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บทคดัย่อ 

การใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษจ าเลย จะต้องประกอบด้วยข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท า

ความผิด และ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาก าหนดโทษจ าเลยที่

เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด และในการพิจารณาก าหนดโทษจ าเลย จะต้องเป็นการพิจารณาร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือน าไปสู่การตรวจสอบถ่วงดุลซ่ึงกันและกันในการ

ก าหนดโทษจ าเลย ประเทศไทยดุลพินิจในการพิจารณาก าหนดโทษจ าเลยเป็นดุลพินิจของศาลในการ

พิจารณาแต่เพียงหน่วยงานเดียวจึงขาดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษจ าเลย ซ่ึงจะมีแต่เพียง รายงานการสืบเสาะของ

พนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 ตาม มาตรา 30 เท่าน้ัน ที่พนักงานคุม

ประพฤติจะเสนอความเหน็เกี่ยวกบัการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 56 ดังน้ัน จึงควรที่จะให้พนักงานอยัการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเหน็เกี่ยวกับโทษจ าเลย 

และให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจ ให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจ ตั้งแต่ช้ัน

สอบสวน และพนักงานอยัการควรเสนอความเหน็เกี่ยวกับการก าหนดโทษจ าเลย เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจใน

การก าหนดโทษจ าเลย เกดิการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นไปอย่างเหมาะสมกบัผู้กระท าความผิดเฉพาะราย 

จากการศึกษาพบว่า เน่ืองจากของจ ากดัด้านกฎหมายจึงท าให้ศาลจะน ามารายงานการสืบเสาะ

ของพนักงานคุมประพฤติมาประกอบการพิจารณากแ็ต่ในกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 อัน

เป็นกรณีที่ศาลจะรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษจ าเลยเท่าน้ัน ประกอบกับพระราชบัญญัติคุม

ประพฤติ พ.ศ.2559 มาตรา 30 ประกอบมาตรา 23 ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ

ท าการสืบเสาะและพินิจ จึงท าให้การน าน าเสนอข้อเทจ็จริงเกี่ยวอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 

การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิด และสภาพ

ความผิดหรือเหตุอันควรปราณี มีข้อจ ากัดในการรับฟังเพ่ือใช้ในการก าหนดโทษจ าเลย ประกอบกับ

รายงานการสบืเสาะของพนักงานคุมประพฤติไม่ได้ด าเนินการตั้งแต่ช้ันสอบสวนเน่ืองจากพนักงานอัยการ

ไม่มีอ านาจที่จะสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจ พนักงานอัยการจึงมีข้อมูลไม่เพียง

พอที่จะเสนอความเหน็เกี่ยวกับการลงโทษจ าเลย และกระบวนการสืบเสาะและพินิจไม่การน าความเหน็

ของพนักงานอยัการมาประกอบการเสนอความเหน็เกี่ยวกับการก าหนดโทษจ าเลย เป็นเหตุให้ดุลพินิจการ
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ก าหนดโทษจ าเลย ศาลองค์กรเดียวเป็นผู้ที่ก  าหนดโทษขาดการตรวจสอบ (Check and Balance) น าไปสู่

การก าหนดโทษที่ไม่เหมาะสมกบัผู้กระท าความผิดแต่ละราย  

ดังน้ัน จึงเสนอให้ พนักงานอัยการ เป็นผู้มีอ านาจสั่งด าเนินการสืบเสาะและพินิจในช้ัน

สอบสวน ควรที่จะมีการด าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด โดย เปิดโอกาสให้

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ดุลพินิจเสนอการก าหนดโทษจ าเลย 

และเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ให้มีการก าหนดให้มีการน าข้อเทจ็จริงเกี่ยวอายุ ประวัติ 

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สขุภาพ ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้กระท า

ความผิด และสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปราณี และวัตถุประสงค์ในการลงโทษ มาเป็นองค์ประกอบ

ในการก าหนดโทษจ าเลย 

 

1.บทน า 

การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ เป็นกระบวนการด าเนินคดีอาญาโดยการที่รัฐจัดให้มีองค์กรของรัฐ

เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหน่ึง และท าค าช้ีขาดในที่สุด การ

ด าเนินคดีอาญาในประเทศ
1
จากลักษณะขอนิติสมัพันธใ์นทางวิธพิีจารณาความของการด าเนินคดีอาญาโดย

รัฐดังกล่าวมาแล้ว จึงไม่เป็นที่แปลกประหลาดอันใดที่พบว่าในประเทศภาคพ้ืนยุโรป อัยการและต ารวจมี

