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(1)

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องบทบาทและหน้าที่พนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อศึกษาอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ในงานสืบเสาะและพินิจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบเสาะและ
พินิจ 2.เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนหลักกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในงานสืบเสาะและพินิจ และ 3.เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติในส่วนงานสืบเสาะและพินิจให้มีความ
เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
ในการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการศึกษาจากพนักงานคุมประพฤติ
ที่ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจในสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศแห่งละ 2 คน จํานวน 183 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 52.2 เป็นเพศชายรองลงมาร้อยละ 47.8 เป็นเพศหญิงร้อยละ
44.9 มีอายุ 31-40ปี รองลงมา ร้อยละ 31.3มีอายุ 41 – 50 ปี และร้อยละ 10.2 มีอายุ 30 ปีขึ้นไปร้อยละ
89.9 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 10.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 77 ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งข้าราชการ รองลงมาร้อยละ 20.3ปัจจุบันดํารงตําแหน่งพนักงานราชาการ และร้อยละ 2.7
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งลูกจ้าง ร้อยละ 51.1 มีอายุราชการในตําแหน่งปัจจุบัน น้อยกว่า 5 ปี รองลงมาร้อยละ
30.6 มีอายุราชการในตําแหน่งปัจจุบัน 5-10 ปี และร้อยละ 1.7 มีอายุงานราชการในตําแหน่งปัจจุบัน 20-25 ปี
ร้อยละ 51.8 เคยทําคดีหรือรับสํานวน 100 – 500 คดี รองลงมาร้อยละ 18.9 เคยทําคดีหรือรับสํานวน 500 –
1000 คดี รองลงมาร้อยละ 18.3 เคยทําคดีหรือรับสํานวนน้อยกว่า1 - 100 คดี และร้อยละ 2.4 เคยทําคดีหรือ
รับสํานวน มากกว่า 3000 คดี ร้อยละ 86.3 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 1-25 คดี และร้อยละ 1.3 รับสํานวน
คดีเฉลี่ยเดือนละ 25-50 คดีรองลงมาร้อยละ 7 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 100 คดีขึ้นไป
สําหรับทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบทบาทและหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้าน
การสืบเสาะและพิ นิจ พนักงานคุ มประพฤติมีความคิดเห็นว่าควรมีกฎหมายบัญญัติค่าตอบแทนพิ เศษแก่
พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅=4.84 S.D = .422) รองลงมาเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานคุมประพฤติมีความเสี่ยงต่ออันตราย (x̅4.68 S.D = .573 และ x̅= 4.60 S.D = .647 ตามลําดับ)
และพนักงานคุมประพฤติควรมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจําเลยในทุกแหล่งข้อมูล และในลําดับที่
4 มีความคิดเห็นว่าการสืบเสาะและพินิจทําให้ศาลทราบภูมิหลังของผู้กระทําผิดแต่ละราย และช่วยให้การ
พิจารณาพิพากษาลงโทษเป็นไปอย่างเหมาะสม (x̅=4.59 S.D = .594) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่าความเห็น
ด้านการพกพาอาวุธกลับได้รับความสนใจมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (x̅=3.14 S.D = 1.2) ในขณะที่ความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะและพินิจ จําเลยในทุกคดีก่อนมีคําพิพากษา พนักงานคุมประพฤติมีความ
คิดเห็นทีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (x̅=2.3 S.D = 1.1)
ในด้านบทบาทที่คาดหวังของพนักงานคุมประพฤติ เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีบทบาทเป็น
ผู้แก้ไขฟื้นฟู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅=4.60 S.D = .705) รองลงมาเห็นว่าเป็นคนกลาง (x̅=4.52 S.D = .619) และ
ลําดับถัดไปเห็นว่าเป็นผู้ตรวจสอบ (x̅=4.323 S.D=.854) แต่ขณะที่การเห็นบทบาทของตนเองในฐานะผู้บังคับ

(2)
ใช้กฎหมาย พนักงานคุมประพฤติกลับมิได้ให้ความสําคัญในระดับต้น (x̅=4.06 S.D = 1.020) อย่างไรก็ตาม
พนักงานคุมประพฤติก็เข้าใจบทบาทได้ดีว่ามิได้เป็นผู้ลงโทษผู้กระทําผิด (x̅=2.07 S.D = 1.0)
กรมคุ ม ประพฤติ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ไ ด้ แ ก่ การสื บ เสาะและพิ นิ จ การควบคุ ม และสอดส่ อ ง
(การคุมความประพฤติ) และการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุม
ความประพฤติ พ.ศ.2522 ซึ่งจะต้องทําหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 56-58 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในเรื่อง
ของการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ในกรณีที่ศาลมีพิพากษาให้รอการกําหนดโทษ
หรือรอการกําหนดพร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติด้วย
หลักเกณฑ์ที่ศาลจะสั่งคุมความประพฤติได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคแรก
คือ ต้องเป็นความผิดที่มีโทษจําคุก และศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี โดยผู้กระทําผิดนั้นต้องไม่เคยได้รับโทษ
จําคุกมาก่อน หรือถ้าได้รับโทษจําคุกมาก่อนแต่เป็นโทษที่ได้กระทําลงโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
บุ ค คลนั้ น ยั ง มี โ อกาสได้ รั บ การรอลงอาญาได้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ศ าลพิ เ คราะห์ ถึ ง ประวั ติ ภู มิ ห ลั ง ของผู้ ก ระทํ า ผิ ด
ประกอบด้วย โดยอาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะแล้วทํารายงานเสนอต่อศาล โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 11
ที่ ใ ห้ อํ า นาจศาลมี คํ า สั่ ง ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ดํ า เนิ น การสื บ เสาะบรรดาประวั ติ อั น เกี่ ย วกั บ จํ า เลย
สภาพความผิด พฤติการณ์แห่งคดี และเหตุอันควรปรานี เพื่อนํามาประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษา
คดีจําเลยรายนั้นๆ สําหรับพนักงานคุมประพฤติจะปฏิบัติหน้าที่ในการสืบเสาะและพินิจจําเลยตามที่ศาล
มีคําสั่งภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถดําเนินการได้ทันศาล
อาจจะขยายระยะเวลาการสืบเสาะและพินิจได้แต่ไม่เกิน 30 วัน การดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติ
กฎหมายได้มอบอํานาจในการปฏิบัติงานไว้ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการ
คุมความประพฤติฯ
เมื่อศาลมีคําสั่งให้คุมความประพฤติจําเลย จําเลยก็จะมีสถานะเป็น “ผู้ถูกคุมความประพฤติ”
ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดอาจจะเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อ ได้แก่ ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติหรือทํางานบริการสังคม ให้ฝึกหัดอาชีพหรือทํางานอันเป็นกิจ จะลักษณะ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่
ศาลเห็นสมควร
บทบาทของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า จะมี อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลาย
นัก วิ ช าการท่ า นหนึ่ ง ได้ แ บ่ ง บทบาทของพนั ก งานคุ ม ประพฤติไ ว้ ถึ ง 11 บทบาทด้ ว ยกั น คือ บทบาทของ
ผู้ตรวจสอบ นายหน้า ทนายความ ผู้ประเมินผล ผู้ระดมทรัพยากร ผู้เสริมกําลังความสามารถ ผู้จัดการข้อมูล
คนกลาง ผู้ให้การศึกษา นักวางแผนชุมชนและผู้บังคับใช้กฎหมาย
อีกท่านหนึ่งเห็นว่า พนักงานคุมประพฤติน่าจะมีบทบาทสําคัญใหญ่ๆ ได้แก่ 1.ผู้ให้คุณให้โทษ
หรือผู้รักษากฎหมาย (Punitive/Law Enforcement Officer) 2.เจ้าหน้าที่สวัสดิการหรือผู้แก้ไขบําบัด
(Welfare/Therapeutic Officer) 3. ผู้ปกป้องคุ้มครองหรือผู้ทํางานแบบผสม (Protective/Synthetic Officer)
ลักษณะของพนักงานคุมประพฤติทั้ง 3 แบบข้างต้น สามารถนํามาพิเคราะห์ในรูปของตัวแบบ (Model) ได้ 3 ตัวแบบ
ตามลําดับ คือ (1) ตัวแบบที่เน้นการควบคุม (Control Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแลกิจกรรมทั้งหลาย
ของผู้กระทําผิดโดยมุ่งควบคุมบุคคลนั้นเป็นหลัก (2) ตัวแบบที่เน้นการบริการทางสังคม (Social Service
Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดโดยมุ่งพิจารณาความต้องการของบุคคลนั้นทั้งทางด้านสังคมและ
จิตวิทยา (3) ตัวแบบผสมผสาน (Combined Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแลผู้กระทําผิด โดยให้ทั้งการบริการ
ในขณะที่ใช้วิธีการควบคุม ควบคู่กันไป

(3)
ลักษณะงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีลักษณะงานพื้นฐานที่สําคัญ 3 งาน คือ
งานบริการสําหรับเยาวชน งานสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา และงานคุมความประพฤติ ซึ่งหลักการและวิธีการจะ
คล้ายคลึงกัน
ในงานสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา พนักงานคุมประพฤติก็จะดําเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวจําเลยเพื่อทํารายงานเสนอต่อศาล แต่มีข้อสังเกตคือ ในกรณีการสืบเสาะหากเป็นศาลของรัฐบาลกลาง
กฎหมายบังคับศาลต้องสืบเสาะทุกคดี เว้นแต่จําเลยจะสละสิทธิและศาลอนุญาต และมลรัฐส่วนใหญ่จะบังคับ
เช่นเดียวกัน ยกเว้นบางมลรัฐ เช่น มลรัฐเท็กซัสไม่มีกฎหมายบังคับ โดยให้เป็นดุลพินิจของศาล
เหตุที่รายงานการสืบเสาะได้รับความสําคัญก็เนื่องมาจากมีการวางหลักเกณฑ์ในการกําหนด
โทษว่า ศาลจะต้องพินิจพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ ข้อมูลจากรายงานการสืบเสาะ ข้อมูลจากการ
สืบพยาน และประการสุดท้ายศาลอเมริกันจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมอาจมีขึ้นจากการลงโทษนั้น
การที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะได้
ทุกคดี น่าจะเป็นเพราะการกระจายหน่วยงานออกเป็นของรัฐบาลกลาง ของมลรัฐ เขต ซึ่งทําให้มีงบประมาณ
เพียงพอในการหาอัตรากําลังพนักงานคุ มประพฤติ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมั ยในการทํางาน
คุ ม ประพฤติ เช่ น การตรวจสอบประวั ติ ก ารกระทํ า ผิ ด ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ โ ดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
อํา นาจหน้าที่ ของพนั กงานคุ ม ประพฤติอ เมริ กัน แยกพิจ ารณาได้เป็ น อํ า นาจหน้าที่ ข อง
พนักงานคุมประพฤติรัฐบาลกลางและของพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐ
อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติรัฐบาลกลาง รับผิดชอบคดีที่มาจากศาลรัฐบาลกลาง
ตามประมวลกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลาง (Federal Criminal Code and Rules) ซึ่งมีหน้าที่
สําคัญๆ เช่น ให้คําแนะนําผู้ถูกคุมความประพฤติรวมถึงผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ที่ได้รับการปล่อย
ชั่วคราวภายใต้การสอดส่อง (Supervised release) จากศาล ดําเนินการคุมความประพฤติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ออกไปทํางานชั่วคราวนอกเรือนจํา ส่งบันทึกผลการทํางานให้ผู้อํานวยการสํานักงานศาลแห่งสหรัฐ
รายงานความประพฤติและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติให้ศาลทราบอย่างสม่ําเสมอ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ศาลมอบหมาย
ส่วนอํานาจในการปฏิบัติงานนั้นปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลาง
ฉบับเดียวกัน แยกพิจารณาได้ดังนี้
1. อํานาจในการรวบรวมข้อมูลทั่วไประหว่างการสืบเสาะและการคุมความประพฤติ
หากเป็นกรณีรวบรวมเอกสารทั่วไปเช่น หลักฐานทางการศึกษา การทํางาน สุขภาพ การเป็นทหาร ฐานะทาง
การเงิน หากผู้กระทําผิดนํามาให้ก็ไม่มีปัญหาประการใด แต่ถ้าหากผู้กระทําผิดไม่มี พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อยินยอมเปิดเผยข้อมูลลงในแบบกรอกข้อความสําเร็จรูป เพื่อส่งไปขอหลักฐาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้กระทําผิดอ้างถึง
2. อํ า นาจในการตรวจสอบประวั ติ ก ารกระทํ า ผิ ด พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ส ามารถ
ตรวจสอบได้ทันทีจากสํานักงานตํารวจสอบสวนกลาง (FBI) โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีหนังสือขอความ
ร่วมมือจากตํารวจมลรัฐ ตํารวจท้องถิ่น ตลอดจนตํารวจสากล พนักงานคุมประพฤติจึงไม่จําเป็นต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือเอง
3. อํานาจในการเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจสอบ กรณีระหว่างการสืบเสาะ หากศาลมีคําสั่ง
ไว้ว่า ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจสอบ ดังนี้จําเลยต้องปฏิบัติตาม จะปฏิเสธมิได้ หรือหากเป็นกรณีที่ศาล
ไม่ได้สั่งไว้ แต่จําเลยยินยอมให้เก็บโดยสมัครใจ พนักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินการได้เองอย่างไรก็ตามถ้า
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จําเลยไม่ยินยอมและศาลมิได้มีคําสั่งบังคับไว้ พนักงานคุมประพฤติจะบันทึกไว้ในรายงานการสืบเสาะหรืออาจ
ยื่นคําร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําสั่งให้เก็บก็ได้
4. อํานาจในการเข้าไปในบ้านหรือสถานที่ทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติและการยึด
สิ่งของผิดกฎหมาย ในระหว่างการสืบเสาะนั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้องนัดวันที่จะไปพบจําเลยที่บ้านโดย
ความเห็นชอบของจําเลย ส่วนในระหว่างคุมความประพฤตินั้น เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือชื่อรับ
เงื่อนไขการคุมความประพฤติถือไว้ ยินยอมให้พนักงานคุมประพฤติไปพบที่บ้านได้ทุกเวลา รวมทั้งสามารถยึด
สิ่งผิดกฎหมายจากผู้ถูกคุมความประพฤติได้ด้วย
5. อํานาจในการพกพาอาวุธ พนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางมีอํานาจพกพาอาวุธ
ได้ หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลกลางซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ในการสอดส่องดูแล เพื่อการคุ้มครองป้องกัน สืบค้นหรือฟ้องร้องการฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อาจมี
ระเบียบภายในสํานักงานคุมประพฤติแห่งนั้นจํากัดอํานาจดังกล่าวได้ ดังเช่นที่สํานักงานคุมประพฤติของรัฐบาล
กลางในเมืองซานฟรานซิสโก
ส่วนพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐ จะรับงานคุมประพฤติจากศาลซึ่งมีเขตอํานาจในมลรัฐนั้น
โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐหรือรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐนั้น
ซึ่งอาจมาจากศาลเขต (County Court) ศาลแขวง (Municipal Court)
ในส่วนของข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการให้อํานาจจับกุมและพกพาอาวุธของพนักงานคุมประพฤติ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังเป็นที่ถกเถียงของบรรดานักวิชาการ เนื่องจากบทบาทอันหลากหลายบางครั้งดูจะ
ขัดแย้งกันเองระหว่างการเป็นผู้แก้ไขบําบัด (Therapeutic Officer) กับบทบาทของผู้รักษากฎหมาย (Law
Enforcement Officer) โดยนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า การสอดส่องตรวจตราและสืบค้นไม่ใช่หน้าที่หลักของ
พนักงานคุมประพฤติ แต่เป็นหน้าที่ของตํารวจผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนและมีอุปกรณ์ดีกว่า และยังเสนอความเห็น
ว่า การให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของบทบาทและวิชาชีพในสายตาของ
ประชาชน และการทํางานโดยเลียนแบบตํารวจจะทําให้ภารกิจซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น ฉะนั้นหากต้องเข้า
พื้นที่อันตราย ควรใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเหมาะสมกว่า
หน่ ว ยงานคุ ม ประพฤติ แ ละพั ก การลงโทษประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าไม่
อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธ และในทางปฏิบัติ นโยบายของหน่วยงานคุมประพฤติและพักการ
ลงโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.) พนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษ ไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาทุก
เวลา ตามกฎหมายของมลรัฐหรือไม่ก็ตามนโยบายของหน่วยงาน เช่น ในมลรัฐแมรี่แลนด์ เท็กซัส เซ้าท์ดาโกตา
และมลรัฐนิวเจอร์ซี โดยเฉพาะมลรัฐนิวเจอร์ซีนี้ ศาลฎีกาสั่งห้ามพนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธเนื่องจากเห็น
ว่า งานคุมประพฤติเป็นงานให้คําแนะนําและช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
2.) เจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจตามกฎหมายในฐานะเจ้ า พนั ก งานผู้ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย (Peace Officer) แต่หน่วยงานจํากัดอํานาจให้ลดน้อยลง เช่น สํานักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่เขตมอน
โกเมอร์รี่ (Mongomery County Adult Probation Department) มลรัฐโอไฮโอ อนุญาตให้พนักงานคุม
ประพฤติพกพาอาวุธเฉพาะเมื่อได้รับมอบหมายงานพิเศษหรือกรณีฉุกเฉิน เช่น ผู้กระทําผิดที่เป็นอันตราย
หลาบหนี หรือหน่วยงานถูกข่มขู่คุกคาม
ในสํานักงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดแห่งจอร์เจีย อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธได้
ในกรณีมีการจับกุมหรือต้องนําตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขไปส่ง ณ ที่อื่น หรือเข้าไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่เป็นอันตรายเท่านั้น
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3.) เจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจตามกฎหมายในฐานะเจ้ า พนั ก งานผู้ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย และหน่วยงานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติพกพาอาวุธได้ เช่น มลรัฐอลาบามาและเคนตักกี้
อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษที่ผ่านการฝึกอบรมพกพาได้ ในเขตบิบบ์ มลรัฐ
จอร์เจีย อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติทุกคนพกพาอาวุธได้
ในขณะเดียวกันนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งแย้งว่า หน่วยงานคุมประพฤติที่ไม่สามารถคุ้มครอง
ป้ อ งกั น สั ง คมให้ เ ต็ ม ที่ ย่ อ มเป็ น การละเลยต่ อ ภาระผู ก พั ก กั บ สาธารณชนและองค์ ก รบริ ก ารสั ง คมอื่ น ๆ
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ถูกคุมความประพฤติกําลังเสพยาเสพติด สภาพการณ์เช่นนี้บุคคลผู้นั้นมีแนวโน้ม
ที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อไป ย่อมเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าบุคคลนั้นกําลังก่อภัยให้กับตนเองและชุมชนการที่
พนักงานคุมประพฤติไม่มีอํานาจจับกุมในทันที่ย่อมไม่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมได้ ยิ่งไปกว่านั้น
ยังเห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย (Peace Officer) มีอํานาจใน
การจับกุม ดังนั้นการพกพาอาวุธจะทําให้พนักงานคุมประพฤติปลอดภัย และในความเป็นจริงแล้วการพกพา
อาวุธจะใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น
ในเรื่องของอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบางประเภทตามกฎหมายอื่น สามารถแยกกลุ่มเจ้า
พนักงานได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มที่มีอํานาจจับกุมและสอบสวน ได้แก่ พนักงานสอบสวน
2.กลุ่มที่มีอํานาจจับกุม ตรวจค้น ตรวจสอบ แต่ไม่มีอํานาจสอบสวน ได้แก่ พนักงานศุลกากร
พนักงานเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติศุลกากร ผู้ตรวจการกรมการขนส่ง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ
3.กลุ่มที่มีอํานาจสอบสวนแต่ไม่มีอํานาจจับกุม ได้แก่ พนักงานคุมประพฤติและพนักงาน
สังคมสงเคราะห์ของสถานพินิจ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
4.กลุ่มที่ไม่มีทั้งอํานาจจับกุมและสอบสวน ได้แก่ พนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ
และกรมราชทัณฑ์
จะเห็นได้ว่าในเจ้าพนักงานกลุ่มที่สองนั้น เจ้าพนักงานมีอํานาจพอสมควรในการเผชิญหน้ากับ
ผู้กระทําผิดที่มิใช่เป็นผู้กระทําผิดที่มีพฤติกรรมเลวร้ายหรือเบี่ยงเบนร้ายแรงกล่าวคือเป็นบุคคลทั่วๆ ไป ส่วน
เจ้าพนักงานกลุ่มที่สามนั้น จะเกี่ยวข้องกับลูกหนี้และเด็ก แต่เจ้าพนักงานกลับมีอํานาจไม่น้อย
ส่วนพนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ในกลุ่มที่สามนั้น โดยตัวเอง
ไม่มีทั้งอํานาจจับกุม ตรวจค้น หรือสอบสวน แต่กระนั้น พนักงานคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์ก็ยังมีกลไกในการ
ควบคุมผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ ผ่านทางพัศดีของเรือนจําที่มีอํานาจจับกุมโดยไม่ต้องมี
หมายจับ เพราะหากผู้ได้รับการพักโทษฝ่าฝืนเงื่อนไข อาจถูกจับกุมนําตัวกลับมายังเรือนจําทันที
มีข้อสังเกตจากวิธีการทํางานของพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ ที่เน้นปรัชญาการ
ควบคุม (Offender Control) หรือใช้ตัวแบบการควบคุม (Control Model) โดยการให้ผู้ถูกคุมประพฤติต้อง
ไปรายงานตัวต่อนายอําเภอ หรือตํารวจในพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
ฉับพลัน โดยให้เจ้าหน้าที่เรือนจําสามารถจับกุมผู้ถูกคุมประพฤติได้ทันทีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือมีพฤติกรรม
ไม่น่าไว้วางใจ เพราะยังถือว่าผู้ถูกคุมความประพฤติยังเป็นผู้ต้องโทษอยู่ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการยับยั้งข่มขู่
(Deterrent) เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่ต้องอาศัยการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยความรวดเร็ว
และแน่นอน การใช้ระบบควบคุมดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สถิติการผิดเงื่อนไขของงานคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์อยู่ในระดับต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของกรมคุมประพฤติ (กระทรวงยุติธรรม) แต่กระนั้น
กรมราชทัณฑ์ควรจะต้องให้ความรู้ด้านการแก้ไขฟื้นฟูแก่เจ้าพนักงานในท้องที่ด้วย ซึ่งจะยิ่งทําให้งานสอดส่องมี
คุณภาพมากขึ้น

(6)
ดังนั้น จะเห็นว่าคงมีแต่พนักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่ที่ไม่ มีเครื่ องมื อใดในการช่วยควบคุม
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ให้ อ ยู่ ใ นกรอบของการมี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนาและจากการสํ า รวจทั ศ นะของพนั ก งาน
คุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน ควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายในส่วนที่
เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ ห้ ชั ด เจน และเพิ่ ม มาตรการบางอย่ า งเพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
คุมประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะ
และพินิจยังมีความคิดเห็นว่า ควรมีกฎหมายบัญญัติค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกันกับเจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
วงราชการ เนื่องจากเป็นงานที่เสี่ยงต่ออันตราย สําหรับการเพิ่มเติมในอํานาจหน้าที่เห็นควรที่จะมีอํานาจใน
การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจําเลยในทุกแหล่งข้อมูล และอํานาจในการกระทําต่อร่างของจําเลยที่จําเป็นต่อ
การสืบเสาะและพินิจ เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ การเก็บปัสสาวะหรือของเหลวอื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความคิดเห็นว่าการเพิ่มอํานาจหน้าที่ให้กับพนักงานคุมประพฤติ จะต้อง
คํานึงถึงสิทธิของจําเลยไปด้วยในด้านการทํางานร่วมกับศาลพนักงานคุมประพฤติยังคงเห็นว่าการสืบเสาะและ
พินิจ ยังคงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยได้อย่างเหมาะสม แต่จะต้องมี
ความยืดหยุ่นในการสืบเสาะและพินิจเป็นไปตามที่ศาลเห็นสมควร แต่เป็นที่น่าสนใจว่าพนักงานคุมประพฤติที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบเสาะและพินิจต่างมีความเห็นด้วยค่อนข้างต่ําในกรณีที่เกี่ยวกับการที่จะมีข้อกําหนดให้
ศาลจะต้ อ งสั่ ง ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ดํ า เนิ น การสื บ เสาะและพิ นิ จ จํ า เลยในทุ ก คดี ก่ อ นมี คํ า พิ พ ากษา
เฉกเช่นเดียวกับที่หลายประเทศปฏิบัติอยู่
จากสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พอสรุ ป ได้ ว่ า นอกจากกระบวนการสื บ เสาะและพิ นิ จ เป็ น การ
ดําเนินการที่มุ่งสืบค้นภูมิหลังจําเลย เพื่อหาข้อมูลเสนอต่อศาลอันจะเป็นแนวทางให้ศาลสามารถมีคําพิพากษา
ที่เหมาะสมกับจําเลยในแต่ละราย ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีระบบและกระบวนการที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์
กั น ระหว่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ครอบครั ว ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ผู้ เ สี ย หายและพยานอื่ น ๆ แต่ ก าร
ดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติในปัจจุบันอาศัยเพียงอํานาจตามที่พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 (ซึ่งใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี แล้ว) เพียงไม่กี่
มาตราและเป็นการบัญญัติอย่างกว้างๆ อาทิเช่น การให้ดําเนินการสืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติฯ หรือการให้ส่งตัวให้แพทย์ตรวจแต่ในบทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีความชัดเจนถึงบทมาตรการที่จําเลย
จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การกํากับควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ปรากฏการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการดําเนินการที่กระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายของจําเลยซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ระบบงานคุมประพฤติในประเทศไทยก่อกําเนิด
ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ดังนั้น การยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนากฎหมายภายใต้ภาวะกรณีทาง
วิชาการและการคาดการณ์เนื่องจากยังไม่มีการดําเนินการสืบเสาะและพินิจมาก่อนที่จะก่อเกิดกฎหมายฉบับนี้
อีกทั้งจนถึงปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวยังมิเคยได้รับการแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อเสนอแนะ
ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า มาตรการที่ นํ า มาใช้ ใ นการคุ ม ประพฤติ สื บ เสาะและพิ นิจ จะต้ อ งสามารถ
คุ้ม ครองป้ อ งกั น สังคมได้ จึ งควรบั ญ ญั ติก ฎหมายให้เกิ ดความชั ด เจนในการรวบรวมข้ อมูล ต่า งๆ และเพิ่ ม
มาตรการบางประการที่จําเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานคุมประพฤติมีความสมบูรณ์ยิ่ง

(7)
1.ในกรณีการรวบรวมข้อมูลระหว่างการสืบเสาะและคุมความประพฤติ
ควรเพิ่ มเติมนิยามศัพท์ของคําว่า “สืบเสาะและพินิจ” ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติฯ ให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้มีการตีความถ้อยคํากันเอง
และเพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
“สืบเสาะและพินิจ หมายความว่า การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทุกชนิด รวมถึง
การดําเนินการทั้งหลายตามกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ทําไปเพื่อทราบประวัติ ภูมิหลังและความ
ประพฤติหรือข้อเท็จจริงอื่นใดอันเกี่ยวกับตัวจําเลย”
ในทางปฏิบัติ เมื่อพนักงานพนักงานคุมประพฤติรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้รับจากจําเลย จะขอ
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลได้อยู่แล้ว เช่น สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบันกรมคุมประพฤติใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงผ่านทางคอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานดังกล่าว) โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ โดยไม่ต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากจําเลย
หรือผู้ถูกความประพฤติ แต่สําหรับการถ่ายภาพจําเลย ควรมีการกําหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายหรือโดยกําหนดให้
พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจอย่างพนักงานสอบสวน ซึ่งจะทําให้การรวบรวมขอมูลและเอกสารเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เพื่อคุ้มครองตัวเจ้าพนักงานที่ทําหน้าที่มิให้ถูกฟ้องร้องในภายหลัง ซึ่งจะได้กล่าวรวมในข้อที่ 2
2.ในกรณีการพิมพ์ลายนิ้วมือและการเก็บปัสสาวะหรือตัวอย่างของเหลวจากร่างกายควรแก้ไข
บทบั ญ ญั ติกําหนดอํ า นาจในการรวบรวมหลั กฐานบางอย่ างซึ่ง ยังเป็ นปัญหาในทางปฏิ บัติ เช่น การพิม พ์
ลายนิ้วมือ และการเก็บปัสสาวะ ซึ่งหากบัญญัติให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจอย่างพนักงานสอบสวนดังใน
ข้อแรก ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 วรรคแรก ในกฎหมายฉบับเดียวกันจาก
เดิมเป็น “มาตรา 7 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติ มีอํานาจอย่างพนักงาน
สอบสวนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีอํานาจดังต่อไปนี้” แต่ในกรณีนี้
อาจมีขอบเขตที่กว้างเกินไป
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนและรัดกุม ควรใช้วิธีระบุอํานาจหน้าที่ดังกล่าวไว้ใน
อนุมาตราของมาตรา 7 คือ
“มาตรา 7 อนุมาตรา (4) ตรวจสอบประวัติจําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยการพิมพ์
ลายนิ้วมือหรือวิธีการอื่นใด หรือตรวจสิ่งของให้รวมถึงการถ่ายภาพ การเก็บปัสสาวะและตัวอย่างของเหลวจาก
ร่างกายของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานในการสืบเสาะและพินิจ และการสอดส่อง”
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายควรเพิ่มเติมข้อความในท้ายแบบบันทึก
ถ้อยคําจําเลย และแบบบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ ว่า “ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
และให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบประวัติทั้งหลายอันเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าโดยการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือและ
เก็บปัสสาวะหรือตัวอย่างของเหลวอื่นใดจากร่างกายของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในงานคุมประพฤติ” แล้วให้
จําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือชื่อไว้ ในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือแบบกรอกข้อความการเก็บ
ปัสสาวะ
หรือมิฉะนั้น อาจใช้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติฯ มาตรา 6
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คุมประพฤติน่าจะสามารถให้แพทย์เป็นผู้ดําเนินการเก็บปัสสาวะได้
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3.การตรวจค้นร่างกาย
ควรเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา 7 โดยอาศัยเนื้อความในลักษณะเดียวกับพนักงานสอบสวน ให้
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ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติพกพาอาวุธ แต่อย่างไรก็ตาม หากในกรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งจริงอันเกี่ยวกับการ
พกพาอาวุ ธ กรมคุ ม ประพฤติ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาในรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ก่ อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การ อาทิ เ ช่ น
การกําหนดเหตุกรณีจําเป็นในแต่ละด้าน การมีกฎระเบียบอันเกี่ยวแก่การพกพาอาวุธ เป็นต้น
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ศึกษาเห็นควรที่จะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่อเครือข่าย
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้กระทํา อาทิเช่นจากหน่วยงาน ตํารวจ
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ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันการปฏิบัติงานดังกล่าวของพนักงานคุมประพฤติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็น
กระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนหลายขึ้นตอนหลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เช่น การ
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
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2. ควรมีการศึกษา ความเป็นเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ระบบงานคุมประพฤติในประเทศไทยอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เป็นหลัก
ในการพิจารณาของศาลที่จะใช้มาตรการทางเลือกอื่นใดแก่ผู้กระทําผิดซึ่งในที่นี้ได้แก่ การรอการกําหนดโทษ
หรือการรอการลงโทษ และกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผู้กระทําผิดรายนั้นไว้ภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวมีบุคลากรที่จะมาปฏิบัติอย่างชัดเจนและมีแนวทาง
ตลอดจนการมอบอํานาจให้แก่บุคลากรดังกล่าว จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ขึ้นมารองรับมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอีกชั้นหนึ่ง โดย
บุคลากรที่กล่าวถึงนี้ให้เป็นบุคคลที่มีอํานาจและใช้ชื่อว่า พนักงานคุมประพฤติปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 อันหมายถึงผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มี
อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีฯเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน นอกจากนี้ได้การประกาศ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้วยการดําเนินการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ พ.ศ. 2522 เพื่อกําหนดในรายละเอียดอัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งต่อมาเนื่องจากได้มีการขยายงานคุมประพฤติไปยังส่วน
ภูมิภาค จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบบางประการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และยกเลิกระเบียบฉบับดังกล่าวและ
ให้ใช้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ พ.ศ. 2526 แทน ซึ่งใน
ระเบียบจะเป็นการขยายความอํานาจและหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติที่จะต้องปฏิบัติแต่ละด้าน โดยทั้งนี้
เป็นการสอดรับกับประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ดังนั้น อํานาจ และหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะด้าน
การแสวงหาข้ อ เท็ จ ของผู้ ก ระทํ า ผิ ด มี เ พี ย งบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การสื บ เสาะและพิ นิจ ตามคํ า สั่ ง ของศาล
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนจึงจะต้องอาศัยพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 เป็ น กฎหมายหลั ก โดยได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ตั้ ง แต่ ม าตรา
6(1)(2)(3) 7 8 9 10 และ12 ประกอบกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุมความประพฤติผู้กระทํา
ผิดที่เป็นผู้ใหญ่ พ.ศ. 2526 หมวด 1 ด้านการสืบเสาะและพินิจ ข้อ3 นอกจากนี้แล้วกรมคุมประพฤติได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ในปี
พ.ศ. 2550 และแก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีการอธิบายรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการ
สืบเสาะและพินิจซึ่งพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
แต่อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากข้อกฎหมาย และคู่มือการปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้
ว่าในการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติที่ผ่านมามีกฎหมายรองรับ แต่ในบาง
ประเด็นก็ยังไม่ปรากฏความชัดเจนในบทบาทหรืออํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติเช่นการให้พนักงาน
คุ ม ประพฤติ ผู้ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 10 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 นั้นมีขอบเขตในฐานะเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งหมายรวมไปถึงการเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย(Law Enforcement) เพียงใดและ
ยังพบอีกว่านอกจากปัญหาความชัดเจนของบทบัญญัติในกฎหมายซึ่งทําให้พนักงานคุมประพฤติมีความเห็น
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แตกต่างกันไปและไม่แน่ใจในการนํามาใช้ อันเป็นข้อจํากัดในการปฏิบัติงานแล้ว มาตรการทางกฎหมายใน
พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ยังไม่เอื้ออํานวยให้การทํางานคุมประพฤติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งที่พนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบควบคุมดูแลผู้กระทําผิด
ในคดีที่ศาลสั่งให้สืบเสาะและพินิจจําเลยอย่างใกล้ชิด แต่กลับไม่มีอํานาจบังคับ (Sanctions) จําเลยอย่าง
เข้มงวดและผ่านมามักจะเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าการเป็นการใช้อํานาจตามที่กฎหมายกําหนด
อีกทั้งกรณีที่ได้รับมอบหมายภารกิจหน้าที่ตามแนวนโยบายทางการบริหาร เช่นนโยบายของ
กรมคุมประพฤติในการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ระหว่างฝ่ายจําเลย ฝ่ายผู้เสียหาย และ
ชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินการโดยยังไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้ชัดเจน อีกทั้งในดําเนินการของพนักงาน
คุมประพฤติจะต้องไปกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของทั้งคู่ความและรวมถึงพยานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมคุมประพฤติ
จะต้องมีแนวทางที่จะคุ้มครองการดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ และคุ้มครอง
บุคคลภายนอกมิให้ถูกกระทําจากเจ้าพนักงานของรัฐจนเกินกว่าเหตุดังนั้น เพื่อให้กรมคุมประพฤติได้ข้อมูล
เพียงพอต่อการนําไปกําหนดนโยบายด้านบทบาทและอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะ
และพินิจ ผู้ขอรับการประเมินจึงเห็นควรที่จะได้มีการดําเนินการเรื่องศึกษาการทบทวนและพัฒนาบทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522ในงานสืบเสาะและพินิจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ
2.เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนหลักกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการ
ใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในงานสืบเสาะและพินิจ
3.เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
คุมประพฤติในส่วนงานสืบเสาะและพินิจให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
3.ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาประเด็นปัญหาการใช้อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
ผู้ใหญ่ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522ในงาน
สืบเสาะและพินิจ โดยในการศึ กษาวิจัยเรื่องขอบเขตอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติผู้ ใหญ่ในงาน
สืบเสาะและพินิจนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาวิจัยกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของประเทศไทยเป็นหลัก โดยจะศึกษา
เปรียบเทียบกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในกฎหมายอื่นบางฉบับในประเทศไทย และจะศึกษาวิเคราะห์
กับอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ซึ่งมีพัฒนาการของงานคุม
ประพฤติมาเป็นเวลานานและงานดังกล่าวประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจ
4.สมมุติฐาน ทฤษฎีและแนวความคิด
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสมมุติฐานเบื้องต้นดังนี้ คือ
1.กฎหมายคุมประพฤติในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในพระราชบัญญัติ
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ในงานสืบเสาะและพินิจยังไม่มีความ
ชัดเจนแน่นอน ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
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2.มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติในงานสืบเสาะและพินิจยังไม่เพียงพอ
ทําให้การคุมความประพฤติผู้กระทําผิดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5.คําจํากัดความที่ใช้ในการวิจัย
“การคุมประพฤติ” หมายถึง กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอน คือ การสืบเสาะและพินิจจําเลยก่อนศาลพิพากษาคดี และการคุมความประพฤติ
(การควบคุมและสอดส่อง) จําเลยตามคําพิพากษาของศาล ในที่นี้หมายถึงเฉพาะวิธีการที่ศาลใช้แก่ผู้กระทําผิด
ทางอาญาแทนการลงโทษจําคุก ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้นั้นกระทําความผิดที่โทษจําคุก และศาลจะลงโทษจําคุกผู้
นั้นไม่เกิน 3 ปี และผู้กระทําผิดนั้นจะต้องไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือถ้าเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อนต้อง
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษศาลอาจพิพากษาให้รอการกําหนดโทษ
หรือรอการลงโทษไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกิน 5 ปี ภายใต้การควบคุมสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการะทรวงยุติธรรม
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้มีอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
“ผู้ถูกคุมความประพฤติ” หมายถึง ผู้กระทําผิดทางอาญาที่ศาลพิพากษาว่า มีความผิดและมี
โทษจําคุก แต่ให้รอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษไว้แล้ว แต่รอการลงโทษไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
สั่งคุมประพฤติผู้กระทําผิดนั้นไว้โดยการกําหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติแล้วปล่อยตัวผู้กระทําผิดไป ให้
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติภายใต้เงื่อนไข และการสอดส่องดูแลพนักงานคุมประพฤติ
“ศาล” หมายถึง ศาลยุติธรรมที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา แต่ไม่รวมถึงศาลเยาวชน
และครอบครัว
“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ที่ศาลกําหนดให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติต้องปฏิบัติ
ตามตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใต้การคุมความประพฤติ
“การสืบเสาะและพินิจ” หมายถึง กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและภูมิหลังของจําเลย
ก่อนศาลพิพากษา โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งศาล แล้วนําข้อเท็จจริงที่ได้มาประมวล
ทํารายงานเสนอต่อศาล พร้อมทั้งความเห็น และข้อเสนอแนะว่าควรจะดําเนินการอย่างไรกับจําเลยรายนั้น
6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทําให้มีความเข้าใจในกฎหมายคุมประพฤติ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของพนักงาน
คุมประพฤติตามกฎหมายวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ
2.ทํ า ให้ มี ค วามรู้ ด้ า นแนวความคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนหลั ก กฎหมาย หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ
ที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติในงานสืบเสาะ
และพินิจ
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3.ทําให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุมประพฤติในด้านการสืบเสาะและพินิจให้มี
ความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถหามาตรการทางกฎหมายที่จําเป็นต่อการคุมประพฤติ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายในอันที่จะมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม
ในชุมชน
4.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้กฎหมาย ผู้บัญญัติกฎหมายและบุคคลทั่วไปมีความสนใจในเรื่อง
การใช้ถ้อยคําในการบัญญัติกฎหมายและหลักประกันในการใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญา ทั้งในแง่ของการ
จํากัดและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

