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(1)
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการสืบเสาะและพินิจเชิงเปรียบเทียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
รูปแบบการสืบเสาะและพินิจทั้งในและต่างประเทศโดยนํามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ อันจะนําไปสู่การ
นําเสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษาสืบเสาะและพินิจได้ต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาประเด็นของรูปแบบและแนวทางในการดําเนินงานด้าน
การสืบเสาะและพินิจ (Pre-sentence Investigation) ในประเทศไทยโดยยึดถือตามแนวทางที่กรม
คุมประพฤติปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยงานคุมประพฤติ ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติและระเบียบ
ต่างๆ ที่ประกาศใช้ สําหรับแนวทางในการสืบเสาะและพินิจจากต่างประเทศใช้ สําหรับแนวทางในการสืบเสาะ
และพินิจจากต่างประเทศ จะศึกษาจากแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้าน
คุมประพฤติมาเป็นระยะเวลานาน
ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาในครั้งนี้โดยใช้รูปแบบการรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการศึกษา
เชิงเอกสาร (Documentary Research) จากข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางหรือคู่ที่ประกาศใช้
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารทางวิชาการอันเกี่ยวกับระบบคุมประพฤติของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการศึกษา ระบบงานประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแนวคิดด้านการรอการลงโทษที่ได้
วิวัฒนาการมาจากการลดหย่อนโทษหรือบรรเทาโทษที่ใช้กันในประเทศอังกฤษโดยเริ่มมีการนํามาใช้ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1830 ในบอสตันซึ่งริเริ่มโดยหน่วยงานศาลก่อน หลังจากนั้นก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในศาลทั้ง
สหรัฐอเมริกาจนกระทั่งได้มีการใช้คําว่า “การคุมประพฤติ” หรือ “Probation” ในยุคสมัยของ จอห์น ออกุสตุส
(John Augustus) ซึ่งถือเป็นบิดาแห่ง การคุมประพฤติ, ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงคริสตวรรษประมาณ
1830-1859 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ เ ขาเสี ย ชี วิ ต ลงโดยในระยะเวลาดั ง กล่ า วยั ง ถื อ ว่ า ไม่ ไ ด้ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
คุมประพฤติที่ออกโดยรัฐบาลกลางโดยตรง มีแต่เพียงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการคุมประพฤติที่ออกโดยศาลหรือ
ข้อบังคับของรัฐ เช่น สภานิติบัญญัติแห่งรัฐเมสซาชูเสท ได้ออกกฎข้อบังคับการคุมประพฤติขึ้นเป็นครั้งแรก
โดยให้อํานาจกับนายกเทศมนตรีบอสตัน ว่าจ้างพนักงานคุมประพฤติผู้ที่จะทํางานอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ผู้กํากับการตํารวจ จึงนับเป็นครั้งแรกที่ตําแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติถูกยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะ
แขนข้างหนึ่งของศาล ต่อจากนั้นรัฐโร้ด ไอร์แลนด์ และเวอร์มอนต์ ก็ได้ออกกฎหมายของตนเองโดยระบุว่า
บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าข่ายคุมประพฤติเป็นต้น นับได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชาติรายแรกผู้บุกเบิก
มาตรการคุมประพฤติเพื่อเป็นทางเลือกแทนการจําคุกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 กระทั้งต่อมา ปี ค.ศ. 1925 รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดี Calvin Coolidge ได้ออกกฎหมายการคุมประพฤติ (Probation Act of
1925) เพื่อให้อํานาจศาลในการใช้ดุลพินิจ สั่งใช้วิธีการคุมประพฤติเป็นต้นมา
สํ า หรั บ ประเทศไทยแม้ จ ะได้ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ ม ประพฤติ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2500
แต่ศาลก็ยังไม่อาจใช้วิธีการคุมประพฤติได้เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากประสบปัญหาด้านงบประมาณและการ
บริหารจัดการต่อมาจนได้มีการจัดตั้งสํานักงานคุมประพฤติกลางขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2522 ในขณะนั้น
การคุมประพฤติของประเทศไทยกระทําได้แต่เฉพาะในส่วนกลาง เช่น เขตกรุงเทพมหานคร และธนบุรีเท่านั้น
จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สํานักงานคุมประพฤติกลางจึงได้ขยายกิจการคุมประพฤติไปยังส่วนภูมิภาคใน
จังหวัดใหญ่ ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ และจังหวัดอื่น เป็นต้น ในขณะนั้นระบบการคุม
ประพฤติของประทศไทยยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยศาลยุติธรรม ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างกันที่ว่าประเทศไทยไม่มีตําแหน่งพนักงานสืบเสาะและควบคุมก่อนการพิจารณา
(Pretrial Service officers) ทําให้พนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยยังคงมีหน้าที่และบทบาททั้งในด้าน

(2)
การสืบเสาะและสอดส่อง ต่อมาศาลนิยมสั่งใช้งานคุมประพฤติเป็นจํานวนมากมีผลให้มีการปรับยกฐานะ
หน่วยงานคุมประพฤติกลางขึ้นเป็นระดับกรม เรียกว่า กรมคุมประพฤติ (Department of Probation) เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 ทําให้ทุกวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบคล้ายวันสถาปนากรมคุม
ประพฤติ ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการไทย มีผลทําให้ศาลแยกออกจาก
กระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มีผลทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติและพักการ
ลงโทษผู้กระทําผิดมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งกรมคุมประพฤติมาจนกระทั้ง
ปัจจุบันนี้ แต่กระนั้นนับแต่รัฐบาลได้มีประกาศใช้กฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นต้น
มา ทําให้กรมคุมประพฤติมีภารกิจเพิ่มขึ้นในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตลอดจนการคุมประพฤติ
เด็กและเยาวชน และผู้ถูกพักการลงโทษ
ด้านกระบวนงานสืบเสาะและพินิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์หลักของงานสืบเสาะและพินิจในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ “การช่วยให้ศาล
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม” โดยการเสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจต่อศาล โดยรายงานการสืบเสาะจะ
เป็นพื้นฐานในการวางแผนการคุมประพฤติหรือการพักการลงโทษ และการบําบัดรักษาโดยรายงานจะชี้ให้เห็น
ถึงขอบเขตปัญหาชีวิตของจําเลย ความสามารถในการช่วยเหลือและโอกาสที่หาได้ในสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ระหว่างการสืบเสาะและพินิจ รายงานการสืบเสาะฯ ยังเป็นการช่วยในเรื่องของการจําแนกประเภทผู้กระทําผิด
และคัดเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมกับผู้กระทําผิด, หน่วยงานรองรับในการแก้ไขฟื้นฟูฯ รายงานการ
สืบเสาะที่เป็นอุดมคติหรือสมบูรณ์แ บบจะมุ่งเน้นและให้ทิ ศทางแก่ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานรองรับในการ
บําบัดรักษา การฝึกอบรมการดูแลและการจัดการกับปัญหาและความต้องการของจําเลยได้ตรงจุดนอกจากนี้ใน
ประเทศสหรั ฐ อมริกา รายงานการสืบ เสาะและพิ นิ จ สามารถเป็ น แหล่งข้ อมูล ในการทํ าวิ จั ย ในการตั ดสิ น
คดีอาญา รวมทั้งรายงานการสืบเสาะฯ จะเผยให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของผู้กระทําผิด ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจ่ ายค่าปรับของผู้กระทํ าผิ ดตามพระราชบั ญ ญั ติการจ่ ายค่าปรั บของ
ผู้กระทําผิด ปี ค.ศ. 1984 (Criminal Fine Enforcement Act) ข้อมูลทางการเงินมีความจําเป็นในการ
ประเมินความสามารถของผู้ ก ระทําผิ ด ในการชดใช้ แ ละจ่า ยค่ าดูแ ลการคุม ประพฤติ เนื่องจากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะมีค่าธรรมเนียมศาลเพื่อการคุมความประพฤติ
สําหรับประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของงานสื บเสาะและพินิจ เพื่ อเสนอข้ อเท็จจริ ง และ
ความเห็นเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจําเลย สภาพความผิดและเหตุอันควรปรานีเสนอต่อศาล
เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใดที่เหมาะสมกับจําเลยในแต่ละราย
ดังนั้น นอกจากที่จะเป็นการกลั่นกรองผู้กระทําผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองหากได้รับการปล่อยตัวกลับไปอยู่ในชุมชนแล้ว ยังเป็น
ประโยชน์ต่อเนื่องในการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูเมื่อผู้กระทําผิดนั้นได้รับการคุมความประพฤติในเวลาต่อมาอีก
ประการหนึ่งด้วย
การดําเนินการสัมภาษณ์ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ เทคนิ ค และทั ก ษะการ
สัมภาษณ์หรือการสอบปากคําผู้กระทําผิด เพื่อนํามาจัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ
ดําเนินการสัมภาษณ์เพื่อทําการควบคุมและสอดส่อง พนักงานคุมประพฤติต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษ
เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและคลอบคลุมเกี่ยวกับขอบเขตปัญหาของจําเลย

(3)
หรือผู้กระทําผิด ในที่นี้พนักงานคุมประพฤติจะต้องมีเทคนิคการสัมภาษณ์หรือการสอบปากคําที่สําคัญ เช่น
การใช้สายตา ภาษาพูด และภาษากาย ที่ถูกต้องเหมาะสมมีการใช้คําถามที่ถูกต้อง เช่น การตั้งคําถามว่าไปทํา
อะไรมา จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้คําถามว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือการตั้งคําถามว่า “คุณออกจากงานเพราะมันยาก
ไปหรือเปล่า” ซึ่งเป็นคําถามที่ป้อนคําตอบไว้ให้แล้ว เป็นต้น และสําหรับประเทศไทย พนักงานคุมประพฤติ
มักจะเรียกจําเลยว่า “เรา” เช่น เราไปทําอะไรมา” ซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติ จําเลยควรใช้คําว่า “คุณ” หรือ
เรียกชื่อจะเลยจะเหมาะสมกว่า เป็นต้น ในระหว่างการสอบปากคํา พนักงานคุมประพฤติสหรัฐอเมริกามีการ
ออกไปดูบ้านและสภาพแวดล้อม, สอบปากคําพยานต่างๆ ทั้งในสถานที่ หรือไปดูที่เกิดเหตุเช่นเดียวกับ
กระบวนการทํางานของพนักงานคุมประพฤติไทย แต่มีข้อต่างกันเล็กน้อยที่ในช่วงที่ส่งคดีใ ห้พนักงานคุ ม
ประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะมีบันทึกการจับกุมของผู้กระทําผิดที่เรียกว่า rap sheet ข้อหาการกระทําผิด
แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของข้อหาแต่พนักงานคุมประพฤติจะต้องไปดําเนินการเช็คบันทึกของศาล หรือติดต่อ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สํ า หรั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ทย จะต้ อ งทํ า การตรวจสอบสถานที่ เ กิ ด เหตุ แ ละ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําผิดหรือที่เรียกว่า “คัดอัยการ” ที่สํานักงานอัยการที่ส่งฟ้องในคดีนั้น
สําหรับประเทศไทยการสัมภาษณ์จําเลยหรือผู้กระทําผิด เรียกว่า การสอบปากคําจําเลยซึ่งจะ
มีสองขั้นตอนคือการสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น และการสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติม การสอบปากคําจําเลย
เบื้องต้นกระทําเมื่อพนักงานคุมประพฤติได้พบกับจําเลยในครั้งแรกเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นอันเกี่ยวแก่
จําเลยและคดีความที่จําเลยได้เกี่ยวข้อง การดําเนินการดังกล่าวมีความสําคัญอย่างมากต่อการสืบเสาะและพินิจ
เนื่องจากเป็นการตั้งต้นแห่งการสืบเสาะและพินิจที่จะนําไปวางแผนในการดําเนินการสืบเสาะและพินิจในแต่ละ
คดี สําหรับการสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติมเป็นขั้นตอนภายหลังจากที่ได้มีการดําเนินการสืบเสาะไปแล้วหาก
ข้อมูล ที่ ได้ มาไม่ส มบู ร ณ์ หรือขัดหรือ แย้งกับถ้อยคํ าที่จําเลยได้เ คยให้ ไว้ ในการสอบปากคําจํ าเลยเบื้ องต้น
พนักงานคุมประพฤติก็จะดําเนินการสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังหาข้อสรุปไม่ได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการเสนอ
ต่อศาลเพื่อประกอบดุลพินิจในการพิจารณาคดี กล่าวโดยสรุปสิ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องดําเนินการ
มีดังนี้
1. แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีอย่างละเอียดสมบูรณ์โดย
ไม่มีข้อจํากัดอยู่แค่ส่วนที่เป็นการบันทึกว่าเป็นการจงใจกระทําความผิด
2. บันทึกคําให้การของการของผู้เสียหายและบรรยายสถานภาพของผู้เสียหาย ผลกระทบต่อ
ผู้เสียหาย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นและการชดใช้ค่าเสียหาย
3. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้กระทําผิด
4.สืบเสาะประวัติการศึกษาของผู้กระทําผิดการทํางานในปัจจุบัน สถานภาพทางการเงิน และ
ความสามารถของผู้กระทําผิด
5. ตรวจเช็คประวัติการเป็นทหาร
6. สอบข้อเท็จจริงในประวัติทางสังคมของผู้กระทําผิด รวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว
สถานภาพสมรส การพึ่ งพา หรือ ให้ ความอุปการะผู้อื่น ความสนใจและกิจกรรม ประวัติการพํานักอาศัย
(สภาพบ้าน) และการนับถือศาสนา
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7. แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพร่างกายของผู้กระทําผิด และรายงานทางจิตวิยาและ
ของจิตแพทย์
8. สืบเสาะข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้กระทําผิดอาจกลับไป หรือที่ซึ่งผู้กระทําผิดอาจถูก
ส่งตัวไป หากได้รับการคุมประพฤติ
9. ตรวจสอบรายงานเสริมจากโรงพยาบาลหรือคลินิก สถาบัน และหน่วยงานทางสังคมอื่นๆ ซึ่ง
ผู้กระทําผิดเข้าไปเกี่ยวข้อง
10.
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเฉพาะที่หาได้ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทําผิด เช่น ศูนย์
บําบัดรักษา สถานที่พักอาศัย บริการฝึกอบรมวิชาชีพ สถานศึกษาพิเศษ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูจากหลายสถาบัน
ซึ่ ง ผู้ ก ระทํ า ผิ ด อาจไปเข้ า ร่ ว มโปรแกรมพิ เ ศษในกรมคุ ม ประพฤติ และโปรแกรมที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสภาพของผู้กระทําผิด
11. จัดทําบทสรุปและวิเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดในรายงาน รวมทั้งการทําความเห็นเสนอต่อ
ศาลว่าสมควรจะใช้วิธีการใดกับจําเลยถึงจะเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระของศาลหากเป็นรายละเอียดที่ไม่
เกี่ยวข้องกันก็ไม่ควรจะนํามาเขียนไว้ในรายงาน
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทยได้มี
แนวทางในการดําเนินการดังนี้
1.ขั้นตอนทั่วไป เป็นการจัดทําทะเบียนคุมคดีเข้า ตลอดรวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบสํานวน
ทั้งจากศาล อัยการ หรือแม้กระทั่งเจ้าพนักงานตํารวจ เพื่อนํามาประกอบในการวางแผนกาดําเนินการสืบเสาะ
และพินิจ
2.การสอบปากคําจําเลย
3.การตรวจสอบประวัติจําเลย ในเบื้องต้นจะเป็นการดําเนินการทางทะเบียนประวัติอาชญากร และ
ในระยะต่อมาก็จะเป็นแสวงหาข้อมูลจากพยานแหล่งอื่นเพิ่มเติม
4.การตรวจสุขร่างกายและภาวะแห่งจิต จะเป็นการดําเนินการโดยเริ่มจากการสังเกตของพนักงาน
คุมประพฤติก่อนหากเห็นว่ามีความผิดปกติทั้งทางร่างกาย หรือทางจิต พนักงานคุมประพฤติสามารถที่นําส่ง
จําเลยให้แก่แพทย์ได้ทําการตรวจวินิจฉัยได้
5.การสอบปากคําพยาน ในที่นี้หมายรวมถึงพยานทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายจําเลย ฝ่ายผู้เสียหาย และพยานที่
เกี่ยวข้องหรืออยู่ในเหตุการณ์
6.การตรวจสอบพยานเอกสารและพยานวัตถุ
7.การออกไปสืบเสาะและพินิจสถานที่ที่จําเลยพักอาศัยหรือสถานที่ทํางานของจําเลย
8.การจัดให้มีการดําเนินการให้จําเลยและผู้เสียหายได้ปฏิสัมพันธ์กัน
9.การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจ
10.การเขียนรายงานสืบเสาะและพินิจ
รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐ อเมริก าใช้รูปแบบรายงานการสื บเสาะและพินิจ โดยทั่ วไปมี 2 ประเภท
ได้แก่ แบบสั้นและแบบยาว โดยไม่มีรายงานบ่งบอกว่าแบบใดจะดีที่สุดแต่ในบริบทของการเสนอรายงานการสืบเสาะฯ
ต่อศาล ผู้รู้ คือ โรเบิรต์ คาร์เตอร์ แนะนําว่าต้องเขียนให้ตรงกับความต้องการของระบบงานยุติธรรมทางอาญาและ
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กะทัดรัด โดย John Hogarth กล่าวว่า “...ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการพิพากษาคดีของศาลนั้นยึดถือคํากล่าว
ที่ว่าศาลควรรู้ “ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้กระทําผิด”
อย่างไรก็ตามมีคําแนะนําของ โรเบิรต์ คาร์เตอร์ ซึ่งเป็นข้อแนะนําที่สามารถนํามายึดถือ
เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติหรือการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพของพนักงานคุมประพฤติที่เป็นสากล
สมควรที่พนักงานคุมประพฤติไทยจะได้จดจําไว้ ดังนี้
“พนักงานคุมประพฤติอยู่ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และน่าเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้ให้
คําแนะนําต่อผู้พิพากษา/ศาล, พนักงานคุมประพฤติมีโอกาสที่จะเฝ้าดูผู้กระทําผิดในชุมชนไม่เพียงแต่
ในมุ ม มองทางกฎหมายและการสื บ สวนเท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี มุ ม มองในวิ ถี ชี วิ ต ทั่ ว ๆ ไปเพื่ อ ให้ คํ า แนะนํ า ที่
มี ป ระโยชน์ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ รื่ อ งทรั พ ยากรและโปรแกรมต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ พนั ก งาน
คุมประพฤติที่ขาดประสบการณ์อาจให้คําแนะนําหรือความเห็นในการนําเอาโปรแกรมบําบัดรักษาซึ่งอาจหาไม
ได้ทั้งในชุมชนหรือที่เรือนจํามาใช้กับจําเลย”
สําหรับรูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย มีรูปแบบ
รายงานการสืบเสาะและพินิจ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบมาตรฐาน รูปแบบโดยย่อ และ รูปแบบอื่นๆ (ซึ่งใช้ในกรณี
ที่ไม่เข้าสองรูปแบบแรก อาทิ เช่น กรณีจําเลยกลับคําให้การ การสืบเสาะและพินิจบางประเด็นตามคําสั่งของ
ศาล หรื อ กรณี จํ า เลยเสี ย ชี วิ ต ในระหว่ า งการสื บ เสาะและพิ นิ จ เป็ น ต้ น ) โดยในแต่ ล ะรู ป แบบพนั ก งาน
คุมประพฤติจะต้องได้รับการฝึกอบรมและฝึกสอนงานให้มีความรู้และความสามารถที่จะแยกแยะรายละเอียด
ของสํานวนคดีในแต่ละคดีได้ว่าเหมาะสมกับรูปแบบรายงานรูปแบบใด
หัวข้อในรายงานการสืบเสาะและพินิจ
ในรายงานการสืบเสาะและพินิจการกระทําผิด (Offense – based PSI) ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีหัวข้อที่สําคัญ ได้แก่
1. การกระทําผิด
ข้อหาและการพิพากษาความผิด คดีที่เกี่ยวข้อง พฤติการณ์แห่งคดี การเพิ่มโทษฐานเป็น
อุปสรรคต่อความยุติธรรม การบรรเทาโทษจากการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําผิด ระดับความรุนแรง
ของความผิด
2. ประวัติการกระทําผิด
การพิ จารณาความผิดคดีอาญาเด็กและเยาวชน ความผิ ดคดีอ าญา การสอบประวัติก าร
กระทําผิดการกระทําผิดคดีอาญาอื่น ข้อหาอื่นที่ยังมิได้พิพากษา (รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง)
3. การพิพากษาลงโทษทางเลือก
การควบคุมตัว การปล่อยตัวภายใต้การควบคุมและสอดส่อง การคุมประพฤติ
4. พฤตินิสัยของผู้กระทําผิด
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ครอบครั ว ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว และความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
สุขภาพจิตและภาวะทางอารมณ์ สุขภาพร่างกาย รวมทั้งการติดสุราและยาเสพติด การศึกษา และทักษะ
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วิชาชีพประวัติการประกอบอาชีพ
1. การปรับและชดใช้ความเสียหาย
กฎหมายและการดํ า เนิ น การตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การปรั บ และชดใช้ ค วามเสี ย หาย
ความสามารถของผู้กระทําผิดในการชําระค่าปรับและชดใช้ความเสียหาย
2. เหตุอันสมควรให้พิพากษาลงโทษ (ตามแนวการพิพากษาคดี)
3. ผลทางคดีอันเกิดจากการรับสารภาพผิด (หากมีความเกี่ยวข้อง)
4. ความเห็นเพื่อประกอบดุลพินิจของศาล ในด้าน พฤตินิสัยของผู้กระทําผิด การปรับและชดใช้ความ
เสียหาย เหตุอันเชื่อได้ว่ากระทําผิดจริงและสมควรให้ศาลพิพากษาลงโทษ ผลทางคดีอันเกิดจากการรับ
สารภาพผิด ความเห็นที่เสนอต่อศาลเพื่อประกอบดุลพินิจในการพิพากษากําหนดโทษ สําหรับประเทศไทย
หัวข้อในรายงายการสืบเสาะจะแบ่งไปตามรูปแบบของรายงานฯทั้งสามรูปแบบดังนี้
รูปแบบมาตรฐานจะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ
1. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง จะประกอบไปด้วยประวัติครอบครัว บ้านและสภาพแวดล้อม
การศึกษาและการประกอบอาชีพ นิสัยและความประพฤติ และสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต
2. ประวัติการกระทําความผิด
3. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
4. เหตุอื่นอันควรปรานี
5. ความต้องการของจําเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมประพฤติ
6. ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจแบบย่อจะแบ่งเป็น 5 หัวข้อใหญ่ คือ
1. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง(สรุปข้อเท็จจริงตามหัวข้อแบบมาตรฐานโดยย่อ)
2. ประวัติการกระทําความผิด
3. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
4. เหตุอื่นอันควรปรานี
5. ความเห็น
จะสังเกตได้ว่าหัวข้อ ความต้องการของจําเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมประพฤติ หายไปทั้งนี้เนื่องมาจาก
การใช้รูปแบบย่อจะใช้กับคดีบางประเภทที่ไม่อาจใช้วิธีการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษได้ หรือกับ
จําเลยบางคดีที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีการคุมความประพฤติ
รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจรูปแบบอื่นๆ การเขียนรายงานในลักษณะนี้ให้เป็นการเขียน
โดยสรุปข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาตามแต่ศาลจะเห็นสมควร ทั้งนี้ เนื้อหาจึงเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน
แต่ละคดีซึ่งอาจจะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปได้
สรุป จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสืบเสาะและพินิจของทั้งสองประเทศแล้วถึงแม้ว่าจะมี
จุดก่อเกิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ระบบงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ก่อกําเนิดมาจากการที่
ประชาชนมี จิ ต สาธารณะที่ อ ยากจะเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ให้ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ใ นวิ ถี ที่
นอกเหนือไปจากการคุมขังหรือการลงโทษให้สาสมแก่ความผิดที่ได้กระทําเพียงอย่างเดียวและภายหลังจากที่
ประชาชนได้ประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้กระทําผิดที่เข้าสู่ระบบการคุมประพฤติได้
แล้วจนเป็นที่ประจักษ์ทําให้ รัฐบาลทั้งรัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลกลางต่างหันมาให้ความสนใจและให้การ
สนับสนุน โดยได้ออกเป็นกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ในระยะเวลาต่อมา ในขณะที่แนวคิด การคุมประพฤติของ
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ประเทศไทยถือกําเนิดมาภายใต้การกําหนดของรัฐได้เสนอบรรจุอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 แต่ในระหว่างนั้นกระบวนการยุติธรรมยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดําเนินการด้านการรอ
การกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษโดยใช้วิธีการคุมประพฤติ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2522 จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน
ด้านการคุมประพฤติขึ้นครั้งแรก เป็นรูปแบบระบบราชการเข้ามาดําเนินการกระบวนการด้านคุมประพฤติ แต่
เมื่อวิเคราะห์แล้วในสภาวการณ์ในปัจจุบัน ระบบงานคุมประพฤติของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย
ต่างอาศัยกฎหมายที่ ใ ห้ อํานาจพนั กงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงาน และมีรู ปแบบที่เป็นระบบราชการ
มากกว่ าที่ จะเป็ นรูปแบบที่ เอกชนดําเนินการ แต่จุดแตกต่างที่ส ามารถเห็นได้คือระบบการเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายของประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีความก้าวหน้ากว่าระบบการคุมประพฤติในประเทศไทย
ด้านวัตถุประสงค์ทั้งสองประเทศต่างมีวัตถุประสงค์ในการสืบเสาะและพินิจที่ใกล้เคียงกันเป็น
การดํ าเนินการเพื่อสนั บสนุนและส่งเสริมการพิจารณาของศาลให้มี ข้ อมูลที่มากเพียงพอต่ อการพิจารณา
ตลอดจนการกําหนดทางเลือกสําหรับการดําเนินการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้ง
ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดภายใต้ข้อมูลที่มีความใกล้ชิดกับข้อเท็จจริง
มากกว่าที่ระบบกระบวนการยุติธรรมตามปกติจะกระทําได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ ถึงแม้ว่าระบบการ
สืบเสาะและพินิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการกําหนดประเด็นหัวข้อในการดําเนินการคล้ายคลึงกับการ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทย แต่เมื่อศึกษาถึงสาระและรายละเอียดใน
การดําเนินการแล้วจะเห็นได้ว่าการดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเปิดโอกาส
ให้พนักงานคุมประพฤติได้ใช้ดุลพินิจในรูปแบบการดําเนินการมากกว่าพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทย
โดยจะให้ความสําคัญอยู่ที่เป้าหมายหลักของการสืบเสาะและพินิจมากกว่ารูปแบบที่เคร่งครัดในการดําเนินการ
สืบเสาะและพินิจเช่นพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทย ซึ่งทําให้สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัวและ
รวดเร็ว สําหรับพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทยยึดถือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่จะต้องปฏิบัติตาม
แนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดเช่น คู่มือ แนวทาง หรือหนังสือแจ้งเวียนเพื่อนําไปปฏิบัติ อีกทั้งระบบการ
ตรวจสอบก็ยึดถือคู่มือ แนวทาง หรือหนังสือเวียน จนทําให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องดําเนินตามทุกขั้นตอนโดย
เคร่งครัด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ได้
อีกทั้ง เมื่อปฏิบัติจนเคยชินก็อาจจะส่งผลถึงการขาดการทบทวนการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่
สังคมคาดหวังได้หรือไม่
รูปแบบและหัวข้อในรายงานสืบเสาะและพินิจ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของ
รูปแบบและหัวข้อบางประการ แต่เมื่อพิจารณาถึงหลักการแล้วรูปแบบและหัวข้อของรายงานการสืบเสาะและ
พินิจของทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศาลได้มีข้อมูลเพียงพอใน
การพิจารณาจําเลยในแต่ละราย พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่มีประโยชน์ต่อศาล
ที่จะนําไปกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาดังกล่าวทําให้เห็นได้ว่าวิวัฒนาการของระบบคุมประพฤติ
ด้านการสืบเสาะและพินิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในด้านจุด
ก่อเกิด และรูปแบบในการดําเนินการ แต่ก็มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งเมื่อ
พิจารณาถึงแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและการทํางานร่วมกับศาลก็มีทิศทางที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น
การศึกษาเรียนรู้ถึงการทํางานในเชิงลึกและการศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
ด้านของแต่ละประเทศจะทําให้การดําเนินการด้านการสืบเสาะและพินิจของประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไกลไปได้
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อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ซึ่งหากจะได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของพนักงานคุมประพฤติจาก
ทั้งสองประเทศทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นสําหรับสองประเทศแล้วก็น่าจะเป็นการ
สะดวกเพราะน่าจะเสียเวลาในการปรับพื้นฐานในการด้านเจตจํานง และแนวทางในการดําเนินการไม่มากนัก
อีกทั้ง การพัฒนากฎหมายด้านการสืบเสาะและพินิจของประเทศไทยก็สามารถที่จะนําหลักกฎหมายด้านการ
สืบเสาะและพินิจโดยเฉพาะทางด้านการปฏิบัติงาน และอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
นับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา งานคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ได้
ถูกจัดตั้งให้มีการดําเนินการขึ้นในประเทศไทย โดยอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และมีการตรา
พระราชบัญ ญั ติวิ ธีดํา เนิ น การคุม ความประพฤติ ต ามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ขึ้ น มาบัง คับใช้
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้มีทางเลือกสําหรับในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ ใ นระยะแรกประกอบหน้ า ที่ ห ลั ก สองประการ คื อ
การสื บ เสาะและพิ นิ จ จํ า เลยก่ อ นที่ ศ าลมี คํ า พิ พ ากษา และการควบคุ ม และสอดส่ อ งจํ า เลยที่ ศ าลได้ มี
คําพิพากษาว่าได้กระทําผิดและมีโทษจําคุก แต่โทษจําคุกศาลได้รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้โดย
กํ า หนดเงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ความประพฤติ ซึ่ ง การดํ า เนิ น การทั้ ง สองขั้ น ตอนศาลได้ กํ า หนดให้ อ ยู่ ภ ายใต้
การดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติ
สําหรับการสืบเสาะและพินิจจะปรากฏอยู่ในมาตรา 6 7 11 12 และ13 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 อันเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอํานาจของ
ศาลในการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ และอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
ในการดําเนินการสืบเสาะและพินิจ อีกทั้งยังได้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของจําเลยที่มีความคิดเห็นที่
ขัดแย้งต่ อรายงานของพนักงานคุมประพฤติที่เป็นโทษต่ อจํ าเลยได้ โดยการคั ดค้านรายงานของพนักงาน
คุมประพฤติ
การดําเนินการสืบเสาะและพินิจจึ งเป็นเสมื อนการเป็ นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งใน
กระบวนการยุติธรรมที่จะเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่ปรากฏในสํานวนของศาล ไม่ว่าจะเป็นเอกสารคําฟ้อง หรือ
เอกสารอ้างอิงอื่นใดในสํานวนที่ศาลมีอยู่ แนวทางและรูปแบบในการสืบเสาะและพินิจได้ถูกกําหนดภายใต้
หลักคิดที่จะกลั่นกรองผู้กระทําผิดในแต่ละรายด้วยกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาถึงแนวทางใน
การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อจําเลยรายนั้นๆ โดยจัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลเพื่อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจจะต้องยึดถือข้อกฎหมาย
แนวทาง และรูปแบบที่หน่วยงานได้กําหนดมาให้ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการสอนงาน จากสถิติผล
การดําเนินการด้านการสืบเสาะและพินิจ ย้อนหลังสิบเก้าปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535-2554) โดยนับตั้งแต่
หน่วยงานคุมประพฤติได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมคุมประพฤติ
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ปริมาณงาน อัตรากําลัง และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 - 2554
ปริมาณงาน
งานคุมประพฤติ

อัตรากําลัง
พ.ร.บ.ฟื้นฟู ฯ
ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว/
พนักงาน
ราชการ