หน้าที่ค้นหาความจริงแท้ของเร่ืองหรือความจริงในเน้ือหา ทั้งน้ีโดยไม่ผูกมัดกับค าร้องขอของผู้ใดทั้งสิ้น
2
 

ประกอบกบัการการลงโทษผู้กระท าผิดจะต้องพิจารณาถึง “หลักการพิจารณาคดีและบังคับโทษที่เหมาะสม

กับบุคคล”
3
ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนกไ็ม่ได้ท าการสอบสวนพยานความประพฤติของผู้ต้องหา

ประกอบการสอบสวนข้อเทจ็จริงที่แสดงถึงการกระท าผิดของผู้ต้องหาแต่ประการใด ข้อมูลเกี่ยวกับความ

ประพฤติของผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวนรวบรวมและพนักงานอัยการน าใช้ในการด าเนินคดีในช้ัน

พิจารณากคื็อ ประวัติอาชญากรของผู้ต้องหาเน่ืองจากเป็นข้อเทจ็จริงที่พนักงานอัยการสามารถใช้ในการ

ร้องขอให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่จ าเลยได้
4
แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 138 ก าหนดให้

พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนความเป็นมาแห่งชีวิตของผู้ต้องหา แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้มีการท า

ส านวนดังกล่าวศาลกไ็ม่อาจทราบความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติของผู้กระท าความผิดได้และ

ศาลที่จะทราบลักษณะส่วนตัวของผู้กระท าความผิดกต่็อเม่ือศาลจะสั่งรอการลงโทษโดยต้ังพนักงานคุม

ประพฤติไปสืบเสาะเท่าน้ัน
5
รายงานการสืบเสาะข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด (Pre-Sentence 

investigation  Report) เป็นส่วนหน่ึงของการของกระบวนการสืบเสาะและพินิจ เป็นข้ึนตอนที่พนักงานคุม

                                                           
1
คณติ ณ นคร.(2552).ว ิอาญา วพิากษ์.หน้า 16 

2
เพ่ิงอ้าง.หน้า 17 

3
ธานี วรภัทร์(2557). หลกักฎหมายมาตรการทางอาญา.หน้า 65 

4
อทุยั อาทเิวช.(2554).คู่มือ กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เล่ม 1.หน้า 141 

5
สรุศักดิ์ ลิขสทิธิ์วัฒนกุล และ ปกป้อง ศรีสนิท.(2558).การศึกษาเพือ่พฒันาแนวทางการลงโทษหลกัการลงโทษทีไ่ด้

สดัส่วน กรณียาเสพติดใหโ้ทษ .หน้า 79 
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ประพฤติประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการสืบเสาะแล้วสรุปเป็นข้อเทจ็จริงพร้อมทั้งเสนอ

ความเหน็ว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับจ าเลยแต่ละราย โดยส่งไปยังศาลที่มีค าสั่งให้สืบเสาะและ

พินิจ ทั้งน้ีรายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวจะช่วยให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาคดีได้อย่าง

เหมาะสมกับจ าเลยเป็นรายบุคคลและยังให้พนักงานคุมประพฤติที่ปฏบัิติงานด้านควบคุมและสอดส่องมี

ข้อมูลของผู้ถูกคุมประพฤติอย่างละเอียดเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
6
ศาล

จะสั่งให้มีการสืบเสาะและพินิจ เพ่ือน าไปสู่การรับฟังรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุม

ประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เฉพาะคดีที่ศาลจะพิพากษารอการลงโทษหรือรอการ

ก าหนดโทษเท่าน้ันและต้องเป็นกรณีที่ศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และไม่ปรากฏว่าผู้น้ันได้รับโทษ

จ าคุกมาก่อนหรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษหรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือเคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุก

มาแล้วเกินห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีกโดยความผิดในคร้ังหลังเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ เทา่นั้น 

 

2.  แนวคิด ทฤษฎี หลกัการเกีย่วกบัการตรวจสอบดุลพินจิการก าหนดโทษจ าเลย 

2.1 การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ เป็นกระบวนการด าเนินคดีอาญาโดยการที่รัฐจัดให้มีองค์กร

ของรัฐเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหน่ึง และท าค าช้ีขาดในที่สุด 

การด าเนินคดีอาญาในประเทศ
7
จากลักษณะขอนิติสมัพันธใ์นทางวิธพิีจารณาความของการด าเนินคดีอาญา

โดยรัฐดังกล่าวมาแล้ว จึงไม่เป็นที่แปลกประหลาดอันใดที่พบว่าในประเทศภาคพ้ืนยุโรป อัยการและ