บทที่ 2
แนวความคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทําความผิดทางอาญา
2.2 การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญาในต่างประเทศ
2.3 การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ในประเทศไทย
2.4 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการคดีผู้กระทําผิด 2007 ประเทศอังกฤษและเวลล์
2.5 มาตรฐานแห่งชาติสําหรับการคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประเทศ
สิงค์โปร์
2.6 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
2.7 อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจต่างประเทศ
2.8 อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจในประเทศไทย
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทําความผิดทางอาญา
มนุษย์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคมหรือชุมชมการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมมีความ
จําเป็นที่จะต้องมีระเบียบของสังคม มีการกําหนดกฎเกณฑ์ ข้อตกลงของสังคมหรือจารีตประเพณีต่างๆ ขึ้นเพื่อ
ควบคุมดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขแก่สังคม (ไชยเจริญ สันติศิริ,คําบรรยายอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาค 2 ทัณฑวิทยา (พระนคร:โรงพิมพ์พิทยา,
2506),หน้า6) หากบุคคลในสังคมฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ที่สังคมกําหนดย่อมต้องได้รับโทษ ซึ่งแนวคิดในการกําหนด
โทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดนั้นมีแนวคิดในการกําหนดโทษโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีการลงโทษ
หรือวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
2.1.1 ความหมายของโทษ
“โทษ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้ความหมายทั่วไป
หมายถึง ความไม่ดี, ความชั่ว
การให้นิยามความหมายของโทษมีผู้ให้ความหมายของโทษไว้หลายท่านดังเช่น
Johannes Andenaes ให้คํานิยามว่า โทษจะต้องประกอบไปด้วยสาระสําคัญ 3 ประการ
(Johannes Andenaes, The General part of the Criminal law of Norway. (London:Sweet &
Maxwell Limited,1965),pp.8-11) คือ
1. โทษเป็นผลร้ายซึ่งรัฐนํามาใช้กับผู้กระทําความผิด
2. การลงโทษจะต้ อ งกระทํ า ขึ้ น เพราะเหตุ ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมาย ดั ง นั้ น บทบั ง คั บ ที่ มี
วัตถุ ประสงค์ เพี ยงเพื่อรัก ษาความสงบเรียบร้ อยหรื อเพื่อป้ องกัน อันตรายที่ อาจจะเกิดขึ้ น บทบั งคับนั้น ก็
ไม่ใช่โทษ
3. การลงโทษจะต้องกระทําโดยมีเจตนาให้ผู้กระทําความผิดรู้สึกกว่าสิ่งนั้นเป็นผลร้าย
Herbert L. Packer ได้วิเคราะห์และให้คําจํากัดความของโทษไว้มีใจความโดยสรุปว่า
หมายถึง การใช้กฎหมาย ทําให้ผู้ที่ต้องรับโทษต้องประสบกับความยากลําบากหรือเหตุการณ์รูปแบบอื่นๆ
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ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นสภาวะที่ไม่พึงปรารถนา ทั้งนี้ เมื่อเป็นไปตามผลแห่งการกระทําความผิดซึ่งได้
ถูกกําหนดไว้ให้เป็นความผิดโดยกฎหมาย (Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction,
(California:Stanford University Press,1968),p.21)
จิตติ ติงศภัทิย์ กล่าวถึง “โทษ” ไว้ว่า เป็นวิธีการบังคับ (Sanction) ที่รัฐใช้ปฏิบัติต่อผู้กระทํา
ผิดอาญา ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังต่อไปนี้ (จิตติ ติงศภัทย์, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั้งที่
9 (กรุงเทพมหานคร:สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,2536),หน้า 840
1. โทษต้องเป็นไปตามกฎหมาย
2. โทษต้องเป็นไปโดยเสมอภาค
3. โทษต้องมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของบุคคล
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้คํานิยามและแนวความคิดของ “โทษอาญา” ไว้ ดังนี้
ศาสตราจารย์ฮาร์ท (H.L.A.Hart) ให้ความหมายโทษทางอาญาเพิ่มเติมว่าโทษต้องประกอบด้วย
สาระสําคัญ 5 ประการ คือ (H.L.A.Hart, Punishment and Responsibility, (Oxford:Clarendon Press,
1968),pp.4-5)
1. โทษทางอาญาจะต้องก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือผลอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ
2. โทษทางอาญาต้องใช้เพื่อตอบแทนความผิด
3. โทษอาญาต้องใช้บังคับแก่ผู้กระทําความผิดหรือสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด
4. โทษอาญาจะต้องเป็นวิธีการซึ่งบุคคลอันนอกจากผู้กระทําความผิดนํามาใช้
5. ผู้ที่กําหนดโทษทางอาญาต้องเป็นผู้มีอํานาจที่กฎหมายให้อํานาจในการลงโทษเพื่อตอบ
แทนการกระทําผิดทางอาญา
2.1.2 วัตถุประสงค์และทฤษฎีการลงโทษทางอาญา
แนวความคิดในการลงโทษผู้กระทําผิดเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองรัฐใช้ควบคู่กับการปกครองเพื่อจัด
ระเบียบของสังคม แต่วัตถุประสงค์ของการลงโทษมีความแตกต่างไปตามค่านิยมของสังคมความเจริญก้าวหน้า
ของบ้านเมือง และปฏิกิริยาของชุมชนที่มีต่ออาชญากรรมต่างยุคต่างสมัย (ประเสริฐ เมฆมณี, หลักทัณฑวิทยา,
(กรุงเทพมหานคร:บพิธการพิมพ์,2528),หน้า 55) ดังนั้นสังคมและยุคสมัยที่แตกต่างกันจึงมีวิธีในการลงโทษ
ผู้กระทําผิดที่แตกต่างกัน วิธีการลงโทษในสมัยดั้งเดิมนั้นจะมีลักษณะทารุณโหดร้ายเพื่อเป็นการแก้แค้นและ
ข่มขู่ยับยั้งให้เกรงกลัวต่อโทษ ส่วนในปัจจุบันความมุ่งหมายของการลงโทษได้ให้ความสําคัญแก่การลงโทษ
เพื่อตัดไม่ให้มีโอกาสกระทําผิดและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้กลับเป็นคนดี อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในนานาประเทศและในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด ต่างก็มี
จุดมุ่งหมายสําคัญผสมกลมกลืนระหว่างแนวความคิดแห่งการลงโทษที่มีมาแต่เดิมกับหลักการป้องกันสังคม
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงโทษในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาสามารถสรุปเป็นทฤษฎีต่างๆ ได้ดังนี้
2.1.2.1 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (Retribution)
การลงโทษเพื่อการทดแทนเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง
และมีความมั่นคงและแพร่หลายกว่าวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้เป็นแนวคิดซึ่งมีการพัฒนามาจากปรัชญาพื้นฐานว่า
อาชญากรรมเป็นการประทุษร้ายต่อผู้อื่นจึงสมควรที่จะได้รับการลงโทษสนองตอบแก้แค้นให้สาสมอย่างรุนแรง
กับอาชญากรรมที่ได้ก่อขึ้น (ประเสริฐ เมฆมณี, หลักทัณฑวิทยา,หน้า56) โดยเป็นการลงโทษเพื่อชดเชยและ
ให้ ส าสมกั บ ความคิ ด และถื อ กั น ว่ า เมื่ อ บุ ค คลหนึ่ ง ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ต่ อ บุ ค คลหนึ่ ง อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
ก็ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะตอบโต้ แ ก้ แ ค้ น ได้ แ ม้ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส มควรก็ ต าม ซึ่ ง ส่ ง ผลทํ า ให้ รู ป แบบของการลงโทษนั้ น
จะมีลักษณะที่รุนแรงโหดร้าย
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แนวความคิดของทฤษฎีการแก้แค้นทดแทนได้มีการให้เหตุผลในสมัยของอิมมานู
เอล คานท์ (Immanuel Kant) โดยได้ให้เหตุผลว่า ผู้ซึ่งจงใจทําการอันไม่เป็นธรรมจะต้องถูกลงโทษซึ่งได้
สัดส่วนพอดีทั้งสภาพและความหนักเบากับความผิดของเขา ถ้าสังคมไม่ลงโทษผู้กระทําผิดก็เท่ากับสังคมยอม
รับรองการกระทําของเขา และมีความเห็นว่าจะใช้การลงโทษเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้
ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงโทษเองหรือแก่สังคมเป็นส่วนรวมก็ตาม การลงโทษในทุกกรณีจะต้อง
เนื่องมาจากเหตุว่าบุคคลที่ถูกลงโทษได้กระทําความผิดอาญาเท่านั้น
อย่ างไรก็ตามในปั จจุบั น ทฤษฎีก ารลงโทษเพื่อ การแก้แ ค้ นทดแทนไม่เ ป็นที่นิย ม
ในหมู่นักทฤษฎีทั่วไปเนื่องจากมองว่าการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนนั้นมุ่งที่จะคํานึงถึงว่าโทษที่จําต้องใช้
ลงโทษนั้นเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทําผิดหรือไม่ และเมื่อผู้กระทําผิดได้รับโทษ
ครบตามคําพิพากษาแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวโดยมิได้คํานึงว่าผู้นั้นมีแนวโน้มในการหวนกลับกระทําผิดซ้ํา
และเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่หรือไม่ เนื่องจากทฤษฎีนี้มองว่าเราไม่สามารถที่จะกักขังผู้กระทําผิดไว้เกินกว่า
ระยะเวลาที่ เ หมาะสมกั บ ความร้ า ยแรงแห่ งการกระทํ า ผิ ด ของเขา โทษที่ มี ร ะยะเวลานานเกิ น กว่ า ความ
เหมาะสมกับความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดย่อมไม่ยุติธรรม นอกจากนี้ในทางทฤษฎีย่อมไม่สามารถสร้าง
หลักเกณฑ์ในการวัดขนาดความร้ายแรงของความผิดแต่ละเรื่องและจัดวางโทษให้พอเหมาะกับความผิดนั้นๆ
ได้อย่างแท้จริงฉะนั้นการลงโทษโดยแท้จริงแล้วอาจจะเป็นการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของ
ความผิดตามหลักความยุติธรรมก็ได้
2.1.2.2 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่หรือปราบปราม (Deterrence)
การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งเริ่มมีวิวัฒนาการในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ซึ่งเชื่อว่า
การกระทํ า ความผิ ด เกิ ด ขึ้ น จากการที่ บุ ค คลไม่ มี ค วามเกรงกลั ว ต่ อ กฎหมาย การลงโทษจึ ง จํ า ต้ อ งมี ขึ้ น
เพื่อป้องกันการกระทําผิดและใช้วิธีการลงโทษอย่างหนักต่อผู้กระทําความผิดเพื่อทําให้ผู้กระทําความผิ ด
เข็ดหลาบไม่กล้ากระทําความผิดซ้ําอีกและเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้คนอื่นเห็นว่าถ้ากระทําความผิดฐานนั้นแล้ว
จะต้องรับโทษอย่างเดียวกัน ส่งผลทําให้เมื่อคนทั่วไปเห็นตัวอย่างแล้วจะเกิดความกลัวไม่กล้ากระทําความผิด
การลงโทษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข่มขู่หรือปราบปรามนั้นการลงโทษจะต้องมีความ
แน่นอนในการนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ และเมื่อมีการกระทําผิดจะต้องสามารถนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ
ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้กระทําผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบัติ และบทลงโทษต้องมี
ความเหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทําขึ้น หากมีการลงโทษที่เบาเกินไปและไม่ได้สัดส่วนกับการกระทําผิดจะ
ส่งผลทําให้ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัว แต่หากบทลงโทษหนักเกินไปก็จะทําให้ผู้กระทําผิดพยายามปกปิดความผิด
ของตนเองโดยอาจทําร้ายเหยื่อหรือทําให้เหยื่อได้รับผลร้ายมากขึ้น
การลงโทษเพื่อข่มขู่นั้นจะมีผลในการป้องกันการการะทําผิดเพียงใดนั้นอาจพิจารณา
ได้จากตัวบุคคล โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะดีย่อมเกรงกลัวการลงโทษว่าจะทําให้ตนต้ องเสื่อมเสี ย
ชื่อเสียงในขณะที่คนร้ายมืออาชีพย่อมคํานึงถึงความยากลําบากจาการถูกลงโทษและการข่มขู่ย่อมมีอิทธิพลต่อ
ผู้ที่เคยรั บโทษมาแล้ วมากกว่าผู้ ซึ่งไม่ เคยต้องโทษ และพิ จารณาได้จากลักษณะการกระทํา การกระทําที่
ผู้กระทําผิ ดได้มีเวลาคิดไตร่ตรองก่อนลงมือการลงโทษย่อมมีผลเป็นการข่มขู่ใ ห้ ผู้ กระทําผิดกระทําผิดได้
มากกว่ากรณีที่กระทําผิดโดยฉับพลันไม่ทันคิดถึงผลได้เสียหรือกระทําผิดโดยมีอารมณ์รุนแรง
อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการลงโทษเพื่อการข่มขู่หรือปราบปราม
ไม่สามารถที่ จะป้องกันการกระทํ าผิดซ้ํ า เนื่องจากการลงโทษเพื่อการข่ม ขู่ มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่ ม พูน
ความสามารถในการที่ผู้กระทําผิดจะสามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้
มุ่งหมายที่จะช่วยทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงสภาพจากการถูกชักจูงให้กระทําผิดได้ นอกจากนี้มิได้คํานึงถึง
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การให้ความช่วยเหลือหลังจากผู้ต้องขังพ้นโทษส่งผลทําให้ผู้ที่เพิ่งพ้นโทษไม่อาจที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและหันกลับไปกระทําผิดซ้ํา
2.1.2.3 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระทําความผิด (Incapacitation)
การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทําผิดมีหลักการสําคั ญจากแนวคิดว่าอาชญากรรม
ย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรนั้นไม่มีโอกาสที่จะกระทําความผิด ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิด
อาชญากรรมขึ้นในสังคมจึงจําเป็นต้องควบคุมตัวผู้กระทําความผิดไว้ หรือกีดกันตัวผู้กระทําความผิดออกจาก
สังคมชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผู้กระทําความผิดโดยถือว่าการลงโทษเช่นนี้เป็นการลงโทษที่
บั่ น ทอนความสามารถของผู้ ก ระทํ า ความผิ ด เพื่ อ ให้ ห มดโอกาสในการกระทํ า ความผิ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ
การลงโทษที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์นี้ เช่นการจําคุกซึ่งเป็นการกันผู้กระทําผิดออกไปจากสังคม เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อให้สังคมปลอดภัย
การลงโทษเพื่อคุ้มครองสังคมนี้มีแนวคิดทฤษฎีคล้ายกับทฤษฎีข่มขู่หรือปราบปราม
และทฤษฎีแก้ไขฟื้นฟู เนื่องจากทั้งสามทฤษฎีต่างมีความมุ่งหมายที่จะมิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ํา
แต่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในข้ อ ที่ ว่ า ทฤษฎี ข่ ม ขู่ ใ ห้ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด เกิ ด ความเกรงกลั ว ไม่ ก ล้ า กระทํ า ผิ ด อี ก
ส่วนทฤษฎีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดนั้นมุ่งเน้นการอบรมไม่ให้ผู้กระทําผิดได้ แต่ตามทฤษฎีตัดโอกาสในการ
กระทําผิดนี้มุ่งเน้นถึงการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําโดยทําให้เขาหมดโอกาสที่จะกระทําความผิด เช่น
การลงโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นการตัดโอกาสไม่ให้กระทําผิดได้อย่างชัดเจนที่สุด การควบคุมตัวโดยการลงโทษ
จําคุกซึ่งอาจเป็นการตัดโอกาสในการกระทําผิดชั่วเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิตของผู้กระทําผิด
2.1.2.4 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด (Rehabilitation)
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นการลงโทษเพื่อข่มขู่หรือปราบปรามมุ่งประสงค์ให้ผู้กระทํา
ผิดเกิดความเข็ดหลาบไม่กล้ากระทําผิดซ้ําและมุ่งประสงค์ให้บุคคลอื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทําผิด
ส่วนการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดมีความมุ่งหมายที่แคบกว่าเนื่องจากมีความมุ่งหมายในการทําให้
ผู้กระทําผิดเกิดความต้องการในการแก้ไขปรับปรุงตัวและช่วยเหลือส่งเสริมให้มีความสามารถที่จะยับยั้งตนเอง
ไม่กระทําผิดซ้ํา
การลงโทษเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดเชื่อว่าอาชญากรรมไม่ได้เกิดขึ้นโดยความ
สมั ค รใจของผู้ ก ระทํ า ความผิ ด การกระทํ า ความผิ ด ของมนุ ษ ย์ ถู ก กํ า หนดจากปั จ จั ย ต่ า งๆ ร่ ว มกั น และ
สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนกดดันและหล่อหลอมจนหันไปสู่การกระทําความผิด ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันซึ่ง
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้นการลงโทษควร
พิจารณาถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการกระทําความผิดและหาแนวทางในการแก้ไขเป็นรายบุคคล เพื่อหาสาเหตุ
แห่ งการกระทําผิดและแนวทางในการแก้ไขเฉพาะราย โดยให้ โอกาสแก่ผู้ กระทํ าผิดได้กลับตัว และแก้ไข
ปรับปรุงให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
เป็นการบําบัดผู้กระทําผิดโดยมีการใช้แนวทางสังคมศาสตร์ และทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยแก้ไขพฤติกรรม
ของผู้ ก ระทํ า ผิ ด เช่ น การสอนศี ล ธรรม การอบรมทางศาสนา การฝึ ก วิ ช าชี พ การให้ ก ารศึ ก ษาทั่ ว ไป
การรักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือหลังพ้นโทษ และการแก้ไขสภาพแวดล้อมซึ่งอาจทําได้โดยการจัดการ
มิให้ผู้กระทําผิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกระทําผิดขึ้นอีก การใช้มาตรการคุมประพฤติแทนการลงโทษ
จําคุก การจําแนกประเภทนักโทษในเรือนจํา เป็นต้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการลงโทษมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการ
แก้แค้นทดแทนหรือการข่มขู่เท่านั้น แต่หากยังมีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดและเตรียมการให้บุคคล
เหล่านั้นปรับตัวเข้าสู่สังคมได้เช่นเดิม
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วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดได้แก่ การพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทํา
ผิดประสบกับสิ่งที่จะทําลายคุณลักษณะประจําตัวของเขา เช่น การปล่อยตัวผู้กระทําผิดโดยไม่ลงโทษจําคุก
การให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องโทษก่อนครบกําหนดโดยกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติชั่วระยะเวลาหนึ่งภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว การแยกประเภทนักโทษ การปรับปรุงผู้ต้องโทษ
ในระหว่างคุมขังโดยจัดให้มีการฝึกหัดอาชีพ การจัดให้มีการศึกษาทั่วไปเพื่อทําให้เมื่อพ้นโทษแล้วจะได้มีโอกาส
ใช้ความรู้นั้นไปประกอบอาชีพในทางสุจริต และการจัดให้มีการให้ความช่วยเหลือหลังจากพ้นโทษโดยการให้
คําแนะนําในการดําเนินชีวิตและความช่วยเหลือในการหาอาชีพ
จากทฤษฎีการลงโทษดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
ย่อมแตกต่างกันตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การลงโทษผู้กระทําความผิดไม่อาจยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่งเป็นหลักในการลงโทษเพราะแต่ละทฤษฎีย่อมมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ดังนั้นในการพิจารณาพิพากษาคดีศาล
จึงต้องพิเคราะห์ถึงลักษณะและพฤติการณ์การกระทําผิดโดยผสมผสานการลงโทษตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
เพื่อให้การลงโทษเป็นไปอย่างเหมาะสมกับการกระทําความผิด
2.1.2.5 ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา
ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่สําคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงโทษได้แก่ ทฤษฎีเจตจํานงอิสระ
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สําคัญของซีซาร์ เบคคาเรีย (Cesare Beccaria) และเจอร์มี เบนธัม (Jeremy Bentham)
นักปรัชญาเมธีสําคัญของสํานักคลาสสิค (Classical School) ทฤษฎีนี้กล่าวว่าบุคคลทุกคนย่อมมีอิสระที่จะ
เลือกกระทําการใดๆ โดยตนเอง จึงสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนจากกระทํานั้นๆ ในลักษณะเป็นสัดส่วนกัน
กล่าวคือการลงโทษจะต้องเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับความหนักเบาแห่งการกระทําความผิด
ซีซาร์ เบคคาเรีย (Cesare Beccaria)ได้กล่าวในหนังสือเรื่อง อาชญากรรมและการ
ลงโทษ (In Crime and Punishment) มีใจความสําคัญว่า การใช้มาตรการลงโทษผู้กระทําผิดจะต้องกระทํา
โดยเปิดเผย รวดเร็ว และจําเป็นเหมาะสมแก่สถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษทัณฑ์ที่พึงจะใช้แก่ผู้กระทําผิด
นั้นควรจะได้ควรจะได้คํานึงถึงสัดส่วนความหนักเบาและความรุนแรงที่ผู้กระทําผิดได้กระทําไปแล้วเป็นปัจจัย
สําคัญในการพิจารณาพิพากษาลงโทษ (Let Punishment Fit the Crime) (ประเสริฐ เมฆมณี.หลักทัณฑวิทยา,
(กรุงเทพมหานคร:บพิธการพิมพ์.2528).หน้า84)
เจอร์มี เบนธัม (Jeremy Bentham) ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของเบคคาเรีย
โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการสร้างเสริมความชอบธรรมทางกฎหมายที่มีผลในทางปฏิบัติด้วยนั้นจําเป็นต้องใช้
หลักประสานประโยชน์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน กล่าวคือ การลงโทษผู้กระทําผิดจําเป็นต้อง
คํานึงถึงหลักอรรถประโยชน์สุขของสังคม โดยการใช้มาตรการลงโทษแก่อาชญากรตามสัดส่วนแห่งความ
เสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมนั้นๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างเพียงพอต่อการข่มขู่หรือปราม
มิให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่าง และเนื่องจากในการกระทําความผิดย่อมเกิดขึ้นจากความนึกคิดหรือความสมัครใจของ
บุ ค คลที่ จ ะเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยตนเอง ฉะนั้ น การลงโทษแก่ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด จึ ง เป็ น การผดุ ง ไว้ ซึ่ ง ความชอบธรรม
ที่สอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีเจตจํานงอิสระ โดยจําต้องหลีกเลี่ยงการลงโทษผู้กระทําผิดที่รุนแรงเกินกว่า
เหตุ การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิผลควรจะคํานึงถึงการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการใช้
มาตรการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้สึกผิดชอบสอดคล้องกับหลักศีลธรรมและศาสนา โดยใช้กระบวรการอบรม
สั่งสอน และให้การศึกษา (เรื่องเดียวกัน.หน้า87.)
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2.1.2.6 หลักบุคคลจะไม่ถูกลงโทษสองครั้งในการกระทําครั้งเดียว (Double
Jeopardy)
หลั ก บุ ค คลจะไม่ ถูกลงโทษสองครั้งในการกระทํ าครั้ ง เดียวเป็ น หลั ก การที่สํ าคั ญ
ประการหนึ่งของการกําหนดโทษซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ประสงค์ให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและ
เพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลจากการถูกดําเนินคดีอาญา ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินคดี
อาญาและการลงโทษทางอาญาเป็นการจํากัดสิทธิ เสรีภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล การวาง
แนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมของรัฐจึงต้องดําเนินไปด้วยความระมัดระวังไม่กระทําการ
อันเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มากเกินส่วนอันเป็นการขัดต่อความยุติธรรม
และความรู้สึกนึกคิดของสามัญชน โดยทั่วไป ดังนั้นจึงได้กําหนดหลักในการลงโทษที่สําคัญว่าในการกําหนด
โทษนั้นจะต้องไม่ขัดต่อหลักบุคคลจะไม่ถูกลงโทษสองครั้งในการกระทําครั้งเดียวซึ่งถือเป็นหลักการที่สําคัญของ
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาในหลักเรื่องการฟ้องซ้ําในคดีอาญานั่นเอง
หลักเรื่องการฟ้องซ้ําในคดีอาญานั้นได้มีการกําหนดในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 10 ว่าบุคคลชอบที่จะเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันที่จะ
ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาลซึ่งเป็นอิสระและไร้อคติในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและ
หน้าที่ตลอดจนข้อที่ตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา (กุลพล พลวัน,สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก,กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิติธรรม,2547),หน้า 475.) อย่างไรก็ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงมาตรฐาน
ร่วมกันของบรรดารัฐสมาชิกในการแนะแนวทางคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่บรรดาประเทศต่างๆ ไม่ได้มีฐานะ
เป็นสนธิสัญญาและไม่ก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมายแก่สมาชิก ในเวลาต่อมาจึงเกิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี ซึ่งมีผลตามกฎหมายเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2540 (เรื่องเดียวกัน.หน้า 236.) กติกาข้อที่ 14 ได้กล่าวถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจแก่การบริหารกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิของบุคคลไว้เป็นจํานวนมาก (เรื่องเดียวกัน.หน้า254.)
การห้ามดําเนินคดีซ้ําในคดีอาญาได้บัญญัติไว้ในข้อ 14 (7) ความว่า บุคคลย่อมไม่อาจถูกพิจารณาหรือลงโทษ
ซ้ําในการกระทําผิดกรรมเดียวกันซึ่งได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธี
พิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ (เรื่องเดียวกัน.487.)
สุ ภ าษิ ต ทางกฎหมายที่ มั ก จะนํ า มาใช้ ใ นการอธิ บ ายหลั ก บุ ค คลจะไม่ ถู ก ลงโทษสองครั้ ง
ในการกระทําครั้งเดียว (Double Jeopardy) คือ “Non bis in idem” ซึ่งแปลว่าบุคคลไม่ควรได้รับความ
เดือดร้อนซ้ําสองสําหรับการกระทําครั้งเดียว (Not twice for the same) อันมีความหมายว่า ในการกระทํา
ความผิดอันเดียวกันนั้นจะดําเนินคดีแก่บุคคลเดียวกันซ้ําสองอีกไม่ได้ (ธานิศ เกศวพิทักษ์,คําอธิบายประมวลวิธี
พิจารณาความอาญาเล่ม 1 ภาค 1-2. พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 406.) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เน้นหนัก
ถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญา จึงได้รับเอาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กั บ การห้ า มดํ า เนิ น คดี ซ้ํ า และมี วิ วั ฒ นาการเป็ น ระยะเวลายาวนานจนเกิ ด เป็ น หลั ก หลั ก บุ ค คลจะไม่
ถูกลงโทษสองครั้งในการกระทําครั้งเดียว (Double Jeopardy) ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในคดีอาญาเท่านั้น โดยได้
บัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 (The fifth Amendment of the United
States Constitution) มีใจความสําคัญว่าบุคคลจะไม่ตกอยู่ในภยันตรายในชีวิตและร่างกายถึงสองครั้งสําหรับ
ความผิดเดียวกันนั้น หลักการดังกล่าวนี้นอกจากจะห้ามมิ ให้ลงโทษจําเลยสองครั้งแล้ ว ยังห้ามไปถึงการ
นําจําเลยมาสู่กระบวนพิจารณาคดีในความผิดเดียวกันเป็นครั้งที่สองอีกไม่ว่าคดีนั้นศาลจะพิพากษาให้ลงโทษ
จําเลยหรือยกฟ้องก็ตาม (Martin L. Friedland, Double Jeopardy,(Oxford:Clarendon Press.1969),p21.)
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ประเทศไทยได้ รั บ หลั ก บุ ค คลจะไม่ ถู ก ลงโทษสองครั้ ง ในการกระทํ า ครั้ ง เดี ย ว (Double
Jeopardy) โดยการบัญญัติเป็นหลักเกณฑ์การห้ามมิให้ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาซ้ําไว้ในประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา 39 (4) โดยบั ญ ญั ติ เ หตุ ที่ ทํ า ให้ สิ ท ธิ นํ า คดี อ าญามาฟ้ อ งระงั บ
เมื่ อ มี คํ า พิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาดในความผิ ด ซึ่ ง ในฟ้ อ ง ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให้ พ นั ก งานอั ย การและผู้ เ สี ย หายทุ ก คน
ไม่ อ าจนํ า คดี เ รื่ อ งเดี ย วกั น นั้ น มายื่ น ฟ้ อ งจํ า เลยอี ก เพราะเป็ น ฟ้ อ งซ้ํ า ต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย หลั ก เกณฑ์
ของฟ้องซ้ําในคดีอาญามีดังนี้ (ธานิศ เกศวพิทักษ์,คําอธิบายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเล่ม 1 ภาค 1-2 .
พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 406.) คือ จําเลยในคดีก่อนและจําเลยในคดีหลังต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยข้อกล่าวหา
ในคดีก่อนและคดีหลังมาจากเหตุอันเดียวกัน ซึ่งศาลในคดีหนึ่งมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วและคดีก่อน
จะต้ อ งมี ก ารฟ้ อ งร้ อ งและดํ า เนิ น คดี แ ก่ จํ า เลยอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยกรณี ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ฟ้ อ งซ้ํ า นั้ น จะต้ อ ง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทุกข้อดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นในการดําเนินคดีอาญาซึ่งจําเลยในคดีก่อนและจําเลยใน
คดีหลังเป็นบุคคลคนเดียวกันหากประเด็นข้อกล่าวหาในคดีก่อนและคดีหลังมีมูลมาจากเหตุหรือการกระทําอัน
เดียวกันซึ่งศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีแล้วไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยว่าการกระทําของจําเลยเป็นความผิดและ
พิพากษาลงโทษจําเลย หรือศาลวินิจฉัยว่าการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิดพิพากษายกฟ้อง ย่อมถือเป็น
ฟ้องซ้ํา ภายในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) โจทก์ไม่มีสิทธิจะนําคดีมาฟ้อง
ขอให้ลงโทษจําเลยสําหรับการกระทําดังกล่าวได้ หลักบุคคลจะไม่ถูกลงโทษสองครั้งในการกะทําครั้งเดียว
จึงเป็นหลักการที่สําคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและป้องกันผลกระทบจากการถูกดําเนินคดี มิให้
บุคคลต้องถูกดําเนินคดีอาญาซ้ําในการกระทําผิดเพียงครั้งเดียว
แม้ว่าการลงโทษผู้กระทําผิดจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสงบสุขและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม แต่ก็มิใช่วิธีการที่จะสามารถช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้กลับตนเป็นคนดี
ในสังคมได้ จึงได้มีการวิวัฒนาการในการนํามาตรการอื่นมาใช้แทนการลงโทษในคดีอาญา ดังเช่น การใช้
มาตรการคุมประพฤติแทนการลงโทษในคดีอาญา
2.1.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการคุมประพฤติ
เมื่อมีการกระทําผิดขึ้นย่อมทําให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปสังคม
จึงได้สร้างหลักเกณฑ์ในการลงโทษผู้กระทําผิดเพื่อตอบโต้การกระทําผิด ในระยะแรกนั้นการลงโทษมีขึ้นเพื่อ
ต้องการที่จะแก้แค้นทดแทนความเสียหายที่ผู้กระทําผิดได้ก่อขึ้นโดยมิได้คํานึงถึงสาเหตุของการกระทําผิดหรือ
การหาแนวทางในการป้ อ งกั น และยั บยั้ ง การกระทํ า ผิด ซ้ํ า ต่ อ มานัก อาชญวิ ท ยาและทั ณ ฑวิ ท ยาจึ ง เริ่ ม ให้
ความสําคัญกับการลงโทษเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและหาแนวทางในการป้องกันมิให้ผู้ที่เคยกระทําผิด
หวนกลับกระทําผิดซ้ํา และได้เริ่มเปลี่ยนมุมมองจากทัศนคติว่าผู้กระทําผิดเป็นบุคคลที่ชั่วร้ายที่ไม่ควรให้อภัย
มาเป็นว่าผู้กระทําผิดเป็นบุคคลที่สังคมจะต้องช่วยในการเยียวยาแก้ไข ในส่วนนี้จึงได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการและ
ประวัติความเป็นมา แนวความคิด วัตถุประสงค์ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติ ตลอดจนประโยชน์ของ
การคุมประพฤติ
2.1.3.1 ความหมายของการคุมประพฤติ (Probation)
ในระยะแรกๆ นั้นคําว่ า Probation ได้ ถูกนํามาใช้ในความหมายของระยะเวลา
ในการทดสอบความพร้ อมของนักบวชในศาสนาคริส ต์ และมีการนํามาใช้ในการศึกษาในกรณีที่นักศึกษา
ทําคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดทําให้ต้องถูกภาคทัณฑ์ไว้กอ่ นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ตัว ซึ่งเรียกว่าอยู่ใน
ระหว่าง Probation ถ้าคะแนนถึงเกณฑ์ก็จะพ้นจากสภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการนํามาใช้ในระบบ
ราชการ สําหรับข้าราชการที่เข้าใหม่ก็ต้องผ่านระยะทดลองปฏิบัติงาน ระยะทดลองปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็น
Probation เช่นกัน (นัทธี จิตสว่าง, “ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความหมายของการคุมประพฤติ” ในหนังสือที่ระลึก
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และสูจิบัตรรายการกุศล มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด,(กรุงเทพมหานคร:สํานักงานควบคุม
ประพฤติกลาง สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม,2529) หน้า 47.อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย เลิศพานิช
พันธุ์,แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2539) นอกจากนี้ในระยะแรกยังได้นํามาใช้ใน
กรณีการให้โอกาสผู้กระทําผิดกลับตัว โดยเริ่มจากมีการปล่อยตัวผู้กระทําผิดไปโดยมีการประกันตัว ซึ่งในเวลา
ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบในระบบการ Probation ดังเช่น การเปลี่ยนจากการประกันตัวผู้กระทําผิดมาเป็น
การรอการลงโทษ
Louis P. Carney ให้ความหมายว่า การคุมประพฤติเป็นการดําเนินกระบวนวิธี
พิจารณาความอาญากับผู้ที่ศาลแน่ใจแล้วว่ากระทําผิดจริง โดยการที่ศาลได้สั่งปล่อยตัวจําเลยให้อยู่ในสังคมได้
แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมจําเลย นอกจากนั้นยังต้องมีการควบคุมสอดส่องโดยพนักงานคุมประพฤติ
(Louis P. Carney,Probation and Parole,(California:Mc Graw-Hill Book Company,1977).p.83)
สุพจน์ สุโรจน์ให้คําจํากัดความของการคุมประพฤติว่า หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (สุพจน์ สุโรจน์, “การคุมประพฤติ”ใน การบริหารงานยุติธรรม (หน่วยที่ 9-15) สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,2529),หน้า 115-116.)
1. สถานะทางกฎหมาย (Legal Status)
หมายถึง การที่ผู้กระทําผิดจะถูกเรียกว่าผู้ถูกคุมความประพฤตินั้นจะต้อง เป็นผู้ที่ได้
กระทําความผิดมาก่อน และศาลได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้คุมความประพฤติผู้กระทําผิดคนนั้นไว้ และให้อยู่
ภายใต้การควบคุมสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ
2. คําพิพากษา หรือ คําสั่งของศาล (Sentence)
การที่ผู้กระทําผิดคนใดจะถูกคุมความประพฤติได้นั้น ต้องมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาล ให้คุมประพฤติผู้กระทําความผิดคนนั้นก่อน
3. กระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice Process)
กระบวนการหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอนคือ
1) การสืบเสาะและพินิจจําเลย และทํารายงานเสนอต่อศาลก่อนจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่ง
2) การควบคุมและสอดส่อง ภายหลังจากศาลได้มีคําพิพากษา หรือคําสั่งให้
คุมความประพฤติจําเลย โดยกําหนดเงื่อนไขให้จําเลยปฏิบัติตามที่ศาลได้กําหนดไว้ ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือกระทําความผิดขึ้นอีกพนักงานคุมความประพฤติจะต้องทํารายงานเสนอให้ศาลทราบเพื่อ
พิจารณาดําเนินการต่อไป แต่ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดด้วยดีพนักงาน
คุมประพฤติก็จะต้องรายงานให้ศาลทราบเป็นครั้งคราวจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาคุมประพฤติและ
รายงานครั้งสุดท้ายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติแล้ว
4.ระบบงาน (System)
หมายความว่า จะต้องมีหน่วยงานและการบริหารงานโดยมีสายการบังคับบัญชาจาก
สูงไปหาต่ํา คือตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดไปจนถึงพนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ธุรการต่างๆ ระบบงาน
คุมประพฤติในบางประเทศก็มีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ระดับกรม หรือคณะกรรมการ และในบางแห่ง
ก็มีระดับเป็นสํานักงานระดับกอง
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ผู้ศึกษามีความเห็นว่า Probation น่าจะแปลความหมายว่า การคุมประพฤติดัง เช่น
แนวทางที่ 2 เนื่องจากคําว่าการคุมประพฤติเป็นคําที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน และการคุมประพฤติ
(Probation) ควรที่จะใช้ในความหมายของการเป็นมาตรการในชั้นศาลซึ่งประกอบด้วยการสืบเสาะและพินิจ
ก่อนศาลพิพากษาและการสอดส่องภายหลังจากศาลพิพากษาให้คุมประพฤติผู้กระทําผิด นอกจากนี้เพื่อทําให้
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นควรที่จะเรียกขั้นตอนของการสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดว่าการควบคุมสอดส่องดูแล
(Supervision) ซึ่งสามารถนําไปใช้เรียกทั้งในขั้นตอนการสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดในชั้นศาล (Probation
Supervision) และในชั้นการพักการลงโทษ (Parole Supervision)
2.1.3.2 วิวัฒนาการทางกฎหมายของการคุมประพฤติก่อนศตวรรษที่ 19
การคุมประพฤติมิได้กําหนดขึ้นมาโดยปราศจากประวัติศาสตร์ของตัวเอง หากย้อน
เวลากลับไปก่อนศตวรรษที่ 19 ในประเทศอังกฤษซึ่งในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ได้มี
การสร้ า งวิ ธี ปฏิ บัติ ต่อ ผู้ก ระทํา ผิด อัน ถื อ ว่า เป็ นจุ ก่อ นให้เ กิด วิวั ฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่อ งมากจนถึ ง ปัจ จุบั น
(Carter,Glaser) และ Wilkins (1984:4-5) ได้แจกแจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติเหล่านั้นไว้ ดังนี้
1. การได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นนักบวช (Benefit of Clergy) เป็นกรณีที่ผู้กระทําผิด
ได้รับการตัดสินว่ามีความผิดจริง (Conviction) แล้ว แต่ก่อนที่จะคําพิพากษาลงโทษ (Judgement) ผู้กระทํา
ผิดบางประเภท อันได้แก่ บาทหลวง แม่ชี ผู้พิสูจน์ต่อศาลได้ว่าตนสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ จะได้รับ
การยกเว้ น โทษ หรือ ได้ รับ การลดหย่ อน ต่อ มาประโยชน์ ดังกล่ าวได้ ขยายออกไปกลายเป็ นสิ่งที่ชอบด้ ว ย
กฎหมายสําเร็จบุคคลทั่วไป จึงถูกยกเลิกในเวลาต่อมา
แม้ว่าปฏิบัติดังกล่าวจะมิใช่ต้นฉบับ ของการคุมประพฤติโดยตรง แต่แนวคิดของการ
ได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นนักบวช แสดงภาพของศาลที่จะบรรเทาการลงโทษรุนแรง ตามกรอบแห่งกฎหมาย
และในความคิดเห็นของ Sykes Cullen (1992:472) เห็นว่าประโยชน์เนื่องจากการเป็นนักบวชนี้เองที่เป็น
ต้นแบบหรืออิทธิพลต่อการคุมประพฤติมากที่สุด
2. การรอการลงโทษศาล (Judicial Reprieve) เป็นกรณีที่ศาลมีอํานาจ รอการ
กําหนดโทษ (Suspension of Imposition) หรือรอการกําหนดโทษ (Suspension of Execution) ไว้ชั่วคราว
เพื่อให้ผู้กระทําผิดยื่นขอรับการอภัยโทษ หรือเพื่อเป็นการให้เวลาที่ยืดหยุ่นสําหรับผู้พิพากษา ซึ่งไม่แน่ใจ
น้ําหนักพยานหลักฐาน ที่เป็นการปฏิบัติต่อตัวผู้กระทําผิด วิธีนี้เป็นสิ่งจําเป็นเนื่องจากวิธีพิจารณาคดีอาญาใน
ระบบ (Common Law) สมัยนั้น ผู้ที่ถูกตัดสินว่า การทําผิดไม่มีสิทธิอุทธรณ์ และไม่มีสิทธิขอให้มีการพิจารณา
คดีใหม่
3. การปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยให้คํามั่นสัญญาต่อศาล (Recognizance) เป็นกรณีที่
ศาลกําหนดให้บุคคลซึ่งน่าเชื่อว่าจะกระทําความผิดในอนาคต ได้สร้างความมั่นใจให้กับสามัญชนว่าเขาจะไม่
ประพฤติเช่นนั้น โดยกําหนดพันธะไว้ (มีประกัน) บางประการกับรัฐแล้วปล่อยตัวไป และรัฐสามารถบังคับตาม
พันธะนั้นได้ หากไม่มีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้น
ในช่วงเริ่ มแรก วิธีนี้ใช้กับบุคคลที่ยังมิได้เป็นผู้กระทําผิด ต่ อมาได้ขยายผลไปถึง
ผู้ต้องหาซึ่งจะต้องหาและจะต้องให้คํามั่นในการปรากฏต่อศาล หากบุคคลนั้นได้รับการปล่อยชั่วคราวก่อนการ
พิจารณาคดีต่อมาได้มีการใช้วิธีการปล่อยตัวไปชั่วคราวเช่นนี้รูปของสั่งศาล ในฐานที่เป็น “มาตรการของ
ยุติธรรมเพื่อการป้องกัน (Mesure Of Prevertive Justice)” โดยมีจุดประสงค์ให้บุคคลนั้นเป็นผู้รู้จักเคารพ
กฎหมายในอนาคต
การปล่ อยตัวชั่วคราวโดยให้คํามั่นสัญญานี้ อาจกระทําได้โดยมีหลักประกันหรือ
ไม่มีได้ หากมีหลักประกันได้มีการใช้วิธีประกันด้วยบุคคล ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อรัฐในพฤติกรรมของผู้ได้รับ
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ปลดปล่อยข้อสันนิษฐานการใช้หลักประกันด้วยบุคคลก็คือ ความเชื่อว่า “ความรับผิดชอบของผู้ประกันตนเอง
ต่อรัฐในนามของผู้กระทําผิด จะสร้างความกดดันอย่างยิ่ง ให้กับกระทําผิดในการประพฤติปฏิบัติต่อไป
นอกจากนี้วิธีการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวยังประกอบไปด้วยเงื่อนไขบางประการ ให้ผู้กระทํา
ผิดต้องปฏิบัติตามซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาสู่วิธีการสอดส่องในปัจจุบัน รวมถึงการประกันบุคคลด้วยหลักทรัพย์
อาจจะกล่าวไว้ว่า วิธีปฏิบัติหลังสุดนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อวิวัฒนาการของกรมคุมประพฤติ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการรอการลงโทษ การให้อิสรภาพแทนโทษจําคุก การสร้างเงื่อนไขในการปลดปล่อยและการ
เพิกถอนอิสรภาพหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไข
การใช้วิธีการหรือกระบวนการทางกฎหมายในการปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยให้คํามั่นสัญญา
ต่ อ ศาล (Recognizance) โดยมี แ ละไม่ มี ห ลั ก ประกั น เป็ น การปล่ อ ยตั ว กระทํ า ผิ ด โดยมี เ งื่ อ นไขนั่ น เอง
นักวิชาการบางท่านถือเสมือนว่าเป็นต้นแบบของกฎหมายที่ให้มีการรอลงอาญาและการคุมประพฤติ
นอกเหนื อ แนวคิ ด 3 ประการดั ง กล่ า ว ยั ง มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ อั น เป็ น ที่ ม าของการคุ ม ประพฤติ
อีก 2 ประการดังนี้
ก) การเก็บเข้าสํานวน (Filling of Casea) เป็นกรณีที่ศาลรอการลงโทษ เนื่องจากศาลเห็น
ว่ามีเหตุอันปราณี แต่การปล่อยตัวจะต้องได้รับความยินยอมจากจําเลยและอัยการก่อน การที่ศาลสั่งเก็บ
สํานวนด้วยวิธีนี้ต่างกับคดีที่ตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากศาลมีอํานาจที่จะขึ้นมาพิจารณาเมื่อใดก็ได้ เมื่อการ
ร้องขอของคู่ความ
ข) สิทธิของลี้ภัยในวัด (Rigth of Sanctuary) เป็นกรณีที่วัดหรือโบสถ์ ในคริสต์ศาสนาของ
ประเทศอังกฤษ มีศาลพิจารณาคดีผู้กระทําผิดทางอาญาของตนเอง แต่ยกเว้นโทษประหารชีวิต ดังนั้น ผู้ใดที่
กระทําผิดกฎหมายบ้านเมือง จึงหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเพื่อให้รอดพ้นโทษประหาร แต่สิทธินี้ถูกยกเลิกไป
เมื่อปี คศ.1623 (สุพจน์ สุโรจน์,2529 : 597)
2.1.3.3 วิวัฒนาการทางกฎหมาย ของการคุมประพฤติในศตวรรษที่19 และ 20
ในประเทศอังกฤษซึ่งมีระบบกฎหมายมาแบบ Common Law ได้ใช้วิธีการรอการ
ลงโทษและรอการกําหนดโทษ โดยอิงหลักของ Judical Reprieve มาโดยตลอดซึ่งเป็นการรอการลงโทษ
(Suspend the execution of sentence) หรือรอการกําหนดโทษ ( Suspend the imposition of
sentence ) หรือรอการกําหนดโทษเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือชั่วคราว ผู้กระทําผิดยังต้องกลังมาสู่การ
พิจารณาคดีของศาลอีกดังกล่าวแล้วข้างต้น
ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกายุคแรกๆ ก็ได้ใช้หลักรอการลงโทษและรอการกําหนด
ชั่วคราวเช่นกันทั้งที่มิได้มีกฎหมายให้อํานาจไว้ ต่อมาในกลางศตวรรษที่ 19 ศาลของสหรัฐอเมริกาจํานวนมาก
เหลือใช้วิธีการรอการลงโทษและรอการกําหนดโทษที่ยิ่งไปกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขหรือประกัน
ตัวนั่นคือการพิพากษาให้รอลงอาญา โดยไม่กําหนดระยะเวลาที่แน่นอน (indefinite suspension of sentence)
แนวปฏิบัติดังกล่าวของศาลก่อให้เกิดการโต้แย้งขึ้น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกเห็นว่า แนวคิด
เกี่ยวกับ Judicial Reprieve ในระบบ Common Law ได้ให้อํานาจต่อเนื่องแก่ศาลในการรอลงอาญาโดยไม่
จําต้องมีกําหนดเวลาแน่นอน แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า Judicial Reprieve เป็นเงื่อนไขลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้น
ในประเทศอังกฤษนานมาแล้วมิได้เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีหลักเกณฑ์ห้ามอุทธรณ์และห้ามนําคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ นอกจากนี้ ยังให้เหตุเพิ่มเติมอีกว่า การรอลงอาญา ที่กําหนดเวลาเป็นการละเมิดต่อหลักแห่ง
แยกอํานาจ (the separation of power) โดยการก้าวล่วงเข้าไปในอํานาจบริการ อันได้แก่ อํานาจในการ
อภัยโทษและลดโทษ
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จากประวัติศาสตร์ของพัฒนาการที่กล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า การคุมประพฤติเป็นการ
แปลงรูปมา จากการรอลงอาญานั่นเอง โดยค่อย ๆ ได้รับการยอมรับและพัฒนาขึ้นทั้งในประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงานคุมประพฤติและเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ นําไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
คุมประพฤติ ของตน โดยมีข้อสั งเกต คือการบุกเบิกของประเทศ ทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน ในปี คศ. 1841
(วิไล จิวังกรู ,2528: 24) ตรงกับรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ของไทย
2.1.3.4 การบัญญัติกฎหมายคุมประพฤติในประเทศอังกฤษ
ในประเทศอั ง กฤษเมื่ อ คศ. 1841 ผู้พิ พ ากษาเมื อ เบอร์มิ ง แฮม ได้ เริ่ ม ใช้วิ ธี ก าร
รอลงโทษเด็กกระทําผิดโดยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นสอดส่อง ทั้งยังให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยในการ
สอดส่องดูแลด้วยต่อมาอีกไม่นาน ผู้พิพากษาแห่งปอร์ตสมัธ ได้ใช้วิธี Recognizance โดยมีหลักทรัพย์ประกัน
โดยมีเจ้าหน้าที่สอบถามพิเศษ (Inquiry Officer) ช่วยสอดส่องความประพฤติผู้กระทําผิด จากนั้นอาสาสมัคร
จากองค์การศาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ช่วยเหลือผู้กระทําผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งล้วนเป็นที่มาของการ
จัดตั้งระบบการใช้พนักงานคุมประพฤติอีกด้วย
การออกกฎหมายที่ถือว่ากฎหมายคุมประพฤติฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติอํานาจ
ศาลแขวง ค.ศ.1879 (the Summary Jurisdiction Act of 1879) ซึ่งมีบัญญัติเฉพาะเรื่องการปล่อยตัว
ผู้กระทําผิดชั่วคราว (Recognizance) เท่านั้น ยังไม่มีบทบัญญัติคุมประพฤติผู้กระทําผิดครั้งแรก (probation
of First Offender Acts 1887) แต่ก็ยังขาดกระบวนการสอดส่องอันเป็นส่วนประกอบสําคัญของการคุม
ประพฤติต่อมาในปี ค.ศ. 1097 มีการตราพระราชบัญญัติการคุมประพฤติผู้กระทํา (Probation of First
Offender Acts 1907) ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยบทบัญญัติให้มีสอดส่องผู้กระทําผิดด้วย โดยมิได้มี
ข้อจํากัดว่าให้ใช้วิธีคุมประพฤติ เฉพาะกับผู้กระทําผิดครั้งแรกเท่านั้น และเริ่มใช้ระบบการแต่งตั้ง การรับ
เงินเดือนของพนักงานคุมประพฤติในศาล
ใน ปี ค.ศ. 1948 พระราชบัญญัติงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Act 1948)
ได้เข้ามาแทนที่กฎหมายคุมประพฤติเดิม เพิ่มเติมหลักเกณฑ์สําคัญ ๆ เช่น การจัดการองค์กร การจ่ายงาน เป็นต้น
กฎหมายคุมประพฤติของอังกฤษ ได้พัฒนามาจนสมบูรณ์แบบใน ปี ค.ศ. 1970 (Criminal Justice Act 1970)
โดยการบั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลมี อํ า นาจสั่ ง คุ ม ประพฤติ ไ ด้ โ ดยตรง ไม่ จํ า ต้ อ งมี คํ า พิ พ ากษาให้ ร อลงอาญาก่ อ น
(วิไล จิวังกูร ,2528: 24 - 29)
2.1.3.5 การบัญญัติกฎหมายคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของมลรัฐแมสซาซูเซทท์ ในปี ค.ศ. 1836
ให้อํานาจศาลชั้นต้นปล่อยตัวผู้กระทําคดีลหุโทษโดยมีหลักประกันภายใต้ หลัก Recognizance โดยมิใช้เพียงแต่ยึด
หลักของมนุษยธรรมท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงการแก้ไขฟื้นฟูให้บุคคลนั้นกลับตนเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมาย
กฎหมายคุมประพฤติในประเทศนี้ พัฒนามาจากการใช้ รูปแบบการคุมประพฤติ
ที่เป็นระบบของชาวเมืองบอสตันคนหนึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1841 คือ John Augustus ช่างทํารองเท้าผู้ซึ่งสร้างความ
เข้าไว้วางใจให้ศาลปล่อยตัวผู้กระทําผิดคดีเมาสุรารายหนึ่ง ศาลกําลังจะพิพากษาลงโทษจําคุก Augustus
นําตั วไปดู แ ลแก้ ไ ขเป็นเวลา 3 สั ปดาห์แ ละรับรองว่ าจะนํ าตั วชายผู้นั้ น กลับ มาขึ้น ศาลอีกครั้ง เพื่อชํ าระ
ค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งปรากฏว่า Augustus ได้นําตัว “ผู้ถูกคุมความประพฤติ (Probationer)” รายแรกของ
สหรัฐอเมริกาพบศาลในสภาพที่เห็นปกติทําให้ผู้พิพากษาประทับใจมากและสั่งปรับผู้กระทําผิดเพียงเล็กน้อย
และรอลงอาญา 6 เดือนในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง ถึง 18 ปี จากปี ค.ศ.1841 ถึง 1859 Augustus ได้ดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้กระทําผิดด้วยวิธีคุมความประพฤติจํานวนถึง 1,956 ราย ในจํานวนมีเพียงรายเดียวที่ฝ่าฝืนเงื่อนไข
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(Lindner and Savarese, 1984: 3 -12, Quoted in Champion,1990 ซ 118 -119) John Augustus
จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลแรกที่ผสานการรอลงอาญากับการคุมความประพฤติเข้าด้วยกัน
มลรัฐแมสซซาซูเซ็ทท์ได้ผ่านกฎหมายฉบับสําคัญในประวัติศาสตร์ของการคุมประพฤติเมื่อปี
ค.ศ.1878 โดยบัญญัติให้เทศบาลเมืองบอสตันมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงานประจํา
ศาลอาญา ภายใต้การควบคุมของกองบัญชาการตํารวจเมืองบอสตัน กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ว่าบุคคล
ได้ รั บ การปฏิ บั ติ ด้ ว ยวิ ธี คุ ม ประพฤติ ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี เ หตุ ผ ลอั น ควรเชื่ อ ว่ า สามารถแก้ ไ ขตนเองได้ โ ดย
ไม่ จํ า ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารลงโทษ อี ก ทั้ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง เพศ อายุ หรื อ ความรุ น แรงของการกระทํ า ผิ ด
อีกทั้ง ยังได้บัญญัติถึงหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติไว้ดังนี้
...ให้ (พนักงานคุมประพฤติ) เข้าร่วม (กระบวนการศาล) ในศาล โดยหน้าที่ดําเนินการสืบ
(ประวัติ) บุคคลที่ถูกตัดสินว่ากระทําผิดจริง พร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อศาลว่าสมควรใช้วิธีการคุมความ
ประพฤติบุคคลรายนั้นหรือไม่ (ในกรณีที่ศาลสั่งให้คุมความประพฤติ) ให้มีหน้าที่ไปเยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติ
และทํารายงานเสนอต่อหัวหน้าตํารวจเป็นระยะๆ และมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและให้กําลังใจแก่
ผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นไปกระทําผิดขึ้นอีก (United Nation, 195, 31 -32)
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรี เ มื อ งบอสตั น ยั ง มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสม
(suitable person) ให้เป็นพนักงานคุมประพฤติ โดยอาจพิจารณาคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองบอสตัน
หรือบุคคลทั่วไปก็ได้ ข้อน่าสังเกตอย่างยิ่งสําหรับกฎหมายฉบับนี้ ก็คือ การให้อํานาจพนักงานคุมประพฤติโดย
ไม่ต้องมีหมายจับแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าตํารวจก่อน จากนั้นศาลก็จะพิพากษาลงโทษต่อไป
(Carter et. Al., 1948:6)
ในปี ค.ศ.1880 ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องมลรั ฐ ของมลรั ฐ แมสซาซู เ ซ็ ท ท์ อ อกกฎหมายให้ สิ ท ธิ
ทุกเมืองในการแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ และในปี ค.ศ.1881 กฎหมายได้โอนอํานาจการแต่งตั้งพนักงาน
คุมประพฤติจากนายกเทศมนตรี ไปให้ ศ าลชั้นต้น และกําหนดศาลชั้นต้น ให้ทุกศาลในรัฐ จะตั้ งพนักงาน
คุมประพฤติและระบบคุมประพฤติได้ขยายต่อเนื่องไปยังศาลสูง ในปี ค.ศ.1898
แม้ว่าจะมีการแต่งตั้งให้มีพนักงานคุมประพฤติในรัฐแมสซาซูเซ็ทท์ แล้วก็ตาม ศาลก็ยังไม่มี
อํานาจที่แท้จริงในการสั่งให้คุมความประพฤติได้โดยตรง แต่มลรัฐมิวซูรี และเวอร์มอนท์กลับออกกฎหมายให้
อํานาจดังกล่าวในปี ค.ศ.1897 และ 1898 ตามลําดับ จากนั้นในปี ค.ศ. 1899 มลรัฐอิลลินนอยย์และมินนิโว
ศาลอนุ ญ าตให้ ใ ช้ วิ ธี คุ ม ประพฤติ เ ฉพาะในเด็ ก กระทํ า เท่ า นั้ น ในประเด็ น เดี ย วกั น นี้ มลรั ฐ โดดไอร์ แ ลนด์
ดําเนินการให้มีการคุมประพฤติทั่วทั้งรัฐภายใต้การควบคุมของมลรัฐ ขณะที่มลรัฐเวอร์มอนท์กระจายอํานาจ
ให้แต่ละเขต (County) ของมลรัฐบริหารงานเอง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1957 กฎหมายคุมประพฤติจึงได้มีขึ้น
ครบทุกมลรัฐ
ในส่วนของการใช้ระบบคุมประพฤติสําหรับรัฐบาลกลาง (Federal Probation) ได้มีการ
เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 และสําเร็จลงในปี ค.ศ.1925 เมื่อมีการผ่านกฎหมายคุมประพฤติรัฐบาลกลาง
(Federal Probation Act) เนื้อความในกฎหมายดังกล่าวที่มีสําคัญและน่าสนใจก็คือ การให้อํานาจพนักงาน
คุมประพฤติสามารถใช้วิธีการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุงความประพฤติผู้กระทําผิดโดยไม่ขัดกับ
เงื่อนไขที่ศาลกําหนดไว้ และผู้พิพากษาเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (วิไล จิวังกูร,
2528:36)
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2.1.4 ปรัชญาการคุมประพฤติ (Phllosophy of Probation)
เมื่อพิจารณาจากปณิธานแรกเริ่มของผู้บุกเบิกงานคุมประพฤติคือ John Augustus จะเห็นว่า
มีจุดประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิดให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากคนเมาสุราและพวกลักเล็กขโมย
น้อย ขั้นตอนของ Augustus เริ่มตั้งแต่การช่วยประกันตัวผู้กระทําผิดในศาล หาที่พักและอาหารรวมถึงงาน
ให้กับบุคคลเหล่านั้นด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารีและสัมพันธภาพที่ดี กล่าวโดยสรุปแล้ว Augustus ใช้วิธีการ
คุมความประพฤติที่ค่อนข้างเคร่งครัด ใช้การช่วยเหลือส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัว อีกทั้งยังให้ช่วยเหลือด้าน
การเงินอีกด้วย ดังนั้น ปรัชญาหลักของการคุมประพฤติตั้งแต่สมัย Augustus จนถึงปัจจุบันก็คือ การแก้ไข
ฟื้นฟู (Rehabilitaton) ผู้กระทําผิด นั่นเอง
แม้ว่าในปัจจุบัน งานของพนักงานคุมประพฤติ จะกลายมาเป็นงานราชการที่เน้นหนักไป
ทางด้านงานเอกสาร และต้องสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติจํานวนมาก ในขณะที่อัตรากําลังน้อย จึงอาจ
เป็นการยากที่จะรักษาปรัชญาดั้งเดิมของการคุมประพฤติ อย่างไรก็ตาม ปรัชญาที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดยัง
จะต้องคงอยู่ต่อไป แต่ปรัชญาร่วมสมัยของการคุมประพฤติที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนี้ก็คือ ปรัชญาที่มุ่งควบคุม
ผู้กระทําผิด (Offender control) ซึ่งเชื่อว่า แม้ไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดได้เต็มที่ แต่อย่างน้อยก็
สามารถที่จะสร้างยุทธวิธีในการควบคุมพฤติกรรมผู้กระทําผิดอย่างได้ผล ระหว่างการคุมความประพฤติและ
ปรัชญาที่มุ่งควบคุมนี้อาจถูกจัดลําดับความสําคัญให้มาก่อนปรัชญาดั้งเดิม (Champion, 1990 : 121)
นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า สิ่งที่เกี่ยวพันใกล้ชิดกับปรัชญาของการคุมประพฤติในปัจจุบัน
ได้แก่
1. การลงโทษ (punishment) ซึ่งจะมีขึ้นหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติโดย
ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ อ าจถู ก เพิ ก ถอนการคุ ม ความประพฤติ หรื อ การที่ ศ าลสั่ ง ให้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หายแก่
เหยื่ออาชญากรรม คําสั่งศาลให้หักเงินเดือนผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อผ่อนชําระค่าปรับ รวมถึงการให้ทํางาน
สาธารณะ ดังนั้นจะเห็นว่า แม้การคุมประพฤติโดยตัวของมันเองจะมิใช่การลงโทษ แต่ก็มีผลสืบเนื่องอันเป็น
สภาพบังคับ
2. เพื่อการข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence) ไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
โดยพิจารณาที่ระดับของการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้น
3. การกลับคืนสู่ชุมชน (Community reintegration) โดยการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวตามปกติ ไม่ต้องพบกับสภาพแวดล้อมในเรือนจําอันมีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรม
4. การควบคุมอาชญากรรม (Crime control) โดยการออกสอดส่องดูแล และตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นระยะๆ
วัตถุประสงค์ของการคุมประพฤติ (Objectives of Probation)
จากปรัชญาของการคุมประพฤติจึงพัฒนามาเป็นวัตถุประสงค์ของการคุมประพฤติ Carter
และคณะ (1984 : 7 – 10) ได้สรุปวัตถุประสงค์หลักของการคุมประพฤติผู้ใหญ่ว่ามีดังนี้
1. ป้องกันชุมชน (community protection) จากพฤติกรรมต่อต้านสังคม (anti-social
behavior) โดย
1.1 ประเมินลักษณะและระดับอันตรายของบุคคล โดยกระบวนการสืบเสาะและ
พินิจและสอดส่องดูแล
1.2 ประเมินความเป็นไปได้ที่บุคคลในกระบวนการคุมประพฤติ จะกระทําผิดซ้ํา
1.3 เสนอความเห็ น ต่ อ ศาลว่ า ควรใช้ วิ ธี ก ารใดกั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ที่ น่ า จะเป็ น การ
ปกป้องชุมชนมากที่สุด ในคดีที่มีการสืบเสาะและพินิจ
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1.4 ดํา เนิ น การสอดส่ อ งดู แ ล บุ ค คลที่ ศ าลสั่ งให้ คุ ม ความประพฤติ เท่ า ที่จํ า เป็ น
เพื่อคุ้มครองชุมชน และต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขการกระทําผิด ในกรณีจําเป็น
1.5 รายงานพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อชุมชนให้ศาลโดยเร็ว เพื่อให้มีการเพิกถอน
การคุมความประพฤติทันที
1.6 ส่ ง เสริ ม และทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเทคนิ ค การทํ า งานและการสอดส่ อ ง
พฤติกรรมของผู้กระทําผิดที่สัมพันธ์การปกป้องชุมชน
2. ทําให้ผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน (reintegration of offenders) เน้นการสร้างความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างผู้กระทําผิดกับชุมชน โดย
2.1 ประเมิ น เงื่ อ นไขส่ ว นบุ ค คลและเงื่ อ นไขทางสั ง คมของบุ ค คล ที่ เ ข้ า มาสู่
กระบวนการคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาถึงความต้องการรายบุคคลตามความจําเป็นในการส่งบุคคลนั้นกลับสู่
ชุมชน
2.2 ให้ข้อมูลและเสนอความเห็น เพื่อช่วยให้ศาลมีคําพิพากษาที่เหมาะสมในการ
กลับคืนสู่ชุมชนของผู้กระทําผิด
2.3 เตรียมแผนปฏิบัติการและวิธีการที่เหมาะสม ในการทําให้ผู้กระทําผิดกลับตน
เป็นพลเมืองดี มีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ
2.4 จัดระดับการคุมความประพฤติที่เหมาะสม
2.5 จัดให้มีการประเมินและปรับพฤติกรรมผู้กระทําผิดอย่างต่อเนื่องระหว่างคุม
ความประพฤติ
2.6 ส่งเสริมและทําวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการส่งผู้กระทําผิดกลับสู่ชุมชน
3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม (fathering justice) โดย
3.1 คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคลในงานคุมประพฤติ
3.2 ทําให้บุคคลที่เข้ามาสู่กระบวนการคุมประพฤติ เข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบ
ของตน
3.3 ทําการตัดสินใจในฐานะผู้ทําหน้าที่กึ่งตุลาการ ภายใต้กฎหมายที่ให้อํานาจแก่
พนักงานคุมประพฤติ
3.4 ให้ข้อมูลและเสนอความเห็นต่อศาล เกี่ยวกับเรื่องขอความเป็นธรรมรวมถึงการ
พิจารณาพิพากษาคดี
4. ให้ บริการที่ จําเป็น เพื่อ ให้การจัดการ งานคุมประพฤติ แ ละวัตถุประสงค์ใ นข้ อ 1 – 3
ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
4.1 นําระบบการจัดองค์กรคุมประพฤติที่ให้ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
4.2 ควบคุมการบริหารงาน การจัดการอย่ างเหมาะสมเพื่ อให้ งานคุมประพฤติ มี
ประสิทธิภาพ
4.3 แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน
4.4 ให้การศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในงานคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น นับเป็นสิ่งสําคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง ทําให้ดําเนินงานคุมประพฤติยังคงมีเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก
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ส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นกัน นั่นคือ “ทฤษฎีการคุมประพฤติ” ซึ่งถือเป็นเครื่องนําทางในการทํา
ความเข้าใจการคุมความประพฤติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2.1.5 ทฤษฎีการคุมประพฤติ (Theories of Probation)
Howard Abadinsky (1987 : 127) กล่าวว่า โดยความเชื่อที่ยึดถือกันมา บุคคลที่ถูก
คุมความประพฤติมิได้ถือว่าเป็นผู้มีอิสระ (Free Person) แม้ว่าจะไม่ได้ถูกจองจํา จึงมีการวางหลักเกณฑ์ในการ
กําหนดข้อจํากัดหรือวางเงื่อนไข อันเกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อให้สามารถนําตัวกลับมา
ลงโทษได้อีกหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไข ซึ่งตั้งอยู่ในกรอบ ของ 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ
2.1.5.1 ทฤษฎีเมตตาธรรม (Grace Theory) เห็นว่า การคุมประพฤติเป็นสิทธิพิเศษอันมี
เงื่อนไข (Conditional Privilege) ถือเป็นความเมตตากรุณาของที่มาจากศาล มิได้มาจากตัวผู้กระทําผิด
เพราะฉะนั้น การคุมประพฤติอาจถูกเพิกถอนได้ในทันที หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งสิทธิพิเศษนั้น
2.1.5.2 ทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) เห็นว่า การคุมประพฤติเป็นวิธีการที่เสมือนกับ
การให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละคนต้องทําสัญญาไว้กับศาล โดยยอมรับข้อกําหนดบางอย่าง เพื่อแลกกับการ
ได้รับเสรีภาพที่มีเงือนไข (Conditional Liberty) ถ้ามีการผิดสัญญาก็ต้องได้รับโทษ นั่นคือการเพิกถอนการ
คุมความประพฤติ
2.1.5.3 ทฤษฎีคุมขัง (Custodial Theory) ถือว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติยังอยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามกฎหมายโดยศาล เพราะฉะนั้นผู้ถูกคุมความประพฤติจึงอยู่ในฐานะ “กึ่งนักโทษ (quasiprisoner)”
ซึ่งสิทธิตามรัฐธรรมนูญจะถูกจํากัด ศาลยังมีอํานาจที่จะเคลื่อนย้ายผู้ถูกกระทําผิดจากชุมชนเข้าสู่เรือนจําได้
เมื่อมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
นอกจากทฤษฎี ทั้ ง 3 แล้ ว หากพิ จ ารณาในแง่ ข องวิ ธี ก ารคุ ม ความประพฤติ ยั ง มี ท ฤษฎี
ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารคุ ม ความประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในระหว่ า งที่ มี ก ารคุ ม ความประพฤติ ห รื อ ระหว่ า งที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการสอดส่อง ซึ่งน่าศึกษาอีก 3 ทฤษฎี (สุพจน์ สุโรจน์, 2529 : 649 -650) คือ
(1) ทฤษฎีใช้ความรู้และเหตุผล เห็นว่า ความรู้เป็นส่วนประกอบสําคัญของอํานาจ บุคคลที่มี
ความรู้เป็นแหล่งแห่งอํานาจที่ถูกต้องและกระจายความรู้ไปยังผู้ไม่รู้ โดยให้การศึกษาและให้ความรู้ที่ถูกต้อง
(2) ทฤษฎีการให้การศึกษาใหม่ ให้ความสําคัญกับการให้การศึกษาเสียใหม่โดยกลวิธีต่างๆ
เช่น การให้คําปรึกษาแนะนําทางจิตวิทยาและการให้คําปรึกษาแนะนําทางจิตบําบัด เพื่อค้นหาปัญหาและหา
ทางแก้ไข
(3) ทฤษฎีใช้อํานาจบังคับ เน้นการใช้อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและศีลธรรม
บังคับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลอันไม่พึงปรารถนา แต่อํานาจนั้นต้องเป็นอํานาจ
โดยชอบธรรม ทฤษฎีนี้นํามาประยุกต์ใช้กับการคุมความประพฤติผู้กระทําผิด เพราะการคุมประพฤติเป็นการ
ควบคุมอาชญากรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีเป้าประสงค์การคุ้มครองสังคมและมุ่งแก้ไขผู้กระทําผิดให้กลับตนได้
ดังนั้น เมื่อศาลรอลงอาญาและวางเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผู้กระทําผิด จึงเป็นการใช้
อํ า นาจบั ง คั บ ทางกฎหมายอย่ า งหนึ่ ง หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามอาจถู ก ลงโทษจํ า คุ ก ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต้ อ งมี
พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้คอยคุมดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
ทฤษฎีหลักทั้ง 3 ทฤษฎีนี้ สามารถนํามาใช้ในการคุมความประพฤติได้แบบผสมผสานโดย
อาศัยทฤษฎีใช้อํานาจบังคับเป็นหลักและทฤษฎีที่เหลือเป็นส่วนประกอบ
2.1.6 ประโยชน์ของการคุมประพฤติ
แม้ว่าการคุมประพฤติจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นวิธีการที่ให้ความกรุณาผู้กระทําผิดมาก
เกินไปหรือเป็นการปล่อยเสือออกไปเป็นอันตรายต่อสังคม แต่เมื่อพิจารณาด้านประโยชน์หรือผลดีของการ
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คุมประพฤติ อุทัย อติแพทย์ (2527 : 113 – 114) กล่าวไว้ว่า การคุมความประพฤติมีผลดีมากมายหลาย