42,326

656

77

626

1,359

28,830

53,054

656

77

749

1,482

33,091

41,663

74,754

736

77

812

1,625

2538

36,884

50,800

87,684

816

304

812

1,932

2539

38,894

67,710

106,604

823

304

850

1,977

2540

39,715

82,387

122,102

823

304

850

1,977

2541

43,187

91,419

134,606

961

333

914

2,208

2542

44,930

101,599

146,529

961

333

1,942

3,236

2543

45,094

99,905

144,999

961

333

1,942

3,236

2544

42,898

94,962

137,860

958

286

992

2,236

2545

43,819

93,657

137,476

1,511

283

1,589

3,383

2546

80,865

117,993

2547

78,158

118,413

2548

95,209

2549

ปี
งบประมาณ

สืบเสาะ

สอดส่อง

2535

18,865

23,461

2536

24,224

2537

สงเคราะห์
ภายหลัง
ปล่อย

บริการ
สังคมแทน
ค่าปรับ

ตรวจ
พิสูจน์

ฟื้นฟู

รวม

รวม

1,057

7,759

6,503

214,177

1,555

277

1,789

3,621

12,171

846

20,529

18,271

248,388

1,533

273

1,903

3,709

126,974

19,586

964

35,214

31,792

309,739

1,533

270

1,949

3,752

71,054

128,954

24,187

822

45,709

42,659

313,385

1,533

269

1,947

3,749

2550

75,773

137,178

17,979

1,336

56,186

48,895

337,347

1,509

264

1,947

3,720

2551

76,954

146,031

22,211

1,529

96,397

85,492

428,614

1,494

264

1,946

3,704

2552

76,880

178,836

15,928

810

113,800

106,186

492,440

1,489

262

1,945

3,696

2553

81,058

172,403

18,284

400

130,402

119,520

522,067

1,489

261

1,945

3,695

2554

86,756

197,799

18,923

471

193,558

177,582

675,089

1,395

254

1,800

3,449

1,134,308 2,100,974

149,269

8,235

699,554

636,900 4,729,240

-

-

-

-

รวม

(ข้อมูลจากกองแผนงานและสารสนเทศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2555)
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จะเห็นได้ว่า มีคดีที่ศาลได้มีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ จํานวนทั้งสิ้น 1,134,308
คดี และสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงเดือนกันยายน 2554 ได้มี
การดําเนินการสืบเสาะและพินิจจําเลยตามคําสั่งของศาลไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น 86,756 คดี แต่เมื่อพิจารณาถึง
การพัฒนาการทางด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนรวมถึงรูปแบบและแนวทางในการสืบเสาะและ
พินิจของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการค่อนข้างน้อย
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปรับลดขั้นตอนในการดําเนินงานอันมีสาเหตุมาจากการที่ต้องเผชิญกับปัญหา
คดีในภาระรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติที่สูง (Case overload) มากกว่าจะเป็นไปเพราะการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น อันเป็นการคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยจากการกระทํา
ของอาชญากรด้วยวิธีการกลั่นกรองที่มีประสิทธิภาพและเสนอมาตรการในการกันให้บุคคลที่เป็นอาชญากร
อาชีพออกจากสังคมไว้ชั่วคราวต่อศาล และในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองผู้กระทําผิดที่มิได้เป็นอาชญากร
โดยอาชีพ และยังอยู่ในวิสัยที่ยังสามารถแก้ไขฟื้นฟู ด้วยวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน จากปรากฏการณ์
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบงานสืบเสาะและพินิจมิได้ปรับไปตามสถานการณ์ของผู้กระทําผิดที่ได้มี
การพัฒนารูปแบบและวิธีการในการอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งการขาดแคลนผลงาน
ทางวิชาการในการศึกษารูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงในระบบงานคุม
ประพฤติ ซึ่งน่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจในภาพรวมดังนั้น ผู้ขอรับ
การประเมินจึงเห็นความจําเป็นที่จะได้มีการศึกษาการสืบเสาะและพินิจเชิงเปรียบเทียบ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านานาอารยะประเทศหลายประเทศได้นํากระบวนการคุมประพฤติมาใช้ร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้นําระบบงานคุมประพฤติมาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมมาแล้วกว่า 100 ปี ซึ่งการดําเนินการด้านการสืบเสาะและพินิจจําเลยก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษา
(Pre-sentence Investigation) มีรูปแบบ และวิธีการที่น่าสนใจที่จะมีการนํามาศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับ
ระบบการคุมประพฤติที่ประเทศไทยนํามาใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการสืบเสาะและพินิจ
สําหรับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
การศึกษาในเรื่องการสืบเสาะและพินิจเชิงเปรียบเทียบ มุ่งเน้นในด้านการศึกษาเปรียบเทียบ
ด้านการสืบเสาะและพินิจระหว่างประเทศไทย กับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการสืบเสาะและพินิจทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสืบเสาะและพินิจเชิงเปรียบเทียบ
3. นําเสนอแนวทางในการพัฒนางานด้านการสืบเสาะและพินิจ
3. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาครั้ งนี้ จะศึกษาประเด็นของรูปแบบและแนวทางในการดําเนินงานด้านการ
สืบเสาะและพินิจ(Pre-Sentence Investigation) ในประเทศไทยยึดถือตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติปฏิบัติ
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยงานคุมประพฤติ ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติและระเบียบต่างๆ ที่ประกาศใช้
สําหรับแนวทางในการสืบเสาะและพินิจจากต่างประเทศจะศึกษาจากแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นประเทศที่มีพัฒนาการของงานด้านคุมประพฤติมาเป็นระยะเวลานาน
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4.สมมุติฐานแนวความคิด
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ กํ า หนดสมมุ ติ ฐ านเบื้ อ งต้ น คื อ จุ ด กํ า เนิ ด ระบบงาน
คุ ม ประพฤติ มีผ ลต่ อ แนวทางปฏิบั ติงานด้ านการสืบ เสาะและพิ นิจ (Pre-Sentence
Investigation)
ของพนักงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
5.คําจํากัดความที่ใช้ในการวิจัย
“การคุมประพฤติ” หมายถึง กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอน คือ การสืบเสาะและพินิจจําเลยก่อนศาลพิพากษาคดี และการคุมความประพฤติ
(การควบคุมและสอดส่อง) จําเลยตามคําพิพากษาของศาล ในที่นี้หมายถึงเฉพาะวิธีการที่ศาลใช้แก่ผู้กระทําผิด
ทางอาญาแทนการลงโทษจําคุก ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้นั้นกระทําความผิดที่โทษจําคุก และศาลจะลงโทษจําคุก
ผู้นั้นไม่เกิน 2 ปี และผู้กระทําผิดนั้นจะต้องไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือถ้าเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน
ต้องเป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษศาลอาจพิพากษาให้รอการกําหนด
โทษ หรือ รอการลงโทษไว้ ใ นระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ง ไม่เกิน 5 ปี ภายใต้ การควบคุ ม สอดส่องของพนัก งานคุ ม
ประพฤติ
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการะทรวงยุติธรรม
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้มีอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ปัจจุบันปฏิบัติราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
มีหน้าที่ดําเนินการสืบเสาะและพินิจจําเลย และควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่
“จําเลย” หมายถึง ผู้กระทําผิดที่ศาลใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 สั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ อายุ
ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของ
ผู้กระทําผิดรายนั้น ตลอดจนสภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานี พร้อมทั้งความเห็นรายงานให้ศาลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาพิพากษา
“ผู้ถูกคุมความประพฤติ” หมายถึง ผู้กระทําผิดทางอาญาที่ศาลพิพากษาว่า มีความผิดและมี
โทษจําคุก แต่ให้รอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษไว้แล้ว แต่รอการลงโทษไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
สั่งคุมประพฤติผู้กระทําผิดนั้นไว้โดยการกําหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความประพฤติแล้วปล่อยตัวผู้กระทําผิดไป
ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติภายใต้เงื่อนไข 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
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6. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
จากผลการดําเนินการดังกล่าวย่อมจะก่อประโยชน์แก่งานด้านการคุมประพฤติทั้งระบบดังนี้
1. กรมคุมประพฤติมีการพัฒนางานด้านการสืบเสาะและพินิจที่มีขอบเขตที่ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
2. กรมคุ ม ประพฤติ มี แ นวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการสื บ เสาะและพิ นิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวคิดที่มีความหลากหลายและกว้างขวางขึ้น
3. สังคมได้รับบริการจากระบบงานคุมประพฤติในด้านการคุ้มครองและป้องกันโดยเฉพาะ
ด้านการสืบเสาะและพินิจที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้ขอรับการประเมินใช้รูปแบบการรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการศึกษา
เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเอกสาร โดย
การศึกษาหาข้อมูลจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางหรือคู่มือที่ประกาศใช้บังคับ ตลอดจนการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลและเอกสารทางวิชาการและเอกสารอันเกี่ยวกับระบบงานคุมประพฤติของประเทศสหรัฐอเมริกา
8. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเปรียบเทียบ
1. ผู้ขอรับการประเมินค้นคว้าเอกสารทางด้านวิชาการและแนวทางในการดําเนินการด้านการ
สืบ เสาะและพินิจ ตลอดรวมถึงข้ อ กฎหมาย ระเบี ย บ และแนวทางในการปฏิ บัติ ง าน ที่ก รมคุ ม ประพฤติ
กําหนดให้ใช้ปฏิบัติ
2. ผู้ขอรับการประเมินค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
สืบเสาะและพินิจที่พนักงานคุมประพฤติในต่างประเทศปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ
1. ผู้ขอรับการประเมินศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสืบเสาะและพินิจในแต่ละประเทศ โดย
กําหนดกรอบของการดําเนินการสําหรับการวิเคราะห์
2. ผู้ขอรับการประเมินนําข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่เพื่อค้นหารูปแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
และรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกัน
3. ผู้ขอรับการประเมินศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการสืบเสาะและพินิจ
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บทที่ 2
แนวความคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทําความผิดทางอาญา
2.2 ปรัชญาการคุมประพฤติ (Philosophy of Probation)
2.3 การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ในประเทศไทย
2.4 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 ป ระสงค์เพี ยงเพื่อ รั กษาความสงบเรียบร้ อยหรือเพื่อ ป้ องกันอั นตรายที่อาจจะเกิดขึ้น บทบังคั บนั้น ก็
ไม่ใช่โทษ
3. การลงโทษจะต้องกระทําโดยมีเจตนาให้ผู้กระทําความผิดรู้สึกกว่าสิ่งนั้นเป็นผลร้าย
Herbert L. Packer ได้วิเคราะห์และให้คําจํากัดความของโทษไว้มีใจความโดยสรุปว่า
หมายถึง การใช้กฎหมาย ทําให้ผู้ที่ต้องรับโทษต้องประสบกับความยากลําบากหรือเหตุการณ์รูปแบบอื่นๆ
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
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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
แนวความคิดของทฤษฎีการแก้แค้นทดแทนได้มีการให้เหตุผลในสมัยของอิมมานู
เอล คานท์ (Immanuel Kant) โดยได้ให้เหตุผลว่า ผู้ซึ่งจงใจทําการอันไม่เป็นธรรมจะต้องถูกลงโทษซึ่งได้
สัดส่วนพอดีทั้งสภาพและความหนักเบากับความผิดของเขา ถ้าสังคมไม่ลงโทษผู้กระทําผิดก็เท่ากับสังคมยอม
รับรองการกระทําของเขา และมีความเห็นว่าจะใช้การลงโทษเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้
ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงโทษเองหรือแก่สังคมเป็นส่วนรวมก็ตาม การลงโทษในทุกกรณีจะต้อง
เนื่องมาจากเหตุว่าบุคคลที่ถูกลงโทษได้กระทําความผิดอาญาเท่านั้น
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อย่ า งไรก็ ตามในปัจจุ บัน ทฤษฎีก ารลงโทษเพื่ อ การแก้ แ ค้ น ทดแทนไม่ เป็ นที่นิย ม
ในหมู่นักทฤษฎีทั่วไปเนื่องจากมองว่าการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนนั้นมุ่งที่จะคํานึงถึงว่าโทษที่จําต้องใช้
ลงโทษนั้นเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทําผิดหรือไม่ และเมื่อผู้กระทําผิดได้รับโทษ
ครบตามคําพิพากษาแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวโดยมิได้คํานึงว่าผู้นั้นมีแนวโน้มในการหวนกลับกระทําผิดซ้ํา
และเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่หรือไม่ เนื่องจากทฤษฎีนี้มองว่าเราไม่สามารถที่จะกักขังผู้กระทําผิดไว้เกินกว่า
ระยะเวลาที่ เ หมาะสมกั บ ความร้ า ยแรงแห่ ง การกระทํ 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
เพื่อป้องกันการกระทําผิดและใช้วิธีการลงโทษอย่างหนักต่อผู้กระทําความผิ ดเพื่อทําให้ผู้กระทําความผิด
เข็ดหลาบไม่กล้ากระทําความผิดซ้ําอีกและเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้คนอื่นเห็นว่าถ้ากระทําความผิดฐานนั้นแล้ว
จะต้องรับโทษอย่างเดียวกัน ส่งผลทําให้เมื่อคนทั่วไปเห็นตัวอย่างแล้วจะเกิดความกลัวไม่กล้ากระทําความผิด
การลงโทษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข่มขู่หรือปราบปรามนั้นการลงโทษจะต้องมีความ
แน่นอนในการนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ และเมื่อมีการกระทําผิดจะต้องสามารถนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ
ได้อย่างรวดเร็วโดยผู้กระทําผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบัติ และบทลงโทษต้องมี
ความเหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทําขึ้น หากมีการลงโทษที่เบาเกินไปและไม่ได้สัดส่วนกับการกระทําผิดจะ
ส่งผลทําให้ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัว แต่หากบทลงโทษหนักเกินไปก็จะทําให้ผู้กระทําผิดพยายามปกปิดความผิด
ของตนเองโดยอาจทําร้ายเหยื่อหรือทําให้เหยื่อได้รับผลร้ายมากขึ้น
การลงโทษเพื่อข่มขู่นั้นจะมีผลในการป้องกันการการะทําผิดเพียงใดนั้นอาจพิจารณา
ได้จากตัวบุคคล โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะดีย่อมเกรงกลัวการลงโทษว่าจะทําให้ตนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
ในขณะที่คนร้ายมืออาชีพย่อมคํานึงถึงความยากลําบากจาการถูกลงโทษและการข่มขู่ย่อมมีอิทธิพลต่อผู้ที่เคย
รับโทษมาแล้วมากกว่าผู้ซึ่งไม่เคยต้องโทษ และพิจารณาได้จากลักษณะการกระทํา การกระทําที่ผู้กระทําผิดได้
มีเวลาคิดไตร่ตรองก่อนลงมือการลงโทษย่อมมีผลเป็นการข่มขู่ให้ผู้กระทําผิดกระทําผิดได้มากกว่ากรณีที่กระทํา
ผิดโดยฉับพลันไม่ทันคิดถึงผลได้เสียหรือกระทําผิดโดยมีอารมณ์รุนแรง
อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการลงโทษเพื่อการข่มขู่หรือปราบปราม
ไม่สามารถที่จะป้ องกันการกระทําผิดซ้ํ า เนื่องจากการลงโทษเพื่อการข่ม ขู่มิได้มีจุดมุ่ งหมายที่ จะเพิ่ ม พูน
ความสามารถในการที่ผู้กระทําผิดจะสามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้
มุ่งหมายที่จะช่วยทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงสภาพจากการถูกชักจูงให้กระทําผิดได้ นอกจากนี้มิได้คํานึงถึง
การให้ความช่วยเหลือหลังจากผู้ต้องขังพ้นโทษส่งผลทําให้ผู้ที่เพิ่งพ้นโทษไม่อาจที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและหันกลับไปกระทําผิดซ้ํา
2.1.2.3 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระทําความผิด (Incapacitation)
การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทําผิดมีหลักการสําคัญ จากแนวคิดว่าอาชญากรรม
ย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรนั้นไม่มีโอกาสที่จะกระทําความผิด ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิด
อาชญากรรมขึ้นในสังคมจึงจําเป็นต้องควบคุมตัวผู้กระทําความผิดไว้ หรือกีดกันตัวผู้กระทําความผิดออกจาก
สังคมชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผู้กระทําความผิดโดยถือว่าการลงโทษเช่นนี้เป็นการลงโทษที่
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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
แห่งการกระทําผิดและแนวทางในการแก้ไขเฉพาะราย โดยให้โอกาสแก่ผู้กระทําผิ ดได้ กลับตั ว และแก้ไข
ปรับปรุงให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
เป็นการบําบัดผู้กระทํ าผิดโดยมีการใช้แนวทางสังคมศาสตร์ 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
วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดได้แก่ การพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทํา
ผิดประสบกับสิ่งที่จะทําลายคุณลักษณะประจําตัวของเขา เช่น การปล่อยตัวผู้กระทําผิดโดยไม่ลงโทษจําคุก
การให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องโทษก่อนครบกําหนดโดยกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติชั่วระยะเวลาหนึ่งภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว การแยกประเภทนักโทษ การปรับปรุงผู้ต้องโทษ
ในระหว่างคุมขังโดยจัดให้มีการฝึกหัดอาชีพ การจัดให้มีการศึกษาทั่วไปเพื่อทําให้เมื่อพ้นโทษแล้วจะได้มีโอกาส
ใช้ความรู้นั้นไปประกอบอาชีพในทางสุจริต และการจัดให้มีการให้ความช่วยเหลือหลังจากพ้นโทษโดยการให้
คําแนะนําในการดําเนินชีวิตและความช่วยเหลือในการหาอาชีพ
จากทฤษฎีการลงโทษดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
ย่อมแตกต่างกันตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การลงโทษผู้กระทําความผิดไม่อาจยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎี
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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.)
2.1.2.6 หลักบุคคลจะไม่ถูกลงโทษสองครั้งในการกระทําครั้งเดียว (Double
Jeopardy)
หลัก บุค คลจะไม่ ถูก ลงโทษสองครั้ง ในการกระทํา ครั้ งเดี ย วเป็น หลัก การที่ สํ 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
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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
ความผิดเดียวกั นนั้น หลักการดั งกล่าวนี้นอกจากจะห้ามมิใ ห้ลงโทษจําเลยสองครั้งแล้ว ยังห้ามไปถึงการ
นําจําเลยมาสู่กระบวนพิจารณาคดีในความผิดเดียวกันเป็นครั้งที่สองอีกไม่ว่าคดีนั้นศาลจะพิพากษาให้ลงโทษ
จําเลยหรือยกฟ้องก็ตาม (Martin L. Friedland, Double Jeopardy,(Oxford:Clarendon Press.1969),p21.)
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
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ขอให้ลงโทษจําเลยสําหรับการกระทําดังกล่าวได้ หลักบุคคลจะไม่ถูกลงโทษสองครั้งในการกะทําครั้งเดียว
จึงเป็นหลักการที่สําคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและป้องกันผลกระทบจากการถูกดําเนินคดี มิให้
บุคคลต้องถูกดําเนินคดีอาญาซ้ําในการกระทําผิดเพียงครั้งเดียว
แม้ว่าการลงโทษผู้กระทําผิดจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสงบสุขและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม แต่ก็มิใช่วิธีการที่จะสามารถช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้กลับตนเป็นคนดี
ในสังคมได้ จึงได้มีการวิวัฒนาการในการนํามาตรการอื่นมาใช้แทนการลงโทษในคดีอาญา ดังเช่น การใช้
มาตรการคุมประพฤติแทนการลงโทษในคดีอาญา
2.1.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการคุมประพฤติ
เมื่อมีการกระทําผิดขึ้นย่อมทําให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปสังคม
จึงได้สร้างหลักเกณฑ์ในการลงโทษผู้กระทําผิดเพื่อตอบโต้การกระทําผิด ในระยะแรกนั้นการลงโทษมีขึ้นเพื่อ
ต้องการที่จะแก้แค้นทดแทนความเสียหายที่ผู้กระทําผิดได้ก่อขึ้นโดยมิได้คํานึงถึงสาเหตุของการกระทําผิดหรือ
การหาแนวทางในการป้ องกันและยับยั้งการกระทํ าผิดซ้ําต่อมานักอาชญาวิทยาและทัณฑวิ ทยาจึงเริ่มให้
ความสําคัญกับการลงโทษเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและหาแนวทางในการป้องกันมิให้ผู้ที่เคยกระทําผิด
หวนกลับกระทําผิดซ้ํา และได้เริ่มเปลี่ยนมุมมองจากทัศนคติว่าผู้กระทําผิดเป็นบุคคลที่ชั่วร้ายที่ไม่ควรให้อภัย
มาเป็นว่าผู้กระทําผิดเป็นบุคคลที่สังคมจะต้องช่วยในการเยียวยาแก้ไข ในส่วนนี้จึงได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการและ
ประวัติความเป็นมา แนวความคิด วัตถุประสงค์ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติ ตลอดจนประโยชน์ของ
การคุมประพฤติ
2.1.3.1 ความหมายของการคุมประพฤติ (Probation)
ในระยะแรกๆ นั้นคําว่า Probation ได้ถู กนํา มาใช้ในความหมายของระยะเวลา
ในการทดสอบความพร้อมของนักบวชในศาสนาคริสต์ และมีการนํามาใช้ในการศึกษาในกรณีที่นักศึกษา
ทําคะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดทําให้ต้องถูกภาคทัณฑ์ไว้ก่อนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ตัว ซึ่งเรียกว่าอยู่ใน
ระหว่าง Probation ถ้าคะแนนถึงเกณฑ์ก็จะพ้นจากสภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการนํามาใช้ในระบบ
ราชการ สําหรับข้าราชการที่เข้าใหม่ก็ต้องผ่านระยะทดลองปฏิบัติงาน ระยะทดลองปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็น
Probation เช่นกัน (นัทธี จิตสว่าง, “ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความหมายของการคุมประพฤติ” ในหนังสือที่ระลึก
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.)
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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
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 ผู้ ก ระทํ า ผิด อั นถื อว่ า เป็น จุก่ อ นให้ เกิ ดวิ วัฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่อ งมากจนถึ ง ปั จ จุ บั 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 หรื อได้ รั บการลดหย่ อ น ต่อมาประโยชน์ดั งกล่ าวได้ข ยายออกไปกลายเป็ นสิ่งที่ ชอบด้ว ย
กฎหมายสําเร็จบุคคลทั่วไป จึงถูกยกเลิกในเวลาต่อมา
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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 วิธีนี้ใช้กับบุคคลที่ยังมิ ได้เป็นผู้กระทํ าผิด ต่อมาได้ ขยายผลไปถึง
ผู้ต้องหาซึ่งจะต้องหาและจะต้องให้คํามั่นในการปรากฏต่อศาล หากบุคคลนั้นได้รับการปล่อยชั่วคราวก่อนการ
พิจารณาคดีต่อมาได้มีการใช้วิธีการปล่อยตัวไปชั่วคราวเช่นนี้รูปของสั่งศาล ในฐานที่เป็น “มาตรการของ
ยุติธรรมเพื่อการป้องกัน (Mesure Of Prevertive Justice)” โดยมีจุดประสงค์ให้บุคคลนั้นเป็นผู้รู้จักเคารพ
กฎหมายในอนาคต
การปล่ อยตัวชั่วคราวโดยให้คํามั่นสัญญานี้ อาจกระทําได้โดยมีหลักประกันหรือ
ไม่มีได้ หากมีหลักประกันได้มีการใช้วิธีประกันด้วยบุคคล ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อรัฐในพฤติกรรมของผู้ได้รับ
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
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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
จากประวัติศาสตร์ของพัฒนาการที่กล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า การคุมประพฤติเป็นการ
แปลงรูปมา จากการรอลงอาญานั่นเอง โดยค่อย ๆ ได้รับการยอมรับและพัฒนาขึ้นทั้งในประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงานคุมประพฤติและเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ นําไปบัญญัติเป็นกฎหมาย
คุมประพฤติของตน โดยมี ข้อสังเกต คื อการบุกเบิกของประเทศ ทั้ งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน ในปี คศ. 1841
(วิไล จิวังกรู ,2528: 24) ตรงกับรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ของไทย
2.1.3.4 การบัญญัติกฎหมายคุมประพฤติในประเทศอังกฤษ
ในประเทศอั ง กฤษเมื่ อ คศ. 1841 ผู้ พิ พ ากษาเมื อ เบอร์ มิ ง แฮม ได้ เ ริ่ 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) แต่ก็ยังขาดกระบวนการสอดส่องอันเป็นส่วนประกอบสําคัญของการ
คุมประพฤติต่อมาในปี ค.ศ. 1097 มีการตราพระราชบัญญัติการคุมประพฤติผู้กระทํา (Probation of First
Offender Acts 1907) ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยบทบัญญัติให้มีสอดส่องผู้กระทําผิดด้วย โดยมิได้มี
ข้อจํากัดว่าให้ใช้วิธีคุมประพฤติ เฉพาะกับผู้กระทําผิดครั้งแรกเท่านั้น และเริ่มใช้ระบบการแต่งตั้ง การรับ
เงินเดือนของพนักงานคุมประพฤติในศาล
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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)
2.1.3.5การบัญญัติกฎหมายและที่มาของระบบคุมประพฤติในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
แม้ว่าการคุมประพฤติจะมีแบบอย่างมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นศาสนาคริสต์ แต่ประวัติศาสตร์
การคุมประพฤติในสหรัฐอเมริกาเพิ่มจะมีจุดเริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ 19 นี้เอง
การคุมประพฤติในยุตเริ่มแรกของจอห์น ออกุสตุล (John Augustus)
แนวคิดของการคุมประพฤติเป็นผลจากการวัฒนาการจากการลดหย่อนโทษหรือ
บรรเทาโทษ (judicial reprieve) ที่ใช้กันในศาลประเทศอังกฤษ โดยใช้วิธีการลงโทษชั่วคราวก่อนที่จะ
พิพากษาเพื่อให้จําเลยอุทธรณ์ขออภัยโทษจากพระมหากษัตริย์ แม้ว่าในตอนแรกจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อยืดเวลา
ในการพิพากษาออกไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ท้ายที่สุดก็พัฒนามาเป็นการรอการลงอาญาหรือรอการกําหนดโทษ
(suspended sentence) ซึ่งไม่มีการลงโทษจริงในสหรัฐอเมริกา การรอการลงโทษนี้เริ่มมีการนํามาใช้ตั้งแต่
ต้นปี ค.ศ. 1830 ในบอสตัน และมีการใช้อย่างแพร่หลายในศาลทั่วสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการออก
กฎระเบียบอนุญาตการกระทําเช่นนั้นก็ตามในตอนแรกๆ ผู้พิพากษาใช้ “การปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวโดยมี
การวางเงินประกันกับศาลว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งศาล” หรือ ให้ประกันตัว และไม่ดําเนินการใดๆ ต่อจากนั้นถึง
กระนั้นในราวกลางศตวรรษที่ 19 ศาลหลายแห่งได้ใช้วิธีดังกล่าวในการรอการลงโทษ และทําให้เกิดคําถาม
ในทางกฎหมายขึ้น
คําว่า “การคุมประพฤติ” ถูกใช้ขึ้นโดย จอห์น ออกุสตุส เพื่อใช้เรียกการประกันตัว
ผู้ต้องหาออกจากศาล โดยให้เขากลับไปอยู่ในชุมชนโดยวิธีควบคุมและสอดส่องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างมี
กําหนดเวลาผู้บุกเบิกงานคุมประพฤติผู้นี้เกิดที่โวเบิร์น รัฐแมสซาชูเซ็ท และกลายมาเป็นช่างทํารองเท้าที่มี
ชื่อเสียงในบอสตัน ในปี ค.ศ. 1852 ได้มีการตีพิมพ์ “Report of the Labours of John Augustus” ตามการ
ขอของเพื่อนของเขาและในหนังสือฉบับนี้จอห์น ออกุลตุส ได้เขียนว่า “วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในศาล มีชาย
คนหนึ่งโดนจับข้อหาเสพสุราจนมึนเมา เขาบอกข้าพเจ้าว่าหากผู้ใดช่วยไม่ให้เขาติดคุกเขาจะไม่ลิ้มรสสุรา
อีกเลย ข้าพเจ้าจึงประกันตัวเขาโดยศาลได้อนุญาต” (1972 : 4-5) และนั้นคือจุดเริ่มต้นของพนักงาน
คุมประพฤติคนแรกของประเทศในรูปแบบของอาสาสมัครที่ไม่ได้ค่าจ้าง
ประสบการณ์ ค รั้ ง แรกของออกุ ส ตุ ส กั บ ชายขี้ เ มานํ า ไปสู่ ค วามสนใจที่ จ ะให้ ก าร
ช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ที่โดนจับกุมด้วยข้อหาเดียวกัน ออกุสตุสจะมาปรากฏตัวในศาล และขอประกันตัวจําเลย
หากผู้พิพากษายินยอมซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้น จําเลยก็จะตกอยู่ในความดูแลของออกุสตุส ช่างทํารองเท้าผู้นี้จะ
ช่วยจําเลยหางานทําหรือหาที่พักอาศัย บ้านของออกุสตุสเต็มไปด้วยจําเลยที่เขาได้ประกันตัวไว้และเมื่อจําเลย
กลับไปรายงานตัวกับศาลก็จะรายงานความก้าวหน้าด้านการฟื้นฟูการติดสุราและให้ข้อเสนอว่าศาลควรยกฟ้อง
ข้อเสนอเหล่านี้ก็มักถูกตอบรับ ระหว่างปีแรกของความพยายามเช่นนี้ ออกุสตุสได้ช่วยให้ขี้เมา 10 คน เพียง
ต้องจ่ายค่าปรับเล็กน้อยแทนที่จะจําคุก หลังจากนั้นเขาก็ได้ช่วยผู้กระทําผิดในคดีต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
เยาวชนหรือผู้สูงอายุ หญิง หรือชายและรายงานว่ามีเพียง 10 คน จากจํานวนคดีทั้งหมด 2000 คดี ที่หนีจาก
การประกันตัวและการคุมประพฤติ
ออกุ ส ตุ ส ทํ า เช่ น นี้ ม าตลอด 18 ปี และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ พิ พ ากษาและ
หนังสือพิมพ์ที่ทําการตีพิมพ์ถึงความพยายามของเขา แต่กระนั้นอัยการกลับมองว่าเขาเป็นผู้ที่ทําให้ตารางการ
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พิจารณาคดีของศาลแน่น เนื่องจากไม่อาจตัดสินคดีได้อย่างรวดเร็ว ทั้งตํารวจและพนักงานศาลต่างต่อต้านการ
ทํางานของเขา เนื่องจากพวกตนจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการดําเนินคดีแต่ละคดีที่ถูกปล่อยโดยกรมราชทัณฑ์
และผลของการคุมประพฤติของออกุสตุสทําให้เขาเองละเลยธุรกิจของตนและประสบปัญหาทางการเงินใน
ท้ายที่สุดและจําต้องอาศัยการสนับสนุนจากเพื่อนๆ
ระบบของออกุสตุสหลายประการยังคงเป็นพื้นฐานให้กับการคุมประพฤติสมัยใหม่ ออกุสตุส
ได้ทําการตรวจสอบบุคคลทุกคนที่เขาตั้งใจช่วยโดยละเอียดโดยละเอียดพิจารณาตั้งแต่ “ประวัติเกี่ยวกับนิสัย
อายุ และสภาพแวดล้อมที่บุคคลผู้นี้จะต้องประสบในอนาคต” (1972 : 34) ออกุสตุสไม่เพียงแต่จะควบคุมและ
สอดส่องผู้กระทําผิดแต่ละรายโดยละเอียดแต่ยังจดบันทึกคดีไว้โดยละเอียดและมอบให้กับศาล ออกุสตุส
เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1859 และงานคุมประพฤติก็เป็นงานอาสาสมัครต่อมาในรัฐแมสซาชูเซทจนกระทั่งถึง ค.ศ.
1878
กฎหมายที่เกี่ยวกับคุมประพฤติในยุคเริ่มแรก
ในปี ค.ศ. 1878 สภานิติบัญญัติแห่งรัฐแมสซาชูเซ็ท ได้ออกกฎข้อบังคับในการคุมประพฤติขึ้น
เป็นครั้งแรกโดยให้อํานาจกับนายกเทศมนตรีบอสตัน ว่าเจ้าพนักงานคุมประพฤติที่จะทํางานอยู่ภายใต้การดูแล
ของผู้กํากับการตํารวจ นับเป็นครั้งแรกที่ตําแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติถูกยอมรับเป็นทางการในฐานะแขน
ขาข้างหนึ่งของศาลกฎหมายให้อํานาจเจ้าพนักงานคุมประพฤติในการสอบสวนคดีและเสนอว่าบุคคลหนึ่งควร
ได้รับการคุมประพฤติหากผู้นั้น “เชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่จะกลับตัวกลับใจได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับการลงโทษ”
การคุมประพฤติในบอสตันมีเพื่อประชาชนที่เยาว์วัยหรือสูงอายุหญิงหรือชาย ทั้งที่เป็นผู้ต้องหาคดีที่เป็น
ความผิดอุกฉกรรจ์ หรือที่เป็นการกระทําผิดที่ไม่ร้ายแรง ในปี ค.ศ. 1880 กฎหมายได้ให้อํานาจกับแต่ละเขต
เทศบาล ในการว่าจ้างเจ้าพนักงานคุมประพฤติ แต่มีเมืองและหมู่บ้านเพียงไม่กี่แห่งทําเช่นนั้น ในปี ค.ศ. 1891
อํ า นาจในการแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ถู ก โอนไปอยู่ กั บ ศาลชั้ น ต้ น และศาลชั้ น ต้ น แต่ ล ะแห่ ง
จําเป็นต้องมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติ ในปี ค.ศ. 1898 ข้อบังคับดังกล่าวได้ขยายออกไปครอบคลุมถึงศาล
อุทธรณ์ด้วย รัฐเวอร์มอนต์นับเป็นรัฐที่สองที่นํากฎระเบียบว่าด้วยการคุมประพฤติมาใช้ 20 ปี หลังจากนั้น
ระยะเวลาช่ วงที่ชาดตอนไปนั้ นเป็นผลมาจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิ ภาพในสมัยนั้น ในปี ค.ศ. 1898
เวอร์มอนต์ให้อํานาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคุมประพฤติให้กับศาลของแต่ละมณฑล โดยเจ้าพนักงานแต่ละ
คนจะทํางานให้กับทุกศาลในมณฑลนั้นๆ
โร้ด ไอร์แลนด์ เป็นอีกรัฐหนึ่งในนิวอิงแลนด์ที่ทําตามเวอร์มอนต์ไม่นาน หลังจากนั้นโดยมี
กฎหมายการคุมประพฤติที่แปลกใหม่ กล่าวคือ ได้มีการกําหนดว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าข่ายคุมประพฤติ
ทั้งนี้ไม่รวมเอาบุคคลที่ต้องข้อหาความผิดฐานกบฏ ฆาตกรรม โจรกรรม วางเพลิน ข่มขืน และปล้นการกระทํา
เช่นนี้นับว่าฝ่าฝืนหลักการพื้นฐานของทฤษฎีปฏิฐานนิยมที่ระบุว่าจงตัดสินผู้กระทําผิด มิใช่ตัดสินการกระทําผิด
แต่กระนั้นข้อจํากัดการคุมประพฤติของโร้ด ไอร์แลนด์ก็ถูกเอาเป็นแบบอย่างในรัฐอื่นๆ อีกหลายแห่ง กฎหมาย
คุมประพฤติของโร้ด ไอร์แลนด์ที่ครอบคลุมถึงเด็กและผู้ใหญ่นี้ยังได้ริเริ่มให้มีระบบคุมประพฤติที่ควบคุมโดยรัฐ
อีกด้วย หน่วยงานของรัฐคือ Board of Charities and Correction แต่งตั้งเจ้าพนักงานคุมประพฤติของรัฐ
และผู้ช่วย “อย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิง” (Glueck , 1993 : 231)
ในปี ค.ศ. 1894 แมรี่แลนด์ให้อํานาจกับศาลของรัฐในการที่จะรอการลงโทษได้โดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไม่กําหนดเวลา และผู้พิพากษาสามารถ “สั่งให้ผู้ต้องหาทําตามข้อกําหนดด้านค่าใช้จ่ายเงิน
ประกันที่ให้ไว้กับศาลว่าจะมาปรากฏตัว หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือความประพฤติของเขาตามที่
ศาลเห็นสมควร” ศาลแห่งบัลติมอร์ เริ่มใช้เจ้าพนักงานของ Prisoner’s Aid Society และต่อมาได้แต่งตั้งเจ้า
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พนักงานคุ มประพฤติ ที่มีเงิ นเดือนประจําปี ในปี ค.ศ. 1897 รั ฐ มิซู รี่ ได้ออกกฎหมายคุ มประพฤติ ไว้ ด้วย
ชื่อ “bench parole law” ศาลยังได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานคุมประพฤติแทนชื่อตําแหน่ง “พนักงานพักการลงโทษ”
เพื่อทําหน้าที่คุมประพฤตินี้ (Glueck,1933)
การคุมประพฤติในยุคเปลี่ยนศตวรรษ
การแพร่หลายของการคุมประพฤติถูกทําให้รวดเร็วด้วยความเคลื่อนไหวด้านศาลเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเริ่มต้นทางฝั่งตะวันตกตอนกลางและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 1899 มิเนโซต้า ออกกฎหมายที่ให้
อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานคุมประพฤติประจํามณฑล แต่จํากัดอายุผู้ที่จะเข้าข่ายการคุมประพฤติว่าต้องมีอายุค
ต่ํากว่า 18 ปี 4 ปีให้หลังได้เปลี่ยนกฎนี้เป็นอายุ 21 ปี ใน ค.ศ. 1899 อิลลินอยส์ได้ออกกฎหมายตั้งศาลเด็ก
และเยาวชนซึ่งเป็นศาลเด็กและเยาวชนศาลแรงของโลก กฎหมายดังกล่าวยังระบุให้ว่าจ้างเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
เพื่อทําการสืบสานคดีที่โอนมาโดยศาล แต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าพนักงานคุมประพฤติ
องค์การการกุศลและเอกชนผู้รับการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ได้ให้เงินช่วยเหลือกับศาลเด็กและ
เยาวชน Cook Country Juvenile Court เพื่อว่าจ้างพนักงานคุมประพฤติ เมื่อสิ้นสุดปีแรกก็มีพนักงานคุมประพฤติ
6 คน ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการศาลเด็กและเยาวชนแห่งสมาคมสตรีแห่งชิคาโก นอกจากนี้ในแต่
ละเชตสถานีตํารวจจะทําหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤตินอกเวลาราชการด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1899
ผู้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชนศาลแรกแห่งอิลลินอยส์ ได้กล่าวต่อหัวหน้าสถานีตํารวจแห่งชิคาโกว่า “พวก
ท่านทั้งหลายอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงในแต่ละคดีที่เข้ามาถึงมือท่านจากเจ้าพนักงานภายใต้
การควบคุมของท่านได้มากกว่าผู้พิพากษา ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านเลือกเจ้าพนักงานที่ดีและไว้วางใจได้สัก
จํานวนหนึ่งจากเขตของท่านเพื่อทํางานในด้านสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน” (Schultz,1973 : 465) ในปี
ค.ศ. 1899 รัฐโคโลราโดได้ออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับขึ้น โดยช่วยในการพัฒนาศาลเด็กและเยาวชนที่ใช้
เจ้าพนักงานดูแลเด็กเสเพล เป็นพนักงานคุมประพฤติ เมื่อถึงปี ค.ศ. 1925 การคุมประพฤติก็มีสําหรับเด็กและ
เยาวชนในทุกรัฐแล้ว (Glueck,1933)
จนมาถึง ปี ค.ศ. 1901 นิวยอร์คจึงออกกฎหมายที่ให้อํานาจการแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
โดยที่ก่อนหน้านั้นมีเพียงอาสาสมัคร (Linder and Savarese,1984) ในปี ค.ศ. 1908 มณฑลซัฟฟอล์คเคาน์ตี้
ในลอง ไอร์แลนด์ แต่งตั้งเจ้าพนักงานคุมประพฤติเป็นครั้งแรกขึ้น “ในตอนนั้นยังไม่ค่อนมีผู้ใดเห็นค่าของการ
คุมประพฤตินักและการแต่งตั้งบุคคลในตําแหน่งก็เป็นเหมือนการทดลองมากกว่า พนักงานคุมประพฤติทําครึ่ง
เวลา ไม่มีสํานักงานที่ทําการและผู้ถูกควบคุมประพฤติก็จะมารายงานตัวกับเขาที่บ้าน หรือทางไปรษณีย์”
มณฑลได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานคุมประพฤติที่ทํางานเต็มเวลา ในปี ค.ศ. 1919 และเขามีสํานักงานเล็กๆ ให้นั่ง
การคุมประพฤติเด็กและเยาวชนในเพนซิลเวเนีย เริ่มขึ้น ในปี ค.ศ. 1903 และขยายครอบคลุมผู้ใหญ่ในปี ค.ศ.
1909 ผู้พิพากษาสามารถรอการลงโทษผู้ต้องหาและสั่งคุมประพฤติได้ถ้าหากความผิดไม่ใช่การฆาตกรรม
วางยาพิษ ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ การร่วมประเวณีของผู้มีสายเลือดเดียวกัน การร่วมประเวณีที่ผิดธรรมชาติ
การข่มขืน ทําร้ายร่างกายโดยหมายจะข่มขืน และวางเพลิง หรือปล้นที่พักอาศัยอยู่ ถึงแม้เท็กซัสจะออก
กฎหมายว่าด้วยการรอการลงโทษ (Suspended Sentence Act) ในปี ค.ศ. 1913 เพื่อเป็นทางเลือกแทนการ
จําคุกแต่การคุมประพฤติผู้กระทําผิดเพิ่งจะมีขึ้น ในปี ค.ศ. 1947 นี้เอง การคุมประพฤติผู้ใหญ่ในรัฐอาลาบามา
เองก็เพิ่งจะมีในปี ค.ศ. 1939 เมื่อผู้ว่าการรัฐเห็นชอบกับกฎหมายที่ให้อํานาจกับสภานิติบัญญัติในการให้มีการ
คุมประพฤติสําหรับผู้ใหญ่ ก่อนหน้านั้นศาลไม่มีอํานาจที่จะรอการลงโทษด้วยจะเป็นการล่วงล้ําอํานาจในการ
อภัยโทษ ลดโทษและการบรรเทาโทษของฝ่ายบริหาร ในปี ค.ศ. 1956 จึงมีการคุมประพฤติสําหรับผู้ใหญ่ทั่วไป
ในทุกรัฐ (Task Force on Corrections, 1966)
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รายชื่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติในสหรัฐอเมริกาฉบับแรกถูกตีพิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1907 และได้
ระบุว่ามีพนักงานคุมประพฤติ 795 คนทํางานอยู่ในศาลคดีเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับ Alzina
Stevens ผู้เป็นเจ้าพนักงานคุมประพฤติคนแรกของอิลลินอยส์ พวกเขาเหล่านี้หลายคนก็เป็นอาสาสมัคร และ
บางคนที่ได้รับค่าจ้างในการทํางานแบบไม่เต็มเวลา การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติมีอยู่จํากัดหรือไม่มี
เลย การแต่งตั้งก็มักจะขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของพรรคการเมืองที่อยู่ในอํานาจ และเงินเดือนส่วนใหญ่จะต่ํา
แม้เมื่อเทียบกับผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีฝีมือก็ตาม
การบริหารจัดการคุมประพฤติ
การคุมประพฤติในสหรัฐอเมริกาถูกบริหารการจัดการโดยหน่วยงานที่แยกต่างหากจากกัน
กว่า 2000 แห่งในรัฐจํานวน 3/4 ของทั้งหมด การคุมประพฤติผู้ใหญ่จะอยู่กับฝ่ายบริหารของรัฐบาลของรัฐ
(ซึ่งมักถูกนําไปรวมไว้กับการพักลงโทษ) ตัวอย่างเช่น การคุมประพฤติผู้ใหญ่ในจอร์เจีย เป็นแผนกหนึ่งใน
State department of offender Rehabilitation ซึ่งได้รวมเอาระบบทัณฑ์สถานของรัฐและคณะกรรมการ
พักการลงโทษเอาไว้ด้วย (Board of offender Rehabilitation) หรือในเพนซิลเวเนียการคุมประพฤติจะถูก
รวมไว้กับการพักการลงโทษในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้ Board of Probation and Parole ถึงกระนั้น
กว่า 1 ใน 2 ของหน่วยงานที่ให้บริการด้านการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนถูกบริหารจัดการในระบบท้องถิ่น
กรมคุมประพฤติเด็กและเยาวชนอาจถูกแยกออกต่างหาก ให้เป็นแผนกเด็กและเยาวชนหรือครอบครัวใน
หน่วยงานเดียวกันกับที่ คุมประพฤติผู้ใหญ่ เช่นมณฑล Nassau ในนิวยอร์ค โชคดีที่การบริหารการจัดการด้าน
พักการลงโทษ มีความซับซ้อนน้อยกว่านี้มากโดยมีหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใน 1 รัฐ และอยู่ใต้ฝ่ายบริหารเสมอ
แต่แม้ในหน่วยงานพักการลงโทษเดียวกันเองก็ตามที่มีข้อแตกต่างเล็กน้อยในบางรัฐ (เช่น เพนซิลเวเนีย) บุคคล
ที่ได้รับการพักการลงโทษจากทัณฑสถานในท้องถิ่นจะอยู่ใต้การควบคุมของแผนกคุมประพฤติและพักการ
ลงโทษของมณฑล เราอาจแบ่งการบริหารการจัดการคุมประพฤติออกได้เป็น 6 ประเภท และในรัฐหนึ่งๆ อาจ
ใช้มากกว่า 1 ระบบในเวลาเดียวกันเป็นได้
• เด็กและเยาวชน : การให้บริการด้านการคุมประพฤติสําหรับเด็กและเยาวชนถูกแยก
ต่างหากและถูกดูแลในระดับมณฑลหรือท้องถิ่น หรือในระดับรัฐ
• เทศบาล : หน่วยงานคุมประพฤติอิสระถูกควบคุมดูแลโดยศาลชั้นต้นหรือเทศบาลภายใต้
กฎหมายและแนวทางของรัฐ
• มณฑล : มณฑลจะดําเนินการด้านคุมประพฤติของตนเอง โดยยึดถือกฎหมายและ
แนวทางกําหนดโดยรัฐ
• รัฐ : หน่วยงานหน่วยหนึ่งดูแลควบคุมระบบคุมประพฤติกลางที่ให้บริการทั่วพื้นที่รัฐแบบ
รวมในรัฐ : บริการด้านการคุมประพฤติและพักการลงโทษถูกกํากับดูแลโดยหน่วยงาน
เดียวที่ให้บริการทั่วรัฐ
• รัฐบาล : การคุมประพฤติถูกควบคุมและดูแลทั่วประเทศในฐานะแขนข้างหนึ่งของศาล
เจ้าพนักงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางยังควบคุมดูแลผู้ที่ถูกพักการลงโทษด้วย
รัฐไอโอว่าถูกแบ่งออกเป็นเขตอํานาจศาล 8 เขตโดยแต่ละเขตจะมีแผนกราชทัณฑ์ท้องถิ่นที่
ควบคุมโดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้อํานวยการที่ควบคุมดูแลด้านการคุมประพฤติ
การพักการลงโทษและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เงินช่วยเหลือและควบคุมโดย lowa Department of Corrections
ในเท็กซัส บริการด้านการคุมประพฤติตั้งอยู่ที่แผน Community Supervision and Correction (CSCD) 120 แห่ง
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และดูแลโดยผู้พิพากษาของแต่ละเขตอํานาจศาลและได้รับเงินช่วยเหลือจากแผนกควบคุมและสอดส่องและเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐ
มีประเด็น 2 ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการคุมประพฤติ
1. การคุมประพฤติควรเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการของรัฐ
2. การคุมประพฤติควรอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลของมณฑลหรือของรัฐ
ผู้ที่สนับสนุนให้การคุมประพฤติอยู่กับฝ่ายตุลาการ (Nelson, Ohmart, และ Harlow, 1978)
ให้เหตุผลว่า
• การคุมประพฤติ ต้องตอบเสนองกับศาลมากกว่า เนื่องจากต้องให้บริการกับศาลเมื่อต้อง
อยู่ภายในการควบคุมและดูแลฝ่ายตุลาการ
• ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าพนักงานคุมประพฤติกับศาลก่อให้เกิดกลไกการตอบสนองต่อ
การทํางานโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ
• ศาลจะได้รับรู้ถึงทรัพยากรที่เป็นที่ต้องการของสํานักงานคุมประพฤติ
• ผู้พิพากษาจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และเป็นการเปิดให้
โอกาสเจ้าพนักงานของหน่วยงานภายใต้ศาลมีอํานาจในหารใช้ดุลพินิจในคดีมากกว่าที่จะ
ยอมให้อํานาจนี้กับเจ้าหน้าที่อื่นนอกหน่วยงานของศาล
• หากการคุมประพฤติจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐ ก็มักจะรวมอยู่กับกรมราชทัณฑ์
ในกรณีเช่นนี้การให้บริการด้านการคุมประพฤติอาจได้รับความสําเร็จเป็นอันดับรองลงมา
เมื่อเทียบกัน หากอยู่กับฝ่ายตุลาการ
ผู้ที่คัดค้านการให้คุมประพฤติอยู่กับฝ่ายตุลาการ มีความเห็นว่าจะเกิดข้อเสียเปรียบดังต่อไปนี้
• ผู้พิพากษาซึ่งศึกษาสายนิติศาสตร์ แต่ไม่มีความรู้ความชํานาญด้านการบริหารจัดการ
นับว่าขาดความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลการให้บริการด้านการคุมประพฤติ
• ภายใต้การควบคุมของฝ่ายคุลาการ การให้บริการกับผู้ที่ถูกคุมประพฤติอาจถูกจัดอันดับ
ไว้ต่ํากว่าการบริการกับผู้พิพากษา ยกตัวอย่างเช่น การสืบเสาะและพินิจก่อนพิพากษา
โทษ
• เจ้าพนักงานคุมประพฤติอาจถูกมอบหมายให้ทําหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ
• ศาลมี ลั ก ษณะของผู้ พิ พ ากษาชี้ ข าดและคอยดู แ ลให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและไม่ ใ ช่
หน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการให้บริการ
การจัดให้การคุมประพฤติไปอยู่กับฝ่ายบริหาร (อันหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงาน
เดียวกันกับการพักการลงโทษของรัฐ) มีข้อดีดังนี้
• หน่วยงานให้บริการประชาชนอื่นๆ ทั้งหมดล้วนอยู่กับฝ่ายบริหารระบบย่อยของงาน
ราชทัณฑ์ corrections อื่นๆ ทั้งหมดล้วนอยู่กับฝ่ายบริหาร
• การให้บริการกับผู้กระทําผิดจะมีการประสานงานที่ต่อเนื่อง และเป็นการใช้เจ้าพนักงาน
คุมประพฤติได้อย่างเกิดประโยชน์มากกว่า
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E. Kim Nelson และเพื่อนร่วมงาน (1978 : 92) ได้สรุปไว้ว่า
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ข้อโต้แย้ งเหล่านี้ดูจะสนับสนุนให้การคุม ประพฤติไปอยู่ กับฝ่าย
บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในอันที่จะเกิดการประสานงานที่เพิ่มขึ้นในการวางแผน การใช้พนักงานที่ดีขึ้นและ
บริการที่ดีสําหรับผู้กระทําผิด
ระบบการคุมประพฤติควบคุมโดยรัฐย่อมมีข้อดีมากกว่าการควบคุมในระดับท้องถิ่น แน่นอน
มีความจําเป็นต่อการวางแผนระบบโดยรวมให้เป็นระบบย่อยของราชทัณฑ์ corrections การวางแผนใน
ลักษณะนี้จําเป็นต้องมีมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีการรายงาน ประเมินผลและการจัดสรรทรัพยากรด้วย
แต่ Mitchell Silverman (1993 : 89) ได้แสดงความเห็นที่แตกต่างออกไปไว้ดังนี้
การควบคุมโดยรัฐโดยทั่วไปหมายความว่าสํานักงานคุมประพฤติถูกจัดการโดยฝ่ายบริหาร
ของรัฐบาลของรัฐซึ่งเป็นการบริหารแบบรวมอํานาจไว้ที่ศูนย์กลาง ผู้บริหารไม่ได้อยู่ใกล้ชิดทั้งทางกายและ
ความรู้ความเชี่ยวชาญกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติในท้องถิ่น บ่อยครั้งผู้บริหารก็มักขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัจจัยที่สําคัญฯ ในการดําเนินงานในชุมชนท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานคุมประพฤติทําอยู่ ระยะทางที่ไกลกัน
นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า นผลประโยชน์ เมื่ อ ผู้ มี อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายในระดั บ รั ฐ สั่ ง ให้
เจ้าพนักงานคุมประพฤติจัดการกับลูกความ (จําเลย-ผู้ถูกคุมฯ) ด้วยวิธีการหนึ่งในขณะที่ในเวลาเดียวกันนั้น
ชุมชนท้องถิ่นที่เจ้าหนักงานคุมประพฤติและลูกความพํานักอยู่ต้องการใช้วิธีการที่ต่างกันออกไป