ต ารวจมีหน้าที่ค้นหาความจริงแท้ของเร่ืองหรือความจริงในเน้ือหา ทั้งน้ีโดยไม่ผูกมัดกับค าร้องขอของผู้ใด

ทั้งสิ้น
8
 

2.2 การลงโทษ คือ การปฏบัิติการอย่างใดอย่างหน่ึงที่ท  าให้ผู้ที่ได้รัยกาปฏบัิติน้ันต้องได้รับ

ผลร้าย เน่ืองจากการที่บุคคลน้ันได้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติอันเป็นกติกาของสังคม โดยที่รัฐจะเป็นผู้ท าหน้าที่

จัดการให้ผู้กระท าผิดได้รับผลร้ายน้ันๆ การลงโทษเป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกันสังคมจากผู้กระท า

ความผิด ทั้งน้ีการป้องกันแบ่งออกเป็น “การป้องกันทั่วไป” และ “การป้องกันพิเศษ” มาตรการบังคับ

ทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นกาป้องกนัทั่วไป (General Prevention) คือการลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 

18 แห่งประมวลกฎหมาย ได้แก่ การประหาชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์ เน่ืองจากเป็นมาตรการ

บังคับทางอาญาที่ใช้ข่มขู่มิให้บุคคลอื่นกระท าความผิดในทางเดียวกันให้งดความคิดน้ันๆ ในขณะที่วิธีการ

เพ่ือความปลอดภัยเป็นมาตรการบังคับทางอาญาซ่ึงมีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ( Special 

Prevention) เน่ืองจากวิธีการเพ่ือความปลอดภัยใช้เพ่ือป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดกลับมากระท าความผิด

                                                           
6
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.(2551).คู่มือการปฏิบัติงานการสืบเสาะและพินิจผูก้ระท าผิดทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตาม

ประมวล.หน้า 102 
7
คณติ ณ นคร.(2552).ว ิอาญา วพิากษ์.หน้า 16 

8
เพ่ิงอ้าง.หน้า 17 
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เดียวกนัซ า้อกี และเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระท าความผิดอาญาที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นอันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต วิธีการเพ่ือความปลอดภัยเป็นทางเลือกที่ศาลสามารถมี

ค าสั่งใช้ควบคู่ไปกับการลงโทษ ทั้งน้ีกเ็พ่ือตอบสนองต่อภารกิจหลักในการคุ้มครองสังคมและป้องกันการ

กระท าความผิดของกฎหมายอาญา
9
 

2.3 “ดุลพินิจในการก าหนดโทษ” คือ ดุลพินิจของศาลที่จะก าหนด “มาตรการบังคับทาง

อาญา” กบัการกระท าความผิดใดความผิดหน่ึง ศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร ได้อธิบายหลักการใช้ดุลพินิจ

ในการก าหนดโทษไว้ว่า “ในการที่ศาลจะใช้ดุลพินิจก าหนดมาตรการบังคับทางอาญากับการกระท า

ความผิดใดความผิดหน่ึงน้ัน ศาลจะต้องพิจารณาก าหนดดังต่อไปนี้  

(1) ก าหนดชนิดของมาตรการบังคับทางอาญา  

(2) ก าหนดความหนักเบาของมาตรการบังคับทางอาญาที่ได้ก าหนดตาม (1) และ 

(3) ก าหนดการบังคับใช้มาตรการบังคับทางอาญาตามที่ได้ก าหนดตาม (2) น้ัน
10

 

จะเหน็ได้ว่าดุลพินิจในการก าหนดโทษมิได้หมายความเฉพาะการก าหนดเฉพาะเร่ืองโทษว่า

ควรจะใช้โทษชนิดใด หนักเบาแค่ไหน แต่หมายความรวมถึงการก าหนดใช้มาตรการบังคับทางอาญาต่าง 

ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมาย รวมถึงการก าหนดว่าจะใช้มาตรการบังคับทางอาญาน้ันอย่างไรด้วย
11

 

2.4  หลักการพิจารณาคดีและบังคับโทษที่เหมาะสมกับบุคคล(Individualization of 

punishment) หมายถึง การที่ศาลหรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่ควบคุมตัวนักโทษปรับใช้โทษให้เหมาะสมกับ

นักโทษแต่ละคนเพ่ือส่งเสริมฟ้ืนฟูปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือให้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่สังคมอย่างไม่มีปัญหาใน