ประการ สรุปคือ
2.1.6.1 เป็นวิธีการแก้ไขบําบัดที่มีมนุษยธรรม โดยคํานึงถึงการแก้ไขบําบัดผู้กระทําผิดเป็น
รายบุคคลในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
2.1.6.2 เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้กระทําผิด ยังคงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวของตนตาม
ธรรมชาติ คือหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูครอบครัวตามปกติ
2.1.6.3 เป็นวิธีการที่ไม่ตัดอิสรภาพ ทําให้ผู้กระทําผิดสามารถประกอบอาชีพต่อไป เพื่อเลี้ยง
ตัวเอง เลี้ยงครอบครัวและเสียภาษีบํารุงรัฐ
2.1.6.4 เป็นวิธีการช่วยให้ผู้กระทําผิดสามารถหารายได้อย่างสุจริตและนําไปชดใช้ผู้เสียหาย
2.2 การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญาในต่างประเทศ
การนํามาตรการการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญาเป็นมาตรการที่มาจากแนวคิด
ที่สําคัญของการลงโทษผู้กระทําผิดในชุมชนในเรื่องของการปล่อยตัวผู้กระทําผิดก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ตามคําพิพากษา (Early Release) ดังเช่น การพิพากษาแบบแยกส่วน การพักการลงโทษซึ่งประกอบด้วยการ
จําคุกผู้กระทําผิดและการคุมประพฤติในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดเพื่อให้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและไม่หวนกลับกระทําผิดซ้ําดังจะได้กล่าวดังต่อไปนี้
2.2.1 กระบวนการกําหนดโทษและวัตถุประสงค์ในการนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้
ประกอบโทษ
ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริ กาจําแนกประเภทความผิดในคดีอาญาเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
โดยจําแนกตามอัตราโทษของความผิดนั้นๆ คือ Felony หมายถึงความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจําคุก
เกินกว่า 1 ปี และ Misdemeanor ซึ่งหมายถึงความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปีลงมา หรือมีอัตราโทษ
เบากว่าโทษจําคุก โดยรายละเอียดในแต่ละประเภทความผิดดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้อีกโดย
จะแบ่งเป็น Class ของประเภทความผิดตามความหนักเบาของความผิดนั้นๆ
กระบวนการกํ า หนดโทษเป็ น ขั้ น ตอนที่ แ ยกออกจากกระบวนการพิ จ ารณาคดี ว่ า จํ า เลย
มีความผิดหรือไม่ โดยจะเป็นขั้นตอนภายหลังจากจําเลยให้การรับสารภาพหรือ หรือกรณีที่จําเลยให้การ
ปฏิเสธแต่มีการสืบพยานและคณะลูกขุนมีคําตัดสินว่าจําเลยมีความผิด ศาลจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการดําเนินการ
กํ า หนดโทษก่ อ นที่ ศ าลจะพิ จ ารณาใช้ ดุ ล พิ นิ จ กํ า หนดโทษศาลอาจสั่ ง ให้ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ทําการสืบเสาะข้อเท็จจริงแล้วทํารายงานก่อนการกําหนดโทษเสนอต่อศาล(Pre-Sentence Report) สําหรับ
ความผิดประเภท Felony ศาลจะต้องสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะข้อเท็จจริงแล้วทํารายงานก่อน
กําหนดโทษเสนอต่อศาลโดยต้องจัดทําทุกคดี
เว้นแต่กรณีที่ศาลเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอแล้วก็อาจใช้ดุลพินิจไม่สั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
ทํารายงานการสืบเสาะ แต่ศาลจะต้องบันทึกเหตุผลให้ปรากฏชัดแจ้งด้วยว่าเหตุใดจึงไม่มีการจัดทํารายงาน
การสืบเสาะข้อเท็จจริงประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้กระทํา
ความผิด รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดโทษ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันกําหนดโทษศาลจะต้องให้โอกาส
คู่ความทั้งสองฝ่ายรับทราบข้อเสนอแนะของพนักงานคุมประพฤติ หากคู่ความไม่โต้แย้งศาลจะใช้รายงานนั้น
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดโทษ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งศาลอาจสั่งให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงยุติในเบื้องต้นก่อนว่ารายงานนั้นเชื่อถือได้เพียงใด(Federal Rules of criminal Procedure)
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เมื่อศาลพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริง หรือในกรณีที่ไม่ได้สืบเสาะข้อเท็จจริง
แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นควรศาลอาจกําหนดให้คุมประพฤติจําเลยภายหลังจากได้รับการปล่อยตัวตามคํา
พิ พ ากษาของศาลตามกํ า หนดระยะเวลาที่ กํ า หนดในกฎหมายซึ่ ง จะได้ ก ล่ า วต่ อ ไป การใช้ ม าตรการ
คุมประพฤติจําเลยภายหลังการปล่อยตัว มีวัตถุประสงค์สาํ คัญคือ
1) เพื่อการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของสังคม
2) เพื่อการบังคับให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
3) เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการบําบัดผู้กระทําความผิดที่ติดยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์
และทดสอบปริมาณสารเสพติดและระดับปริมาณแอลกอฮอล์
4) เพื่อช่วยเหลือให้ผู้กระทําผิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและไม่หวนกระทําผิดซ้ํา
กระบวนการกําหนดโทษ ( Sentencing Process) ในประเทศอังกฤษได้บัญญัติโทษสําหรับ
แต่ละฐานความผิดเพื่อให้ศาลกําหนดโทษแก่ผู้กระทําความผิด ซึ่งบางฐานความผิดได้กําหนดโทษไว้ตายตัว
บางฐานความผิ ด เป็ น การกํ า หนดอั ต ราโทษขั้ น สู ง และบางฐานความผิ ด เป็ น การกํ า หนดโทษขั้ น ต่ํ า ไว้
แต่ส่วนใหญ่เป็นการกําหนดอัตราโทษขั้นสูงเพื่อเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษ นอกจากนี้
แนวทางในการกําหนดโทษของประเทศอังกฤษได้มุ่งเน้นการควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงในการกระทําความผิด
และใช้เทคโนโลยีในการควบคุมผู้กระทําผิดโดยพิจารณาจากข้อมูลของผู้กระทําความผิดและแนวโน้มในการ
กระทําความผิดซ้ํา
สําหรับการพิจารณาคดีสามารถแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนกล่าวคือ การวินิจนัยความผิดและ
ขั้นตอนการกําหนดโทษ ซึ่งภายหลังจากที่ศาลมีคําวินิจฉัยว่าจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดแล้ว ก่อนที่ศาลจะ
พิจารณากําหนดโทษจะจัดให้มีกระบวนการพิจารณาที่เรียกว่า Sentencing Process ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบรายงานการสื บเสาะ พฤติ การณ์ของการกระทําผิดและสภาพแวดล้อมของจําเลยเพื่อประกอบการ
พิจารณากําหนดโทษ โดยศาลจะแจ้งข้อมูลที่ได้รับรายงานการสืบเสาะให้จําเลยทราบและให้จําเลยได้มีโอกาส
ชี้แจงข้อเท็จจริงที่สืบเสาะมาหลังจากนั้นจึงกําหนดดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสม ในการกําหนดโทษศาล
จะคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ซึ่งโดยทั่วไปการลงโทษนั้นจะเป็นไปเพื่อตอบแทนการกระทําผิดที่
ผู้กระทําได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมมากกว่าการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดและตั้งอยู่บน
หลักการของความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการกําหนดโทษในความผิดที่กระทําในลักษณะเดียวกันและไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ มี ความเป็นธรรมได้สั ดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทํ าผิดและไม่เลื อกปฏิบัติ เมื่อศาล
พิจารณาแล้วเห็นควรกําหนดโทษแก่จําเลยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ศาลจะต้องกําหนดโทษโดยกําหนด
สัดส่วนระยะเวลาในการจําคุกและเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรการคุมประพฤติไม่เกินกําหนดระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด การกําหนดเงื่อนไขที่กําหนดมาตรการคุมประพฤติมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อการป้องกันสังคม
2) เพื่อการขัดขวางมิให้ผู้กระทําความผิดหวนกลับกระทําผิดซ้ํา และ
3) เพื่อช่วยให้ผู้กระทําความผิดสามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมได้
2.2.2 หลักเกณฑ์การใช้มาตรการคุมประพฤติประกอบโทษ
2.2.2.1 การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในประเทศสหรัฐอเมริกา
มาตรการคุมประพฤติในประเทศสหรั ฐอเมริกาถือเป็นมาตรการเลี่ ยงโทษจําคุก
ประเภทหนึ่งเช่น การคุมประพฤติแบบพื้นฐาน (Basic Probation) การพักการลงโทษ (Parole) และการ
พิพากษาแบบแยกส่วน (Split Sentence) และมีหลักเกณฑ์ซึ่งให้อํานาจแก่ศาลในการใช้มาตรการคุมประพฤติ
ประกอบโทษในคดีอาญา ในระบบการลงโทษของกฎหมายสหรัฐอเมริกา ( Federal System) โดยปกติแล้ว
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เมื่อศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดศาลจะพิพากษาโดยกําหนดให้คุมประพฤติจําเลยในสังคมภายหลังจากการ
ได้รับโทษตามระยะเวลาที่กําหนดในคําพิพากษาและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจํา ( Supervised Release)
มาตรการดั งกล่ า วถื อ เป็ น การลงโทษที่ พั ฒ นาจากการลงโทษโดยการพิ พ ากษาแบบแยกส่ ว นและการพั ก
การลงโทษ ซึ่งเป็นการให้อํานาจแก่ศาลในการลงโทษโดยผสมผสานมาตรการคุมประพฤติและโทษจําคุกเข้า
ด้วยกัน
1) การพิพากแบบแยกส่วน ( Split Sentence )
การพิพากษาแบบแยกส่วน หมายถึง การที่ให้อํานาจแก่ศาลในการพิพากษาลงโทษ
ผู้กระทําผิดแบบผสมผสาน (Combination Sentence) คําพิพากษาอาจประกอบด้วยสัดส่วนของการลงโทษ
จําคุกในสถานที่อันมีลักษณะคล้ายเรือนจํา (Jail-Type
Institution) หรือในสถานบําบัด (Treatment
Institution) และสั ด ส่ ว นของการคุ ม ประพฤติ การพิ พ ากษาแบบแยกส่ ว นมี ค วามแตกต่ า งจากการ
คุมประพฤติแบบทําให้ตกใจกลัว (Shock Probation) เนื่องจากการพิพากษาแบบแยกส่วนได้ให้อํานาจแก่
ศาลในการกําหนดให้ใช้มาตรการคุมประพฤติไว้ในคําพิพากษา (Dean J. Champion, Probation and
Parole in the United States,(Columbus : Merrill Pub.,/co.,1990) p.307) นอกจากนี้ในกรณีที่จําเลย
กระทําความผิดหลายกรรมซึ่งในบางกระทงความผิดศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกและกระทงอื่นพิพากษาให้
คุมประพฤติผู้กระทําผิด ศาลอาจพิพากษาให้พิพากษาแบบรวมส่วน (Mixed Sentence) ให้ลงโทษทุกกรรม
เป็นความผิดไป โดยกําหนดให้จําคุกจําเลยตามคําพิพากษาจนครบระยะเวลาที่กําหนดในกระทงความผิดแล้ว
จึงรับโทษคุมประพฤติในอีกกระทงหนึ่งภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว
การพิพากษาแบบแยกส่วนได้ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1958 โดยการเสนอของสํานักงาน
บริหารกิจการศาลสหรัฐอเมริกา (Administrative office of the united States Court) ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบของที่ประชุมตุลาการสหรัฐอเมริกา (Judicial Conference of the united States) โดยที่ประชุมมี
ความมั่นใจว่าการพิพากษาแบบแยกส่วนจะสามารถช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดได้ดีเนื่องจากโทษจําคุกที่
ศาลพิพากษาจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในระหว่างการคุมประพฤติภายหลัง
จากได้รับโทษจําคุก (The Institute on Sentencing for United States District Judges, “ 35 Federal Rules
Decisions 381,” in Papers Delivered at The Institute on Sentencing for United States District
Judges (February 1964) p.1.ซึ่งต่อมาได้รับการบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ใน ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา
(The United States code) มาตรา 3651 วรรคสอง ว่า เมื่อศาลพิพากษาว่าผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมิใช่
ความผิ ด ที่ มี โ ทษประหารชี วิ ต หรื อ จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต และเป็ น ความผิ ด ซึ่ ง มี โ ทษจํ า คุ ก มากกว่ า หกเดื อ น
อาจพิพากษาให้ลงโทษจําคุกในสถานที่อันมีลักษณะคล้ายเรือนจํา (Jail- Type Institution) หรือในสถานบําบัด
(Treatment Institution) เป็นระยะเวลา 6 เดือนและรอการลงโทษสําหรับระยะเวลาที่เหลือโดยกําหนดเงื่อนไข
การคุมประพฤติผู้กระทําผิดตามที่ศาลเห็นสมควร
2) การใช้มาตรการคุมประพฤติสอดส่องดูแลผู้กระทําความผิดภายหลังจากได้รับการ
ปล่อยตัว ( Supervised Release)
การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ในรูปแบบนี้เป็นบทบัญญัติที่สืบทอดมาจากการ
พักการลงโทษในระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Federal Law System) การพักการลงโทษและการใช้
มาตรการคุ ม ประพฤติ ส อดส่ อ งดู แ ลผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ภายหลั ง จากได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ต่ า งก็ มี ห ลั ก การที่
เหมือนกันเนื่องจากเป็นการกําหนดให้ผู้กระทําผิดต้องถูกจําคุกในเรือนจําเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีมาตรการ
สอดส่องดูแลผู้กระทําผิดภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัว และมีบทบัญญัติในการเพิกถอนการคุมประพฤติ
และให้จําคุกในกรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไข (Charles Doyle,Congressional Research Service Report
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RS21364 Supervised Release:An Abbreviated Outline of the Federal Law (Online) Avaliable from
http//wikileaks.org/wiki/CRSRS21364 (2009 February 2) อย่างไรก็ตามการพักการลงโทษและการคุมประพฤติ
ผู้ก ระทํ า ผิดภายหลังจากได้ รับ การปล่อ ยตัว มีส่ว นที่แ ตกต่ างกั น คื อ การพั ก การลงโทษเป็ น การปล่ อ ยตั ว
ผู้กระทําผิดก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามคําพิพากษาแต่การคุมประพฤติผู้กระทําความผิดภายหลังจากได้รับ
การปล่อยตัว ผู้กระทําผิดจะต้องรับโทษครบตามกําหนดระยะเวลาที่ศาลพิพากษาและไม่ถือว่าการคุมประพฤติ
เป็นการแทนที่โทษจําคุกในคําพิพากษา
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United State Code) บัญญัติหลักเกณฑ์
ในการบังคับใช้มาตรการคุมประพฤติสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว (Term of Supervised
Release) ไว้ดังนี้
1) หลักเกณฑ์ทั่วไป
การกําหนดให้ใช้มาตรการคุมประพฤติสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดภายหลังจากได้รับการ
ปล่อยตัว ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาได้กําหนดว่า ศาลจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
(ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United State Code) tittle 18 section 3553
(1) ศาลจะต้ อ งพิจารณาโดยคํ านึ งถึงสภาพทางธรรมชาติ แ ละพฤติก ารณ์ ใ นการ
กระทําผิด ประวัติและลักษณะของผู้กระทําผิดว่าเหมาะสมที่จะต้องใช้มาตรการคุมประพฤติผู้กระทําผิด
หรือไม่
(2) พิจารณาความจําเป็นของการใช้มาตรการคุมประพฤติเพื่อประโยชน์ในการยับยั้ง
การกระทําผิดทางอาญา เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสังคมจากการกระทําผิดซ้ํา และเพื่อประโยชน์ต่อตัว
ผู้กระทําผิดในการได้รับการอบรมศึกษา การฝึกอาชีพ การรักษาพยาบาล หรือการบําบัดแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ
ตามความจําเป็นของผู้กระทําผิดนั้นๆ
(3) ศาลจะต้องพิจารณากําหนดเงื่อนไขของการควบคุมประพฤติให้เหมาะสมแก่
สภาพความผิดและลักษณะของผู้กระทําผิดโดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโทษได้กําหนดไว้
ในขณะที่ศาลทําคําพิพากษา
2) ประเภทความผิดที่ศาลจะต้องกําหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติสอดส่องดูแล
ผู้กระทําผิดภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว
ศาลมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดภาย
หลังจากได้รับโทษจําคุกในทุกประเภทความผิด แม้ว่าในคดีน้ันศาลไม่อาจพิพากษาให้ใช้มาตรการคุมประพฤติ
ผู้กระทําผิดแทนการลงโทษได้(Probation) เช่น การกระผิดร้ายแรงประเภท felony class A,B ประมวล
กฎหมายสหรัฐอเมริกากําหนดให้ศาลจะต้องพิพากษาให้ใช้มาตรการคุมประพฤติผู้กระผิดภายหลังได้รับการ
ปล่อยตัวดังนี้
(1) เมื่ อมีบทบั ญ ญัติของกฎหมายกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ( ประมวลกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา (The United States Code) title 18 มาตรา 3583)
(2) เมื่อศาลพิพากษาว่ามีความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว (ประมวล
กฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United states Code) title 18 มาตรา 3583
ในกรณีที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะคู่มือการกําหนดโทษ
(The United States Sentencing Guideline ) บัญญัติว่า ศาลต้องกําหนดให้คุมประพฤติผู้กระทําผิดหลัง
ปล่อยในความผิดซึ่งศาลพิพากษาให้จําคุกผู้กระทําผิดมากกว่าหนึ่งปีและศาลมีดุลพินิจในการกําหนดให้ใช้
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มาตรการคุ ม ประพฤติ สํ า หรั บ ความผิ ด ซึ่ ง ศาลพิ พ ากษาให้ จํ า คุ ก น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี (คู่ มื อ การกํ า หนดโทษ
(The United States Sentencing Guideline) มาตรา 5)
3) ระยะเวลาที่ศาลจะต้องกําหนดให้คุมประพฤติผู้กระทําผิดภายหลังจากได้รับ
การปล่อยตัว (ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา United States Code) title 18 มาตรา 3583) ประมวล
กฎหมายสหรัฐอเมริกาได้กําหนดระยะเวลาในการคุมประพฤติผู้กระทําผิดไว้เป็นการทั่วไป ดังนี้
(1) กรณีที่มีความผิดร้ายแรง ประเภท A หรือ B ( Felony class A or B ) สามารถ
กําหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 5 ปี
(2) กรณีที่มีความผิดร้ายแรงประเภท C หรือ D ( Felony class C or D ) สามารถ
กําหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 3 ปี
(3) กรณีที่ ของกลางเป็ นสารเสพติ ดซึ่ งมีเฮโรอีนรวมเป็ นน้ําหนักสุท ธิมากกว่า 1
กิโลกรัม ให้คุมประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากกระทําผิดเป็นครั้งที่ 2 หรือกระทําผิดขึ้นอีก
ภายหลังจากที่ศาลตัดสินว่ากระทําผิดสําหรับการกระทําผิดในครั้งหลังนี้ให้ศาลกําหนดให้คุมประพฤติเป็น
ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 10 ปี และห้ามมิให้รอการลงโทษและพักการลงโทษ
(4) กรณีที่ของกลางเป็นสารเสพติดซึ่งมีเฮโรอีนมีปริมาณน้ําหนักสุทธิ 100 – 1,000
กรัม ให้คุมประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และหากกระทําผิดเป็นครั้งที่ 2 หรือกระทําผิดขึ้นอีก
ภายหลังจากที่ศาลตัดสินว่ากระทําความผิด สําหรับการกระทําผิดในครั้งหลังนี้ให้ศาลกําหนดให้คุมประพฤติ
เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 8 ปี และห้ามมิให้การรอการลงโทษและพักการลงโทษ
(5) กรณีที่ของกลางเป็นสารเสพ flunitrazepam 1 กรัม ให้คุมประพฤติเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และหากกระทําผิดเป็นครั้งที่ 2 หรือกระทําผิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลตัดสินว่า
กระทําความผิด สําหรับการกระทําผิดในครั้งหลังนี้ให้ศาลกําหนดให้คุมประพฤติเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 6 ปี
และในกรณีที่มีการกระทําผิดต่อชีวิตหรือร่างกาย รวมอยู่ด้วยห้ามมิให้รอการลงโทษและพักการลงโทษ
นอกจากนี้ระยะเวลาขั้นต่ําในการใช้มาตรการคุมประพฤติจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ในกรณีที่การกระทําผิดตามกรณีต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น เป็นการจําหน่ายในสถานที่จอดรถบรรทุกหรือสถานที่
พักรถบนทางหลวง จําหน่ายให้แก่ผู้ที่อายุต่ํากว่า 21 ปี จําหน่ายในสถานที่ใกล้เขตโรงเรียนหรือสถานที่อันมี
ลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน จําหน่ายให้แก่หญิงตั้งครรภ์
4) เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในมาตรการการคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ภายหลั ง ปล่ อ ย
(Conditions of Supervised Release)
4.1) เงื่อนไขบังคับของมาตรการคุมประพฤติผู้กระทําความผิดภายหลังการ
ปล่อย (Mandatory Condiotions)
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United States Code) title 18
มาตรา 3583 (d) และ คู่มือการกําหนดโทษ (The United States Sentencing Guildline) มาตรา 5 D 1.3
(a) บัญญัติเงื่อนไขบังคับในกรณีที่ศาลบังคับใช้มาตรการคุมประพฤติเพื่อควบคุมสอดส่อง ดูแลกระทําความผิด
ภายหลังได้รับการปล่อยตัว ดังนี้ (ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United States Code) title 18
มาตรา 3583 (d) ,คู่มือการกําหนดโทษ (The United States Sentencing Guildline) มาตรา 5 D 1.3 (a)}
(1) จําเลยจะต้องไม่กระทําความผิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นความผิดต่อกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา กฎหมายมลรัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่น
(2) จําเลยจะต้องไม่ครอบครองโดยผิ ดกฎหมายซึ่ งสารที่ถู กควบคุมโดย
กฎหมาย
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(3) จําเลยที่กระทําความผิดครั้งแรกในความผิดเกี่ยวกับการกระทําทารุณ
ต่อคู่สมรสดังที่บัญญัติในมาตรา 3561 (b) จะต้องเข้าร่วมโปรแกรมในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่จัดตั้ง
โดยรัฐ เอกชน หรือองค์กรการกุศล โดยโปรแกรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยศาล และได้มีการปรึกษา
ไปยังองค์กรต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องอยู่ในรัศมี 50 ไมล์
จากภูมิลําเนาตามกฎหมายของจําเลย
(4) ในกรณี ที่จํ า เลยถูก ศาลพิ พ ากษาว่ า กระทํ า ความผิ ด ฐานใช้ ส ารที่ ถู ก
ควบคุมโดยกฎหมาย จําเลยจะต้องงดเว้นจากการใช้โดยผิดกฎหมายซึ่งสารที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย และเข้า
รับการตรวจสอบปริมาณสารเสพติดภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว เป็นเวลาอย่างน้อย
2 ครั้ง ตามที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ในกรณีที่จําเลยสามารถแสดงให้ศาลเห็นได้ว่าตนมีความเสี่ยงต่ําต่อการกระทํา
ความผิดซ้ํา หรือความปรากฏแก่ศาลเอง ศาลอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวให้เหมาะสมแก่ผู้กระทําความผิดแต่ละ
คนได้
(5) ในกรณีทจี่ ําเลยต้องโทษปรับและยังมิได้ชําระค่าปรับในเวลาที่ได้รับการ
ปล่อยตัว จําเลยจะต้องทําตารางนัดหมายในการเข้าจ่ายเงินตามโทษปรับเป็นงวดๆ ดังกล่าว หรือ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (the United States code) มาตรา2248,2259,2264,3327,2663,3663A และ 3664และ
จ่ายค่าเสียหายที่ประเมินได้ตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United States Code ) มาตรา 3013
(6) จําเลยที่ศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติใน
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United States Code ) มาตรา 4042 (C) (4) จะต้องรายงานว่าจะ
อาศัยอยู่ที่ได และหากมีการย้ายที่อยู่จะต้องรายงานต่อพนักงานคุมประพฤติที่มีหน้าที่ในการควบคุมสอดส่องจําเลย
และจําเลยจะต้องขึ้นทะเบียนประวัติผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศในมลรัฐที่ตนอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ
พักผ่อนอาศัยในวันหยุดหรือสถานที่ ศึกษาต่อและจําเลยจะต้องยื่นตัวอย่างรหัสพันธุกรรมของจําเลย (DNA
Sample) ตามข้อกําหนดของสํานักงานคุมประพฤติสหรัฐอเมริกา (The United States Probation Office)
โดยการเก็บตัวอย่างรหัสทางพันธุกรรมจะต้องได้รับอนุญาตและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการวิเคราะห์สิ่งที่
ค้างจากการจัดรหัสพันธุกรรม (DNA Analysis Backlog Elimination Act)
4.2) เงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของศาล
(discretionary Condition)
นอกจากเงื่อนไขบังคับดังที่ได้กล่าวข้างต้นกฎหมายกําหนดให้ศาลมีดุลยพินิจในการ
กําหนดเงื่อนไขในการคุมประพฤติอื่น ๆ ที่เหมาะสมนอกเหนือจากเงื่อนไขบังคับของมาตรการคุมประพฤติ
ดังกล่าวข้างต้น โดยเงื่อนไขนั้นจะต้องเหมาะสมเมื่อพิจารณาจาก (ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United
States Code ) title 18 article 3553 (a) (2 (b)) to (d). article 3583 (d). คู่มือการกําหนดโทษ (The United
States Sentencing Guildline) article 5D1.3 (b)
(1) สภาพโดยธรรมชาติและพฤติการณ์ในการกระทําความผิด ประวัติในการ
กระทําความผิดและลักษณะนิสัยของจําเลย
(2) ความจํ า เป็ น ในการขั ด ขวางมิ ใ ห้ เ กิ ด การกระทํ า ความผิ ด อาญา
การป้องกันสังคมจากการหวนกระทําความผิดซ้ําของจําเลย เพื่อจัดให้จําเลยได้รับการศึกษา การอบรมวิชาชีพ
การรักษาพยาบาล และการปฏิบัติอื่นๆ ที่ช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูจําเลย
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(3) เงื่อนไขนั้นมิได้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของจําเลยเกินกว่าความจําเป็นใน
การขัดขวางมิให้มีการกระทําความผิด การป้องกันสังคมจากการหวนกระทําผิดซ้ําของจําเลย เพื่อจัดให้จําเลย
ได้รับการศึกษา การอบรมวิชาชีพ การรักษาพยาบาล และการปฏิบัติอื่นๆ ที่ช่วยในการฟื้นฟูจําเลย
(4) เงื่อนไขที่จะกําหนดจะต้องเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
กําหนดโทษ ตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United States Code ) title 28 ,มาตรา 994 (a)
นอกจากนี้ ศ าลอาจกํ า หนดให้ ใ ช้ เ งื่ อ นไขอื่ น ของมาตรการคุ ม ประพฤติ
(Probation) เป็นเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติผู้กระทําความผิดภายหลังจากได้รับการปล่อยตัวได้ (ประมวลกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา The United States Code ) title 18 article 3553 (d) เว้นแต่เงื่อนไขอื่นที่เป็นการลงโทษในที่
อยู่อาศัยหรือการลงโทษในชุมชน เงื่อนไขการคุมประพฤติ (Probation) ที่ศาลจะนํามาใช้นั้นจะต้องเป็นเงื่อนไข
ที่เหมาะสมกับพฤติการณ์ในการกระทําความผิด เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทําผิด เพื่อการป้องกัน
สังคม การบําบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด และมิได้กระทบต่อเสรีภาพของผู้กระทําผิดเกินความจําเป็น
คู่มือกําหนดโทษแบ่งเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลออกเป็น 3 ประเภท คือ
เงื่อนไขทั่วไป (Standard Condition) เพื่อใช้บังคับคดีทั่วๆ ไป เงื่อนไขพิเศษ (Special Condition) และ
เงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อใช้บังคับกับผู้กระทําผิดเฉพาะราย ตามความเหมาะสม
(1) เงื่อนไขทั่วไป (Standard Condition)
(1.1) ห้ า มมิ ใ ห้ จํ า เลยเดิ น ทางออกนอกเขตพื้ น ที่ ที่ กํ า หนดโดยมิ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากศาลหรือพนักงานคุมประพฤติ
(1.2) กําหนดให้จําเลยรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติตามที่ศาล
กําหนดหรือพนักงานคุมประพฤติกําหนด และส่งเอกสารการรายงานตัวภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
(1.3) จําเลยจะต้องตอบคําถามที่เจ้าพนักงานคุมประพฤติสอบถามด้วย
ความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามข้อกําหนดของพนักงานคุมประพฤติ
(1.4) จํ า เลยจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการเลี้ ย งดู ต นเองและความ
รับผิดชอบอื่น ๆ ต่อครอบครัว
(1.5) จําเลยจะต้องทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเว้นแต่ในกรณีที่พนักงาน
คุมประพฤติพิจารณาแล้วให้ศึกษาต่อให้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมหรือเหตุผลอื่นๆ
(1.6) ในกรณี ที่มี ก ารย้ า ยที่ อยู่ ห รื อ สถานที่ ทํ า งานจํ า เลยจะต้อ งแจ้ ง ให้
พนักงานคุมประพฤติทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 10 วัน
(1.7) จําเลยจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์ปริมาณมากเกินกําหนด
ไม่ซื้อ ครอบครอง ใช้ หรือ จําหน่ายสารเสพติด เว้นแต่ได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
(1.8) จําเลยจะต้องไม่อยู่ในสถานที่ที่เคยซื้อ ครอบครอง ใช้ จําหน่ายสารเสพติด
หรือสถานที่อนื่ ที่ศาลกําหนด
(1.9) จําเลยจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่เคยร่วมในการกระทําผิดอาญา
หรือ เคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดอาญาร้ายแรง เว้นแต่จะได้อนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติ
(1.10) จําเลยต้องอนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติเข้าเยี่ยมในระยะเวลาใด
ก็ได้ที่บ้านหรือที่อื่น และในกรณีที่เจ้าพนักงานคุมประพฤติตรวจพบทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายจะต้องอนุญาตให้
พนักงานคุมประพฤติยึดทรัพย์สินดังกล่าว
(1.11) ในกรณีที่จําเลยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับ หรือเรียกตัวให้ไปให้การ
จําเลยจะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบภายใน72 ชั่วโมง
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(2.4) การเข้าร่วมโปรแกรมบําบัดสารเสพติด (Substance Abuse program
Participation)
ในกรณีที่ศาลเชื่อว่าจําเลยเป็นผู้กระทําผิดเกี่ยวกบสารเสพติด หรือ แอลกอฮอล์ ศาล
อาจสั่งให้จําเลยต้องเข้าร่วมโปรแกรมในการบําบัดสารเสพติดที่ผ่านการพิจารณาจากพนักงานคุมประพฤติซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าวอาจจัดให้มีการทดสอบว่าจําเลยสามารถเลิกสารเสพสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ได้
(2.5) การเข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพจิต (Mental Health program Participation)
หากศาลเชื่อว่าจําเลยควรที่จะได้รับการบําบัดทางจิต ศาลอาจสั่งให้จําเลยเข้าร่วม
โปรแกรมบําบัดสุขภาพจิตที่ผ่านการพิจารณาจากพนักงานคุมประพฤติ
(2.6) การเนรเทศ (Deportation)
ในกรณีที่จําเลยเป็นคนต่างด้าวที่จะต้องถูกเนรเทศออกจากประเทศ ศาลมีอํานาจใน
การบังคับใช้เงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติในการเนรเทศและควบคุมตัวจําเลยว่าจะต้องอาศัยอยู่นอกประเทศ และ
ศาลอาจมีคําสั่งให้ส่งตัวไปยังศูนย์การอพยพย้ายถิ่นโดยเร็วเพื่อดําเนินการเนรเทศ (เรื่องเดียวกัน) นอกจากนี้
แม้ว่าจําเลยจะถูกเนรเทศออกจากประเทศไปแล้วแต่เงื่อนไขการคุมประพฤติจําเลยดังกล่าวมิได้สิ้นสุดลงทันที
จําเลยยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการคุมประพฤติภายหลังจากที่ถูกเนรเทศ
(2.7) การกระทําผิดทางเพศ (Sex offenses)
ในกรณีที่จําเลยกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศศาลอาจสั่งให้จําเลยเข้าร่วมโปรแกรม
บํ า บั ด และสอดส่ อ งผู้ ก ระทํ า ผิ ด ทางเพศ ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นการกระทํ า ผิ ด ศาลอาจ
กําหนดให้จํากัดการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้กระทําผิดได้หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจําเลยกระทําการผิด
เงื่อนไขหรือผิดต่อกฎหมาย ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขให้จําเลยต้ออนุญาตให้พนักงานตํารวจ หรือพนักงาน
คุมประพฤติเข้าตรวจค้น บุคคล ทรัพย์สิน บ้าน บริเวณที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องมือสื่อสารเครื่องจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาใดก็ได้ โดยอาจมีหมายหรือไม่มีหมายก็ได้
(3) เงื่อนไขเพิ่มเติม (Additional Conditions) เงื่อนไขดังต่อไปนี้ศาลอาจกําหนด
เป็นเงื่อนไขคุมประพฤติได้
(3.1) การควบคุมตัวในชุมชน (Community confinement) ศาลอาจกําหนด
เงื่อนไขให้ควบคุมผู้กระทําผิดในชุมชน ในสถานบําบัด บ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่อื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(3.2) การควบคุมตัวที่บ้าน (Home Detention)
(3.3) การทํางานบริการสาธารณะ (Community Service)
(3.4) การจํากัดการห้ามทํางานบางประเภท (Occupational Restrictions)
(3.5) การห้ามออกจากที่อยู่ในเวลากลางคืน (Curfew) ศาลอาจมีคําสั่งห้ามในกรณี
ที่ศาลพิจารณาแล้วว่าการจํากัดห้ามออกจากสถานที่อยู่ในเวลาตอนเย็นหรือเวลากลางคืนมีความจําเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันสังคมจากการก่ออาชญากรรม หรือเพื่อช่วยแก้ไขฟื้นฟูจําเลยและศาลอาจกําหนดให้ใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมตัวผู้กระทําผิดได้
(3.6) การจําคุกเป็นช่วงเวลา (Intermittent confinement) ศาลอาจกําหนดให้
จําคุกเป็นช่วงเวลาในระหว่างปีแรกของการคุมประพฤติ ภายหลังจากผู้กระทําผิดได้รับการปล่อยตัว โดยศาล
อาจมีคําสั่งให้จําคุกเป็นช่วงเวลาเฉพาะในกรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมประพฤติและมีสถานที่รองรับให้สามารถ
จําคุกเป็นช่วงเวลาได้
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5) การสิ้นสุดของเงื่อนไขการคุมประพฤติและบทลงโทษกรณีที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติ
5.1) การสิ้นสุดของเงื่อนไขการคุมประพฤติผู้กระทําผิดภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว
(Termination of Supervised Release)
การคุมประพฤติผู้กระทําผิดภายหลังจากได้รั บการปล่อยตัวอาจสิ้นสุดเมื่อมีการ
คุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด จนครบระยะเวลาที่ ศ าลกํ า หนด และอาจสิ้ น สุ ด ลงภายหลั ง จากคุ ม ประพฤติ
ผู้กระทําผิดเป็นระยะเวลา 1 ปี และศาลพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
(ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United States Code) title 18 article 3583 (e) (1)) จึงได้มีคําสั่งให้
ยกเลิกมาตรการคุมประพฤติผู้กระทําความผิดหลังปล่อยและปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวโดยศาลจะต้องพิจารณา
จาก (Section 3553 (a) (1), (a)(2)(b), (a)(2)(c), (a)(2)(d), (a)(4) , (a)(5) , (a)(6) and (a)(7))
(1) สภาพโดยธรรมชาติ แ ละพฤติ ก ารณ์ ใ นการกระทํ า ความผิ ด รวมกั บ
ประวัติในการกระทําความผิดและลักษณะนิสัยของจําเลย
(2) ความจําเป็นในการลงโทษเพื่อที่จะขัดขวางมิให้เกิดการกระทําความผิด
อาญา เพื่อป้องกันสังคมจากการหวนกระทําความผิดซ้ําของจําเลย และเพื่อจัดให้จําเลยได้รับการศึกษา การ
อบรมวิชาชีพ การรักษาพยาบาล และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่ช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูจําเลย
(3) ควรคํานึงถึงประเภทของโทษและระยะเวลาการลงโทษที่ได้กําหนด
(4) ความสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการกําหนดโทษได้
กําหนดขึ้น
(5) ความจําเป็นต่างๆในการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมกันในการปฏิบัติต่อ
จําเลยที่กระทําความผิดในลักษณะที่คล้ายกันและถูกลงโทษในลักษณะเดียวกัน
(6) ความจําเป็นในการจัดให้มีการชดเชยความเสียหายให้แก่เหยื่อของการ
กระทําความผิด
ในกรณี ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด กฎหมายบั ญ ญั ติ ว่ า จํ า เลย
จะต้องถูกคุมความประพฤติภายหลังจากได้รับการปล่อยตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี แต่หากศาลพิจารณา
แล้ วมี เหตุที่จะยกเลิกการใช้มาตรการคุมประพฤติภายหลังจากที่มีการคุมประพฤติผู้กระทําความผิดเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ดังที่กล่าวข้างต้น ศาลก็อาจมีคําสั่งที่ยกเลิกการคุมประพฤติได้ (Case law U.S.v Spinelle)
5.2) การขยายระยะเวลา และการเพิกถอนมาตรการคุมประพฤติผู้กระทําความผิด
ภายหลังปล่อยตัว (Extension and revocation)
การพิจารณาให้มีการขยายระยะเวลา การแก้ไขปรับปรุงและการเพิกถอนมาตรการ
คุ ม ประพฤติ ศ าลจะต้ อ งพิ จ ารณาโดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นการยกเลิ ก มาตรการ
คุมประพฤติที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยศาลอาจจะมีคําสั่งดังนี้
(1) คําสั่งให้ขยายระยะเวลาในการคุมประพฤติผู้กระทําความผิด ในกรณี
ที่ระยะเวลาในการคุมประพฤติที่ศาลกําหนดตามคําพิพากษามีกําหนดไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่กําหนดตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ศาลมีอํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือ เพิ่มเติมเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติ
ในระยะเวลาใดก็ ได้ก่อนที่ จะสิ้ นสุดระยะเวลาในการคุมประพฤติ (ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริ กา (The
United States Code ) title 18 article 3538 (e) (2)) การกําหนดให้ขยายระยะเวลาในการคุมประพฤตินั้น
เงื่อนไขในการคุมประพฤติจะต้องเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการกระทําผิดในคดีหลัก หรือการกระทําอันเป็นการ
ฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมประพฤติด้วย
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(2) คําสั่งให้เพิกถอนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ (Revocation of
supervised Release)
(2.1) การเพิกถอนแบบบังคับ (Mandatory Revocation) ในกรณีที่จําเลย
ฝ่าฝืนเงื่อนไขดังต่อไปนี้ กฎหมายกําหนดให้ศาลต้องมีคําสั่งเพิกถอนเงื่อนไขการคุมประพฤติและกําหนดให้
จําคุกจําเลยไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 3583 (e) (3)
(2.1.1) การฝ่าฝืนเงื่อนไขในการห้ามครอบครองสารเสพติด (Drug
Possession)
(2.1.2) การฝ่ า ฝื น เงื่ อ นไขในการห้ า มครอบครองวั ต ถุ ร ะเบิ ด
(Firearm Possession)
(2.1.3) การปฏิ เสธไม่ใ ห้ ทําการตรวจสอบหาสารเสพติ ด (Drug
Testing) หรือในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบปริมารสารเสพติด มากกว่า 3 ครั้งในระหว่างระยะเวลา 1 ปี
(2.2) การเพิ ก ถอนในกรณี ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของศาล (Discretionary
Revocation) นอกจากเพิกถอนแบบบังคับดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วศาลยังคงมีดุลพินิจในการเพิกถอนเงื่อนไข
การคุมประพฤติในกรณีอื่นๆ ที่ศาลเห็นสมควร
(2.3) การเพิ่มโทษจําคุก (Additional Imprisonment)
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้เพิกถอนเงื่อนไขการคุมประพฤติศาลมีอํานาจในการ
สั่งให้ผู้กระทําผิดรับโทษจําคุกเท่ากับระยะเวลาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ถูกคุมประพฤติโดยไม่นําระยะเวลาที่
ได้รับการปล่อยตัวและถูกคุมประพฤติมาแล้วมาหัก (ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (The United States
Code ) title 18 article 3538 (e) (3) เช่นในกรณีที่ศาลสั่งให้คุมประพฤติภายหลังที่ผู้กระทําผิดได้รับการ
ปล่อยตัวเป็นระยะเวลา 5 ปี หากแม้ระยะเวลาผ่านดําเนินมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี แต่ก่อนที่จําครบกําหนด 5 ปี
ผู้กระทําผิดฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ศาลอาจมีคําสั่งให้เพิกถอนการคุมประพฤติแล้วมีคําสั่งให้จําคุกผู้กระทํา
ผิดเป็นระยะเวลา 5 ปี ในกรณีดังกล่าวนี้แม้เมื่อระยะเวลาที่ผู้กระทําผิดถูกจําคุกทั้งหมดจะเกินกว่ากําหนดโทษ
สูงสุดที่กฎหมายสําหรับความผิดฐานนั้น ๆ ก็สามารถทําได้ (United States V. Celestine United States V.
robinson 62F. 3d1282 (10thCiruit Court,1995)
(2.4) การสั่งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติภายหลังจากการเพิกถอนการ
คุมประพฤติ (Additional Supervised Release)
ในกรณี ที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนเงื่ อ นไขการคุ ม ประพฤติ แ ละให้ จํ า คุ ก
ผู้กระทําผิด ศาลอาจมีคําสั่งให้คุมประพฤติผู้กระทําผิดภายหลังจากถูกจําคุกได้รับการปล่อยตัวในครั้งหลังนี้
โดยระยะเวลาที่ศาลสามารถกําหนดให้คุมประพฤตินี้จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสําหรับฐาน
ความผิดที่เป็นเหตุแห่งการคุมประพฤติในครั้งแรก อย่างไรก็ตามเมื่อรวมระยะเวลาในการจําคุกและระยะเวลา
ในการคุมประพฤติในครั้งหลังนี้จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการคุมประพฤติในครั้งแรก
2.3 การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ในประเทศไทย
การคุ ม ประพฤติ มี วิ วั ฒ นาการมาจากวิ ธี ก ารเลี่ ย งโทษจํ า คุ ก และการรอการลงโทษตาม
กฎหมายจารีตประเพณีในประเทศอังกฤษก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต่อมาได้เริ่มมีการนําวิธีการนี้ไปใช้อย่าง
จริงจังในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2384 โดยได้มีการพัฒนาปรัชญาแนวคิดตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุมประพฤติมาเป็นลําดับ จนกระทั่งวิธีการคุมประพฤติได้รับการนําไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ปัจจุบัน
การดํ า เนิ น งานคุ ม ประพฤติ จึ ง เป็ น งานที่ สํ า คั ญ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาที่ อ ยู่ ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอน
ทั้งก่อนและหลังการพิพากษาคดีของศาล โดยมีพนักงานคุมประพฤติ (probation officer) เป็นผู้สืบเสาะ
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย (presentence investigation) เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษาคดี และ
ภายหลังมีคําพิพากษาศาลก็อาจสั่งให้ใช้วิธีการคุมความประพฤติ (supervision) โดยให้พนักงานคุมประพฤติ
เป็นผู้สอดส่องดูแลให้คําแนะนําและช่วยเหลือผู้กระทําผิดโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน ซึ่งวิธีการนี้นํามาใช้แทน
การจําคุกระยะสั้นได้ผลดีและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ประเทศไทยเริ่มมีการนําระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2499 โดยนํามาใช้
กับผู้กระทําผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนก่อน สําหรับผู้กระทําผิ ดที่ เป็ นผู้ใ หญ่ นั้นแม้ประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ.2499 มาตรา 56, 57 และ 58 จะได้บัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมประพฤติเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
ศาลคงใช้มาตรการรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่คุมความประพฤติ เนื่องจากยัง
ไม่มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลได้ จนกระทั่งรัฐบาลได้ผ่าน
พระราชบัญญัติวิธีการดําเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มีการจัดตั้ง
สํานักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยดําเนินการในกรุงเทพมหานครก่อน จนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อเป็น
การให้ โ อกาสแก่ ป ระชาชนในทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศได้ รั บ ประโยชน์ จ ากวิ ธี ก ารคุ ม ประพฤติ
ดังเจตนารมย์ของรัฐบาล ดังนั้นในปี พ.ศ.2526 จึงเริ่มมีการเปิดดําเนินการสํานักงานคุมประพฤติในส่วน
ภูมิภาคตามโครงการขยายงานคุมประพฤติ ออกสู่ ส่วนภูมิ ภาค ซึ่งได้รับการระบุไว้ในแผนพัฒนาศาลและ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2525 - 2529) และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5
(พ.ศ.2525 - 2529) แต่เนื่องจากมี ข้อจํากัดด้านงบประมาณเมื่อสิ้นสุดแผนฯดังกล่าวแล้ว ยังไม่ส ามารถ
เปิดดําเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ โครงการขยายงานคุมประพฤติออกสู่ส่วนภูมิภาค จึงได้รับการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2530 - 2534) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535 - 2539)
และแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 - 2534) ฉบั บที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)
ตามลํ า ดั บ เพื่ อ ให้ ส ามารถเปิ ด ดํ า เนิ น การสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ค รบทุ ก จั ง หวั ด ต่ อ ไป
อันจะเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการที่จะอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยได้อย่างทัดเทียมกัน
อนึ่ง จากการที่กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการให้ชุมชนหรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยจัดให้มีโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติและโครงการส่งเสริมบทบาท
และความร่วมมือของชุมชนในงานคุมประพฤติ อีกทั้งเมื่อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําผิดที่ศาลพิพากษาให้คุมความประพฤติไว้ทํางานบริการสังคม และเข้ารับการ
บําบัดรักษาอาการติดยาเสพติดให้โทษเมื่อปี พ.ศ.2532 จึงทําให้สํานักงานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงาน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานสํานักงานคุมประพฤติกลาง จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2535 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2535 และพระราชบั ญ ญั ติ
โอนอํานาจหน้าที่และกิจกรรมบริหารบางส่วนของสํานักงานส่งเสริมตุลาการ กระทรวงยุติธรรมไปเป็นของ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2535 ดังนั้น วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี จึงเป็น “วันคุมประพฤติ”
2.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิน การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู้ก ระทํ าผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
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2. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ จัดทําและประสาน
แผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
3. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสื บ เสาะและพิ นิ จ การควบคุ ม สอดส่ อ ง การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละ
สงเคราะห์ ผู้กระทําความผิ ดตามกฎหมายกํ าหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่ กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4. ปฏิ บั ติ ร าชการอื่ น ใดตามกฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องกรม หรื อ ตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานคุมประพฤติทั้งในด้านการบริหารงาน ระดับ
กระทรวง การปฏิบัติงานระดับสํานักงาน มีดังนี้
1. ประมวลกฎหมายอาญา 56,57,58 และ 74, 75
2. พระราชบัญญัติวิธีการดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522
3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการปกครองและการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างในสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัด พ.ศ. 2526
4. พระราชบั ญ ญั ติป รั บ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ 5) พ.ศ.2535 และพระราช
กฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535
5. พระราชบั ญ ญั ติ ล้ า งมลทิ น ในโอกาสสมโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ 200 ปี พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา
60 พรรษา พ.ศ.2530 และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2539
2.3.3 หลักเกณฑ์การคุมประพฤติ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เป็นแม่บทที่ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้คุมประพฤติผู้กระทํา
ความผิด โดยวรรคหนึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระทําผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินสามปี
ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ เมื่อศาลได้คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิตนิสัย
อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะ
พิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกําหนดโทษไว้หรือกําหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้
โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กําหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นตามมาตรา 56 วรรคแรก มาตรการ
คุมประพฤติผู้กระทําผิดจึงเป็นเพียงอุปกรณ์ของการรอการกําหนดโทษหรือการรอการลงโทษจําคุก หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือการคุมประพฤติจะกระทําได้ต่อเมื่อในคดีนั้นศาลพิพากษาให้รอการกําหนดโทษหรือรอการ
ลงโทษเท่านั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ความผิดที่กระทําต้องมีโทษจําคุก
ความผิดที่ศาลจะพิพากษาให้มีการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษจําคุกได้จะต้องเป็น
ความผิดที่มีโทษจําคุกเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายตามบทมาตราที่ผู้กระทําความผิดถูกฟ้อง เช่น
ถ้ากฎหมายนั้นๆ บัญญัติให้มีโทษปรับแต่อย่างเดียวก็เป็นกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และศาลไม่อาจกําหนดให้ใช้
มาตรการคุมประพฤติแก่จําเลย
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อย่างไรก็ตามโทษจําคุกที่กําหนดไว้โดยกฎหมายนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นกฎหมายอาญาเท่านั้น
อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอะไรก็ได้ที่มีโทษจําคุก เช่น ตามพระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯลฯ ศาลสามารถนําวิธีการรอการกําหนดโทษหรือการรอลงโทษและวิธีการ
คุมประพฤติตามมาตรา 56 ไปใช้บังคับได้เพราะมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายอาญาวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า
บทบัญญัติในภาคที่ 1 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่
กฎหมายนั้นๆ จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มาตรา 56 เป็นบทมาตราหนึ่งในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญา
จึงย่อมอยู่ในบังคับของมาตรา 17
(2) การกระทําความผิดที่ศาลจะพิพากษาจําคุกไม่เกิน 3 ปี
โทษจําคุกที่ศาลจะลงแก่ผู้กระทําความผิด ไม่เกิน 3 ปี หมายถึงโทษสุทธิที่ศาลจะลงแก่จําเลย
โดยพิจารณาเพียงโทษจําคุกเท่านั้น แม้ว่าศาลจะกําหนดโทษปรับหรือกําหนดโทษอื่นด้วยหากโทษจําคุกนั้น
ไม่เกิน 3 ปี ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษและใช้วิธีการคุมความประพฤติได้
ในกรณีที่จําเลยกระทําความผิดหลากหลายกรรมต่างกัน การวินิจฉัยอัตราโทษจะต้องวินิจฉัยโทษจําคุกในแต่ละ
กระทงความผิด ถ้าโทษจําคุกในแต่ละกระทงมีกําหนดไม่เกิน 3 ปีแล้วย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่รอการลงโทษ
จําเลยได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2924/2523 ประชุมใหญ่ ,คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1102/2525, พิพากษา
ศาลฎีกาที่ 849/2537)
(3) ผู้กระทําผิดไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือถ้าเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การได้รับโทษจําคุก หมายความว่าผู้กระทําผิดนั้นต้องเคยได้รับโทษจําคุกในคดีก่อนมาแล้ว
จริงๆ หากในคดีก่อนศาลพิพากษาให้รอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ ก็ไม่ถือว่าจําเลยเคยได้รับโทษจําคุก
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2523, 1027/2538) และคําพิพากษาให้จําคุกนั้นจะต้องถึงที่สุดมิเช่นนั้นยังถือ
ไม่ได้ว่าจําเลยเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6900/2544) ดังนั้นหากจําเลยเคยต้องโทษ
จําคุกมาแล้วศาลก็ไม่อาจรอการลงโทษจําคุกให้แก่จําเลยได้อีกโดยศาลไม่จําเป็นต้องพิจารณาว่าจําเลยเคย
ได้รับโทษมาแล้วเพียงใด (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1041/48) และในกรณีที่ศาลพิพากษาจําคุกแต่ภายหลังได้มี
การตราพระราชบัญญัติล้างมลทิน ซึ่งตามพระราชบัญญัติล้างมลทินผู้นั้นได้รับการล้างมลทิน ส่งผลทําให้ถือว่า
ไม่เคยต้องโทษในความผิดที่ได้กระทํามาก่อน ผู้กระทําผิดดังกล่าวจึงย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะพิพากษาให้
รอการลงโทษหรือการกําหนดโทษโดยการกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติได้
อย่างไรก็ตามแม้กรณีจะเข้าตามหลักเกณฑ์ในการรอการลงโทษหรือการรอการกําหนดโทษ
ก็ถือเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละคดี โดยศาลจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงจาก
อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของ
ผู้กระทําความผิดตลอดจนสภาพความผิด และเหตุอื่นอันควรปราณี ซึ่งศาลอาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทํา
รายงานการสืบเสาะและพินิจ เพื่อประกอบการพิจารณา และศาลมีดุลพินิจในการพิจารณาว่าจําเป็นหรือ
สมควรที่จะใช้มาตรการคุมประพฤติผู้การทําผิดหรือไม่ หากศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นศาลอาจรอการกําหนด
โทษหรือรอการลงโทษจําคุก โดยไม่กําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติก็ได้
3) เงื่อนไขที่กําหนดในมาตรการคุมประพฤติ
มาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา วางมาตรการหรือเงื่อนไขเพื่อควบคุม
ความประพฤติผู้กระทําผิดไว้ 5 ข้อ และศาลจะกําหนดให้จําเลยปฏิบัติเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ คือ
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(1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะ
ได้สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ
หรือจัดให้กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงานและผู้กระทําผิดเห็นสมควร
(2) ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
(3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําผิดใน
ทํานองเดียวกันอีก
(4) ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือ
จิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด
(5) เงื่ อ นไขอื่ นๆ ตามที่ ศ าลเห็ น สมควรกํ าหนดเพื่ อ แก้ ไ ขฟื้น ฟูห รือ ป้อ งกั นมิ ใ ห้
ผู้กระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก
4) การสิ้นสุดของเงื่อนไขการคุมประพฤติและบทลงโทษกรณีที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติ
เงื่อนไขที่ศาลกําหนดให้คุมประพฤติผู้กระทําผิดย่อมสิ้นสุดเมื่อครบตามกําหนดระยะเวลาที่
ศาลกําหนด หากมีเหตุปรากฏตามมาตรา 56 วรรคท้ายว่า เงื่อนไขที่ศาลกําหนดไว้ข้างต้น ภายหลังความ
ปรากฏแก่ศาลตามคําขอของผู้กระทําความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการหรือ
เจ้าหน้าที่พนักงานที่ศาลสั่งให้ผู้คุมความประพฤติว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของ
ผู้กระทําผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้
หรือจะกําหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคก่อนที่ศาลยังมิได้กําหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้
ในกรณีที่ ผู้กระทํ า ความผิ ด ไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อ นไขที่ ศ าลกําหนดตามมาตรา 56 เมื่อความ
ปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคํ าแถลงของพนั กงานอั ยการหรือเจ้าพนักงานศาลอาจตักเตือน
ผู้กระทําความผิด หรือจะกําหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้กําหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้
นอกจากนี้หากความปรากฏแก่ศาลเอง หรือปรากฏตามคําแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า
ภายในเวลาที่ศาลกําหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทําความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกสําหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดี
ในคดีหลังกําหนดโทษที่รอการกําหนดไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษคดีหลังแล้วแต่กรณี
2.4 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการคดีผู้กระทําผิด 2007 (อังกฤษและเวลล์)
มาตรฐานนี้จัดทําขึ้นและเผยแพร่โดยหน่วยงานด้านการบริหารจัดการผู้กระทําผิดแห่งชาติ
(National Offender Management Service : NOMS) โดยได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม (Secretary of State for Justice) เพื่อให้ผู้ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการผู้กระทําผิด
ทุกหน่วยงานที่กํากับดูแลโดยนอมส์ (‘NOMS’) ยึดถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
มาตรฐานการปฏิบัติงานนี้จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ความคาดหวัง และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรฐานการปฏิบัติงานนี้เน้นที่งานฝ่ายปฏิบัติ (Front – line Work) ในการดูแลผู้กระทําผิด
ซึ่งสะท้อนต้นแบบกระบวนการทํางาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารจัดการผู้กระทําผิดอย่างครบขั้นตอน
(End – to –End) และรูปแบบการจัดโปรแกรมสําหรับผู้กระทําผิด (Interventions)
รูปแบบการบริหารจัดการผู้กระทําของ NOMS ได้กําหนดกรอบในการดําเนินงานด้านการ
บริหารจัดการผู้กระทําผิด และแผนปฏิบัติการเพื่อลดการกระทําผิดซ้ํา (Reducing Re-Offending Action
Plans) ระดั บ ภาคและระดั บ ประเทศ อี ก ทั้ ง ได้ กํ า หนดกรอบในการพั ฒ นาชุ ด โปรแกรม (Interventions)
ที่เหมาะสมสําหรับผู้กระทําผิด
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มาตรฐานนี้มุ่งหมายที่จะ
• สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ NOMS เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการผู้กระทําผิด
ของเหล่าผู้ให้บริการ
• สร้างหลักเกณฑ์เหล่านั้นให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และโปร่งใสสําหรับทุกฝ่าย
• ทําให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการผู้กระทําผิดได้รับการออกแบบ และถึงแม้จะดําเนินงาน
โดยผู้ให้บริการหลายรายแต่จะเป็นไปอย่างบูรณาการ โดยยึดหลักความสม่ําเสมอ
(Consistency) และการคาดการณ์ทํานายได้ (Predictability) ในระดับประเทศเป็นพื้นฐาน
มาตรฐานเหล่านี้ ยังเกี่ยวข้องกับข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการ (Service Level Agreements)
ระหว่างฝ่ายจัดจ้าง (Commissioners) และฝ่ายให้บริการ (Providers) เพื่อกําหนดเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการต้องทํา
บรรลุเป้าหมาย
NOMS ในฐานะเป็นฝ่ายกําหนดรูปแบบและกํากับดูแลการบริหารจัดการผู้กระทําผิด
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ ร่วมกับภูมิภาค มุ่งหมายที่จะ :
• ดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาล ดังที่ศาลและสาธารณชนคาดหวัง
• คุ้มครองสังคม
• ลงโทษผู้กระทําผิด
• บําบัดและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด และ
• เยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม
NOMS คาดหวังว่าการดําเนินการพันธกิจจะเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และความปลอดภัยของผู้กระทําผิด ผู้เสียหาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคาดหวังว่าบริการทั้งหลายจะเป็น
ที่ยอมรับนับถือ และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการที่หลากหลาย และต่อสภาพการณ์ที่ต้องเผชิญใน
งานปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
เป้าหมายอาจแตกต่างในแต่ละกรณี แต่การจัดการความเสี่ยงของผู้กระทําผิด และคุ้มครอง
สังคมจะเป็นเป้าหมายอันสูงสุดเสมอ แม้การให้ความสําคัญในเรื่องนี้จะมิได้กล่าวซ้ําในมาตรฐานฉบับนี้อย่างทั่วถึง
ขอบเขต (Scope)
มาตรฐานนี้ใช้กับการบริหารจัดการผู้กระทําผิดที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และผู้กระทําผิดที่มีอายุ
ระหว่าง 16 – 17 ปี ซึ่งศาลมีคําสั่งเช่นเดียวกับผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน
คุมประพฤติแห่งชาติ (National Probation Service) ในส่วนของผู้กระทําผิดที่ตอ้ งปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล
เยาวชน จะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานของคณะกรรมการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชน
(Youth Justice Board)
มาตรฐานนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานตามรูปแบบบริหารจัดการผู้กระทําผิดของ
NOMS (NOMS Offender Management Model) สามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของ
รูปแบบนี้ ตามหลักการที่ว่า รูปแบบการบริหารจัดการผู้กระทําผิดจะนํามาใช้กับผู้กระทําผิดที่รับโทษตาม
คําพิพากษาทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ NOMS แม้ว่ายังไม่มีกําหนดเวลาที่แน่ชัดในการดําเนินการ
ซึ่งรวมถึงการโอนภารกิจในการดูแลกลุ่มผู้กระทําผิดที่ถูกฝากขังในเรือนจําหรือที่ได้รับการประกันตัวมาไว้ใน
ความรับผิดชอบ
มาตรฐานนี้ยังใช้กับชาวต่างชาติ ที่ศาลมีคําสั่งให้รับโทษในชุมชน (Community Orders)
และ ผู้ที่ศาลพิพากษาให้ระวางโทษจําคุก (Custodial Sentence)
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มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการพื้นฐานในการบริหารจัดการผู้กระทําผิด ซึ่งนํามาใช้กับ
ผู้กระทําผิดทุกประเภท และยังได้รวบรวมจากมาตรฐานสําหรับโปรแกรมเฉพาะที่เคยอยู่ในมาตรฐานแห่งชาติ
ด้านงานคุมประพฤติเข้าไว้ด้วย แต่อาจมิได้ครอบคลุมถึงเนื้อหาของงานในเรือนจํามากนัก
NOMS ทราบดีถึงความแตกต่างด้านสภาพการณ์ ลักษณะผู้กระทําผิด และผลพิพากษาที่อาจ
ผสมผสานได้หลายรูปแบบ ซึ่ง NOMS คาดหวังว่ามาตรฐานเหล่านี้จะถูกนําไปเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุได้ในกรณี เว้นแต่กรณีพิเศษ ที่สภาพการณ์แตกต่างจากกรณีทั่วไป ซึ่งกรณีใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเหล่านี้ต้องได้รับการเห็นชอบ โดยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเหตุผล ไว้ในสํานวนของผู้กระทําผิด
รายนั้นด้วย
มาตรฐานฉบับปัจจุบันได้รวบรวมหลักเกณฑ์ในมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติ
และมาตรฐานการบริหารจัดการผู้กระทําผิดของ NOMS ฉบับก่อนเข้าไว้ด้วยกัน และทําขึ้นเพื่อใช้แทนฉบับเดิม
ในส่วนของหน่วยงานราชทัณฑ์ (Prison Service) นั้น ยังคงทําหน้าที่เป็นอีกหน่วยต่างหาก โดยยังอยู่ภายใต้
กระทรวงยุติธรรม และยังคงใช้ชุดคู่มือและแนวปฏิบัติของราชทัณฑ์เอง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานฉบับนี้
วิธีการของ NOMS ในการทํามาตรฐาน
เอกสารฉบับนี้จะวางเนื้อหาเป็น 2 แถว (Columns)
• แถวแรกระบุมาตรฐานต่างๆ ซึ่งทําขึ้นโดยใช้ถ้อยคําในเชิงบวก สามารถวัดได้ และเป็นเกณฑ์
มาตรฐาน ตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการผู้กระทําผิด โดยหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําในเชิงบังคับ เช่น
“ต้อง” “จะต้อง” โดยจะใช้คําว่า “ควรจะ” “เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้” “เมื่อสามารถดําเนินการได้” แทน และยังมี
วัตถุประสงค์ที่จะควบคุมการลงรายละเอียดในมาตรฐานฉบับนี้เท่าที่จําเป็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• แถวที่สอง ซึ่งมีหัวข้อว่า “แนวปฏิบัติงาน 2007” (Implemrntation Guidance 2007)
ได้รวบรวมคํานิยามของคําศัพท์ในมาตรฐานแต่ละด้าน ประเด็นที่สําคัญ ข้อเสนอแนะที่พบในงานวิจัยหรือการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดในเชิงปฏิบัติด้านอื่นๆ
เนื่องจาก NOMS ยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะ ทั้งนี้การปรับปรุงในเรื่องสําคัญต้องได้รับความเห็นชอบอย่าง
เป็นทางการจากรัฐมนตรีฯ (Secretary of the State)
รายงานผลการประเมินและการประเมิน (Assessment and Assessment Reports)
ผู้บริหารจัดการผู้กระทําผิด (Offender Manager) ทําการประเมินสภาวการณ์ ความเสี่ยง
และความจําเป็นของผู้กระทําผิดแต่ละรายอย่างละเอียดและถูกต้องแม่นยํา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ได้รับ
การยอมรับ ซึ่งเน้นที่จะดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้สําหรับผู้กระทําผิดรายนั้น
การจัดทํารายงานผลการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ตามที่กําหนดและในรูปแบบที่กําหนด