การคุ ม ประพฤติ ใ นฐานะส่ ว นหนึ่งของฝ่ ายบริห ารต้ องเกี่ ย วข้ องกั บรั ฐ บาลของรั ฐ ภายใต้
สํานักงานผู้ว่าการรัฐ การคุมประพฤติอาจถูกจัดให้กรมราชทัณฑ์ (corrections) ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่นที่
เป็นอยู่ในจอร์เจียหรืออาจเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระเช่นเดียวกับงานพักการลงโทษที่เป็นอยู่ในอลาบามาก็ได้
การคุมประพฤติในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการของรัฐบาลมักจะอยู่ใ ต้ความดูแลของผู้พิพากษา
ตัวอย่างเช่น ในนิวเจอร์ซี่
ผู้ พิ พ ากษาแห่ ง ศาลมณฑลในแต่ ล ะมณฑลทั้ ง หมดหรื อ ส่ ว นมากร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ (และ) เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ช ายและหญิ ง ตามแต่ ค วามจํ า เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
คุมประพฤติและผู้ที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจะถูกแต่งตั้งตามมาตรฐานที่กําหนดแน่นอนโดยศาลฎีกา
เจ้าหนักงานและอาสาสมัครคุมประพฤติต้อนรับผิดชอบต่อและอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของหัวหน้า
สํานักงานคุมประพฤติแห่งมณฑล ผู้ที่จะรับผิดชอบต่อและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้พิพากษาของศาล
มณฑลหรือในมณฑลที่มีผู้พิพากษาศาลมณฑลมากกว่า 1 ท่าน ให้ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายจาก Assistant
Judge ให้รับผิดชอบด้านการควบคุมดูแลแผนกคุมประพฤติในมณฑลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎของศาลฎีกา
และข้อกําหนดของหัวหน้าศาล Chief Justice ผู้อํานวยการกํากับดูแลของศาลและผู้พิพากษา Assignment
Judge แห่งมณฑล
การคุมประพฤติที่ควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ (ส่วนมาก) ในระดับมณฑลมักสนับสนุนให้เกิด
ความหลากหลาย การจัดโปรแกรมที่แปลกใหม่จะทําได้ง่ายกว่าในหน่วยงานระดับมณฑลเนื่องจากมีระบบสาย
งานที่สั้นกว่าในหน่วยงานระดับรัฐ สํานักงานระดับมณฑลจะปรับเปลี่ยนต่อความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า และ
โปรแกรมที่สํานักงานหนึ่งทําได้ผล สํานักงานอื่นๆ สามารถนําไปใช้ตามได้มากกว่า และโปรกแกรมที่ล้มเหลวก็
ถูกหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นกับสํานักงานในมณฑลอื่นๆ ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ทรัพยากรในชุมชน
ทัศนคติ และการเมืองในท้องถิ่นจะสามารถตอบสนองต่อการให้บริการด้านคุมประพฤติ การทําเช่นนี้จะเป็น
การเพิ่มความมั่นใจของประชาชนต่อบริการที่สํานักงานมอบให้ แม้ว่าโดยปรกติฝ่ายตุลาการจะรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลงานด้านคุมประพฤติแต่การทํางานวันต่อวันเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารมืออาชีพซึ่งก็คือ
หัวหน้าสํานักงานคุมประพฤตินั้นเอง
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ในทางกลั บ กั น การบริ ห ารจั ด การในระดั บ มณฑลก็ ทํ า ให้ เ กิ ด ความหลากหลายระหว่ า ง
สํานักงานแบบที่เราไม่ต้องการให้เป็นด้วย ตัวอย่างเช่น สัดส่วนของเจ้าพนักงานคุมประพฤติต่อลูกความอาจจะ
แตกต่างกันอย่างมากระหว่างมณฑลหนึ่งกับอีกมณฑลหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับทุกสํานักงานที่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งรัฐเนื่องจากแต่ละมณฑลตั้งงบประมาณของตนเอง เจ้าพนักงานคุมประพฤติจึงไม่อาจถูกย้ายมาจากมณฑลที่
มีสัดส่วนระหว่างเจ้าพนักงานและลูกความต่ําไปยังมณฑลที่สัดส่วนดังกล่าวสูงเพื่อทําให้การให้บริการเท่าเทียม
กันได้ ตัวอย่างเช่นในนิวเจอร์ซี่ คณะกรรมการที่ปรึกษาการคุมประพฤติแห่งรัฐได้แต่งตั้งข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ปี ค.ศ. 1985 ว่าในขณะอัตราปริมาณคดีทั่งทั้งรัฐอันเกี่ยวกับการดูแลควบคุมเด็กและเยาวชนตกอยู่ที่เฉลี่ย 80
คดี ต่อเจ้าพนักงาน 1 คน แต่ในแต่ละมณฑลปริมาณงานจะอยู่ระหว่าง 35-145 คดีต่อเจ้าพนักงานในระดับ
มณฑลจะอยู่ระหว่าง 71-284 คดีต่อเจ้าพนักงาน 1 คน เลยทีเดียว ซึ่งนับเป็นปริมาณภาระงานที่มากกว่า
กันถึง 4 เท่า
คณะกรรมการของรัฐนิวเจอร์ซี่พบความหลากหลายในแง่ของค่าใช้จ่ายที่แต่ละมณฑลใช้ไปใน
การให้ บ ริ ก ารด้ า นคุ ม ประพฤติ แ ละยั ง พบความแตกต่ า งอี ก มากในแง่ ข องการดํ า เนิ น งานด้ ว ย ดั ง นั้ น
กระบวนการและขั้นตอนในการคุมประพฤติจึงต่างกันไปในแต่ละมณฑล และคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
ไม่มีคําจํากัดความที่เป็นที่ยอมรับว่าอะไรคือบริการด้านการคุมประพฤติที่มีคุณภาพประกอบ
ขึ้นด้วยสิ่งใดบ้าง ตัวอย่างเช่น ขาดคําจํากัดความและโครงสร้างซึ่งทําให้เป็นการยากที่จะตัดสินว่าอะไรคือการ
ควบคุมและสอดส่องที่ได้คุณภาพ ประการสุดท้ายระหว่างมณฑลหนึ่งกับอีกมณฑลหนึ่งก็มีความต่างในแง่
สภาพแวดล้อมอันทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างมณฑลทั้งหลายในงานบริการด้านคุมประพฤติที่
ต้องกระทํา ขอบเขตและความรุนแรงของปัญหาด้านอาชญากรรม สังคมและเศรษฐกิจมีความสําคัญต่อการ
จัดสรรบุคลากร กระบวนการและความจําเป็นด้านทรัพยากรอันล้วนแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล
ข้อมูลสุดท้ายนี้สามารถเป็นข้อมูลสนับสนุนกับการให้มณฑลเป็นผู้ควบคุมการให้บริการด้าน
การคุมประพฤติ ถึงอย่างไรก็ตามคณะกรรมการก็มีคําถามว่า การที่ไม่มีรูปแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ควบคุมการจัดการคุมประพฤติจะทําให้ความยุติธรรมของสํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งในรัฐเดียวกันจะมี
ความเที่ยงธรรมน้อยลงหรือไม่
ประเด็นดังกล่าวทําให้รัฐต่างๆ ที่มีระบบคุมประพฤติอยู่ที่ระดับมณฑลต้องจัดตั้งสํานักงานที่
คอยประสานงานและจั ด การให้ เ กิ ด ความเป็น หนึ่ ง เดีย วกั น ในรูป แบบการให้ บริ ก ารด้า นการคุ ม ประพฤติ
ครอบคลุมทั่วรัฐ (Parent et al 1994) ยกตัวอย่างเช่นในรัฐอิลินอยส์ กองคุมประพฤติของสํานักงานบริหาร
แห่งศาลรัฐอิลินอยส์ได้พยายาม “ปรับปรุงเชิงคุณภาพและปริมาณของบริการด้านการคุมประพฤติและ บริการ
ที่เกี่ยวกับศาลทั่งทั้งรัฐอิลินอยส์ จัดให้มีรูปแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านการจัดโครงสร้างและบริการ
และเพิ่มมาตรการใช้คุมประพฤติเป็นทางเลือกหนึ่งแทนการลงโทษ สําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นคดีไม่ร้ายแรง
ผลที่ได้จากความพยายามนี้ กองคุมประพฤติได้ออกกฎระเบียบในการจ้างและเลื่อนขั้นสําหรับเจ้าพนักงาน
คุมประพฤติทั่วทั้งรัฐ
กรมช่วยเหลือด้านยุติธรรมชุมชนแห่งรัฐเท็กซัส (Texas Community Justice Assistance
Civison) หรือที่เดิมคือ คณะกรรมการคุมประพฤติผู้ใหญ่ (Texas Adult Probation Commission)
รับผิดชอบด้านการจัดทํามาตรฐานระดับรัฐและให้ความช่วยเหลือจากรัฐให้กับแผนกคุมประพฤติผู้ใหญ่ใน
ท้ อ งถิ่ นที่ เลื อ กเข้า ร่ ว มและมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามมาตรฐาน ในส่ว นหนึ่ ง ของความพยายามนี้ ก รมได้ ใ ห้ก าร
สนั บสนุนโครงการทําวิ จัยและโครงการทดลองคุมประพฤติ ทั่วทั้งรั ฐ เท็กซัส คณะกรรมการได้ประกาศใช้
กฎหมาย “หลั ก จรรยาบรรณสํ า หรั บ เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ใ หญ่ ใ นเท็ ก ซั ส และตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ ห้ แ ก่
สํานักงานคุมประพฤติ” ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของปริมาณงานคดี “เฉลี่ยงานด้านคดีในแผนควรถูกคํานวณ
โดยหารจํานวนคดีด้วยจํานวนเจ้าพนักงานในแผนกที่ใช้เวลา 80% หรือมากกว่าไปในการควบคุมและสอดส่อง
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เฉลี่ยคดีของเจ้าพนักงานคุมประพฤติในแผนกไม่ควรเกิน 100 คดี” ถึงแม้มาตรฐานของคณะกรรมการจะไม่
บังคับแต่การที่กรมคุมประพฤติไม่สามารถยึดถือหลักปฏิบัติดังกล่าวอาจส่งผลถึงการขาดการได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากคณะกรรมการได้ ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการจ่ ายเงิน 100 ดอลลาร์ ให้กับรายงานการ
สืบเสาะและพินิจก่อนการพิจารณาคดี 1 ฉบับที่ กรมคุมประพฤติจัดทําขึ้น
กองคุมประพฤติและทางเลือกในการลงทัณฑ์ของนิวยอร์ค (Division of Probation
Correctional
Alternatives) ได้กําหนดแนวทางและมาตรฐานสําหรับสํานักงานคุมประพฤติทั่วทั้งรัฐ
ซึ่งครอบคลุมไปถึงแม้การออกแบบสํานักงาน ตัวอย่างเช่น ตาม “ข้อกําหนดในการฝึกอบรมหลักเบื้องต้น
สําหรับเจ้าพนักงานคุมประพฤติใหม่และเจ้าพนักงานคุมประพฤติฝึกงาน” ได้มีการกําหนดไว้ว่า:
1) เจ้าพนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าทีค่ ุมประพฤติฝกึ งานต้องผ่านหลักสูตรเบื้องต้นด้าน
การปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นฐานภายในระยะยาว 4 เดือนแรกของการทํางาน โดยหลักสูตรนี้จะยึดตาม
แนวทางที่ปรับโดยผู้อํานวยการด้านการคุมประพฤติแห่รัฐ (ผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการคุมประพฤติ)
2) หลักสูตรนีป้ ระกอบด้วยการฝึกอบรม 70 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ํา
3) หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ :
1. ช่วยเจ้าพนักงานคุมประพฤติและเจ้าพนักงานคุมประพฤติฝึกงานให้เข้าใจปรัชญา
และพื้นฐานทางกฎหมายของกระบวนการยุติธรรม
2. ให้เจ้าพนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทของตนในชุมชนและระบบยุติธรรม
3. นําเสนอหลักการวิธีและเทคนิคต่างๆ ซึ่งช่วยเขาในการหาความรู้และทักษะและ
เพื่อพัฒนาทัศนคติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
4) หลักสูตรพื้นฐานในด้านการปฏิบัติงานคุมประพฤติที่จัดขึ้นโดยแผนกคุมประพฤติท้องถิ่น
ควรได้รับการรับรองคุณวุฒิ ล่วงหน้าโดยผู้อํานวยการด้านการคุมประพฤติแห่งรัฐ
5) ผู้เข้าอบรมต้องสอบข้อเขียนเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรพื้นฐาน
6) เจ้าพนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่คุมประพฤติฝึกงานที่สอบไม่ผ่านหลักสูตรพื้นฐาน
จะต้องสอบแก้ตัวให้ผ่านภายใน 3 เดือน หากไม่ผ่านการสอบครั้งที่สอง เจ้าพนักงานผู้นั้นจะต้องเข้ารับการ
อบรมขั้นพื้นฐานรุ่นต่อไปอีกครั้งหนึ่ง การทําเช่นนี้จะไม่ส่งผลทางลบต่อการให้สิทธิ ของนายจ้างของเจ้าพนักงานผู้นั้น
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างของเขา (หมายความว่า : เจ้าพนักงานผู้นั้นอาจถูกไล่ออกจาก
ตําแหน่งได้)
7) เจ้าพนักงานคุมประพฤติใหม่ทุกคนต้อง ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ว่าด้วยการฝึกอบรม
เจ้าพนักงานรักษาความสงบตามกฎหมายรัฐ กองฯ ยังกําหนดให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติตําแหน่งผู้จัดการและ
ผู้คุมต้องมีการฝึกต่อเนื่อง (อย่างน้อย 21 ชั่วโมง) ต่อปีอีกด้วย
ยุคเริ่มต้นของการคุมประพฤติสมัยใหม่และการควบคุมในชั้นก่อนพิจารณาคดี
(Beginings of Probation and Pretrial perviees)
1. อํานาจในการพิจารณาการรอลงโทษหรือระงับไว้ก่อน (The power to Suspend Sentence)
แม้ว่าจะได้มีการผ่านร่างกฎหมายการคุมประพฤติ (Probatiom Laws) ในระดับมลรัฐ แล้ว
หลายมลรัฐโดยเริ่มต้นที่รัฐ แมสซาชูเสท (Massachusetts) ในปี ค.ศ. 1878 ระบบงานคุมประพฤติก็ยังคง
ไม่ได้เปิดดําเนินการในส่วนของระดับรัฐบาลกลาง (Federal level) เป็นระยะเวลาหลายปีต่อมาศาลของ
รัฐบาลกลางได้สั่งใช้มาตรการคุมประพฤติในรูปแบบของการรอการลงอาญาแต่ก็ปรากฏปัญหาโต้แย้งด้าน
กฎหมายในเวลาต่อมาว่ากระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐฯ (THE U.S Department of Huslice) ไม่เห็น
ด้วยกับคําสั่งฯ ดังกล่าวด้วยเชื่อว่าเป็นการซ้ําซ้อนกับอํานาจในการพิจารณาลดโทษหรืออภัยโทษตามอํานาจ
หน้ า ที่ ข องกรทรวงยุ ติ ธ รรม (ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยบริ ห าร) และเห็ น ว่ า ขั ด ต่ อ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ซึ่งปรากฏคําฟ้องในชั้นฎีกาต่อศาลฎีกาของสหรัฐฯ ในคดี Ex parte United states, 242
u.s.27 ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “คําตัดสินสังหาร” หรือ (The Kilits decision) ศาลฎีกาในขณะนั้น
(ค.ศ.1916) ได้พิพากษายืนว่าศาลของรัฐบาลกลางไม่มีอํานาจสั่งให้พิจารณารอการลงโทษโดยเด็ดขาดอีกทั้งไม่
มีเหตุผลหรือสิทธิในการพิจารณาสั่งการรอการลงโทษหรือรอลงอาญาในทางปฏิบัติอีกต่อไป ซึ่งศาลฎีกาใน
ขณะนั้นมีความเห็นว่าการออกกฎหมายคุมประพฤติเป็นมาตรการเยียวยา
2. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ (A controversial Sentencing Option)
การกําหนดให้การคุมประพฤติ เป็นเงื่ อนไขหนึ่งในคําพิพากษาของศาลรัฐ บาลกลางไม่ได้
กระทําได้ง่ายโดยทันทีมีข้อคิดเห็นหลากหลายที่ได้แย้งกันอยู่ระหว่างหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้พิพากษาของ
ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐหลายคนเห็นว่ามาตรการคุมประพฤติเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะเห็นว่าเป็นทางเลือก
เหมาะสมที่ศาลสมควรใช้เป็นดุลยพินิจในการพิพากษาโทษสําหรับในบางคดีที่ศาลเห็นว่ามีความยากยิ่งในการ
ใช้ดุลพินิจว่าสมควรจะใช้วิธีการที่รุนแรงกับจําเลนหรือไม่ในขณะที่กลุ่มผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางอีกฝ่ายมี
ความเห็นคัดค้านวิธีการคุมประพฤติเพราะเห็นว่าการคุมประพฤติเป็นการผ่อนผันให้กับผู้กระทําผิดมากเกินไป
ทําให้สภาคองเกรสของสหรัฐฯ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าองค์นิติบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่
สามารถหาข้อยุติได้ในขณะนั้น จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1909 รัฐบาลจึงสามารถยื่นร่างกฎหมายคุมประพฤติใน
ระดับรัฐบาลกลาง (Federal Probation law) เข้าสู่สภาคองค์กรได้เป็นผลสําเร็จหลังจากนั้นก็ได้มีการผ่านร่าง
กฎหมายคุมประพฤติอีกเป็นจํานวนมากกว่า 30 ร่างฯ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1925 และหนึ่งในร่างกฎหมายฯ
ดังกล่าวจึงได้รับการตราให้เป็นกฎหมายการคุมประพฤติต่อมา
3. กฎหมายคุมประพฤติ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (Probation Act of 1925) กฎหมายคุมประพฤติ
ฉบับ ปี ค.ศ. 1925 (Probation Act of 1925) ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดี คาลวิน คูลลิขด์ (President
Calvin Coolidge) อนุญาตให้ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยกเว้นศาลในเขตปกครองท้องถิ่นของเขตโคลัมเบีย
(District of Columbia) ให้อํานาจศาลฯ ในการพิจารณารอการลงโทษหรือระงับโทษไว้ก่อนแล้ว ใช้วิธีการคุมประพฤติ
สําหรับจําเลยแทนภายใต้กําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการคุมประพฤติที่เหมาะสมแก่จําเลยที่สุด (such period and
on such terms and condition as they deemed best) กฎหมายคุมประพฤติฯ ยังให้อํานาจศาลในการ
แต่งตั้งบุคคล 1 คนหรือมากกว่าให้ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานคุมประพฤติ (Probatiom officets)
4. การบริการการจัดการในระยะต้น (Administration in the Early years) ในระยะเริ่มต้น,
การบริหารจัดการด้านงานคุมประพฤติของรัฐบาลกลางเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกาฯ (The office of the Attorney General in the U.S. Department of Justice) ซึ่งสังกัดอยู่
ในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักราชทัณฑ์ของรัฐบาลกลางผู้ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่กํากับดูแลด้านราชทัณฑ์และพักการลงโทษด้วย ซึ่งมีผลทําให้ภาระหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติระดับ
รัฐบาลกลาง (federal probation officers) ประกอบไปด้วยงานด้านคุมประพฤติและพักการลงโทษควบคู่กัน
ไปด้วย ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุด ได้บริหารจัดการด้วยการจัดสรรให้พนักงานคุมประพฤติได้รับค่าตอบแทนใน
รูปแบบเงินเดือน (salaries) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่ารักษาพยาบาล (clinical services) และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ (travel) ตามที่ศาลสั่ง ต่อมารูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
ระบบคุมประพฤติได้ถูกโอนอํานาจหน้าที่จากสํานักงานราชทัณฑ์กลาง (Federal Bureau of Prisons) ไปยัง
สํานักงานศาลยุติธรรม ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Administrative office of the U.S. courts)
5.การทดลองใช้ระบบคุมประพฤติในชั้นก่อนพิจารณาคดี (Pretrial Services as an Experiment)
ในปี ค.ศ. 1974 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมายชื่อ “กฎหมายพิจารณาคดีอย่างฉับพลัน”
(Speedy Trial Act) มอบอํานาจให้อธิบดีสํานักงานศาลยุติธรรมสหรัฐฯ ทดลองใช้วิธีการสืบเสาะก่อน
พิจารณาคดีในหน่วยงานไปยัง 10 เขต อํานาจศาลชั้นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาชญากรรมโดยการปล่อย
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ตัวผู้กระทําผิดกลับสู่ชุมชนด้วยวิธีการรอพิจารณาคดี และลดการควบคุมตัวผู้กระทําผิดไว้ในสถานควบคุมโดย
ไม่จําเป็นโดยหน่วยงานชั้นก่อนพิจารณาคดีตามที่ศาลสั่งดังกล่าวฯ จะต้องดําเนินการสอบปากคําหรือสัมภาษณ์
ผู้กระทําผิดในคดีต่างๆ แต่ละรายโดยเฉพาะคดีการผิดเล็กน้อยเพื่อหาสาเหตุสภาพประวัติภูมิหลังข้อมูลต่างๆ
ของผู้กระทําผิดแล้วเขียนรายงานให้ศาลทราบเพื่อประกอบการพิจารณาให้ประกันตัวรวมทั้งการควบคุม
สอดส่องผู้ถูกปล่อยตัวในชั้นพิจารณาคดีและช่วยเหลือผู้กระทําผิดในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่าง
ประกันตัวและเมื่อกรณีบางรายมีคําสั่งให้ทํางานบริการสังคมโดยหน่วยงานในเขตอํานาจศาลชั้นต้นจํานวน 5
แห่ง ที่รอรับการทดลองให้วิธีการคุมประพฤติดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสํานักงานศาลยุติธรรม
และอีก 4 แห่งถูกบริหารจัดการโดยคณะกรรมการภายใต้การกํากับของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น
2.2ปรัชญาการคุมประพฤติ (Philosophy of Probation)
เมื่อพิจารณาจากปณิธานแรกเริ่มของผู้บุกเบิกงานคุมประพฤติคือ John Augustus จะเห็นว่า
มีจุดประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิดให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากคนเมาสุราและพวกลักเล็กขโมย
น้อย ขั้นตอนของ Augustus เริ่มตั้งแต่การช่วยประกันตัวผู้กระทําผิดในศาล หาที่พักและอาหาร รวมถึงงาน
ให้กับบุคคลเหล่านั้นด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารีและมีสัมพันธภาพที่ดี กล่าวโดยสรุปแล้ว Augustus ใช้วิธีควบคุม
ความประพฤติที่ค่อนข้างเคร่งครัด ใช้การช่วยเหลือส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัว อีกทั้งยังให้การช่วยเหลือด้าน
การเงินอีกด้วย ดังนั้นปรัชญาหลักของการคุมประพฤติตั้งแต่สมัย Augustus จนถึงปัจจุบันก็คือ การแก้ไขฟื้นฟู
(Rehabilitation) ผู้กระทําผิดนั่นเอง
แม้ว่าในปัจจุบัน งานของพนักงานคุมประพฤติ จะกลายมาเป็นงานราชการที่เน้นหนักไป
ทางด้านงานเอกสาร และต้องสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติจํานวนมาก ในขณะที่อัตรากําลังน้อย จึงอาจ
เป็นการยากที่จะรักษาปรัชญาดั้งเดิมของการคุมประพฤติ อย่างไรก็ตาม ปรัชญาที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดยัง
จะต้องคงอยู่ต่อไป แต่ปรัชญาร่วมสมัยของการคุมประพฤติที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนี้ก็คือ ปรัชญาที่มุ่งควบคุม
ผู้กระทําผิด (offender control) ซึ่งเชื่อว่า แม้ไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดได้เต็มที่ แต่อย่างน้อยก็
สามารถที่จะสร้างยุทธวิธีในการควบคุมพฤติกรรมผู้กระทําผิดอย่างได้ผล ระหว่างการควบคุมความประพฤติ
และปรัชญาที่มุ่งควบคุมนี้อาจถูกจัดลําดับความสําคัญให้มาก่อนปรัชญาดังเดิม (Champion, 1990 : 121)
นักวิชาการหลายท่าน เชื่อว่า สิง่ ที่เกี่ยวพันใกล้ชิดกับปรัชญาของการคุมประพฤติในปัจจุบัน ได้แก่
1.การลงโทษ (punishment) ซึ่งจะมีขึ้นหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยผู้
ถู ก คุ ม ความประพฤติ อ าจถู ก เพิ ก ถอนการคุ ม ประพฤติ หรื อ การที่ ศ าลสั่ ง ให้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หายแก่ เ หยื่ อ
อาชญากรรมคําสั่งศาลให้หั กเงินเดือนผู้ ถูกคุมความประพฤติเพื่อผ่อนชําระค่ าปรั บ รวมถึงการให้ทํางาน
สาธารณะ ดังนั้นจะเห็นว่า แม้การคุมประพฤติโดยตัวของมันเองจะมิใช่การลงโทษ แต่มีผลสืบเนื่องอันเป็น
สภาพบังคับ
2.เพื่อการข่ม ขู่ ยับยั้ง (deterrence) ไม่ใ ห้ผู้ถู กคุมความประพฤติกลับไปกระทําผิ ดซ้ําอีก
โดยพิจารณาที่ระดับของการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้น
3.การกลับคืนสู่ชุมชน (Community reintegration) โดยการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวตามปกติ ไม่ต้องพบกับสภาพแวดล้อมในเรือนจําอันมีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรม
4.การควบคุมอาชญากรรม (crime control) โดยการออกสอดส่องดูแล และตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นระยะๆ (Champion, 1990 : 125-127)
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2.2.1 วัตถุประสงค์ของการคุมประพฤติ (Objective of Probation)
จากปรัชญาของการคุมประพฤติจึงพัฒนามาเป็นวัตถุประสงค์ของการคุมประพฤติ Carter
และคณะ ( 1984 : 7-10 ) ได้สรุปวัตถุประสงค์ของการคุมประพฤติ Carter และคณะ (1984 : 7-10) ได้สรุป
วัตถุประสงค์หลักของการคุมประพฤติผู้ใหญ่ว่ามีดังนี้
1. ป้องกันชุมชน (community protection) จากพฤติกรรมต่อต้านสังคม (anti social behavior) โดย
1.1 ประเมินลักษณะและระดับอันตรายของบุคคล โดยกระบวนการสืบเสาะและ
พินิจและสอดส่องดูแล
1.2 ประเมินความเป็นไปได้ที่บุคคลในกระบวนการคุมประพฤติ จะกระทําผิดซ้ํา
1.3 เสนอความเห็นต่อศาลว่า ควรใช้วิธีการใดกับผู้กระทําผิดที่น่าจะเป็นการปกป้อง
ชุมชนมากที่สุด ในคดีที่มีการสืบเสาะและพินิจ
1.4 ดําเนินการสอดส่องดูแล บุคคลที่ศาลสั่งให้คุมความประพฤติเท่าที่จําเป็นเพื่อ
คุ้มครองชุมชน และต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขการกระทําผิด ในกรณีจําเป็น
1.5 รายงานพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อชุมชนให้ศาลโดยเร็ว เพื่อให้มีการเพิกถอน
การคุมความประพฤติทันที
1.6 ส่งเสริมและทํางานวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการทํานายและการสอดส่อง
พฤติกรรมของผู้กระทําผิดที่สมั พันธ์การปกป้องชุมชน
2. ทําให้ผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน (reintegration of offenders) เน้นการสร้างความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างผู้กระทําผิดกับชุมชน โดย
2.1ประเมิ 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 จัดให้มีการประเมินและปรับพฤติกรรมผู้กระทําผิดอย่างต่อเนื่อง ระหว่างคุมความ
ประพฤติ
2.5 ส่งเสริมและทําการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการส่งผู้กระทําผิดกลับสู่ชุมชน
3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม (furthering justice) โดย
3.1 คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคลในงานคุมประพฤติ
3.2 ทําให้บุคคลที่เข้ามาสู่กระบวนการคุมประพฤติ เข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบ
ของตน
3.3ทําการตัดสินใจในฐานะผู้ทําหน้าที่กึ่งตุลาการ ภายใต้กฎหมายที่ให้อํานาจแก่
พนักงานคุมประพฤติ
3.4 ให้ข้อมูลและเสนอความเห็นต่อศาล เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นธรรมรวมถึงการ
พิจารณาพิพากษาคดี
4. ให้บริการที่จําเป็น เพื่อให้การจัดการ งานคุมประพฤติและวัตถุประสงค์ในข้อ 1-3 ประสบความสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
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4.1 นํ า ระบบการจั ด องค์ ป ระกอบที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
4.2 ควบคุมการบริหารงาน การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้งานคุมประพฤติมี
ประสิทธิภาพ
4.3 แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน
4.4 ให้การศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในงานคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น นับเป็นสิ่งสําคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง ทําให้การดําเนินงานคุมประพฤติยังคงมีเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ยังมี
อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นกัน นั่นคือ “ทฤษฎีการคุมประพฤติ” ซึ่งถือเป็นเครื่องนําทางในการทํา
ความเข้าใจการคุมความประพฤติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2.2.2 ทฤษฎีการคุมประพฤติ (Theories of Probation)
Howard Abadinsky (1987 : 127) กล่าวว่า โดยความเชื่อที่ยึดถือกันมา บุคคลที่ถูกคุมความ
ประพฤติมิได้ถือว่าเป็นผู้มีอิสระ (Free Person) แม้ว่าจะไม่ได้ถูกจองจํา จึงมีการวางหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ข้อจํากัดหรือวางเงื่อนไข อันเกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อให้สามารถนําตัวกลับมาลงโทษได้
อีกหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไข ซึ่งตั้งอยู่ในกรอบของ 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ
2.2.2.1 ทฤษฎีเมตตาธรรม (Grace Theory) เห็นว่า การคุมประพฤติเป็นสิทธิ
พิเศษอันมีเงื่อนไข (Conditional Privilege) ถือเป็นความเมตตากรุณาของที่มาจากศาล มิได้มาจากตัว
ผู้กระทําผิดเพราะฉะนั้นการคุมประพฤติอาจถูกเพิกถอนได้ในทันที หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งสิทธิพิเศษนั้น
2.2.2.2 ทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) เห็นว่า การคุมประพฤติเป็นวิธีการที่
เสมือนกับ การให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละคนต้องทําสัญญาไว้กับศาล โดยยอมรับข้อกําหนดบางอย่าง
เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิเสรีภาพที่มีเงื่อนไข (Conditional Liberty) ถ้ามีการผิดสัญญาก็ต้องได้รับโทษ นั่น
คือการเพิกถอนความประพฤติ
2.2.2.3 ทฤษฎีคุมขัง (Custodial Theory) ถือว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติยังอยู่
ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายโดยศาล เพราะฉะนั้นผู้ถูกคุมความประพฤติจึงอยู่ในฐานะ “กึ่งนักโทษ (quasi
prisoner)” ซึ่งสิทธิตามรัฐธรรมนูญจะถูกจํากัด ศาลยังมีอํานาจที่จะเคลื่อนย้ายผู้กระทําผิดจากชุมชนเข้าสู่
เรือนจําได้เมื่อมีการฝ่าฝืนเงือนไขการคุมความประพฤติ
นอกจากทฤษฎีทั้ง 3 แล้ว หากพิจารณาในแง่ข องวิธีการคุมความประพฤติยังมีทฤษฎีที่
เกี่ 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 ความรู้เป็นส่วนประกอบสําคัญ
ของอํานาจ บุคคลที่มีความรู้เป็นแหล่งแห่งอํานาจที่ถูกต้องและกระจายความรู้ไปยังผู้ไม่รู้
โดยให้การศึกษาและให้ความรู้ที่ถูกต้อง
(2)ทฤษฎีการให้การศึกษาใหม่ ให้ความสําคัญกับการให้การศึกษาเสีย
ใหม่โดยกลวิธีต่างๆ เช่น การให้คําปรึกษาแนะนําทางจิตวิทยาและการให้คําปรึกษาแนะนํา
ทางจิตบําบัดเพื่อค้นหาปัญหาแนวทางแก้ไข
(3)ทฤษฎีใช้อํานาจบังคับ เน้นการใช้อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ
กฎหมาย และศีลธรรม บังคับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลอันไม่
พึงปรารถนา แต่อํานาจนั้นต้องเป็นอํานาจโดยชอบธรรม ทฤษฎีนี้นํามาประยุกต์ใช้กันการคุมประพฤติผู้กระทําผิด
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เพราะการคุมความประพฤติเป็นการควบคุมอาชญากรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการคุ้มครองสังคมและ
มุ่งแก้ไขผู้กระทําผิดให้กลับตนได้
ดังนั้น เมื่อศาลรอลงอาญาและวางเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผู้กระทําผิด จึงเป็นการใช้
อํานาจบังคับทางกฎหมายอย่างหนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษจําคุกได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีพนักงาน
คุมประพฤติเป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
ทฤษฎีทั้ง 3 ทฤษฎีนี้ สามารถนํามาใช้ในการคุมความประพฤติได้แบบผสมผสานโดยอาศัย
ทฤษฎีใช้อํานาจบังคับเป็นหลัก และทฤษฎีที่เหลือเป็นส่วนประกอบ
2.2.3ประโยชน์ของการคุมประพฤติ
แม้ว่าการคุมประพฤติจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นวิธีการที่ให้ความกรุณาผู้กระทําผิดมาก
เกินไปหรือเป็นการปล่อยเสือออกไปเป็นอันตรายต่อสังคม แต่เมื่อพิจารณาด้านประโยชน์หรือผลดีของการ
คุมประพฤติ อุทัย อติแพทย์ (2527 : 113-114) กล่าวไว้ว่า การคุมความประพฤติมีผลดีมากมายหลายประการ
สรุป คือ
2.2.3.1 เป็นวิธีการแก้ไขบําบัดที่มีมนุษยธรรม โดยคํานึงถึงการแก้ไขบําบัดผู้กระทํา
ผิดเป็นรายบุคคลในชุมชนที่ตนอาศัย
2.2.3.2 เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้กระทําผิด ยังคงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวของ
ตามธรรมชาติ คือ ทําหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูครอบครัวตามปกติ
2.2.3.3 เป็นวิธีการที่ไม่ตัดอิสรภาพ ทําให้ผู้กระทําผิดสามารถประกอบอาชีพต่อไป
เพื่อเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวและเสียภาษีบํารุงรัฐ
2.2.3.4 เป็นวิธีการช่วยผู้กระทําผิดสามารถหารายได้อย่างสุจริตและนําไปชดใช้
ผู้เสียหาย
2.2.3.5 เป็ น วิ ธี ก ารประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ม าก เพราะผู้ ก ระทํ า ผิ ด ยั ง คงอยู่ กั บ
ครอบครัวของเขาในชุมชนและใช้พนักงานคุมประพฤติคอยสอดส่องจํานวนไม่มากนัก ซึ่งถ้าเปรียบกับการจําคุก
แล้ว ค่าใช้จ่ายในการคุมประพฤติจะถูกกว่ามาก
2.2.3.6 เป็นวิธีที่ได้ผลดีกว่าการจําคุก ที่ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติจะไม่ได้รับสมยาว่า
“คนขี้คุก” และไม่ได้เรียนรู้สิ่งไม่ดีต่างๆจากอาชญากรในคุก
2.2.3.7 เป็ น การลดความแออั ด ในเรื อ นจํ า และจะทํ า ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลที่
จําเป็นต้องใช้วิธีการจําคุกได้ผลดีขึ้น
2.2.3.8 เป็นการลดภาระของสังคมที่จะต้องคอยช่วยเหลือ สงเคราะห์ครอบครัวผู้
ถูกคุมความประพฤติ
ประโยชน์หรือผลดีเหล่านี้ จึงพอจะลบล้างข้อด้อยของการคุมประพฤติไปได้มากที่ว่า เป็นการ
ปล่ อ ยบุ ค คลที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ชุ ม ชนหรื อ ทํ า ให้ ก ฎหมายไม่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ปั จ จุ บั น ประเทศต่ า งๆเกื อ บทั่ ว โลก
นําวิธีการคุมประพฤติไปใช้อย่างแพร่หลาย และทําให้การคุมประพฤติยังคงมีอายุยืนยาวมาเป็นเวลานานกว่า
150 ปี
2.3การนํามาตรการคุมประพฤติมาใช้ในประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มี
การปฏิ รู ป งานศาลและกฎหมายใหม่ และมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ตรวจชํ า ระและร่ า งกฎหมาย
ประกอบด้วยนักกฎหมายไทยและนักกฎหมายชาวต่างประเทศ เป็นจุดกําเนิดประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรก
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ของประเทศซึ่งตราออกใช้เมื่อปี พ.ศ. 2451 เรียกชื่อว่า กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น
340 มาตรา (กฤตยชญ์ ศิริเขต, 2528 : 100-101)
ประมวลกฎหมายดังกล่าว มีแนวความคิดที่เป็นบันไดขั้นแรกของการนําระบบคุมประพฤติ
ผู้กระทําผิดมาใช้ในประเทศไทย โดยริเริ่มการใช้วิธีพิเศษเพื่อปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่เป็นเด็ก ได้แก่ การว่ากล่าว
ตักเตือน เรียกประกันทัณฑ์บน การส่งตัวเด็กไปโรงเรียนดัดสันดาน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รับการเยียวยาแก้ไขนิสัย
แทนที่จะได้รับโทษจําคุก ต่อมาได้มีแนวความคิดที่จะแก้ไขสงเคราะห์เด็กเกเร และเด็กที่กระทําผิดให้ได้รับ
การศึกษาอบรมและฝึกฝนอาชีพ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 ให้อํานาจสั่งให้ส่งเด็ก
ที่มีอายุในเขตบังคับ (อายุยังไม่ครบ 15 ปี) ที่ไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยปราศจากเหตุผลอันควร
ไปไว้ยังโรงเรียนฝึกอาชีพได้ (ประภาสน์ อวยชัย, 2533 : 34)
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก พ.ศ. 2479 และพระราชบัญญัติควบคุม
เด็กและนักเรียน พ.ศ. 2481 ขึ้นเพื่อส่งตัวเด็กเกเรเร่ร่อน นักเรียนซึ่งประพฤติตนไม่ดีและเด็กที่กระทําผิดอาญา
ไปยังโรงเรียนฝึกอาชีพหรือสถานฝึกอบรม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 และได้มีการแก้ไขบทบัญญัติบางประการให้
เหมาะสมขึ้นอีกในเวลาต่อมา คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2506 และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2506 ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งฉบับที่แก้ไขดังกล่าว
ได้ประมวลเอาปรัชญาและแนวความคิดที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดของนานา
ประเทศมาใช้ โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมประพฤติไว้ด้วย (กรมคุมประพฤติ, 2537 : 5-6) เพื่อให้โอกาสใน
การกลับตนเป็นพลเมืองดี ให้การสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ศาลสั่งปล่อยเป็นอิสระแล้วให้กลับสู่สังคม
ตามเดิม โดยมีการสอดส่องช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยและหางานให้ทํา เป็นต้น ( ประภาสน์ อวยชัย, 2535 : 36)
สําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่นั้น แนวความคิดเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้ใหญ่ในประเทศ
ไทยเคยถูกกล่าวอ้างอิงในหนังสือบทบัณฑิตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2483 ในบทความเรื่อง “ปัญหาเรื่องการรอลงอาญา
จําเลย” ความว่า
...นายเอกูต์กล่าวว่า “การขู่ด้วยโทษเช่นนี้ได้ใช้กันมากในวิธีการลงโทษของประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก บางทีการรอลงอาญานั้นเป็นการรอไว้ยังมิให้ได้รับอาญา แต่ยังมิได้กล่าวไว้ในคําพิพากษา แต่จะกล่าว
ไว้ต่อเมื่อ จําเลยแสดงว่าได้ประพฤติเรียบร้อยตลอดระยะเวลาหนึ่งอันมีกําหนดเรียกว่า พิพากษาลงโทษโดยมี
เงื่อนไข) วิธีชนิดนี้ใช้กันในประเทศอังกฤษและในรัฐต่างๆ เป็นส่วนมากของสหปาลีรัฐอเมริกา ซึ่งเรียกกันว่า
Probation (ทดลองความประพฤติ) ...วิธีการของอังกฤษอเมริกัน และวิธีการของเบลเยี่ยมฝรั่งเศส นั้นมีคุณค่า
ในการลงโทษเท่าๆกัน แต่ ว่าในทางปฏิบัตินั้น วิธีการของอังกฤษอเมริกัน นั้นดีกว่า เพราะหมายความว่ า
จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ด้วยเรียกว่า Probation officers และถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เรียบร้อยก็จะถูก
ลงโทษทันที ส่วนในประเทศเบลเยี่ยม หรือฝรั่งเศสหรือไทยเรานี้ไม่มีการตรวจตราเป็นพิเศษ และที่จะลงโทษที่
รอไว้นั้นได้ ก็ต้องปรากฏว่าได้ไปกระทําผิดขึ้นใหม่”
ดังนี้ จะเห็นได้ว่า วิธีภาคทัณฑ์อย่างเก่าของเรา ก็คล้ายกับ Probationของอังกฤษอเมริกัน
เป็นแต่ไม่มี Probation officers เท่านั้น
...วิธีการ Probation นั้นดีที่มี Probation officers สําหรับควบคุม เห็นจะมีผลดีกว่าวิธีการ
ของเราจริง แต่ดูออกจะยุ่งยากที่จะต้องตั้งเจ้าหน้าที่กันมากมายสําหรับควบคุมจําเลย ที่จริงวิธีการของเราเท่าที่
ปฏิบัติกันมาก็ดูเรียบร้อยดี คือปล่อยจําเลยไปโดยมีชนักติดหลังไว้ ถ้าทําผิดขึ้นมาเมื่อไร ก็จะจับตัวได้ทันที
ถ้าไม่ผิดก็เป็นอันแล้วไป (ศิริอัศวนนท์, 2483 : 176-179)
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ต่อมาจึงปรากฏบทบัญญัติเรื่องดังกล่าวขึ้นครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน
ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2500 โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56-58* ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษผู้ กระทําผิ ดไว้แ ละให้ศ าลมีอํานาจกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติผู้กระทําผิดนั้นด้วย แต่หลักการนี้ไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่ประการใด เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่โดยตรง ศาลจึงมักจะมีคําพิพากษาเพียงรอ
การลงโทษหรือรอการกําหนดโทษไว้เท่านั้น มิได้กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติไว้ด้วย
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยั งมีกฎหมายอีก ฉบับหนึ่งที่ เกี่ ยวข้องวิธีการ
คุมประพฤติ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการอบรมและฝึกอาชีพบุคคลบางประเภท พ.ศ. 2518 ซึ่งออกมา
ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 21 และ 43 ในยุคที่สังคมอยู่ในกระแสประชาธิปไตย (จรัญ โฆษณานันท์
,2528 : 88) พระราชบัญญัติดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นอันธพาล โดยระบุ
ลักษณะแห่งพฤติการณ์ไว้ และมีกระบวนการพิจารณาดังเช่นคดีอาญาอื่นๆ แต่ให้อํานาศาลในการใช้มาตรการ
คุมประพฤติได้ ตามมาตรา 8 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2520 ข : 30-31)
การรณรงค์ให้นําระบบคุมประพฤติผู้ใหญ่มาใช้ในประเทศไทยอย่างจริงจัง เริ่มต้นขึ้นเมื่อมี
การอภิ ป รายทางวิ ช าการ เรื่ อ งอาชญากรรมั บ การป้ อ งกั น ทางสั ง คม จั ด โดยคระสั ง คมศาสตร์ ร่ ว มกั บ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2519 ซึ่งได้มีการเสนอให้ใช้ วิธีการ
คุมประพฤติผู้ใหญ่ เนื่ องจากกฎหมายอาญาได้ เปิดช่องให้อยู่แล้ว และแม้จะมีปัญหาเรื่องอัตรากํ าลังของ
เจ้าหน้าที่ก็ควรมีการสั่งใช้ในพื้นที่ที่พร้อมดําเนินการ (มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2520ก : 30 ) ทั้งยังมีการเสนอ
ให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือน มิถุนายน 2519 เพื่อหาแนวทางว่างานคุมประพฤติของไทยควรอยู่กับ
หน่วยงานใด และควรวางระบบอย่างไร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520ก : 34)
ดังนั้น การประชุมต่อเนื่องจึงเกิดขึ้น ในรูปของ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องอาชญากรรมกับ
การป้องกันทางสังคม ว่าด้วยการนําระบบประพฤติมาใช้ในประเทศไทย จัดโดยนักวิชาการจากคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ร่วมกับนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2519 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า
“ให้มีการปรับปรุงระบบคําพิพากษาของศาล คือ ขอให้ศาลใช้วิธีการรอการลงโทษ ด้วยวิธีการคุมประพฤติกับ
ผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ในท้องที่ที่พร้อมจะดําเนินการ” และ “ควรเสนอผลการประชุมครั้งนี้ไปให้รัฐบาลสั่ง
การ เพื่ อ ให้ เ ชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาประชุ ม รวมกั น พิ จ ารณาข้ อ เสนอของการ
ประชุมสัมมนาฯ อีกครั้งหนึ่ง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520 ก : 45)”
จากแรงกระตุ้นของกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กระทรวง
ยุติธรรมก็ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2519 ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมก็ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2519 ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว้ามีประโยชน์ จึงได้มอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ เป็นผู้ดําเนินการเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ (กรมคุมประพฤติ, 2537 : 7)
ขั้นที่ 1 จัดให้มีพนักงานควบคุมประพฤติ สําหรับทําหน้าที่ติดตามสอดส่องความประพฤติ
ของผู้กระทําผิดที่ศาลสั่งคุมความประพฤติไว้ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นที่ 2 จะดําเนินการยกร่างกฎหมาย เพื่อให้มีอํานาจพนักงานคุมประพฤติในการที่จะทํา
การสืบเสาะเกี่ยวกับ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะทางจิต นิสัย
อาชีพ และสิ่งแวดล้อม ของผู้กระทําผิดในคดีที่ศาลอาจสั่งให้มีการคุมความประพฤติได้แล้วทํารายงานเสนอต่อ
ศาลเพื่อศาลจะได้ช่วยรายงานนั้นๆ ประกอบการใช้ดุลยพินิจว่า จะสั่งคุมความประพฤติหรือไม่
ขั้นที่ 3 จะจัดให้มีพนักงานควบคุมประพฤติตามจังหวัดต่างๆที่สมควร ตามกําลังเจ้าหน้าที่ที่
มีและตามกําลังงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
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ขั้นที่ 4 จะจัดให้มีพนักงานคุมประพฤติออกไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด
โครงการ 4 ขั้ น ตอนนี้ กระทรวงยุติ ธรรมกํ า หนดที่จ ะดํ า เนิน การให้ เ สร็ จสิ้น ภายใน 4 ปี
ในการดําเนินการตามขั้นตอนที่1 และ 2 นั้น กระทรวงยุติธรรมได้มีการเสนอขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใน
การตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของสํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ เพื่อให้มีสํานักงานคุมประพฤติ
กลางขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดสํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ
คุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2521 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522*
สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ ได้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานคุมประพฤติกลาง
เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 252 และสํานักงานคุมประพฤติกลางเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ เมษายน
พ.ศ. 2522 และสํานักงานคุมประพฤติกลางได้เปิดดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา
โดยดําเนินการในกรุงเทพมหานครก่อน จนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนใน
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้รับประโยชน์จากวิธีการคุมประพฤติดังเจตนารมณ์ของรัฐบาล ดังนั้น ในปี พ.ศ.
2526 จึงเริ่มมีการเปิดดําเนินการสํานักคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายงานคุมประพฤติออกสู่
ส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525-2529) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณเมื่อ
สิ้นสุดแผนฯ ดังกล่าวแล้ว ยังไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ โครงการขยายงานคุม
ประพฤติออกสู่ส่วนภูมิภาค จึงได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.
2530-2534 ) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535-2539) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.
22530-2534) ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2532-2538) ตามลําดับ เพื่อให้สามารถเปิดดําเนินการคุมประพฤติในส่วน
ภูมิภาคได้ครบทุกจังหวัดต่อไปอันจะเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการที่จะอํานวยความยุติธรรมให้
แก้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างทัดเทียมกัน
อนึ่ ง จากการที่ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการให้ ชุมชนหรื อเอกชนเข้ามามี ส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยจัดให้มีโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติและโครงการส่งเสริม
บทบาทและความร่วมมือของชุมชนในงานคุมประพฤติ อีกทั้งเมื่อมีการแก้ไขประมวลอาญา มาตรา 56 ให้ศาล
มีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําผิดที่ศาลพิพากษาให้คุมความประพฤติไว้ทํางานบริการสังคมและเข้ารับการบําบัดรักษา
อาการติดยาเสพติดให้โทษเมื่อปี พ.ศ. 2532 จึงทําให้สํานักงานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงานขอบเขตอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานคุมประพฤติกลาง จึงได้รับ
การยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโอนอํานาจหน้าที่และกิจการบริหารงานบางส่วนของ
สํานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535
(กรมคุมประพฤติ, 2537 : 8-9)
2.3.1กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้ใหญ่
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานคุมประพฤติทั่งในด้านการบริหารงาน
ระดับกรมและการปฏิบัติงานระดับสํานักงานมีดังนี้ (กรมคุมประพฤติ, 2537 : 15-16)
1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56, 57 , 58 และ 74, 75 เป็นกฎหมายที่ให้
อํานาจศาลในการเลือกใช้วิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด ซึง่ คดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินสองปี หากศาล
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เห็นสมควรอาจพิพากษารอการกําหนดโทษ หรือการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยศาลอาจกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติผู้นั้นด้วยก็ได้
2. พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ และวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ เพื่อให้ประมวลกฎหมาย
อาญามีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์
3. พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2526
และพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา
60 พรรษา พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติล้างมลทิน ทั้ง 2 ฉบับ มีผลต่อผู้ต้องโทษ ในกรณีความผิดต่างๆซึ่ง
กระทําผิดในช่วงเวลาที่พระราชบัญญัติกําหนดไว้ ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นๆมาก่อน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อจําเลยที่แม้ว่าเคยต้องโทษจําคุกมาแล้ว หากกระทําผิดขึ้นใหม่ ศาลก็อาจพิจารณาพิพากษา
รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษได้และสามารถใช้วิธีการคุมประพฤติผู้นั้นไว้อีกก็ได้
4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2535 และพระราช
กฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535
5. ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ย การปกครองและการปฏิ บัติ ร าชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างในสํานักงานคุมประพฤติ พ.ศ. 2537 เป็นระเบียบที่ใช้ในการปกครอง และการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักคุมประพฤติและให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรืออธิบดีผู้พิพากษา
เป็นผู้กํากับดูแลให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.3.2 หลักเกณฑ์การคุมประพฤติ
สุ ร ศั ก ดิ์ กิ ต ติ พ งษ์ พั ฒ นา (2529:1-18) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การ
คุมประพฤติว่า มาตรา 56 เป็นแม่บทที่ให้ศาลมีอํานาจสั่งใช้งานคุมประพฤติ โดยได้กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งว่า
ถ้าศาลเห็นสมควรรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษผู้กระทําความผิดายใด ศาลมีอํานาจที่จะกําหนด
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผู้กระทําความผิดนั้นได้ด้วย และเป็นที่ชัดเจนตามาตรา 56 วรรคแรกว่า การคุม
ความประพฤติเป็นเพียงอุปกรณ์ของการรอการกําหนดโทษหรือการรอการลงโทษจําคุก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ การคุมประพฤติจะมีได้ต่อเมื่อในคดีนั้นศาลรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษให้กับจําเลยผู้กระทํา
ความผิดเท่านั้น
การที่จะรู้หลักเกณฑ์ว่าคดีประเภทใดที่อยู่ในหลักเกณฑ์ จะใช้วิธีการคุมประพฤติได้
จึงจําเป็นต้องทราบถึงหลักเกณฑ์ของการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษจําคุก ในเรื่องนี้มาตรา 56 วรรค
แรกได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
(1) ความผิดทีก่ ระทําต้องมีโทษจําคุก
(2) ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกสุทธิไม่เกิน 3 ปี และ
(3) ผู้กระทําความผิดไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือถ้าเคยรับโทษจําคุกมาก่อน
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จากหลักเกณฑ์ (1) ถึง (3) สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้
1.ความผิดที่กระทําต้องมีโทษจําคุกนั้น สามารถดูได้จากบทบัญญัติของกฎหมายตามบท
มาตราที่ผู้กระทําความผิดถูกฟ้อง เช่น ถ้ากฎหมายนั้นๆ บัญญัติให้มีโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียว ก็เป็นกรณี
ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อแรก ทําให้วิธีการคุมความประพฤติไม่ได้
อย่างไรก็ดี โทษจําคุกที่กําหนดไว้โดยกฎหมายนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นกฎหมายอาญาเท่านั้น
อาจเป็ นความผิ ดตามกฎหมายอะไรก็ได้ที่ มี โทษทางอาญาให้จําคุ กได้ เช่น ตามพระราชบัญ ญั ติการพนั น
พระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯลฯ ก็เป็นเรื่องที่สามารถนําวิธีการรอการกําหนดโทษหรือรอ
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การลงโทษและวิธีการคุมความประพฤติตามมาตรา 56 ไปใช้บังคับได้ เพราะมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า บทบัญญัติในภาค 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตาม
กฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้ นๆจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มาตรา 56 เป็นบทมาตราหนึ่งในภาค 1
ขอประมวลกฎหมายอาญา จึงย่อมอยู่ในบังคับของมาตรา 17
2 โทษจําคุกสุทธิที่ศาลจะลงแก่ผู้กระทําความผิดต้องไม่เกิน 2 ปีนั้น มีความหมายอยู่ในตัวว่า
ไม่ว่าจะเพิ่มโทษหรือลดโทษอย่างไรในคดีนั้นแล้วผลสุดท้ายโทษจําคุกที่จะลงกับผู้กระทําความผิดจริงๆ ไม่เกิน
3 ปีแล้ว แม้ศาลจะกําหนดโทษปรับด้วย ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ และใช้
วิธีการคุมประพฤติได้ โทษปรับก็บังคับไปอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
ในกรณีที่จําเลยกระทําความผิดหลายกรรม (หลายกระทง) ต่างกันโจทก์ย่อมมีอํานาจแยก
ฟ้องจําเลยแต่ละคดีเป็นรายกระทงความผิด การวินิจฉัยอัตราโทษว่าจะรอการลงโทษได้หรือไม่ จะต้องวินิจฉัย
อัตราโทษที่ศาลลงในแต่ละกระทงความผิด จะรวมโทษทุกกระทงความผิดในคดีนั้นมาเป็นเกณฑ์วินิจฉัยหาได้
ไม่ ดังนั้น ถ้าโทษจําคุกในแต่ละกระทงที่ศาลจะลงโทษจําเลยไม่เกิน 3 ปี แล้ว ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอการ
ลงโทษจําเลยได้ (ฎีกาที่ 2024/2523ประชุมใหญ่)
ฎีกา 789/2524 โจทก์ฟ้องว่า จําเลยกระทําผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ ฐาน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ฐานมีลูกระเบิดฐานพกพาอาวุธปืน และฐานยิงปืนในหมู่บ้าน แต่ละกระทงเป็น
ความผิดอยู่ในตัว ซึ่งโจทก์สามารถแยกฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยเป็นคดีละกระทงได้ เมื่อโทษจําคุกที่ศาลลงแก่
จําเลยแต่ละกระทงไม่เกินกระทงละ 2 ปี จึงเท่ากับว่า ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยเป็นคดีๆ ไปตามกระทง
ความผิดที่โจทก์รวมฟ้องมาไม่เกินคดีละ 2 ปี ศาลย่อมมีอํานาจใช้ดุลพินิจ รอการลงโทษจําคุกจําเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ได้
ในกรณีพิเศษบางกรณี คดีซึ่งดูตามตัวบทกฎหมายที่วางโทษไว้แล้วไม่อาจใช้วิธีการรอลงโทษ
และวิธีการคุมความประพฤติได้นั้น อาจสามารถใช้วิธีการดังกล่าวได้เนื่องจากมีเหตุยกเว้นหรือลดหย่อนโทษ
ที่มาเกี่ยวข้อง เช่น ความวิกลจริตตามมาตรา 65 การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุมาตรา 69 การบันดาลโทสะ
ตาม มาตรา 72 ฯลฯ
ฎีกาที่ 1873/2522 จําเลยเป็นกํานัน ยิงผู้ตาย 3 นัด เพราะสําคัญผิดว่าผู้ตายจะยิงจําเลย
เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุ ศาลลดโทษ และลงโทษตามมาตรา 288,69 ได้ จําเลยมีประวัติดีเด่นในหน้าที่
ราชการ ศาลจําคุก 2 ปี รอการลงโทษไว้ 5 ปี
กรณี ผู้กระทําผิดไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หมายความว่า ต้องได้รับโทษจําคุกจริงๆ
ตามคําพิพากษา ถ้าเป็นเพียงศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกแต่ไม่ได้รับโทษจริงๆเลย เช่นหนีไปจนพ้นเวลาที่จะ
ลงโทษ ก็ ถื อ ว่ า ได้ รั บ โทษจํ า คุ ก มาแล้ ว ในทางตรงกั น ข้ า ม หากเคยได้ รั บ โทษจํ า คุ ก จริ ง ๆ มาแล้ ว เพี ย ง
1 วัน ก็อยู่ในความหมายว่าเคยได้รับโทษจําคุกมาแล้ว
การขังก่อนศาลพิพากษา เช่น ขังในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาลย่อมไม่ใช่การจําคุก
ในกรณีที่จําเลยต้องคําพิพากษาของศาลชั้นต้นให้จําคุก ศาลย่อมต้องออกหมายจําคุกระหว่าง
ฎีกาไว้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 74 ถ้าต่อมาจําเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์
พิ พ ากษากลั บ ให้ ย กฟ้ อ งก็ ดี หรื อ ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษาแก้ ใ ห้ ร อการลงโทษจํ า คุ ก ไว้ ก็ ดี หากคดี ถึ ง ที่ สุ ด
ย่ อ มไม่ ถื อ ว่ า จํ า เลยได้ รั บ โทษจํ า คุ ก มาก่ อ น เพราะต้ อ งถื อ คํ า พิ พ ากษาของศาลที่ สู ง เป็ น หลั ก (กรณี ย่ อ ม
เป็นเช่นเดียวกันในชั้นฎีกา
กรณีเช่นนี้ แม้เคยมีการออกหมายจําคุกมาแล้วก็ไม่ถือว่าจําเลยเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน
ถ้าเคยได้รับโทษจําคุกจริงมาก่อนแล้ว แม้เวลาจะล่วงเลยมานานเท่าใดก็ตาม ก็ถือว่าเคยได้รับโทษจําคุก
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มาแล้ว อย่างไรก็ตาม ตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินผู้นั้นย่อมได้รับการล้างมลทิน กล่าวคือ ถือว่าไม่เคยต้องโทษ
ในความผิดที่ได้กระทํามาก่อน
การที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกแต่ให้รอการลงโทษไว้ ย่อมหมายความว่าผู้กระทําผิดไม่ได้รับ
โทษจําคุกจริงๆ จึงมิใช่บุคคลที่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อนย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษได้อีก เช่น
จําเลยเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท โทษจําคุกให้รอไว้ 1 ปี ภายในระยะเวลาที่
ศาลรอการลงโทษไว้นั้น จําเลยกระทําผิดคดีนี้อีกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 3 เดือน ปรับ 1,000 บาท ศาล
ย่อมมีอํานาจรอการลงโทษจําคุก 3 เดือนในคดีหลังนี้ไว้ในกําหนด 1 ปีได้ เพราะการที่ศาลกําหนดโทษจําคุกแต่
ให้รอการลงโทษไว้คดีก่อน ย่อมเท่ากับว่าจําเลยยังมิเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน (ฎีกาที่ 452/2523)
ตามมาตรา 56 วรรคแรก ถึงแม้ผู้กระทําทําผิดจะเคยรับโทษมาก่อน แต่ถ้าเป็นโทษที่เกิดจาก
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษแล้วก็ไม่ถือว่าเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อนตามความหมาย
ของมาตรา 56 นี้ กล่าวคือ ยังคงใช้วิธีการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษจําคุกได้
อย่างไรก็ตาม แม้คดีใดจะเข้าตามหลักเกณฑ์ที่จะสามารถรอการกําหนดโทษหรือรอการ
ลงโทษได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องรอการกําหนดโทษให้ผู้กระทําผิดทุกรายไป ย่อมอยู่ในดุลพินิจของ
ศาลที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละคดี การใช้ดุลพินิจของศาลดังกล่าว ศาลย่อมพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงที่ปรากกฎอยู่ในมาตรา 56 วรรคแรกนั้นเอง ได้แกอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา
อบรม สุขภาวะทางจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้กระทําความผิดตลอดจนสภาพความผิด และเหตุอื่น
อันควรปรานี ข้อเท็จจริงเหล่านี้ แต่เดิมเข้ามาสู่สํานวนของศาลน้อยมากแลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องดังกล่าวให้ได้
ซึ่งนับได้ว่าเป็นที่มาแห่งงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
คดีที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 56 วรรคแรก และศาลเห็นว่าสมควรรอการลงโทษจําคุกนั้น
ก็ยังอยู่ในดุลยพินิจของศาลต่อไปอีกว่าจําเป็นหรือสมควรที่จะใช้วิธีการคุมความประพฤติด้วยหรือไม่ ศาลจึง
อาจรอกํ า หนดโทษหรื อ รอการลงโทษ จํ า คุ ก โดยไม่ กํ า หนดเงื่ อ นไขคุ ม ความประพฤติ ไ ด้ และหากศาล
จะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ กฎหมายให้อํานาจศาลในการรอได้ไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 56 วรรค
แรก ตอนท้าย
2.3.3เงื่อนไขในการคุมความประพฤติ
มาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา* ได้วางมาตรการหรือเงื่อนไขเพื่อคุมความ
33ประพฤติผู้กระทําผิดหรือทีเ่ รียกกันโดยทั่วไปว่า “ผู้ถูกคุมความประพฤติ” ไว้ 5 ข้อ ด้วยกัน และศาลจะ
กําหนดให้จําเลยปฏิบัติเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อ ก็ได้ คือ
(1) ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ หรือทํางานบริการสังคม
(2) ให้ฝึกหัดอาชีพหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
(3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนพไปสู่การกระทําผิดในทํานอง
เดียวกัน
(4) ให้ไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติด ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ
(5) เงื่อนไขอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควร เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิด
กระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก
หากมีปรากฏตามมาตรา 56 วรรคท้ายว่า เงื่อนไขที่ศาลกําหนดไว้ข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป
ศาลอาจแก้ไข เพิ่มเติม เพิกถอนข้อกําหนดเงื่อนไขให้เข้มงวดขึ้น หรือเบาบางลงก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ต้องปรากฏว่ามีพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็น
เรื่องของข้อเท็จจริงนี้ต้องดูเป็นรายคดีไป
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(2) ต้องมีผู้ร้องขอต่อศาล ไม่ใช่กรณีที่ศาลจะเห็นได้เอง
(3) ผู้มีอํานาจร้องขอต่อศาลคือบุคคลต่อไปนี้
ก. ผู้กระทําความผิด หมายถึงผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
ข. ผู้แทนโดยธรรมหรือผู้อนุบาลของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ค. พนักงานอัยการ
ง. เจ้าพนักงานที่ศาลสั่งให้เป็นผู้คุมความประพฤติผู้กระทําผิดดังกล่าว
ไว้ในทางปฏิบัติขณะนี้ หมายถึง พนักงานคุมประพฤตินั้นเอง แต่ในจังหวัดที่ยังไม่มีสํานักงานคุมประพฤติตั้งอยู่
ศาลอาจสั่งให้จ่าศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เห็นสมควร ปฏิบตั ิหน้าที่นี้ก็ได้
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แววมณี พวงน้อย (2535) การดําเนินงานคุมประพฤติในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจเพื่อ
จัดทํารายงานก่อนศาลพิพากษาอันเป็นขั้นตอนในการกําหนดโทษนั้น จําเลยมีสิทธิที่จะได้รับการพิพากษา
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานให้จําเลยทราบและ
ให้โอกาสในการโต้แย้งคัดค้านข้อมูลที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้อง จะเป็นการคุ้มครองสิทธิของจําเลยจากการพิพากษา
ที่อาศัยข้อมูลที่ผิดพลาดในการกําหนดโทษได้ ในทํานองเดียวกันขั้นตอนการควบคุมสอดส่องภายหลังจาก
ที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งคุมประพฤติการจัดทํารายงานผลการคุมประพฤติ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไข
การคุมประพฤติเพื่อให้ศาลพิจารณาเพิกถอนการคุมประพฤตินั้น จําเป็นต้องมีหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูก
คุมประพฤติ โดยให้โอกาสแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอธิบายข้อเท็จจริงที่จําเป็น สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิอย่าง
เดียวกับที่จําเลยถึงมีในวิธีพิจารณาความอาญาชั้นพิจารณาวินิจฉัยความผิด แต่เป็นสิทธิบางประการที่ผู้ถูก
คุมความประพฤติพึงมี เพื่อให้ศาลได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องก่อนการออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้เขียนได้
ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง การดํ า เนิ น งานคุ ม ความประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ ใ นประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 พบว่าการดําเนินงาน
คุมประพฤติในขั้นตอนการสืบเสาะและพิจารณาและขั้นตอนการควบคุมสอดส่องยังไม่ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างเพียงพอจึงสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขผู้เขียนได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในเรื่ อ งนี้ พบว่ า ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติไว้ในหลายกรณีด้วยกัน อันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยที่อาจ
มีขึ้นในเวลาต่อไปได้ ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ถู กคุ ม ความประพฤติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
คุมประพฤติ ได้แก่ การเปิดเผยรายงานของพนักงานคุมประพฤติในประเด็นสําคัญบางประการ การให้โอกาส
ผู้ถูกคุมประพฤติโต้แย้ง รายงานของพนักงานคุมประพฤติ และการให้ศาลดําเนินการสอบถามข้อเท็จจริงที่
จําเป็นเพิ่มเติมขึ้นจากข้อเท็จจริงในรายงานของพนักงานคุมประพฤติได้
วั น ชั ย ชนาลั ง การ (2542) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํา เนิ น งานคุ ม ประพฤติ ด้ า นงาน
สืบเสาะและพินิจ:ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานคุมประพฤติในสังกัด ภาค 2
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าสภาพปัญหาในด้านต่างๆ 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
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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
เบี้ยเลี้ ย งให้เพี ยงพอแก่ สํ านักงานเพื่อเป็นขวัญ และกํ าลังใจ กับปัญหาสถานที่ ทํางานส่วนใหญ่ คั บ แคบไม่
เหมาะสมในการสอบปากคําบุคคล
วิจิตรา ไกรวิริยะ (2546) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะ
และพินิจ ศึกษากรณีสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า
สภาพปัญหาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาด้านบุคลากร 2. ปัญหาด้านวิชาการ 3. ปัญหาด้านกฎหมายและ
ระเบียบ 4. ปัญหาด้านงบประมาณ พัสดุ และครุภัณฑ์ ปัญหาใดที่มีผลทําให้งานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะ
และพินิจไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นพนักงานคุมประพฤติที่
ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานด้านงานสืบเสาะและพินิจ ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จํานวน 44 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะและพินิจ
เกี่ยวกั บปั ญหาบุ คลากร มี ปัญหาอยู่ ในระดับมาก คื อไม่มีการอบรมให้ความรู้แ ก่พนั กงานคุมประพฤติใ ห้
ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 2. สภาพปัญหาในการปัญหาในการปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะ
พินิจเกี่ยวกับปัญ หาด้ านวิชาการมีปัญ หาอยู่ใ นระดับมากที่สุด คือไม่ มีการอบรมให้ค วามรู้แ ก่พนักงานคุม
ประพฤติ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง าน และไม่ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ร ะหว่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางานให้รวดเร็ว 3. สภาพปัญหาใน
การปฏิบัติงานคุมประพฤติด้านงานสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ มีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก เช่น ควรมีการเพิ่มบทลงโทษแก่บุคคลที่ไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติตามคําสั่งเรียกพยาน 4.
สภาพปั ญ หาในการปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ ด้ า นงานสื บ เสาะและพิ นิ จ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาด้ า น
งบประมาณ พัสดุ และครุภัณฑ์ มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในเรื่อง
ค่าทําการนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เพียงพอเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ และปัญหาสถานที่ทํางานคับแคบไม่
เหมาะสมกับการสอบปากคําพยานบุคคลประกอบกับไม่มีรถยนต์ใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
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
ความผิดบางประเภทที่ ยังสมควรได้รับโอกาสในการกลับตนแก้ไขเป็นพลเมืองดี หรื อผู้กระทําความผิดที่
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) และเสนอให้ ศาลสามารถนํ ามาตรการดังกล่าวมาใช้เป็ น
ทางเลือกหนึ่งในการลงโทษจําคุกระยะสั้นแก่ผู้กระทําความผิดนอกเหนือจากการเหนือจากการเปลี่ยนโทษ
จําคุกเป็นกักขัง และการยกโทษจําคุก อีกทั้งสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการลงโทษกักขังแทนค่าปรับด้วย
อันจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้รับการพัฒนา และสามารถนําโทษจําคุกมาใช้ให้เหมาะสมกับ
ผู้กระทําความผิดแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
งานสืบเสาะและพินิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
การสืบเสาะและพินิจ (PSI)
เป็นหนึ่งในเอกสารสําคัญด้านความยุติธรรมทางอาญา
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลกลางเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังและพฤติการณ์แห่งคดีของผู้กระทําผิดที่ผู้พิพากษาใช้ประกอบ
ดุล พินิจในการพิจารณากําหนดโทษมาตั้งแต่ปีทศวรรษ 1920 แต่ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน
การพิจารณาคดีมุ่งการลงโทษเป็นสําคัญ ดังนั้น การจัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) จึงอยู่บนพื้นฐาน
การให้ความสําคัญกับความผิดที่ได้กระทําขึ้นมากกว่าตัวผู้กระทําผิด และรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI)
ยังคงเป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบความยุติธรรมทางอาญาสหรัฐอเมริกา
3.1 ประวัติและความเป็นมาของการดําเนินการสืบเสาะและพินิจ
การสืบเสาะและพินิจยุคใหม่ถือกําเนิดขึ้นในปีทศวรรษ 1840 จากความเชื่อและแรงศรัทธา
ของ John Augustus (ค.ศ.1841 – 1859) ช่างรองเท้าชาวเมือง Boston ที่ว่า “กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขผู้กระทําผิดและป้องกันอาชญากรรม
มิใช่เพื่อการลงโทษแก้แค้นด้วยความอาฆาตผูกพยาบาท”
Augustus คัดเลือกผู้กระทําผิดเพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุงพฤตินิสัย โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติภูมิหลังและ
ประวัติการกระทําผิดที่ได้รวบรวมมา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เขาจะนําทุนทรัพย์ส่วนตัว
ไปยื่นขอประกันตัวผู้กระทําผิด หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เขาจะสงเคราะห์ผู้กระทําผิดด้านที่พักอาศัย
และอาชีพเมื่อถึงกําหนดตามที่ศาลนัด เขาจะนํารายงานความประพฤติของผู้กระทําผิดเสนอต่อศาลเพื่อขอให้
พิจารณาละเว้นโทษและปล่อยตัวผู้กระทําผิด
Augustus ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการคุมประพฤติสมัยใหม่ การริเริ่มของเขาทําให้
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ Massachusettes ตรากฎหมายคุมประพฤติสหรัฐอเมริกาฉบับแรกขึ้น ในปี ค.ศ. 1879
โดยให้อํานาจแก่นายกเทศมนตรีเมือง Boston แต่งตั้งเจ้าพนักงานกรมตํารวจให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
คุมประพฤติโดยรับค่าตอบแทนพิเศษ กฎหมายคุมประพฤติฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับ “บุคคลใดก็ตามที่พิจารณา
แล้วเห็นควรให้ใช้มาตรการแก้ไขปรับปรุงพฤตินิสัยแทนการลงโทษ” และได้มีการนําไปปรับใช้ตามความ
เหมาะสมกั บ ระบบคุ ม ประพฤติ ข องแต่ ล ะรั ฐ ซึ่ ง มี พั ฒ นาการเฉพาะตนอย่ า งแพร่ ห ลายทั่ ว ประเทศในปี
ค.ศ. 1891 และในปี ค.ศ. 1925 ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุมประพฤติแห่งชาติ (National Probation Act)
โดยจัดตั้ง Federal Probation Service ซึ่งแต่ละรัฐส่วนใหญ่จะมีกฎหมายคุมประพฤติของตน
วิวัฒนาการของการสืบเสาะและพินิจสืบเนื่องจากขบวนการปฏิรูปการพิพากษาคดีในปีทศวรรษ
1870 โดยให้มีการประกันตัวในคดีอาญาที่ศาลพิพากษาจําคุกโดยไม่กําหนดระยะเวลา ซึ่งต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19
แพร่หลายทั่วไปในบรรดาครึ่งหนึ่งของ Centre on Juvenile and Criminal Justice (www.cjcj.org)
และกลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในการพิพากษาคดีทั่วสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งปีทศวรรษ 1980
ขณะที่มีการปฏิวัติทางนิติศาสตร์ในการพัฒนาการคุมประพฤติและการพิพากษาจําคุกโดยไม่
มีการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สําหรับทางสังคมศาสตร์แล้วได้มีการนําวิชาการแพทย์เข้ามา
พัฒนาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดระหว่างปีทศวรรษ 15920 – 1930 บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การกระทําผิด
เป็นผลจากความบกพร่อง/ปัญหาของบุคคลซึ่งสามารถวินิจฉัยและบําบัดรักษาได้เช่นเดียวกับความเจ็บป่วย
ผู้พิพากษาเพียงแต่ต้องการทราบถึงความบกพร่อง/ปัญหานั้นเพื่อกําหนดวิธีการบําบัดรักษา
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จากการปฏิวัติระบบและแนวปฏิบัติเหล่านี้ การได้รับรายละเอียดข้อมูลของผู้กระทําผิดจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่ ง ในราวปีทศวรรษ 1930 หนึ่งในภารกิจสําคัญลําดับต้นของพนักงานคุมประพฤติทั่ว
สหรัฐอเมริกาคือ การจัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI)
3.1.1เนื้อหาของรายงานการสืบเสาะและพินิจ
รายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) แบบเดิม เป็นการนําเสนอรายละเอียดภูมิหลัง
ของผู้กระทําผิดอย่างครบถ้วนครอบคลุมรอบด้านต่อผู้พิพากษา ภายใต้รูปแบบนี้รายงานการสืบเสาะและพินิจ
(PSI) จึงเป็นการนําเสนอข้อมูลจําเพาะเกี่ยวกับความสามารถของผู้กระทําผิดในการเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูและ
การกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อผู้พิพากษาจักได้นําไปประกอบการพิจารณากําหนดโทษ ส่วนรายงานการสืบเสาะและ
พินิจ (PSI) ที่มีข้อมูลเนื้อหาผู้กระทําผิดเป็นสําคัญนั้น เป็นการประสานระบบการพิจารณาคดีบนพื้นฐานการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
องค์ ป ระกอบของรายงานการสื บ เสาะและพินิจ (PSI) มุ่ง เสนอข้อมูล เนื้ อ หาของ
ผู้กระทําผิดเป็นสําคัญ คือ สรุปรายละเอียดการกระทําผิด บทบาทของผู้กระทําผิดในความผิดที่เกิดขึ้น ประวัติ
การกระทําผิด และประวัติภูมิหลังบุคคลและสังคม อันได้แก่ ประวัติครอบครัว การประกอบอาชีพ การศึกษา
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต สถานะทางการเงิน และการวางอนาคต เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้พนักงาน
คุมประพฤตินํามาวิเคราะห์และทําความเห็นเสนอต่อศาลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีต่อไป ซึ่งในประกาศ
ของ The Administrative Office of the Unites Courts ปี ค.ศ. 1978 ได้ให้รายละเอียดองค์ประกอบ
สําคัญของรายงานการสืบเสาะและพินิจ ผู้กระทําผิด (Offender-based PSI) ดังนี้
“ข้อมูลจําเพาะของรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) ประกอบด้วย ประวัติ
การกระทําผิด ข้อมูลลักษณะนิสัยอันส่งผลต่อความประพฤติของผู้กระทําผิด
และข้ อ มู ล อื่ น ใดที่ ศ าลสั่ ง ให้ สื บ เสาะและพิ นิ จ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
พิจารณากําหนดโทษ”
รายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) ประเภทนี้ ให้ความสําคัญกับการกระทําผิดหรือเหยื่อผู้รับ
ผลกระทบน้อยมาก ภารกิจหลักของพนักงานคุมประพฤติ คือ การสืบเสาะประวัติภูมิหลังของผู้กระทําผิด
แม้ว่ามาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละเขตอํานาจศาลจะมีความแตกต่างกัน แต่จุดที่เหมือนกัน
คือ ได้มีการกําหนดกรอบและรูปแบบของระบบงานคุมประพฤติแห่งชาติสําหรับรายงานการสืบเสาะและพินิจ
ผู้กระทําผิด (Offender-based PSI)
อย่างไรก็ตามในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากการพิพากษาจําคุกโดยไม่กําหนดระยะเวลาและ
แนวคิดการแก้ไขฟื้นฟูฯ ถูกแทนที่ด้วยการพิพากษาจําคุกที่กําหนดระวางโทษและแนวคิดการลงโทษ จึงทําให้
รายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างมาก วัตถุประสงค์หลักของการพิพากษา
จําคุกโดยกําหนดระวางโทษมิใช่เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ แต่เพื่อกําหนดระดับความรุนแรงของความผิดและระวาง
โทษที่สมควรได้รับที่แน่นอนตายตัว การพิพากษาจําคุกโดยกําหนดระวางโทษจะใช้ในการพิพากษาคดีในระบบ
กล่าวหา และการพิพากษาคดีตามตัวบทกฎหมาย
องค์ประกอบของรายงานการสืบเสาะและพินิจการกระทําผิด (Offense – based PSI) ได้แก่
1.การกระทําผิด
ข้อหาและการพิพากษาความผิด คดีที่เกี่ยวข้อง พฤติการณ์แห่งคดี การเพิ่มโทษฐานเป็น
อุปสรรคต่อความยุติธรรม การบรรเทาโทษจากการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําผิด ระดับความรุนแรง
ของความผิด
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2. ประวัติการกระทําผิด
การสอบประวัติการกระทําผิด การกระทําผิดคดีอาญาอื่น ข้อหาอื่นที่ยังมิได้พิพากษา (รวมทั้ง
ที่เกี่ยวข้อง)
3. การพิพากษาลงโทษทางเลือก
การควบคุมตัว การปล่อยตัวภายใต้การควบคุมและสอดส่อง การคุมประพฤติ
4. พฤตินิสัยของผู้กระทําผิด
ความสัมพันธ์กับครอบครัว ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และความสัมพันธ์กับชุมชน
สุขภาพจิตและภาวะทางอารมณ์ สุขภาพร่างกาย รวมทั้งการติดสุราและยาเสพติด การศึกษา และทักษะ
วิชาชีพ ประวัติการประกอบอาชีพ
5. การปรับและชดใช้ความเสียหาย
กฎหมายและการดํ า เนิ น การตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การปรั บ และชดใช้ ค วามเสี ย หาย
ความสามารถของผู้กระทําผิดในการชําระค่าปรับและชดใช้ความเสียหาย
6. เหตุอันสมควรให้พิพากษาลงโทษ (ตามแนวการพิพากษาคดี)
7. ผลทางคดีอันเกิดจากการรับสารภาพผิด (หากมีความเกี่ยวข้อง)
8. จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเพื่อประกอบดุลพินิจของศาล
พฤตินิสัยของผู้กระทําผิด การปรับและชดใช้ความเสียหาย เหตุอันเชื่อได้ว่ากระทําผิดจริงและ
สมควรให้ศาลพิพากษาลงโทษ ผลทางคดีอันเกิดจากการรับสารภาพผิด ความเห็นที่เสนอต่อศาลเพื่อประกอบ
ดุลพินิจในการพิพากษากําหนดโทษ
ภายใต้การพิพากษาคดีในระบบกล่าวหานั้น ผู้พิพากษามีทางเลือกที่จํากัดในการพิจารณา
กําหนดโทษ ตามระดับความรุนแรงของความผิดและระวางโทษที่ผู้กระทําผิดสมควรได้รับ โดย รัฐ California
กําหนดระวางโทษจําคุก 3 ระดับ คือ 2 ปี 4 ปี และ6 ปี ซึ่งศาลพิจารณาข้อเท็จจริงของความผิดตามรายงาน
การสืบเสาะและพินิจ (PSI) ได้แก่ พฤติการณ์แห่งคดีและเจตนาในการกระทําความผิด กรณีผู้กระทําผิดเป็น
ผู้ก่อการลงมือกระทําความผิดอันก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสียหายร้ายแรง จะพิจารณาให้ได้รับโทษ
สถานหนัก ในทางตรงกันข้ามผู้กระทําผิดที่เป็นเพียงผู้กระทําผิดร่วมด้วยถูกข่มขู่ให้กระทําการ และมิได้เป็น
ผู้นําตัวการสําคัญในการกระทําความผิดจะพิจารณาให้ได้รับโทษสถานเบากว่า ภายใต้ระบบความยุติธรรม
ดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) เสนอ
ความเห็นต่อศาลประกอบดุลพินิจกําหนดระวางโทษเบาหรือหนัก
แนวทางการพิพากษากําหนดโทษจะมีความเคร่งครัด ผู้พิพากษาจะพิจารณาความร้ายแรง
ของความผิดและประวัติการกระทําผิด โดยกําหนดระวางโทษจําคุกตามแนวทางคําพิพากษาของศาลที่เคยมีมา
น้อยครั้งมากที่จะมีกรณีแตกต่างออกไป หากเป็นเช่นนั้นผู้พิพากษาจะต้องทําเหตุผลเป็นหนังสือ รัฐบาลสหรัฐ
อมริกาได้บัญญัติ แนวทางการพิพากษากําหนดโทษในปลายปีทศวรรษ 1980 ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบคุม
ประพฤติกลางสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนจากรายงานการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิด (Offender-based PSI)
มาเป็นรายงานการสืบเสาะและพินิจการกระทําผิด (Offender-based PSI) และดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
แนวทางการพิพากษากําหนดโทษมีความเคร่งครัด รัฐต่าง ๆ จึงต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบของรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) ดังที่รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาบัญญัติไว้เป็นแนวทาง พนักงาน
คุมประพฤติของเขตอํานาจศาลต่างๆ เพียงจัดทําข้อมูลตามที่แบบรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) กําหนด
เพื่อเสนอศาลพิจารณาประกอบดุลพินิจกําหนดระวางโทษตามความผิด
รายงานการสืบเสาะและพินิจการกระทําผิด (Offender-based PSI) มุ่งให้ข้อมูลพฤติการณ์
แห่งคดีและประวัติการกระทําความผิดของผู้กระทําผิด ดังกล่าวจึงมีความกระชับและให้ความสําคัญกับประวัติ
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ภูมิหลังของผู้กระทําผิดน้อยมาก รายงานการสืบเสาะและพินิจการกระทําผิด (Offender-based PSI)
มีองค์ประกอบ ดังนี้
3.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับรายงานการสืบเสาะและพินิจที่บัญญัติตามคําพิพากษาของศาล
(PSI Case Law)
ศาลสูงสหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme Court) ได้กําหนดว่า ศาลจะสั่งให้จัดทํารายงานการ
สืบเสาะและพินิจ (PSI) เฉพาะคดีที่มีระวางโทษประหารชีวิต แม้ว่ารัฐนั้นจะไม่มีกฎหมายให้ต้องดําเนินการ
ดังกล่าวแต่ใ นทางปฏิ บัติจะมี ความหลากหลายในแต่ ละรัฐ กล่าวคือ ให้จัดทํารายงานฯ สํ าหรับคดี อาญา
อุกฉกรรจ์ หรือกรณีความผิดที่มีระวางโทษจําคุก ประเด็นกฎหมายสําคัญอีกประการคือ สิทธิของผู้กระทําผิด
ในการตรวจสอบรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) วิธีการแจ้งความไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของข้อมูล
การไต่ส วนข้อเท็จจริงการสืบพยานหลักฐานนอกเหนือจากที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี กรณีคดีที่อยู่
ระหว่าง 2 เขตอํานาจศาล หากศาลสั่งให้ดําเนินการสืบเสาะและพินิจโดยไม่เปิดเผยข้อมูล ศาลสูงสหรัฐอเมริกา
(U.S. Supreme Court) จะไม่ปฏิเสธกระบวนการดังกล่าว ระบบของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา และของรัฐ
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้กระทําผิดตรวจสอบข้อมูลในรายงาน ฯ ยกเว้นบางกรณี ตัวอย่างเช่น ตามระเบียบ
วิธีพิจารณาคดีอาญาสหรัฐอเมริกา ข้อ 32 ( C ) (3) (Federal Rules of Criminal Procedure , Rule 32 (C)
(3)) ผู้กระทําผิดสามารถขอรับทราบข้อมูลในรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) ยกเว้นกรณีการเปิดเผยจะ
กระทบต่อกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทําผิดต้องสัญญาว่าจะปกปิดข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ หรืออกรณี
การเปิดเผยอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้กระทําผิด หรือบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม กรณีข้อมูลที่
ต้องปกปิดเป็นความลับศาลต้องสั่งให้จัดทําสรุปรายงานเป็นหนังสือ และส่งให้ผู้กระทําผิดตรวจสอบ
กฎหมายสหรัฐอเมริกาปัจจุบันที่บัญญัติตามคําพิพากษาศาลกําหนดว่า “ข้อมูลรายงานการ
สืบเสาะและพินิจ (PSI) ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงไม่เป็นเหตุผลเพียงพอสําหรับการเพิกถอนคําพิพากษาลงโทษที่
ศาลได้มีไปแล้ว หากความผิดพลาดนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย” จึงเป็นหน้าที่ของผู้กระทําผิดที่จะต้องพิสูจน์
ว่าความผิดพลาดนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหาย หากพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ ศาลต้องสั่งให้เพิกถอนคําพิพากษา
ลงโทษนั้นสําหรับพยานบอกเล่า ศาลกําหนดว่า “พยานบอกเล่าที่ไม่ได้รับการยอมรับระหว่างการพิจารณาคดี
สามารถนํามาบรรจุในรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) ผู้พิพากษาจะใช้ดุลพินิจชี้ว่าข้อมูลใดเป็นที่ยอมรับ
และข้อมูลใดควรคัดออก” ในคดี Gregg v United States (1969) ศาลสูงถือว่า “ไม่มีข้อจํากัดอย่างเป็น
ทางการสําหรับเนื้อหาข้อมูล และอาจได้มาจากคําให้การ และอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
กับความผิดที่ผู้กระทําผิดต้องข้อกล่าวหา”
ในคดีของ United States v Schipani (1974) เขตอํานาจศาลอุทธรณ์ที่ 2 กําหนดข้อบังคับ
ห้ามการได้มาซึ่งพยานหลักฐานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายในชั้นการพิจารณาคดี แต่จะไม่มีผลบังคับใช้กับ
ชั้นการพิพากษากําหนดโทษ ในปัจจุบัน ศาลยังคงไม่กําหนดเรื่องการได้มาซึ่งพยานหลักฐานอย่างไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายสําหรับการใช้ในรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI)
ศาลสูงสหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme Court) ได้กําหนดในคดี Minnesota v Murphy
(1984) ว่า พนักงานคุมประพฤติมิต้องแจ้งให้มีผู้ร่วมรับฟังในระหว่างการสอบปากคําผู้กระทําผิด ยกเว้นในรัฐ
Oregon ผู้กระทําผิดมิได้รับสิทธิให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคํา
ตามประวัติความเป็นมาแล้วพนักงานคุมประพฤติมีภารกิจในการจัดทําและนําเสนอรายงาน
การสืบเสาะและพินิจ (PSI) อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติดําเนินการเกี่ยวกับ
รายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) วิเคราะห์พฤติกรรมและพื้นฐานของผู้กระทําผิด นั้น เนื่องจากทนายความ
ของผู้กระทําผิดไม่สามารถเตรียมความพร้อมลูกความได้อย่างเหมาะสมสําหรับการให้ปากคําในขั้นตอนการ
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สืบเสาะและพินิจเพื่อทําความเห็นให้คุมความประพฤติ อีกทั้ง ไม่มีการวางแผนอย่างเพียงพอสําหรับการไต่สวน
ในชั้นศาล
ในปีทศวรรษ 1960 เป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของประวัติศาสตร์รายงานการสืบเสาะและพินิจ
(PSI) ด้วยความพยายามริเริ่มของ Dr. Thomas Gitchoff ศาสตราจารย์สาขาวิชาความยุติธรรมทางอาญาแห่ง
San Diego State University ได้มีการปรับปรุงการเตรียมความพร้อมผู้กระทําผิดสําหรับการไตร่สวนในชั้น
ศาลให้ดีชั้น Dr. Gitchoff ได้นําเสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) ที่ทดลองกําหนดรูปแบบขึ้น รู้จักกัน
ในนาม “การประเมินคดีทางอาชญาวิทยา และการทําความเห็นเกี่ยวกับพิพากษากําหนดโทษ” (Criminological Case
Evaluation and Sentencing Recommendation) เพื่อนําเสนอการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมรอบด้าน
เกี่ยวกับประวัติภูมิหลังและแรงจูงใจของผู้กระทําผิด ซึ่งได้กลายเป็นแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI)
ที่แพร่หลายทั่วไปในกรมคุมประพฤติของรัฐต่างๆ
ในขณะนั้น Dr. Gitchoff ได้นําเสนอแบบรายงานฯ ของเขาต่อศาลรัฐ California และ Offender
Rehabilitation Project of Legal Aid Agency for the District of Columbia ได้เริ่มใช้รายงานการสืบเสาะและ
พินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense-based PSI) กับลูกความที่ขัดสนยากจน ซึ่งดังกล่าวได้รับการพิจารณาว่าเป็น
โปรแกรมรายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI) ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
และยังคงใช้ต่อมา
มีการใช้รายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI) ที่กําหนดแบบ
ขึ้นเฉพาะแพร่หลายมากขึ้น ในปลายปีทศวรรษ 1970 และ 1980 เป็นผลสืบเนื่องจากความพยายามของ
นักปฏิรูปงานราชทัณฑ์ Jerome Miller และ National Center on Institution and Alternatives (NCIA)
โดย Miller ในขณะดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการของ Youth Corrections in Pennsylvania ได้ตระหนักใน
ศักยภาพของรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) ซึ่งเขาได้ทําความเห็นส่วนตัวเสนอให้ปล่อยตัวผู้กระทําผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชน จํานวน 400 คน ออกจาก Pennsylvania’s Notorious Camp Hill Prison
ตามรูปแบบการวางแผนเฉพาะสําหรับลูกความ (Client Specific Planning - CSP) Mr.
Miller ส่งเสริมให้มีการใช้รายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI) ในสํานักงาน
อัยการ และองค์กรภาคเอกชนไม่แสวงหาผลกําไรด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและทนายความทั่ว
เขตอํานาจศาลแต่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ารายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based
PSI) นั้น มีสําหรับผู้กระทําผิดที่ฐานะทางการเงินดีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันองค์กรภาคเอกชนที่ไม่
แสวงหาผลกําไร เช่น Center on Juvenile and Criminal Justice ได้เน้นให้ใช้กับคดีที่ศาลสั่งให้อัยการหา
ข้อมูลเพิ่มและทําให้อัตราส่วนคดีที่ต้องเข้ารับโทษจําคุกลดลง นอกจากนี้ The Washington D.C. – based
Sentencing Project ได้ส่งเสริมให้ใช้รายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI)
และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงการการเตรียมความพร้อมลูกความในการชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อแก้ข้อกล่าวหาให้ดีขึ้น เนื่องจากรายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI)
เพิ่มบทบาทมากขึ้นสํานักนิติศาสตร์จํานวนมาก นําโดย University of Minnesota ได้บรรจุวิชาว่าความเข้าใจ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI) สามารถลดจํานวนคดี
ที่ต้องเข้ารับโทษจําคุกในเขตอํานาจศาล ซึ่งการยืนยันคํากล่าวนี้ดูได้ในระบบความยุติธรรมเด็กและเยาวชน
เมือง San Francisco ระหว่างปีทศวรรษ 1980 และ 1990 กองเด็กและเยาวชน สํานักงานอัยการได้จัดจ้าง
นักสังคมสงเคราะห์ จํานวน 2 คน ให้จัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) และเจ้าหน้าที่ของ Center on
Juvenile and Criminal Justice ได้ใช้รายงานการสืบเสาะและพินิจแก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI)
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กับคดีที่ศาลสั่งให้อัยการหาข้อมูลเพิ่ม จากข้อมูลตามทะเบียนของเขตอํานาจศาล มีจํานวนคดีที่สั่งให้ส่งตัวไป
State Juvenile Correctional Institutions ลดลงร้อยละ 73
จากการที่ทนายความได้ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการการเตรียมความพร้อมในการชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาในกระบวนการพิพากษาคดีนั้น ดูเหมือนว่าการใช้รายงานการสืบเสาะและพินิจ
แก้ข้อกล่าวหา (Defense – based PSI) ที่กําหนดขึ้นเฉพาะได้แพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันการพิพากษากําหนดโทษมีแนวโน้มที่จะพิจารณาจากการกระทําผิด แต่รายงาน
การสืบเสาะและพินิจ (PSI) ก็ยังคงเป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งของระบบความยุติธรรมทางอาญาสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลในรายงานการสืบเสาะและพินิจ (PSI) นั้น มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากศาลจะใช้ประกอบดุลพินิจ
ในการพิพ ากษากํา หนดโทษ และเป็ น ข้ อ มูล ที่จํ า เป็ นสํ าหรั บ เจ้ า พนัก งานราชทั ณฑ์ ใ นการจํ า แนกคดี แ ละ
พิจารณาปล่อยตัวผู้กระทําผิด ขณะที่เนื้อหาและการให้ความสําคัญได้เปลี่ยนไปในช่วงปีที่ผ่านมา รายงานการ
สืบเสาะและพินิจ (PSI) ยังคงเป็นเอกสารสําคัญที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการพิพากษากําหนดโทษผู้กระทําผิด
คดีอาญา
3.2 วัตถุประสงค์ของรายงานการสืบเสาะและพินิจ (Presentence Investigation) หรือ PSI
การสืบเสาะและพินิจ (Presentence Investigation) หรือ PSI มีจุดประสงค์หลัก 5 ข้อ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์เบื้องต้นคือช่วยให้ศาลได้พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม รายงานนี้ช่วยในการ
ตัดสินว่าเห็นสมควรที่จะใช้วิธีการคุมประพฤติและกําหนดเงื่อนไขของการคุมประพฤติ หรือตัดสินหน่วยงานที่
จะมารองรับในการแก้ไขฟื้นฟู และกําหนดระยะเวลาการลงโทษที่เหมาะสม ABA (American Bar Association)
สมาคมเนติบัณฑิตสภาแห่งอเมริกากล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักของรายงานก่อนการตัดสิน คือ การให้ข้อมูล
ที่ชัดแจ้งและถูกต้อง โดยยึดถือการตัดสินใจในการลงโทษที่สมเหตุสมผล” (1970 : 11)
2. รายงานการสืบเสาะและพินิจเป็นพื้นฐานในการวางแผนการคุมประพฤติหรือการพักการ
ลงโทษและบําบัดรักษา และรายงานนี้จะชี้ให้เห็นขอบเขตปัญหาชีวิตของจําเลย ความสามารถในการช่วยเหลือ
และโอกาสที่หาได้ในสิ่งแวดล้อมและชุมชน ระหว่างการสืบเสาะและพินิจ จําเลยจะติดต่อกับกรมคุมประพฤติ
เรียนรู้วิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติและทําความเข้าใจกับธรรมชาติของหน่วยงาน
3. รายงานการสืบเสาะและพินิจช่วยเหลือบุคลากรเรือนจําในการจําแนกประเภทผู้กระทําผิด
และคัดเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับรายงานเมื่อผู้กระทําผิดถูกส่งตัวขึ้นอยู่กับเวลา
ซึ่งให้ข้อมูลส่วนของข้อหาและระยะเวลา รายงาน PSI ช่วยให้เจ้าหน้าที่เรือนจําเข้าใจและจําแนกประเภท
ผู้กระทําผิด รายงานข้อมูลที่มีค่าที่จะช่วยวางแผนในการรักษา คุมขังและฟื้นฟูผู้กระทําผิด สิ่งนี้รวมทุกสิ่งจาก
ชนิดของการคุมขังที่ทางการแพทย์ต้องการในการวางแผน หน่วยงานรองรับในการแก้ไขฟื้นฟูจําเลยของสถาบัน
แต่ละที่จะมีข้อมูลทางสังคม ทางการแพทย์ ทางจิตวิทยาน้อย ถ้าหากในรายงาน PSI ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
จําเลยน้อย สิ่งนี้หมายความว่ารายงานจะมีผลในสิ่งที่ผู้กระทําผิดจะถูกประเมินจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รองรับ เพราะเขาจะให้ น้ําหนักกั บความเห็นของพนักงานคุมประพฤติมากในการแก้ไขผู้กระทําความผิด
รายงานที่เป็นอุดมคติจะมุ่งเน้นและให้ทิศทางแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรองรับในการบําบัดรักษาและการ
อบรมพอๆ กับการดูแลและการจัดการ
4. หากผู้กระทําผิดถูกส่งตัวไปยังเรือนจํา รายงานนี้ท้ายสุดจะช่วยให้เจ้าหน้าที่พักการลงโทษ
มีข้อมูลในการวางแผนการปล่อยตัว และการพิจารณาการพักการลงโทษรวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขพิเศษของ
การควบคุมและสอดส่อง
5. รายงานนี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการทําวิจัย ในการตัดสินคดีอาญา ในช่วงปีที่ผ่านมา
ยังมีอีกมุมมองหนึ่ง คือ ในรายการสืบเสาะและพินิจจะมีการกําหนดหัวข้อสภาพทางการเงินของผู้กระทําผิด
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และได้กลายเป็นสิ่งสําคัญในการเขียนรายงานนี้ ในปี 1984 ในพระราชบัญญัติการจ่ายค่าปรับของผู้กระทําผิด
ปี 1984 “Criminal Fine Enforcement Act” สภาได้อ้างถึงความจําเป็นที่จะกําหนดความสามารถของ
ผู้กระทําผิดในการจ่ายค่าปรับ ข้อมูลทางการเงินมีความจําเป็นในการประเมินความสามารถของผู้กระทําผิด
ในการชดใช้ และจ่ายค่าดูแลการคุมประพฤติ ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติในการพิจารณาคดี รัฐบางแห่งยังรวม
คําให้การของผู้เสียหาย Victim Impact Statement หรือ VIS ที่แยกออกมาแนบกับ PSI และในรายงาน
จะรวมถึง การบรรยายถึงรายละเอียดการบาดเจ็บและค่าเสียหายทางด้านการเงิน สังคม จิตวิทยา และสุขภาพ
อันเป็นผลมาจากอาชญากรรม VIS ยังรวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเหยื่อที่มีต่ออาชญากรรม
ผู้กระทําผิดและความประสงค์ของเหยื่อหรือผู้เสียหายที่จะให้ศาลลงโทษจําเลย (Eraz, 1990 : 26)
VICTIM IMPACT Statement, Maryland
(ตัวอย่างบันทึกคําให้การของผู้เสียหายรัฐแมรี่แลนด์)
1. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียหาย (หากผู้เสียหายตาย ข้อมูลอาจจะได้จากคู่สมรส เด็กที่
โตแล้วหรือญาติที่ใกล้ชิด)
2. จําแนกความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทําผิด
3. ชี้ให้เห็นการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย อันเป็นผลมาจากการกระทําผิด
รวมทั้งความรุนแรงและความถาวรของอาการบาดเจ็บ
4. บรรยายถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของผู้เสียหายหรือความสัมพันธ์
ของครอบครัวที่เป็นผลจากการกระทําผิด
5. กําหนดคําร้องขอ บริการทางจิตวิยาที่ร้องขอโดยเหยื่อ (ผู้เสียหาย) หรือครอบครัวของ
เหยื่ออันเป็นผลจากการกระทําผิด
ความพยายามของพนักงานคุมประพฤติ (PO) ในรายงานที่จะ “เน้นถึงอุปนิสัยและบุคลิกภาพ
ของผู้กระทําผิด และเสนอปัญหาและความจําเป็นเพื่อช่วยให้เข้าใจโลกที่เขาอาศัยอยู่ เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของเขากับคน และค้นหาปัจจัยเด่นที่อยู่เบื้องหลังการกระทําผิดที่เฉพาะ และความประพฤติ
โดยทั่วไป และเพื่อเสนอทางเลือกในกระบวนการฟื้นฟู (กองคุมประพฤติ, 1974 : 48) รายงานนี้ไม่ได้คาดหวัง
จะแสดงความผิดหรือความบริสุทธิ์เป็นเพียงเพื่อที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงที่พนักงานคุมประพฤติสามารถรวบรม
ได้ในช่วงเวลาของรายงาน PSI (ดูตัวอย่าง VIS)
ซึ่งรายงานการสืบเสาะและพินิจควรจะยืดหยุ่นในด้ านรู ปแบบการเขียนรายงานสะท้อน
ให้เห็นถึงความแตกต่างในพื้นฐานของผู้กระทําผิดที่แตกต่างกัน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่หาได้อย่างดี
ที่สุด และจากศักยภาพของกรมคุมประพฤติ โดยปกติรูปแบบรายงานเต็มควรจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การบรรยายสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีอย่างละเอียดสมบูรณ์โดยไม่มีข้อจํากัด
อยู่แค่ส่วนที่เป็นการบันทึกว่าเป็นการจงใจกระทําความผิด
2. คําให้การของผู้เสียหายและบรรยายสถานภาพของผู้เสียหาย ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นและการชดใช้ค่าเสียหาย
3. การบรรยายถึงประวัติอาชญากรรมของผู้กระทําผิด
4. การบรรยายถึงประวัติการศึกษาของผู้กระทําผิดการทํางานในปัจจุบัน สถานภาพทาง
การเงิน และความสามารถของผู้กระทําผิด
5. ประวัติการเป็นทหาร
6. ประวัติทางสังคมของผู้กระทําผิด รวมทัง้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานภาพสมรส
การพึ่งพา หรือให้ความอุปการะผู้อื่น ความสนใจและกิจกรรม ประวัติการพํานักอาศัย (สภาพบ้าน) และการ
นับถือศาสนา