การคัดกรอง(Screening)
2ก.1 ดําเนินการคัดกรองเมื่อ:
• ศาลสั่งให้ทํารายงานสืบเสาะและพินิจ
(PSR) หรือ

แนวปฏิบัติ ปี 2007
(Implementation Guidance 2007)
กรณีที่การดําเนินการคัดกรองเพื่อวัตถุประสงค์
ในการเตรียมรายงานสืบเสาะและพินิจฉบับด่วน
(Fast Delivery PSR)
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การคัดกรอง(Screening)
• ผู้กระทําผิดถูกศาลพิพากษาโดยไม่มี
การประเมินแบบครบถ้วน (Without a Full
Assessment)

แนวปฏิบัติ ปี 2007
(Implementation Guidance 2007)
• บันทึกการคัดกรองไว้ในสํานวนเสมอและ
• ดําเนินการส่งรายงานสืบเสาะและพินิจ
ฉบับด่วนต่อศาล

• การคัดกรองอย่างน้อยต้องอยู่บนพื้นฐานของ:
• บันทึกการกระทําผิดในคดีปัจจุบันและคดีก่อน
• การคาดการณ์การกระทําผิดซ้ําโดยใช้เกณฑ์
วัดการกระทําซ้ําตามกลุ่มผู้กระทําผิด
(Offender Group Reconviction
Scale:OGRS)
• การคัดกรองด้วยระบบประเมิน
ความเสี่ยงผู้กระทําผิด (OASys)
2ก.2 ผู้บริหารจัดการผู้กระทําผิดดําเนินการ
ประเมินผลครัง้ แรกแบบครบถ้วน ในขั้นตอน
การจัดเตรียมรายงานสืบเสาะและพินิจฉบับ
มาตรฐาน (Standard Delivery PSR)
2ก.3 การประเมินผลแบบครบถ้วน ใช้รูปแบบของ
(OASys) และใช้การประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญ
อื่นๆที่จําเป็น ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกัน
การประเมินผลควรได้มาตรฐานคุณภาพของ
(OASys)

ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งประเมิ นผล OASys แบบครบถ้ ว น
สําหรับคํ าสั่งศาลที่ให้ลงโทษในชุมชน ในชั้นที่ 1
หรือ 2 (Tier1 Community Orders or Tier 2
Community Orders) ซึ่งกําหนดให้ทํางานบริการ
สังคม (Unpaid Work Requirement) เพียงอย่าง
เดียวเว้นแต่การปรากฏจากผลการคัดกรองว่าจําเป็นต้อง
มีการประเมินแบบครบถ้วน ซึ่งไม่มีรูปแบบอื่นใน
การประเมินกําหนดไว้สําหรับคดีเหล่านี้ขณะทําการ
ประเมินผลเพิ่มเติมก่อนศาลมีคําพิพากษา ควรให้
ความสําคัญกับประเด็นในการประเมินครั้งแรกที่
ขาดตกบกพร่ อ งเงื่ อ นไขของโทษที่ เ กี่ ย วกั บ
‘Custody Plus’ ทําให้เริ่ม ‘Custody Plus’ ยัง
ไม่ ส ามารถเกิ ดขึ้ นทั นที หน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ประเมิ น ผลหลั ง คํ า พิ พ ากษาให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
กํ า หนด (deadline) สําหรับคดีที่มีโ ทษจํา คุ กอื่ น
ได้ เ ปลี่ ย นจากเจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ม าเป็ น ของ
ผู้บริหารจัดการคดี เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
รูปแบบการบริหารจัดการผู้กระทําผิด (Offender
Management Model) ที่ได้กําหนดไว้
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การประเมินครั้งแรก (Intial Assessment)
2ก.4

2ก.5

แนวปฏิบัติ ปี 2007
(Implementation Guidance 2007)

ผู้จัดการผู้กระทําผิดทําการประเมินครั้งแรก
แบบครบถ้วนด้วย OASys หรือปรับข้อมูลการ
ประเมินก่อนมีคําพิพากษาให้เป็นปัจจุบันเมื่อ
เริ่มมีการบังคับตามคําพิพากษาภายใน :
• 5 วันทําการนับแต่ศาลมีคําพิพากษาให้
ผู้กระทําผิดต้องรับโทษในชุมชุน
(Community Orders) ซึ่งจัดอยู่ในระดับชั้น
ที่ 4 (Tier 4) หรือกลุ่มผู้กระทําผิดซ้ําซากหรือ
ที่ต้องควบคุมเข้มงวด (Prolific or Other
Priority Offender Scheme:PPO
• 15 วันทําการนับแต่ ศาลมีคําพิ พากษา
สําหรับผู้กระทําผิดทั่วไปศาลมีคําสั่งให้รับ
โทษในชุมชน (Community Orders) หรือ
ให้จําคุกบวกเงื่อนไขพิเศษ (Custody Plus)
8 สัปดาห์นับศาลมีคําพิพากษาสําหรับผู้กระทํา
ผิดที่ต้องโทษจําคุกเกินกว่า 12 เดือน ในเรือนจํา
ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวหรือพ้นโทษภายใน
• 8
สัปดาห์นับศาลมีคําพิพากษา
สําหรับผู้กระทําผิดที่ต้องโทษจําคุกเกินกว่า 12
เดือน ในเรือนจํา ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวหรือ
พ้นโทษภายใน เวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่ศาลมี
คําพิพากษา
• 16 สัปดาห์นับแต่ศาลมีคําพิพากษาให้
ต้องโทษจําคุกเกินกว่า 12 เดือนในทัณฑสถาน
ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวหรือพ้นโทษภายหลัง
จาก 2 ปี นับแต่ศาลมีคําพิพากษา
การประเมินครั้งแรกแบบครบถ้วนอาศัยข้อมูล
ตามความเหมาะสมจาก :
• การสอบปากคํา(Personal Interview)
ผู้กระทําผิด
• ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการณ์ ห รื อ
พฤติการณ์คดีและประวัติการกระทําผิด
• ทัศนะผู้เสียหายที่ได้จากสํานวน

ทั้งนี้เรือนจําควรดําเนินการให้สามารถส่งต่อ
ผลการประเมิน OASys เป็นการชั่วคราว
ให้กับผู้จัดการผู้กระทําผิดโดยใช้ระบบ
สารสนเทศได้ เมื่อมีการร้องขอ
อาจมีการสอบปากคําผู้กระทําผิดแบบตัวต่อ
ตัวในสํานักงานหรือเรือนจํา หรือโดยการ
ออกเยี่ยมบ้าน หรือโดยใช้ระบบเชื่อมต่อ
วีดีทัศน์ (Vidio Link) หรืออาจใช้หลายวิธี
ร่วมกัน
การออกเยี่ยมบ้าน (Home Visit) เป็นมาตรการ
บังคับ ต้องดําเนินการใน 10 วันทําการนับแต่
มีคําพิพากษาหรือมีการปล่อยตัวผู้กระทําผิด
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การประเมินครั้งแรก (Intial Assessment)
• อั ย การหรื อ จากคํ า ให้ ก ารผู้ เ สี ย หาย
(Victim personal Statement )
• ผลการประเมิ น หรื อ ข้ อ มู ล เดิ ม หรื อ
ข้ อมู ล ใหม่ ที่ เกี่ย วข้ องจาก NOMS
หรื อ
หน่วยงานอื่น
• ข้อมูลที่ได้รับจากการดําเนินงานของ
เจ้ า หน้า ที่ ควบคุ ม ดูแ ลผู้ก ระทํ า ผิด (Offender
Supervisor)
และเจ้าหน้าที่สําคัญ (key
Workers)ซึ่งดําเนินการจัดอบรมและโปรแกรม
ต่าง ๆ

2ก.6

2ก.7

หากผลการประเมิ น ปรากฏว่ า ผู้ ก ระทํ า ผิ ด มี
ความเสี่ยงระดับกลางที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงกรณีที่ผู้กระทําผิด
ถู ก กั ก ขั ง อยู่ ใ นเรื อ นจํ า ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อผู้ต้องขังอื่น ควรมีการให้ข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้กระทําผิด
นั้นด้วย:
• โดยมีการแจ้งผลการประเมินในวัน
เดียวกันนั้น และทันทีนับแต่มีคําพิพากษา เมื่อ
เป็ น คํ า พิ พ ากษาที่ เ กี่ ย วกั บ โทษจํ า คุ ก การ
กั ก กั น ตั ว ในสถานพยาบาล หรื อ ศู น ย์ พั ก พิ ง
หรือแจ้ งผู้ จัดโปรแกรมหรื อผู้ดําเนินการตาม
ข้อกําหนดตั้งแต่แรก
จัดทํารายงานผลการประเมิน เมื่อผู้กระทําผิด
เข้าหลักเกณฑ์การขอประกันตัวของท้องที่นั้น
ตามรูปแบบและกรอบเวลาที่กําหนด

แนวปฏิบัติ ปี 2007
(Implementation Guidance 2007)
สําหรับผู้กระทําผิดที่ได้รับการประเมิน
ให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย งสู ง หรื อ สู ง มาก ทั้ ง นี้ เ ป็ น
ดุลพินิจในการพิจารณาออกเยี่ยมบ้านในคดี
อื่น ๆ หากเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเกี่ ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง ข้ อกั งวลเรื่ อง
การคุ้มครองเด็กอาจแสดงถึงความจําเป็นใน
การออกเยี่ยมบ้าน ควรดําเนินการโดยหารือ
กับหน่วยงานบริการสังคมในพื้นที่เพื่อที่จ ะ
มั่ น ใจได้ ว่ า มี ก ารส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ตามความ
เหมาะสมและหลีกเลี่ยงบทบาทที่ทับซ้อนกัน
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ทั้ ง นี้ ค วรได้ มี ค วาม
พยายามที่จะขอข้อมูลจากแฟ้มประวัติเดิม
(Previous Agency Records) ที่หน่วยงาน
ก่ อ นเคยทํ า ไว้ ประวั ติ จ ากหน่ ว ยงานดู แ ล
ผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชน(Youth Offending
Team) หรือจากราชทัณฑ์ หรือจากหน่วยงาน
อื่น
ในคดีที่มีโทษจําคุก (โดยคําพิพากษาหรือ
ฝากขั ง ) กรณี ที่ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด มี ค วามเสี่ ย งที่
รุนแรง
(Acute
Risks) นอกจากโทรศัพท์และ
โทรสารแล้ ว ควรทํ า เป็ น หนั ง สื อ เพื่ อ นํ า ส่ ง
ให้ กั บ เรื อ นจํ า ที่ รั บ เข้ า พร้ อ มกั บ การส่ ง ตั ว
ผู้กระทําผิด โดยหน่วยงานด้านราชทัณฑ์และ
การเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง (Prison Escort
and Custody Service)
ดู ม าตรฐาน 2ค.5 เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ
เพิ่มเติม
ในการส่งหนังสือหลังจากศาลมีคําพิพากษา
โทษจําคุก
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การประเมินครัง้ แรก (Intial Assessment)
2ก.8
ผู้ จั ด การผู้ ก ระทํ า ผิ ด เตรี ย มรายงานผลการ
ประเมินโดยตามแบบและกรอบเวลาที่กําหนด
เมื่อ :
• ศาลมีคําสั่งให้จัดทํารายงานสืบเสาะ
และพินิจ
• ศาลมีการทบทวนความก้าวหน้าของ
ผู้กระทําผิด
• มีการสอบปากคําหลังคําพิพากษา
(Post – Sentence Interview) ภายหลังจาก
ศาลมีคําพิพากษาจําคุก
• คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ
พิจารณาเพื่อปล่อยตัว
• รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
พิ จ ารณาเพิ ก ถอนการปล่ อ ยตั ว การพั ก การ
ลงโทษ
• มีการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวหรือ
ให้คุมขังที่บ้าน (Home Detention Curfew)
การประชุ ม ที ม สหวิ ช าชี พ เพื่ อ คุ้ ม ครอง
สาธารณะ (Multi – Agency public
Protection Arrangement : MAPPA)
ระดับ 2 หรือ 3 เห็นควรให้มีการประเมิน
โดยทีมสหวิชาชีพ พร้อมจัดทําแผน หรือ
ทบทวนแผนและการประเมินที่อยู่
2ก.9
รายงานผลประเมิน ;
• การสอบปากคํา (Personal Interview)
ผู้กระทําผิด
• ทําเป็นลายลักษณ์อักษร
• อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
ถูกต้อง ไม่ลําเอียง
• ไม่ใช้ภาษาที่แบ่งแยกเชื้อชาติ
(Discriminatory) และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นแบบ
เดียวกันหมด (Stereotypes)
• มีดุลยภาพระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ใช้ และ ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน

แนวปฏิบัติ ปี 2007
(Implementation Guidance 2007)

หากระยะเวลาที่ศาลอนุญาตในการจัดเตรียม
รายงาน ทําได้เพียงรายงานศาลด้วยวาจา
(เช่น สําหรับข้อมูลการประกันตัว หรือ
รายงานสืบเสาะและพินิจด้วยวาจา) หลังจาก
รายงานต่อศาลด้วยวาจาแล้ว ควรบันทึกไว้
ในสํานวน
ในรายงานสืบเสาะและพินิจจะปรากฏ
ชัดเจนหากมีการจัดเตรียมรายงานโดยมิได้มี
การเข้าถึงข้อมูลจากสํานวนอัยการ
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การวางแผนตามคําพิพากษา (Sentence Planning)
ผู้บริหารจัดการผู้กระทําผิดควรสร้างความมั่นใจ ได้ว่ามีการดําเนินการกับผู้กระทําผิดตาม
แผนคํ าพิ พากษาตามที่กํ า หนดไว้ ทรั พ ยากรและวิ ธีดํ า เนิน การในภาพรวมควรสะท้ อ นข้ อกํ า หนดตามคํ า
พิพากษาศาล รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและความต้องการของผู้กระทําผิด ซึ่งจัดทําโดยผู้บริหารจัดการ
ผู้กระทําความผิด
มีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนให้กับผู้ทรี่ ับผิดชอบ
แผนโครงร่างในรายงานที่เสนอต่อศาล
(Outline Plan in Court Reports)
2ข.1

รายงานสืบเสาะและพินิจฉบับมาตรฐาน ควร
เสนอความเห็นอย่างชัดเจนต่อศาลเพื่อพิจารณา
พิพากษา
รายงานสืบเสาะและพินิจ อยูใ่ นรูปแบบของแผน
โครงร่างการดําเนินการตามคําพิพากษา ซึ่งอธิบาย
ถึงสิ่งที่จะดําเนินการ ผู้ดําเนินการ และระยะเวลา
ดําเนินการ หากศาลจะมีคําพิพากษาตามความเห็นที่
เสนอ ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายในคําพิพากษา ตามที่
ศาลกําหนดหรือตามที่ปรากฏจากผลประเมิน
หากเห็นชอบ ความเห็นที่เสนอในแผนคําพิพากษา
ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อผู้กระทําผิด ควรได้สดั ส่วนกับ
ความร้ายแรงของการกระทําผิด ในลักษณะเดียวกัน
กับที่ศาลจะกําหนดหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

2ข.2

ก่อนการจัดทําแผนตามคําพิพากษา
ให้มีการจัดระดับชั้นบริการ (Tier of Service)
ตามที่กําหนดไว้ในรูปแบบการบริหารจัดการ
(Offender Management Model) มีการทบทวน
และรับรองการจัดหรือปรับระดับชั้นบริการ เมื่อมี
การทบทวนแผนและการประเมิน

แนวปฏิบัติ ปี 2007 (Implementation
Guidance 2007)
ไม่เป็นการเหมาะสมหากมีการจัดทํา
ความเห็นแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับ
การลงโทษเพื่อการปกป้องสาธารณะ ซึ่งศาล
จะพิจารณาภายใต้หมวด 5 (ผู้กระทําผิด
อันตราย) แห่งพระราชบัญญัติกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ปี ค.ศ.2003 (Chapter 5
: Dangerous Offenders Criminal Justice
Act 2003) อย่างไรก็ตามหากมีความเห็นให้
ลงโทษจําคุก สามารถกระทําได้ โดยมิต้อง
ระบุประเภทของโทษจําคุกก็ได้
ร่างรายงานความเห็นเรื่องต่างๆ รวมถึงข้อ
กําหนดให้เข้ารับการบําบัดยาเสพติด (Drug
Rehabilitation Requirement : DRR) ควร
ระบุวิธีดําเนินการให้ผู้กระทําผิดเข้าร่วมตาม
กําหนดนัดจนครบจํานวนครั้งขั้นต่ําที่
มาตรฐานกําหนดร่างความเห็นที่เสนอให้
ผู้กระทําผิดซ้ําซากหรือที่ต้องควบคุมเข้มงวด
(Prolific or other Priority Offenders:
PPO) รับโทษในชุมชน (Community
Order) ควรเสนอเค้าโครงโปรแกรมคุม
ประพฤติแบบเข้มงวดที่เหมาะสมกับผู้กระทํา
ผิดไว้ในความเห็นด้วย
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการจัด
ระดับชั้นเผยแพร่ในหนังสือเวียนคุมประพฤติ
(Probatiom Circular) 95/2005
การจัดระดับชั้นผู้กระทําผิดในปัจจุบันได้
บันทึกไว้ในระบบการบริหารจัดการคดีอย่าง
เหมาะสม
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2.5 มาตรฐานแห่งชาติสําหรับการคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ประเทศสิงค์โปร์
มาตรฐานแห่งชาติสําหรับการคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนฉบับนี้ จัดทํา
ขึ้นโดยกระทรวงพัฒนาชุมชนและกีฬาร่วมกับศาลชั้นต้น Sudordinate Courts แห่งสิงคโปร์ เพื่อกําหนดกรอบ
การดําเนินงานแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิด ในระหว่างที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ
และการจัดเตรียมรายงานสําหรับศาล
มาตรฐานแห่งชาตินี้เกี่ยวข้องกับ
(ก) ผู้พิพากษา เพื่อให้สามารถมั่นใจในหลักการพื้นฐานของการจัดเตรียมรายงานสืบเสาะและพินิจ
(ข) คณะกรรมการคุมประพฤติ เพื่อให้สามารถมั่นใจในการใช้ทรัพยากรและมั่นใจต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
(ค) พนักงานคุมประพฤติ เพื่อนําโครงสร้างสําหรับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและโปร่งใสไปใช้จริง
(ง)ภาคี เ อกชนและอาสาสมั ค ร เพื่ อ บรรลุ ค วามมุ่ ง หมายในมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
ที่เกี่ยวกับการจัดการกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
(จ) หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจในบทบาทที่ชัดเจน และความพยายาม
ในการทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการ
(ฉ) ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว เพื่อจะได้ถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา และผลของ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขที่กําหนด และ
(ซ) สาธารณชน เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างจริงจัง
รายงานสืบเสาะและพินิจ
2.5.1วัตถุประสงค์และหน้าที่ทั่วๆ ไปของพนักงานคุมประพฤติ
จุดมุ่งหมายของรายงานสืบเสาะและพินิจ คือการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทําผิดต่อศาล
เพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลย ซึ่งรายงานสืบเสาะและพินิจต้องมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง และ
ถูกต้องแม่นยํา
พนักงานคุมประพฤติควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น
ถึงประวัติการจับกุมหรือการดําเนินคดีผู้กระทําผิด เพื่อให้รายงานการสืบเสาะและพินิจสามารถสะท้อนให้เห็น
สภาพการณ์ที่เกี่ยวข้อง อันจะทําให้พนักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้กระทําผิด
กรณี ที่ มี อุ ป สรรคด้ า นภาษาหรื อ การได้ ยิ น เป็ น ผลให้ ก ารสื่ อ สารไม่ ดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพระหว่างพนักงานคุมประพฤติและผู้ถูกสัมภาษณ์ พนักงานคุมประพฤติควรดําเนินการ
• ติดต่อเพื่อขอล่ามแปล
• ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่มีความสามารถในการใช้ภาษานั้น หรือ
• จัดหาทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กรณี ที่ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ไม่ ยิ น ยอมให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด เตรี ย มรายงานสื บ เสาะและพิ นิ จ
(ยกตัวอย่างเช่น ปฏิเสธการให้ปากคํา) ดังนี้ พนักงานคุมประพฤติควรจัดทํารายงานสืบเสาะและพินิจโดยอาศัย
ข้อมูลที่มีอยู่ และการรายงานศาลก่อนวันที่ศาลมีคําพิพากษา
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาในการเตรียมรายงานสืบเสาะและพินิจควรรักษาเป็นความลับ
2.5.2 ขั้นตอนก่อนศาลมีคําพิพากษา
ศาลจะมี คํ า สั่ ง ขอให้ สื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริ ง ของจํ า เลยไปยั ง สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ภ ายใน
วันทําการถัดไป ในกรณีผู้ใหญ่หลังจากการรับสารภาพ หรือกรณีเด็กและเยาวชนศาลพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริง
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2.5.2.1 กรอบเวลาในการจัดทํารายงานสืบเสาะและพินิจ
สําหรับผู้กระทําผิดที่ได้รับการประกันตัวสํานักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการจัดทํา
รายงานสืบเสาะและพินิจให้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์ สําหรับผู้กระทําผิดที่อยู่ระหว่างฝากขัง จะมีกรอบเวลาดังนี้
(ก) 4 สัปดาห์ กรณีผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนและ
(ข) 3 สัปดาห์ กรณีผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
2.5.2.2 การติดต่อกับผู้กระทําผิด
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติต้อง
ติดต่อผู้กระทําผิดหรือผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมทางโทรศัพท์ หรือส่งหนังสือนัดหมาย เพื่อขอให้
รายงานตั ว ต่ อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ หากผู้ ก ระทํ า ผิ ด หรื อ ผู้ ป กครองไม่ ม าตามกํ า หนดนั ด พนั ก งาน
คุมประพฤติต้องออกเยี่ยมบ้านผู้กระทําผิดและเตรียมนัดครั้งที่ 2
หากผู้กระทําผิดอยู่ในสถานที่ฝากขัง พนักงานคุมประพฤติต้องเข้าเยี่ยมภายใน
5 วันทําการ หลังจากวันที่ได้รับคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจจากศาล
2.5.2.3 การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานคุมประพฤติต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํารวจ โรงเรียน นายจ้าง
ค่ายทหาร หรือหน่วยงานบริการสังคมเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทําผิด
เมื่อศาลมีการร้องขอหรือกรณีที่พนักงานคุมประพฤติเห็น สมควรให้ผู้กระทําผิ ด
เข้ารับการตรวจรักษาในทางจิตวิทยา จิตเวช หรือทางการแพทย์ พนักงานคุมประพฤติต้องส่งต่อผู้กระทําผิด
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนําเสนอผลการตรวจรักษาไว้ในรายงานสืบเสาะและพินิจ
2.5.2.4 รูปแบบของรายงานสืบเสาะและพินิจ
หน้าแรกของรายงานการสืบเสาะและพินิจต้องประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผู้กระทําผิด หลังจากนั้นเป็นข้อมูลอื่นเพื่อช่วยศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยอย่างเหมาะสมที่สุดเท่าที่
จะทําได้ โดยคํานึงถึงข้อควรพิจารณาของแต่ละคดีและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชุมชน
(ก) สถานการณ์ที่นําไปสู่การกระทําความผิด
(ข) ประวัติการกระทําความผิด
(ค) ประวัติครอบครัว
(ง) การศึกษา
(จ) การประกอบอาชีพ
(ฉ) ลักษณะนิสัยและความประพฤติจําเลย
(ช) การดําเนินการระหว่างพิจารณาคดี
(ซ) การประเมินผล
(ฌ) ความเห็นที่เสนอต่อศาล
(ญ) แผนการคุมประพฤติ
2.3.2 พนักงานคุมประพฤติต้องลงลายมือชื่อในรายงานสืบเสาะและพินิจ พร้อมลงชื่อด้วยตัว
บรรจงชัดเจน
2.5.2.5 ความเห็น
ในการทําความเห็นเสนอต่อศาลในรายงานสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติต้องระบุ
ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้
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(ก) เห็นสมควรให้คุมประพฤติ
(ข) ไม่เห็นสมควรให้คุมประพฤติ
สําหรับผู้กระทําผิดที่เห็นสมควรให้คุมประพฤติพนักงานคุมประพฤติควรทําความเห็นในเรื่อง
ระดับการคุมประพฤติว่าควรอยู่ในระดับทั่วไป ควบคุม หรือเข้มงวด (administrative, supervised, or
intensive) ระยะเวลาที่เห็นควรให้คุมความประพฤติและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นเพื่อเสนอต่อศาล (อ้างอิงใน
ภาคผนวก II เรื่องระดับการคุมความประพฤติและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติ
ยังต้องวางแผนการคุมประพฤติด้วยเช่นกัน
กรณีที่ไม่เห็นสมควรให้ต้องทํางานบริการสังคม (Community Service Order: CSO) เป็น
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติต้องระบุด้วยว่าเหตุใดจึงไม่มีความจําเป็นต้องให้
ทํางานบริการสังคม
2.6 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
2.6.1 หลักการทั่วไป
1. บทนํา
สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบ การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชนที่อยู่ในความผิดชอบของกรมคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จะต้องมีหลักการ
แนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้เน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ โดยการใช้อํานาจของทุกองค์กรของรัฐต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน มีหน้าที่ต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และให้บริการประชาชน
สํ า หรั บ ระบบงานของกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมแก่
ประชาชนอย่ างรวดเร็วและเท่ าเทีย มกัน โดยประเด็นสิท ธิม นุษยชนเป็นเรื่ อ งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกั บ
ระบบงานยุติธรรมเสมอ เพราะมีสิทธิของบุคคลหลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องและอาจถูกกระทบได้ โดยเฉพาะ
สิทธิของคู่ความในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นจําเลยหรือผู้เสียหาย นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ
มาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติสําหรับมาตรการไม่ควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum
Rules for Non-custodial Measuree : The Tokyo Rules) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้เรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิกทั้งหลายนํากฎมาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ศาล อัยการ พนักงานคุมประพฤติ นักกฎหมาย ผู้เสียหาย
ผู้กระทําผิด บุคลากรในหน่วยงานบริการด้านสังคม ตลอดจนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้
มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดแบบไม่ควบคุมตัว
การจัดทํามาตรฐานของกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดทุกกลุ่มที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมคุมประพฤติ ได้แก่ ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็ก
เยาวชน และผู้ใหญ่ ที่อยู่ในชั้นการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพิจารณา ให้คุมความ
ประพฤติให้ทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับ และนักโทษเด็ดขาดที่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและ
พักการกักกัน หรือคณะกรรมการลดวันต้องโทษจําคุก พิจารณาเห็นสมควรให้ปล่อยตัวและได้รับอนุมัติจาก
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อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ
รักษา ตลอดจนการติดตามดูแลสงเคราะห์ภายหลังปล่อย ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานได้พิจารณาจากหลักการ
ตามมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติสําหรับมาตรการไม่ควบคุม (United Nations Standard Minimum
Rules for Non-custodial Measuree : The Tokyo Rules) รวมทั้งมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ซึ่งบางข้อได้กล่าวถึงการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมโดยยังไม่ได้ส่งฟ้องคดี และหลักการคุ้มครองผู้
ถูกควบคุมตัว หรือนักโทษ (Body of Principles for the Protection of All Personsunder Any Form of
Detention or Imprisonment) ที่สามารถนํามาเทียบเคียงกับการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ นอกจากนี้
ได้พิจารณาครอบคลุมถึงมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชน
หรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice : The Beijing Rules) และข้อแนะนําหรือหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชนด้วย
ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ จั ด ทํ า มาตรฐานนี้ กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด ทํ า
มาตรฐานงานคุมประพฤติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานคุมประพฤติของประเทศไทยกับมาตรฐาน
ขั้นต่ําของสหประชาชาติ สําหรับมาตรการไม่ควบคุมตัว (The Tokyo Rules) และศึกษาความแตกต่างของการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติที่มีปริมาณคดีมาก และสํานักงานคุมประพฤติที่มีปริมาณคดีน้อย จากนั้นได้
จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานงานคุมประพฤติ เพื่อจัดทําเกณฑ์มาตรฐานงานของกรมคุมประพฤติ และ
พัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง และวัฒ นธรรมของประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานขององค์ ก ารสหประชาชาติเพื่อ ให้ ง าน
คุมประพฤติเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ขอบเขต
ขอบเขตการจัดทํามาตรฐาน
กําหนดหลักการบริหาร การกําหนดนโยบาย การวางแผน การวิ จัยและการประเมิน ผล
รวมทั้งการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กําหนดแนวปฏิบัติที่มีกฎหมาย กฎระเบียบรองรับและอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไขทางการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และนโยบายระบบงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้กระทําผิด สิทธิของผู้เสียหาย รวมทั้งความปลอดภัยของสังคม
จากอาชญากรรม
กําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดใน
ชุมชน และแนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระบวนการ
ยุติธรรม
กําหนดหลักการปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่สามารถเผยแพร่ให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
การปฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งยึ ด มาตรฐานเป็ น หลั ก ยกเว้ น กรณี มี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษ การปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากมาตรฐานจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติ
หรือผู้บริการระดับสูงของกรมคุมประพฤติ
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3. หลักการเบื้องต้น
การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในส่วน
ของผู้กระทําผิด พยาน และผู้เสียหายหรือเหยื่อโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้จะต้องให้บริหารด้วยความรวดเร็ว
เต็มใจ และเป็นธรรม รวมทั้งต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมจากอาชญากรรม
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานต้องเก็บรักษาเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกรมคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การปฏิบัติงานจะต้องโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
มีความรับผิดชอบต่อผลของงานและสังคม
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 4, 29, 30, 31, 34, 35 และ 36
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1-30/3, 56-58, 74-75
พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว
พ.ศ. 2534 มาตรา 43-44, 99-102, 104-107, 126-130
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 3, 8
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32(5) – (8)
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
ข้อ 46, 91-98
กฎกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของยาเสพติด
พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจําศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์
พ.ศ. 2546
5. นโยบาย การวางแผน การวิจัย และการติดตามประเมินผล
5.1 การกําหนดนโยบาย และการวางแผนในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน ควรเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับ องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งควรใช้ผล
การศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐาน เพื่อให้การดําเนินงานในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้วิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยการคุมประพฤติแทนการควบคุมตัว
เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ โดยการผลักดัน ประสานความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งการ
ดําเนินการทางด้านวิชาการต่างๆ
5.3 ให้มีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานชุมชน และผู้กําหนด
นโยบาย รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน
5.4 ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาให้มีกลไกทางสารสนเทศในการปฏิบัติต่อผู้กระทํา
ผิดในชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสถิติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
5.5 ต้องดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยปฏิบัติทุก
ระดับต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา
5.6 การทบทวนหาข้อสรุปเป็ นระยะๆ เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
การปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน
6. บุคลากร
การสรรหา
6.1 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการทุกตําแหน่งในสังกัดกรมคุมประพฤติต้องดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และความ
คิดเห็นทางการเมือง วิธีการสรรหามีด้วยกันหลายวิธีเพื่อให้กรมคุมประพฤติได้มีโอกาสเลือกสรรบุคคลที่ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และบุค ลิ ก ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมเข้ าทํ า งานอั น ส่ง ผลให้เ กิ ด ความหลากหลายในการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ
6.2 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการหรือเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นทุกตําแหน่งกรมคุมประพฤติ
ต้องกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและคุณสมบัติของบุคคลของแต่ละตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยไม่
ยึดหลักในเรื่องวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของบุคคล ตามที่ ก.พ.กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
6.3 เพื่อให้เกิดความมั่งคงและเป็นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรจึงต้องมีหลักประกันที่จะได้รับ
สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานและให้มีโอกาสเติบโตและมีความก้าวหน้าในงานอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
6.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างทั่วถึงให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน จะต้องจัด
ให้มีการพัฒนาบุลากรให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.5 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบุคลากรให้ประสบผลสําเร็จด้วยดี ต้องมีแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจนและแน่นอน โดยกรมคุมประพฤติต้องได้รับการสนับสนุนและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม
2.6.2 การแสวงหาข้อเท็จจริง
7. การสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดทีเ่ ป็นผู้ใหญ่
7.1
เป้าหมายการสืบเสาะและพินิจเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยพร้อมความเห็น
สํา หรั บศาลใช้ ป ระกอบดุล พิ นิจ พิพ ากษาคดี ใ นการกํ า หนดมาตรการที่เ หมาะสมต่ อจํ า เลยเป็ น รายบุค คล
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการปรับปรุงตนเอง อีกทั้งต้องรับฟัง และให้การดูแล
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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7.2 การปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจถือเป็นการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ซึ่งต้องคํานึงถึงหลักการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ ภายใต้การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ โดยข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับจําเลย ต้องมีหลักฐานระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ยืนยันได้
7.3 พนักงานคุมประพฤติต้องวิเคราะห์และประเมินจําเลยตามหลักการจําแนกผู้กระทําผิด
ก่อนการเขียนรายงานสืบเสาะและพินิจ โดยรายงานสืบเสาะและพินิจมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลทางสังคมของ
จําเลย พฤติการณ์แห่งคดี และความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
7.4 พนักงานคุมประพฤติต้องจัดทํารายงานสืบเสาะและพินิจเสนอต่อศาลภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด หากทํารายงานไม่ทันตามกําหนด ให้ยื่นคําร้อง
7.5 กรณีจําเลยคัดค้านรายงานสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติต้องนําหลักฐานเข้า
สืบประกอบรายงาน และจําเลยมีสิทธินําพยานมาสืบหักล้าง
7.6 พนั ก งานคุม ประพฤติ ค วรพิจ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ จํ า เลยในด้ า นการ
ประกันตัว ค่าอาหาร ค่าพาหนะ รวมทั้งการสงเคราะห์ด้านอื่นๆ ของกรมคุมประพฤติ
8. การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก
8.1 เป้าหมายของการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุกคือ
การแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ของนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ รวมทั้ง
ความเหมาะสมของผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาด โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า นักโทษ
เด็ดขาดรายใดอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมในชุมชนและไม่เป็นอันตรายต่อสังคม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พักการลงโทษและพักการกักกันหรือลดวันต้องโทษจําคุกพิจารณาก่อนอนุมัติปล่อยคุมประพฤติ ในส่วนของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อ 7 โดยอนุโลม
8.2 ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงต้องสอบถ้อยคําผู้อุปการะของนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับพัก
การลงโทษหรือลดวันต้องโทษจําคุก ผู้นําชุมชน เพื่อนบ้าน ผู้เสียหาย (ถ้ามี) และคู่คดี (ถ้ามี) ตลอดจนเอกสาร
ประกอบให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาดสําหรับนํามาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการ
กระทําผิดซ้ํา และเสนอความเห็นในรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพักการลงโทษ
และพักการกักกันหรือลดวันต้องโทษจําคุก
8.3 สํานักงานคุมประพฤติจะต้องจัดทํารายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงและส่งพร้อมเอกสาร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้อุปการะ แผนที่บ้าน และแผนทีส่ ํานักงานคุมประพฤติไปยัง
เรือนจําหรือทัณฑสถานที่ขอความร่วมมือ
9. การตรวจพิสูจน์ผเู้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์
9.1 เป้าหมายของการตรวจพิสูจน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เพื่อนําไป
ประกอบการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพ
หรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ และกําหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้เหมาะสม
9.2 ในการตรวจพิสูจน์จะต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เพียงพอเพื่อให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถวินิจฉัยและสามารถกําหนดแผนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องเหมาะสม โดยให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ครอบครัวและชุมชนได้
แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย
9.3 การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องมีการประเมินผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามแบบประเมินที่กําหนดไว้
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9.4 ควรหลีกเลี่ยงการควบคุมตัวในระหว่างการตรวจพิสูจน์ เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อให้ได้
ข้อมูลในการตรวจพิสูจน์ หรือมีเหตุผลข้อมูลอันเชื่อได้ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จะหลบหนีหรือเพื่อเป็นการ
ป้องกันสังคม ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์คําสั่งตามที่กฎหมายกําหนด
9.5 หากจําเป็นต้องควบคุม ตัวไว้ในระหว่างตรวจพิสูจน์ การควบคุม ตัวนั้นต้องคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิสตรี สิทธิเด็กและเยาวชน โดยต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานสุขอนามัย ได้รับการเยี่ยมเยียนจากครอบครัว และได้รับ
การรักษาเมื่อเจ็บป่วย
9.6 พนักงานคุมประพฤติ ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทํารายงาน
การตรวจพิสูจน์เสนอคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
การขยายระยะเวลาต้องคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นที่เหมาะสมและไม่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ กรณีที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม เพื่อส่งไปยังคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีมีคําสั่งเรียกข้อมูลเพิ่มเติม
2.7 อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การนํ าระบบคุม ประพฤติมาใช้ในกระบวนการยุ ติธรรมได้ มี การนํามาใช้อย่ างเผยแพร่ใ น
ต่างประเทศที่ ได้ ชื่อว่ า มี พัฒ นาการงานคุ ม ประพฤติม ากที่สุ ด และใช้ วิ ธีการนี้ มายาวนาน ได้แ ก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ระบบและวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อ
คุมความประพฤติผู้กระทําผิด ซึ่งน่านํามาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาแนวทางที่น่าจะเป็นสําหรับพนักงาน
คุ ม ประพฤติ ข องไทย ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ได้ ศึ ก ษาถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกาในบทนี้
ก่ อ นที่ จ ะกล่ า วถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ท างกฎหมายของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา จําเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของงานคุมประพฤติในประเทศดังกล่าว ดังนี้
2.7.1 การบริหารงานคุมประพฤติ (Administration of Probation )
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานคุมประพฤติอยู่ประมาณ 2000 แห่ง กระจายอยู่ ใน 50
มลรัฐ ซึ่ง 3 ใน 4 ของมลรัฐ หรือประมาณ 36 มลรัฐ จะให้การบริหารงานคุมประพฤติใหญ่ขึ้นอยู่กับฝ่าย
บริหาร (Abadinsky,1987, : 21 ) ส่วนที่เหลือจะขึ้นอยู่กับฝ่ายตุลาการ
ระบบการบริหารงานคุมประพฤติของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท
(Abadinsky,1987, : 21 )
(1) งานคุมประพฤติสําหรับเยาวชน (Juvenile)
(2) งานคุมประพฤติของเยาวชน (Municipal)
(3) งานคุมประพฤติของเขต (County)
(4) งานคุมประพฤติของมลรัฐ (State) โดยมลรัฐนั้นจะมีหน่วยงานคุมประพฤติส่วนกลาง
เป็นแกนหลักในการบริหารงานทั่วทั้งมลรัฐ
(5) งานคุมประพฤติแบบผสมของมลรัฐ (State combined) มลรัฐจะมีหน่วยงานคุมประพฤติและ
พักการลงโทษอยู่ด้วยกันเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน
(6) งานคุ ม ประพฤติ ข องรั ฐ บาลกลาง(Federal) อยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานของศาล
รัฐบาลกลาง ซึ่งต้องดูแลงานพักการลงโทษ
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บทบาท ของพนักงานคุมประพฤติ (Roles of Probation Officer)
พนักงานคุมประพฤติอเมริกันจะต้องมีคุณวุฒิปริญาตรีเป็นอย่างน้อง ในบางแห่งกําหนดวุฒิ
ปริญญาโท สาขาสังคมสาสตร์ เช่น จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น (Abadinsky: 1987 : 389 )
ภาระหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติค่อยข้างมีความหลากลายในการเผชิญหน้ากับผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทําให้มีผู้เปรียบเทียบบทบาทของพนักงานคุมประพฤติไปในหลายแนวทาง
Ann Strong เสนอว่า บทบาทของพนักงานคุมประพฤติสามารถแบ่งออกได้ถึง 11 บทบาท
ด้วยกัน (Abadinsky: 1987 : 286-287 ) คือ บทบาท
(1) ผู้ตรวจสอบ (Detection) โดยคอยสอดส่องว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมีอันตรายต่อชุมชน
หรือชุมชนกําลังตกอยู่ในความเสี่ยงภัยอันเกิดจากบุคคลนั้นหรือไม่
(2) นายหน้า (Broker ) ในการส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติไปรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
ในชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเอง
(3) ทนายความ(Advocate ) ช่วยปกป้องสิทธิแลศักดิ์ศรีของผู้ถูกคุมความประพฤติโดยการ
แก้ไขอุ ป สรรคทางกฎหมาย เช่น การขอใบอนุ ญาตขั บรถที่ยอมเปลี่ ยนกฎระเบีย บ
สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติตามคําร้องขอของทางสํานักงานคุมประพฤติ ตามคําร้อง
ของสํานักงานคุมประพฤติ ในประเทศไทยมีการช่วยประกันตัวจําเลยในกระบวนการการ
สืบเสาะ
(4) ผู้ประเมินผล (Evaluator) โดยเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ประเมินปัญหาของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ และชุมชน ชั่งน้ําหนักและจัดลําดับทางแก้
(5) ผู้ระดมทรัพยากร (Mobilizer) โดยพยายามรวบรวมและเสริมสร้างกลุ่ม องค์กรในชุมชน
เพื่อช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มและองค์กรนั้น
(6) ผู้เสริมกําลังความสามารถ(Enabler) ช่วยผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและค่านิยม เพื่อให้ผู้นั้นรู้จักตัวเอง
(7) ผู้จัดการข้อมูล (Information Manager) เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติ จะเป็นผู้
รวบรวม จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชุมชน
(8) คนกลาง (Mediator) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติ
ด้วยกัน หรือระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติกับหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับ
หน่วยงาน
(9) ผู้ให้การศึกษา (Educator) เป็นผู้ให้ข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในหลายด้านของ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ
(10) นักวางแผนชุมชน (Community) เข้าร่วมและช่วยเหลือชุมชนหรือองค์กรในชุมชนเพื่อ
พัฒนาการวางแผนและพิจารณาความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ
(11) ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Enforcer) บทบาทสุดท้ายนี้เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายในการ
เพิกถอนการคุมความประพฤติหากพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถควบคุมดูแลผู้ถูกคุม
ความประพฤติได้
แต่ Harry Allen (Abadinsky: 1987 : 286 ) เห็นว่าลักษณะบทบาทพื้นฐานหรือลักษณะ
ของพนักงานคุมประพฤติ 4 แบบ ด้วยกัน คือ
(1) ผู้ให้คุณโทษหรือรักษากฎหมาย (Punitive /Law Enforcement Officer) โดยเป็นผู้คอย
ควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ อันเป็นการปกป้องคุ้มครองชุมชน