45

7. ประวัติสุขภาพร่างกายของผู้กระทําผิด และรายงานทางจิตวิยาและของจิตแพทย์
8. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้กระทําผิดอาจกลับไป หรือที่ซึ่งผู้กระทําผิดอาจถูกส่งตัวไป
หากได้รับการคุมประพฤติ
9. รายงานเสริมจากโรงพยาบาลหรือคลินกิ สถาบัน และหน่วยงานทางสังคมอื่นๆ ซึง่ ผู้กระทํา
ผิดเข้าไปเกี่ยวข้อง
10. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเฉพาะที่หาได้ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทําผิด เช่น ศูนย์บําบัดรักษา
สถานที่พักอาศัย บริการฝึกอบรมวิชาชีพ สถานศึกษาพิเศษ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูจากหลายสถาบัน
ซึ่งผู้กระทําผิดอาจไปเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษในกรมคุมประพฤติ และโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับสภาพของผู้กระทําผิด
11. บทสรุปและวิเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดในรายงาน รวมทั้งการทําความเห็นเสนอต่อ
ศาลว่าสมควรจะใช้วิธีการใดกับจําเลยถึงจะเหมาะสม เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระของศาลหากเป็นรายละเอียดที่ไม่
เกี่ยวข้องกันก็ไม่ควรจะนํามาเขียนไว้ในรายงาน
ตัวอย่างหนังสือขอให้ส่งคําให้การของผู้เสียหายต่อพนักงานคุมประพฤติของมณฑล Nassau County
กรมคุมประพฤติ
อาคารบริการสังคม
County Seat Drive & Eleventh Street
P.O. Box 189
Minnesota , New York 11501
ด่วน : ตอบภายใน
วันตัดสิน :
เรื่อง :
จําเลย :
คดี #
เลขทะเบียนที่ #
เรียน
กรมนี้กําลังทําการสืบเสาะและพินิจจําเลยในความผิดที่กล่าวมาแล้วตามคําสั่งศาล ท่านอาจ
เป็นผู้เสียหายหรือมิฉะนั้นอาจะได้รับการชดใช้ หากเป็นเช่นนี้ ศาลอาจมีคําสั่งให้ชดใช้คืนทั้งหมดหรือบางส่วน
นอกจากความเสียหายแล้ว ท่านอาจเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก การเสียเวลา
ในการทํางาน เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการมาศาล รวมทั้งวัสดุที่ใช้ทําความสะอาดหรือซ่อมแซม
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ อ าจติ ด ต่ อ กั บ ท่ า นแล้ ว ตามที่ ท่ า นได้ บ อกเล่ า เรื่ อ งอาชญากรรม
ผลกระทบที่มีต่อท่านและข้อแนะนําใดๆ ที่ท่านอาจมีต่อการตัดสิน ได้โปรดทราบว่าคําให้การของผู้เสียหายจะ
ส่งต่อไปยังศาล และทนายท้องถิ่นของมณฑล Nassau จะทําสําเนาคําให้การของท่านเสนอศาลตามวันตัดสินที่
กําหนดไว้
จําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะได้โทรศัพท์ติดต่อกับพนักงานสืบเสาะค่าเสียหายตามชื่อข้างล่างนี้
ในทันใด การส่งคืนคําให้การของผู้เสียหาย สําเนาใบเสร็จรับเงิน ประมาณการค่าเสียหาย การประเมินจะช่วย
ให้การจัดการเป็นไปโดยเร็ว เราจะต้องได้รับคําตอบจากท่านในวันที่กําหนด มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถนํา
คําให้การของผู้เสียหายเสนอรายงานต่อศาลได้ โปรดตอบถึงแม้ว่าไม่ต้องการให้ชดใช้ เพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยง
การก่อความไม่สะดวกแก่ท่านในการติดต่อครั้งต่อไป
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ด้วยความเคารพ
พนักงานสืบเสาะค่าเสียหาย (Restitution Investigation)

โทร ...................................................................

ในช่วงปีที่ผ่านมา ศาลบางแห่งได้กําหนดวิธีการให้คะแนนประเภทมาตรทํานายพฤติกรรม
prediction scale ไว้ในรายงานการสืบเสาะและพินิจ PSI เครื่องมือเหล่านี้ให้คะแนนผู้กระทําผิดตามประวัติ
อาชญากรรม ประวัติการศึกษา และการจ้างงาน ประวัติครอบครัวและการสมรส เพื่อน ปัญหา สุราและ
ยาเสพติด ปัญหาด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ และทัศนคติ หรือการสนใจในการสนับสนุนอาชญากรรม และไม่
ชอบทําตามระเบียบ คะแนนรวมจะเป็นตัวบ่งถึงการให้คุมประพฤติและกําหนดระดับการควบคุมและสอดส่อง
รัฐโคโลราเป็นผู้บุกเบิกวิธีการนี้
ในการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ ข้อมูลที่จําเป็นจํานวนมากจะได้รับโดยตรงจาก
บุคคลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ คุณภาพของรายงานจะขึ้นอยู่กับทักษะการสัมภาษณ์ของพนักงานคุมประพฤติ และ
พนักงานพักการลงโทษ รายงาน PSI จะมีข้อมูลจํานวนมากที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้กระทําผิด : “การสัมภาษณ์
จะมุ่งไปสู่การได้รับและอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสังเกตพฤติกรรมของผู้กระทําผิด/พฤติกรรม ทัศนคติและ
บุคลิก”(NY State Code of Criminal Procedure, 3506-3ii) การสัมภาษณ์นี้ทําในทุกสภาพแวดล้อม : จาก
ที่ร้อนและเสียงดังที่ซึ่งมีคนมากมายคอยฟังศาลตัดสิน ไปจนถึงที่เงียบสนิทของสํานักงานคุมประพฤติ
สถานที่ ที่ เ งี ย บสงบมี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว สู ง มากคื อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ที่ สุ ด ของการสั ม ภาษณ์
สถานที่ซึ่งขาดความเป็นส่วนตัวหรือมีสิ่งรบกวน จะมีผลต่อการสัมภาษณ์ บางครั้งการสัมภาษณ์จะทําขึ้นที่บ้าน
ผู้กระทําผิด นี่เป็นการเปิดโอกาสให้สังเกตดูสภาพบ้านของผู้กระทําผิด และจะเพิ่มเป็นอีกมุมที่สําคัญของ
รายงานที่นิวยอร์ค พระราชบัญญัติกําหนดว่า “เมื่อไรที่เป็นไปได้ การสัมภาษณ์ที่มีผู้กระทําผิดควรกระทําที่
สํานักงานคุมประพฤติ อย่างไรก็ตามการไปเยี่ยมที่พักของผู้กระทําผิดจะเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะมีผล
ต่อความเห็นหรือการพิพากษาของศาล”
การสัมภาษณ์เป็นสถานการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลให้ผู้ทําความผิด ประสบการณ์ในอดีต
ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน เช่น การตั้งคําถามจากตํารวจ อาจดูไม่น่าพอใจพนักงานคุมประพฤติพยายามจะลด
ระดับความวิตกกังวลลงโดยที่ค่อยๆ แนะนําตัวเอง และอธิบายจุดประสงค์ข องการสัมภาษณ์และการทํา
รายงาน PSI การทําเช่นนี้สําคัญมากต่อผู้กระทําผิด ซึ่งไม่คุ้นเคยกับระบบตัดสินของศาลอาญาโดยทั่วไปและ
ระบบศาลโดยเฉพาะพนักงานคุมประพฤติอาจพยายามจัดการกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ทําความผิด ผู้กระทํา
ความผิดชายที่แต่งงานแล้วอาจให้ความสนใจกับการปรึกษาหารือว่าภรรยาและลูกของเขาจะมั่นใจในความ
ช่วยเหลือของรัฐได้อย่างไร หากเขาถูกจําคุก PO (พนักงานคุมประพฤติ) อาจเสนอที่จะเขียนจดหมายส่งตัว
ภรรยาเขาไปยังกรมสวัสดิการ หรือหน่วยงานสังคมอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือ ผู้กระทําผิดที่เป็นหญิงและหญิงมี
บุตร จะขอความช่วยเหลือในการวางแผนให้ดูแลบุตร เมื่อต้องติดคุก บางครั้งเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงออกถึง
ความห่วงใยและมั่นใจอย่างแท้จริงในตัวผู้กระทําผิด ขณะที่ในเวลาเดียวกันก็ต้องคาดหวังที่จะได้รับคําตอบจาก
ผู้กระทําผิดว่าผู้กระทําผิดก็ควรจะรับผิดชอบตนเองบ้าง ด้วยเหตุที่การติดต่อระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับ
ผู้กระทําผิดมีข้อจํากัด เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถคาดหวังว่าจะเข้าใจลึกซึ้งได้ในบุคลิกภาพของผู้กระทําผิด
ผู้กระทําผิดบางคนอาจไม่เป็นมิตร แต่คนอื่นอาจปกปิด การไม่เป็นมิตรด้วย คําตอบที่ฉลาด
พนักงานคุมประพฤติ PO จะต้องควบคุมทั้งอารมณ์และอุณหภูมิ เขาจะต้องเป็นมืออาชีพและต้องไม่คลาด
สายตาจากข้อเท็จจริงระหว่างการสัมภาษณ์ เวลาถามคําถามทั่วๆ ไป เช่น “ไปทําอะไรมา” จะต้องหลีกเลี่ยง
(ยกเว้นแต่ว่าผู้สัมภาษณ์ได้รับคําตอบแค่ Nothing much”) คําถามต้องเฉพาะแต่ต้องการคําอธิบายที่มากกว่า
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คําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ PO จะต้องหลีกเลี่ยงการป้อนคําตอบไว้ให้ผู้กระทําผิดแล้ว เช่น ถามว่า “คุณออกจาก
งานเพราะ มันยากไปหรือเปล่า”?
เมื่อดําเนินการสอบปากคําผู้กระทําผิดในรายงาน PSI เสร็จแล้ว ควรจะสอบปากคําผู้กระทํา
ผิดหรือจําเลยใหม่อีกครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เขาและเธอโต้แย้งข้อมูลหรืออธิบายแง่มุมในรายงานที่อาจขัดแย้งกับ
ส่วนอื่นๆในรายงาน นอกจากผู้กระทําผิด PO อาจสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จับกุมเหยือ่ นายจ้าง และคนอื่นๆ
ที่สําคัญที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของผู้กระทําผิด เช่น คู่สมรส พ่อแม่ เพื่อน ครู และบาทหลวง
พนักงานคุมประพฤติจะทบทวนประวัติและรายงานในช่วงเวลาที่ทําการสืบเสาะและพินิจ
สิ่งแรก คือบันทึกการจับกุมของผู้กระทําผิด ที่เรียกว่า “rap sheet” บันทึกนี้จะใช้แบบฟอร์มการจับกุมของ
หน่วยงานที่ออกกฎหมาย เช่น ตํารวจบางรัฐ “rap sheet” แต่ละแผ่นมักจะเป็นของตัวบุคคลที่ถูกพิมพ์
ลายนิ้วมือ ในแผ่นนั้นมักจะมีอักษรย่อจํานวนมากที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ PO ถอดรหัส หากบันทึกนั้นเป็นประโยชน์
ต่อคดี ตัวอย่างเช่น Att Burg มาจากพยายามบุกรุกและลักทรัพย์ (attempted burglars) หรือ DUI มาจาก
ขับรถในขณะมึนเมา (driving under the influence) แผ่นการจับกุมไม่ได้ระบุรายละเอียดของข้อหาและอาจ
ไม่ได้บ่งว่าเป็นความผิดอุกฉกรรจ์หรือความผิดลหุโทษ แผ่นนี้จะแสดงข้อหาการจับคุมชนิดหยาบตัวอย่างเช่น
Burg 2 ไม่มีการกล่าวถึงสถานที่เกิดเหตุที่ก่อให้เกิดการบุกรุกและสิ่งของที่ถูกลักทรัพย์ นอกจากนี้แผ่นนี้จะไม่มี
รายละเอียดในเรื่องการดําเนินการจับกุม เจ้าหน้าที่มักจะไม่สามารถทราบได้จากรายงานการจับกุมว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับคดีนั้น เพราะฉะนั้น มักจะเป็นสิ่งจําเป็นที่จะเช็คดูบันทึกของศาลหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ทราบถึงผลคดีนั้นๆ
ประวัติการกระทําผิดของผู้กระทําผิดมีความสําคัญ กฎหมายมักจะมีบทลงโทษที่หนักกว่าหาก
ผู้กระทําผิดเคยมีประวัติการทําผิดในคดีอุกฉกรรจ์ นอกจากนี้โอกาสที่จะได้รับการคุมประพฤติและโปรแกรม
การบําบัดรักษาต่างๆ ตัวอย่างเช่น การบําบัดรักษายาเสพติดอาจจะพิจารณาจากประวัติอาชญากรรมด้วย
พนักงานคุมประพฤติจะสนใจเป็นพิเศษในข้อมูลต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพิพากษา โดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลต่อ
การบรรเทาผลร้ายและการเพิ่มโทษ และข้อมูลที่จะให้มุมมองที่แตกต่างออกไป PO จะทบทวนรายงาน PSI
ก่อนหน้านี้พอๆ กับรายงานของหน่วยงานเรือนจําที่ได้ติดต่อกับผู้กระทําผิด สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่ได้จาก
โรงเรียนฝึกอบรมหรือศูนย์รักษาแบบที่พักอาศัยและเรือนจํา และหน่วยงานพักการลงโทษรวมทั้งสถานศึกษา
ด้วยจํานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้กระทําผิดที่เข้ามาในระบบงานยุติธรรมทางอาญา พนักงานคุมประพฤติต้องทบทวน
มุมมองนี้ของผู้กระทําผิดแต่ละคน และเสนอความคิดเห็นในการบําบัดรักษาที่เหมาะสม หากมีรายงานทาง
จิตแพทย์ หรือ จิตวิทยา PO จะทบทวนและวิเคราะห์ดู เมื่อทําเช่นนี้ PO จะต้องเข้าใจถึงคําศัพท์เฉพาะ และ
ความหมายของแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้วย PO ควรจะตัดสินใจว่าจะส่งตัวจําเลยไปพบ นักจิตวิทยาหรือ
จิตแพทย์หรือไม่ การส่งตัวโดยไม่จําแนกว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายทําให้เสียทรัพยากร เช่น การ
ก่ออาชญากรรมอาจสมเหตุสมผล หากพฤติกรรมของอาชญากรไม่ใช่อาการที่เกิดจากความขัดแย้งภายใน ใน
กรณีที่มีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงและในสถานการณ์ที่ผู้กระทําผิดอาจได้รับประโยชน์ หากการกระทํา
ผิดเกิดจากความผิดปกติทางจิต ต้องมีการทําบันทึก (ส่งตัว) แต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลทางจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
PO ควรจะจดบันทึกการสังเกตการณ์ของเขาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางสติปัญญาของผู้กระทําผิดและ
บุ ค ลิ กภาพ ตัวอย่างเช่น ระดับ การรับรู้หรือการอยู่ ร่ว มในสังคมและการรับรู้ โ ลกแห่งความเป็นจริง หาก
พนักงานคุมประพฤติได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งกันอันเนื่องมากจากอาการทางจิตของผู้กระทําผิด และไม่สามารถที่
จะวินิจฉัยได้ ข้อมูลเหล่านี้จะต้องเขียนไว้ในรายงานและปิดไว้เป็นความลับ
ในส่วนที่สําคัญที่สุดของรายงานคือส่วนที่เรียกว่า “บทสรุปการประเมินและ คําแนะนําหรือ
ความเห็นของพนักงานคุ มประพฤติ” (แม้ว่าในบางเขตอํานาจศาลหรือบางรัฐจะไม่มีหัวข้อนี้) ในเนวาดา
กฎหมายต้องให้รายงาน PSI ยังคงมี “ข้อเสนอแนะของระยะเวลาการจําคุกที่ แน่นอนหรือจํานวนค่าปรับหรือ
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ทั้งสองอย่าง” จะไม่มีอะไรในทั้ง 2 ส่วนที่ปรากฏในรายงานไม่ได้ บทสรุปคือจุดสําคัญของรายงานทั้งหมดและ
จะเป็นส่วนข้อมูลที่เหลือเก็บไว้ให้คนอ่าน ข้อเสนอแนะในการพิจารณาคดี โดยใช้พื้นฐานหรือตัวอย่างคดีที่ดี
ที่สุดของพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี และสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจส่วนบุคคลในการทํางานคดีที่ได้รับ
มอบหมาย(Carter, 1996)
3.3 ระบบการสืบเสาะและพินิจในเนวาดา
จําเลยรับสารภาพผิด หรือถูกพบว่าผิดหลังจากพิจารณาคดี จะมีการกําหนดวันสําหรับการ
ตัดสิ น มักจะ 30 วัน อัยการจังหวัดจะส่งแฟ้มคดีไปยังกองคุมประพฤติและพั กการลงโทษ ซึ่งเป็ นเวลาที่
พนักงานคุมประพฤติได้รับมอบหมายคดี และเขาหรือเธอจะเริ่มศึกษาประวัติภูมิหลังและประวัติการกระทําผิด
ของจําเลย ท้ายที่สุดจําเลยจะถูกสัมภาษณ์โดยพนักงานสืบเสาะ
ระหว่างการสัมภาษณ์ และจากแบบสอบถาม พนักงานสืบเสาะจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นฐานทางสังคมและสภาพแวดล้อมของจําเลย ประวัติการทํางาน การศึกษา สุขภาพจิต และปัญหาการใช้ยา
การพักอาศัย สถานภาพทางการเงิน ประวัติทางทหาร เป้าหมายในอนาคต และความรู้สึกต่อข้อหา พนักงาน
สืบเสาะจะต้องเป็นผู้ฟังและผู้สัมภาษณ์ที่มีทักษะที่จะสนใจต่อทัศนคติ ความสํานึกผิด มีความยุติธรรม และมี
ความเห็นอกเห็นใจ เป็นสิ่งสําคัญที่จะระลึกไว้ว่าเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะต้องเผชิญกับคนทุกประเภท รวมทั้ง
เยาวชน ผู้กระทําผิดครั้งแรก อาชญากรอาชีพ สมาชิกองค์กรอาชญากรรม คนที่ปัญหาสุขภาพจิต คนใช้ยา
และอาชญากรระดับผู้บริหารเป็นที่คาดเดาได้ว่า คนเหล่านี้อาจแสดงท่าทีไม่เป็นมิตร ให้ความร่วมมือ หรืออาจ
เป็นคนฉลาด
พนักงานสืบเสาะจะต้องเริ่มหาข้อมูลให้ได้มากเท่าที่จะทําได้ โดยการติดต่อกับผู้เสียหาย
ตํารวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เขาจะเริ่มทํารายงานโดยใช้คู่มือการปฏิบัติงานคดีพนักงานจะกําหนดความ
เป็นไปได้ของความสําเร็จในการคุมประพฤติและระยะเวลาการคุมประพฤติโดยดูที่ปัจจัยต่างๆ ที่ได้มาจากการ
สืบเสาะ รายงานจะถูกพิมพ์ ตรวจแก้ไขตรวจสอบและนําเสนอต่อศาลในการทําความเห็นพนักงานฯ จะระบุถึง
ความเสี่ยงและความต้องการของผู้กระทําผิด ชุมชนและเหยื่อหรือผู้เสียหายในรายงานจะระบุเงื่อนไขพิเศษของ
การคุมประพฤติที่เหมาะสมสําหรับผู้กระทําผิดและอาชญากรรมของเขา
พนักงานสืบเสาะจะฟังคําตัดสินและถูกเรียกให้ตอบคําถามผู้พิพากษา อัยการจังหวัดและ
ทนายจําเลย อย่างไรก็ตามความเห็นของพนักงานสืบเสาะที่มีอยู่ในรายงานสืบเสาะจะเปิดเผยให้ศาลทราบ
เพียงผู้เดียวเท่านั้น
โรเบิร์ต คาร์เตอร์ (1996 : 41) กล่าวว่าพนักงานคุมประพฤติอยู่ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และ
น่าเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้ให้คําแนะนําต่อผู้พิพากษา/ศาล “พนักงานฯ มีโอกาสที่จะเฝ้าดูผู้กระทําผิดใน
ชุมชน ไม่เพียงแต่ในมุมมองทางกฎหมาย และการสืบสวนเท่านั้น แต่ยังมีมุมมองในด้านวิถีชีวิตทั่วๆ ไป เพื่อให้
คํ า แนะนํ า ที่ มี ป ระโยชน์ พนั ก งานฯ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ รื่ อ งทรั พ ยากรและโปรแกรมที่ มี อ ยู่ พนั ก งานฯ ที่ ข าด
ประสบการณ์อาจให้คําแนะ หรือความเห็นในการนําเอาโปรแกรมรักษาซึ่งอาจหาไม่ได้ทั้งในชุมชนหรือที่
เรือนจํามาใช้กับจําเลย
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ พ นั ก งานต้ อ งตั ด สิ น ใจคื อ การเสนอความเห็ น ว่ า ควรจะใช้ วิ ธี ก ารจํ า คุ ก หรื อ คุ ม
ประพฤติจําเลยนั้น ในบางเขตอํานาจศาลคําพิพากษาในการพิจารณาตัดสินคดีอาชญากรรม หรือการกระทําผิด
แต่ครั้งก่อนหากเป็นคดีอุกฉกรรจ์กฎหมายบางรัฐห้ามให้ใช้วิธีการคุมประพฤติกับจําเลยประเภทนี้ พนักงานฯ
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของศาลหรือรัฐนั้นๆ ด้วย พนักงานฯ จะต้องชั่งน้ําหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ต่อชุมชน ต้องประเมินความสามารถของจําเลยในการแก้ไขฟื้นฟูตนเองและการปฏิบัติตามกฎหมายการคุม
ประพฤติและต้องพิจารณาว่าการคุมประพฤตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและจําเลยหรือไม่
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คาร์เตอร์ (1978 : 15) แนะนําว่า รายงาน PSI ต้องเขียนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาและกะทัดรัด เขาอ้างถึง “John Hogarth”: ว่า
มีหลักฐานทางวิจัยที่แนะนําว่าในการตัดสินใจของมนุษย์ ความสามารถของแต่ละบุคคล
ในการใช้ ข้ อ มู ล ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภาพถู กจํ า กัด อยู่ กับ การใช้ ข้อ มูล ไม่ ม ากกว่ า 5 หรื อ 6 หั วข้ อ ในหลายกรณี
จะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่ใช้ จุดประสงค์และความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่ามี
หลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องที่จะทําให้ รายงานมีความยาวมากขึ้น แต่ ในทางกลับกันตามธรรมเนียมปฏิ บัติใสการ
พิพากษาคดีของศาลนั้นยึดถือคํากล่าวที่ว่าศาลควรจะรู้ “ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้กระทําผิด” แทนที่จะคํานึงถึงการ
พิจารณาจากข้อมูลที่ได้มาว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือได้เที่ยงตรงหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีมากน้อย
เพียงใดข้อมูลที่มากเกินไปและไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคดีจะทําให้เกิดปัญหาปริมาณงานคดีล้น
มือและยากต่อการจัดการ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าพนักงานคุมประพฤติต้องการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ
ของรายงานสืบเสาะและของการสื่อสาร ระหว่างกรมคุมประพฤติกับศาลก็ควรมีการปรับปรุงรายงานให้มีความ
สั้นและกะทัดรัด
คําแนะนําเช่นนี้นําไปสู่ความนิยมรายงาน PSI แบบสั้น
รายงานการสืบเสาะและพินิจแบบสั้นและแบบยาว มีรายงานอยู่ 2 ชนิด
รายงานแบบสั้นมักจะใช้เวลาและความลําบากน้อยกว่า พ.ร.บ. วิธีดําเนินคดีอาญาแห่งรัฐ
นิวยอร์ก “The N.Y. State Code of Criminal Procedure” (350.6-2) กล่าวว่า :
การสืบเสาะและพินิจอย่างย่อสําหรับรายงานแบบสั้นจะประกอบด้วยประวัติทางกฎหมาย
ของผู้กระทําผิด และข้อมูลปัจจุบันเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีที่นําไปสู่
การกระทําความผิด สภาพครอบครัวและสังคม สถานภาพการทํางานและสถานภาพเศรษฐกิจ การศึกษา และ
รวมถึงสภาพร่างกายและสภาพจิต การสืบเสาะนี้อาจรวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่กรมคุมประพฤติได้กําหนดไว้ใน
รูปแบบการเขียนรายงานรวมทั้งตามคําสั่งศาลด้วย
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ONONDAGA County Probation Department
ตัวอย่างรายงานการสืบเสาะพินิจ (แบบสัน้ )
ศาล Onondaga county
ผู้พิพากษา: Hon.J.Kewin Mulroy
อัยการ: Joanne Nagle
ที่ปรึกษากฎหมาย: Donald D’ amico