50

(2) เจ้าหน้าที่สวัสดิการหรือผู้แก้ไขบําบัด (Welfare /Therapeutic Officer) เป็นผู้ให้บริการ
และความช่วยเหลือแก้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
(3) ผู้ปกป้องคุ้มครองหรือผู้ทํางานแบบผสม (Protective/ Synthetic Officer) ซึ่งเป็นผู้พยายาม
ที่ผสมผสานการแก้ไขบําบัดให้เข้ากับการบังคับใช้กฎหมาย
(4) ผู้ทํางานแบบเฉื่อยชาหรือแบบซังกะตาย (Passive/ Time Server Officer) เป็นผู้ที่
ทํางานโดยมิได้คํานึงถึงชุมชนหรือผู้ถูกคุมคามประพฤติ กล่าวคือชอบทํางานแต่น้อย
ลักษณะของพนักงานคุมประพฤติทั้ง 3 แบบข้างต้น (ยกเว้นแบบที่4 ซึ่งมีน้อยมากในองค์กร)
สามารถนํามาพิเคราะห์ในรูปของตัวแบบ (Model) ได้ 3 ตัว แบบตามลําดับ คือ
(1) ตัวแบบที่เน้นการควบคุม (Control Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแลกิจกรรมทั้งหลาย
ของผู้กระทําผิดโดยมุ่งควบคุมบุคคลนั้นเป็นหลัก เช่น เน้นเยี่ยมเยียนผู้กระทําผิดทั้งที่บ้านและที่ทํางาน อีกทั้ง
ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรตํารวจ
(2) ตัวแบบที่เน้นการบริการทางสังคม (Social Service Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแล
ผู้กระทําผิดโดยมุ่งพิจารณาความต้องการของบุคคลนั้น ทั้งทางด้านสังคมและจิตวิทยา เช่น การจัดการอาชีพ
ที่พักอาศัย การให้คําปรึกษาแนะแนว เป็นต้น
(3) ตัวแบบผสมผสาน (Combined Model ) เป็นแนวการสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดโดยให้ทั้ง
การบริการในขณะที่ใช้วิธีการควบคุม ควบคู่กันไป
องค์กรที่งานคุมความประพฤติส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะใช้ตัวแบบที่ 2และ 3 คือเน้นการ
บริการทางสังคม กับแบบผสมผสาน หากเป็นองค์กรด้านการพักการลงโทษจะใช้ตัวแบบผสมผสาน ส่วนองค์กร
คุมประพฤติใช้ตัวแบบบริการทางสังคม ในส่วนของตัวแบบที่เน้นการควบคุมจะมีไม่มีหน่วยงานใดใช้แบบนี้
อย่างเดี่ยวๆ
บทบาทของพนักงานคุมประพฤติที่แตกต่างกัน ย่อมทําให้แบบแผนในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กันด้วย แล้วแต่ลักษณะงานที่พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติ ซึ่งอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความขัดแย้งในบทบาท
ภาระหน้าที่ของตนเองไม่ได้ แต่พนักงานคุมประพฤติจะต้องมีความพร้อมที่สนทนาหรือไม่ชี้แนะแก่ผู้ถูกคุม
ความประพฤติได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหวัง ความกลัวหรือความขัดแย้ง (Smith and Berlin,1979: 8 )
2.7.2 ลักษณะงานหลักของการคุมประพฤติ (Probation Services)
Abadinsky:1987:12 กล่าวว่า งานหลักขององค์กรคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งถือว่าเป็นงานบริการพื้นฐาน มีอยู่ด้วยกัน 3 งาน คืองานบริการสําหรับเยาวชน (Juvenile Services)
งานสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา (Presentence Investigation) และงานคุมความประพฤติหรือสอดส่อง
ผู้กระทําผิด ( Supervision of Offenders) แต่ในการศึกษาครั้งนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะงานสืบเสาะก่อนศาล
พิพากษา
2.7.2.1 งานสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา (Presentence Investigation – PSI)
งานสืบเสาะก่อนศาลพิพากษาเป็นการดําเนินกระบวนการเพื่อทํารายงานการสืบเสาะและ
พินิจก่อนพิพากษา (Presentence report หรืออาจเรียกว่า probation report) ซึ่งพนักงานคุมประพฤติต้อง
ทําเมื่อศาลมีคําสั่งหลังจากที่พบว่า จําเลยกระทําผิดจริง โดยปกติรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วย ประวัติการ
กระทําผิด (Prior convictions) หรือการถูกจับกุม (prior arrests) ก่อนหน้านั้น ประวัติการทํางาน การศึกษา
รวมทั้งประวัติครอบครัวและพื้นฐานทางสังคม (Gifis,1948 : 359 ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทําผิดตามแนวคิดของสํานัก Positive ที่สนใจตัวผู้กระทําผิดมากกว่าการกระทําผิด

51

1) วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา
Howard Abadinsky (1987 : 83- 84 ) กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักการของการสืบเสาะ ก็คือ
(1) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทําผิดต่อศาล เพื่อให้ศาลลงโทษอย่างมีเหตุผล
(2) เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนดูแลและบําบัดรักษาจําเลยในขั้นตอนการสอดส่อง
(supervision) ทั้งในการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
(3) เป็ น ข้ อ มู ล ในการจํ า แนกผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจํ า หากศาลพิ พ ากษาให้ จํ า คุ ก จํ า เลยเพื่ อ
ประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดต่อไป
(4) เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานพักการลงโทษ นําไปใช้พิจารณาให้มีการพักโทษผู้ต้องขัง
(5) นําไปใช้การวิจัยเพื่อการบริหารงาน
Abadinsky ยังกล่าวด้วยว่า ความน่าเชื่อถือของรายงานการสืบเสาะอยู่ที่
(1) ต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
(2) ในทางปฏิบัติกรณีพนักงานคุมประพฤติได้ข้อมูลจากบุคคลภายนอก พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องพบกับผู้ให้ข้อมูลโดยตรงซึ่งสามารถยืนยันได้
(3) เอกสารทั้งปวงต้องเกี่ยวพันกับคดีที่ทํา ตัวอย่างเช่น จดหมายรายงานแพทย์ หนังสือจาก
สถานศึกษา
(4) หากมีข้อมูลเกี่ยวกัน แต่ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ พนักงานคุมประพฤติจะต้องจด
แจ้งไว้ในรายงานด้วย เช่น พยานเพื่อนบ้านไม่ยอมลงลายมือชื่อ
2) หลักเกณฑ์ในการสั่งสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา
ในสหรัฐอเมริกา กรณีศาลของรัฐบาลกลางมีกฎหมายบังคับให้ศาลต้องสั่งสืบเสาะทุกคดี
เว้นแต่จําเลยขอสละสิทธิ์ที่จะถูกสืบเสาะและศาลอนุญาตตามนั้น โดยพิจารณาเห็นว่า มีข้อมูลเพียงพอที่จะมี
คําพิพากษาได้โดยไม่ต้องการมีการสืบเสาะก็สามารถกระทําได้
มลรัฐต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีการสืบเสาะก่อนแต่อาจแตกต่างกันไปใน
รายละเอียด เช่น ในมลรัฐนิวยอร์ก มิชิแกน ให้สืบเสาะทุกคดีเช่น แต่ถ้าเป็นคดีที่มีโทษสูง (Felony cases) ให้
ใช้รายงานการสืบเสาะอย่างยาว (long- from report) ซึ่งเป็นรายงานที่มีข้อมูลละเอียด หากเป็นคดีที่มี
โทษเบา (Misdemeanor cases) ให้ใช้รายงานการสืบเสาะอย่างสั้น (shot- from report) ในมิสซูรีกฎหมาย
บังคับให้ดําเนินการสืบเสาะคดีที่มีโทษหนัก (Felony cases) ทุกคดี เว้นแต่จําเลยจะขอสละสิทธิ์ เช่นเดียวกับ
มลรัฐอิลลินอยย์ ซึ่งศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรให้สละสิทธิหรือไม่ ส่วนในมลรัฐเท็กซัส ไม่มีกฎหมายบังคับ
ให้ศาลต้องสั่งสืบเสาะโดยให้เป็นดุลพินิจของศาล (Abadinsky1987 : 83- 84)
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการสละสิทธิ์ที่จะถูกสืบเสาะในมลรัฐอิลลินอยซ์ กล่าวคือ ในการปฏิบัติ
ของศาลเช่นที่ Cook County Criminal Court ใกล้กับนครชิคาโก Mrs. Nancy Martrin ผู้อํานวยการสํานักงาน
คุมประพฤติผู้ใหญ่เขตคุกต์ (Cook County Aduit Probation Department) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจาก
จะต้องขอความเห็นชอบจากศาลแล้ว ศาลจะถามความเห็นของทางอัยการด้วยว่าสมควรให้จําเลยสละสิทธิ์
ที่จะต้องถูกสืบเสาะหรือไม่ ซึ่งเป็นตามบทบทบัญญัติ มาตรา 531 แห่ง Unified Code of Corrections
ใน lllonois Law and Procedure
เหตุ ที่ ร ายงานการสื บ เสาะมี ค วามสํ า คั ญ ในกระบวนพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลอเมริ กั น
เนื่องจากหลักในการกําหนดโทษของศาลจะพิจารณาข้อเท็จจาก (เกียรติภูมิ แสงศริธร,2533 : 39- 40 )
(1) ข้อมูลรายงานสืบเสาะก่อนพิพากษาคดี
(2) ข้อมูลจากการสืบพยานโจทก์จําเลยในชั้นพิจารณาคดี
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(3) ผลกระทบต่อสังคมอาจมีขึ้นหลังจากใช้มาตรการลงโทษ
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า รายงานการสืบเสาะมีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศสหรั ฐอเมริกา แม้แต่ ศาลฎี กาของประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ยังยอมรับความสําคัญ ดังกล่าวโดย
กล่าวว่า “รายงานการสืบเสาะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกําหนดและกําหนดมาตรฐานเพื่อการแก้ไขปรับปรุงจําเลย
ให้เหมาะสม”
3) ระยะเวลาในการสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา
ระยะเวลาในการสืบเสาะในประเทศสหรัฐอเมริกา จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าสํานักงาน
คุมประพฤติแห่งนั้นจะอยู่ในสังกัดใด เช่น หากเป็นงานคุมประพฤติของรัฐกลางจะให้เวลาพนักงานคุมประพฤติ
สืบเสาะไม่เกิน 60 วัน ตามมาตรา 3552 (b) ภาค2 วิธีพิจารณาความอาญา (Criminal
Procedure)
( Federal Criminal Code and Rules ,1989 : 786 ) ซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่บทบัญญัติไว้ในมาตรา 5-3-3
ของ Unified Code of Corrections มลรัฐอิลลินอยซ์ ( lllionois Law and Procedure,1995 : 535 )
แต่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เมือง Oakland เขต Alamede จะให้เวลาพนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการสืบเสาะให้แล้วเสร็จภายใน 21 วัน แต่จําเลยมีประกันจะให้เวลา 42 วัน (สิทธิศักดิ์ วนะชกิจและ
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์,2534 : 18)
2.7.3 อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานคุมประพฤติอเมริกัน
โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลาง (Federal) หรือของมลรัฐที่
อาจแยกย่ อ ยเป็ น แขวง (Municipal) หรื อ เขต (County) จะมี ฐ านะเป็ น “เจ้ า พนั ก งานผู้ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย (Peace Officer)” ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นข้ารัฐการ (public employee) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บังคับใช้กฎหมายและผดุงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคม ในบางหน่วยงานให้อํานาจพนักงานคุมประพฤติที่จะ
ปฏิบัติการตามหมายและพกอาวุธ แต่ในบางหน่วยงานก็จํากัดอํานาจพนักงานคุมประพฤติของตนซึ่งจะได้กล่าว
ในรายละเอียดต่อไป
2.7.3.1 พนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลาง
คดีอาญาที่พนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางรับผิดชอบ จะเป็นคดีที่มาจากศาล
ของรัฐบาลกลาง ซึ่งคดีดังกล่าวมีการกระทําผิดต่อกฎหมายรัฐบาลกลาง (Federal Law) เช่น ความผิดฐาน
ปลอมแปลงเงินตรา หรือความผิดต่อกฎหมายคนเข้าเมือง ความผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น (Meade,
1987 : 18 – 19)
ตามประมวลกฎหมาย Federal Criminal Code and Rules หรือ U.S. Code
(1989 : 808) ภาค 2 ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา (Part ll – Criminal Procedure) มาตรา 3602
ได้บัญญัติถึงการแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางว่า
(ก) ในกรณีการแต่งตั้ง (Appointment) – ศาลประจําเขตแห่งสหรัฐ (District Court of
United States) จะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤติโดยมีคําตอบ
แทนหรือไม่มีก็ได้ ภายในเขตอํานาจ ภายใต้การดูแลของศาลที่แต่งตั้งนั้น และหากมีเหตุอันสมควรศาลอาจใช้
ดุลพินิจถอดถอนพนักงานคุมประพฤตินั้นก็ได้
(ข) ในกรณีบันทึกการแต่งตั้ง (Record of Appiontment) - ให้ศาลเก็บคําสั่งการแต่งตั้ง
ไว้ในบันทึกของศาล แล้วส่งสําเนาฉบับหนึ่งให้พนักงานคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง อีกฉบับหนึ่งให้ส่งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานศาลแห่งสหรัฐ (Administrative Office of the United States Courts)
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(ค) กรณีหัวหน้าพนักงานคุมประพฤติ (Chief Probation Officer) – หากศาลแต่งตั้ง
พนักงานคุมประพฤติมากกว่า 1 ตําแหน่ง ศาลมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติคนหนึ่งคนใดเป็นหัวหน้า
พนักงานคุมประพฤติ ทําหน้าที่อํานวยการงานคุมประพฤติในศาลที่มีเขตอํานาจนั้น
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางในภาพรวมก็คือ ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารงานศาลแห่งสหรัฐ (Administrative Office of the United States Courts) ตามมาตรา 3672
ซึ่งการทํางานของผู้อํานวยการจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตุลาการ (Judicial Conference
of the United States) อันมีประธานศาลฎีกาแห่งสหรัฐเป็นประธาน (Schubert, 1974 : 49 – 52)
พนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางจะดูแลคดีที่มาจากศาลรัฐบาลกลาง (Federal Court)
โดยมี ห น้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 3603 อนุ ม าตรา (1) ถึ ง (8) ของประมวลกฎหมายฉบั บ เดี ย วกั น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ให้คําแนะนําผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ที่ศาลสั่งให้ดูแล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดในคําพิพากษา โดยผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องได้รับทราบเงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์
อักษรและมีความชัดเจน
(2) ได้รับแจ้งจากศาลที่มีคําพิพากษา เกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ที่
ได้รับการปล่อยชั่วคราวภายใต้การสอดส่อง (Supervised release) และจัดทํารายงานความประพฤติ
และ (การปฏิบัติตาม) เงื่อนไขไปยังศาลดังกล่าว
(3) ใช้ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขในการคุ ม ความประพฤติ ที่ ศ าลกํ า หนด
เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวฯ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน
(4) รับผิดชอบในการช่วยเหลือดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวฯ
ทั้งหลายที่ตนทราบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตอํานาจศาลนั้น
(5) บันทึกผลการทํางาน แล้วทํารายงานเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานบริหารงานศาล
แห่งสหรัฐ หากเป็นความประสงค์ของผู้อํานวยการ
(6) ช่วยคุมความประพฤติและค้นหาข้อมูลของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทํางานนอก
เรือนจําช่วงกลางวัน (work release) หรือได้รับอนุญาตให้ออกไปทํางานนอกเรือนจําระยะหนึ่ง (furlough)
หรือได้รับการปล่อยตัวเรือนจําก่อนกําหนด (pre-release custody) ตามมาตรา 3624 (c) โดยมีคําร้องขอ
ของอัยการใหญ่ (Attorney General) หรือผู้ได้รับมอบหมาย
(7) รายงานความประพฤติ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข รวมทั้ ง การชํ า ระค่ า ปรั บ
การชดใช้ ค่ า เสี ย หายของผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ให้ ศ าลทราบอย่ า งสม่ํ า เสมอ และทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ
การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล หรือไม่ชําระค่าปรับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้มีการแจ้งให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว เพื่อศาลจะได้ดําเนินการพิจารณาว่าสมควรเพิกถอนการคุมความ
ประพฤตินั้นหรือไม่
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ศาลมอบหมายบทบัญญัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
ตามประมวลกฎหมาย Federal Criminal code and Rules จะเห็นว่าขอบเขตการทํางานของพนักงาน
คุมประพฤติของรัฐบาลมีค่อนข้างกว้างขวาง เพราะต้องสอดส่องดูแลทั้งผู้ถูกคุมความประพฤติ (probtioner)
ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (supervised release) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทํางานชั่วคราวนอกเรือนจํา
(work release and furlough) ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว จากเรือนจําก่อนกําหนด (pre-release cutody)
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นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลาง ยังมีหน้าที่สอดส่องผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษด้วยภายใต้กฎหมายของมลรัฐหากมลรัฐให้ความยินยอม ตามมาตรา 3522(a) (Federal Criminal
code and Rules,1989 : 779)
2.7.3.1.1 อํานาจในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารระหว่างการสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา
และระหว่างการคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับตัวจําเลย โดยต้องทําการ
ตรวจสอบประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยความเป็นกลาง การรวบรวมข้อมูลจะกระทําทั้งโดยการ
สัมภาษณ์ตัวจําเลยเองและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมเอกสารสําคัญ ก่อนที่จะทําเป็นรายงานการสืบเสาะ
เสนอต่อ ศาลต่อ ไป รายงานการสื บ เสาะนี้น อกจากจะเป็น ประโยชน์แ ก่ศ าลในการพิ พ ากษาคดีแ ล้ว ยัง มี
ประโยชน์อื่นตามมาด้วย (Administrative Office of the United States Courts,1991:1) คือ
(1) ช่วยในงานสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวภายใต้การสอดส่อง
(2) ช่วยให้เรือนจําของรัฐบาลกลางไปใช้ในการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้นักโทษหรือใช้ใน
การจําแนกนักโทษ หรือใช้ในการวางแผนปล่อยนักโทษก่อนกําหนด (กรณีบุคคลนั้นถูกศาลพิพากษาลงโทษ
จําคุก-ผู้ศึกษา)
(3) ช่วยให้คณะกรรมการพักการลงโทษแห่งสหรัฐ (U.S. Parole Commission) มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาพักโทษผู้กระทําผิด
(4) เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับงานวิจัยของคณะกรรมการศึกษาการพิพากษาคดี (U.S.
Sentencing Commission)
รายละเอียดในรายงานการสืบเสาะจะประกอบด้วยประวัติ (history) ลักษณะ (Characteristics)
ประวัติการกระทําผิด (prior criminal record) ฐานะทางการเงิน (financial condition) หรือสภาพการณ์
อื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระทําผิดซึ่งอาจช่วยเหลือแก้ไขบุคคลนั้นได้เมื่อมีการพิพากษา ตามระเบียบ
ข้อที่ 32(2)(A) ใน Rules of Criminal Procedure (Federal Criminal Code and Rules,1989:103)
พนักงานคุมประพฤติจะอธิบายลักษณะงานสืบเสาะให้จําเลยทราบ เพื่อให้จําเลยร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลและหลักฐานที่ถูกต้องแก่พนักงานคุมประพฤติมากที่สุด เช่น เอกสารทะเบียนเกิด การศึกษา
การอบรมวิชาชีพ การเป็นทหาร เป็นต้น ซึ่งหากจําเลยนํามาให้เองแล้ว พนักงานคุมประพฤติก็ไม่จําต้องค้นหา
แต่ถ้าหากจําเลยไม่มีหรือหาไม่ได้และเป็นเอกสารที่จําเป็น พนักงานคุมประพฤติจะให้จําเลยลงลายมือชื่อ
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลในแบบกรอกข้อความ (แบบฟอร์ม) เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็น
การขัดต่อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Act) (Administrative Office of the United States
Courts,1991:163)
ข้อมูลที่พนักงานคุมประพฤติต้องการแต่ต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การทํางาน สุขภาพ (ร่างกาย จิตใจและอารมณ์) การเป็นทหาร ฐานะทางการเงิน โดย
จําเลยจะลงลายมือชื่อในแบบกรอกข้อความสําเร็จรูปที่ยอมให้เปิดเผยข้อมูล (Administrative Office of the
United States Courts,1991:19) ได้แก่
(1) แบบคุมประพฤติที่ 11A (Probation Form 11A) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการเป็นทหาร
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(2) แบบคุมประพฤติที่ 11C (Probation Form 11C) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการเข้า
บําบัดรักษาการติดยาเสพติดและการติดสุรา
(3) แบบคุมประพฤติที่ 11G (Probation Form 11G) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการศึกษาการ
ทํางาน ประวัติด้านสุขภาพ (ยกเว้นประวัติการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือการติดสุรา)
(4) แบบคุมประพฤติที่ 11H (Probation Form 11H) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความ
ครอบครองของทางการตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
(5) แบบคุมประพฤติที่ 11J (Probation Form 11J) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงิน
รายละเอียดในรายงานการสืบเสาะจะประกอบด้วยประวัติ (history) ลักษณะ(characteristics)
ประวัติการกระทําผิด (prior criminal record) ฐานะทางการเงิน (financial condition) หรือสภาพการณ์
อื่นๆ ทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระทําผิดซึ่งอาจช่วยเหลือแก้ไขบุคคลนั้นได้เมื่อมีการพิพากษา ตามระเบียบ
ข้อที่ 32(2)(A) ใน Rules of Criminal Procedure (Federal Criminal Code and Rules, 1989 : 103)
พนักงานคุมประพฤติจะอธิบายลักษณะงานสืบเสาะให้จําเลยทราบ เพื่อให้จําเลยร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลและหลักฐานที่ถูกต้องแก่พนักงานคุมประพฤติมากที่สุด เช่น เอกสารทะเบียนเกิด การศึกษา
การอบรมวิชาชีพ การเป็นทหาร เป็นต้น ซึ่งหากจําเลยนํามาให้เองแล้ว พนักงานคุมประพฤติก็ไม่จําต้องค้นหา
แต่ถ้าหากจําเลยไม่มีหรือหาไม่ได้และเป็นเอกสารที่จําเป็น พนักงานคุมประพฤติจะให้จําเลยลงลายมือชื่อ
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลในแบบกรอกข้อความ (แบบฟอร์ม) เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็น
การขัดต่อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Act) (Administrative Office of the United States Courts.
1991 :163)
ข้อมูลที่พนักงานคุมปะพฤติต้องการแต่ต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การทํางาน สุขภาพ (ร่างกาย จิตใจและอารมณ์) การเป็นทหาร ฐานะทางการเงิน โดย
จําเลยจะลงลายมือชื่อในแบบกรอกข้อความสําเร็จรูปที่ยอมให้เปิดเผยข้อมูล (Administrative Office of the
United States Courts. 1991 :19) ได้แก่
แบบคุมประพฤติที่ 11A (Probation Form 11A) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการเป็นทหาร
(1) แบบคุมประพฤติที่ 11C (Probation Form 11C) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการเข้า
บําบัดรักษาการติดยาเสพติดและการติดสุรา
(2) แบบคุมประพฤติที่ 11G (Probation Form 11G) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการศึกษาการ
ทํางาน ประวิติด้านสุขภาพ (ยกเว้นประวัติการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดหรือการติดสุรา)
(3) แบบคุมประพฤติที่ 11H (Probation Form 11H) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความ
ครอบครองของทางการตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
(4) แบบคุมประพฤติที่ 11J (Probation Form 11J) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงิน
มีข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ ระหว่างคุมความประพฤติหากพนักงานคุมประพฤติต้องการ
ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมก็ต้องให้ผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือชื่อยินยอมเช่นกัน
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2.7.3.1.2 การตรวจสอบประวัติการกระทําผิด
พนักงานคุมประพฤติสามารถรวบรวมและตรวจสอบประวิติการกระทําผิดได้จาก
หลายหน่วยงาน ได้แก่
(1) สํานักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐหรือ FBI (Federal Bureau of Investigation)
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานเก็บประวัติแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ พนักงานคุมประพฤติสามารถค้นประวัติได้โดยผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
(2) หน่วยงานระดับตํารวจมลรัฐ ตํารวจเขตและตํารวจท้องถิ่น โดยมีหนังสือขอ
ความร่วมมือ
(3) หน่วยตํารวจสากล (Interpol) กรณีที่พนักงานคุมประพฤติสงสัยว่าจําเลยอาจ
เคยกระทําผิดในต่างประเทศมาแล้ว (Administrative Office of the United States Courts. 1991 :18)
จะเห็นได้ว่า พนักงานคุมประพฤติไม่จําเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือหรือตรวจตําหนิของ
จําเลยด้วยตนเอง หรือไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปจําเลยไว้ เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้เสมอ
2.7.3.1.3 การเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจสอบ
หากเป็นกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อนําไป
ตรวจสอบโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบเสาะ จําเลยต้องปฏิบัติตาม จะปฏิเสธมิได้ อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มี
คําสั่งศาลให้เก็บแต่จําเลยยินยอมโดยความสมัครใจ พนักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินการได้เอง
ในกรณีที่จําเลยไม่ยินยอมให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะ พนักงานคุมประพฤติจะบันทึกไว้
ในรายงานการสืบเสาะ หรืออาจยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคําสั่งให้เก็บได้ (Administrative Office of the
United States Courts. 1991 :14)
เมื่อศาลมีคําพิพากษาให้คุมความประพฤติจําเลย ในเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
ตามแบบคุมประพฤติที่ 7A จะวางข้อกําหนดไว้แล้วว่าระหว่างกระบวนการคุมความประพฤติจําเลยจะต้อง
“ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด เว้นแต่แพทย์จะเป็นผู้สั่งจ่ายให้ (Administrative Office of the United
States Courts. 1991 :140)” และศาลอาจมีวางเงื่อนไขอื่นที่ศาลเห็นว่าสมควรก็ได้ตามมาตรา 3563(b)(21)
(Federal Crimial Code and Rules, 1989 : 791) ดังนั้น ศาลจึงมีอํานาจสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติส่ง
ปัสสาวะได้เช่นกัน ปกติแล้วพนักงานคุมประพฤติจะขอเก็บปัสสาวะผู้ถูกคุมความประพฤติโดยความสมัครใน
ของบุคคลนั้นเอง ไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขพิเศษแต่อย่างใด หากผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิเสธที่จะส่งปัสสาวะ
ย่อมเป็นสัญญาณบอกเหตุที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องขอให้ศาลกําหนดเงื่อนไขพิเศษบังคับให้ตรวจปัสสาวะ
หรือส่งตัวไปบําบัดรักษา (Administrative Office of the United States Courts. 1983 :33)
2.7.3.1.4 อํานาจการเข้าไปในบ้านหรือสถานที่ทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติ
และการยึดสิ่งของผิดกฎหมาย
ในระหว่างกระบวนการสืบเสาะพนักงานคุมประพฤติจะต้องดําเนินการนัดวันที่จะไป
สืบเสาะ ณ ที่พักอาศัยของจําเลยโดยจําเลยจะต้องเห็นชอบด้วย (Administrative Office of the United
States Courts. 1991 :14)
แต่ในกระบวนการคุมความประพฤติหลังจากศาลมีคําสั่งแล้ว ผู้ถูกคุมความประพฤติ
จะลงลายมือชื่อยอมรับเงื่อนไขในการคุมความประพฤติซึ่งจะมีเงื่อนไขข้อหนึ่งระบุ “ผู้ถูกคุมความประพฤติ
จะต้องอนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติไปพบที่บ้านหรือที่ใดก็ตาม ไม่ว่าเวลาใด อีกทั้งจะต้องยอมให้พนักงาน
คุมประพฤติยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมาย หากพนักงานคุมประพฤติพบเห็น (Administrative Office of the
United States Courts. 1991 :140)”
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2.7.3.1.5 อํานาจในการจับกุมผู้ถูกคุมประพฤติ
เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงานผู้รักษาความสงบเรียบร้อย (Peace
Officer) กฎหมายของรัฐบาลกลางจึงได้ให้อํานาจดังปรากฏในมาตรา 3606 เรื่องการจับกุมและนําตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติกลับมา (Arrest and Return of Probationer) (Federal Crimial Code and Rules, 1989 :
809) ความว่า “หากมีเหตุอันควรเชื่อ (probable cause) ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อย
ชั่วคราว ภายใต้การสอดส่องฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือเงื่อนไขการปล่อยตัวแล้วแต่กรณี บุคคล
นั้นอาจถูกจับกุม และจะต้องถูกนําตัวไปปรากฏต่อศาลที่มีอํานาจเหนือบุคคลนั้นโดยไม่ชักช้า
พนักงานคุมประพฤติอาจจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว
ภายใต้การสอดส่องโดยไม่ต้องมีหมายจับ หากพบตัวบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าที่ใดก็ตาม...”
ถ้าหากผู้ถูกคุมความประพฤติที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขถูกจับกุมในเขตอํานาจศาลอื่น ระเบียบ
ข้อที่ 40 Rules of Criminal Procedure (Federal Crimial Code and Rules, 1989 : 121) บัญญัติให้นํา
ตัวบุคคลนั้นไปยังศาลแขวงของรัฐบาลกลาง (Federal Magistrate) ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ศาลมีคําสั่ง
(1) ดําเนินการตามระเบียบข้อที่ 32.1 หากศาลเดิมที่สั่งคุมความประพฤติได้โอนคดี
มาให้ (Rule 32.1, Rules of Criminal Procedure บัญญัติถึงกระบวนการเพิกถอนการคุมความประพฤติซึ่ง
จะประกอบด้วยการไต่สวนเบื้องต้น (Preliminary Hearing) และการพิจารณาเพื่อเพิกถอนการคุมความ
ประพฤติ (Revocation Hearing) โดยผู้ถูกคุมความประพฤติจะได้รับแจ้งจุดมุ่งหมายของการไต่สวนหรือการ
พิจารณาเพื่อเพิกถอนการคุมความประพฤติ คํากล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไข และได้รับแจ้งว่าตนมีสิทธิ์ใน
การนําพยานหลักฐานของตนเข้าสืบ การถามพยาน และสิทธิที่จะแต่งตั้งทนายความแก้ต่าง นอกจากนี้ ยังได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมความประพฤติจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการรับฟังพยานและทนายของผู้ถูก
คุมความประพฤติแล้ว) ตามมาตรา 3605 (18 U.S.C) (Section 3605 บัญญัติเรื่องการโดนอํานาจในการ
พิจารณาคดีผู้ถูกคุมความประพฤติว่า ศาลที่มีคําพิพากษา (ให้คุมความประพฤติ - ผู้ศึกษา) สามารถยอมให้โอน
อํานาจการพิจารณาคดีผู้ถูกคุมความประพฤติจากเขตเดิมไปยังอีกเขตหนึ่งได้ และให้ศาลที่ได้รับโอนอํานาจ
ดําเนินคดีผู้ถูกคุมความประพฤติได้)
(2) ดําเนินการไต่สวนเบื้องต้นทันทีหากการฝ่าฝืนเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นในเขตอํานาจ
และให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
ก. ควบคุมตัวผู้ถูกคุมประพฤติไว้เพื่อให้การต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาต่อไป
ข. จําหน่ายกระบวนการพิจารณาออกไปโดยแจ้งให้ศาลเดิมทราบ
(3) หรือมิฉะนั้น ก็ออกคําสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ถูกควบคุมตัวไปให้การต่อ
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาตามสําเนาคําสั่งคุมความประพฤติ หรือตามหมายศาล โดยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า บุคคลซึ่ง
ปรากฏตัวต่อหน้าศาลเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่มีชื่อปรากฏในหมาย
กระบวนการพิจารณาเพิกถอนการคุมประพฤตินี้มิได้ มีความแตกต่ างไปจากการ
เพิกถอนการพักลงโทษ (Revocation of Parole) ที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา (Palmer, 1991 : 142)
นอกจากนั้น ในกรณีของการควบคุมตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ รัฐสภาอเมริกันได้
ออกกฎหมายการปรับปรุงแก้ไขการประกันตัวปี ค.ศ.1984 (Bail Reform Act of 1984) อันเป็นกฎหมาย
สําหรับรัฐบาลกลาง (Federal Law) โดยมีบทบัญญัติที่กว้างขึ้นในการ “กักขังเพื่อความปลอดภัย
(Preventive Detention)” เพื่อให้อํานาจศาลสั่งกักขังจําเลยที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น เช่น ผู้เสียหาย
หรือพยาน อีกทั้งได้ให้ตัวชี้วัด “ความเป็นอันตราย (dangerous)” ว่าหมายรวมถึงจําเลยที่ถูกจับในคดีร้ายแรง
ผู้ถูกจับอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติหรือพักการลงโทษ หรือระหว่างได้รับประกันตัว หรือเป็นผู้ถูกจับที่
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กระทําผิดซ้ํา แต่กฎหมายได้ระบุวิธีการก่อนที่สั่งกักขังเพื่อความปลอดภัยว่า ศาลจะต้องไต่สวนก่อนว่าบุคคล
นั้นจะไปก่ออันตรายต่อบุคคลและชุมชนหรือไม่ (Samaha, 1991 : 306)
2.7.3.1.6 อํานาจในการพกพาอาวุธ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ข องรั ฐ บาลกลางมี อํ า นาจที่ พ กพาอาวุ ธ ได้ ตามมาตรา
930(c)(1) (Federal Crimial Code and Rules, 1989 : 513) หาก “เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใน
ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลกลาง ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสอดส่องดูแล เพื่อการคุ้มครอง
ป้องกัน สืบค้นหรือฟ้องร้องการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ “อย่างไรก็ตาม อาจมีระเบียบภายในสํานักงานคุมประพฤติ
แห่งนั้นจํากัดอํานาจดังกล่าว ดังเช่นที่สํานักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางในเมืองซานฟรานซิสโก หัวหน้า
พนักงานคุมประพฤติจะไม่อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธขณะปฎิบัติหน้าที่ (สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
และศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, 2534 : น.7)
2.7.3.2 พนักงานคุมประพฤติในมลรัฐ
งานคุมประพฤติที่มาสู่สํานักงานคุมประพฤติในมลรัฐ จะเป็นคดีของศาลซึ่งมีเขตอํานาจใน
มลรัฐนั้น โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐหรือรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐ
นั้น (Meade, 1978 : 17) โดยอาจมาจากศาลเขต (Country Court) ศาลแขวง (Municipal Court) เป็นต้น
การบริหารงานคุมประพฤติในมลรัฐของสหรัฐอเมริกาจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
(1) แบบที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหาร (Executive Branch) กับ
(2) แบบที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายตุลาการ (Judicial Branch)
ทั้งสองแบบนี้ต่างมีข้อดีและข้อเสียไปคนละด้าน และเป็นข้อถกเถียงที่ยังไม่มีข้อยุติในปัจจุบัน
ฝ่ายที่เห็นว่าควรอยู่กับฝ่ายตุลาการ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติทํางานใกล้ชิดกับศาล ศาลจึง
ค่อนข้างไว้วางใจยิ่งกว่าการไปเป็น “บุคคลภายนอก” ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ควรอยู่กับฝ่ายบริหารเนื่องจาก
หน่วยงานบริการด้านสังคม (Human Service Agencies) ทั้งหลายต่างอยู่ในฝ่ายบริหาร ทําให้การประสานงาน
ในการแก้ไขผู้กระทําผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Abadinsky, 1987 : 21-26)
ในส่วนของอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติมลรัฐต่างๆ มีความคล้ายคลึงกัน ผู้ศึกษาจึง
ขอยกตัวอย่างมาเป็นบางมลรัฐ ดังนี้
มลรัฐอิลลินอยซ์ ตามกฎหมายฉบับที่ 110 ว่าด้วยการคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ
(Probation and Probation Officers Act)(Illinois Criminal Law and Procedure (ILCS), 1995 : 572)
มาตรา 9b(3) ได้ให้คํานิยามของคําว่า “พนักงานคุมประพฤติ” หมายถึง “บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างให้ทํางาน
เต็มเวลาในหน่วยงานคุมประพฤติหรือศาล โดยต้องทํางานให้ศาลตามกฎหมายนี้และกฎหมายศาลเยาวชน
ค.ศ.1987 พนักงานคุมประพฤติ... ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ศาลฎีกา (แห่งมลรัฐ-ผู้ศึกษา) กําหนด และ
ได้รับการว่าจ้างตามโดยศาลชั้นต้น ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากคณะกรรมการเขต
ส่วนในมาตรา 12 (ILCS, 1995 : 572-573) ได้บัญญัติถึงหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติไว้ 9 ข้อ
ว่าดําเนินการสืบเสาะคดีผู้ที่สามารถจะถูกคุมความประพฤติได้ตามมาตรา 5-3-1(* Section 5-3-1 บัญญัติว่า
ในคดีที่มีโทษหนัก (Felony Case) ศาลจะพิพากษาคดีมิได้หากยังไม่มีรายงานการสืบเสาะมาสู่ศาล เว้นแต่
คู่ความทั้งสองฝ่าย (อัยการและจําเลย – ผู้ศึกษา) จะตกลงกันได้ว่าขอให้ศาลมีคําพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่งไป
ได้เลย ในมาตรานี้ยังวางหลักให้ศาลมีอํานาจสืบเสาะได้ทุกคดี
นอกจากมลรัฐอิลลินอยซ์แล้ว ในมลรัฐนิวเจอร์ซีก็มีกฎหมายการคุมประพฤติและการพักการ
ลงโทษ (Probation and Parole) เช่นกัน โดยหมวดที่ 168 มาตรา 2A : 168 – 11 (New Jersey Code of
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Criminal Justice (N.J.S.A), 1990 : 114) บัญญัติให้อํานาจที่ชัดเจนแก่พนักงานคุมประพฤติ กล่าวคือ ให้พนักงาน
คุมประพฤติมีอํานาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตํารวจ (Constable) และให้มีหน้าที่โดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินการสืบเสาะและทํารายงานตามที่ศาลสั่ง ในเขตศาลที่ตนได้รับการแต่งตั้ง
(2) ดําเนินการรับชําระค่าอุปกรณ์และเงินส่วนแบ่งสินสมรส กรณีศาลขอให้ช่วยดําเนินการ
(3) ดําเนินการคุมความประพฤติบุคคลตามที่คําสั่ง
(4) รวบรวมเงินที่ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องชําระและส่งเงินดังกล่าวตามคําสั่งศาล
(5) เก็บบันทึกการปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(6) จัดทําบัญชีรับชําระเงินและการส่งเงินพร้อมใบสําคัญรับจ่ายเงิน
(7) ทํารายงานอื่นๆ ตามที่ศาลสั่ง
2.7.3.2.1 อํานาจในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารในการสืบเสาะก่อนศาลพิพากษาและ
ระหว่างการคุมความประพฤติ
พนั ก งานคุม ประพฤติ ใ นมลรั ฐ ต่า งๆ มี ภ าระหน้ า ที่ที่ ค ล้ า ยคลึง กั น ดัง ได้ กล่ า วไว้แ ล้ ว เรื่ อ ง
ลักษณะงานหลักของการคุมประพฤติ นั่นคือ ดําเนินการสืบเสาะประวัติและภูมิหลังของผู้กระทําผิดและ
ดําเนินการคุมความประพฤติผู้กระทําผิด และไม่มีความแตกต่างมากนักกับการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
ของรัฐบาล ผู้ศึกษาจึงขอแยกพิจารณาอํานาจในการค้นหาข้อมูลระหว่างสืบเสาะหรือคุมความประพฤติดังนี้
ในมลรั ฐ อิ ล ลิ น อยซ์ วิ ธี ปฏิ บัติ เ บื้อ งต้ น ของพนัก งานคุ ม ประพฤติ เ มื่อ ศาลสั่ ง สื บ เสาะก็ คื อ
ให้สอบถ้อยคําจําเลยเบื้องต้นตามแบบสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการสืบเสาะ (Preliminary Information for
Investigation ) แล้วนัดให้ไปพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อสอบถ้อยคําอย่างละเอียดที่สํานักงานคุมประพฤติ
ต่อไป
ในการสอบถ้อยคําเบื้องต้น พนักงานคุมประพฤติจะให้จําเลยลงลายชื่อต่อจากข้อความที่ว่า
“....ข้ า พเจ้ ายิ น ยอมให้ สํ านั ก งานคุ ม ประพฤติส ามารถขอข้ อมู ล ใดๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งเพื่ อ การสื บ เสาะในครั้ ง นี้
(...I also do hereby authorize and give my consent to the adult probation department to request
any and information pertinet to this investigation )” ซึ่งเป็นการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
นั้นเอง
หลั งจากนั้ นพนักงานคุม ประพฤติจะต้องรวบรวมข้อมูล ภูมิ หลังของผู้กระทําผิด เกี่ยวกับ
ครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพและพฤติกรรมส่วนตัว ตามมาตรา 5-3-2 (1) (ILCS ,1995 :
535) ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้ พนักงานคุมประพฤติจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอีก
ครั้งจากจําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติในสืบเสาะคุมประพฤติแล้วแต่กรณี โดยจําเลยหรือผู้ถูกคุมความ
ประพฤติจะลงลายมือชื่อยินยอมให้เปิดข้อมูลส่วนตัวในจดหมายหลายฉบับที่จะส่งไปขอตรวจสอบประวัติทั่วไป
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษา การเป็นทหาร การทํางาน ฐานะการเงิน รวมทั้งประวัติด้านสุขภาพ
เป็นต้น และมลรัฐอื่นก็ต้องกระทําในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อมิให้เป็นการละเมิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนในขั้นตอนของการคุมความประพฤติ ปกติจะได้ข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมาแล้วในขั้นตอนการสืบเสาะ แต่หากต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมก็ต้องยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
เช่นกัน
2.7.3.2.2 การตรวจสอบประวัติการกระทําผิด
การตรวจสอบประวัติการกระทําผิดในมลรัฐต่างๆ ไม่จําเป็นต้องขอความยินยอม
และการตรวจสอบประวัติในมลรัฐจะใช้วิธีการขอความช่วยเหลือจากสํานักงานสอบสวนกลาง (FBI) เช่นกัน
นอกจากนี้ หากมีความจําเป็นยังสามารถจะขอความร่วมไปยังตํารวจของมลรัฐหรือตํารวจท้องถิ่นที่สํานักงาน
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คุมประพฤตินั้น ตั้งอยู่ได้ด้วย เช่น สํานักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่เขตคุกต์ (Cook County Adult Ptobation
Department) ในมลรัฐอิลลินอยซ์ จะขอความร่วมตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสํานักงานตํารวจนครชิคาโก
(Chicago Police Department (CPD)) และขอตรวจสอบประวัติจากตํารวจมลรัฐโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
คอมพิวเตอร์ จึงไม่มีความจําเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วหรือเก็บรูปถ่ายของจําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติไว้
2.7.3.2.3 การเก็บปัสสาวะและตัวอย่างอื่นเพื่อตรวจสอบ
ในคดีสืบเสาะของมลรัฐอิลลินอยซ์ พนักงานคุมประพฤติจะหาข้อมูลการเสพยา
เสพติดจากการสัมภาษณ์ หากจําเลยอ้างว่า เคยได้รับการรักษามาแล้ว พนักงานคุมประพฤติจะให้จําเลย
กรอกแบบยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูลเพื่อส่งไปตรวจสอบยังสถานบําบัดรักษา (Cook County Adult Ptobation
Department (CCAPD),1995 a : 09.01.06-07) หรือใช้วิธีการขอให้ศาลมีคําสั่งส่งจําเลยไปตรวจที่สถานบําบัด
ยาเสพติด โดยพนักงานคุมประพฤติจะไม่เก็บปัสสาวะตรวจเองในคดีสืบเสาะ
แต่ในระหว่างการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจ
เองได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขผู้กระทําผิด ( Unified Code of Corrections) มลรัฐอิลลินอยซ์
(ILCS,1995 : 550 ) มาตรา 5-6-3 (16) บัญญัติถึงเงื่อนไขบังคับเพื่อการสอดส่องดูแลสําหรับผู้ถูกคุมคาม
ประพฤติว่าจะต้อง “ห้ามเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายว่าด้วยแก้ไขผู้กระทํา (Uniflied Code of Act) และ
กฎหมายสารควบคุมของมลรัฐอิลลินอยย์ (lllinions Controlled Substances Act ) เว้นแต่แพทย์จะ
อนุญาตให้ใช้ และผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องส่งตัวอย่างเลือดหรือปัสสวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดที่ผิด
กฎหมายด้วย”
ในมาตรา 5-4-3(A) (1) (3) (ILCS,1995 : 537 ) ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังได้
บังคับผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทําหรือพยายามกระทําทางเพศต้องส่งตัวอย่างเลือด (Specimen of Blood)
ไปยังสํานักงานตํารวจมลรัฐอิลลินอยซ์ด้วย
สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ค ดียาเสพติด ในมลรัฐ นิ วเจอร์ซี ศาลสามารถวาง
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยสั่งให้บุคคลนั้นเข้ารับการบําบัดรักษา พร้อมทั้งสามารถสั่งให้ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต้องถูกตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาที่ถูกคุมความประพฤติ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 2C:
35 -14 N.J.S.A,1990 : 26 )
2.7.3.2.4 การเข้าไปในบ้านหรือสถานที่ทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติ การตรวจ
ค้นและยึดสิ่งของผิดกฎหมาย
อํานาจของพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐอิลลินอยซ์ ที่จะเข้าไปในบ้านหรือที่ทํางาน
ของผู้ถูกคุมความประพฤติจะกําหนดอยู่ในเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติ มาตรา 5-6-3 (5) (ILCS,1995 : 548) ซึ่ง
บัญญัติให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้อง “อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติ ไปเยี่ยมที่บ้านอาศัยหรือสถานที่ใดๆ
อันเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่” เช่นเดียวกันกับในมลรัฐนิวเจอร์ซี เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติไปเยี่ยมบ้าน
แล้วยังบัญญัติว่าผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้อง “ ตอบคําถามที่ชอบด้วยเหตุผลทุกคําถาม” ของพนักงาน
คุมประพฤติ
ในเรื่ อ งการตรวจค้ น โดยหลั ก สากลจะต้ อ งมี ห มายค้ น และต้ อ งกระทํ า โดยเจ้ า พนั ก งาน
ผู้มีอํานาจประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐนิวยอร์ค (New York Criminal Law) มาตรา 410.50 (3)
ได้บัญญัติว่า “ในระหว่างการคุมความประพฤติ หากมีเหตุผลอันควรเชื่อ ( reasonable cause to believe)
ว่าจําเลยได้กระทําการฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาล ศาลอาจออกหมายค้นให้พนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงาน
อื่นที่มีอํานาจดําเนินการตรวจค้นร่างกายหรือบ้านพักอาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของ
บุคคลนั้น
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แต่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย กรณีของการตรวจค้นร่างกาย บ้านพัก หรือยานพาหนะของผู้ถูก
คุมความประพฤตินั้น ศาลใช้วิธีวางกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกความประพฤติ “ยินยอมให้พนักงานคุมประพฤติหรือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นตัว บ้านพัก หรือยานพาหนะและยึดสิ่งของ (ที่ผิดกฎหมาย-ผู้ศึกษา) ไม่ว่าจะเป็นเวลา
กลางวันหรือกลางคืน โดยไม่ต้องมีหมายค้น เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดําเนินการเช่นว่านั้น” ทําให้พนักงานคุมประพฤติ
มีอํานาจตรวจค้นและยึดสิ่งของจากผู้ถูกคุมความประพฤติได้โดยชอบด้วยกฎหมายแม้ไม่มีหมายค้น โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะถือเสมือนว่าผู้ถูกคุมความประพฤติสละสิทธิ์ส่วนบุคคลของตน หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง ก็คือการค้นโดยความยินยอมของบุคคลย่อมไม่ขัดต่อมาตรา 4 แห่งบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา (Krantz,1973:904 ) ที่ว่า “สิทธิของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองในร่างกาย เคหะสถาน
เอกสารและทรัพย์สิ่งของ จากการค้น ยึดโดยไม่มีเหตุอันควร อันจะกระทํามิได้ และการออกหมายเช่นว่านั้น
จะกระทํามิได้เว้นแต่จะมีเหตุอันควรซึ่งได้รับการยืนยันจากคําสาบานหรือคําปฏิญาณ โดยในหมายนั้นจะต้อง
ระบุสถานที่ที่จะค้น หรือบุคคลที่จะจับ หรือสิ่งของที่จะยึด (Edgar,1989ซ 126)”
ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดช่องไว้ตามมาตรา 1203.3
ให้อํานาจศาล “วางข้อกําหนดเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เพื่อความเหมาะสมในการอํานวยความยุติธรรม” ทําให้
ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการวางเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดเพื่อ
คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณชน ((Krantz,1973 :903 )
2.7.4 ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการให้อํานาจจับกุมและพกพาอาวุธของพนักงานคุมประพฤติใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การให้อํานาจของพนักงานคุมประพฤติในการจับกุมและพกพาอาวุธยังเป็นที่ถกเถียงของ
นักวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบทบาทที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันเองระหว่างการเป็นผู้แก้ไขบําบัด
(Therapeutic officer) กับบทบาทของผู้รักษากฎหมาย (law Enforcement Officer) ดังที่กล่าวไว้ในข้อที่
3.1.2 โดยบางท่านกล่าวว่า การสอดส่องตรวจตราและสืบค้นไม่ใช่หน้าที่หลักของพนักงานคุมประพฤติ แต่เป็น
หน้าที่ของตํารวจผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนและมีอุปกรณ์ดีกว่า และยังเสนอความเห็นว่า การให้พนักงานคุมประพฤติ
พกพาอาวุธเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของบทบาทและวิชาชีพในสายตาของประชาชน เนื่องจากงานคุม
ประพฤติเป็นเพียงตัวเชื่อมระหว่างศาลกับชุมชนเท่านั้น การทํางานโดยเลียนแบบตํารวจจะทําให้ภารกิ จ
ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น และจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า แม้แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจยังได้รับอันตรายจากอาวุธของ
ตนเองเมื่อมีการต่อสู้แบบประชิดตัว นั้นหากต้องเข้าพื้นที่อันตราย ควรใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเหมาะสมกว่า
(Shuman and Holding, 1989 : 6 -7)
จากการสํารวจของ Paul Keve พบว่า หน่วยงานคุมประพฤติและพักการลงโทษประมาณ
ครึ่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธ
ส่วนในทางปฏิบัติ นโยบายของหน่วยงานคุมประพฤติและพักการลงโทษเกี่ยวกับการพกพา
อาวุธจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ลักษณะ (Abainsky, 1987 : 293 -294) ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ (ทั้งพนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษ-ผู้ศึกษา) ไม่ได้รับอนุญาต
ให้พกพาทุกเวลา ตามกฎหมายของมลรัฐหรือไม่ก็ตามนโยบายของหน่วยงาน เช่น ในมลรัฐแมรี่แลนด์ เท็กซัส
เซ้าท์ดาโกตาและมลรัฐนิวเจอร์ซี โดยเฉพาะมลรัฐเจอร์ซีนี้ การห้ามพกพาเป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาลฎีกา
ซึ่งเห็นว่า งานคุมประพฤติเป็นงานให้คําแนะนําและช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
จึงสมควรที่จะสั่งห้ามพนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธ
(2) เจ้าหน้าที่มีอํานาจตามกฎหมายในฐานเจ้าพนักงานผู้รักษาความสงบเรียบร้อย (Peace
Officer) แต่หน่วยงานจํากัดอํานาจให้ลงน้อยลง เช่น
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- สํานักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่เขตมอนโกฟเมอร์รี่ (Montgomery County Adult
Probation Department) มลรัฐโอไฮโอ อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธเฉพาะเมื่อได้รับ
มอบหมายงานพิเศษเท่านั้น ได้แก่ การนําส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขไปที่อื่น หรือกรณีฉุกเฉิน
เช่น ผู้กระทําผิดที่เป็นอันตรายหลบหนี หรือหน่วยงานถูกข่มขู่คุมคาม
- ในสํานักงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดแห่งจอร์เจีย (Georgia Department of Offender
Rehabilitation) อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธได้ ในกรณีมีการจับกุมหรือต้องนําตัวผู้ถูก
คุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขไปส่ง ณ ที่อื่น หรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นอันตราย
(3) เจ้าหน้าที่มีอํานาจตามกฎหมายในฐานะเจ้าพนักงานผู้รักษาความสงบเรียบร้อย (Peace
officer) และหน่วยงานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติพกพาอาวุธได้ เช่น
- มลรัฐอลาบามาและเคนตักกี้อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการ
ลงโทษที่ผ่านการฝึกอบรมพกพาได้
- ในเขตบิบบ์ มลรัฐจอร์เจีย อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติทุกคนพกพาอาวุธได้
นักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งแย้งว่า หน่วยงานคุมประพฤติและพักการลงโทษที่ไม่สามารถคุ้มครอง
ป้ อ งกั น สั ง คมให้ เ ต็ ม ที่ ย่ อ มเป็ น การละเลยต่ อ ภาระผู ก พั น ต่ อ สาธารณชนและองค์ ก รบริ ก ารสั ง คมอื่ น ๆ
ตัวอย่างเช่น ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งกําลังตกงานที่บ้านและพบว่ากําลังเสพยา
เสพติด สภาพการณ์เช่นนี้บุคคลผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อไป ย่อมเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่า
บุคคลกําลังก่อภัยให้กับตนเองและชุมชนและการที่พนักงานคุมประพฤติและพนักงานไม่สามารถสร้างความ
ปลอดภัยให้กับสังคมได้ ด้วยเหตุนี้เองกฎหมายส่วนใหญ่จึงหันมาเพิ่มอํานาจให้กับหน่วยงานคุมประพฤติและ
พักการลงโทษ (Abadinsky, 1987 : 295)
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี ส ถานะเป็ น เจ้ า พนั ก งานรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
(Peace Officer) มีอํานาจในการจับกุม ดังนั้นการพกพาอาวุธจะทําให้พนักงานคุมประพฤติปลอดภัย และใน
ความเป็นจริงแล้วการพกพาอาวุธจะใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้นเมื่อเจ้าพนักงานทําการจับกุม ค้นตัวหรือ
เคลื่อนย้ายผู้กระทําผิด (Shumen and Holding, 18989 : 7-8)
ในประเด็นที่ว่าการให้อํานาจับกุมและพกพาอาวุธ จะไปบั่นทอนการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทําให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูลดลง Abadinsky (1987 :296) เห็นว่า “ไม่น่าจะ
เป็นเช่นนั้น เนื่องจากไม่ว่าพนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้จับหรือไม่ ผู้ถูกคุมความประพฤติก็รู้อยู่แล้วว่าพนักงาน
คุ ม ประพฤติ นี่ เ อง ที่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารขอออกหมายทั้ ง หลาย” นอกจากนี้ เขายั ง ได้ เ สนอให้ ห น่ ว ยงาน
คุมประพฤติและพักการลงโทษทบทวนแนวคิดในการปฏิบัติงานและประเมินผลการทํางานใหม่เพื่อให้เกิด
สัมฤทธิผลในการป้องกันสังคม โดยให้พิจารณาข้อสังเกตดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ตํารวจขาดความสนใจที่จะปฏิบัติการตามหมายจับ
(2) ทัศนคติของพนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษ ต่ออํานาจจับกุมและพกพา
อาวุธ
(3) การข่มขู่หรือการทําร้ายพนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษ
(4) การไม่สามารถจับกุมและควบคุมตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขร้ายแรงในทันที
(5) พนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษรู้สึกลําบากใจในการออกสอดส่องหรือ
ไปยังบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติ
(6) หมายจับของหน่วยงานคุมประพฤติอาจถูกหน่วยงานอื่นนําไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
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ข้อโต้เถียงดังกล่าวยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน เพราะความหลากหลายในบทบาทของพนักงานซึ่ง
แนวโน้มค่อนข้างที่จะเป็นในทางสร้างเสริมบทบาทของพนักงานคุมประพฤติในด้านของการบังคับกฎหมายมากขึ้น
2.7.5 ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา
Petersilla และคณะ (1995 : 87-88) ผู้ศึกษาเรื่องการคุมประพฤติในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการบริหารงานคุมประพฤติที่น่าสนใจไว้ดังนี้
(1) ควรบั ญญั ติ กฎหมายที่ แสดงถึ งขอบเขตภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของพนั กงาน
คุมประพฤติให้ชัดเจน
(2) ควรกํา หนดบทบาทและอํา นาจของพนักงานคุ ม ประพฤติเ สียใหม่ เพื่ อ ให้ทั นต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของประชากรผู้ถูกคุมความประพฤติ
(3) ควรใช้ระบบที่เที่ยงตรงในการจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ
ข้อเสนอดังกล่าว นับเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ สมควรนํามาพิจารณาเป็นแนวทางในการกําหนด
บทบาทภาระหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติไปด้วย
2.8 อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจในประเทศไทย
การสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 หมายถึง
การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคมของจําเลย สภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานี
ก่อนศาลมีคําพิพากษา โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งศาลแล้วนํามาวิเคราะห์ ประเมิน
และทํารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้
มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจําเลยเป็นรายบุคคล
2.8.1วัตถุประสงค์
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ.2522 มาตรา 11 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคแรก สามารถสรุปวัตถุประสงค์การ
สืบเสาะและพินิจเป็น 3 ประการ ดังนี้
1) เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจําเลยว่าจะ
ใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจําเลยเป็นรายบุคคล
2) เพื่อกลั่นกรองผู้กระทําความผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระทําความผิด
เป็นหลัก
3) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในชุมชน
2.8.2 หลักการในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ
หลักการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจนั้น อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และมาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ซึ่งพนักงานคุมประพฤติต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยเหตุที่ว่าการสืบเสาะและพินิจเป็นกระบวนการ
ในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยเพื่อวิเคราะห์และประเมินทําเป็นรายงานพร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะเสนอต่อศาลเพื่อใช้ประกอบดุล พินิจในการพิพากษาให้เหมาะสมกับจําเลยแต่ละบุคคล
ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาตามลําดับ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการสืบเสาะและพินิจได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจจากศาลที่ใช้งานว่า สามารถช่วยให้ศาลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความจริง เพื่อใช้
ประกอบดุ ล พิ นิ จ ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ดั ง นั้ น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง
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จําเป็นต้องปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสําคัญเพื่อให้การสืบเสาะและพินิจเป็นที่
ยอมรับและเชื่อถืออย่างปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัยจากศาลและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ
อันได้แก่ ตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ์ ตลอดจนจําเลย และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี อีกทั้งสาธารณชนโดยทั่วไป
2) การเก็บรักษาความลับ ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องถือเป็นข้อมูลที่ได้มาและนําไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณากลั่นกรองจําเลยและเสนอเป็นรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาลอัน เป็น ไปตาม
การปฏิบัติงานในตําแหน่ง หน้าที่ต ามกฎหมายเท่านั้น ประกอบกับพระราชบัญ ญัติวิธีดํา เนิน การคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา 21 ได้กําหนดบทลงโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับไว้ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤตินําข้อเท็จจริงอันเป็นความลับที่ได้จากการ
สื บ เสาะและพิ นิ จ ไปเปิ ด เผยนอกอํ า นาจหน้ า ที่ ที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ อื่ น ดั ง นั้ น พนั ก งาน
คุมประพฤติจึงต้องปกปิดข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจไว้เป็นความลับ ไม่นําไปเปิดเผยนอกอํานาจ
หน้าที่ของตนเว้นแต่ในกรณีของการปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยในทางวิชาการเท่านั้น
3) การวางตัวเป็นกลาง พนักงานคุมประพฤติเป็นเพียงผู้มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
สืบเสาะและพินิจเพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยแล้ววิเคราะห์และประเมินเพื่อทําเป็น
รายงานเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของจําเลย พร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการปรับปรุงแก้ไข
หรือฟื้นฟูตนเองของจําเลย ตลอดจนความต้องการของจําเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ เพื่อเสนอ
ประกอบดุลพินิจในการพิพากษาของศาล ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของจําเลยและจัดทํารายงานพร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาลด้วยความเป็นกลาง ไม่ใช้
อารมณ์ความรู้สึกของตนเป็นเกณฑ์ตัดสิน ปฏิบัติงานโดยปราศจากความลําเอียง ที่เกิดจากความชอบหรือ
ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวและไม่ปฏิบัติงานในลักษณะเลือกที่รักมักที่ชังทั้งต่อตัวจําเลย ผู้เสียหายและบุคคลที่
เกี่ยวข้องในคดี ทั้งนี้จะต้องเป็นไปโดยยึดหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยแต่ละรายเป็นสําคัญ มิใช่เป็น
การกระทําโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ในกรณีของคดีที่มีบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้เสียหายของคดี พนักงานคุมประพฤติจะต้องคํานึงถึงบทบาทของตนในการอํานวย
ความสะดวกเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง
4) การยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ แม้ว่าจําเลยจะเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายและ
อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แต่จําเลยก็ยังคงมีสถานภาพเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลผู้หนึ่ง
ที่มีศักดิ์ศรีและมีสิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ดังนั้นการดําเนินการสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหน้าที่ก็จะต้องเป็นไปโดยยอมรับในความเป็นมนุษย์ด้วยการให้เกียรติ
และเคารพในศักดิ์ศรีของจําเลยนั้น การสอบปากคําและการปฏิบัติใดๆ กับจําเลยจึงต้องเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวังและคํานึงถึงหลักการนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการดําเนินงานด้วยการให้เกียรติและเคารพ ในศักดิ์ศรี
แห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ นี้ มิ ไ ด้ จํ า กั ด อยู่ เ ฉพาะการปฏิ บั ติ ต่ อ จํ า เลยเท่ า นั้ น แต่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การสอบปากคํ า
และดําเนินการใดๆ กับผู้เสียหาย พยาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสืบเสาะและพินิจด้วย ซึ่งการปฏิบัติ
ดังกล่าวยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางอ้อมต่อการส่งเสริมให้เกิดการให้ความร่วมมือในการสืบเสาะและพินิจ
จากผู้เสียหาย พยาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยอีกทางหนึ่ง
5) การยอมรับในศักยภาพที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีของจําเลย ในการสืบเสาะและพินิจ
เพื่อกลั่นกรองผู้กระทําความผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการควบคุมและสอดส่องนั้น พนักงานคุมประพฤติ
จะต้อ งให้ก ารยอมรับ ในศัก ยภาพของจํา เลยในการปรับ ปรุง แก้ไ ขตนเองเพื่อ กลับ ตนเป็น พลเมือ งดี
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โดยคํานึงถึงแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของจําเลยเป็นสําคัญ ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องเปิดใจให้กว้างในการยอมรับและให้โอกาสแก่จําเลยด้วยใจเป็นธรรมและปราศจากอคติใดๆ
6) การนําเสนอข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐาน เนื่องจาก
รายงานการสืบเสาะและพินิจจะมีบทบาทสําคัญในการให้คุณหรือให้โทษต่อการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
พิพากษาและเลือกใช้วิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งกับจําเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
การสืบเสาะและพินิจนั้น ดังนั้นการนําเสนอข้อเท็จจริงจากการสืบเสาะและพินิจในรายงานการสืบเสาะและ
พินิจ จึงจําเป็นต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานยืนยันได้ มิใช่
เป็นการคาดเดาหรือกะเกณฑ์เอาตามความรู้สึกของพนักงานคุมประพฤติเองซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อจําเลย ต่อพนักงานคุมประพฤติ และต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยส่วนรวม
7) การปฏิบัติง านอย่า งมีร ะบบแบบแผน การปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจถือเป็นการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ที่มีระบบระเบียบและขั้นตอนวิธีการเฉพาะ อีกทั้งยังมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานแต่ละคดี ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจจึงต้องคํานึงถึงหลักการใน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการของการสืบเสาะและพินิจอย่างเคร่งครัด ภายใต้การวางแผนในการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติ
อาจจะต้ อ งแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ดํ า เนิ น การอื่ น ใดกั บ พยาน/ผู้ เ สี ย หายที่ เ ป็ น เด็ ก หรื อ เยาวชน ดั ง นั้ น
การปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้ความเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของ
เด็กหรือเยาวชน โดยจะต้องป้องกันผลกระทบในทางเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนจากการที่ต้อง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบเสาะและพินิจ ทั้งนี้เนื่องจากการที่เด็กหรือเยาวชนมีความสามารถน้อยใน
การปกป้องสิทธิของตนเอง และมีความอ่อนไหวทางด้านจิตใจ/อารมณ์ ดังนั้น การที่เด็กหรือเยาวชนเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบเสาะและพินิจในฐานะเป็นผู้เสียหาย/พยาน อาจทําให้เด็กหรือเยาวชนเกิดความ
วิตกกลัวหรือเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการให้ถ้อยคําที่เป็นผลร้ายต่อจําเลย และได้รับผลกระทบทางจิตใจ
จากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ฉะนั้ น การสอบปากคํ า หรือ ดํ า เนิ น การอื่น ใดกั บ พยาน/ผู้ เสี ย หายที่ เป็ น เด็ ก หรื อ เยาวชน
จะต้องดําเนินการโดยปกปิด มิให้มีการเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือสามารถบ่งชี้ตัวเด็กหรือเยาวชน พนักงาน
คุมประพฤติควรจะต้องอํานวยความสะดวกให้ความเชื่อมั่นและความอุ่นใจแก่เด็กหรือเยาวชน มิให้เกิดความ
วิตกกลัวหรือได้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือได้รับผลกระทบด้านอารมณ์/จิตใจในเชิงลบ รวมทั้งต้อง
ปกป้องมิให้เด็กหรือเยาวชนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วย
9) การดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แม้ว่าการ
สืบเสาะและพินิจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสนอข้อเท็จจริง และความเห็นเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคม
ของจําเลยว่าจะใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจําเลยเป็นรายบุคคล และกลั่นกรองผู้กระทําผิดที่เหมาะสม
เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูฯ แต่กระนั้นในการปฏิบัติงานพนักงาน
คุมประพฤติจะต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญกับตัวผู้เสียหายในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทําความผิด
โดยมิควรมุ่งเฉพาะการแสวงหา และการนําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยและพฤติการณ์แห่งความผิดเพียง
ประการเดียว พนักงานคุมประพฤติผู้ดําเนินการสืบเสาะและพินิจจึงต้องปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของการรับฟัง
ผู้เสียหาย และแสวงหา หรือ มีการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
โดยให้ความสนใจต่อความต้องการจําเป็นของผู้เสียหาย(ซึ่งตกอยู่ในสภาพเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการ
กระทําความผิด) ทั้งด้านวัตถุ สิ่งของ การเงิน อารมณ์ความรู้สึกของผู้เสียหาย รวมทั้งสังคมด้วย
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ดังนั้น การดําเนินการสืบเสาะและพินิจจึงต้องดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เพื่ อให้ ฝ่ายจํ าเลยและฝ่ายผู้เสียหายได้มีโอกาสพบปะและเจรจาร่วมกันโดยมี เป้าหมายอยู่ที่การแสวงหา
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการเยี ย วยาและ/หรือ ชดใช้ ค่ า เสีย หาย และประสานสั ม พั น ธภาพระหว่ า งจํ า เลยและ
ผู้เสียหายที่สูญเสียไปจากการกระทําผิดของจําเลยให้กลับฟื้นคืนเหมือนเดิม
นอกจากนี้ ผลหรื อข้อตกลงจากการประชุม ประสานสัมพันธภาพ ตามหลั กกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถถือเป็นปัจจัยสําหรับการวิเคราะห์ตัวผู้กระทําผิดในแง่ความสํานึกผิดบาปต่อ
ผลร้ายซึ่งเกิดจากการที่ตนเป็นต้นเหตุอันจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการปรับปรุงตนเอง และสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูจําเลยรายนั้นได้อย่างเหมาะสม
จากหลักการข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานภายใต้
หลักการต่างๆ อันได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การสืบเสาะและพินิจเป็นที่ยอมรับ
เชื่อถือจากศาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจนั้นต้อง
กระทําด้วยความเป็นกลาง ยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของจําเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้การ
ยอมรับในศักยภาพที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีของจําเลยและนําเสนอข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงอย่างมี
เหตุผลและมีหลักการ ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจอย่างมีระบบระเบียบและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการเฉพาะอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจอย่าง
สมบูรณ์
2.8.3 ขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ
ขั้นตอนในการสืบเสาะและพินิจจะเริ่มต้นเมื่อศาลได้มีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ
และพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลจะแจ้งคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ โดยเจ้าหน้าที่ธุรการในสํานักงาน
คุมประพฤติเป็นผู้รับคําสั่งจากศาลแล้วนําไปลงทะเบียนรับคดีไว้เป็นหลักฐาน ต่อจากนั้นผู้อํานวยการสํานักงาน
หรือผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายคดีจึงมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งศาล
ในขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ มีลักษณะการปฏิบัติงานที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) การสั่งสืบเสาะและพินิจของศาล
2) การปฏิบัติงานของธุรการคดี
3) การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หลักการสืบเสาะและพินิจจําเป็นต้องคํานึงถึงการดูแล
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสืบเสาะและ
พินิจทั้งในส่วนของธุรการคดี และพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี จึงต้องมีการประสานงานกับพนักงาน
คุมประพฤติที่รับผิดชอบในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์” ซึ่งในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน จะได้กล่าวต่อไป
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการสืบเสาะและพินิจ
(Pre – sentence Investigation Process)