หมายเลขคดี: 93-4641 หมายเลขคําฟ้อง 91-3-19
ชื่อ: Jamison, Kalph
เลขทะเบียน # 4763
อายุ/DOB: 11/27/69
Dr. N/A
ที่อยู่: 173 Brian Place
บันทึกศาลเลขที่ #------Tully, New York 13159Nysid # 86543210
โทรศัพท์: 315-77.4653 FBI # 428-930-64
วันที่กระทําผิด: 9/9/93
วันที่จับกุม: 12/12/93
วันพิพากษา: 6/24/94
ข้อกล่าวหาเบื้องต้น : ล่วงละเมิดทางเพศ คําตัดสินครั้งสุดท้าย : ล่วงละเมิดทางเพศ
หมายเลข : 130 NYS Penal Law
A Class “D violent” Felony (คดีอุกฉกรรจ์)
By: Plea:W Verdict: …………………
Name
Dob
Name
Dob
Codefendant/carrespondent: N/A

การชดใช้ : ความสัมพันธ์ต่อผู้เสียหาย: คุ้นเคย
วันที่: …………………………………………………….
ประวัติ
N ประวัติอาชญากร

ผลกระทบ: ส่ง............. ได้รับ ............. NA:
การร้องขอต่อศาล: ไม่เป็นที่รับทราบ
N การคุมประพฤติ/การพักการลงโทษ/ปล่อยตัว
ประวัติ N
Incarcerations/แทน N
ข้อกล่าวหา: N
แหล่งสนับสนุน: K Tires/FT200/WK
พักกับญาติ: Eruest & Shirby Pargt
การศึกษา:
12 th
เด็ก: 0 สุขภาพ/ไร้ความสามารถ: N สุขภาพจิต: Y
ใช้สารเสพติด: Y
N=None
Y=Yes
Disposition (พิจารณาคดี)

Date: (วันที่)
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ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
แม่ของผู้เสียหายให้การว่า ไม่ต้องชดใช้ทางการเงิน แต่ต้องการให้ทราบกันว่าพวกเขารู้สึก
เหมือนถูกทรยศจากจําเลยที่พวกเขาเคยไว้วางใจ และคิดว่าเป็นเพื่อนเธอกล่าวว่าเด็กได้เข้ารับการปรึกษา
แต่ยังกลัวว่าจําเลยจะทําร้ายเธออีก ครอบครัวต้องการให้จําเลยรับโทษสูงสุดจากอาชญากรรมของเขา
สภาพจิตใจ
จําเลยถูกส่งตัวไปเข้ารับการบําบัดรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูเด็กและครอบครัว เพื่อบําบัดรักษาใน
กลุ่มผู้กระทําผิดทางเพศชายที่เป็นผู้ใหญ่
ประวัติการเกีย่ วข้องกับยาเสพติดให้โทษ
จําเลยยอมรับว่าดื่มเบียร์สองสามขวด อาทิตย์ละ 2 ครั้ง และให้การว่าในคืนที่กระทําผิดเขา
ได้ดื่มเบียร์ไป 3 ขวด ถึงแม้ว่าเขาไม่เห็นสิ่งนี้เป็นปัญหาและนําไปสู่การก่ออาชญากรรม ถึงแม้ไม่มีหลักฐานว่า
จําเลยใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย ประวัติการรับราชการทหารแสดงว่าเขามีส่วนพัวพันกับผู้ใช้ยาเสพติดที่นําไปสู่
การใช้ยาเสพติด และค้นพบทรัพย์สินที่ได้จากการขโมยในรถของจําเลย
ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
จําเลยที่ยังไม่มวี ุฒิภาวะและหลงตัวเอง ขาดการหยั่งรู้และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ทําให้
เขาไม่เข้าใจและไม่ยอมรับถึงธรรมชาติที่ร้ายแรงของอาชญากรรม หากไม่พบการลงโทษจําคุกสักระยะหนึ่ง
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คําแนะนําหรือความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงจําเลย
...............
ลงโทษ
State……………….
...............
คุมประพฤติ
Local..................
.....X.......
การคุมประพฤติที่เข้มงวด
...............
ปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไข
...............
โปรแกรมทางเลือก
...............
YO Eligible
ต้องการ
...............
Certificate of Relief
Eligible
...............
ชดใช้ค่าเสียหาย
...............
อื่นๆ (เช่น ปรับ ทํางานบริการสังคมเพื่อปกป้องผู้เสียหายและครอบครัว)
สิ่งที่แนบมา
...............
การสืบเสาะพินิจครั้งก่อน
...............
ประวัติเยาวชน
.....X.......
NYSID
...............
ยานพาหนะ
...............
การใช้ยาเสพติด
...............
ข้อมูลของจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือสุขภาพจิต
...............
ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
.....X.......
เงื่อนไขของการคุมประพฤติ
...............
อื่นๆ
..................................................
วันที่ / ผู้เขียน
..........................................
..........................................

ตัวอย่างรายงานการสืบเสาะและพินิจฉบับยาว

................................................
Linda W. Limpet
พนักงานคุมประพฤติ
................................................
Bayle A. Anderson
หัวหน้างานคุมประพฤติ
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Department of Public Safety and Correctional Services
แผนกคุมประพฤติ และพักการลงโทษ
การสืบเสาะและพินิจ
ชื่อ:
ชื่อปลอม Alias:
โทรศัพท์ :
ที่อยู่:

Bleach, Charlotte Marie
None
222-7777
8515 Carver Beach Road
Apt.B
Odessa, Md 21601
วันเกิด:
5/6/70 อายุ: 24
สถานที่เกิด: Odessa, MD
เพศ: หญิง ชื้อชาติ: ขาว
ความสูง: 5’ 4”
น้ําหนัก : 140
สถานภาพการสมรส:
แยกกันอยู่
อาชีพ:
พนักงานเช็คสต๊อค (Part-time)
การศึกษา:
11 th Grade
หมายเลขประกันสังคม: 212-21-2111
หมายเลขใบอนุญาตขับขี่: B-220-195-887-076
SID Number:
02001G2
FB1 Number
444-2777-L3
ทนายจําเลย
John S. Hawkins
อัยการรัฐ
ผู้พิพากษา
วันที่พิจารณา

วันที่ส่ง:
วันที่เสร็จสิ้น:
ผู้สืบเสาะ:
โทรศัพท์ :

1/3/95
2/3/95
Alenandira Decker
222-1234

ศาล:
Odessa Co. District Court
(หมายเลขฟ้อง) Indictment Number: 001100612
ข้อหา:
พยายามฆ่าและทําร้ายร่างกาย
Trial Judge: Charles L. Brooks
Trial Date: 1/3/95
สารภาพ:
Not Guilty ไม่มีความผิด
Trial:
Court
หมายกักตัว: None
ค่าทัณฑ์บน: 10,000 Unsecured
กักขัง:
Not applicable
จําเลยร่วม
Codefendants & Status: None

การดําเนินการ……………………………..
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1. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
2. คําให้การของจําเลย
3. ประวัติอาชญากรรม
ผู้ใหญ่
วันที่/สถานที่
ข้อหา
การพิจารณา
8/12/90
ประพฤติ
9/20/90
Odessa, MD
ไม่เหมาะสม ปรับ 10 เหรียญสหรัฐ

แหล่งข้อมูล
Odessa
กรมตํารวจ

ตัวแทน
สละสิทธิ์

วันที่/สถานที่
4/17/93
Odessa, MD

แหล่งข้อมูล
Odessa
กรมตํารวจ

ตัวแทน
สละสิทธิ์

ข้อกล่าวหา
ประพฤติตัว
ไม่เหมาะสม

วันที่/การพิจารณา
9/20/93
ปรับ 10 เหรียญสหรัฐ

ผู้ถูกกล่าวหาถูกจับกุมเนื่องจากทําความเดือดร้อนใน Momeo Department Store, Odessa, Maryland
Mrs. Bleach ทะเลาะอย่างรุนแรงกับผู้จัดการและไม่ยอมออกจากร้าน
วันที่/สถานที่
ข้อกล่าวหา
การพิจารณา
แหล่งข้อมูล
ตัวแทน
5/10/94
Shoplifting
6/20/94
Odessa
สละ
สิทธิ์
Odessa, MD (ขโมยของในห้างสรรพสินค้า)
กรมตํารวจ
ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าลักเสื้อสเวตเตอร์ออกจากห้างสรรพสินค้า AMES โดยไม่ชําระเงิน
4. ประวัติการทํางาน
ชื่อ/ที่อยู่
สิ้นสุด
นายจ้าง
A&P Tea Company
Main Street
Odessa, Md

วันที่

ตําแหน่ง

เงินเดือน

2/15/93
ปัจจุบัน

Checker

$ 400
ต่ออาทิตย์

N/A

ดูจะเป็นการยากที่จะควบคุมความโกรธ ดังที่เห็นได้จากความผิด 2 ครั้งก่อนของจําเลยในการ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม “Disorderly Conduct” การกระทําผิดครั้งปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นความไม่สามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ดูจะเห็นได้ว่า Mrs. Bleach มีปัญหาเพราะดื่มเหล้านี้เป็นครั้งที่สองที่จําเลยดื่มจนจําอะไรไม่ได้
ในด้านดี ผู้ต้องหามีประวัติการทํางานที่ดี และทําดีที่สุดจะเลี้ยงบุตรโดยไม่พึ่งสามี นายจ้างของเธอก็ยินดีที่จะ
จ้างเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะถูกกล่าวหาว่ามีความผิดคดีนี้
5. ประวัติการขับรถ
6. ประวัติการคุมประพฤติ/พักการลงโทษ
7. ประวัติครอบครัว/บ้านสภาพแวดล้อม
8. ประวัติการศึกษา
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9. สุขภาพ/การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จํ า เลยมี ค วามดั น โลหิ ต สู ง และได้ รั บ การรั ก ษามาตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 1991 โดยแพทย์
Dr. Lister Brown ยังยืนยังว่าจําเลยยังมีอาการดีอยู่ แต่จําเลยไมได้มาพบแพทย์ตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
จําเลยปฏิเสธว่ามีปัญหาสุรา จําเลยเคยลองดื่มเมื่ออายุ 10ปี กับครอบครัว และเมื่ออายุ 18 ปี
จําเลยจึงดื่มกับเพื่อนๆ จําเลยให้การว่าจําเลยดื่มเพื่อต้องการคลายเครียด และมักจะดื่มประมาณ 4 แก้ว
ต่อครั้ง แต่บางครั้ง 5-6 แก้ว เกี่ยวกับคดี การที่เธอดื่มเนื่องจากมีความเจ็บปวดกับความหลัง
จําเลยเคยทดลองเสพกัญชา เมื่ออายุ 14 ปี และเสพมากกว่า 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ แต่จําเลย
ไม่ได้เสพกัญชามาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี แล้ว
ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
จําเลยเป็นบุคคลที่สามารถจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีหากอยู่ในชุมชนมากกว่าอยู่ใน
เรือนจํา เธอดูไม่เป็นภัยต่อสังคม ดังนั้น การสืบเสาะครั้งนี้แนะนําให้คุมประพฤติด้วยเงื่อนไขดังนี้ คือ
1. จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหาย
2. จําเลยควรได้รับการส่งตัวไปที่ “The Odessa County Mental Health Department” เพื่อ
รับการให้คําปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตและการดื่มสุรา
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บทที่ 4
การสืบเสาะและพินิจในประเทศไทย
การสืบเสาะและพินิจผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 หมายถึง
การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคมของจําเลย สภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานีก่อน
ศาลมีคําพิพากษา โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งศาลแล้วนํามาวิเคราะห์ ประเมินและ
ทํารายงานพร้อมทั้ งความเห็น เสนอต่อ ศาล เพื่ อ ใช้ ป ระกอบดุล พิ นิจ ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ว่าจะใช้
มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจําเลยเป็นรายบุคคล
4.1 วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจ
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ.2522 มาตรา 11 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคแรก สามารถสรุปวัตถุประสงค์การ
สืบเสาะและพินิจเป็น 3 ประการ ดังนี้
1) เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจําเลยว่าจะ
ใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจําเลยเป็นรายบุคคล
2) เพื่อกลั่นกรองผู้กระทําความผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระทําความผิด
เป็นหลัก
3) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในชุมชน
4.2 หลักการในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ
หลักการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจนั้น อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และมาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ซึ่งพนักงานคุมประพฤติต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยเหตุที่ว่าการสืบเสาะและพินิจเป็นกระบวนการ
ในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยเพื่อวิเคราะห์และประเมินทําเป็นรายงานพร้อมความเห็น
และข้ อเสนอแนะเสนอต่อศาลเพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษาให้ เหมาะสมกับจําเลยแต่ละบุคคล
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
จําเป็นต้องปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสําคัญเพื่อให้การสืบเสาะและพินิจเป็นที่
ยอมรับและเชื่อถืออย่ างปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัยจากศาลและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ
อันได้แก่ ตํารวจ อัยการ และราชทัณฑ์ ตลอดจนจําเลย และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี อีกทั้งสาธารณชนโดยทั่วไป
2) การเก็บรักษาความลับ ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องถือเป็นข้อมูลที่ได้มาและนําไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณากลั่นกรองจําเลยและเสนอเป็นรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาลอัน เป็น ไปตาม
การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น ประกอบกับพระราชบัญ ญัติวิธีดํา เนิน การคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา 21 ได้กําหนดบทลงโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับไว้ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤตินําข้อเท็จจริงอันเป็นความลับที่ได้จากการ
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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
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
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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 พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้ความเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเด็ก
หรือเยาวชน โดยจะต้องป้องกันผลกระทบในทางเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนจากการที่ต้องเข้า
มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบเสาะและพินิจ ทั้งนี้เนื่องจากการที่เด็กหรือเยาวชนมีความสามารถน้อยในการ
ปกป้อ งสิ ท ธิ ข องตนเอง และมี ค วามอ่ อ นไหวทางด้า นจิตใจ/อารมณ์ ดังนั้ น การที่เด็ก หรื อเยาวชนเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนการสืบเสาะและพินิจในฐานะเป็นผู้เสียหาย/พยาน อาจทําให้เด็กหรือเยาวชนเกิดความ
วิตกกลัวหรือเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการให้ถ้อยคําที่เป็นผลร้ายต่อจําเลย และได้รับผลกระทบทางจิตใจ
จากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ฉะนั้ น การสอบปากคํา หรื อดํ า เนิน การอื่ น ใดกั บ พยาน/ผู้ เ สี ย หายที่ เ ป็ 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
ดังนั้น การดําเนินการสืบเสาะและพินิจจึงต้องดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เพื่ อให้ ฝ่ ายจํ าเลยและฝ่ ายผู้ เสี ยหายได้มีโอกาสพบปะและเจรจาร่วมกันโดยมีเป้าหมายอยู่ ที่การแสวงหา
ข้อ ตกลงร่ ว มกั น ในการเยี ย วยาและ/หรื อ ชดใช้ ค่ า เสี ย หาย และประสานสั ม พั น ธภาพระหว่ า งจํ า เลยและ
ผู้เสียหายที่สูญเสียไปจากการกระทําผิดของจําเลยให้กลับฟื้นคืนเหมือนเดิม
นอกจากนี้ ผลหรือข้อตกลงจากการประชุมประสานสัม พันธภาพ ตามหลักกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถถือเป็นปัจจัยสําหรับการวิเคราะห์ตัวผู้กระทําผิดในแง่ความสํานึกผิดบาปต่อ
ผลร้ายซึ่งเกิดจากการที่ตนเป็นต้นเหตุอันจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการปรับปรุงตนเอง และสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูจําเลยรายนั้นได้อย่างเหมาะสม
จากหลักการข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานภายใต้
หลักการต่างๆ อันได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การสืบเสาะและพินิจเป็นที่ยอมรับ
เชื่อถือจากศาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจนั้นต้อง
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กระทําด้วยความเป็นกลาง ยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของจําเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้การ
ยอมรับในศักยภาพที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีของจําเลยและนําเสนอข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงอย่างมี
เหตุผลและมีหลักการ ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจอย่างมีระบบระเบียบและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการเฉพาะอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจอย่าง
สมบูรณ์
4.3 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
แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการสืบเสาะและพินิจ
(Pre – sentence Investigation Process)

การแสวงหา

การวิเคราะห์

การทํารายงาน

และรวบรวม

ข้อมูลและ

และความเห็น

ข้อเท็จจริง

ประเมินจําเลย

เสนอศาล

เกี่ยวกับจําเลย

(Analysis &

(Reporting &

(Fact Finding

Assessment)

Recommendati )

& Collection)
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แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ
(Stages & Procedures of Pre-sentence Investigation)
ขั้นตอน
ศาลมีคาํ สั่งให้สืบเสาะและ
พินิจ

วิธีการ

- รับคําสั่งจากศาล
- ลงทะเบียนรับคดีสืบเสาะและพินิจ
- จ่ายคดีตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

- จากสํานวนศาล / อัยการ

การรับคดี

- คัดสําเนาเอกสารที่จาํ เป็ น
- จากจําเลยและพยานหลักฐาน
- สอบปากคําจําเลย
การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริ ง

- ตรวจสอบประวัติจาํ เลย

เกี่ยวกับจําเลย

- ตรวจร่ างกาย/จิตใจ
- สอบปากคําพยาน
- ตรวจพยานเอกสาร/วัตถุ
- สื บเสาะสถานที่อยูอ่ าศัย/ที่ทาํ งาน
- การนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินจําเลย

กรณี จาํ เลยคัดค้านรายงาน
พ.ค.ป. ต้องนําหลักฐานเข้าสื บประกอบ
รายงาน และจําเลยมีสิทธิ นาํ พยานมาสื บ
หักล้าง

การทํารายงานเสนอต่อศาล

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ชัง่ นํ้าหนักพยานหลักฐาน
- วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับจําเลย
- ประเมินคุณสมบัติของจําเลย

ศาลพิพากษา
- ทํารายงานและความเห็น ภายใน 15 วัน
นับแต่ศาลสั่ง
-กรณี ทาํ รายงานไม่ทนั ต้องขออนุญาตเลื่อน
เวลาการส่ งรายงาน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงรูปแบบการปฏิบัติงานเชิงคู่ขนานระหว่างการดําเนินงานสืบเสาะและพินิจ กับการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การปฏิ บั ติ ง านสื บ เสาะและพิ นิ จ

การปฏิ บั ติ ง านสมานฉั น ท์

ศาลมีคาํ สัง่ ให้
สื บเสาะและพินิจ

การรับคดี

ประสานงาน

พคป.เจ้าของคดี

รวบรวมข้อเท็จจริ ง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พคป.เจ้าของคดี

ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง

และประเมินจําเลย

ประสานงาน

ประสานงาน

จัดให้มีการประชุมประสาน
สัมพันธภาพจนได้ขอ้ ตกลงร่ วมกัน

การจัดทํารายงาน
และความเห็นเสนอ
ต่อศาล

ศาลพิพากษา

พคป.สมานฉันท์

นําข้อตกลงร่ วมกันไปเป็ น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูลและประเมินจําเลย

พคป.เจ้าของคดี

พคป.สมานฉันท์

สมานฉันท์
การแสวงหาและ

พคป.เจ้าของคดี

คดีที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถ

พคป.สมานฉันท์
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4.3.1 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 ญัติของกฎหมายดังกล่าว มีผลให้ ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นอี กศาลหนึ่ง
ที่สามารถสั่งให้พนักงานคุมประพฤติในสังกัดกรมคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจผู้กระทําความผิด
ในคดี อาญาที่ เป็นผู้ ใ หญ่ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิ จารณาพิพากษาคดีตามพระราชบั ญ ญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
การสั่งสืบเสาะและพินิจของศาล ในทางปฏิบัติจะมีดังนี้
4.3.1.1 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 ที ่ไ ด้ก ระทํ า โดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว
เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกําหนดโทษไว้ หรือกําหนดโทษแต่รอการ
ลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กําหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้” จึงเห็นได้ว่าคดี
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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
4.3.1.2 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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4.3.1.3 ระยะเวลาที่ศาลสั่งให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 12
ได้บัญญัติไว้ความว่า “เมื่อศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงตามมาตรา 11 ให้
พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจโดยไม่ชักช้า และให้ทํารายงานพร้อมกับความเห็นเสนอต่อศาลภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลสั่ง แต่ถ้าไม่อาจทําให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลา
ต่อไปอีกเท่าที่จําเป็นแต่ไม่เกินสามสิบวันก็ได้”
จะเห็นได้ว่า ตามมาตราดังกล่าวกําหนดให้ส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน 15
วันนับแต่วันที่ศาลสั่ง อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้ศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการทํา
รายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลได้อีกไม่เกิน 30 วัน ดังนั้นเมื่อพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถส่งรายงาน
การสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน 15 วัน พนักงานคุมประพฤติต้องยื่นคําร้องขออนุญาตขยายเวลาต่อศาล
4.3.2 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 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ท่ีดําเนินคู่ขนานไปในระหว่างการดําเนินการ
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
ที่จะเยียวยา และ/หรื อชดใช้ความเสี ย หายให้แ ก่ ผู้เสียหาย และประสานความสัม พั นธ์ระหว่ างจําเลยกั 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 ขั ้น ตอนการปฏิ บั ติ ง านสื บ เสาะและพิ นิ จ
12 ขั้นตอน จะขออธิบายแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ควบคู่ไปในขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องด้วย
4.3.3 การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติภายหลังจากที่ได้รับคําสั่งให้สบื เสาะและพินิจจาก
ศาล และได้รับมอบหมายให้รบั คดีจากผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผู้จ่ายคดีแทนแล้วจะมีขนั้ ตอน
และลักษณะการปฏิบัติงานที่สําคัญ 11 ประการ ดังนี้
1. ขั้นตอนทั่วไป
2. การสอบปากคําจําเลย
3. การตรวจสอบประวัติจําเลย
4. การตรวจสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต
5. การสอบปากคําพยาน
6. การตรวจสอบพยานเอกสารและพยานวัตถุ
7. การออกไปสืบเสาะสถานที่ที่จําเลยพักอาศัยหรือทําการงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย
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
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4.3.3.1. ขั้นตอนทั่วไป
ขั้นตอนทั่วไปที่พนักงานคุมประพฤติต้องดําเนินการมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.3.3.1.1 การลงทะเบียนรับคดี เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจจําเลยรายใดแล้ว จะต้องลงทะเบียนรับคดีในสมุดลงทะเบียนรับคดีและกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในปกสํานวนให้ครบถ้วน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
เอง ประโยชน์สําหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบ และประโยชน์ในการรวบรวมสถิติ
อนึ่ง หากสํานักงานคุมประพฤติได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกขั้นตอนอย่างเป็นปัจจุบัน พนักงานคุมประพฤติสามารถยกเลิกการลงทะเบียนคดีในสมุดทะเบียนรับคดี
เพราะสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรวบรวมสถิติคดีได้
4.3.3.1.2 การรวบรวมเอกสารประกอบสํานวน เป็นสิ่งที่พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องดําเนินการในลําดับต่อมา เอกสารเหล่านั้น ได้แก่ เอกสารในสํานวนของศาลและเอกสารจากแหล่งอื่นที่
สามารถรวบรวมได้ในเบื้องต้น ซึ่งควรจะเป็นเอกสารที่จําเป็นจริงๆ ซึ่งจะช่วยทําให้พนักงานคุมประพฤติได้
ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อประกอบการสืบเสาะและพินิจต่อไป
4.3.3.1.3 การวางแผนการสืบเสาะ การดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติ
หลังจากที่ได้รับคดีและได้มีการศึกษาเอกสารประกอบสํานวนหรือได้รับข้อมูลของจําเลยจากการสอบปากคํา
เบื้องต้นแล้วว่าในการสืบเสาะและพินิจในคดีนี้ควรจะดําเนินการสิ่งใดบ้างตามลําดับก่อนหลัง เช่น กฎหมาย
ฉบับใดเกี่ยวข้องกับฐานความผิดและควรศึกษาเพิ่มเติม ก่อนสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น ควรสอบปากคําพยาน
ใดบ้าง จะออกไปสืบเสาะบ้านและสภาพแวดล้อมของจําเลยเมื่อใดอย่างไร จะส่งประเด็นไปสืบเสาะที่สํานักงาน
คุมประพฤติอื่นหรือไม่ จะตรวจสอบเอกสารหรือหาหลักฐานมาเพิ่มเติมได้อย่างไร ฯลฯ
เนื่องจากในการสืบเสาะแต่ละคดีนั้นมีประเด็นที่ต้องดําเนินการมากมายดังกล่าว
ข้างต้น ประกอบกับพนักงานคุมประพฤติเองก็มีคดีที่จะต้องดําเนินการอยู่ในความรับผิดชอบจํานวนมาก ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการสืบเสาะไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากจะทําให้การสืบเสาะดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยความเรียบร้อยแล้ว ยังทําให้พนักงานคุมประพฤติไม่เกิดความสับสนในระหว่างการปฏิบัติงานอีกด้วย
4.3.3.1.4 การส่งและรับประเด็นการสืบเสาะ เนื่องจากปัจจุบันมีสํานักงานคุม
ประพฤติครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ดังนั้น ในบางกรณีที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือเคยมีประวัติการ
กระทําความผิดอยู่ในจังหวัดอื่น การที่จะต้องสืบเสาะข้อมูลในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ ก็ควร
ส่งประเด็นไปให้สํานักงานที่มีพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตนั้นๆ อยู่ทําการแทน โดยให้พนักงานคุมประพฤติเสนอ
หนังสือต่อผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติเพื่อพิจารณาลงนาม
4.3.3.2 การสอบปากคําจําเลย
การสอบปากคําจําเลย เป็นการสอบปากคําให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการสืบเสาะและพินิจ และเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลจากจําเลยกับข้อมูลที่ได้จากการ
สื บ เสาะอี ก ครั้ง หนึ่ ง ในการสอบปากคํ า จํา เลยตามแนวทางปฏิบั ติส ามารถแบ่ง การสอบปากคํ า จํ า เลยได้
3 ประการ ดังนี้
4.3.3.2.1 การสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น
4.3.3.2.2 การสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติม
4.3.3.2.3 การสอบปากคําจําเลยร่วมและคู่คดี
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4.3.3.2.1 การสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น ในการสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น พนักงานคุม
ประพฤติควรทําความเข้าใจถึงสถานะการควบคุมตัวของจําเลย เพื่อเตรียมการนัดหมายจําเลยมาสอบปากคํา
ด้วยโดยให้เร่งรีบนัดหมายจําเลยมาดําเนินการสอบปากคําโดยเร็ว
สถานะการควบคุมตัวของจําเลยที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
ก. จําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว กรณีนี้จําเลยจะไปพบพนักงานคุมประพฤติ
ที่สํานักงานคุมประพฤติ และหากสํานักงานคุมประพฤติที่มีที่ตั้งอยู่นอกบริเวณศาลจะต้องทําแผนที่สํานักงาน
เก็บไว้ที่ศาลบ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศาลอธิบายและแจกให้จําเลย
กรณีที่จําเลยไม่ไปพบพนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะต้องพยายาม
ติดตามตัวจําเลย โดยค้นหาที่อยู่ของจําเลยของนายประกันจากเอกสารต่างๆ ที่รวบรวมไว้ การติดตามอาจ
กระทําด้วยการส่งหนังสือเรียกจําเลยไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในคําฟ้อง หากปรากฏที่อยู่ของนายประกันให้ส่ง
หนังสือไปยังนายประกันเพื่อติดตามตัวจําเลยไปพบพนักงานคุมประพฤติด้วย หรือติดตามทางโทรศัพท์ถ้ามี
หมายเลขโทรศัพท์หรือออกไปหาจําเลยด้วยตนเอง
กรณีที่จําเลยเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถไปพบพนักงานคุมประพฤติ
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 กรณีนี้เจ้าหน้าที่ศาลจะเบิกตัวจําเลย
มาให้พ นัก งานคุม ประพฤติสอบปากคําที่ห้องควบคุมชั่วคราวของศาลนั้นในวันรุ่งขึ้น หากไม่ติดวันเสาร์ –
อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่หากติดวันหยุดดังกล่าวจะเบิกตัวจําเลยในวันทําการ
กรณี ก ารติ ด ต่ อ ที่ เรื อ นจํ า หรื อ ทัณ ฑสถานสะดวกกว่ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติอ าจ
เดินทางไปสอบปากคําจําเลยที่เรือนจําหรือทัณฑสถาน โดยพนักงานคุมประพฤติต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้า
สอบปากคําต่อหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลจําเลย
อนึ่ ง กรณี ที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ เ บิ ก ตั ว จํ า เลยมาสอบปากคํ า ที่ สํ า นั ก งานคุ ม
ประพฤตินั้นเป็นการไม่สมควร เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการอื่นได้ ทั้งนี้สํานักงานคุมประพฤติต้อง
ระมัดระวังกรณีจําเลยหลบหนีและการรักษาความปลอดภัยแก่พนักงานคุมประพฤติด้วย
4.3.3.2.2 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
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แต่ถ้าจําเลยต้องการเปลี่ยนคําให้การในส่วนใด ก็บันทึกว่า “จากการที่จําเลยได้เคยให้ถ้อยคําไว้ต่อพนักงาน
คุมประพฤติเมื่อวันที่…ว่า…หรือในส่วนของพฤติการณ์คดี นิสัยและความประพฤติ ประวัติการกระทําความผิด
ฯลฯ นั้น ในวันนี้จําเลยขอเปลี่ยนคําให้การดังกล่าว โดยขอให้การใหม่ดังต่อไปนี้…หรือขอให้การเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้…”
4.3.3.2.3 การสอบปากคําจําเลยร่วมและคู่คดี จําเลยร่วม หมายถึง ผู้ต้องหาว่ากระทํา
ความผิด โดยมีลักษณะการกระทําความผิดและมีเจตนาเช่นเดียวกับจําเลย ซึ่งต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้อง
ผู้ต้องหาทุกคนดังกล่าวในสํานวนคดีเดียวกัน จําเลยแต่ละคนมีฐานะเป็นจําเลยที่ 1 หรือจําเลยที่ 2 ฯลฯ
ตามแต่คําฟ้องของพนักงานอัยการ
4.3.3.3. การตรวจสอบประวัติจําเลย
การตรวจสอบประวัติจําเลย แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การตรวจสอบประวัติการกระทํา
ความผิดและการตรวจสอบประวัติอื่นๆ ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1 การตรวจสอบประวั ติก ารกระทํา ความผิ ด ของจํา เลย ในการสืบ เสาะแต่ล ะคดี
พนั ก งานคุม ประพฤติจะต้องตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของจําเลยทุกราย ในทางปฏิบัติพนักงาน
คุมประพฤติสามารถตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดของจําเลยได้จากที่ต่างๆ ดังนี้
ก. จากสํานวนของศาล
ข. จากพนักงานอัยการ
ค. จากระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากร
ง. จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกองกํากับ
การวิทยาการเขต
จ. 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
4.3.3.4.การตรวจสอบประวัติอื่น ๆ
นอกจากการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดแล้วพนักงานคุ มประพฤติอาจจะต้อง
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
4.3.3.5. การตรวจสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ได้บัญญัติให้ศาลคํานึงถึงสุขภาพร่างกายและภาวะ
แห่งจิตของจําเลย เป็นข้อพิจารณาประการหนึ่งประกอบการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณา พิพากษาให้รอ
การกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสแก่จําเลยได้กลับตนเป็น
พลเมืองดี ทั้งนี้ เนื่องจากสุขภาพร่างกายและภาวะทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างอาจเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่ส่งผลให้จําเลยกระทําความผิด เช่น กรณีที่จําเลยมีสุขภาพร่างกายที่ไม่
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
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ความสามารถในการควบคุ ม ตนเองจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ระทํ าผิ ด ขึ้ น หรื อ กรณี ที่ จํ า เลยมี ภ าวะแห่ ง จิ ต ไม่ ป กติ
มีอาการของโรคจิตหรือโรคประสาท และอาการทางจิตหรืออาการทางประสาท อาทิ อาการหวาดระแวง
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 งกายและจิต ใจ รวมทั้ง ผลการตรวจหาสารเสพติดให้โทษในปัส สาวะของจําเลยเพื่อประเมินถึงประวัติ
การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษของจําเลย
การตรวจสอบสภาพร่างกายและภาวะแห่งจิตดั งกล่าวนี้ จะช่วยให้พนักงานคุมประพฤติ
สามารถแสวงหาข้ อเท็จจริ งทั้ง เพื่อตรวจสอบว่าข้ออ้ างของจํ าเลยเป็นจริง หรือไม่ หรือ สามารถวิเ คราะห์
ถึ งมู ล เหตุ ของการกระทํ าผิ ดของจํ า เลย ตลอดจนวิเคราะห์ ถึงแนวโน้ม ความเป็ น 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
4.3.3.6. การสอบปากคําพยาน
4.3.3.6.1 แหล่งข้อมูลสถานที่ที่สามารถติดต่อพยานบุคคล พนักงานคุมประพฤติสามารถ
ที่จะสืบค้นหาสถานที่ที่จะติดต่อพยานได้จากการสืบค้น ดังนี้
1 สํานวนศาล เอกสารอื่นๆ ได้แก่ ใบแต่งทนายความ คําแถลงของผู้เสียหาย เอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในคดีที่ศาลมีคําสั่งเรียกมาเป็นพยาน และปรากฏอยู่ในสํานวนศาล อาจใช้เป็นข้อมูลในการกําหนด
พยานเพื่อสอบปากคําต่อไปได้
2 สํานวนพนักงานอัยการ
3 บันทึกการสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น
4 การสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ
5 ที่มาอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่มาของพยานต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว พนักงานคุมประพฤติอาจมีที่มาของ
พยานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤติ เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งมีที่อยู่ในละแวก
ใกล้เคียงกับบ้านจําเลย อาจจะเป็นพยานที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับจําเลยได้ และจะได้รับความร่วมมือ
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ดีมาก เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในงานต่างๆ อยู่แล้ว นอกจากนี้
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
4.3.3.6.2 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
มากน้อยแตกต่างกั น ทั้ งนี้ขึ้นอยู่ กับ ข้อเท็จจริงที่พนักงานคุมประพฤติเสาะแสวงหาได้ว่าเพียงพอกั บ การ
ประมวล หรือวิเคราะห์ความสามารถของจําเลยในการแก้ไขฟื้นฟูตนเองสําหรับทํารายงานเสนอศาลหรือไม่
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจเฉพาะบางหัวข้อ ในการสอบปากคํา
พยานให้พิจารณาคัดเลือกเฉพาะพยานที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับหัวข้อ หรือเรื่องที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและ
สอบปากคําเฉพาะหัวข้อหรือเรื่องที่ศาลมีคําสั่งหรือเกี่ยวพันกันเท่านั้น
4.3.3.6.3 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 ทางไปสอบปากคํา นอกสถานที่ ทั ้ง นี ้ พนั ก งานคุม
ประพฤติต้ อ งดู ข้อ เท็จ 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
อย่างไรก็ตามในการเรียกพยานบุคคลสอบปากคําในสํานักงานนั้น พนักงานคุมประพฤติ
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
ตามที่พนักงานคุม ประพฤติมีคําสั่งเรียกพยานบุคคล พระราชบัญญัติวิธีการดํ าเนินการคุมความประพฤติ
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
4.3.3.7. การตรวจสอบพยานเอกสารและพยานวัตถุ
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
4.3.3.7.1 การตรวจสอบพยานวัตถุ
พยานวัตถุเป็นพยานหลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องในกรณีที่จําเลยหรือพยานกล่าวอ้างต่อพนักงานคุมประพฤติ หรือศาลมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
ตรวจสอบและรายงานให้ทราบ พนักงานคุมประพฤติก็มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อตรวจสอบพยานวัตถุ
นั้น เช่น เดีย วกับ พยานเอกสารดัง ได้ก ล่า วมาแล้ว เช่น ในคดีผิด พระราชบัญ ญัติอ าวุธ ปืน จํา เลยอ้า งว่า
อาวุธปืนเก่าหมดสภาพใช้การไม่ได้ หากอาวุธปืนดังกล่าวถูกพนักงานสอบสวนยึดไว้พนักงานคุมประพฤติก็
ควรจะมีคําสั่งเรียกพยานวัตถุ (อาวุธปืน) ดังกล่าวมาตรวจสอบด้วย เพราะหากเป็นความจริงดังที่จําเลยกล่าว
อ้าง ก็เป็นข้อที่พนักงานคุมประพฤติสามารถนํามาชั่งน้ําหนักพยานเพื่อประกอบดุล พินิจ ในความเห็น ของ
รายงานการสืบเสาะได้ หรือในคดีขับรถจักรยานยนต์แข่งขันความเร็วพนักงานคุมประพฤติก็ควรตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ที่จําเลยใช้ขับแข่งขันว่ามีการปรับแต่งเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถ เช่น ล้อ หรือกระจก
หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะเป็นสิ่งประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่จะโยงไปถึงพฤติกรรมในการขับรถของจําเลย อาทิ
เช่น การขับรถเร็ว การขับรถแข่งขัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการตรวจสอบพยานวัตถุมัก จะไม่
ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งตามปรากฏการณ์ข องคดีต่างๆ ในปัจจุบันนี้หากนํามาพิจ ารณา
ให้ถ่อ งแท้แ ล้ว จะพบว่า บุค คลที่ก ระทํา มัก จะมีวัต ถุอื่น ๆ มาประกอบเป็นจํานวนไม่น้อยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอุปกรณ์การเสพยาเสพติดให้โทษ อาวุธที่ใช้กระทําความผิด หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการกระทําความผิดอื่นๆ
เป็นต้น ดังนั้นหากพนักงานคุมประพฤติมีความประสงค์ที่จะเข้าไปได้ใกล้ชิดเหตุการณ์ สถานการณ์ของการ
กระทําความผิดแล้ว พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจะเป็นเสมือนเครื่องนําทางชิ้นหนึ่งของการ
ดําเนินการทางคดี
4.3.3.7.2 การออกคําสั่งเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ
ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (3) ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจออกคําสั่งเรียกพยานวัตถุหรือพยานเอกสารโดยสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสารอันจะใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 6
ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติมีความจําเป็นต้องตรวจสอบพยานเอกสารหรือพยานวัตถุแต่ผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองไม่ให้ความร่วมมือ พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจออกคําสั่งเรียกพยานดังกล่าวได้ ในกรณีที่มี
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การฝ่าฝืน พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 20
ได้กําหนดบทลงโทษไว้เช่นเดียวกับกรณีพยานบุคคลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
4.3.3.8 การออกไปสืบเสาะสถานที่ที่จําเลยพักอาศัยหรือทําการงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย
การออกไปสืบเสาะ เป็นกระบวนการที่จําเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่พนักงานคุมประพฤติต้อง
ดําเนินการ โดยพนักงานคุมประพฤติต้องออกไปสืบเสาะที่ภูมิลําเนาของจําเลยและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับจําเลย
รวมทั้งสอบปากคําพยานผู้ใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน นายจ้าง ตลอดจนการออกไปตรวจสอบประวัติการกระทํา
ความผิดของจําเลยในสถานที่ต่างๆ
การออกไปสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (1)
“ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ มี อํ า นาจดั ง ต่ อ ไปนี้
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) เพื่ อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บสถานที่อยู่ อาศั ย สถานที่ทํางาน และชุม ชนที่ จําเลย
อยู่อาศัยว่ามีสภาพแวดล้อมอย่างไร มีผลต่อการกระทําความผิดของจําเลยหรือไม่
(3) เพื่อแสวงหาข้อมูลจากเพื่อนบ้าน ผู้นําชุมชน นายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการออกไปสื 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 ทําให้สามารถเห็นภาพพฤติการณ์แห่งคดี
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การออกไปสื บ เสาะสถานที่ ที่ จํ า เลยพั ก อาศั ย หรื อ ทํ า การงานหรื อ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
4.3.3.9 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
สืบ เสาะและพินิ จ ของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ จ้ า ของคดี ซึ่ ง ผลการประชุม ประสานสัม พัน ธภาพระหว่า ง
ฝ่ายจําเลยและฝ่ายผู้เสียหาย ถือเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีจะต้องนําไปใช้
ประกอบการวิเคราะห์และประเมินตัวจําเลยซึ่งเป็นขั้นตอนของการสืบเสาะและพินิจที่จะกล่าวถึงเป็นลําดับ
ต่อไป
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4.3.3.10. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินจําเลย
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ นขั้น ตอนหลังจากที่ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ได้แ สวงหาและเก็ บรวบรวมข้อมู ล
เกี่ยวกับจําเลยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ก่อนที่จะจัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและประเมินจําเลย เพื่อให้สามารถลงสรุปวิธีการปฏิบัติต่อจําเลยที่เหมาะสม
สําหรับ ใช้เป็นแนวทางในการจั ดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจเพื่ อนําเสนอข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ภูมิหลังของจําเลย พร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับจําเลยรายนั้นต่อศาลต่อไป ขั้นตอนนี้
จึงสามารถแยกกล่าวได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลจําเลย และ (2) การประเมินจําเลยเพื่อการ
จําแนกผู้กระทําผิด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลจําเลย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังจากที่พนักงานคุมประพฤติได้
แสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจําเลยมาได้ทั้งหมดแล้ว แยกพิจารณาออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
1. การวิ เ คราะห์ ค วามน่า เชื่ อถื อของข้ อ เท็ จ จริ ง ในแต่ ล ะประเด็ น ด้ว ยการชั่ ง น้ํา หนั ก พยานหลัก ฐาน และ
2.การประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย
4.3.3.11. การทํารายงานการสืบเสาะและพินิจ
รายงานการสืบเสาะและพินิจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบเสาะและพินิจ เป็นขั้นตอนที่
พนักงานคุมประพฤติประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการสืบเสาะแล้วสรุปเป็นข้อเท็จจริงพร้อม
ทั้งเสนอความเห็นว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับจําเลยแต่ละราย โดยส่งไปยังศาลที่มีคําสั่งให้สืบเสาะ
และพินิจ ทั้งนี้รายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวจะช่วยให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาคดีได้อย่าง
เหมาะสมกับจําเลยเป็นรายบุคคล และยังให้พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและสอดส่อง
มีข้อมูลของผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างละเอียดเพียงพอที่จะนําไปใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.3.12. 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”
4.3.3.13. การให้การสงเคราะห์ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
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
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(ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐาน รายงานการสืบเสาะและพินิจ)

(ค.ป.9)
รายงานการสืบเสาะและพินิจ
ศาล....................จังหวัดสงขลา.............................................
คดีอาญาหมายเลขดําที่.....................2107/2548....................

สํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
เลขทะเบียนที่.........................507/2548................................
ตามคําสั่งศาลลงวันที่...15...เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ. ..2548...

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา……….…………………………………………………..……..โจทก์
ระหว่าง
นายสหัส สมหวัง...........................................................................................................................จําเลย
ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลย
ชื่อตัวและชื่อสกุลจริง นายสหัส สมหวัง
เลขประจําตัวประชาชน 3 9105 00169 47 7
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ไทย
ไทย
พุทธ
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วัน/เดือน/ปีเกิด
11 พฤศจิกายน 2496
เกิดที่ จังหวัดพัทลุง
สถานภาพการสมรส
บุตร
จํานวนผู้อยู่ในอุปการะ
อยู่กินฉันสามีภรรยา
6 คน
6 คน
อาชีพ ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
เพศ
ชาย

อายุ
52 ปี
3 เดือน

ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของจําเลย
ภูมิลําเนา เลขที่ 17 หมู่ที่ 4
บ้าน
วังสายทอง
ถนน
ตําบล
น้ําผุด
อําเภอ
ละงู
จังหวัด
สตูล
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 39/6 หมู่ที่ 5
บ้าน
ลานางหอม
ถนน
ตําบล
น้ําน้อย
อําเภอ
หาดใหญ่
จังหวัด
สงขลา

ฐานความผิดที่ถูกฟ้อง มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครอง และพกพาติดตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยไม่มีเหตุสมควร
สถานะการควบคุมตัว
; ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 ต้องขัง - วัน นับถึงวันพิพากษาคดี
ที่  ในระหว่างสอบสวน
 ในระหว่างพิจารณาคดี

วัน/เดือน/ปี ที่ถูกจับกุม 2 เมษายน 2548
จําเลยร่วม/คู่คดี

ชื่อ/ที่ทํางานทนายความ...............-............................................................................................................................................
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1. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง
1.1 ประวัติครอบครัว ปรากฏหลักฐานตามบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
จําเลยมีชื่อตัวและชื่อสกุลจริงว่านายสหัส สมหวัง เป็นบุตรลําดับที่ 5 ในจํานวนบุตรทั้งหมด 9 คน ของ
นายสมชายกับนางนิต สมหวัง เดิมบิดามารดาของจําเลยทําสวนยางพารา อยู่ที่ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู
จังหวัดสตูล มารดาของจําเลยถึงแก่กรรมด้วยโรคหอบหืด เมื่อปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันบิดาของจําเลยชราภาพ
แล้ว ไม่ได้ประกอบอาชีพใด และพักอาศัยอยู่เพียงลําพังที่ภูมิลําเนา พี่น้องของจําเลยต่างแยกไปมีครอบครัว
แล้วทุกคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่ภูมิลําเนา ความสัมพันธ์ระหว่างจําเลย
กับบิดาและพี่น้องรักใคร่กันดี ไปมาหาสู่กันเป็นประจํา สมาชิกภายในครอบครัวไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเคยถูก
จับกุมดําเนินคดี หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษมาก่อน
สถานภาพการสมรส จําเลยอยู่กันฉันสามีภรรยาและจดทะเบียนสมรสในภายหลังกับ นางอบ
นําชื่น ซึ่งมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ในละแวกเดียวกันเมื่อจําเลยอายุได้ 21 ปี มีบุตรด้วยกัน 6 คน บุตรลําดับที่ 1
และลําดับที่ 2 มีครอบครัวแล้ว ส่วนบุตรลําดับที่ 5 ถึงแก่กรรมด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่ออายุ 1 ปี และบุตรอีก 3 คน
กําลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2544 นางอบฯ ได้มีคู่ครองใหม่และหนีตามคู่ครองใหม่ไป
เนื่องจากขณะนั้นจําเลยไปประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทิ้งบุตรซึ่งกําลัง
ศึกษาทั้งสามคนให้อยู่ในความอุปการะจําเลย ปัจจุบันบุตรทั้งสามคนอยู่ในความดูแลของบุตรลําดับที่ 1 ที่ตําบล
น้ําผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล จําเลยกลับไปเยี่ยมบุตรอยู่เป็นประจําเดือนละ 2-3 ครั้ง พร้อมทั้งให้เงินแก่บุตร
ลําดับที่ 1 ทุกเดือนเดือนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูน้องๆ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 จําเลย
ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับนางอุบล สมกิจ หญิงหม้าย มีบุตรกับสามีคนก่อน 3 คน จําเลยและนางอุบลฯ ไม่มี
บุตรด้วยกัน อยู่กินด้วยกันนานประมาณ 3 ปี จึงแยกกันอยู่เนื่องจากจําเลยขัดแย้งกับบิดาของนางอุบลฯ
จําเลยอ้างว่าบิดาของนางอุบล ลักเงินของจําเลย เมื่อจําเลยสอบถาม ทําให้บิดาของนางอุบลฯ ไม่พอใจ และใช้
อาวุธมีดจะแทงทําร้ายร่างกายจําเลย ปัจจุบัน นางอุบลฯ ประกอบอาชีพค้าขายผลไม้ตามฤดูกาล และยังคงไป
มาหาสู่กับจําเลยอยู่บ้าง จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2546 จําเลยจึงได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสมหมาย ชีพจร
ภรรยาคนปัจจุบัน นางสมหมายมีบุตรกับสามีคนก่อน 4 คน แยกครอบครัวไปแล้ว 2 คน ส่วนบุตรลําดับที่ 3, ที่ 4
ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา และอยู่ในความอุปการะของจําเลยและนางสมหมายฯ จําเลยและนางสมหมายฯ
ไม่มีบุตรด้วยกัน ปัจจุบันนางสมหมายฯ ช่วยจําเลยประกอบอาชีพผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยนางอุบลฯ
ทราบว่า จําเลยอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสมหมาย แต่นางอุบลก็ยังคงไปมาหาสู่กับจําเลย ซึ่งบุคคลทั้งสาม
ให้ถ้อยคําว่า ไม่มีปัญหาขัดแย้งใดในครอบครัว ต่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดี
1.2 บ้านและสภาพแวดล้อม จําเลยเกิดและเติบโตที่อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ต่อมา
เมื่ออายุ 23 ปี จึงได้ย้ายครอบครัวตามบิดามารดาและญาติพี่น้องไปประกอบอาชีพทําสวนยางพาราที่ตําบล
น้ําผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล จําเลยอาศัยอยู่ที่ตําบลน้ําผุดประมาณ 10 ปี จึงย้ายไปเช่าบ้านพักอาศัยตามที่
อยู่ปัจจุบันลักษณะบ้านเป็นห้องแถวก่ออิฐชั้นเดียวขนาดเล็ก หลังคามุงกระเบื้องติดต่อกันจํานวน 4 ห้อง
ภายในบ้านมีเครื่องอํานวยความสะดวกพอสมควร บ้านและที่ดินประมาณ 1 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของนายอ้อม
สาขา โดยจําเลยเช่าพักอาศัยในอัตราเช่าเดือนละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าน้ําประปาและค่ากระแสไฟฟ้า
สภาพแวดล้อมเป็นชุมชนที่พักอาศัยในเขตชนบททั่วไป เพื่อนบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
1.3 การศึกษาและการประกอบอาชีพ จําเลยเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน
วัดนางหลง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเรียนจําเลยไม่ประพฤติตนเกเร ผลการเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ จําเลยไม่เรียนต่อเนื่องจากฐานะทางครอบครัวยากจน ประกอบอาชีพทํานาและทําสวนยางพาราตลอด
มา จนกระทั่งจําเลยอายุประมาณ 21 ปี จึงได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับภรรยาคนแรก จําเลยประกอบอาชีพทํา
สวนยางพารา เมื่อว่างจากทําสวนยางพารา จําเลยไปประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างโดยทําหน้าที่เป็นช่างไม้
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มีรายได้วันละ 200 บาท ในระหว่างนั้น จําเลยได้ฝึกหัดกลึงไม้ต่างๆ ด้วยเครื่องกลึงในภายหลังจําเลย
ซื้อเครื่องมือกลึงไม้ของตนเองจึงได้ประกอบอาชีพกลึงไม้ต่างๆ เช่น ไม้มะขาม ต้นตาลโตนด เป็นต้น ทําเป็น
เขียงบ้าง เฟอร์นิเจอร์ไม้จําพวกม้านั่งบ้าง บรรทุกรถไปขายตามตลาดนัดต่าง ๆ มีรายได้ไม่แน่นอน นอกจากนี้
เมื่อจําเลยอยู่กินกับภรรยาคนที่ 2 จําเลยได้ประกอบอาชีพค้าขายผลไม้ตามฤดูกาลโดยจะบรรทุกรถยนต์
กระบะ ไปจําหน่ายตามตลาดนัดต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง เมื่อแยกกันอยู่กับภรรยาคนที่ 2 จําเลย
จึงไปประกอบอาชีพทําเฟอร์นิเจอร์ไม้จําหน่าย มีรายได้ไม่แน่นอน จําเลยมีความขยันในการประกอบอาชีพเป็น
อย่างดี จนกระทั่งถูกจับกุมคดีนี้
1.4 นิสัยและความประพฤติ จากการสืบเสาะสรุปได้ความว่าจําเลยมีอารมณ์ค่อนข้างร้อน
พูดจาสุภาพเรียบร้อย มีเหตุผล มีสัมมาคารวะ ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเบียร์และสุราเป็นครั้งคราว ไม่เคยมึนเมาสุรา
อาละวาด จําเลยมีนิสัยค่อนข้างเจ้าชู้ แต่ไม่ชอบเที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ ไม่เล่นการพนันทุกชนิด จําเลย
คบหาสมาคมผู้ประกอบอาชีพสุจริต ไม่มีนิสัยลักขโมย ไม่เคยก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยทําร้ายร่างกายผู้อื่น
หรือประพฤติตนเกเรเป็นนักเลงอันธพาล ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
1.5 สุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต จําเลยมีรูปร่างสูง ผิวดําแดง มีตําหนิแผลเป็นที่
บริเวณหลังมือขวา ไม่ปรากฏลายสักและร่องรอยการกรีดหรือร่องรอยการฉีดสารเสพติดให้โทษตามร่างกาย
สุขภาพร่างกายโดยทั่วไป สมบูรณ์แข็งแรง ขณะพนักงานคุมประพฤติสอบปากคําไม่พบอาการผิดปกติทางจิต
และประสาทของจําเลย
2. ประวัติการกระทําผิด
จากการส่งแผ่นพิ ม พ์ล ายนิ้วมื อของจํ า เลยไปตรวจสอบที่ก องทะเบีย นประวั ติอ าชญากร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งผล ส่วนจากการตรวจสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมคุมประพฤติ ซึ่งดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลมาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และจากการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ ปรากฏว่าไม่พบประวัติการกระทําความผิด
ของจําเลย
3. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
3.1 จากคําให้การของจําเลย และพยาน จําเลย นางสมหมาย ชีพจร อายุ 42 ปี ซึ่งเป็น
ภรรยาคนปัจจุบันของจําเลย และนางสุดใจ สาขา อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนของจําเลย ทั้งสองเป็นพยาน
ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ต่างให้ถ้อยคําสอดคล้องกันได้ความว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา
จําเลยขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีเขียว มีพยานทั้งสองนั่งรถไปด้วย เดินทางไปงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ของพี่ชายนางอุบล สมกิจ ภรรยาคนที่ 2 ของจําเลย ที่บ้านบ่อสีกัก อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งจําเลย
ให้ถ้อยคํารับว่าได้พกพาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปด้วย อ้างว่าเพื่อป้องกันตัวระหว่างเดินทางในเวลากลางคืน
ต่อมาเวลาประมาณ 20.00 นาฬิกา เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรม จําเลยและพยานจึงเดินทางกลับที่พัก
โดยจําเลยได้เหน็บอาวุธปืนไว้ที่สะเอวข้างซ้าย ในระหว่างเดินทางกลับจําเลยขับรถยนต์ไปตามถนนต่างๆ ครั้นถึง
ถนนสายโพรงจระเข้ธรรมโฆษณ์ อําเภอสิงหนคร ได้พบจุดตรวจของเจ้าพนักงานตํารวจ และเจ้าพนักงานตํารวจ
ส่งสัญญาณให้จําเลยหยุดรถ แล้วขอตรวจค้นตัวจําเลย พยานทั้งสอง และภายในบริเวณรถยนต์ ปรากฏว่าพบ
อาวุธปืนดังกล่าวที่ตัวจําเลย จําเลยจึงถูกควบคุมตัวดําเนินคดีนี้
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3.2 จากการให้ถ้อยคําของพยาน สิบตํารวจตรีสามารถ บริบูรณ์ พยานผู้จับกุม อายุ 28 ปี
ประกอบอาชีพรับราชการตํารวจ ตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตํารวจภูธร อําเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา สรุปได้ความว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 เวลาประมาณ 20.00 นาฬิกา ขณะที่พยาน
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งจุดตรวจบุคคลและยานพาหนะที่สัญจรไปมา
บริเวณถนนสายโพรงจระเข้-ธรรมโฆษณ์ อําเภอสิงหนคร ปรากฎว่าจําเลยได้ขับรถยนต์กระบะไปถึงจุดตรวจ
พยานจึงส่งสัญญาณไฟฉายให้หยุดรถ แล้วขอทําการตรวจค้นสิ่งที่ผิดกฎหมายจากการตรวจค้น ปรากฏว่าพบ
อาวุธปืนเหน็บสะเอวข้างซ้ายของจําเลย จึงยึดเป็นของกลางพร้อมทั้งควบคุมตัวจําเลยส่งหัวหน้าชุดบันทึก
การจับกุมแล้วนําตัวจําเลยพร้อมอาวุธปืน ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอสิงหนคร
ดําเนินคดีนี้
3.3 เกี่ยวกับอาวุธปืนของกลาง เป็นอาวุธปืนสั้นรีวอลเวอร์ ขนาด .38 บรรจุเครื่องกระสุน
ได้ครั้งละ 6 นัดไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ จํานวน 1 กระบอก อาวุธปืนอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้จําเลยให้ถ้อยคํารับว่าได้ซื้ออาวุธปืนดังกล่าวมาในราคา 5,000 บาท จากบุคคลรู้จัก ชื่อนายหน่อย ไม่ทราบ
ชื่อสกุล ซึ่งเคยเป็นลูกค้าติดต่อซื้อเฟอร์นิเจอร์จากจําเลยเมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมาจากนั้นไม่มีการติดต่อกันอีก
จําเลยอ้างว่าสาเหตุที่ซื้ออาวุธปืน เนื่องจากต้องการมีไว้เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวเพราะต้องขับรถยนต์
เดินทางในช่วงเวลากลางคืนอยู่เสมอหลังเสร็จจากการค้าขาย ซึ่งจําเลยต้องเดินทางไปค้าขายในหลายพื้นที่
ที่ห่างไกลที่พัก ทั้งนี้เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา ขณะจําเลยขับรถยนต์ไปกับภรรยาจําเลยเคยประสบเหตุถูกกลุ่ม
วัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ขวางปาก้อนหินใส่กระจกหน้ารถยนต์ของจําเลย แต่จําเลยและภรรยาได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อยและจําเลยสามารถขับรถยนต์หลบหนีกลุ่มวัยรุ่นไปได้ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่จําเลยซื้ออาวุธปืนดังกล่าว
จากนายหน่อยเพราะมีราคาถูก
3.4 ประวัติการเกี่ยวข้องกับอาวุธปืน จําเลยให้ถ้อยคําว่าจําเลยใช้อาวุธปืนเป็นตั้งแต่อายุ
25 ปี โดยทดลองยิงอาวุธปืนพกสั้น บรรจุกระสุนนัดเดียวของบิดา หลังจากนั้นจําเลยเคยเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) และหลักสูตรอาสาพัฒนาและป้องกันหมู่บ้าน (อพป.) ซึ่งในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีการฝึกสอนการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นด้วย แต่ที่ผ่านมาจําเลยไม่ได้รับอนุญาตให้
มีและใช้อาวุธและใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวจากทางราชการแต่อย่างใด ภายหลังจําเลยซื้ออาวุธปืนของ
กลางมาประมาณ 1 ปี จําเลยจะพกพาติดตัวไปเมื่อต้องขับรถยนต์ไปในที่ห่างไกลเวลากลางคืน หลังจากมีอาวุธ
ปืนของกลางในคดีนี้มาไว้ในครอบครองแล้ว จําเลยอ้างว่าเคยทดลองใช้อาวุธปืนดังกล่าว 1 ครั้ง ไม่ปรากฏว่า
เคยใช้อาวุธปืนข่มขู่ ทําร้ายผู้อื่น หรือใช้ก่ออาชญากรรมใดมาก่อน
4. เหตุอื่นอันควรปรานี
4.1 จําเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
4.2 จําเลยมีภาระต้องให้ความอุปการะบุตรที่ยังเยาว์วัย รวม 3 คน
5. ความต้องการของจําเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมประพฤติ
จําเลยต้องการให้ศาลใช้วิธีการคุมความประพฤติและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาล
กําหนดไว้ทุกประการ
6. ความเห็น
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จําเลยอ้างว่าสาเหตุที่มีอาวุธเป็นของกลางในครอบครอง
เนื่องจากต้องการมีไว้ป้องกันตนเองและครอบครัวขณะเดินทางเวลากลางคืนโดยไม่มีเจตนาไปก่อเหตุร้าย
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เมื่อพิจารณาถึงประวัติและภูมิหลัง ไม่ปรากฏว่าจําเลยมีนิสัยและความประพฤติเสียหายร้ายแรง หรือส่อไป
ในทางก้าวร้าวอันธพาล จําเลยเป็นสุจริตชนประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ และไม่ปรากฏว่าเคยถูกจับกุม
ดําเนินคดีอาญาใดมาก่อน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มความเสี่ยงในการกระทําผิดอยู่ในระดับต่ํา นอกจากนี้จําเลยมี
ภาระต้องให้การอุปการะบุตรที่ยังเยาว์วัย รวม 3 คน ประกอบกับจําเลยมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าสมควรให้โอกาสจําเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีสักครั้งหนึ่ง โดยกําหนดเงื่อนไขให้จําเลย
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้จําเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ จํานวน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี
เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้สอบถาม แนะนําช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติ
และการประกอบอาชีพ
2. ให้ จํ า เลยเข้ า รั บ การอบรมหรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ ป็ น การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพจิ ต ใจ
เป็นระยะเวลาตามที่จําเลยและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร
จากข้อเท็จจริงและความเห็นดังกล่าวข้างต้น ใคร่ขอประทานเสนอต่อศาลได้โปรดพิจารณา
ดําเนินการกับจําเลยตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
(นาย ป.
)
พนักงานคุมประพฤติ 5

(นาย น.
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุมประพฤติ
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(ตัวอย่างรูปแบบย่อ รายงานการสืบเสาะและพินจิ )

รายงานการสืบเสาะและพินิจ

(ค.ป.9)
ศาล.....................แขวงปทุมวัน.......................................
คดีอาญาหมายเลขดําที่.....................1720/2551....................

สํานักงานคุมประพฤติ ประจําศาลแขวงพระนครใต้
เลขทะเบียนที่......................…20/2551.................................
ตามคําสั่งศาลลงวันที่.…7...เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..2551….....
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5)...........…..โจทก์

ระหว่าง

นางเย็นใจ กันหา............................................................................................................................จําเลย

ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลย
เพศ
หญิง

ชื่อตัวและชื่อสกุลจริง นางเย็นใจ กันหา
เลขประจําตัวประชาชน 3 1012 00254 62 1
เชื้อชาติ
ไทย

สัญชาติ
ไทย

ศาสนา
พุทธ

สถานภาพการสมรส
เลิกร้าง

อายุ
45 ปี
- เดือน

วัน/เดือน/ปีเกิด
- / - / 2506
เกิดที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บุตร
3 คน

จํานวนผู้อยู่ในอุปการะ
- คน

การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้ อมูลเกีย่ วกับถิ่นที่อยู่ของจําเลย

อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพใด

ภูมิลําเนา เลขที่ 15/5 หมู่ที่ บ้าน/ตรอก/ซอย ถนน
บุญวาทย์ (เดิม)
ตําบล/แขวง
หัวเวียง
อําเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
ลําปาง

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่ที่
บ้าน/ตรอก/ซอย
ถนน
ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย
ฐานความผิดที่ถูกฟ้อง ลักทรัพย์
สถานะการควบคุมตัว
 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
; ต้องขัง 40 วัน นับถึงวันพิพากษาคดี
ที่ สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันและที่
ทัณฑสถานหญิงกลาง
; ในระหว่างสอบสวน
; ในระหว่างพิจารณาคดี

วัน/เดือน/ปี ที่ถูกจับกุม 4 มกราคม 2551
จําเลยร่ วม/คู่คดี

-

ชื่อ/ที่ทํางานทนายความ............................................................................................................................................................
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สรุปข้อเท็จจริงจากการสืบเสาะและพินิจ
1. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง
ปรากฏผลการตรวจสอบจากรายการทะเบียนประชาชน จากศูนย์ประเมินผลทางทะเบียน
สํานักทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จําเลยมีชื่อตัวและชื่อสกุลจริงว่านางเย็นใจ กันหา
เป็นบุตรคนแรกในจํานวนบุตรทั้งหมด 4 คน ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว 1 คน ของจ่าสิบเอกบันลือ กันหา กับนางอนงค์
สมใจ บิดาของจําเลยเคยประกอบอาชีพรับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ส่วนมารดาเคยประกอบอาชีพค้าขาย
ปลาสด แต่เมื่อจําเลยอายุประมาณ 7 ปี บิดามารดาได้เลิกร้างกัน บิดาจําเลยไปอยู่กินกับภรรยาใหม่และ
มิได้ติดต่อกับครอบครัวอีกเลย ส่วนมารดาจําเลยมิได้มีสามีใหม่ หลังจากนั้นจําเลยได้ไปอยู่ในความอุปการะ
ของญาติทางฝ่ายบิดา จนกระทั่งอายุประมาณ 16 ปี จึงหนีออกจากบ้านไปพักอาศัยอยู่กับเพื่อนตามสถานที่
ต่าง ๆ ตลอดมา น้อง ๆ ของจําเลยต่างมีครอบครัวและแยกย้ายกันประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะแล้วทุกคน
ความสัมพันธ์ระหว่างจําเลยกับมารดาและน้องๆ ห่างเหินจําเลย มิได้ติดต่อกับมารดาและน้องมานานประมาณ
3-4 ปีแล้ว สมาชิกในครอบครัวมี นายโท กันหา น้องของจําเลยเคยเกี่ยวข้องกับยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเคยถูกจับกุมดําเนินคดีอาญา ก่อนถูกจับกุมดําเนินคดีนี้ จําเลยไม่มีที่พักอาศัย
เป็นหลักแหล่งแน่นอน โดยจําเลยจะพักอาศัยอยู่กับเพื่อนตามสถานที่ต่างๆ ตามแต่จะสะดวกตลอดมา และใน
ระยะประมาณ 1 เดือนก่อนเกิดเหตุคดีนี้จําเลยเช่าห้องพักอาศัยอยู่เพียงลําพังที่แฟลตนาทอง เขตห้วยขวาง
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2540 จําเลยอยู่กินฉันสามีภรรยากับนายทาริโร ไม่ทราบชื่อสกุล ซึ่งมี
เชื้อชาติญี่ปุ่น และอยู่กินกันประมาณ 2 ปี จึงเลิกร้างกันโดยไม่มีบุตรด้วยกัน ต่อมาจําเลยได้สมรสกับนาย
วินัย จารุศิลาวงศ์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน หลังจากนั้นประมาณ 6 ปี ก็เลิกร้างกันอีก เนื่องจากสามีจําเลยไปอยู่
กินกับภรรยาใหม่ โดยบุตรคนแรกอยู่ในความอุปการะของมารดาจําเลย ส่วนบุตรอีกสองคนอยู่ในความ
อุปการะของญาติทางฝ่ายบิดาจําเลย หลังจากนั้นจําเลยมิได้มีสามีใหม่อีก
จําเลยเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนลุมพินี เขตปทุมวัน แล้วไม่ได้เรียนต่อ
เนื่องจากสติปัญญาไม่ดี จากนั้นจําเลยได้ออกมาอยู่ช่วยทํางานบ้านที่บ้านญาติระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่อจําเลยอายุ
ประมาณ 16 ปี จึงหนีออกจากบ้านญาติ และไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง โดยจําเลยเคยประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่บาร์ฮันนี่ ย่านสุรวงศ์ ค้าประเวณี ที่โตเกียว อาบอบนวด ย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่
รับจ้างทํางานบ้านที่บ้านของนายจ้างย่านห้วยขวาง และในระยะประมาณ 4-5 ปี มานี้ จําเลยประกอบอาชีพ
ค้าประเวณีเรื่อยมา โดยจะเลือกเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น ซึ่งจําเลยจะไปหาผู้ใช้บริการทางเพศเองตาม
สถานที่ต่าง ๆ มีรายได้ครั้งละประมาณ 3,000 บาท ซึ่งในระหว่างนี้จําเลยเคยต้องโทษจําคุกในความผิดฐาน
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน 2 ครั้ง ต่อมาหลังจากที่จําเลยพ้นโทษจําคุกออกมาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2550 จําเลยยังมิได้ประกอบอาชีพใด จําเลยอ้างว่าเพื่อนชายจะเป็นผู้ให้เงินจําเลยใช้จ่ายครั้งละ 700-800 บาท
จําเลยเป็นคนพูดคุยเก่ง แต่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้ใด มีอารมณ์ร้อน ไม่ปรากฏว่าจําเลยเคยมี
เรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้ใด ตลอดจนไม่ชอบเล่นการพนันและไม่สูบบุหรี่ แต่ดื่มสุราเป็นบางครั้ง จําเลยยอมรับ
ว่าเคยลักขโมยเงินของมารดา 2-3 ครั้ง ครั้งละ 100-200 บาท และเคยลักขโมยทรัพย์ของผู้ที่จําเลยร่วม
หลับนอนด้วย 2-3 ครั้ง จนเป็นเหตุให้ถูกจับกุมดําเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์มาแล้ว 2 ครั้ง จําเลยอ้างว่า
เริ่มรับประทานยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทแวลเลี่ยม ครั้งแรกเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 2542
โดยรับประทานวันละประมาณ 20 เม็ด เป็นครั้งคราว ซึ่งจําเลยจะซื้อหาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทดังกล่าว
ที่ร้านจําหน่ายยาในราคาเม็ดละ 3 บาท จําเลยรับประทานตลอดมาจนกระทั่งก่อนถูกจับกุมดําเนินคดีนี้
นอกจากยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทดังกล่าวแล้ว จําเลยมิได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษชนิดอื่นใดอีก
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อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 พนักงานคุมประพฤติได้เก็บปัสสาวะของจําเลย ซึ่งต้องขังมาโดย
ตลอดนับแต่วันถูกจับกุมส่งไปตรวจสารเสพติดให้โทษประเภทมอร์ฟีน กัญชา และแอมเฟตามีน ปรากฏว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งผล
2. ประวัติการกระทําความผิด
จากการตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขณะนี้ยังไม่ได้
รับ แจ้ งผล ส่ ว นจากการสื บ เสาะและพินิ จ ของพนัก งานคุ ม ประพฤติ ป ระกอบคํ า รับ ของจํา เลยปรากฏว่ า
พบประวัติการกระทําความผิดของจําเลย 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ศาลอาญาพิพากษาจําคุกจําเลย 2 ปี ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตาม
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 123/2545 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2545
ครั้งที่ 2 ศาลอาญาพิพากษาจําคุกจําเลย 2 ปี ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9034/2548 (ปรากฏตามสําเนาคําพิพากษาและหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ซึ่งแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้) ซึ่งคดีนี้จําเลยพ้นโทษ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อันเป็นวันภายหลังวันที่
5 ธันวาคม 2550
จําเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 และเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษ
จําคุกมาก่อน
3. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
3.1 จากคําให้การของจําเลย จําเลยให้ถ้อยคําสรุปได้ความว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551
เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา จําเลยได้ออกจากบ้านพักในบริเวณเขตห้วยขวางเพียงลําพัง เดินทางไปซื้อ
สินค้าประเภทยาโกรกผมและอื่น ๆ ที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน โดยมีเงินติดตัว
จํานวน 1,200 บาท ซึ่งจําเลยได้เดินดูและเลือกซื้อสินค้าตามชั้นต่าง ๆ ตลอดจนขึ้นไปรับประทานอาหาร
ที่ศูนย์อาหารบริเวณชั้น 6 ของศูนย์การค้าจนกระทั่งเวลาประมาณ 13.00 นาฬิกา จําเลยจึงเดินไปยังบริเวณ
ชั้น 4 เพื่อจะกลับบ้านพัก จําเลยอ้างว่า ขณะที่จําเลยเดินผ่านร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทวิทยุเทปและ
วิทยุเทปชนิดหูฟัง ซึ่งมีลูกค้ายืนดูสินค้าอยู่ประมาณ 2-3 คน นั้นจําเลยอ้างว่า ได้เห็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
กลางวางรวมอยู่กับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว จําเลยจึงตรงเข้าไปหยิบเอาโทรศัพท์ดังกล่าวมาทดลองกด
หมายเลข เนื่องจากจําเลยเข้าใจว่าเป็นของปลอม ในระหว่างนั้นได้มีเสียงร้องตะโกนว่าเครื่องโทรศัพท์หาย
จําเลยเกิดความตกใจ และเกรงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลักขโมยจําเลยจึงนําโทรศัพท์ดังกล่าวซุกซ่อน โดยเหน็บ
ไว้ที่บริเวณขอบกางเกงซ้ายและทําทีเป็นยืนดูสินค้าเช่นเดิม ต่อมาผู้เสียหายได้ขอค้นตัวบุคคลที่ยืนอยู่บริเวณ
หน้าร้านรวมทั้งตัวจําเลยด้วย ปรากฏว่าพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง จากนั้นผู้เสียหายได้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ตํารวจนอกเครื่องแบบซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณศูนย์การค้าดังกล่าว ควบคุมตัวจําเลยนําส่งพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันเพื่อดําเนินคดีนี้
อนึ่ ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ คํ า สั่ ง เรี ย กพยานบุ ค คลไปยั ง นายกมล แซ่ ซ้ อ ง
โดยส่งไปตามที่อยู่ ซึ่งผู้เสียหายแจ้งไว้ต่อพนักงานสอบสวนปรากฏว่าหนังสือฉบับดังกล่าวได้ถูกนําส่งกลับคืน
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต้ โดยระบุเหตุขัดข้องในการนําส่งผู้รับไม่ได้ว่าส่งผิด ต่อมา
พนักงานคุมประพฤติได้มีหนังสือคําสั่งเรียกพยานบุคคลไปยังสถานที่ทํางานของผู้เสียหาย อีก 1 ฉบับ ปรากฏ
ว่าหนังสือดังกล่าวไม่ถูกนําส่งกลับคืน แสดงว่ามีผู้รับไว้ นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติได้โทรศัพท์ไปตาม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้เสียหายแจ้งไว้ ปรากฏว่าพี่สาวของผู้เสียหายเป็นผู้รับสายและรับว่าจะแจ้งให้ผู้เสียหาย
ทราบ แต่ผู้เสียหายมิได้ไปพบตามกําหนดนัด พนักงานคุมประพฤติจึงไม่สามารถสอบปากคําผู้เสียหายดังกล่าวได้
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3.2 ความเสียหายและการบรรเทาผลร้าย
ทรัพย์ของกลางที่จําเลยลักไปเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ ออติโอว้อก หมายเลข 01-6304539
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท ซึ่งเป็นของ นายกลม แซ่ซ้อง ผู้เสียหาย ซึ่งพนักงานคุมประพฤติ
ไม่สามารถสอบปากคําผู้เสียหายได้ เนื่องจากผู้เสียหายไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติตามกําหนดนัด อย่างไร
ก็ตามปรากฏตามคําฟ้องว่าทรัพย์ของกลางดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้คืนให้ผู้เสียหายไปแล้ว
4. เหตุอื่นอันควรปรานี
จําเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
5. ความเห็น
เนื่องจากจําเลยเคยต้องโทษจําคุกมาแล้ว ซึ่งมิใช่โทษอันเกิดจากความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ไม่อาจนําวิธีรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษตามมาตรา 56
แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับแก่จําเลยรายนี้ได้ ส่วนวิธีการดําเนินการกับจําเลยอย่างอื่นใด จึงจะ
เป็นการเหมาะสมนั้นใคร่ขอประทานเสนอต่อศาลได้พิจารณาดําเนินการกับจําเลยต่อไปตามแต่จะเห็นสมควร

(นางสาว ร.
)
พนักงานคุมประพฤติ 4

(นางสาว ส.
)
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต้
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(ตัวอย่างรูปแบบอื่นๆ รายงานการสืบเสาะและพินิจ)

รายงานการสืบเสาะและพินิจ

(ค.ป.9)
ศาล.....อาญา.......................

สํานักงานคุมประพฤติ ประจําศาลอาญา

คดีอาญาหมายเลขดําที่ 1418/2550

เลขทะเบียนที่........................577/2550.................................
ตามคําสั่งศาลลงวันที่... 7....เดือน.. มกราคม.......พ.ศ. ..2550...