การแสวงหา

การวิเคราะห์

การทํารายงาน

และรวบรวม

ข้ อมูลและ

และความเห็น

ข้ อเท็จจริง

ประเมินจําเลย

เสนอศาล

เกี่ยวกับจําเลย

(Analysis &

(Reporting &

Assessment)

Recommenda‐

(Fact Finding
& Collection)
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แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ
(Stages & Procedures of Pre-sentence Investigation)
ขัน้ ตอน
ศาลมีคําสัง่ ให้ สืบเสาะ
และพินิจ

วิธีการ
‐ รับคําสัง่ จากศาล
‐ ลงทะเบียนรับคดีสืบเสาะและพินิจ
‐ จ่ายคดีตามเกณฑ์ที่กําหนด

การรับคดี

‐

จากสํานวนศาล / อัยการ

‐ คัดสําเนาเอกสารที่จําเป็ น
‐ จากจําเลยและพยานหลักฐาน

การแสวงหาและรวบรวม
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย

‐ สอบปากคําจําเลย
‐ ตรวจสอบประวัติจําเลย
‐ ตรวจร่ างกาย/จิตใจ
‐ สอบปากคําพยาน
‐ ตรวจพยานเอกสาร/วัตถุ

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินจําเลย

‐ สืบเสาะสถานที่อยูอ่ าศัย/ที่ทํางาน

กรณีจําเลยคัดค้ านรายงาน
พ.ค.ป. ต้ องนําหลักฐานเข้ าสืบประกอบ
รายงาน และจําเลยมีสทิ ธินําพยานมาสืบ
การทํารายงานเสนอต่อศาล

‐ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
‐ ชัง่ นํ ้าหนักพยานหลักฐาน
‐ วิเคราะห์ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับจําเลย

ศาลพิพากษา

‐ ประเมินคณสมบัติของจําเลย
‐ ทํารายงานและความเห็น ภายใน 15 วัน

นับแต่ศาลสัง่
ั ต้ องขออนุญาตเลื่อน
‐กรณีทํารายงานไม่ทน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงรูปแบบการปฏิบัติงานเชิงคู่ขนานระหว่างการดําเนินงานสืบเสาะและพินิจ กับการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การปฏิ บั ติ ง านสื บ เสาะและพิ นิ จ

การปฏิ บั ติ ง านสมานฉั น ท์

ศาลมีคําสัง่ ให้
สืบเสาะและพินิจ

คดีที่เข้ าหลักเกณฑ์สามารถ
การรับคดี

ประสานงาน

พคป.สมานฉันท์

สมานฉันท์

พคป.เจ้ าของคดี

พคป.เจ้ าของคดี

ใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิง

การแสวงหาและ
รวบรวมข้ อเท็จจริ ง

ประสานงาน

จัดให้ มีการประชุมประสาน
สัมพันธภาพจนได้ ข้อตกลง

พคป.สมานฉันท์

ร่วมกัน
พคป.เจ้ าของคดี
การวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินจําเลย

ประสานงาน

นําข้ อตกลงร่ วมกันไปเป็ น
ข้ อมูลประกอบการวิเคราะห์
ข้ อมูลและประเมินจําเลย

พคป.เจ้ าของคดี

การจัดทํารายงาน
และความเห็นเสนอ
ต่อศาล

ศาลพิพากษา

พคป.สมานฉันท์
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2.8.3.1 การสั่งสืบเสาะและพินิจของศาล
เดิมตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ได้ให้คําจํากัดความคําว่า “ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรมที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ศาลคดี เ ด็ ก และเยาวชน ดั ง นั้ น ศาลที่ มี อํ า นาจสั่ ง ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ กรมคุ มประพฤติ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจจําเลย จึงได้แก่ ศาลชั้นต้น (ซึ่งรวมถึงศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้น
กําหนดให้เป็นศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลล้มละลาย)
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา แต่ไม่รวมถึงศาลคดีเด็กและเยาวชน
(ศาลเยาวชนและครอบครัว) แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2550 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ซึ่งในมาตรา 3 ของกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้ว่า “ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ศาล”ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรมที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแต่ไม่รวมถึงศาล
เยาวชนและครอบครั ว เว้ น แต่ ใ นคดี อ าญาที่ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ซึ่งผู้กระทําความผิดมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่การกระทําความผิดได้เกิดขึ้น”
จากบทบัญ ญัติของกฎหมายดังกล่ าว มีผ ลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็ นอีกศาลหนึ่ง
ที่สามารถสั่งให้พนักงานคุมประพฤติในสังกัดกรมคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําความผิด
ในคดี อาญาที่ เป็ นผู้ ใ หญ่ ซึ่ งศาลเยาวชนและครอบครั วมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบั ญ ญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
การสั่งสืบเสาะและพินิจของศาล ในทางปฏิบัติจะมีดังนี้
2.8.3.1.1 ประเภทคดีที่ศาลจะสั่งสืบเสาะและพินิจ
ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2522 มาตรา 11 วรรคแรก ได้บัญญัติไว้ ความว่า
“ในคดีที่ไม่ปรากฏว่าจําเลยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจําคุก
มาก่ อ นแต่ เ ป็ น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ไม่ ว่ า เวลาใดก่ อ นมี
คําพิพากษาศาลมีอํานาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของจําเลย ตลอดจนสภาพความผิดและ
เหตุอื่น อันควรปรานี พร้อมทั้งเสนอความเห็นตามมาตรา 6 (3) แล้วรายงานต่อศาลเพื่อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาได้”
จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติดังกล่าว จํากัดอํานาจศาลมิให้สืบเสาะและพินิจเฉพาะคดีที่ปรากฏ
ต่อศาลว่า จําเลยได้รับโทษจําคุกมาก่อน ซึ่งมิใช่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ นอกนั้นศาลมีอํานาจสั่งให้สืบเสาะและพินิจทุกคดี แต่ก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งหรือไม่ก็ได้
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า
“ผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับ
โทษจํ า คุก มาก่อ น หรือ ปรากฏว่า ได้ร ับ โทษจํ า คุก มาก่อ น แต่เ ป็น โทษสํ า หรับ ความผิด ที่ไ ด้ก ระทํ า โดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว
เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกําหนดโทษไว้ หรือกําหนดโทษแต่รอการ
ลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กําหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปี
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นับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้” จึงเห็นได้ว่าคดี
ที่ศาลมีอํานาจพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษนั้นต้องเป็นคดีที่ไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษ
จําคุกมาก่อน หรือเคยได้รับโทษจําคุกแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตาม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา 11 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคแรก ลักษณะคดี
โดยทั่วไปที่จะศาลจะสั่งสืบเสาะและพินิจ จึงเป็นดังนี้
1.1 คดีที่ไม่ปรากฏว่าจําเลยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจําคุกมาก่อน แต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.2คดีที่ศาลเห็นว่าจะลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกิน 3 ปี เพราะหากพนักงานคุมประพฤติได้ทํา
รายงานสืบเสาะและพินิจพร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อศาลว่าจําเลยสมควรจะได้รับโอกาสปรับปรุงแก้ไข
ตนเองให้เป็นพลเมืองดี และศาลมีความเห็นตามที่พนักงานคุมประพฤติเสนอ ศาลก็จะสามารถพิพากษารอการ
ลงโทษหรือรอการกําหนดโทษได้
1.3 คดีที่จําเลยให้การรับสารภาพแล้ว เนื่องจากการสืบเสาะและพินิจ มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของจําเลย มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด
ความหนักเบาของพฤติการณ์แห่งคดี แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของจําเลย เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัย
ที่จะทําให้จําเลยกระทําความผิด และเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะนําวิธีการคุมความประพฤติมาใช้กับจําเลย
หรือไม่ และถ้าสมควร จะใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับจําเลยแต่ละราย การสืบเสาะและพินิจจึงไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพิสูจน์ว่าจําเลยเป็นผู้กระทําผิดตามฟ้องหรือไม่ เพราะหากเป็นกรณีที่จําเลยให้การปฏิเสธ
ตามกฎหมายยั ง ถื อ ว่ า จํ า เลยบริ สุ ท ธิ์ ถ้ า มี ก ารสั่ ง ให้ สื บ เสาะและพิ นิ จ จึ ง อาจมี ผ ลทํ า ให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ย บ
เสียเปรียบในเชิงคดีได้ ดังนั้น โดยทั่วไปศาลจะสั่งให้สืบเสาะและพินิจจําเลยที่ให้การรับสารภาพว่าได้กระทํา
ความผิดตามฟ้องแล้ว
แต่กระนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดที่ห้ามมิให้ศาลสั่งสืบเสาะและพินิจคดีที่จําเลยให้การปฏิเสธ
ศาลย่อมมีอํานาจสั่งได้ แต่โดยปกติศาลจะจํากัดประเด็นการสืบเสาะไว้ในเรื่องที่ศาลต้องการทราบเท่านั้น เช่น
ประวัติครอบครัว นิสัยความประพฤติ บ้านและสภาพแวดล้อม หรือเหตุอื่นอันควรปรานี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการ
พิสูจน์ความถูกผิดของจําเลย
2.8.3.1.2 วิธีการสั่งสืบเสาะและพินิจ
เมื่อศาลเห็นสมควรให้มีการสั่งสืบเสาะและพินิจในคดีใดแล้ว ศาลก็จะมีคําสั่งให้สืบเสาะและ
พินิจในรายงานกระบวนพิจารณา จากนั้นจะมีคําสั่งถึงพนักงานคุมประพฤติ ให้สืบเสาะและพินิจ โดยใช้
แบบ ค.ป.1 (สําหรับศาลใช้)
ตัวอย่างในการสั่งในรายงานกระบวนพิจารณากรณีจําเลยรับสารภาพ
“นั ด สื บ พยานโจทก์ วั น นี้ โจทก์ แ ละจํ า เลยมาศาล จํ า เลยให้ ก ารรั บ สารภาพ ศาลได้ จ ด
คําให้การจําเลยไว้แล้ว โจทก์และจําเลยแถลงไม่สืบพยาน
คดี เ สร็ จ การพิ จ ารณา พิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น สมควรให้ มี ก ารสื บ เสาะและพิ นิ จ จํ า เลยก่ อ นมี
คําพิพากษา จึงให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจําเลย แล้วรายงานให้ศาลทราบภายใน 15 วัน และ
ให้เบิกตัวจําเลยไปพบพนักงานคุมประพฤติที่ห้องควบคุมชั่วคราวของศาลในวันรุ่งขึ้น เวลา 8.30 นาฬิกา (กรณี
จําเลยต้องขังระหว่างพิจารณา)หรือให้จําเลยไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ สํานักงานคุมประพฤติ.............
ในวันนี้ หรือวันทําการถัดไป เวลา 8.30 นาฬิกา (กรณีจําเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว)
นัดฟังคําพิพากษา วันที่.................................................เวลา..................................นาฬิกา”
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2.8.3.1.3 ระยะเวลาที่ศาลสั่งให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 12
ได้บัญ ญัติไ ว้ค วามว่า “เมื่อ ศาลสั่ง ให้พ นัก งานคุม ประพฤติสืบ เสาะและพินิจ ข้อ เท็จ จริง ตามมาตรา 11
ให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจโดยไม่ชักช้า และให้ทํารายงานพร้อมกับความเห็นเสนอต่อศาลภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลสั่ง แต่ถ้าไม่อาจทําให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลา
ต่อไปอีกเท่าที่จําเป็นแต่ไม่เกินสามสิบวันก็ได้”
จะเห็นได้ว่า ตามมาตราดังกล่าวกําหนดให้ส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน
15 วันนับแต่วันที่ศาลสั่ง อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้ศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการทํา
รายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลได้อีกไม่เกิน 30 วัน ดังนั้นเมื่อพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถส่งรายงาน
การสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน 15 วัน พนักงานคุมประพฤติต้องยื่นคําร้องขออนุญาตขยายเวลาต่อศาล
2.8.3.2 การปฏิบัติงานของธุรการคดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนของงานธุรการคดีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจจําเลย ซึ่งประกอบด้วย
การดําเนินงานต่างๆ 12 รายการ ตามลําดับ ดังนี้
1. การรับคดี
2. การจ่ายคดี
3. การถ่ายสําเนาเอกสารจากสํานวนศาล
4. การพิมพ์ลายนิ้วมือจําเลย
5. การถ่ายภาพจําเลย
6. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะจําเลย
7. การจัดทําหนังสือในการตรวจสอบข้อมูลและประวัติการกระทําความผิดจากพนักงาน
อัยการ
8. การขอตรวจสอบข้อมูลและประวัติจําเลยจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมคุมประพฤติ
9. การส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจ
10. การติดตามคําพิพากษา
11. การรายงานสถิติคดีสืบเสาะและพินิจ
12. การจัดเก็บสํานวนคดี
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในขั้นตอนการสืบเสาะและ
พินิจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ที่ดําเนินคู่ขนานไปในระหว่างการดําเนินการ
สื บ เสาะและพิ นิ จ ตามปกติ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ จ้ า ของคดี โดยเป็ น การปฏิ บั ติ ง านเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินการให้จําเลยและผู้เสียหายได้มาพบปะและเจรจากัน เพื่อทําข้อตกลงร่วมกันในการ
ที่จะเยี ยวยา และ/หรือ ชดใช้ ความเสี ย หายให้ แ ก่ผู้เ สียหาย และประสานความสัม พันธ์ระหว่างจําเลยกั บ
ผู้เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีก็จะได้นําข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างจําเลยและผู้เสียหายที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอต่อศาล
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของธุรการคดี และพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีในขั้นตอนการ
สืบเสาะและพินิจจึงต้องประสานการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ เพื่อให้สามารถดําเนิน
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควบคู่ไปกับการสืบเสาะและพินิจได้ ทั้งนี้ในส่วนการปฏิบัติงานของธุรการ
คดีมี 2 ขั้นตอน ที่ต้องมีการปฏิบัติงานเกี่ยวพันกับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ อันได้แก่
1.ขั้นตอนการรับคดี
2.ขั ้น ตอนการจ่า ยคดี ซึ ่ง ในการกล่า วถึง ข ั้น ตอนการปฏิ บั ติ ง านสื บ เสาะและพิ นิ จ
12 ขั้นตอน จะขออธิบายแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ควบคู่ไปในขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องด้วย
2.8.3.3 การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติภายหลังจากที่ได้รับคําสั่งให้สืบเสาะและ
พินิจจากศาล และได้รับมอบหมายให้รับคดีจากผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผู้จ่ายคดีแทนแล้วจะมี
ขั้นตอนและลักษณะการปฏิบัติงานที่สําคัญ 11 ประการ ดังนี้
1. ขั้นตอนทั่วไป
2. การสอบปากคําจําเลย
3. การตรวจสอบประวัติจําเลย
4. การตรวจสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต
5. การสอบปากคําพยาน
6. การตรวจสอบพยานเอกสารและพยานวัตถุ
7. การออกไปสืบเสาะสถานที่ทจี่ ําเลยพักอาศัยหรือทําการงานหรือมีความ
เกี่ยวข้องด้วย
8. การจัดประชุมประสานสัมพันธภาพระหว่างจําเลยกับผู้เสียหาย
9. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย
10. การทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ
11. กรณีจําเลยคัดค้านรายงาน
12. การให้การสงเคราะห์ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
นอกจากนี้ดังได้กล่าวแล้วว่า การปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจจะดําเนินการคู่ขนาน
ไปกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จําเลยและผู้เสียหายได้
พบปะเจรจาเพื่อทําข้อตกลงร่วมกันในการที่จะเยียวยาและ/หรือชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และ
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างจําเลยและผู้เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม โดยข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างจําเลยและผู้เสียหาย จะใช้ประกอบในการรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อให้
ศาลพิพากษาในคดีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเจ้าของ
คดีผู้ดําเนินงานสืบเสาะและพินิจจึงมีหลายขั้นตอนที่ต้องประสานงานกับพนักงานคุมประพฤติส มานฉัน ท์
ตั้ง แต่เ ริ่ม ต้น การรับ คดี จนกระทั่ง สิ้น สุด ที่ขั้น ตอนการวิเ คราะห์ข้อ มูล และการรายงานการสืบเสาะและ
พินิจ ซึ่งจะได้อธิบายแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนสืบเสาะและพินิจ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนทัว่ ไป
ขั้นตอนทั่วไปที่พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การลงทะเบียนรับคดี เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
สืบเสาะและพินิจจําเลยรายใดแล้ว จะต้องลงทะเบียนรับคดีในสมุดลงทะเบียนรับคดีและกรอกรายละเอียด
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ต่างๆ ในปกสํานวนให้ครบถ้วน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเอง
ประโยชน์สําหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบ และประโยชน์ในการรวบรวมสถิติ
อนึ่ง หากสํานักงานคุมประพฤติได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกขั้นตอนอย่างเป็นปัจจุบัน พนักงานคุมประพฤติสามารถยกเลิกการลงทะเบียนคดีในสมุดทะเบียนรับคดี
เพราะสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรวบรวมสถิติคดีได้
1.2 การรวบรวมเอกสารประกอบสํานวน เป็นสิ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ดําเนินการในลําดับต่อมา เอกสารเหล่านั้น ได้แก่ เอกสารในสํานวนของศาลและเอกสารจากแหล่งอื่นที่สามารถ
รวบรวมได้ในเบื้องต้น ซึ่งควรจะเป็นเอกสารที่จําเป็นจริงๆ ซึ่งจะช่วยทําให้พนักงานคุมประพฤติได้ทราบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อประกอบการสืบเสาะและพินิจต่อไป
1.3 การวางแผนการสืบเสาะ การดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติหลังจากที่
ได้รับคดีและได้มีการศึกษาเอกสารประกอบสํานวนหรือได้รับข้อมูลของจําเลยจากการสอบปากคําเบื้องต้น
แล้วว่าในการสืบเสาะและพินิจในคดีนี้ควรจะดําเนินการสิ่งใดบ้างตามลําดับก่อนหลัง เช่น กฎหมายฉบับใด
เกี่ยวข้องกับฐานความผิดและควรศึกษาเพิ่มเติม ก่อนสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น ควรสอบปากคําพยานใดบ้าง
จะออกไปสืบเสาะบ้านและสภาพแวดล้อมของจําเลยเมื่อใดอย่างไร จะส่งประเด็นไปสืบเสาะที่สํานักงาน
คุมประพฤติอื่นหรือไม่ จะตรวจสอบเอกสารหรือหาหลักฐานมาเพิ่มเติมได้อย่างไร ฯลฯ
เนื่องจากในการสืบเสาะแต่ละคดีนั้นมีประเด็นที่ต้องดําเนินการมากมายดังกล่าว
ข้างต้น ประกอบกับพนักงานคุมประพฤติเองก็มีคดีที่จะต้องดําเนินการอยู่ในความรับผิดชอบจํานวนมาก ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการสืบเสาะไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากจะทําให้การสืบเสาะดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยความเรียบร้อยแล้ว ยังทําให้พนักงานคุมประพฤติไม่เกิดความสับสนในระหว่างการปฏิบัติงานอีกด้วย
1.4 การส่งและรับประเด็นการสืบเสาะ เนื่องจากปัจจุบันมีสํานักงานคุมประพฤติ
ครอบคลุมทุ กจั งหวั ดทั่ วประเทศแล้ว ดังนั้น ในบางกรณีที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือเคยมีประวัติการกระทํา
ความผิดอยู่ในจังหวัดอื่น การที่จะต้องสืบเสาะข้อมูลในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ ก็ควรส่ง
ประเด็นไปให้สํานักงานที่มีพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตนั้นๆ อยู่ทําการแทน โดยให้พนักงานคุมประพฤติเสนอ
หนังสือต่อผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติเพื่อพิจารณาลงนาม
2. การสอบปากคําจําเลย
การสอบปากคําจําเลย เป็นการสอบปากคําให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการสืบเสาะและพินิจ และเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลจากจําเลยกับข้อมูลที่ได้จากการ
สืบ เสาะอี ก ครั้ง หนึ่ ง ในการสอบปากคํ าจํ า เลยตามแนวทางปฏิ บัติ ส ามารถแบ่ง การสอบปากคํา จํ า เลยได้
3 ประการ ดังนี้
2.1 การสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น
2.2 การสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติม
2.3 การสอบปากคําจําเลยร่วมและคู่คดี
2.1 การสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น ในการสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น พนักงานคุมประพฤติ
ควรทําความเข้าใจถึงสถานะการควบคุมตัวของจําเลย เพื่อเตรียมการนัดหมายจําเลยมาสอบปากคําด้วย
โดยให้เร่งรีบนัดหมายจําเลยมาดําเนินการสอบปากคําโดยเร็ว
สถานะการควบคุมตัวของจําเลยที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
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ก. จําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว กรณีนี้จําเลยจะไปพบพนักงานคุมประพฤติ
ที่สํานักงานคุมประพฤติ และหากสํานักงานคุมประพฤติที่มีที่ตั้งอยู่นอกบริเวณศาลจะต้องทําแผนที่สํานักงาน
เก็บไว้ที่ศาลบ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศาลอธิบายและแจกให้จําเลย
กรณีที่จําเลยไม่ไปพบพนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะต้องพยายามติดตาม
ตัวจําเลย โดยค้นหาที่อยู่ของจําเลยของนายประกันจากเอกสารต่างๆ ที่รวบรวมไว้ การติดตามอาจกระทําด้วย
การส่งหนังสือเรียกจําเลยไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในคําฟ้อง หากปรากฏที่อยู่ของนายประกันให้ส่งหนังสือไปยัง
นายประกันเพื่อติดตามตัวจําเลยไปพบพนักงานคุมประพฤติด้วย หรือติดตามทางโทรศัพท์ถ้ามีหมายเลข
โทรศัพท์หรือออกไปหาจําเลยด้วยตนเอง
กรณี ที่ จํ า เลยเจ็บ ป่ ว ย หรื อ ประสบอุ บัติ เ หตุ ไม่ ส ามารถไปพบพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ที่สํานักงานคุมประพฤติได้ พนักงานคุมประพฤติอาจต้องไปสอบปากคําจําเลยที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลตามแต่
กรณี การเดินทางไปสอบปากคําในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย หรือคาดว่าน่าจะเกิดอันตรายแก่ตนเอง พนักงาน
คุมประพฤติอาจนําเพื่อนร่วมงานไปด้วย เพื่อช่วยเหลือหากมีอันตราย นอกจากนี้ การที่พนักงานคุมประพฤติ
ไปในที่ ร โหฐาน เช่ น บ้ า นของจํ า เลย พนั ก งานคุ ม ประพฤติ อ าจถู ก ครหาหรื อ ถู ก กล่ า วหาจากฝ่ า ยจํ า เลย
ฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้อื่นว่าได้รับประโยชน์จากจําเลย หรือเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเรื่องคดี ดังนั้นการมีเพื่อน
ร่วมงานไปด้วยจะสามารถเป็นพยานยืนยันเมื่อถูกกล่าวหา
ข. จําเลยที่ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี กรณีนี้เจ้าหน้าที่ศาลจะเบิกตัวจําเลยมาให้
พนักงานคุมประพฤติสอบปากคําที่ห้องควบคุมชั่วคราวของศาลนั้นในวันรุ่งขึ้น หากไม่ติดวันเสาร์ – อาทิตย์
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่หากติดวันหยุดดังกล่าวจะเบิกตัวจําเลยในวันทําการ
กรณีการติดต่อที่เรือนจําหรือทัณฑสถานสะดวกกว่า พนักงานคุมประพฤติอาจเดินทางไป
สอบปากคําจําเลยที่เรือนจําหรือทัณฑสถาน โดยพนักงานคุมประพฤติต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้าสอบปากคํา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลจําเลย
อนึ่ง กรณีที่พนักงานคุมประพฤติเบิกตัวจําเลยมาสอบปากคําที่สํานักงานคุมประพฤตินั้น
เป็นการไม่สมควร เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการอื่นได้ ทั้งนี้สํานักงานคุมประพฤติต้องระมัดระวัง
กรณีจําเลยหลบหนีและการรักษาความปลอดภัยแก่พนักงานคุมประพฤติด้วย
2.2 การสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติม ภายหลังจากที่พนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการ
สืบเสาะข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะนําข้อเท็จจริงทั้งหมดมาประมวล แล้วเขียนเป็นรายงาน ควรจะ
ดําเนินการสอบปากคําจําเลยอีกครั้งหนึ่งหรือมากกว่านั้น เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงที่สืบเสาะได้ว่าจําเลยจะยอมรับหรือปฏิเสธประการใด เพื่อเป็นการให้โอกาสจําเลยแก้ข้อกล่าวหา
โดยทั่ ว ไปแล้ ว พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะดํ า เนิ น การสอบปากคํ า จํ า เลยเพิ่ ม เติ ม ในกรณี
ที่ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะมีความขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้อง หรือพบข้อเท็จจริงที่เป็นผลร้ายแรงกับ
จําเลยนอกเหนือไปจากข้อมูลที่จําเลยเคยให้ถ้อยคําไว้ แต่พนักงานคุมประพฤติควรใช้เทคนิคในการสอบปากคํา
ไม่ให้จําเลยได้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดที่สืบเสาะพบ เพื่อความปลอดภัยของพยาน
การสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติมอาจกระทําเพียงครั้งเดียวหรือมากกว่านั้น หากคดีมีปัญหา
ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีการปกปิดข้อเท็จจริง หรือในกรณีที่จําเลยให้การสับสนวกวนมาก แต่ถ้าจําเลยยังคง
ยื น ยั น ที่ จ ะให้ ถ้ อ ยคํ า เช่ น เดิ ม ก็ ใ ห้ บั น ทึ ก ถ้ อ ยคํ า ไว้ ต ามนั้ น ว่ า จํ า เลยขอให้ ก ารยื น ยั น ตามถ้ อ ยคํ า เดิ ม
แต่ถ้าจําเลยต้องการเปลี่ยนคําให้การในส่วนใด ก็บันทึกว่า “จากการที่จําเลยได้เคยให้ถ้อยคําไว้ต่อพนักงานคุม
ประพฤติเมื่อวันที่…ว่า…หรือในส่วนของพฤติการณ์คดี นิสัยและความประพฤติ ประวัติการกระทําความผิด ฯลฯ
นั้นในวันนี้จําเลยขอเปลี่ยนคําให้การดังกล่าว โดยขอให้การใหม่ดังต่อไปนี้…หรือขอให้การเพิ่มเติมดังต่อไปนี้…”
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2.3 การสอบปากคําจําเลยร่วมและคู่คดี จําเลยร่วม หมายถึง ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิด
โดยมีลักษณะการกระทําความผิดและมีเจตนาเช่นเดียวกับจําเลย ซึ่งต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหา
ทุกคนดังกล่าวในสํานวนคดีเดียวกัน จําเลยแต่ละคนมีฐานะเป็นจําเลยที่ 1 หรือจําเลยที่ 2 ฯลฯ ตามแต่คําฟ้อง
ของพนักงานอัยการ
3. การตรวจสอบประวัติจําเลย
การตรวจสอบประวัติจําเลย แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การตรวจสอบประวัติการกระทํา
ความผิดและการตรวจสอบประวัติอื่นๆ ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 การตรวจสอบประวัติก ารกระทํา ความผิด ของจํา เลย ในการสืบ เสาะแต่ล ะคดี
พนัก งานคุม ประพฤติจะต้องตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของจําเลยทุกราย ในทางปฏิบัติพนักงาน
คุมประพฤติสามารถตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของจําเลยได้จากที่ต่างๆ ดังนี้
3.1.1 จากสํานวนของศาล
3.1.2 จากพนักงานอัยการ
3.1.3 จากระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากร
3.1.4 จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกอง
กํากับการวิทยาการเขต
3.1.5 การตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทํา
ความผิดของจําเลย นอกจาก 4 แหล่ง คือ จากสํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะ จากพนักงานอัยการ จาก
ระบบ CDS และจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือกองกํากับการวิทยาการเขต
แล้ว พนักงานคุมประพฤติสามารถตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของจําเลยจากหน่วยงานอื่น อันได้แก่
สถานี ตํ า รวจ เรื อ นจํ า และทั ณ ฑสถานสั ง กั ด กรมราชทั ณ ฑ์ สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
ได้ตามแต่กรณี
3.2.การตรวจสอบประวัติอื่น ๆ
นอกจากการตรวจสอบประวั ติการกระทํ าความผิดแล้วพนั กงานคุมประพฤติ อาจจะต้อง
ตรวจสอบประวัติจําเลยในด้านอื่นๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการบําบัดรักษาอาการ
ติดยาเสพติดให้โทษ หรือประวัติการรักษาอาการทางจิตของจําเลย เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวพนักงาน
คุ ม ประพฤติ ต้ อ งส่ ง หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานคุมประพฤติทราบ
4. การตรวจสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ได้บัญญัติให้ศาลคํานึงถึงสุขภาพร่างกายและภาวะ
แห่งจิตของจําเลย เป็นข้อพิจารณาประการหนึ่งประกอบการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณา พิพากษาให้รอ
การกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสแก่จําเลยได้กลับตนเป็น
พลเมืองดี ทั้งนี้ เนื่องจากสุขภาพร่างกายและภาวะทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างอาจเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่ส่งผลให้จําเลยกระทําความผิด เช่น กรณีที่จําเลยมีสุ ขภาพร่างกายที่ไม่
สมบู ร ณ์ เ ป็ น ปกติ อาจจะด้ ว ยโรคประจํ า ตั ว อาทิ โรคลมชั ก ซึ่ ง เมื่ อ มี อ าการของโรคจะทํ า ให้ จํ า เลยขาด
ความสามารถในการควบคุ ม ตนเองจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ระทํ า ผิ ดขึ้ น หรื อ กรณี ที่ จํ า เลยมี ภ าวะแห่ ง จิ ต ไม่ ป กติ
มีอาการของโรคจิตหรือโรคประสาท และอาการทางจิตหรืออาการทางประสาท อาทิ อาการหวาดระแวง
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อาการประสาทหลอนทางการรับรู้ เป็นเหตุให้จําเลยหูแว่วหรือเห็นภาพหลอน เกิดเป็นความเกรงกลัวว่าจะถูก
ทําร้าย จึงกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการกระทําความผิดขึ้น เป็นต้น
ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ดํ า เนิ น การคุ ม ความประพฤติ ต ามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2522 มาตรา 6 (2) จึงได้บัญญัติให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหน้าที่ในการส่งตัวจําเลยไปให้แพทย์
ตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยและการกระทําความผิด
ของจําเลย ทั้งในกรณีที่จําเลยอ้างเอาความไม่สมบูรณ์เป็นปกติของสุขภาพร่างกายหรือภาวะแห่งจิตนั้นเป็นเหตุ
เพื่อขอความปรานีต่อศาล หรือในกรณีที่เป็นที่สงสัยจากการแสดงอากัปกิริยาที่ผิดปกติของจําเลยว่าจําเลยมี
ความผิดปกติของสุขภาพร่างกายหรือภาวะแห่งจิต และสุขภาพร่างกายหรือภาวะแห่งจิตนั้นเป็นเหตุที่ทําให้
จําเลยกระทําผิดขึ้น หรือแม้แต่ในกรณีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่จําเป็นต้องดําเนินการตรวจสอบถึงสภาพ
ร่า งกายและจิตใจ รวมทั้ง ผลการตรวจหาสารเสพติดให้โ ทษในปัส สาวะของจํา เลยเพื่อประเมินถึงประวัติ
การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษของจําเลย
การตรวจสอบสภาพร่างกายและภาวะแห่งจิตดังกล่าวนี้ จะช่วยให้พนักงานคุ มประพฤติ
สามารถแสวงหาข้ อเท็จจริงทั้ งเพื่อตรวจสอบว่าข้ออ้ างของจําเลยเป็น จริงหรือไม่ หรือ สามารถวิ เ คราะห์
ถึ งมู ล เหตุ ของการกระทํ าผิ ดของจํา เลย ตลอดจนวิเคราะห์ถึงแนวโน้ ม ความเป็น ไปได้หรือความสามารถ
ในการปรับปรุงแก้ไขตนเองของจําเลย หากศาลจะให้โอกาสในการกลับตนเป็นพลเมืองดีโดยใช้มาตรการแก้ไข
ฟื้ น ฟู ใ นชุ ม ชนแก่ จํ า เลย เพื่ อ รายงานให้ ศ าลทราบและใช้ ป ระกอบดุ ล พิ นิ จ ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษา
ให้เหมาะสมกับจําเลยแต่ละราย ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจึงต้องทําการ
สื บ เสาะและพิ นิ จ ในส่ ว นของสุ ข ภาพร่ า งกายและภาวะแห่ ง จิ ต ของจํ า เลยด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ
นอกจากการตรวจร่างกายโดยทั่วไปแล้ว ยังมีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของจําเลยด้วย
เพื่ อ พิ สู จ น์ ว่ า จํ า เลยเสพยาเสพติ ด ให้ โ ทษหรื อ ไม่ การตรวจหาสารเสพติ ด ในปั ส สาวะจะกระทํ า เฉพาะ
ในคดีที่จําเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว และเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือในคดีประเภทอื่นที่มีข้อพึงสงสัย
ว่าจําเลยจะเสพยาเสพติดให้โทษ เช่น คดีลักทรัพย์ ซึ่งจําเลยยอมรับหรือพนักงานคุมประพฤติพิจารณาจากสภาพ
ร่างกายของจําเลยแล้วสงสัยว่าจําเลยจะเสพยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บปัสสาวะของจําเลยที่ต้องขัง
ระหว่างการพิจารณา ระยะเวลาที่ต้องขังอาจมีผลให้การตรวจหาสารเสพติดไม่ได้ประโยชน์
5. การสอบปากคําพยาน
5.1 ที่มาของพยานบุคคล
5.1.1 สํานวนศาล
เอกสารอื่นๆ ได้แก่ ใบแต่งทนายความ คําแถลงของผู้เสียหาย เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในคดีที่ศาลมีคําสั่งเรียกมาเป็นพยาน และปรากฏอยู่ในสํานวนศาล อาจใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดพยานเพื่อ
สอบปากคําต่อไปได้
5.1.2 สํานวนพนักงานอัยการ
5.1.3 บันทึกการสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น
5.1.4 การสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ
5.1.5 ที่มาอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่มาของพยานต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว พนักงานคุมประพฤติอาจมีที่มาของ
พยานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤติ เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งมีที่อยู่ในละแวก
ใกล้เคียงกับบ้านจําเลย อาจจะเป็นพยานที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับจําเลยได้ และจะได้รับความร่วมมือ
ดีมาก เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในงานต่างๆ อยู่แล้ว นอกจากนี้
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กรณี พ ยานที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ เ รี ย กมาให้ ถ้ อ ยคํ า ได้ แ นะนํ า พยานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม แก่ พ นั ก งาน
คุมประพฤติ ก็จะเป็นที่มาของพยานอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่ง
5.2 การพิจารณาคัดเลือกพยาน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากที่ ม าของพยานดั ง กล่ า วแล้ ว จะเห็ น ว่ า พยานต่ า งๆ มี เ ป็ น จํ า นวนมาก
ที่พ นัก งานคุม ประพฤติส ามารถเรีย กหรือ ติด ตามเพื่อ สอบปากคํา ให้ไ ด้ข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ประวัติแ ละ
ภูมิหลังของจําเลย รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้องพิจารณาคัดเลือกพยานที่
เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการพิจารณาคัดเลือกพยาน ก็คือ ประการแรก การพิจารณาลําดับ
ความสําคัญของพยาน พยานที่มีความสําคัญในลําดับแรก และขาดเสียมิได้คือ พยานที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น พยาน
ผู้เสียหาย พยานผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ จําเลยร่วม คู่คดี เป็นต้น ประการที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างพยานกับ
จําเลย พยานที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจะต้องมีความคุ้นเคยกับจําเลยมากเพียงพอที่จะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยได้ อย่างไรก็ดี ในการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละคดีอาจมีพยาน
มากน้ อยแตกต่ างกัน ทั้ งนี้ขึ้นอยู่ กับข้ อเท็จจริงที่พนั ก งานคุมประพฤติเสาะแสวงหาได้ว่าเพียงพอกับ การ
ประมวล หรือวิเคราะห์ความสามารถของจําเลยในการแก้ไขฟื้นฟูตนเองสําหรับทํารายงานเสนอศาลหรือไม่
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจเฉพาะบางหัวข้อ ในการสอบปากคํา
พยานให้พิจารณาคัดเลือกเฉพาะพยานที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับหัวข้อ หรือเรื่องที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและ
สอบปากคําเฉพาะหัวข้อหรือเรื่องที่ศาลมีคําสั่งหรือเกี่ยวพันกันเท่านั้น
5.3 การออกคําสั่งเรียกพยานบุคคล
ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522
มาตรา 7 (2) ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจออกคําสั่งเรียกพยานบุคคล ซึ่งในการออกคําสั่งเรียกพยานบุคคล
ไปยังพยานที่ต้องการสอบปากคํา เพื่อให้ไปพบพนักงานคุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติตามวันและเวลา
ที่กําหนดนั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าบุคคลใดควรจะออกคําสั่งเรียกมา
สอบปากคําในสํานักงาน หรือพิจารณาถึงประโยชน์ของการออกคําสั่งเรียกพยานดังกล่าว รวมไปถึงความ
ปลอดภั ย ของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ หากต้ อ งเดิ น ทางไปสอบปากคํ า นอกสถานที่ ทั ้ง นี ้ พนั ก งาน
คุม ประพฤติ ต้อ งดูข้ อ เท็ จ จริ ง อื่ น ๆ ของพยาน ประกอบด้ว ย เช่น ความสะดวกในการเดินทาง ความ
เจ็บป่วย อายุ ตําแหน่งหน้าที่การงาน และความสัมพันธ์ระหว่างพยานและจําเลย เป็นต้น นอกจากนี้
พนักงานคุมประพฤติต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพยานให้ถูกต้องก่อนที่จะออก
คําสั่งเรียกพยานบุคคล เช่น ชื่อ - ชื่อสกุล และที่อยู่ของพยาน ตลอดจนวันนัดตรงกับวันหยุดราชการหรือวันที่
นัดพยานอื่นไว้แล้วด้วยหรือไม่
อย่างไรก็ ตามในการเรียกพยานบุคคลสอบปากคําในสํ านั กงานนั้ น พนั กงานคุ มประพฤติ
อาจจะใช้วิธีการอื่นๆ นอกจากการออกคําสั่งเรียกพยานบุคคลได้ เช่น การนัดหมายพยานทางโทรศัพท์การ
นั ด หมายพยานทางวาจา ทั้ ง นี้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต้ อ งบั น ทึ ก การนั ด หมายดั ง กล่ า วไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ในสํานวนด้วยเป็นต้น
หากกรณีพยานฝ่าฝืนหรือไม่ให้ความร่วมมือ โดยไม่มาให้ถ้อยคํากับพนักงานคุมประพฤติ
ตามที่พนักงานคุมประพฤติมีคําสั่ งเรียกพยานบุคคล พระราชบัญ ญัติวิธีการดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 20 ได้กําหนดบทลงโทษไว้ดังนี้ “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานคุมประพฤติโดยไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ หรือไม่ยอมสาบานหรือปฏิญาณตน หรือไม่ยอมให้
ถ้อยคําตามมาตรา 7 (2) หรือไม่ยอมส่งวัตถุหรือเอกสารตามมาตรา 7 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท”
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ในขั้นตอนการออกคําสั่งเรียกพยานผู้เสียหาย พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีผู้ดําเนินการ
สืบเสาะและพินิจ จะต้องประสานกับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ในการกําหนดนัดสอบปากคํา พนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท์จะได้รับทราบนัดเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนัด อันได้แก่ การชี้แจงทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ รวมทั้งความสมัครใจใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ของผู้เสียหาย
6. การตรวจสอบพยานเอกสารและพยานวัตถุ
6.1 การตรวจสอบพยานเอกสาร
ในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานซึ่งเป็น
เอกสาร โดยอาจจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจําเลยหรือพยาน ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน
ไปตามประเภทของเอกสารนั้ น ๆ อย่ า งไรก็ ต ามเอกสารที่ พ บเห็ น เป็ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ทะเบี ย นบ้ า น
บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
หรือจากหน่วยงานในการรับรองความประพฤติของจําเลยหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น บันทึกการ
ตกลงชดใช้ค่าเสียหาย หลักฐานการเข้ารับการบําบัดรักษาอาการป่วยหรืออาการติดยาเสพติด กรมธรรม์
ประกันภัย สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ บัตรประจําตัวคนไข้ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับ
เอกสารจากจําเลยหรือพยานมาแล้ว พนักงานคุมประพฤติควรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร มิใช่
ว่าเมื่อได้รับเอกสารมาแล้ว จะรับฟังว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและนําเก็บเข้าสํานวนโดยทันที
6.2การตรวจสอบพยานวัตถุ
พยานวัตถุเป็นพยานหลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในกรณีที่จําเลยหรือพยานกล่าวอ้างต่อพนักงานคุมประพฤติ หรือศาลมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบ
และรายงานให้ ท ราบ พนั ก งานคุม ประพฤติก็ มี ค วามจํา เป็ นต้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ตรวจสอบพยานวัต ถุนั ้น
เช่นเดียวกับพยานเอกสารดังได้กล่าวมาแล้ว เช่น ในคดีผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนจําเลยอ้างว่า อาวุธปืน
เก่าหมดสภาพใช้การไม่ได้ หากอาวุธปืนดังกล่าวถูกพนักงานสอบสวนยึดไว้พนักงานคุมประพฤติก็ควรจะมี
คําสั่งเรียกพยานวัตถุ (อาวุธปืน) ดังกล่าวมาตรวจสอบด้วย เพราะหากเป็นความจริงดังที่จําเลยกล่าวอ้าง ก็เป็น
ข้อที่พนักงานคุมประพฤติสามารถนํามาชั่งน้ําหนักพยานเพื่อประกอบดุลพินิจในความเห็นของรายงานการ
สืบ เสาะได้ หรือ ในคดีข ับ รถจัก รยานยนต์แ ข่ง ขัน ความเร็ว พนัก งานคุม ประพฤติก็ ค วรตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ที่จําเลยใช้ขับแข่งขันว่ามีการปรับแต่งเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถ เช่น ล้อ หรือกระจก
หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะเป็นสิ่งประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่จะโยงไปถึงพฤติกรรมในการขับรถของจําเลย อาทิ
เช่น การขับรถเร็ว การขับรถแข่งขัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการตรวจสอบพยานวัตถุมัก จะไม่
ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งตามปรากฏการณ์ของคดีต่างๆ ในปัจจุบันนี้หากนํามาพิจ ารณา
ให้ถ่อ งแท้แ ล้ว จะพบว่า บุค คลที่ก ระทํา มัก จะมีวัต ถุอื่น ๆ มาประกอบเป็นจํานวนไม่น้อยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอุปกรณ์การเสพยาเสพติดให้โทษ อาวุธที่ใช้กระทําความผิด หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการกระทําความผิดอื่นๆ
เป็นต้น ดังนั้นหากพนักงานคุมประพฤติมีความประสงค์ที่จะเข้าไปได้ใกล้ชิดเหตุการณ์ สถานการณ์ของการ
กระทําความผิดแล้ว พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะเป็นเสมือนเครื่องนําทางชิ้นหนึ่งของการ
ดําเนินการทางคดี
6.3การออกคําสั่งเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ
ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
มาตรา 7 (3) ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจออกคําสั่งเรียกพยานวัตถุหรือพยานเอกสารโดยสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสารอันจะใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ดังนั้น
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ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติมีความจําเป็นต้องตรวจสอบพยานเอกสารหรือพยานวัตถุแต่ผู้เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองไม่ให้ความร่วมมือ พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจออกคําสั่งเรียกพยานดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 20 ได้กําหนด
บทลงโทษไว้เช่นเดียวกับกรณีพยานบุคคลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
7. การออกไปสืบเสาะสถานที่ที่จําเลยพักอาศัยหรือทําการงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย
การออกไปสืบเสาะ เป็นกระบวนการที่จําเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่พนักงานคุมประพฤติ
ต้องดําเนินการ โดยพนักงานคุมประพฤติต้องออกไปสืบเสาะที่ภูมิลําเนาของจําเลยและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
จําเลย รวมทั้งสอบปากคําพยานผู้ใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน นายจ้าง ตลอดจนการออกไปตรวจสอบประวัติการ
กระทําความผิดของจําเลยในสถานที่ต่างๆ
การออกไปสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (1)
“ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจดังต่อไปนี้
อีกด้วยคือ
(1) เข้าไปในสถานที่ที่จําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติอาศัยหรือทําการงานหรือมีความ
เกี่ยวข้องด้วยในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวกับ
กรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 6
ในกรณี มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ไปในสถานที่ ดั ง กล่ า วในเวลาระหว่ า ง
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น พนักงานคุมประพฤติจะกระทําได้ต่อเมื่อมีคําสั่งของศาล” ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของการออกไปสืบเสาะ ในการออกไปสืบเสาะมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่ อ ตรวจสอบว่ า จํ า เลยมี ที่ อ ยู่ ห รื อ ที่ ทํ า งานตามสถานที่ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ กั บ พนั ก งาน
คุมประพฤติหรือไม่
(2) เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทํางาน และชุมชนที่จําเลย
อยู่อาศัยว่ามีสภาพแวดล้อมอย่างไร มีผลต่อการกระทําความผิดของจําเลยหรือไม่
(3) เพื่อแสวงหาข้อมูลจากเพื่อนบ้าน ผู้นําชุมชน นายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งข้อมูลที่
ได้ จ ากการออกไปสื บ เสาะมั ก จะแสดงถึ ง ลั ก ษณะที่ แ ท้ จ ริ ง ของจํ า เลย เนื่ อ งจากพยานดั ง กล่ า วมั ก จะ
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยได้ดีกว่าคนในครอบครัวเพราะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในผลคดีของจําเลย
(4) เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ ทําให้สามารถเห็นภาพพฤติการณ์แห่ง
คดีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การออกไปสืบเสาะสถานที่ที่จําเลยพักอาศัยหรือทําการงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย
มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
8. การจัดประชุมประสานสัมพันธภาพระหว่างจําเลยกับผู้เสียหาย
การปฏิบัติง านสมานฉัน ท์เ ป็น การนํา กระบวนการยุติธ รรมเชิง สมานฉัน ท์ม าใช้ใ นงาน
คุม ประพฤติ เพื ่อ ให้คู ่ค ดีท ุก ฝ่า ยได้ม ีเ วทีที ่เ หมาะสมต่อ การพูด คุย และทํ า ความเข้า ใจซึ ่ง กัน และกัน
โดยดํา เนิน การเป็น การปฏิบัติง านที่ดํา เนิน คู่ข นานไปในระหว่า งการแสวงหาข้อเท็จจริงในขั้นตอนการ
สื บ เสาะและพิ นิ จ ของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ จ้า ของคดี ซึ่ง ผลการประชุม ประสานสัม พัน ธภาพระหว่า ง
ฝ่ายจําเลยและฝ่ายผู้เสียหาย ถือเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีจะต้องนําไปใช้
ประกอบการวิเคราะห์และประเมินตัวจําเลยซึ่งเป็นขั้นตอนของการสืบเสาะและพินิจที่จะกล่าวถึงเป็นลําดับ
ต่อไป
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9. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย
ขั้ น ตอนนี้ เป็ นขั้น ตอนหลั งจากที่ พ นักงานคุม ประพฤติได้ แ สวงหาและเก็ บรวบรวมข้อมู ล
เกี่ยวกับจําเลยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ก่อนที่จะจัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและประเมินจําเลย เพื่อให้สามารถลงสรุปวิธีการปฏิบัติต่อจําเลยที่เหมาะสม
สําหรับ ใช้เป็นแนวทางในการจั ดทํ ารายงานการสืบเสาะและพิ นิจเพื่อนําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บประวัติ
ภูมิหลังของจําเลย พร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับจําเลยรายนั้นต่อศาลต่อไป ขั้นตอนนี้
จึงสามารถแยกกล่าวได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลจําเลย และ (2) การประเมินจําเลยเพื่อการ
จําแนกผู้กระทําผิด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจําเลย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังจากที่พนักงานคุมประพฤติ
ได้แสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยมาได้ทั้งหมดแล้ว แยกพิจารณาออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
(1.) การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นด้วยการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน และ
(2.) การประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย
10. การทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ
รายงานการสืบเสาะและพินิจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบเสาะและพินิจ เป็นขั้นตอนที่
พนักงานคุมประพฤติประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการสืบเสาะแล้วสรุปเป็นข้อเท็จจริงพร้อม
ทั้งเสนอความเห็นว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับจําเลยแต่ละราย โดยส่งไปยังศาลที่มีคําสั่งให้สืบเสาะ
และพินิจ ทั้งนี้รายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวจะช่วยให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาคดีได้อย่าง
เหมาะสมกับจําเลยเป็นรายบุคคล และยังให้พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและสอดส่อง
มีข้อมูลของผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างละเอียดเพียงพอที่จะนําไปใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรณีจําเลยคัดค้านรายงาน
หลังจากพนักงานคุมประพฤติส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจเสนอต่อศาลแล้ว หากจําเลย
คัดค้านรายงานการสืบเสาะฯ ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2522 มาตรา 13 บัญญัติว่า “ศาลมีอํานาจที่จะรับฟังรายงานและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
ตามมาตรา 11 โดยไม่ต้องมีพยานบุคคลประกอบ แต่ถ้าศาลจะใช้รายงานและความเห็นเช่นว่านั้นเป็นผลร้าย
แก่จําเลย ให้ศาลแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้จําเลยทราบ เมื่อจําเลยคัดค้านพนักงานคุมประพฤติมีสิทธินํา
พยานหลั ก ฐานเข้ า สื บ ประกอบรายงานและความเห็ น ก่ อ น และจํ า เลยมี สิ ท ธิ ที่ จ ะนํ า พยานหลั ก ฐาน
มาสืบหักล้างได้”
12. การให้การสงเคราะห์ในระหว่างการสืบเสาะและพินจิ
เนื่องจากการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ เป็นการปฏิบัติงานที่อยู่
บนพื้นฐานหลักการการยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และการยอมรับในศักยภาพที่จะกลับตนเป็น
พลเมืองดีของสังคม ดังนั้น แม้ว่าจําเลยจะเป็นผู้กระทําผิดตามกฎหมาย และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
พิ พ ากษาคดี ข องศาล หากจํ า เลยประสบความเดื อ ดร้ อ นและจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ
พนักงานคุมประพฤติควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์จําเลยตามเหตุผลและความเหมาะสม
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัชราภรณ์ จิตร์ชุ่ม (2545) การหลีกเลี่ยงการลงโทษจําคุกโดยงานคุมประพฤติศึกษาเฉพาะ
อัตราโทษการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องการคุมความประพฤติ
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ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่ใช้แทนการลงโทษจําคุกโดยศึกษาอัตราความเหมาะสมของอัตราโทษ
การรอลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เนื่องจากตามกฎหมายที่ใช้อยู่ขณะนี้ไม่เปิดโอกาสให้ศาล
ใช้ ดุลบพินิจในการใช้ การรอการลงโทษได้กว้างขวางพอส่งผลให้ ผู้ กระทํ าผิดที่สมควรจะใช้ มาตรการการ
คุมความประพฤติต้องได้รับโทษจําคุกเป็นจํานวนมากจึงทําให้นักโทษล้นคุกส่งผลให้มีปัญหาอย่างอื่นตามมาจึง
สมควรศึกษาหาแนวทางกําหนดหลักเกณฑ์อัตราโทษจําคุกที่จะใช้มาตรการการรอการกําหนดโทษให้กว้างขวาง
ขึ้นการศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิจัยเอกสารเป็นหลักซึ่งศึกษาจากตํารา บทความ
รายงาน และวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําขององค์การสหประชาชาติ
สําหรับการไม่ควบคุมตัวผู้กระทําความผิดที่เป็นมาตรการใช้ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจําคุกรวมทั้งระบบงาน
คุมประพฤติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นประเทศแรกในการนําเอาระบบงานคุมประพฤติมาใช้ และ
ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในด้ า นงานคุ ม ประพฤติ ม าเป็ น แนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนอัตราโทษของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นผลการศึกษาพบว่าการลงโทษจําคุกจะต้อง
ให้เหมาะสมกับสภาพความผิด และตัวผู้กระทําความผิดการลงโทษจําคุกสมควรใช้กับบุคคลที่เป็นภัยและ
อันตรายแก่สังคมจึงจําเป็นต้องแยกผู้กระทําผิดออกจากสังคมเป็นระยะเวลานาน หรือตลอดชีวิตโดยการจําคุก
เพื่อมิให้ไปก่อความเดือดร้อน รู้สึกหลาบจําเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทําความผิดซ้ําอีกและสําหรับ
ผู้กระทําความผิดที่สมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขกลับตนเป็นพลเมืองดีการจําคุกในระยะเวลาอันสั้นก็จะเกิด
ปัญหาตามมาอย่างมากมายตั้งแต่ทําให้สภาพครอบรัวของผู้กระทําผิดแตกแยกและมีปมด้อยในสังคมผู้กระทํา
ความผิดอาจเรียนรู้พฤติกรรมในทางลบจากผู้กระทําความผิดอื่นระหว่างต้องโทษจําคุกพ้นโทษจําคุกแล้วก็
กลับมากระทําความผิดซ้ําและรุนแรงกว่าเก่าอีกนอกจากนี้ในระยะเวลาต้องโทษรัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเลี้ยงดู
ผู้กระทําความผิดอีกเป็นจํานวนมากการรอการลงโทษจําคุกหรือรอการกําหนดโทษรัฐยังได้รับประโยชน์จาก
การทํางานบริการสังคมจากผู้กระทําผิดได้อีกด้วยและช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือนจําที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และแก้ไขปัญหาสังคมได้ดีขึ้นดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้ขยายอัตราการรอการลงโทษให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จากเดิมกฎหมายบัญญัติ”จําคุกไม่เกิน 2 ปี” เป็น “จําคุกไม่เกิน 3 ปี” โดยคํานึงถึงประเภทของความผิดและ
ลักษณะของความคิดเนื่องจากอยู่ใ นระยะเวลาที่เห็นว่าศาลสามารถที่จะเอื้ ออํานวยให้ดุลยพินิจของศาล
กว้างขวางพอที่จะให้โอกาสผู้กระทําความผิดได้รับโอกาสอยู่ร่วมกับผู้อื่นแทนการลงโทษจําคุกและเป็นการให้
โอกาสกับผู้กระทําความผิดในความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงจนเกินไปนักทั้งยังเป็นการทันต่อสภาวการณ์ต่างๆ
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเรือนจําแออัด และผลกระทบ
ต่างๆ ที่ตามมาอีกมากมายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคงจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและประเทศชาติ
โดยรวมต่อไป
กั ล ยะกล กิ จ มานะวั ฒ น์ (2553) การนํ า มาตรการคุ ม ประพฤติ ม าใช้ ป ระกอบโทษ
ในคดีอาญา
การคุมประพฤติประกอบด้วยขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับความประพฤติและสภาพแวดล้อมของผู้กระทําผิดซึ่งช่วยทําให้ศาลกําหนดโทษได้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้กระทําผิดแต่ละราย และประกอบด้วยขั้นตอนการควบคุมสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ศาลได้กําหนดและมีมาตรการในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทําผิดเพื่อทําให้ผู้กระทําผิดสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสังคมได้ มาตรการคุมประพฤติจึงเป็นมาตรการสําคัญที่สามารถช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและ
ช่วยป้องกันการกระทําทําผิดซ้ํา
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษได้นํามาตรการ
คุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญาเพื่อช่วยทําให้ผู้กระทําผิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
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ควบคุมดูแลมิให้ผู้กระทําผิดหวนกลับกระทําผิดซ้ํา แต่กฎหมายของประเทศไทยนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้
เพียงในชั้นศาลเพื่อประกอบการรอการลงโทษหรือการรอการกําหนดโทษ และนํามาใช้ในชั้นราชทัณฑ์เพื่อเป็น
เงื่อนไขการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษซึ่งใช้บังคับแก่ผู้ต้องขังเฉพาะรายเท่านั้น ส่งผลให้ผู้กระทําผิด
จํานวนมากประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการหวนกลับกระทําผิดซ้ํา
ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกําหนดให้ศาลสามารถ
นํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญาได้ ซึ่งถือเป็นแนวความคิดใหม่ที่มีความแตกต่างจาก
มาตรการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยในปัจจุบัน อันเป็นการพัฒนาระบบการ
กําหนดโทษที่เกิดประโยชน์ต่อผู้กระทําความผิดและสังคมมากขึ้นอีกทั้งยังทําให้การกําหนดโทษของศาลมีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้กระทําผิดแต่ละรายและบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและยับยั้งมิให้
หวนกลับกระทําผิดซ้ํา
วัน ชั ย ชนาลั ง การ (2542) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานคุ ม ประพฤติ ด้ า นงาน
สืบเสาะและพินิจ:ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานคุมประพฤติในสังกัด ภาค 2
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาด้านบุคลากร 2)ปัญหาด้านวิชาการ 3)ปัญหาด้านกฎหมาย 4)ปัญหาด้านงบประมาณ พัสดุ และ
ครุภัณฑ์ ปัญหาใดที่มีผลทําให้งานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะและพินิจไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ในครั้ ง นี้ เป็ น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ เคย
ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ จํานวน 58 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1)สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะและพินิจ
เกี่ยวกับด้านบุคลากรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ปัญหาที่ไม่มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานคุมประพฤติ
ก่อนปฏิบัติงาน และอัตรากําลังในแต่ละสํานักงานไม่เพียงพอเป็นปัญหาในระดับมาก 2) สภาพปัญหาการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะพินิจเกี่ยวกับด้านวิชาการมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงขั้นตอนการทํางานให้สั้น สะดวก รวดเร็วและเรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการมี
นิติกรคอยช่วยเหลือในกรณีจําเลยคัดค้านรายงานในศาล 3) สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงาน
สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับด้านกฎหมายมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาในเรื่องพยานไม่มาพบตามคําสั่ง
เรียกพยานโดยต้องการให้เพิ่มบทลงโทษและในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้มานานควรมีการแก้ไข
4) สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับด้านงบประมาณ พัสดุ และ
ครุภัณฑ์ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในเรื่องค่าทําการนอกเวลาและค่า
เบี้ ยเลี้ย งให้เพียงพอแก่สํานั กงานเพื่อเป็นขวัญ และกําลังใจ กับปัญหาสถานที่ทํางานส่วนใหญ่คับแคบไม่
เหมาะสมในการสอบปากคําบุคคล
อาริษา มณีสว่าง (2549) การคุมความประพฤติ:ศึกษาการเลี่ยงการลงโทษจําคุกโดยการคุม
ขังเป็นช่วงระยะเวลา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา พัฒนาการและโครงสร้าง
ทางกฎหมายของมาตรการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลี่ยงการลงโทษจําคุกระยะสั้น
ในเรือนจํา อันจะเป็นผลดีแก่ผู้กระทําความผิดมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงนํา
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการคุมขังเป็นระยะเวลา ที่ใช้บังคับในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์กับประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อนํามาพัฒนาและเสนอแนะในการนํามาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับกับประเทศไทยต่อไป
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จากการศึกษาพบว่า การลงโทษจําคุกนั้นสมควรนํามาใช้กับบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคม
เท่านั้น เพื่อให้ผู้กระทําความผิดเกิดความรู้สึกผิด เกรงกลัว และเป็นการตัดโอกาสในการกระทําความผิดขึ้นอีก
จึงจําเป็นต้องแยกผู้กระทําความผิดออกจากสังคมเป็นเวลานาน หรือตลอดชีวิตโดยการจําคุก แต่ผู้กระทํา
ความผิ ดบางประเภทที่ยังสมควรได้รับโอกาสในการกลับตนแก้ไขเป็นพลเมืองดี หรือผู้ กระทํ าความผิดที่
ต้องโทษจําคุกระยะสั้น ก็ยังไม่สมควรจะถูกตัดออกจากสังคมอย่างสิ้นเชิง หรือเป็นเวลานานโดยการลงโทษ
จําคุกในเรือนจํา อันจะทําให้ศักยภาพในการกลับเข้าสู่สังคมของผู้กระทําความผิดลดลง อีกทั้งผู้กระทําความผิด
ยังต้องลาออกจากงานที่เคยทํา และความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง อันจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น
มาตรการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ศาลอาจนํามาเป็นทางเลือกในการลงโทษจําคุก
ผู้กระทําความผิดดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทําความผิดยังคงสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไป
อีกทั้งไม่ทําให้การลงโทษจําคุกเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคม แต่ในขณะเดียวกันผู้กระทําความผิดก็ยังคง
ต้องชดเชยความผิดของตนให้กับสังคมอยู่ อันจะทําให้ผู้กระทําความผิดไม่ได้รับผลร้ายจากการลงโทษจําคุก
มากเกินไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรส่งเสริมให้มีการนํามาตรการคุมขังเป็นระยะเวลามาใช้กับผู้กระทํา
ความผิดเล็กน้อยที่ไม่มีลักษณะเป็นอาญากรอาชีพ หรือผู้กระทําความผิดซึ่งต้องโทษจําคุกระยะสั้น ที่ยังสมควร
ได้รับโอกาสในการกลับตนแก้ไขเป็นพลเมืองดี โดยผู้เขียนได้เสนอให้ศาลสามารถนํามาตรการคุมขังเป็นช่วง
ระยะเวลา มาใช้บังคับแก่ผู้กระทําความผิดดังกล่าวได้ ในฐานเป็นเงื่อนไขคุมประพฤติอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ศาล
พิพากษาลงโทษจําคุกแต่ใช้มาตรการการกรอการลงโทษเพื่อเลี่ยงการจําคุกในเรือนจํา โดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายมาตรา 56 วรรคสอง (5) และเสนอให้ศาลสามารถนํามาตรการดังกล่าวมาใช้เป็น
ทางเลือกหนึ่งในการลงโทษจําคุกระยะสั้นแก่ผู้กระทําความผิดนอกเหนือจากการเหนือจากการเปลี่ยนโทษ
จําคุกเป็นกักขัง และการยกโทษจําคุก อีกทั้งสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการลงโทษกักขังแทนค่าปรับด้วย
อันจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้รับการพัฒนา และสามารถนําโทษจําคุกมาใช้ให้เหมาะสมกับ
ผู้กระทําความผิดแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องบทบาทและหน้าที่ ของพนักงานคุม ประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจได้
กําหนดรายละเอียดของวิธีการศึกษาดังนี้
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.วิจัยเอกสาร (Documentry Research) โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบการ
วิจัยเอกสาร โดยการศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นปัญหาที่จะทําการวิจัย ซึ่งได้แก่
กฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆ บทความและหนังสือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ
2.วิจัยแบบ (Survey Research) โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaires) ส่งให้
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ แห่งละ 2 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้าน
การสืบเสาะและพินิจ
ส่วนที่ 3 ทัศนะต่อบทบาทที่คาดหวัง
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สร้างแบบสอบถาม
2. ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ทําการเก็บขอมูลโดยมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสํานักงานคุมประพฤติ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากสํานักงานคุมประพฤติ 106 แห่งๆละ 2 คน ตอบแบบสอบถามและได้กลับคืนมา 183 รายคิด
เป็นร้อยละ 86.32
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้
ผู้ศึกษาใช้มาตรวัดทัศนะ Likert Scale โดยได้กําหนดทัศนะไว้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตในกรณี Rating Scale 5 ระดับ
จากแบบสอบถาม ผู้ประเมินใช้แบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เมื่อรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ

= 5– 1
5

= 0.80

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
การแปลความหมายระดับความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
1.ระดับค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00
2.ระดับค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20
3.ระดับค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40
4.ระดับค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60
5.ระดับค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80

หมายถึงพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย
หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นดัวยอย่ายิ่ง
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โดยการวิ เ คราะห์ ป ระมวลผลด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์
SPSS/PC+ (Statistical Package for Social Science Program)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) ของคําถามที่เป็นข้อมูลทั่วไป
2. การหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) เพื่อวิเคราะห์ระดับทัศนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
การนําเสนอผลการศึกษา
ผู้ศึกษาใช้การนําเสนอ โดยวิธีการอธิบายประกอบตารางในรูปแบบของ
1. ตารางแจกแจงความถี่ ตารางแสดงค่าร้อยละ เพื่อแสดงลักษณะทั่วไปของประชากร
2. ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะแสดงทั้งค่าร้อยละและค่ามัชฌิมเลขคณิตเพื่อ
บรรยายข้อมูลข้อมูลทั่วไปทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้านการ
สืบเสาะและพินิจทัศนะต่อบทบาทที่คาดหวังและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง“บทบาทและหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ”
ผู้ศึกษานําเสนอผลการศึกษา เป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาทพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ
ส่วนที่ 3 ทัศนะต่อบทบาทที่คาดหวัง
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
การศึกษาเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนักงานคุม ประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจได้
ทําการศึกษาข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานการณ์ดํารงตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จํานวนคดีสืบเสาะและพินิจที่เคยดําเนินการ จํานวนเฉลี่ย
คดีสืบเสาะและพินิจที่รับต่อเดือน
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ตารางที่ 4.1
จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลทั่วไป
(n = 183)
ข้อมูลทั่วไป

จํานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

95
87

52.2
47.8

21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
(อายุเฉลี่ย 41 ปี 5 เดือน)

24
79
55
18

13.6
44.9
31.3
10.2

161
16
20
55
43
20
1
4
2

89.9
8.9
11.2
30.7
24.0
11.2
.6
2.2
1.1

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
สาขา รัฐศาสตร์
สาขา สังคมวิทยา
สาขา บริหารรัฐกิจ
สาขา ศิลปศาตร์
สาขา การเมืองการปกครอง
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ตารางที่ 4.1
จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
(n = 183)
ข้อมูลทั่วไป
ปริญญาโท
สาขา นิติวิทยาศาสตร์
สาขา จิตวิทยา
สาขา มานุษยวิทยา
สาขา อาชญาวิทยา
สาขา รัฐศาสตร์
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
สาขา สังคมสงเคราะห์
ปริญญาเอก
ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
ข้าราชการ
ระดับ ปฏิบัติการ/งาน
ระดับ ชํานาญการ/งาน
ระดับ ชํานาญการพิเศษ/งาน
พนักงานราชการ
ลูกจ้าง
ระยะเวลาที่ท่านทํางานในตําแหน่งข้อ 4. เป็นเวลา
น้อยกว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
(อายุงานปัจจุบันเฉลีย่ 6 ปี 10 เดือน)

จํานวน
18
4
2
1
1
3
6
1
0

ร้อยละ
10.1
2.2
1.1
.6
.6
1.7
3.4
.6
0

140
52
73
15
37
5

77
28.6
40.1
8.2
20.3
2.7

92
55
11
18
3
1

51.1
30.6
6.1
10.0
1.7
.6
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ตารางที่ 4.1
จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
(n = 183)
ข้อมูลทั่วไป
ท่านทําคดี หรือรับสํานวน(หรือเคยทํา)
คดีสืบเสาะและพินิจมาแล้วประมาณ
1 – 100 คดี
101 – 500 คดี
501 – 1,000 คดี
1,001 – 3,000 คดี
3,000 คดีขึ้นไป
ท่านรับสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ เฉลีย่ เดือนละ
1 – 25 คดี
26 – 50 คดี
51 – 75 คดี
76 – 100 คดี
100 คดีขนึ้ ไป

จํานวน

ร้อยละ

30
85
31
14
4

18.3
51.8
18.9
8.5
2.4

132
15
3
1
2

86.3
9.8
2.0
.7
1.3

จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
คุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจพบว่า ร้อยละ 52.2 เป็นเพศชายรองลงมาร้อยละ 47.8 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 44.9มีอายุ 31-40ปี รองลงมา ร้อยละ 31.3มีอายุ 41 - 50ปี และร้อยละ 10.2มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 89.9มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 10.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 77
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งข้าราชการ รองลงมาร้อยละ 20.3ปัจจุบันดํารงตําแหน่งพนักงานราชาการ และร้อยละ
2.7 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งลูกจ้าง ร้อยละ 51.1 มีอายุราชการในตําแหน่งปัจจุบัน น้อยกว่า 5 ปี รองลงมาร้อย
ละ 30.6 มีอายุราชการในตําแหน่งปัจจุบัน 5-10 ปี และร้อยละ 1.7 มีอายุงานราชการในตําแหน่งปัจจุบัน
20-25 ปี ร้อยละ 51.8 เคยทําคดีหรือรับสํานวน 100 – 500 คดี รองลงมาร้อยละ 18.9 เคยทําคดีหรือรับ
สํานวน 500 – 1000คดี รองลงมาร้อยละ 18.3 เคยทําคดีหรือรับสํานวนน้อยกว่า1 - 100 คดี และร้อยละ 2.4
เคยทําคดีหรือรับสํานวน มากกว่า 3000 คดี ร้อยละ 86.3 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 1-25 คดี และร้อยละ
1.3 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 25-50 คดีรองลงมาร้อยละ 7 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 100 คดีขึ้นไป

92

ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะ
และพินิจ
ตารางที4่ .2
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาทและ
หน้าทีข่ องพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ
(n = 183)
เรื่อง

1. พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ทํ า หน้ า ที่
เสมื อ นผู้ ป้ อ งกั น สั ง คม เพราะมี
หน้ า ที่ สื บ เสาะและพิ นิ จ ประวั ติ
จําเลยเสนอต่อศาล เพื่อกลั่นกรอง
ว่าบุคคลใดสมควรใช้วิธีการคุมประพฤติ
2. ประเด็นในการสืบเสาะและพินิจ
จําเลยควรยืดหยุ่นตามที่ศาล
เห็นสมควร
3. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ข อ ง ก า ร
สืบเสาะและพินิจ คือการที่มีข้อมูล
ของการจํ า เลยเพี ย งพอแก่ ก าร
วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อเสนอ
รายงานพร้อมความเห็นแก่ศาล
4. การสืบเสาะและพินิจทําให้ศาล
ทราบภูมิหลังของผู้กระทําผิดแต่ละ
รายและช่วยให้การพิจารณาพิพากษา
ลงโทษเป็นไปอย่างเหมาะสม
5. พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุม
ความประพฤติควรกําหนดให้มีการ
สืบเสาะฯ ทุกคดี ยกเว้นลหุโทษ
6. การสื บ เสาะและพิ นิ จ จํ า เลย
เฉพาะบางประเด็นที่พิจารณา แล้ว
เห็นว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อ
สภาพของคดี และจําเลยในแต่ล ะ
ราย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

X

S.D.

ระดับ

54.6 39.3
(100) (72)

5.5
(10)

.5
(1)

0
(0)

4.48 .628

มาก
ที่สุด

47.0 43.6
(85) (79)

4.4
(8)

3.9
(7)

0
(0)

4.31 .820

มาก
ที่สุด

61.5 36.3
(112) (66)

1.6
(3)

0
(0)

.5
(1)

4.57 .642

มาก
ที่สุด

63.9 31.7
(117) (58)

3.8
(7)

.5
(1)

0
(0)

4.59 .594

มาก
ที่สุด

13.1 24.6 12.0 37.7 12.6 2.88 1.28 ปาน
3 กลาง
(24) (45) (22) (69) (23)
37.2 43.2 7.1 11.5 1.1 4.04 1.00 มาก
2
(68) (79) (13) (21) (2)
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ตารางที่ 4.2
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาทและ
หน้าทีข่ องพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ(ต่อ)
(n = 183)
เรื่อง

7. ศาลควรได้รับข้อมูลของจําเลย
ในเชิงลึกจากพนักงานคุมประพฤติ
โดยเฉพาะ ในกรณีผู้กระทําผิดที่
เป็นผู้หญิง (ดําเนินการตาม The
Tokyo Rules และ Bangkok Rules)
8. ศาลควรสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินควบคุมความประพฤติผู้กระทํา
ผิดที่ผ่านการสืบเสาะและพินิจแล้วเท่านั้น
9. ระยะเวลาการสืบเสาะและพินิจ
ซึ่งกฎหมายให้ไว้ใน 15 วัน นับว่าไม่
เพียงพอที่จะทําให้พนักงานคุมประพฤติ
ได้ข้อมูลอันเที่ยงตรง
10.พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติที่
ปฏิบัติหน้าที่สบื เสาะประวัติจาํ เลย
หรือสอบถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทําหน้าทีค่ ล้ายพนักงานสอบสวน
11.กฎหมายควรระบุอํานาจหน้าที่
พนักงานคุมประพฤติให้ชัดเจนใน
การรวบรวมหลักฐานต่างๆ จากร่างกาย
ของจําเลย เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ
การถ่ายภาพ การเก็บปัสสาวะ หรือ
ของเหลวอื่น
12.กฎหมายควรกําหนดให้พนักงานคุม
ความประพฤติมีอํานาจตรวจค้นจําเลย
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการซุกซ่อน
สิ่งของผิดกฎหมายหรือหลักฐานสําคัญ
อันเกี่ยวแก่คดี

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

.5
(1)

X

S.D.

ระดับ

21.9 55.7 16.9
(40) (102) (31)

4.9
(9)

3.93 .796

มาก

6.6

น้อย
มาก
ที่สุด

3.95 1.04
2

มาก

17.5

9.3

(12) (32)
61.0 33.5
(111) (61)

(17)
1.1
(2)

51.9 14.8 2.49 1.13
8
(95) (27)
3.8
.5 4.51 .756
(7)
(1)

31.3 50.0

3.8

12.1

2.7

(57)

(91)

(7)

(22)

(5)

43.7 46.4
(80) (85)

7.1
(13)

2.2
(4)

.5
(1)

4.31 .744

มาก
ที่สุด

38.8 37.2 10.4 11.5

2.2

3.99 1.07
4

มาก

(71)

(4)

(68)

(19)

(21)
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ตารางที4่ .2
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาท
และหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติดา้ นการสืบเสาะและพินิจ(ต่อ)
(n = 183)
ความคิดเห็น
S.D.

ระดับ

เรื่อง

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

13.การดํ า เนิ น การเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
เยียวยาผู้เสียหายด้วยกระบวนการ
เชิ ง สมานฉั น ท์ เ ป็ น บทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
14.การสืบเสาะและพินิจจําเลย ควรมี
ข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูจําเลย
1 5 . ค ว ร มี ก ฎ ห ม า ย บั ญ ญั ติ
ค่า ตอบแทนพิ เ ศษแก่ พ นั ก งานคุ ม
ประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
ก ร ม ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ ห รื อ
สํานั กงานป้องกั นและปราบปราม
การทุจริตในวงราชการ
16.หากกฎหมายให้อํานาจพนักงาน
คุ ม ประพฤติ ใ นการตรวจค้ น ที่ อ ยู่
อาศัยของจําเลย หรือผู้ถูกควบคุม
ความประพฤติจะต้องมีเหตุอันควร
และต้องมีหมายค้นจากศาล
17.ในการรวบรามข้อมู ล ผู้ ก ระทํ า
ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ค ว ร บั ญ ญั ติ ใ ห้
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี หน้ า ที่
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
1 8 . ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ พ นั ก ง า น คุ ม
ประพฤติมีอํานาจออกหมายเรียก
19.กฎหมายควรเปิ ด โอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามาทําหน้าที่สืบเสาะ
ซึ่งเรียกว่า การสืบเสาะสภาพสังคม

8.7

48.1 16.9 24.0

2.2

(16)

(88)

(31)

(44)

(4)

55.2 42.1
(101) (77)

2.7
(5)

0
(0)

0
(0)

4.52 .553

มาก
ที่สุด

85.8 13.1
(157) (24)

.5
(1)

.5
(1)

0
0

4.84 .422

มาก
ที่สุด

35.5 36.1

8.2

16.9

3.3

3.84 1.17
9

มาก

(6)5

(15)

(31)

(6)

51.6 26.4 10.4 11.5

0

4.18 1.02
7

มาก

(94)

(0)

เห็น
ด้วย

(66)

(48)

ไม่แน่ใจ

(19)

ไม่เห็น
ด้วย

(21)

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

X

3.37 1.01 ปาน
3 กลาง

61.2 34.4 2.7
.5
1.1 4.54 .685 มาก
(112) (63) (5)
(1)
(2)
ที่สุด
6.6 26.4 27.5 29.1 10.4 2.90 1.11 ปาน
0 กลาง
(12)

(48)

(50)

(53)

(19)

95

ตารางที4่ .2
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาท
และหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติดา้ นการสืบเสาะและพินิจ(ต่อ)
(n = 183)
เรื่อง

20.กฎหมายควรให้พนักงานคุมประพฤติ
มีอํานาจในการจับกุมผู้ถูกควบคุม
ความประพฤติตามหมายจับของศาล
21.พนักงานคุมประพฤติในงาน
สืบเสาะฯ และงานควบคุมและ
สอดส่องมีภาระหน้าที่ที่เสี่ยงต่อ
อันตราย
22.พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ค วรพก
อาวุธในการปฏิบัติงาน
23.อาสาสมัครคุมประพฤติมีหน้าที่
เป็นเสมือนผู้ช่วยพนักงานคุม
ประพฤติในการสืบเสาะและพินิจ
24.กรณีที่จะอนุญาตให้พนักงานคุม
ประพฤติพกพาอาวุธได้ ควรเป็นเฉพาะ
กรณีที่จําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่
อันตรายเท่านั้น
25.เพื่อประโยชน์การสืบเสาะและ
พินิจ พนักงานคุมประพฤติควรมี
อํานาจในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับจําเลยในทุกแหล่งข้อมูล
26.การเพิ่มอํานาจหน้าทีใ่ ห้พนักงาน
คุมประพฤติต้องมีการถ่วงดุลยและ
สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจนั้นได้
27.การเพิ่มอํานาจหน้าทีใ่ ห้พนักงาน
คุมประพฤติจะต้องคํานึงถึงสิทธิ
ของจําเลย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

X

S.D.

ระดับ

13.7 24.7 12.1 33.5 15.9 2.87 1.32 ปาน
7 กลาง
(25) (45) (22) (61) (29)
72.0 25.3 2.2
0
.5 4.68 .573 มาก
ที่สุด
(131) (46) (4)
(0)
(1)
14.3 29.7 19.8 28.6

7.7

(26) (54) (36)
27.3 54.1 10.9
(50) (99) (20)

(52)
6.0
(11)

(14)
1.6
(3)

30.6 47.5

6.6

11.5

3.8

(56)

(87)

(12)

(21)

(7)

66.7 27.9
(122) (51)

3.8
(7)

1.6
(3)

54.1 40.4
(99) (74)

2.7
(5)

47.0 46.4
(86) (85)

1.6
(3)

3.14 1.20 ปาน
4 กลาง
3.99 .880

มาก

3.90 1.08
2

มาก

0
(0)

4.60 .647

มาก
ที่สุด

2.7
(5)

0
(0)

4.46 .685

มาก
ที่สุด

4.4
(8)

.5
(1)

4.35 .769

มาก
ที่สุด
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ตารางที4่ .2
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาท
และหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติดา้ นการสืบเสาะและพินิจ(ต่อ)
(n = 183)
ความคิดเห็น
เรื่อง

2 8 .เ มื่ อ พนั ก งานคุ ม ปร ะพ ฤ ติ
สามารถรายงานข้อมูลในเชิงลึกต่อ
ศาลในกรณีการสืบเสาะผู้กระทําผิด
ที่เป็นผู้หญิงย่อมทําให้ผู้หญิงได้รับ
ความเป็นธรรมจากสังคมมาขึ้น
29.เมื่ อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี
อํานาจหน้าที่เพียงพอย่อมทําให้งาน
คุม ประพฤติ ป ระสบผลสํ า เร็จ มาก
ขึ้นในการคุ้มครองป้องกันสังคม
30.ศาลจะต้ อ งสั่ ง ให้ พ นั ก งานคุ ม
ประพฤติ ดํ า เนิ น การสื บ เสาะและ
พิ นิ จ จํ า เลยในทุ ก คดี ก่ อ นมี คํ า
พิพากษา
รวม

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

S.D.

ระดับ

1.1
(2)

4.13 .822

มาก

0
(0)

4.42 .675

มาก
ที่สุด

52.5 18.0 2.39 1.13
8
(96) (33)

น้อย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

35.0 48.1 13.1
(64) (88) (24)

2.7
(5)

51.6 40.1
(94) (73)

7.1
(13)

1.1
(2)

6.6

14.8

8.2

(12)

(27)

(15)

X

3.97

.88

มาก

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบาท
และหน้ าที่ของพนั กงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพิ นิจในภาพรวม อยู่ใ นระดั บมาก ( X = 3.97
S.D. = .88) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นควรมีกฎหมายบัญญัติค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานคุม
ประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
วงราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.84S.D. = .422) รองลงมาความคิดเห็นพนักงานคุมประพฤติในงาน
สืบเสาะฯ และงานควบคุมและสอดส่องมีภาระหน้าที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย ( X = 4.68S.D. = .573)รองลงมา
ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์การสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติควรมี อํานาจในการเข้าถึงข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับจําเลยในทุกแหล่งข้อมูล ( X = 4.60S.D. = .647) รองลงมา ความคิดเห็นการสืบเสาะและพินิจ
ทํ า ให้ ศ าลทราบภู มิ ห ลั ง ของผู้ ก ระทํ า ผิ ด แต่ ล ะรายและช่ ว ยให้ ก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาลงโทษเป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสม ( X = 4.59 S.D. = .594) ตามลําดับและความคิดเห็นศาลจะต้องสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจจําเลยในทุกคดีก่อนมีคําพิพากษามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 2.39S.D. = 1.138)
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ส่วนที่ 3 ทัศนะต่อบทบาททีค่ าดหวัง
ตารางที่ 4.3
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะต่อบทบาทที่คาดหวัง
(n = 183)
ความคิดเห็น
เรื่อง

1. เป็นผู้ตรวจสอบ
2. เป็นนายหน้า
3. เป็นทนายความ
4. เป็นผู้ประเมินผล
5. เป็นคนกลาง
6. เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
7. เป็นผู้จัดการดูแลข้อมูล
8. เป็นผู้ให้คุณให้โทษ
9. เป็นผู้ลงโทษผู้กระทําผิด
10.เป็นผู้แก้ไขฟื้นฟู
รวม

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

48.9 41.8
(89) (76)
.6
5.0
(1)
(9)
3.9 17.7
(7) (32)
39.4 53.9
(71) (97)
56.6 40.1
(103) (73)
37.6 44.8
(68) (81)
32.4 56.6
(59) (103)
17.0 26.9
(31) (49)
3.4
8.9
(6) (16)
69.1 25.4
(125) (46)

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

X

S.D.