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3)..........................โจทก์
ระหว่าง

นายสมร สายใย.............................................................................................................................จําเลย

ข้อมูลเกี่ยวกับจําเลย
ชื่อตัวและชื่อสกุลจริง นายสมร สายใย

เพศ

อายุ

วัน/เดือน/ปีเกิด

ชาย

23 ปี

18 กรกฎาคม 2526

เลขประจําตัวประชาชน 3 5603 00284 43 8
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ไทย
ไทย
การศึกษา จบชั้นมัธยมปีที่ 2

ศาสนา
พุทธ

6 เดือน
สถานภาพการสมรส
โสด
อาชีพ รับจ้าง

เกิดที่ จังหวัดพะเยา
บุตร
- คน

จํานวนผู้อยู่ในอุปการะ
2 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของจําเลย
ที่อยู่ก่อนถูกจับกุมดําเนินคดีนี้ เลขที่ เอะ อะ ผับ หมู่ที่ ภูมิลําเนา เลขที่ 56 หมู่ที่ 10
ซอย
บ้าน
ใหม่
อินทมาระ 55
ถนน
ถนน
สุทธิสาร
ตําบล
หย่วน
แขวง
ดินแดง
อําเภอ
เชียงคํา
เขต
ดินแดง
จังหวัด
พะเยา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย
ฐานความผิดที่ถูกฟ้อง เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อนื่
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ามอบตัว 15 พฤศจิกายน 2549
สถานะการควบคุมตัว
 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
จําเลยร่วม/คู่คดี
; ต้องขัง 74 วัน นับถึงวันพิพากษาคดี
ที่ สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวางและเรือนจําพิเศษ
กรุงเทพฯ
; ในระหว่างสอบสวน
; ในระหว่างพิจารณาคดี
ชื่อ/ที่ทํางานทนายความ...................-.....................................................................................................................
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พนักงานคุมประพฤติขอรายงานการสืบเสาะและพินิจ นายสมร สายโย จําเลยตามที่ศาล
อาญาได้มีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจเฉพาะประเด็นในเรื่องสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี และประวัติ
การกระทําความผิด ดังนี้
1. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
1.1 จากการให้ถ้อยคําของจําเลยและผู้เสียหาย จําเลยและนางสม สัญญา ผู้เสียหาย อายุ
25 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานเปิดแผ่นเสียงที่ร้านเหมยฮัว คาราโอเกะ ได้รู้จักกับจําเลยก่อนเกิดเหตุ
ประมาณ 5 เดือน เนื่องจากเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ขณะนั้นจําเลยรับจ้างอยู่ที่ร้านเหมยฮัว คาราโอเกะ แผนก
บาร์น้ํา ส่วนผู้เสียหายเป็นพนักงานเปิดแผ่นเสียงคาราโอเกะให้แก่ลูกค้า และได้เช่าห้องพักอยู่ด้วยกันกับ
เพื่อนอีก 2 คน ที่ห้อง พีเอส.แมนชั่น ซอยประชาราษฎร์บําเพ็ญ 8 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สถานที่เกิด
เหตุ ทั้งนี้จําเลยและผู้เสียหายไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ต่างให้ถ้อยคําสอดคล้องกันสรุปได้ความว่า
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2548 จําเลยอ้างว่าได้รู้จักกับชายหญิงคู่หนึ่งชื่อนายอ็อตและนางน้อย ไม่ทราบชื่อตัวและ
ชื่อสกุลจริงซึ่งเป็นเพื่อนกัน โดยนางน้อยเป็นคนภาคเหนือเช่นเดียวกับจําเลย ทําให้จําเลยมีความสนิทสนมกับ
บุคคลทั้งสองอย่างรวดเร็วและจําเลยยังให้ความนับถือนางน้อยเหมือนพี่สาวคนหนึ่งของจําเลย อีกทั้งต่างยังพัก
อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันจึงมักจะพบปะพูดคุยกันเป็นประจํา วันหนึ่งนางน้อยได้พูดคุยกับจําเลยว่าต้องการ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ แต่นางน้อยไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีภูมิลําเนาเป็นบุคคล
บนพื้นที่สูง จึงได้ขอยืมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของจําเลย แต่จําเลยอ้างว่ามี
เพียงบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนทะเบียนบ้านอยู่ที่ภูมิลําเนาไม่ได้นําติดตัวมาด้วย แต่รับปากว่าจะหา
ยืมของคนอื่นมาให้ ต่อมาวันหนึ่งหลังจากจําเลยและผู้เสียหายเลิกงานแล้วได้กลับไปที่ห้องพักเพื่อนอนหลับ
พักผ่อน ในช่วงที่ผู้เสียหายนอนหลับอยู่ จําเลยได้แอบรื้อค้นหาสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ปรากฏว่าพบเอกสารทั้งสองของผู้เสียหายที่ถ่ายเอกสารเตรียมไว้สมัครงาน วางอยู่ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้า
จึงได้หยิบเอาไปโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบ จากนั้นได้นําหลักฐานที่ได้ลักขโมยมาเหล่านั้นไปให้นางน้อยใช้
เป็นหลักฐานในการซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยอ้างว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการซื้อโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใด เพียงแต่
เป็นผู้นําเอกสารไปให้เท่านั้น ต่อมาเมื่อมีใบแจ้งหนี้จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
ส่งมาให้ผู้เสียหาย จําเลยจะเก็บเอาไว้แล้วนําไปมอบให้แก่นางน้อย จนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคม 2548
ผู้เสียหายจึงได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
เป็นค่าใช้บริการ
โทรศัพท์มือถือหมายเลข 01-8466439 เป็นเงินจํานวน 2,036.50 บาท ทําให้ผู้เสียหายตกใจเนื่องจากไม่เคย
ซื้อโทรศัพท์มือถือดังกล่าวมาใช้แต่อย่างใด จึงได้ปรึกษาเพื่อนๆ ที่พักอยู่ด้วยกันอีก 2 คน โดยสงสัยว่าจะมี
ผู้ลักขโมยเอกสารของผู้เสียหายไปซื้อโทรศัพท์มือถือ และคาดว่าน่าจะเป็นจําเลยซึ่งพักอยู่ด้วยกันเป็นผู้ลักขโมย
เมื่ อ จํ า เลยทราบว่ า ผู้ เสี ย หายได้ รั บ ใบแจ้ ง หนี้ จึ ง มาสารภาพกั บ ผู้ เสี ย หายว่า เป็ น ผู้ลั ก เอกสารทั้ ง สองของ
ผู้ เ สี ย หายไป โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ท ราบและผู้ เ สี ย หายไม่ ไ ด้ ยิ น ยอม แต่ จํ า เลยไม่ ไ ด้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดว่ า ผู้ ใ ดนํ า
โทรศัพท์มือถือที่ซื้อในชื่อของผู้เสียหายไปใช้ เพียงแจ้งว่าหากมีใบแจ้งหนี้ค่าบริการมาอีก ให้เก็บไว้ให้จําเลย
จําเลยจะรับเป็นผู้ชําระเอง แต่ผู้เสียหายไม่ค่อยเชื่อคําพูดของจําเลยเท่าใดนัก ดังนั้น จําเลยจึงได้พาผู้เสียหาย
ไปที่ศูนย์บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ที่ห้างเวิลด์เทรดเซนเตอร์ แล้ว
ดําเนินการ เปลี่ยนชื่อผู้รับใบแจ้งหนี้เป็นชื่อของจําเลยเอง ซึ่งในเดือนต่อมามีการเปลี่ยนชื่อผู้รับใบแจ้งหนี้เป็น
ชื่อของจําเลยจริง แต่ภายในใบแจ้งหนี้ยังเป็นชื่อของผู้เสียหายอยู่ จากนั้นประมาณ 2 เดือน ผู้เสียหายจึงได้
โทรศัพท์ไปที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เพื่อสอบถามยอดค้างชําระ และวันต่อมา
ผู้เสีย หายได้ เดิ นทางไปที่ ทํ าการของบริ ษัท ฯ ที่ตึ กชิน วัตรปรากฏว่ า มียอดค้า งชําระของโทรศัพท์ มือถื อ
หมายเลข 01-8466439 ในชื่อของผู้เสียหายทั้งสิ้น 554,896.71 บาท จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ทราบว่า ผู้เสียหายไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวแต่อย่างใด จากนั้นจึงได้นําตัว
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จําเลยไปที่บริษัทฯ เพื่อแจ้งว่าเป็นผู้นําเอกสารของผู้เสียหายไปซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยได้บันทึกขอรับสภาพหนี้
และขอผ่อนชําระให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท นาน 27 เดือน และเดือนที่ 28ชําระเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 16,385.51 บาท หลังจากดําเนินการเสร็จแล้ว จําเลยและผู้เสียหายได้นั่งรถยนต์รับจ้างกลับที่พัก
ระหว่างทางละแวกแยกสุทธิสารจําเลยขอลง เนื่องจากอ้างว่าจะไปหานางน้อยเพื่อที่จะแจ้งเรื่องให้ทราบและให้
ชดใช้ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่มียอดค้างชําระอยู่ ซึ่งจําเลยอ้างว่าไม่พบตัวนางน้อยแต่อย่างใด จําเลยจึงได้
เดินทางกลับภูมิลําเนาจังหวัดพะเยา โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบและพักอาศัยอยู่ภูมิลําเนานานประมาณ
4 เดือน จึงเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครอีกครั้ง แต่จําเลยไม่ได้ติดต่อกลับไปยังผู้เสียหายและไม่ได้ชําระเงิน
ตามที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ กั บ บริ ษั ท ฯ แต่ อ ย่ า งใด ภายหลั ง จํ า เลยได้ ม ารั บ จ้ า งเป็ น กั ป ตั น อยู่ ที่ ร้ า นเอะอะ ผั บ
นานประมาณ 4 เดือน ผู้เสียหายซึ่งได้พยายามติดตามจําเลยมานานเนื่องจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ยังคงมีใบแจ้งหนี้มาให้แก่ผู้เสียหายทําให้ทราบว่าจําเลยยังไม่ได้ดําเนินการชําระหนี้
ให้แก่บริษัทฯ ต่อมาเมื่อสืบทราบว่าจําเลยกลับเข้ามาทํางานที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งจึงได้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ตํารวจจับกุมจําเลยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เพื่อดําเนินคดีนี้
1.2 ความเสียหายและการบรรเทาผลร้าย จําเลยรับว่าได้ลักเอกสารสําเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ ของนายสม สัญญา ผู้เสียหาย
โดยอ้างว่านําไปให้นางน้อยไม่ทราบชื่อตัวและชื่อสกุล ซึ่งเป็นคนภาคเหนือเช่นเดียวกันกับจําเลยและจําเลยให้
การนับถือเสมือนพี่สาวคนหนึ่ง โดยนําเอกสารทั้งสองดังกล่าวไปใช้เป็นเอกสารเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือหมายเลข
01-8466439 จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ในนามของผู้เสียหายโดยผู้เสียหาย
ไม่ยินยอมและนายแสง วิชา พยานผู้รับมอบอํานาจจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
ให้ถ้อยคําว่ามียอดค้างชําระค่าบริการโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 556,970.91 บาท ปัจจุบันจําเลย
ยังไม่ได้ชําระแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายแสง วิชา แจ้งว่าจะดําเนินคดีแพ่งกับจําเลยต่อไป ส่วนคดีอาญาไม่ประสงค์ที่
จะดําเนินคดีแต่อย่างใด ส่วนนายสม สัญญา ผู้เสียหาย ให้ถ้อยคําว่าไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากจําเลย แต่ต้องการให้จําเลยชําระค่าใช้บริการค่าโทรศัพท์มือถือให้แก่บริษัทฯ จนครบตามจํานวน เนื่องจากว่า
ยังมีชื่อของผู้เสียหายเป็นผู้ใช้โทรศัพท์ ดังกล่าว ส่วนในทางคดีอาญาไม่ประสงค์ให้จําเลยได้รับโทษถึงขั้นจําคุก
2. ประวัติการกระทําความผิด
จากการตรวจสอบที่สํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3) ปรากฏว่า
ไม่พบประวัติการกระทําผิดของจําเลย แต่จากการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประกอบคํารับ
ของจําเลย ปรากฏว่าพบประวัติการกระทําความผิดของจําเลย 1 ครั้งคือศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษา
จําคุกจําเลย 2 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 2 ปี ในความผิดฐานปลอมและ
ใช้เอกสารปลอมตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ว.110/2547 ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 จําเลยใช้ชื่อในการ
กระทําความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ใคร่ขอประทานเสนอต่อศาลได้โปรดพิจารณาดําเนินการ
กับจําเลยตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
(นาง ว.
)
พนักงานคุมประพฤติ 4
(นาย พ.
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุมประพฤติ
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บทที่ 5
ผลการศึกษา สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาทําให้ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทํา
ผิดในขั้นตอนก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาที่เรียกว่า การสืบเสาะและพินิจ(Pre-sentence Investigation) ของ
ทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยละเอียด ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ
สืบเสาะของทั้งสองประเทศได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในบทนี้ผู้ศึกษาจะได้ดําเนินการเปรียบเทียบในแต่ละด้าน
ดังนี้
ด้านประวัติและความเป็นมา
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแนวคิดด้านการรอการลงโทษ ที่ได้วิวัฒนาการมาจากการ
ลดหย่ อ นโทษหรื อ บรรเทาโทษที่ ใ ช้ กั น ในประเทศอั ง กฤษ โดยเริ่ ม มี ก ารนํ า มาใช้ ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1830
ในบอสตัน ซึ่งริเริ่มโดยหน่วยงานศาลก่อน หลังจากนั้นก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในศาลทั้งสหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งได้มีการใช้คําว่า “การคุมประพฤติ” หรือ “Probation” ในยุคสมัยของ จอห์น ออกุสตุส (John
Augustus) ซึ่งถือเป็นบิดาแห่ง การคุมประพฤติ, ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงคริสตวรรษประมาณ 18301859 ซึ่งเป็นปีที่เขาเสียชีวิตลงโดยในระยะเวลาดังกล่าวยังถือว่าไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติที่ออก
โดยรัฐบาลกลางโดยตรง มีแต่เพียงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการคุมประพฤติที่ออกโดยศาลหรือข้อบังคับของรัฐ เช่น
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐแมสชาชูเรท ได้ออกกฎข้อบังคับการคุมประพฤติขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้อํานาจกับ
นายกเทศมนตรีบอสตัน ว่าจ้างพนักงานคุมประพฤติผู้ที่จะทํางานอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้กํากับการ
ตํารวจ จึงนับเป็นครั้งแรกที่ตําแหน่งเจ้าพนักงานคุมประพฤติถูกยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะแขนข้างหนึ่ง
ของศาล ต่อจากนั้นรัฐโร้ด ไอร์แลนด์ และเวอร์มอนต์ ก็ได้ออกกฎหมายของตนเองโดยระบุว่าบุคคลใดบ้างที่
สามารถเข้าข่ายคุมประพฤติเป็นต้น นับได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชาติรายแรกผู้บุกเบิกมาตรการคุม
ประพฤติเพื่อเป็นทางเลือกแทนการจําคุกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 กระทั้งต่อมา ปี ค.ศ. 1925 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
โดยประธานาธิบดี Calvin Coolidge ได้ออกกฎหมายการคุมประพฤติ (Probation Act of 1925) เพื่อให้
อํานาจศาลในการใช้ดุลพินิจ สั่งใช้วิธีการคุมประพฤติเป็นต้นมา
สํ า หรั บ ประเทศไทยแม้ จ ะได้ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ ม ประพฤติ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2500
แต่ศาลก็ยังไม่อาจใช้วิธีการคุมประพฤติได้เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากประสบปัญหาด้านงบประมาณและการ
บริหารจัดการต่อมาจนได้มีการจัดตั้งสํานักงานคุมประพฤติกลางขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 25๒๒ ในขณะ
นั้นการคุมประพฤติของประเทศไทยกระทําได้แต่เฉพาะในส่วนกลาง เช่น เขตกรุงเทพมหานคร และธนบุรี
เท่านั้นจนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สํานักงานคุมประพฤติกลางจึงได้ขยายกิจการคุมประพฤติไปยังส่วน
ภูมิภาคในจังหวัดใหญ่ ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ และจังหวัดอื่น เป็นต้น ในขณะนั้นระบบ
การคุมประพฤติของประทศไทยยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยศาลยุติธรรม ซึ่งมีความเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างกันที่ว่าประเทศไทยไม่มีตําแหน่งพนักงานสืบเสาะและควบคุมก่อนการ
พิจารณา (Pretrial Service officers) ทําให้พนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยยังคงมีหน้าที่และบทบาททั้ง
ในด้านการสืบเสาะและสอดส่อง ต่อมาศาลนิยมส่งใช้งานคุมประพฤติเป็นจํานวนมากมีผลให้มีการปรับยกฐานะ
หน่วยงานคุมประพฤติกลางขึ้นเป็นระดับกรม เรียกว่า กรมคุมประพฤติ (Department of Probation) เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 ทําให้ทุกวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบคล้ายวันสถาปนากรมคุม
ประพฤติ ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการไทย มีผลทําให้ศาลแยกออกจาก
กระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มีผลทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติและพักการ
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ลงโทษผู้กระทําผิดมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งกรมคุมประพฤติมาจนกระทั้ง
ปัจจุบันนี้ แต่กระนั้นนับแต่รัฐบาลได้มีประกาศใช้กฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นต้น
มา ทําให้กรมคุมประพฤติมีภารกิจเพิ่มขึ้นในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตลอดจนการคุมประพฤติ
เด็กและเยาวชน และผู้ถูกพักการลงโทษ
วัตถุประสงค์ของงานสืบเสาะและพินิจ
วัตถุประสงค์หลักของงานสืบเสาะและพินิจในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ “การช่วยให้ศาล
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม” โดยการเสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจต่อศาล โดยรายงานการสืบเสาะจะ
เป็นพื้นฐานในการวางแผนการคุมประพฤติหรือการพักการลงโทษ และการบําบัดรักษาโดยรายงานจะชี้ให้เห็น
ถึงขอบเขตปัญหาชีวิตของจําเลย ความสามารถในการช่วยเหลือและโอกาสที่หาได้ในสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ระหว่างการสืบเสาะและพินิจ รายงานการสืบเสาะฯ ยังเป็นการช่วยในเรื่องของการจําแนกประเภทผู้กระทําผิด
และคัดเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมกับผู้กระทําผิด, หน่วยงานรองรับในการแก้ไขฟื้นฟูฯ รายงานการ
สืบเสาะที่เป็ นอุดมคติหรือสมบูรณ์แบบจะมุ่งเน้นและให้ทิศทางแก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรองรั บในการ
บําบัดรักษา การฝึกอบรมการดูแลและการจัดการกับปัญหาและความต้องการของจําเลยได้ตรงจุดนอกจากนี้ใน
ประเทศสหรั ฐ อมริกา รายงานการสื บเสาะและพิ นิจ สามารถเป็นแหล่ งข้ อ มู ล ในการทํ า วิ จั ย ในการตั ดสิ น
คดีอาญา รวมทั้งรายงานการสืบเสาะฯ จะเผยให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของผู้กระทําผิด ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกั บความสามารถในการจ่ายค่าปรับของผู้กระทํ าผิ ดตามพระราชบั ญ ญัติการจ่ายค่ าปรับของ
ผู้กระทําผิด ปี ค.ศ. 1984 Criminal Fine Enforcement Act) ข้อมูลทางการเงินมีความจําเป็นในการประเมิน
ความสามารถของผู้กระทําผิดในการชดใช้และจ่ายค่าดูแลการคุมประพฤติเนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะมีค่าธรรมเนียมศาลเพื่อการคุมความประพฤติ
สําหรับประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของงานสืบเสาะและพินิจ เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและ
ความเห็นเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจําเลย สภาพความผิดและเหตุอันควรปรานีเสนอต่อศาล
เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใดที่เหมาะสมกับจําเลยในแต่ละราย
ดังนั้น นอกจากที่จะเป็นการกลั่นกรองผู้กระทําผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองหากได้รับการปล่อยตัวกลับไปอยู่ในชุมชนแล้ว ยังเป็น
ประโยชน์ต่อเนื่องในการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูเมื่อผู้กระทําผิดนั้นได้รับการคุมความประพฤติในเวลาต่อมาอีก
ประการหนึ่งด้วย
การดําเนินการสัมภาษณ์ในระหว่างการสืบเสาะและพินจิ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ เทคนิ ค และทั ก ษะการ
สัมภาษณ์หรือการสอบปากคําผู้กระทําผิด เพื่อนํามาจัดทํารายงานการสืบเสาะและพินิจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ
ดําเนินการสัมภาษณ์เพื่อทําการควบคุมและสอดส่องพนักงานคุมประพฤติต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษ
เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและคลอบคลุมเกี่ยวกับขอบเขตปัญหาของจําเลย
หรือผู้กระทําผิด ในที่นี้พนักงานคุมประพฤติจะต้องมีเทคนิคการสัมภาษณ์หรือการสอบปากคําที่สําคัญ เช่น
การใช้สายตา ภาษาพูดและภาษากาย ที่ถูกต้องเหมาะสมมีการใช้คําถามที่ถูกต้อง เช่นการตั้งคําถามว่าไปทํา
อะไรมา จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้คําถามว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือการตั้งคําถามว่า“คุณออกจากงานเพราะมันยาก
ไปหรือเปล่า” ซึ่งเป็นคําถามที่ป้อนคําตอบไว้ให้แล้ว เป็นต้น และสําหรับประเทศไทย พนักงานคุมประพฤติ
มักจะเรียกจําเลยว่า “เรา” เช่น เราไปทําอะไรมา” ซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติ จําเลยควรใช้คําว่า “คุณ” หรือ
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เรียกชื่อจะเลยจะเหมาะสมกว่า เป็นต้น ในระหว่างการสอบปากคํา พนักงานคุมประพฤติสหรัฐอเมริกามีการ
ออกไปดูบ้านและสภาพแวดล้อม, สอบปากคําพยานต่างๆทั้งในสถานที่ หรือไปดูที่เกิดเหตุเช่นเดียวกับ
กระบวนการทํางานของพนักงานคุมประพฤติไทย แต่มีข้อต่างกันเล็กน้ อยที่ในช่วงที่ส่งคดีใ ห้พนักงานคุม
ประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะมีบันทึกการจับกุมของผู้กระทําผิดที่เรียกว่า rap sheet ข้อหาการกระทําผิด
แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของข้อหาแต่พนักงานคุมประพฤติจะต้องไปดําเนินการเช็คบันทึกของศาล หรือติดต่อ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สํ า หรั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ทย จะต้ อ งทํ า การตรวจสอบสถานที่ เ กิ ด เหตุ แ ละ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําผิดหรือที่เรียกว่า “คัดอัยการ” ที่สํานักงานอัยการที่ส่งฟ้องในคดีนั้น
สําหรับประเทศไทยการสัมภาษณ์จําเลยหรือผู้กระทําผิด เรียกว่า การสอบปากคําจําเลย
ซึ่งจะมีสองขั้นตอนคือการสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น และการสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติม การสอบปากคํา
จําเลยเบื้องต้นกระทําเมื่อพนักงานคุมประพฤติได้พบกับจําเลยในครั้งแรกเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นอันเกี่ยว
แก่จําเลยและคดีความที่จําเลยได้เกี่ยวข้อง การดําเนินการดังกล่าวมีความสําคัญอย่างมากต่อการสืบเสาะและ
พินิจเนื่องจากเป็นการตั้งต้นแห่งการสืบเสาะและพินิจที่จะนําไปวางแผนในการดําเนินการสืบเสาะและพินิจใน
แต่ละคดี สําหรับการสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติมเป็นขั้นตอนภายหลังจากที่ได้มีการดําเนินการสืบเสาะไปแล้ว
หากข้อมูลที่ได้มาไม่สมบูรณ์หรือขัดหรือแย้งกับถ้อยคําที่จําเลยได้เคยให้ไว้ในการสอบปากคําจําเลยเบื้องต้น
พนักงานคุมประพฤติก็จะดําเนินการสอบปากคําจําเลยเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังหาข้อสรุปไม่ได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการเสนอ
ต่อศาลเพื่อประกอบดุลพินิจในการพิจารณาคดี กล่าวโดยสรุปสิ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องดําเนินการ มี
ดังนี้
1. แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีอย่างละเอียดสมบูรณ์โดย
ไม่มีข้อจํากัดอยู่แค่ส่วนที่เป็นการบันทึกว่าเป็นการจงใจกระทําความผิด
2. บันทึกคําให้การของการของผู้เสียหายและบรรยายสถานภาพของผู้เสียหาย ผลกระทบต่อ
ผู้เสียหาย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นและการชดใช้ค่าเสียหาย
3. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้กระทําผิด
4. สืบเสาะประวัติการศึกษาของผู้กระทําผิดการทํางานในปัจจุบัน สถานภาพทางการเงิน
และความสามารถของผู้กระทําผิด
5. ตรวจเช็คประวัติการเป็นทหาร
6. สอบข้อเท็จจริงในประวัติทางสังคมของผู้กระทําผิด รวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว
สถานภาพสมรส การพึ่งพา หรือให้ความอุปการะผู้อื่น ความสนใจและกิจกรรม ประวัติการพํานักอาศัย (สภาพ
บ้าน) และการนับถือศาสนา
7. แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพร่างกายของผู้กระทําผิด และรายงานทางจิตวิยาและ
ของจิตแพทย์
8. สืบเสาะข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้กระทําผิดอาจกลับไป หรือที่ซึ่งผู้กระทําผิดอาจ
ถูกส่งตัวไปหากได้รับการคุมประพฤติ
9. ตรวจสอบรายงานเสริมจากโรงพยาบาลหรือคลินิก สถาบัน และหน่วยงานทางสังคมอื่นๆ
ซึ่งผู้กระทําผิดเข้าไปเกี่ยวข้อง
10. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเฉพาะที่หาได้ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทําผิด เช่น ศูนย์
บําบัดรักษา สถานที่พักอาศัย บริการฝึกอบรมวิชาชีพ สถานศึกษาพิเศษ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูจากหลายสถาบัน
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ซึ่งผู้กระทําผิดอาจไปเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษในกรมคุมประพฤติ และโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับสภาพของผู้กระทําผิด
11. จัดทําบทสรุปและวิเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดในรายงาน รวมทั้งการทําความเห็น
เสนอต่อศาลว่าสมควรจะใช้วิธีการใดกับจําเลยถึงจะเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระของศาลหากเป็นรายละเอียด
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันก็ไม่ควรจะนํามาเขียนไว้ในรายงาน
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทยได้
มีแนวทางในการดําเนินการดังนี้
1. ขั้นตอนทั่วไป เป็นการจัดทําทะเบียนคุมคดีเข้า ตลอดรวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบ
สํานวนทั้งจากศาล อัยการ หรือแม้กระทั่งเจ้าพนักงานตํารวจ เพื่อนํามาประกอบในการวางแผนกาดําเนินการ
สืบเสาะและพินิจ
2. การสอบปากคําจําเลย
3. การตรวจสอบประวัติจําเลย ในเบื้องต้นจะเป็นการดําเนินการทางทะเบียนประวัติอาชญากร
และในระยะต่อมาก็จะเป็นแสวงหาข้อมูลจากพยานแหล่งอื่นเพิ่มเติม
4. การตรวจสุขร่างกายและภาวะแห่งจิต จะเป็นการดําเนินการโดยเริ่มจากการสังเกตของ
พนักงานคุมประพฤติก่อนหากเห็นว่ามีความผิดปกติทั้งทางร่างกาย หรือทางจิต พนักงานคุมประพฤติสามารถที่
นําส่งจําเลยให้แก่แพทย์ได้ทําการตรวจวินิจฉัยได้
5. การสอบปากคําพยาน ในที่นี้หมายรวมถึงพยานทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายจําเลย ฝ่ายผู้เสียหาย และ
พยานที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในเหตุการณ์
6. การตรวจสอบพยานเอกสารและพยานวัตถุ
7. การออกไปสืบเสาะและพินิจสถานที่ที่จําเลยพักอาศัยหรือสถานที่ทํางานของจําเลย
8. การจัดให้มีการดําเนินการให้จําเลยและผู้เสียหายได้ปฏิสัมพันธ์กัน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจ
10. การเขียนรายงานสืบเสาะและพินิจ
รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจโดยทั่วไปมี 2 ประเภท ได้แก่
แบบสั้ น และแบบยาว โดยไม่มี ร ายงานบ่ ง บอกว่ า แบบใดจะดี ที่สุ ด แต่ ใ นบริ บ ทของการเสนอรายงานการ
สืบเสาะฯ ต่อศาล ผู้รู้ คือ โรเบิรต์ คาร์เตอร์ แนะนําว่าต้องเขียนให้ตรงกับความต้องการของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาและกะทัดรัด โดย John Hogarth กล่าวว่า “...ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการพิพากษาคดีของศาลนั้น
ยึดถือคํากล่าวที่ว่าศาลควรรู้ “ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้กระทําผิด”
อย่างไรก็ตามมีคําแนะนําของ โรเบิรต์ คาร์เตอร์ ซึ่งเป็นข้อแนะนําที่สามารถนํามายึดถือ
เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติหรือการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพของพนักงานคุมประพฤติที่เป็นสากล
สมควรที่พนักงานคุมประพฤติไทยจะได้จดจําไว้ ดังนี้
“พนักงานคุมประพฤติอยู่ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และน่าเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้ให้
คําแนะนําต่อผู้พิพากษา/ศาล, พนักงานคุมประพฤติมีโอกาสที่จะเฝ้าดูผู้กระทําผิดในชุมชนไม่เพียงแต่ในมุมมอง
ทางกฎหมายและการสืบสวนเท่านั้น แต่ยังมีมุมมองในวิถีชีวิตทั่วๆ ไปเพื่อให้คําแนะนําที่มีประโยชน์ พนักงาน
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คุมประพฤติต้องมีความรู้เรื่องทรัพยากรและโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ พนักงานคุมประพฤติที่ขาดประสบการณ์
อาจให้คําแนะนําหรือความเห็นในการนําเอาโปรแกรมบําบัดรักษาซึ่งอาจหาไมได้ทั้งในชุมชนหรือที่เรือนจํามา
ใช้กับจําเลย”
สําหรับรูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย มีรูปแบบ
รายงานการสืบเสาะและพินิจ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบมาตรฐาน รูปแบบโดยย่อ และ รูปแบบอื่นๆ (ซึ่งใช้ในกรณี
ที่ไม่เข้าสองรูปแบบแรก อาทิ เช่น กรณีจําเลยกลับคําให้การ การสืบเสาะและพินิจบางประเด็นตามคําสั่งของ
ศาล หรือกรณีจําเลยเสียชีวิตในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ เป็นต้น) โดยในแต่ละรูปแบบพนักงานคุมประพฤติ
จะต้องได้รับการฝึกอบรมและฝึกสอนงานให้มีความรู้และความสามารถที่จะแยกแยะรายละเอียดของสํานวนคดี
ในแต่ละคดีได้ว่าเหมาะสมกับรูปแบบรายงานรูปแบบใด
หัวข้อในรายงานการสืบเสาะและพินิจ
ในรายงานการสืบเสาะและพินิจการกระทําผิด (Offense – based PSI) ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีหัวข้อที่สําคัญ ได้แก่
1. การกระทําผิด
ข้อหาและการพิพากษาความผิด คดีที่เกี่ยวข้อง พฤติการณ์แห่งคดี การเพิ่มโทษฐานเป็น
อุปสรรคต่อความยุติธรรม การบรรเทาโทษจากการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําผิด ระดับความรุนแรง
ของความผิด
2. ประวัติการกระทําผิด
การพิ จารณาความผิ ดคดีอาญาเด็กและเยาวชน ความผิด คดีอ าญา การสอบประวัติก าร
กระทําผิด การกระทําผิดคดีอาญาอื่น ข้อหาอื่นที่ยังมิได้พิพากษา (รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง)
3. การพิพากษาลงโทษทางเลือกการควบคุมตัว การปล่อยตัวภายใต้การควบคุมและสอดส่อง
การคุมประพฤติ
4. พฤตินิสัยของผู้กระทําผิด
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ครอบครั ว ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว และความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
สุขภาพจิตและภาวะทางอารมณ์ สุขภาพร่างกาย รวมทั้งการติดสุราและยาเสพติด การศึกษา และทักษะ
วิชาชีพ ประวัติการประกอบอาชีพ
5. การปรับและชดใช้ความเสียหาย
กฎหมายและการดํ า เนิ น การตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การปรั บ และชดใช้ ค วามเสี ย หาย
ความสามารถของผู้กระทําผิดในการชําระค่าปรับและชดใช้ความเสียหาย
6. เหตุอันสมควรให้พิพากษาลงโทษ (ตามแนวการพิพากษาคดี)
7. ผลทางคดีอันเกิดจากการรับสารภาพผิด (หากมีความเกี่ยวข้อง)
8. ความเห็นเพื่อประกอบดุลพินิจของศาล ในด้าน พฤตินิสัยของผู้กระทําผิด การปรับและ
ชดใช้ความเสียหาย เหตุอันเชื่อได้ว่ากระทําผิดจริงและสมควรให้ศาลพิพากษาลงโทษ ผลทางคดีอันเกิดจากการ
รับสารภาพผิด ความเห็นที่เสนอต่อศาลเพื่อประกอบดุลพินิจในการพิพากษากําหนดโทษ
สําหรับรายงานการสืบเสาะและพินิจในรูปแบบสั้นนั้นจะประกอบไปด้วย
1. ฐานความผิดและเอกสารเกี่ยวกับระบบงานของศาล เช่น เลขหมายคดีเป็นต้น
2. ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
3. สภาพจิตใจ
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4. ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
5. ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
สําหรับประเทศไทยหัวข้อในรายงายการสืบเสาะจะแบ่งไปตามรูปแบบของรายงานฯทั้งสาม
รูปแบบดังนี้
รูปแบบมาตรฐานจะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ คือ
1. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง จะประกอบไปด้วยประวัติครอบครัว บ้านและสภาพแวดล้อม
การศึกษาและการประกอบอาชีพ นิสัยและความประพฤติ และสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต
2. ประวัติการกระทําความผิด
3. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
4. เหตุอื่นอันควรปรานี
5. ความต้องการของจําเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมประพฤติ
6. ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจแบบย่อจะแบ่งเป็น 5 หัวข้อใหญ่ คือ
1. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง(สรุปข้อเท็จจริงตามหัวข้อแบบมาตรฐานโดยย่อ)
2. ประวัติการกระทําความผิด
3. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
4. เหตุอื่นอันควรปรานี
5. ความเห็น
จะสั ง เกตได้ ว่ า หั ว ข้ อ ความต้ อ งการของจํ า เลยเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารคุ ม ประพฤติ หายไปทั้ ง นี้
เนื่องมาจากการใช้รูปแบบย่อจะใช้กับคดีบางประเภทที่ไม่อาจใช้วิธีการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษได้
หรือกับจําเลยบางคดีที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีการคุมความประพฤติ
รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจรูปแบบอื่นๆ การเขียนรายงานในลักษณะนี้ให้เป็นการ
เขียนโดยสรุปข้อเท็จจริงให้ศาลพิจารณาตามแต่ศาลจะเห็นสมควร ทั้งนี้ เนื้อหาจึงเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในแต่ละคดีซึ่งอาจจะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปได้
สรุ ป จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกระบวนการสืบ เสาะและพินิ จ ของทั้ ง สองประเทศแล้ ว
ถึงแม้ว่าจะมีจุดก่อเกิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ระบบงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แม้ว่าจะเริ่ม
คิดค้นจากระบบศาลมาก่อน แต่กลับกลายเป็นประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเป็นผู้ผลักดันให้ระบบคุมประพฤติ
ขับเคลื่อนไปได้ โดยที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในวิถีที่นอกเหนือไปจากการ
คุมขังหรือการลงโทษให้สาสมแก่ความผิดที่ได้กระทําเพียงอย่างเดียวและภายหลังจากที่ประชาชนได้ประสบ
ความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้กระทําผิดที่เข้าสู่ระบบการคุมประพฤติได้แล้วจนเป็นที่ประจักษ์
ทําให้ รัฐบาลทั้งรัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลกลางต่างหันมาให้ความสนใจและให้การสนับสนุน โดยได้ออกเป็น
กฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ในระยะเวลาต่อมา ในขณะที่แนวคิด การคุมประพฤติของประเทศไทยถือกําเนิดมา
ภายใต้การกําหนดของรัฐได้เสนอบรรจุอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 แต่ในระหว่างนั้น
กระบวนการยุติธรรมยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดําเนินการด้านการรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษโดย
ใช้วิธีการคุมประพฤติ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2522 จึงได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการคุมประพฤติขึ้นครั้งแรก
เป็นรูปแบบระบบราชการเข้ามาดําเนินการกระบวนการด้านคุมประพฤติ แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วในสภาวการณ์
ในปัจจุบัน ระบบงานคุมประพฤติของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ต่างอาศัยกฎหมายที่ให้อํานาจ
พนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงาน และมีรูปแบบที่เป็นระบบราชการมากกว่าที่จะเป็นรูปแบบที่เอกชน
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ดําเนินการ แต่จุดแตกต่างที่สามารถเห็นได้คือระบบการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายของประเทศสหรัฐอเมริกายังคง
มีความก้าวหน้ากว่าระบบการคุมประพฤติในประเทศไทย
ด้านวัตถุประสงค์ทั้งสองประเทศต่างมีวัตถุประสงค์ในการสืบเสาะและพินิจที่ใกล้เคียงกัน
เป็นการดําเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพิจารณาของศาลให้มีข้อมูลที่มากเพียงพอต่อการพิจารณา
ตลอดจนการกําหนดทางเลือกสําหรับการดําเนินการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้ง
ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดภายใต้ข้อมูลที่มีความใกล้ชิดกับข้อเท็จจริง
มากกว่าที่ระบบกระบวนการยุติธรรมตามปกติจะกระทําได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติด้านการสืบเสาะและพินิจ ถึงแม้ว่าระบบการ
สืบเสาะและพินิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการกําหนดประเด็นหัวข้อในการดําเนินการคล้ายคลึงกับการ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทย แต่เมื่อศึกษาถึงสาระและรายละเอียดใน
การดําเนินการแล้วจะเห็นได้ว่าการดําเนินการของพนักงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเปิดโอกาส
ให้พนักงานคุมประพฤติได้ใช้ดุลพินิจในรูปแบบการดําเนินการมากกว่าพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทย
โดยจะให้ความสําคัญอยู่ที่เป้าหมายหลักของการสืบเสาะและพินิจมากกว่ารูปแบบที่เคร่งครัดในการดําเนินการ
สืบเสาะและพินิจเช่นพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทย ซึ่งทําให้สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัวและ
รวดเร็ว สําหรับพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทยยึดถือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่จะต้องปฏิบัติตาม
แนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดเช่น คู่มือ แนวทาง หรือหนังสือแจ้งเวียนเพื่อนําไปปฏิบัติ อีกทั้งระบบการ
ตรวจสอบก็ยึดถือคู่มือ แนวทาง หรือหนังสือเวียน จนทําให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องดําเนินตามทุกขั้นตอนโดย
เคร่งครัด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ได้
อีกทั้ง เมื่อปฏิบัติจนเคยชินก็อาจจะส่งผลถึงการขาดการทบทวนการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่
สังคมคาดหวังได้หรือไม่
รูปแบบและหัวข้อในรายงานสืบเสาะและพินิจ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของ
รูปแบบและหัวข้อบางประการ แต่เมื่อพิจารณาถึงหลักการแล้วรูปแบบและหัวข้อของรายงานการสืบเสาะและ
พินิจของทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศาลได้มีข้อมูลเพียงพอใน
การพิจารณาจําเลยในแต่ละราย พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่มีประโยชน์ต่อศาล
ที่จะนําไปกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาดังกล่าวทําให้เห็นได้ว่าวิวัฒนาการของระบบคุมประพฤติด้าน
การสืบเสาะและพินิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในด้านจุดก่อเกิด
และรูปแบบในการดําเนินการ แต่ก็มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งเมื่อพิจารณาถึง
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและการทํางานร่วมกับศาลก็มีทิศทางที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้
ถึงการทํางานในเชิงลึกและการศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านของแต่ละ
ประเทศจะทําให้การดําเนินการด้านการสืบเสาะและพินิจของประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไกลไปได้อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว ซึ่งหากจะได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของพนักงานคุมประพฤติจากทั้งสอง
ประเทศทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นสําหรับสองประเทศแล้วก็น่าจะเป็นการสะดวก
เพราะน่าจะเสียเวลาในการปรับพื้นฐานในการด้านเจตจํานง และแนวทางในการดําเนินการไม่มากนัก อีกทั้ง
การพัฒนากฎหมายด้านการสืบเสาะและพินิจของประเทศไทยก็สามารถที่จะนําหลักกฎหมายด้านการสืบเสาะ
และพิ นิ จ โดยเฉพาะทางด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน และอํ า นาจหน้ า ที่ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
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ตารางการเปรียบเทียบการสืบเสาะและพินจิ
ประเด็นในการพิจารณา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. ประวัติความเป็นมา
ก่อกําเนิดจากการนําแนวคิดด้านการ
ลดหย่อนโทษหรือบรรเทาโทษที่ใช้ใน
ประเทศอังกฤษมาปรับใช้ โดยเริมจาก
หน่วยงานของศาลก่อน แต่อย่างไรก็
ตามผู้ที่มีส่วนผลักดันให้ระบบคุม
ประพฤติได้มีผลในทางปฏิบัติจริงกลับ
เป็น จอห์น ออกุสตุล (John
Augustus) ซึ่งเป็นช่างทํารองเท้า ได้
ทดลองประกันตัวผู้กระทําผิดมาแก้ไข
ฟื้นฟูจนประสบความสําเร็จและขยาย
ผลไปอย่างกว้างขวางจนในระยะ จน
ในที่สุดประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติขึ้น
ใช้บังคับ
2. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือให้ศาล
สืบเสาะและพินิจ
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม โดยการ
เสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจต่อ
ศาลเพื่อการวางแผนการคุมความ
ประพฤติหรือพักการลงโทษและการ
บําบัดรักษา

ประเทศไทย
ก่อกําเนิดโดยการผลักดันของผู้ที่อยู่ใน
กระบวนการยุติธรรมที่ปรารถนาให้มี
ทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่
เหมาะสม และรัฐสภาได้เห็นชอบและ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุม
ประพฤติขึ้น โดยเริ่มแรกเป็น
หน่วยงานที่ทํางานอยู่ในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม (ศาลยุติธรรม)

เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น
เกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคม
ของจําเลย สภาพความผิดและเหตุอัน
ควรปรานีเสนอต่อศาล เพื่อใช้
ประกอบดุลพินิจในการพิจารณา
พิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใดที่
เหมาะสมต่อจําเลย.แต่ละรายและเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูเมื่อจําเลยได้รับการคุมความ
ประพฤติ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ 1. ขั้นตอนทั่วไป เช่น การจัดทํา
สืบเสาะและพินิจ
ความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีอย่าง ทะเบียน การรวบรวมเอกสารประกอบ
ละเอียด
สํานวน
2. บันทึกคําให้การของผู้เสียหายสภาพ 2. การสอบปากคําจําเลย
ความเสียหายและผลกระทบที่ได้รับ 3. การตรวจสอบประวัติจําเลย เช่น
3. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
จากทะเบียนประวัติอาชญากร
4. สืบเสาะประวัติการศึกษา การ
4. การดําเนินการส่งจําเลยไปตรวจ
ทํางานสถานภาพทางการเงิน
สุขภาพร่างกาย และหรือภาวะแห่งจิต
5. ตรวจสอบประวัติการเป็นทหาร
5. การสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้อง
6.สอบข้อเท็จจริงในประวัติทางสังคม 6. การตรวจสอบพยานเอกสารและ
เช่น ครอบครัว การสมรส การพึ่งพา พยานวัตถุ
ฯลฯ
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ประเด็นในการพิจารณา

4. รูปแบบรายงานการ
สืบเสาะ

ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. แสวงหาข้อมูลทางร่างกายและจิต
8. สืบเสาะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
9. ตรวจสอบรายงานจากเอกสารทาง
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางสังคม
อื่น
10. ตรวจสอบแหล่งทรัพยากรรองรับ
ในการช่วยเหลือ
11. จัดทําบทสรุปและรายงานเสนอต่อ
ศาล
1. รูปแบบมาตรฐาน
- การกระทําผิด
- ประวัติการกระทําผิด
- การพิพากษาลงโทษทางเลือก
- พฤตินิสัยของผู้กระทําผิด
- การปรับและชดใช้ความเสียหาย
- เหตุอันสมควรให้พิพากษาลงโทษ
- ผลทางคดีอันเกิดจากการับ
สารภาพ
- ความเห็นเพื่อประกอบดุลพินิจของ
ศาล
2. รูปแบบสั้น
- ฐานความผิดและเอกสารใน
ระบบงานของศาล
- ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
- สภาพจิตใจ
- ประวัติ การเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดให้โทษ
- ความเห็นของพนักงานคุม
ประพฤติ

ประเทศไทย
7. การออกไปสืบเสาะและพินิจสถานที่
จําเลยพักอาศัยหรือทํางาน
8. จัดให้จําเลยและผู้เสียหายมี
ปฏิสัมพันธ์กัน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สืบเสาะและพินิจ
10. การเขียนรายงานสืบเสาะและ
พินิจเสนอต่อศาล
1. รูปแบบมาตรฐาน
- ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง
- ประวัติการกระทําความผิด
- สภาพความผิดและพฤติการณ์
แห่งคดี
- เหตุอื่นอันควรปรานี
- ความต้องการของจําเลยเกี่ยวกับ
วิธีการคุมประพฤติ
- ความเห็นของพนักงานคุม
ประพฤติ
2. รูปแบบย่อ
- ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง
- ประวัติการกระทําความผิด
- สภาพความผิดและพฤติการณ์
แห่งคดี
- เหตุอื่นอันควรปรานี
- ความเห็นของพนักงานคุม
ประพฤติ
3.รูปแบบอื่นๆ
โดยปกติมักจะเป็นการสรุปข้อเท็จจริง
มีหัวข้อคร่าวๆ ดังนี้
- สภาพความผิดและพฤติการณ์
แห่งคดี
- ประวัติการกระทําความผิด
- สรุปข้อเท็จจริง
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