3.8
(7)
8.8
(16)
9.4
(17)
4.4
(8)
1.6
(3)
6.1
(11)
6.0
(11)
13.7
(25)
7.3
(13)
2.8
(5)

3.8
(7)
38.1
(69)
35.4
(64)
1.7
(3)
1.6
(3)
8.8
(16)
4.4
(8)
25.3
(46)
52.0
(93)
2.2
(4)

1.6
(3)
47.5
(86)
33.7
(61)
.6
(1)
0
(0)
2.8
(5)
.5
(1)
17.0
(31)
28.5
(51)
.6
(1)

4.32

.854

4.30

.684

4.16

.767

ระดับ

มาก
ที่สุด
1.73 .862 น้อย
ที่สุด
2.23 1.201 น้อย

มาก
ที่สุด
4.52 .619 มาก
ที่สุด
4.06 1.020 มาก
มาก

3.02 1.377

ปาน
กลาง
2.07 1.009 น้อย
4.60

.705

3.50

.91

มาก
ที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นทัศนะต่อบทบาทที่คาดหวังในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.50S.D. = .91) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความคิดเห็น เป็นผู้แก้ไขฟื้นฟูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( X = 4.60S.D. = .705) รองลงมาความคิดเห็นเป็นคนกลาง ( X = 4.52S.D. = .619) รองลงมา
ความคิดเห็นเป็นผู้ตรวจสอบ ( X = 4.32S.D.
=
.854) รองลงมาความคิดเห็นเป็นผู้ประเมินผล
( X = 4.30S.D. = .684) รองลงมา ความคิดเห็น เป็นผู้จัดการดูแลข้อมูล( X = 4.16S.D. = .767)ร องลงมา
ความคิดเห็น เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย( X = 4.06S.D. = 1.020) รองลงมา ความคิดเห็น เป็นผู้ให้คุณให้โทษ
( X = 3.02S.D. = 1.377) รองลงมา ความคิดเห็น เป็นทนายความ ( X = 2.23S.D. = 1.201) รองลงมา
ความคิดเห็น เป็นผู้ลงโทษผู้กระทําผิด ( X = 2.07S.D. = 1.009) ตามลําดับและความคิดเห็นเป็นนายหน้า
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 1.73S.D. = .862)
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตารางที4่ .4
จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(n = 183)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ระยะเวลาในการสื บ เสาะ
อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ และค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสม
ตามหลักวิชาชีพ ค่าเสี่ยงภัย หรือการประกันความปลอดภัยจากการปฏิบัติ
หน้าที่

จํานวน
39

ร้อยละ
42.9

2. ควรให้ ค วามรู้ โ ดยฝึ ก อบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ และจิ ต สํ า นึ ก
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละสั ง คมแก่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ทุ ก ระดั บ ทั้ ง
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ก่อน หลังและระหว่าง
การปฏิบัติงาน

13

14.3

3. ควรการเพิ่มหรือให้อํานาจในการสืบเสาะ บทบาทหน้าที่ และอัตรากําลัง
เจ้ าหน้ าที่ใ ห้ ส ามารถปฏิ บัติร าชการนอกสถานที่ตั้งของสํ า นั กงานฯ ได้
คล้ายพนักงานสืบสวน และสามารถปฏิบัติงานกับเครือข่ายฯ หรือแกนนํา
ชุมชนเพื่อการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน

10

11.0

4. ควรให้พกพาอาวุธในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

3

3.3

5. ควรมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกรมคุมประพฤติ สํานักงาน
อัยการ ศาลยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3

3.3

6. พนักงานคุมประพฤติต้องมีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และ
ทํางานด้วยจิตสาธารณะ มีไมตรีจิต ยิ้มแย้มสดใสกับจําเลย เพื่อสะท้อนถึง
องค์กร
7. ควรมี ร ะบบสารสนเทศที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงานได้ จ ริ ง เช่ น ศาล
ตํารวจ ราชทัณฑ์ อัยการ กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลทั่วไปตาม
ผลคดี ทั้ ง ที่ ค ดี สิ้ น สุ ด แล้ ว และคดี ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การของแต่ ล ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3

3.3

3

3.3

8. ควรกําหนดกรอบอัตรากําลังให้ชัดเจน รวมทั้งบุคคลในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภารกิจ

3

3.3
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ตารางที4่ .4
จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
(n = 183)
ข้อเสนอแนะ
9. พนักงานคุมประพฤติควรมีบทบาทและหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงใน
ด้านประวัติภูมิหลั งของจําเลย ตลอดจนสาเหตุและมูลเหตุใ นการกระทํ า
ความผิด และวิเคราะห์ข้อมูลของจําเลย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูฯ
ตลอดจนรูป แบบในการแก้ไ ขฟื้ นฟู ฯ ที่เ หมาะสมกั บจํ า เลย และเพื่ อ การ
ป้องกันสังคมให้ปลอดจากอาชญากรรม

จํานวน
2

ร้อยละ
2.2

10. ควรมีการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสืบเสาะและพินิจให้สอดคล้องกับยุค
สมัย โดยการนําปัญหาเชิงบริหารมาแก้ไขหรือปรับรูปแบบการทํางานของ
พนักงานคุมประพฤติ

2

2.2

11. ควรกําหนดโทษขั้นสูงที่ศาลจะลงโทษไม่เกิน 5 ปี เพราะต้องสืบเสาะทุกคดี

1

1.1

12. ควรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงยุติธรรมทางเลือกของผู้
พิพากษาที่อาจจะเลือกหรือไม่เลือก และควรมีประจําศาลทุกศาล

1

1.1

13. ควรเน้นงานในมาตรา 56 ไม่ควรรับภารกิจอื่นๆ มากมายจนหาจุดยืนของ
งานคุมประพฤติไม่พบ

1

1.1

14. ควรให้ทางเรือนจําเป็นผู้ดําเนินการในภารกิจนี้เอง เนื่องจากทางเรือนจําไม่
ค่อยคํานึงถึงความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงานสืบเสาะ
ข้อเท็จจริง

1

1.1

15. ควรกํ า หนดให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า งานด้ า น
สืบเสาะข้อเท็จจริง 3 ปี หรือมีการทําคดีภายใต้ติวเตอร์ จํานวน 30 คดี ให้
สามารถทํารายงานศาลได้ด้วยตนเอง และควรมีค่าคดีให้ด้วย

1

1.1

16. พนักงานคุมประพฤติควรให้ความรู้กับจําเลยในเรื่องกฎหมายหรือข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้กับผู้ใช้บริการ

1

1.1

17. ควรอบรมให้ความรู้แก่ภาคเอกชนและอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วน
ร่วมในงานสืบเสาะ

1

1.1
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ตารางที4่ .4
จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
(n = 183)
ข้อเสนอแนะ
18. ควรสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งาน เช่ น คอมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์สี โทรศัพท์มือถือติดต่องาน และระบบนําทาง GPRS

จํานวน
1

ร้อยละ
1.1

19. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ของงานสืบเสาะให้
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นการดําเนินการตามคําสั่งในชั้นศาลซึ่งมีความยุติธรรม
และก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในด้านการป้องกันสังคม

1

1.1

20. ควรแก้ไขตัวชี้วัดเรื่องการส่งรายงานการสืบเสาะ ภายในระยะเวลา 15 วัน
เนื่องจากเป็นการบั่นทอนกําลังใจในการทํางานของพนักงานคุมประพฤติ

1

1.1

รวม
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100

จากตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องควรให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการสืบเสาะ อํานาจ
หน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ และค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสมตามหลักวิชาชีพ ค่าเสี่ยงภัย หรือการประกัน
ความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 42.9 รองลงมา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องควรให้ความรู้
โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมแก่พนักงานคุมประพฤติทุก
ระดับทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ก่อน หลังและระหว่างการปฏิบัติงานร้อยละ 14.3
รองลงมา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องควรการเพิ่มหรือให้อํานาจในการสืบเสาะ บทบาทหน้าที่ และ
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของสํานักงานฯ ได้คล้ายพนักงานสืบสวน และ
สามารถปฏิบัติงานกับเครือข่ายฯ หรือแกนนําชุมชนเพื่อการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนร้อยละ 11
ตามลําดับ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะน้อยที่สุด เรื่องควรแก้ไขตัวชี้วัดเรื่องการส่งรายงานการสืบเสาะ
ภายในระยะเวลา 15 วัน เนื่องจากเป็นการบั่นทอนกําลังใจในการทํางานของพนักงานคุมประพฤติร้อยละ 1.1

บทที่ 5
อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ
ระบบงานคุมประพฤติ ได้ถูกริเริ่มมาจากแนวคิดที่มองผู้กระทําผิดว่าเป็นผู้ที่สามารถแก้ไข
ฟื้นฟูและเยียวยาให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ การเปลี่ยนหลักคิดจากการต้องการแก้แค้นทดแทนความเสียหาย
ที่ผู้กระทําผิดได้ก่อขึ้นโดยมิได้คํานึงถึงสาเหตุของการกระทําผิด หรือการหาแนวทางในการป้องกันและยับยั้ง
การกระทําผิดซ้ํา มาเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิด และมีมุมมอง
ต่อผู้กระทําผิดที่สามารถแก้ไขได้ ระบบการคุมประพฤติจึงเป็นทางเลือกแทนการลงโทษจําคุก โดยได้มีการ
พัฒนาการดั้งเดิมเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 19 จากการได้รับประโยชน์ของการเป็น
นักบวช การรอการลงโทษโดยศาล และการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการให้คํามั่นสัญญาต่อศาล ต่อมา John
Augustus ชาวเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มใช้วิธีการคุมประพฤติอย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อ
ประมาณกว่า 170 ปีที่ผ่านมา
ต่อมานักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา จึงได้เริ่มให้ความสําคัญกับการลงโทษเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิด และแนวทางในการป้องกันมิให้ผู้ทีเคยกระทําผิดหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา และเปลี่ยนมุมมอง
จากทัศนคติว่าผู้กระทําผิดเป็นบุคคลชั่วร้ายที่ไม่ควรให้อภัยมาเป็นว่าผู้กระทําผิดเป็นบุคคลที่สังคมจะต้อง
ช่วยเหลือเยียวยาแก้ไข เป็นการแก้ไขฟื้นฟูที่มุ่งไปยังตัวผู้กระทําผิดมากกว่า การะทําความผิดอันเป็นแนวคิด
ของสํานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ดังจะเห็นได้จากการใช้การสืบเสาะก่อนศาลมีคํา
พิพากษา (Presentence Investigstion) และการคุมความประพฤติควบคุมและสอดส่อง (Supervision) โดย
พนักงานคุมประพฤติ
สําหรับการคุมประพฤติในประเทศไทยนั้นเริ่มมีแนวความคิดโดยการใช้วิธีพิเศษสําหรับเด็ก
ขึ้นก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 จากนั้นจึงมีบทบัญญัติเรื่องงานคุมประพฤติอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้ใหญ่ปรากฏเป็นครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56-58 ที่กําหนดให้อํานาจศาลในการรอการลงโทษและคุมความประพฤติผู้กระทําผิด แต่ก็ไม่มีการ
จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบอย่างจริงจัง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 เมื่อมีการจัดสัมมนาเรื่องอาชญากรรมกับการ
ป้องกันสังคมว่าด้วยการนําระบบคุมประพฤติมาใช้ในประเทศไทย โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ร่วมกับ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ประชุมได้เสนอผลการประชุมไปยังรัฐบาล ต่อมาสํานักงาน
ส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดตั้งองค์กรคุมประพฤติ
ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ได้แก่ สํานักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นกรมคุมประพฤติเมื่อปี
พ.ศ. 2535
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 52.2 เป็นเพศชายรองลงมาร้อยละ 47.8 เป็นเพศหญิงร้อยละ
44.9มีอายุ 31-40ปี รองลงมา ร้อยละ 31.3มีอายุ 41 - 50ปี และร้อยละ 10.2มีอายุ 30 ปีขึ้นไปร้อยละ 89.9
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 10.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 77 ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งข้าราชการ รองลงมาร้อยละ 20.3ปัจจุบันดํารงตําแหน่งพนักงานราชาการ และร้อยละ 2.7 ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งลูกจ้าง ร้อยละ 51.1 มีอายุราชการในตําแหน่งปัจจุบัน น้อยกว่า 5 ปี รองลงมาร้อยละ 30.6
มี อ ายุ ร าชการในตํ า แหน่ ง ปั จ จุ บั น 5-10 ปี และร้ อ ยละ 1.7 มี อ ายุ ง านราชการในตํ า แหน่ ง ปั จ จุ บั น
20-25 ปี ร้อยละ 51.8 เคยทําคดีหรือรับสํานวน 100 – 500 คดี รองลงมาร้อยละ 18.9 เคยทําคดีหรือรับ
สํานวน 500 – 1000คดี รองลงมาร้อยละ 18.3 เคยทําคดีหรือรับสํานวนน้อยกว่า1 - 100 คดี และร้อยละ 2.4
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เคยทําคดีหรือรับสํานวน มากกว่า 3000 คดี ร้อยละ 86.3 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 1-25 คดี และร้อยละ
1.3 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 25-50 คดีรองลงมาร้อยละ 7 รับสํานวนคดีเฉลี่ยเดือนละ 100 คดีขึ้นไป
สําหรับทัศนะต่อแนวทางการปรับปรุงบทบทบาทและหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติด้าน
การสืบเสาะและพิ นิจ พนักงานคุ มประพฤติมีความคิดเห็นว่าควรมีกฎหมายบัญญัติค่าตอบแทนพิ เศษแก่
พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.84 S.D = .422) รองลงมาเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานคุมประพฤติมีความเสี่ยงต่ออันตราย ( X 4.68 S.D = .573 และ X = 4.60 S.D = .647
ตามลําดับ) และพนักงานคุมประพฤติควรมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจําเลยในทุกแหล่งข้อมูล
และในลําดับที่ 4 มีความคิดเห็นว่าการสืบเสาะและพินิจทําให้ศาลทราบภูมิหลังของผู้กระทําผิดแต่ละราย และ
ช่วยให้การพิจารณาพิพากษาลงโทษเป็นไปอย่างเหมาะสม ( X =4.59 S.D = .594) อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่าสนใจว่าความเห็นด้านการพกพาอาวุธกลับได้รับความสนใจมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ( X =3.14 S.D =
1.2) ในขณะที่ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะและพินิจ จําเลยในทุกคดีก่อนมีคําพิพากษา พนักงาน
คุมประพฤติมีความคิดเห็นทีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( X =2.3 S.D = 1.1)
ในด้านบทบาทที่คาดหวังของพนักงานคุมประพฤติ เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีบทบาทเป็น
ผู้แก้ไขฟื้นฟู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.60 S.D = .705) รองลงมาเห็นว่าเป็นคนกลาง ( X =4.52 S.D = .619)
และลําดับถัดไปเห็นว่าเป็นผู้ตรวจสอบ ( X =4.323 S.D=.854) แต่ขณะที่การเห็นบทบาทของตนเองในฐานะ
ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานคุมประพฤติกลับมิได้ให้ความสําคัญในระดับต้น ( X =4.06 S.D = 1.020) อย่างไร
ก็ตามพนักงานคุมประพฤติก็เข้าใจบทบาทได้ดีว่ามิได้เป็นผู้ลงโทษผู้กระทําผิด ( X =2.07 S.D = 1.0)
กรมคุ ม ประพฤติ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ได้ แ ก่ การสื บ เสาะและพิ นิ จ การควบคุ ม และสอดส่ อ ง
(การคุ มความประพฤติ) และการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดตามพระราชบั ญญัติวิธีดําเนินการ
คุมความประพฤติ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะต้องทําหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 56-58 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ในเรื่องของการคุมความประพฤติผู้กระทําผิดตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ในกรณีที่ศาลมีพิพากษาให้รอการ
กําหนดโทษ หรือรอการกําหนดพร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติด้วย
หลักเกณฑ์ที่ศาลจะสั่งคุมความประพฤติได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคแรก
คือ ต้องเป็นความผิดที่มีโทษจําคุก และศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี โดยผู้กระทําผิดนั้นต้องไม่เคยได้รับโทษ
จําคุกมาก่อน หรือถ้าได้รับโทษจําคุกมาก่อนแต่เป็นโทษที่ได้กระทําลงโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
บุ ค คลนั้ น ยั ง มี โ อกาสได้ รั บ การรอลงอาญาได้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ศ าลพิ เ คราะห์ ถึ ง ประวั ติ ภู มิ ห ลั ง ของผู้ ก ระทํ า ผิ ด
ประกอบด้วย โดยอาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะแล้วทํารายงานเสนอต่อศาล โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 11
ที่ให้อํานาจศาลมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจบรรดาประวัติเกี่ยวกับจําเลย สภาพ
ความผิด พฤติการณ์แห่งคดีและเหตุอันควรปรานี เพื่อนํามาประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดี
จําเลยรายนั้นๆ
สําหรับพนักงานคุมประพฤติ จะปฏิบัติหน้าที่ในการสืบเสาะและพินิจจําเลยตามที่ศาลมีคําสั่ง
ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถดําเนินการได้ทันศาลอาจจะ
ขยายระยะเวลาการสืบเสาะและพินิจได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน การดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติกฎหมายได้
มอบอํ านาจในการปฏิบัติงานไว้ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญ ญัติ วิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติ
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เมื่อศาลมีคําสั่งให้คุมความประพฤติจําเลย จําเลยก็จะมีสถานะเป็น “ผู้ถูกคุมความประพฤติ”
ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดอาจจะเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อ ได้แก่ ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติหรือทํางานบริการสังคม ให้ฝึกหัดอาชีพหรือทํางานอันเป็นกิจ จะลักษณะ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่
ศาลเห็นสมควร
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบริหารงานคุมประพฤติในระบบกระจายอํานาจ โดยสามารถ
แยกประเภทของการบริหารงานคุมประพฤติ ได้ 6 ประเภท คือ งานคุมประพฤติของเยาวชน (Juvenile)
งานคุมประพฤติของแขวง (Municipal) งานคุมประพฤติของเขต (County) งานคุมประพฤติของมลรัฐ (State)
งานคุมประพฤติแบบผสมของมลรัฐ (State combined) งานคุมประพฤติของรัฐบาลกลาง (Federal)
งานคุมประพฤติของมลรัฐ (State) นั้น จะมีหน่วยงานคุมประพฤติส่วนกลางเป็นแกนหลักใน
การบริหารงานทั่วทั้งมลรัฐ ส่วนงานคุมประพฤติแบบผสมของมลรัฐ (State combined) มีหน่วยงาน
คุมประพฤติและพักการลงโทษอยู่ด้วยกันเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ส่วนงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลาง
(Federal) อยู่ภายใต้การบริหารงานของศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งต้องดูแลงานพักการลงโทษด้วย
บทบาทของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า จะมี อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลาย
นัก วิ ช าการท่ า นหนึ่ ง ได้แ บ่ ง บทบาทของพนั ก งานคุ ม ประพฤติไ ว้ ถึ ง 11 บทบาทด้ ว ยกั น คื อ บทบาทของ
ผู้ตรวจสอบ นายหน้า ทนายความ ผู้ประเมินผล ผู้ระดมทรัพยากร ผู้เสริมกําลังความสามารถ ผู้จัดการข้อมูล
คนกลาง ผู้ให้การศึกษา นักวางแผนชุมชนและผู้บังคับใช้กฎหมาย
อีกท่านหนึ่งเห็นว่า พนักงานคุมประพฤติน่าจะมีบทบาทสําคัญใหญ่ๆ ได้แก่ 1.ผู้ให้คุณให้โทษ
หรือผู้รักษากฎหมาย (Punitive/Law Enforcement Officer) 2.เจ้าหน้าที่สวัสดิการหรือผู้แก้ไขบําบัด
(Welfare/Therapeutic Officer) 3. ผู้ปกป้องคุ้มครองหรือผู้ทํางานแบบผสม (Protective/Synthetic
Officer) ลักษณะของพนักงานคุมประพฤติทั้ง 3 แบบข้างต้น สามารถนํามาพิเคราะห์ในรูปของตัวแบบ (Model)
ได้ 3 ตัวแบบตามลําดับ คือ (1) ตัวแบบที่เน้นการควบคุม (Control Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแล
กิจกรรมทั้งหลายของผู้กระทําผิดโดยมุ่งควบคุมบุคคลนั้นเป็นหลัก (2) ตัวแบบที่เน้นการบริการทางสังคม
(Social Service Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแลผู้กระทําผิดโดยมุ่งพิจารณาความต้องการของบุคคลนั้นทั้ง
ทางด้านสังคมและจิตวิทยา (3) ตัวแบบผสมผสาน (Combined Model) เป็นแนวการสอดส่องดูแลผู้กระทําผิด
โดยให้ทั้งการบริการในขณะที่ใช้วิธีการควบคุม ควบคู่กันไป
ลักษณะงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีลักษณะงานพื้นฐานที่สําคัญ 3 งาน คือ
งานบริการสําหรับเยาวชน งานสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา และงานคุมความประพฤติ ซึ่งหลักการและวิธีการจะ
คล้ายคลึงกัน
ในงานสืบเสาะก่อนศาลพิพากษา พนักงานคุมประพฤติก็จะดําเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวจําเลยเพื่อทํารายงานเสนอต่อศาล แต่มีข้อสังเกตคือ ในกรณีการสืบเสาะหากเป็นศาลของรัฐบาลกลาง
กฎหมายบังคับศาลต้องสืบเสาะทุกคดี เว้นแต่จําเลยจะสละสิทธิและศาลอนุญาต และมลรัฐส่วนใหญ่จะบังคับ
เช่นเดียวกัน ยกเว้นบางมลรัฐ เช่น มลรัฐเท็กซัสไม่มีกฎหมายบังคับ โดยให้เป็นดุลพินิจของศาล
เหตุที่รายงานการสืบเสาะได้รับความสําคัญก็เนื่องมาจากมีการวางหลักเกณฑ์ในการกําหนด
โทษว่า ศาลจะต้องพินิจพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ ข้อมูลจากรายงานการสืบเสาะ ข้อมูลจากการ
สืบพยาน และประการสุดท้ายศาลอเมริกันจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมอาจมีขึ้นจากการลงโทษนั้น
การที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะได้
ทุกคดี น่าจะเป็นเพราะการกระจายหน่วยงานออกเป็นของรัฐบาลกลาง ของมลรัฐ เขต ซึ่งทําให้มีงบประมาณ
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เพียงพอในการหาอัตรากําลังพนักงานคุมประพฤติ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทํางานคุม
ประพฤติ เช่น การตรวจสอบประวัติการกระทําผิดผ่านคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม
อํ า นาจหน้ าที่ ของพนั กงานคุ ม ประพฤติอ เมริ กัน แยกพิ จ ารณาได้ เป็ น อํ า นาจหน้ าที่ ข อง
พนักงานคุมประพฤติรัฐบาลกลางและของพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐ
อํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติรัฐบาลกลาง รับผิดชอบคดีที่มาจากศาลรัฐบาลกลาง
ตามประมวลกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลาง (Federal Criminal Code and Rules) ซึ่งมีหน้าที่
สําคัญๆ เช่น ให้คําแนะนําผู้ถูกคุมความประพฤติรวมถึงผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ที่ได้รับการปล่อย
ชั่วคราวภายใต้การสอดส่อง (Supervised release) จากศาล ดําเนินการคุมความประพฤติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ออกไปทํางานชั่วคราวนอกเรือนจํา ส่งบันทึกผลการทํางานให้ผู้อํานวยการสํานักงานศาลแห่งสหรัฐ
รายงานความประพฤติและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติให้ศาลทราบอย่างสม่ําเสมอ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ศาลมอบหมาย
ส่วนอํานาจในการปฏิบัติงานนั้นปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลาง
ฉบับเดียวกัน แยกพิจารณาได้ดังนี้
1. อํานาจในการรวบรวมข้อมูลทั่วไประหว่างการสืบเสาะและการคุมความประพฤติ
หากเป็นกรณีรวบรวมเอกสารทั่วไปเช่น หลักฐานทางการศึกษา การทํางาน สุขภาพ การเป็นทหาร ฐานะทาง
การเงิน หากผู้กระทําผิดนํามาให้ก็ไม่มีปัญหาประการใด แต่ถ้าหากผู้กระทําผิดไม่มี พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อยินยอมเปิดเผยข้อมูลลงในแบบกรอกข้อความสําเร็จรูป เพื่อส่งไปขอหลักฐาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้กระทําผิดอ้างถึง
2. อํ า นาจในการตรวจสอบประวั ติ ก ารกระทํ า ผิ ด พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ส ามารถ
ตรวจสอบได้ทันทีจากสํานักงานตํารวจสอบสวนกลาง (FBI) โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีหนังสือขอความ
ร่วมมือจากตํารวจมลรัฐ ตํารวจท้องถิ่น ตลอดจนตํารวจสากล พนักงานคุมประพฤติจึงไม่จําเป็นต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือเอง
3. อํานาจในการเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจสอบ กรณีระหว่างการสืบเสาะ หากศาลมีคําสั่ง
ไว้ว่า ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจสอบ ดังนี้จําเลยต้องปฏิบัติตาม จะปฏิเสธมิได้ หรือหากเป็นกรณีที่ศาล
ไม่ได้สั่งไว้ แต่จําเลยยินยอมให้เก็บโดยสมัครใจ พนักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินการได้เองอย่างไรก็ตามถ้า
จําเลยไม่ยินยอมและศาลมิได้มีคําสั่งบังคับไว้ พนักงานคุมประพฤติจะบันทึกไว้ในรายงานการสืบเสาะหรืออาจ
ยื่นคําร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคําสั่งให้เก็บก็ได้
4. อํานาจในการเข้าไปในบ้านหรือสถานที่ทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติและการยึด
สิ่งของผิดกฎหมาย ในระหว่างการสืบเสาะนั้น พนักงานคุมประพฤติจะต้องนัดวันที่จะไปพบจําเลยที่บ้านโดย
ความเห็นชอบของจําเลย ส่วนในระหว่างคุมความประพฤตินั้น เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือชื่อรับ
เงื่อนไขการคุมความประพฤติถือไว้ ยินยอมให้พนักงานคุมประพฤติไปพบที่บ้านได้ทุกเวลา รวมทั้งสามารถยึด
สิ่งผิดกฎหมายจากผู้ถูกคุมความประพฤติได้ด้วย
5. อํานาจในการพกพาอาวุธ พนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางมีอํานาจพกพาอาวุธ
ได้ หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลกลางซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ในการสอดส่องดูแล เพื่อการคุ้มครองป้องกัน สืบค้นหรือฟ้องร้องการฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อาจมี

105

ระเบียบภายในสํานักงานคุมประพฤติแห่งนั้นจํากัดอํานาจดังกล่าวได้ ดังเช่นที่สํานักงานคุมประพฤติของรัฐบาล
กลางในเมืองซานฟรานซิสโก
ส่วนพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐ จะรับงานคุมประพฤติจากศาลซึ่งมีเขตอํานาจในมลรัฐนั้น
โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐหรือรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐนั้น
ซึ่งอาจมาจากศาลเขต (County Court) ศาลแขวง (Municipal Court)
ในส่วนของอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติมลรัฐต่างๆ มีความคล้ายคลึงกัน ผู้ศึกษา
จึงยกตัวอย่างมาจากบางมลรัฐประกอบเข้าด้วยกัน ดังนี้
มลรัฐอิลลินอยย์ มีกฎหมายกําหนดบัญญัติถึงหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ไว้ 9 ข้อ คือ
(1) ดําเนินการสืบเสาะคดีผู้ที่สามารถจะถูกคุมความประพฤติ (2) แจ้งให้ศาลทราบถึงประวัติการกระทําผิดและ
ประวัติการคุมความประพฤติเดิมของจําเลย (3) ทํารายงานและหนังสือแจ้งทั้งหลายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(4) ดําเนินการเก็บบันทึกคดีที่สืบเสาะให้ถูกต้องและสมบูรณ์ (5) รับผิดชอบดูแลบุคคลที่ถูกคุมความประพฤติ
ภายใต้กฎเกณฑ์และระยะเวลาที่ศาลกําหนด (6) พัฒนาและดําเนินงานบริการสังคมหรืองานบริการสาธารณะที่
เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติ (7) หากผู้ถูกคุมความประพฤติย้ายจากเขตเดิมที่ตนเคย
กระทําผิดไว้ พนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบคดีในเขตเดิมมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติในเขตใหม่
ที่ผู้ถูกคุมความประพฤติย้ายไปอยู่ทราบ พนักงานคุมประพฤติในเขตใหม่จะต้องเข้ารับผิดชอบและมีอํานาจ
หน้าที่ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ (8) ให้อนุญาตผู้ถูกคุมความประพฤติเดินทางภายใต้การสอดส่องดูแล เว้นแต่
ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในกฎหมายนี้ หรือตามระเบียบของศาล
ส่วนในมลรัฐนิวเจอร์ซีก็มีกฎหมายการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ บัญญัติให้อํานาจที่
ชัดเจนแก่พนักงานคุมประพฤติ กล่าวคือ ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตํารวจ
(Constable) และให้มีหน้าที่โดยสรุปเช่น (1) ดําเนินการสืบเสาะและทํารายงานตามที่ศาลสั่ง ในเขตศาลที่ตน
ได้รับการแต่งตั้ง (2) ดําเนินการรับชําระค่าอุปการะ และเงินส่วนแบ่งสินสมรสกรณีศาลขอให้ช่วยดําเนินการ
(3) ดําเนินการคุมความประพฤติบุคคลตามที่ศาลสั่ง (4) ทํารายงานอื่นๆ ตามที่ศาลสั่ง เป็นต้น
ในมลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ประมวลกฎหมายอาญาแห่ ง แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ พ นั ก งาน
คุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย (Peace Officer) มีอํานาจหน้าที่คล้ายตํารวจ แต่ถูก
จํากัดให้มีอํานาจเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติเท่านั้น
กรณีอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐสรุปได้ดังนี้
1. อํานาจในการรวบรวมข้อมูลทั่วไประหว่างการสืบเสาะและการคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติในมลรัฐต่างๆ มีภาระหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งในการสืบเสาะประวัติและภูมิหลังของ
ผู้กระทําผิด และดําเนินการคุมความประพฤติผู้กระทําผิด อีกทั้งไม่มีความแตกต่างมากนักกับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคุมประพฤติรัฐบาลกลาง
ในการรวบรวมข้อมูลและเอกสาร ในมลรัฐอิลลินอยย์ วิธีปฏิบัติเบื้องต้นของพนักงาน
คุมประพฤติเมื่อศาลสั่งสืบเสาะก็คือให้สอบถ้อยคําจําเลยเบื้องต้นตามแบบสอบข้อมูลเบื้องต้น แล้วนัดให้ไปพบ
พนักงานคุมประพฤติเพื่อสอบถ้อยคําอย่างละเอียด ต่อไป ในการสอบถ้อยคําเบื้องต้น พนักงานคุมประพฤติจะ
ให้จําเลยลงลายมือชื่อยินยอมให้สํานักงานคุมประพฤติสามารถขอข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบเสาะซึ่งเป็น
การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนั่นเอง
หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะต้องรวบรวมข้อมูลภูมิหลังของผู้กระทําผิด เกี่ยวกับ
ครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพและพฤติกรรมส่วนตัว ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะได้ข้อมูล
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เหล่านี้ พนักงานคุมประพฤติจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ งจากจําเลยหรือผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในการสืบเสาะหรือคุมความประพฤติแล้วแต่กรณี โดยจําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติจะลงลายมือ
ชื่อยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในจดหมายหลายฉบับที่จะส่งไปขอตรวจสอบประวัติทั่วไปจากหน่วยงาน
ต่างๆ และมลรัฐอื่นก็ต้องกระทําในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อมิให้เป็นการละเมิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนในขั้นตอนของการคุมความประพฤติ ปกติจะได้ ข้อมูล ทั้ งหลายที่เกี่ ยวกับตัวผู้ ถูก
คุมความประพฤติมาแล้วในขั้นตอนการสืบเสาะ แต่หากต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมก็ต้องความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรเช่นกัน
2. อํานาจในการตรวจสอบประวัติการกระทําผิด การตรวจสอบประวัติการกระทําผิดใน
มลรัฐต่างๆ ไม่จําเป็นต้องขอความยินยอม และการตรวจสอบประวัติในมลรัฐจะใช้วิธีการขอความร่วมมือจาก
สํานักงานสอบสวนกลาง (FBI) เช่นกัน นอกจากนี้ หากมีความจําเป็นยังขอความร่วมมือไปยังตํารวจของมลรัฐ
หรือตํารวจท้องถิ่นที่สํานักงานคุมประพฤตินั้นตั้งอยู่ก็ได้
3. อํา นาจในการเก็ บปั ส สาวะและตั ว อย่า งอื่ น เพื่อ ตรวจสอบ ในคดีสื บ เสาะของมล
รัฐอิลลินอยย์ หากจําเลยอ้างว่า เคยรับการรักษามาแล้ว พนักงานคุมประพฤติจะให้จําเลยกรอกแบบยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลเพื่อส่งไปตรวจสอบยังสถานบําบัดรักษา หรือใช้วิธีการขอให้ศาลมีคําสั่งจําเลยไปตรวจที่สถาน
บําบัดยาเสพติด โดยพนักงานคุมประพฤติจะไม่เก็บปัสสาวะตรวจเองในคดีสืบเสาะ
แต่ในระหว่างการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจเองได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขผู้กระทําผิดของมลรัฐอิลลินอยย์ บัญญัติถึงเงื่อนไขบังคับเพื่อการสอดส่อง โดยผู้
ถูกคุมความประพฤติจะต้องส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ เพื่อตรวจสอบหาสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ยิ่งไปกว่า
นั้น กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังได้บังคับผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทําผิดหรือพยายามกระทําผิดทางเพศต้อง
ส่งตัวอย่างเลือด ไปยังสํานักงานตํารวจมลรัฐอิลลินอยย์อีกด้วย
สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดในมลรัฐนิวเจอร์ซี ศาลสามารถวางเงื่อนไขเพื่อ
คุมความประพฤติโดยสั่งให้บุคคลนั้นเข้ารับการบําบัดรักษา พร้อมทั้งสามารถสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้อง
ถูกตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาที่ถูกคุมความประพฤติ
4. อํานาจในการเข้าไปในบ้านหรือสถานที่ทํางานของผู้ถูกคุมความประพฤติ การตรวจ
ค้นและยึดสิ่งของผิดกฎหมาย อํานาจของพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐอิลลินอยย์ที่จะเข้าไปในบ้านหรือที่
ทํางานของผู้ถู กคุ มความประพฤติ จะกํ าหนดอยู่ในเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ บัญ ญัติใ ห้ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติต้องอนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติไปเยี่ยมที่บ้านพักอาศัยหรือสถานที่ใดๆ อันเป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ เช่นเดียวกันกับในมลรัฐนิวเจอร์ซี
ในเรื่องการตรวจค้น ประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ นิวยอร์ค บัญญัติให้อํานาจแก่
พนักงานคุมประพฤติว่าในระหว่างการคุมความประพฤติ หากมีเหตุผลอันควรเชื่อว่า จําเลยได้กระทําการฝ่าฝืน
เงื่อนไขของศาล ศาลอาจออกหมายค้นให้พนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอํานาจ ดําเนินการตรวจ
ค้นร่างกายหรือบ้านพักอาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้น
แต่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย กรณีของการตรวจค้นร่างกาย บ้านพัก หรือยานพาหนะของผู้ถูก
คุมความประพฤตินั้น ศาลใช้วิธีวางกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกคุมความประพฤติยินยอมให้พนักงานคุมประพฤติหรือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นตัว บ้านพัก หรือยานพาหนะและยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวัน
หรือกลางคืน โดยไม่ต้องมีหมายค้น ทําให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจตรวจค้นและยึดสิ่งของจากผู้ถูกคุม
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ความประพฤติได้โดยชอบด้วยกฎหมายแม้ไม่มีหมายค้น โดยไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะถือเสมือนว่า
ผู้ถูกคุมความประพฤติยินยอมสละสิทธิส่วนบุคคลของตน
ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดช่องไว้ ให้อํานาจศาล
สามารถวางข้อกําหนดเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เพื่อความเหมาะสมในการอํานวยความยุติธรรม ทําให้ศาลมี
อํานาจใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการวางเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและเพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัยของสาธารณชน
5. อํ า นาจในการพกพาอาวุ ธ เนื่ อ งจากพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นมลรั ฐ เป็ น Peace
Officer จึงมีอํานาจพกพาอาวุธได้ แต่หน่วยงานนั้นอาจจํากัดการพกพาได้ดังเช่นสํานักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่
เขตคุกค์ มลรัฐอิลลินอยย์จะไม่ให้พนักงานคุมประพฤติที่ดูแลคดีประพฤติปกติพกพาอาวุธ แต่จะให้พนักงานคุม
ประพฤติที่อยู่ในหน่วยคุมความประพฤติพิเศษที่เรียกว่า หน่วยคุมความประพฤติแบบเคร่งครัด (IPS Unit)
สามารถพกพาอาวุธขณะออกสอดส่องหรือเยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งหน่วยนี้จะรับผิดชอบดูแลคดี
ที่ผู้ถูกคุมความประพฤติกระทําผิดค่อนข้างมีปัญหา
ส่วนพนักงานคุมประพฤติแคลิฟอร์เนียก็มีอํานาจพกพาอาวุธได้ตามกฎหมายเช่นกัน สําหรับ
พนักงานคุมประพฤติมลรัฐนิวเจอร์ซี แม้กฎหมายจะให้อํานาจจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติได้ แต่ไม่มีอํานาจ
พกพาอาวุธ เนื่องจากศาลฎีกาแห่งมลรัฐไม่อนุญาต
ในส่วนของข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการให้อํานาจจับกุมและพกพาอาวุธของพนักงานคุมประพฤติใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังเป็นที่ถกเถียงของบรรดานักวิชาการ เนื่องจากบทบาทอันหลากหลายบางครั้งดูจะ
ขัดแย้งกันเองระหว่างการเป็นผู้แก้ไขบําบัด (Therapeutic Officer) กับบทบาทของผู้รักษากฎหมาย (Law
Enforcement Officer) โดยนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า การสอดส่องตรวจตราและสืบค้นไม่ใช่หน้าที่หลักของ
พนักงานคุมประพฤติ แต่เป็นหน้าที่ของตํารวจผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนและมีอุปกรณ์ดีกว่า และยังเสนอความเห็น
ว่า การให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของบทบาทและวิชาชีพในสายตาของ
ประชาชน และการทํางานโดยเลียนแบบตํารวจจะทําให้ภารกิจซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น ฉะนั้นหากต้องเข้า
พื้นที่อันตราย ควรใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเหมาะสมกว่า
หน่ ว ยงานคุ ม ประพฤติ แ ละพั ก การลงโทษประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าไม่
อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธ และในทางปฏิบัติ นโยบายของหน่วยงานคุมประพฤติและพักการ
ลงโทษเกี่ยวกับการพกพาอาวุธจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.) พนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษ ไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาทุก
เวลา ตามกฎหมายของมลรัฐหรือไม่ก็ตามนโยบายของหน่วยงาน เช่น ในมลรัฐแมรี่แลนด์ เท็กซัส เซ้าท์ดาโกตา
และมลรัฐนิวเจอร์ซี โดยเฉพาะมลรัฐนิวเจอร์ซีนี้ ศาลฎีกาสั่งห้ามพนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธเนื่องจากเห็น
ว่า งานคุมประพฤติเป็นงานให้คําแนะนําและช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
2.) เจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจตามกฎหมายในฐานะเจ้ า พนั ก งานผู้ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย (Peace Officer) แต่หน่วยงานจํากัดอํานาจให้ลดน้อยลง เช่น สํานักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่เขต
มอนโกเมอร์รี่ (Mongomery County Adult Probation Department) มลรัฐโอไฮโอ อนุญาตให้พนักงาน
คุมประพฤติพกพาอาวุธเฉพาะเมื่อได้รับมอบหมายงานพิเศษหรือกรณีฉุกเฉิน เช่น ผู้กระทําผิดที่เป็นอันตราย
หลาบหนี หรือหน่วยงานถูกข่มขู่คุกคาม
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ในสํานักงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดแห่งจอร์เจีย อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติพกพาอาวุธ
ได้ในกรณีมีการจับกุมหรือต้องนําตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขไปส่ง ณ ที่อื่น หรือเข้าไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ที่เป็นอันตรายเท่านั้น
3.) เจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจตามกฎหมายในฐานะเจ้ า พนั ก งานผู้ รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย และหน่วยงานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติพกพาอาวุธได้ เช่น มลรัฐอลาบามาและเคนตักกี้
อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษที่ผ่านการฝึกอบรมพกพาได้ ในเขตบิบบ์ มลรัฐ
จอร์เจีย อนุญาตให้พนักงานคุมประพฤติทุกคนพกพาอาวุธได้
ในขณะเดียวกันนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งแย้งว่า หน่วยงานคุมประพฤติที่ไม่สามารถคุ้มครอง
ป้ อ งกั น สั ง คมให้ เ ต็ ม ที่ ย่ อ มเป็ น การละเลยต่ อ ภาระผู ก พั ก กั บ สาธารณชนและองค์ ก รบริ ก ารสั ง คมอื่ น ๆ
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ถูกคุมความประพฤติกําลังเสพยาเสพติด สภาพการณ์เช่นนี้บุคคลผู้นั้นมีแนวโน้ม
ที่จะกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อไป ย่อมเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าบุคคลนั้นกําลังก่อภัยให้กับตนเองและชุมชนการที่
พนักงานคุมประพฤติไม่มีอํานาจจับกุมในทันที่ย่อมไม่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมได้ ยิ่งไปกว่านั้น
ยังเห็นว่าพนักงานคุมประพฤติมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย (Peace Officer) มีอํานาจใน
การจับกุม ดังนั้นการพกพาอาวุธจะทําให้พนักงานคุมประพฤติปลอดภัย และในความเป็นจริงแล้วการพกพา
อาวุธจะใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น
ในเรื่องของอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบางประเภทตามกฎหมายอื่น สามารถแยกกลุ่ม
เจ้าพนักงานได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มที่มีอํานาจจับกุมและสอบสวน ได้แก่ พนักงานสอบสวน
2.กลุ่มที่มีอํานาจจับกุม ตรวจค้น ตรวจสอบ แต่ไม่มีอํานาจสอบสวน ได้แก่ พนักงานศุลกากร
พนักงานเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติศุลกากร ผู้ตรวจการกรมการขนส่ง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ
3.กลุ่มที่มีอํานาจสอบสวนแต่ไม่มีอํานาจจับกุม ได้แก่ พนักงานคุมประพฤติและพนักงาน
สังคมสงเคราะห์ของสถานพินิจ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
4.กลุ่มที่ไม่มีทั้งอํานาจจับกุมและสอบสวน ได้แก่ พนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ
และกรมราชทัณฑ์
จะเห็นได้ว่าในเจ้าพนักงานกลุ่มที่สองนั้น เจ้าพนักงานมีอํานาจพอสมควรในการเผชิญหน้ากับ
ผู้กระทําผิดที่มิใช่เป็นผู้กระทําผิดที่มีพฤติกรรมเลวร้ายหรือเบี่ยงเบนร้ายแรงกล่าวคือเป็นบุคคลทั่วๆ ไปส่วน
เจ้าพนักงานกลุ่มที่สามนั้น จะเกี่ยวข้องกับลูกหนี้และเด็ก แต่เจ้าพนักงานกลับมีอํานาจไม่น้อย
ส่วนพนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ในกลุ่มที่สามนั้น โดยตัวเอง
ไม่มีทั้งอํานาจจับกุม ตรวจค้น หรือสอบสวน แต่กระนั้น พนักงานคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์ก็ยังมีกลไกในการ
ควบคุมผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ ผ่านทางพัศดีของเรือนจําที่มีอํานาจจับกุมโดยไม่ต้องมี
หมายจับ เพราะหากผู้ได้รับการพักโทษฝ่าฝืนเงื่อนไข อาจถูกจับกุมนําตัวกลับมายังเรือนจําทันที
มีข้อสังเกตจากวิธีการทํางานของพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ ที่เน้นปรัชญาการ
ควบคุม (Offender Control) หรือใช้ตัวแบบการควบคุม (Control Model) โดยการให้ผู้ถูกคุมประพฤติต้อง
ไปรายงานตัวต่อนายอําเภอ หรือตํารวจในพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
ฉับพลัน โดยให้เจ้าหน้าที่เรือนจําสามารถจับกุมผู้ถูกคุมประพฤติได้ทันทีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือมีพฤติกรรม
ไม่น่าไว้วางใจ เพราะยังถือว่าผู้ถูกคุมความประพฤติยังเป็นผู้ต้องโทษอยู่ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการยับยั้งข่มขู่
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(Deterrent) เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่ต้องอาศัยการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยความรวดเร็ว
และแน่นอน การใช้ระบบควบคุมดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สถิติการผิดเงื่อนไขของงานคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์อยู่ในระดับต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของกรมคุมประพฤติ (กระทรวงยุติธรรม) แต่กระนั้น
กรมราชทัณฑ์ควรจะต้องให้ความรู้ด้านการแก้ไขฟื้นฟูแก่เจ้าพนักงานในท้องที่ด้วย ซึ่งจะยิ่งทําให้งานสอดส่องมี
คุณภาพมากขึ้น
ดังนั้น จะเห็นว่าคงมีแต่พนั กงานคุมประพฤติผู้ใหญ่ที่ไม่มีเครื่องมือใดในการช่วยควบคุม
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ให้ อ ยู่ ใ นกรอบของการมี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนาและจากการสํ า รวจทั ศ นะของพนั ก งาน
คุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน ควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายในส่วนที่
เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ ห้ ชั ด เจน และเพิ่ ม มาตรการบางอย่ า งเพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
คุมประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะ
และพินิจยังมีความคิดเห็นว่า ควรมีกฎหมายบัญญัติค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกันกับเจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวง
ราชการ เนื่องจากเป็นงานที่เสี่ยงต่ออันตราย สําหรับการเพิ่มเติมในอํานาจหน้าที่เห็นควรที่จะมีอํานาจในการ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจําเลยในทุกแหล่งข้อมูล และอํานาจในการกระทําต่อร่างของจําเลยที่จําเป็นต่อการ
สืบเสาะและพินิจ เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ การเก็บปัสสาวะหรือของเหลวอื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามพนักงาน
คุมประพฤติส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความคิดเห็นว่าการเพิ่มอํานาจหน้าที่ให้กับพนักงานคุมประพฤติ จะต้องคํานึงถึง
สิทธิของจําเลยไปด้วยในด้านการทํางานร่วมกับศาลพนักงานคุมประพฤติยังคงเห็นว่าการสืบเสาะและพินิจ
ยังคงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยได้อย่างเหมาะสม แต่จะต้องมีความ
ยืดหยุ่นในการสืบเสาะและพินิจเป็นไปตามที่ศาลเห็นสมควร แต่เป็นที่น่าสนใจว่าพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการสืบเสาะและพินิจต่างมีความเห็นด้วยค่อนข้างต่ําในกรณีที่เกี่ยวกับการที่จะมีข้อกําหนดให้ศาล
จะต้ อ งสั่ ง ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ดํ า เนิ น การสื บ เสาะและพิ นิ จ จํ า เลยในทุ ก คดี ก่ อ นมี คํ า พิ พ ากษา
เฉกเช่นเดียวกับที่หลายประเทศปฏิบัติอยู่
จากสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พอสรุ ป ได้ ว่ า นอกจากกระบวนการสื บ เสาะและพิ นิ จ เป็ น การ
ดําเนินการที่มุ่งสืบค้นภูมิหลังจําเลย เพื่อหาข้อมูลเสนอต่อศาลอันจะเป็นแนวทางให้ศาลสามารถมีคําพิพากษา
ที่เหมาะสมกับจําเลยในแต่ละราย ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีระบบและกระบวนการที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์
กั น ระหว่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ครอบครั ว ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ผู้ เ สี ย หายและพยานอื่ น ๆ แต่ ก าร
ดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติในปัจจุบันอาศัยเพียงอํานาจตามที่พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 (ซึ่งใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี แล้ว) เพียงไม่กี่
มาตราและเป็นการบัญญัติอย่างกว้างๆ อาทิเช่น การให้ดําเนินการสืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติฯ หรือการให้ส่งตัวให้แพทย์ตรวจแต่ในบทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีความชัดเจนถึงบทมาตรการที่จําเลย
จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การกํากับควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติ ปรากฏการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการดําเนินการที่กระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายของจําเลยซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ระบบงานคุมประพฤติในประเทศไทยก่อกําเนิด
ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ดังนั้น การยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนากฎหมายภายใต้ภาวะกรณีทาง
วิชาการและการคาดการณ์เนื่องจากยังไม่มีการดําเนินการสืบเสาะและพินิจมาก่อนที่จะก่อเกิดกฎหมายฉบับนี้
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อีกทั้งจนถึงปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวยังมิเคยได้รับการแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อเสนอแนะ
ผู้ ศึ ก ษาเห็น ว่ า มาตรการที่นํ า มาใช้ ใ นการคุม ประพฤติ สื บ เสาะและพิ นิจ จะต้ อ งสามารถ
คุ้ม ครองป้อ งกั น สั งคมได้ จึงควรบั ญ ญั ติก ฎหมายให้เกิ ดความชัด เจนในการรวบรวมข้ อมู ล ต่ า งๆ และเพิ่ ม
มาตรการบางประการที่จําเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานคุมประพฤติมีความสมบูรณ์ยิ่ง
1.ในกรณีการรวบรวมข้อมูลระหว่างการสืบเสาะและคุมความประพฤติ
ควรเพิ่มเติมนิยามศัพท์ของคํ าว่า “สืบเสาะและพินิจ” ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญั ติ
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติฯ ให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้มีการตีความถ้อยคํากันเอง
และเพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
“สืบเสาะและพินิจ หมายความว่า การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทุกชนิด รวมถึง
การดําเนินการทั้งหลายตามกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ทําไปเพื่อทราบประวัติ ภูมิหลังและความ
ประพฤติหรือข้อเท็จจริงอื่นใดอันเกี่ยวกับตัวจําเลย”
ในทางปฏิบัติ เมื่อพนักงานพนักงานคุมประพฤติรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้รับจากจําเลย จะขอความ
ร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลได้อยู่แล้ว เช่น สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย (ปั จจุ บั น กรมคุม ประพฤติใ ช้ระบบเชื่ อมโยงข้ อมูลโดยตรงผ่ านทางคอมพิวเตอร์จ าก
หน่วยงานดังกล่าว) โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ โดยไม่ต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากจําเลยหรือ
ผู้ถูกความประพฤติ แต่สําหรับการถ่ายภาพจําเลย ควรมีการกําหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายหรือโดยกําหนดให้
พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจอย่างพนักงานสอบสวน ซึ่งจะทําให้การรวบรวมขอมูลและเอกสารเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เพื่อคุ้มครองตัวเจ้าพนักงานที่ทําหน้าที่มิให้ถูกฟ้องร้องในภายหลัง ซึ่งจะได้กล่าวรวมในข้อที่ 2
2.ในกรณีการพิมพ์ลายนิ้วมือและการเก็บปัสสาวะหรือตัวอย่างของเหลวจากร่างกาย
ควรแก้ไขบทบัญญัติกําหนดอํานาจในการรวบรวมหลักฐานบางอย่างซึ่งยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการเก็บปัสสาวะ ซึ่งหากบัญญัติให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจอย่างพนักงาน
สอบสวนดังในข้อแรก ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 วรรคแรก ในกฎหมายฉบับ
เดียวกันจากเดิมเป็น “มาตรา 7 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติ มีอํานาจ
อย่างพนักงานสอบสวนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีอํานาจดังต่อไปนี้”
แต่ในกรณีนี้อาจมีขอบเขตที่กว้างเกินไป
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนและรัดกุม ควรใช้วิธีระบุอํานาจหน้าที่ดังกล่าวไว้ใน
อนุมาตราของมาตรา 7 คือ
“มาตรา 7 อนุมาตรา (4) ตรวจสอบประวัติจําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยการพิมพ์
ลายนิ้วมือหรือวิธีการอื่นใด หรือตรวจสิ่งของให้รวมถึงการถ่ายภาพ การเก็บปัสสาวะและตัวอย่างของเหลวจาก
ร่างกายของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานในการสืบเสาะและพินิจ และการ
สอดส่อง”
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อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายควรเพิ่มเติมข้อความในท้ายแบบบันทึก
ถ้อยคําจําเลยว่า “ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบประวัติ
ทั้งหลายอันเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าโดยการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือและเก็บปัสสาวะหรือตัวอย่างของเหลวอื่นใดจาก
ร่างกายของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในงานคุมประพฤติ” แล้วให้จําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติลงลายมือชื่อ
ไว้ ในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือแบบกรอกข้อความการเก็บปัสสาวะ
3.การตรวจค้นร่างกาย
ควรเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา 7 โดยอาศัยเนื้อความในลักษณะเดียวกับพนักงานสอบสวน
ให้ อํ า นาจพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต รวจค้ น ร่ า งกายจํ า เลยในกรณี ที่ มี ข้ อ สงสั ย อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ
4. การพกพาอาวุธ
จากผลการศึกษาพนักงานคุมประพฤติมีความคิดเห็นต่อการพกพาอาวุธในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับปานกลางสอดคล้องกับผู้ศึกษาที่เห็นว่า ยังไม่มีความจําเป็นอย่างมากต่อการให้พนักงานคุมประพฤติ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติพกพาอาวุธ แต่อย่างไรก็ตาม หากในกรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งจริงอันเกี่ยวกับการ
พกพาอาวุ ธ กรมคุ ม ประพฤติ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาในรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ก่ อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การ อาทิ เ ช่ น
การกําหนดเหตุกรณีจําเป็นในแต่ละด้าน การมีกฎระเบียบอันเกี่ยวแก่การพกพาอาวุธ เป็นต้น
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ศึกษาเห็นควรที่จะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่อเครือข่าย
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้กระทํา อาทิเช่นจากหน่วยงาน ตํารวจ
อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ตลอดจนรวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมฯ
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากในปัจจุ บันการปฏิบัติงานดังกล่าวของพนักงานคุมประพฤติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็น
กระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนหลายขึ้นตอนหลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เช่น การ
จัดทําหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล การเข้าสืบค้นข้อมูลยังแหล่งที่ตั้งของสถานที่แหล่งข้อมูล
เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลในการสื บ เสาะและพิ นิ จ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในแต่ ล ะราย ดั ง นั้ น
หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้ามารองรับการปฏิบัติงานได้ก็ย่อมจะทําให้ย่นระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี และนอกจากนี้ก็น่าที่จะเป็นการลดปริมาณคดีที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติของพนักงาน
คุมประพฤติให้ลดลง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการจัดสรรอัตรากําลังที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานคุมประพฤติในภาพรวมได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา ความเป็นไปได้ในอนาคตในการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องผ่านการ
สืบเสาะก่อนทุกคดี เพื่อกลั่นกรองให้ได้บุคคลที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติอันเป็นการ
แก้ไขปฐมเหตุประการหนึ่งของการฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และจะเป็นการช่วยให้ศาลได้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดอย่างเหมาะสม
2. ควรมีการศึกษา ความเป็นเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ (Bangkok
Rules) ที่เกี่ยวกับผู้กระทําที่เป็นหญิงและประเภทของคดีอาญาที่มีความเหมาะสมหรือในการสืบเสาะพินิจ
สมควรคุมความประพฤติโดยกําหนดไว้ในกฎหมายคุมประพฤติ
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