อดีตเรามักจะต้ังสมมติฐานว่าบุคคลที่กระท าความผิดรูปแบบเดียวกนัควรจะได้รับโทษจ าคุดเท่ากัน เพราะ

วัตถุประสงค์ของการลงโทษมุ่งเน้นแต่การลงโทษผู้กระท าผิดให้สมกับการกระท าที่ผู้กระท าได้ก่อข้ึนยับย้ัง

ข่มขู่ไม่ให้ประชาชนกระท าความผิด รวมทั้งการกนัผู้กระท าความผิดออกจากสงัคมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ด้วยสมมติฐานเพียงเท่าน้ี จึงมีการลงโทษนักโทษที่กระท าความผิดแบบเดียวกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

เช่นการก าหนดระยะเวลาจ าคุกที่เท่ากัน แต่ด้วยในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในการลงโทษได้เปล่ียนไปใน

ทิศทางของการมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูแก้ไขตัวนักโทษ พร้อมทั้งการพยายามที่ให้นักโทษกลับคืนสู่สังคม การ

ลงโทษจ าคุกจึงไม่ได้มีเพียงเพ่ือแก้แค้นทดแทนการกรท าความผิดหรือเพียงเพ่ือกันผู้ร้ายออกจากสังคม

เทา่นั้น แต่การจ าคุกน้ันยังหมายถึงการเปิดโอกาสให้นักโทษได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจและเตรียมพร้อมกลับเข้า

สงัคมโดยที่ไม่ท าให้สังคมเดือดร้อน 

2.5  รายงานการสืบเสาะข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด (Pre-Sentence 

investigation Report) เป็นส่วนหน่ึงของการของกระบวนการสืบเสาะและพินิจ เป็นข้ึนต้อนที่พนักงานคุม

ประพฤติประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการสืบเสาะแล้วสรุปเป็นข้อเทจ็จริงพร้อมทั้งเสนอ

ความเหน็ว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับจ าเลยแต่ละราย โดยส่งไปยังศาลที่มีค าสั่งให้สืบเสาะและ

                                                           
9
 ธานี วรภัทร์.(2553).กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจ าคกุ.หน้า 33 

10
 คณติ ณ นคร.(2556).แหล่งเดิม.หน้า 493. 

11
 ธานี วรภัทร์.แหล่งเดมิ.หน้า 154. 
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พินิจ ทั้งน้ีรายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวจะช่วยให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาคดีได้อย่าง

เหมาะสมกับจ าเลยเป็นรายบุคคลและยังให้พนักงานคุมประพฤติที่ปฏบัิติงานด้านควบคุมและสอดส่องมี

ข้อมูลของผู้ถูกคุมประพฤติอย่างละเอียดเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
12

รายงานการสบืเสาะข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัตัวผู้กระท าความผิด หมายถึง รายงานที่ช่วยเหลือศาลในการตัดสิน

ที่จะใช้การลงโทษที่เหมาะสมกบัผู้กระท าผิด
13

 รายงานการสืบเสาะข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด 

หมายถึง รายงานที่เสนอต่อศาลเพ่ือให้ศาลเห็นถึงข้อมูลที่ครอบคลุมของผู้กระท าผิดด้าน ธรรมชาติ 

ประวัติ พฤตินิสยั บุคลิกภาพ ปัญหา ความต้องการ และความเสี่ยง ซ่ึงมักจะมีการเสนอความเหน็ต่อศาล

ในการที่จะก าหนดลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิด
14
การสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 หมายถึงการแสวงหาข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับประวัติภมิูหลังทางสังคมของ

จ าเลย สภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานีก่อนศาลมีค าพิพากษา โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็น

ผู้ด าเนินการตามค าสั่งศาลแล้วน ามาวิเคราะห์ ประเมินและท ารายงานพร้อมทั้งความเหน็เสนอต่อศาล เพ่ือ

ใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจ าเลยเป็น

รายบุคคล
15

 

 

3.  การตรวจดุลพินจิการก าหนดโทษของต่างประเทศเปรียบเทียบประเทศไทย 

ประเทศอังกฤษมีขั้นตอนในการพิจารณาความผิดและขั้นตอนในการก าหนดโทษแยกจากกัน 

โดยข้อเท็จจริงที่ใช้ในการพิจารณาคดีและก าหนดโทษน้ัน ในข้ันตอนก าหนดโทษจ าเลย จะต้องมี

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิด โดยจะมาจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ 

และกฎหมายของประเทศอังกฤษจะก าหนดวัตถุประสงค์ในการลงโทษจ าเลยไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

กรณีที่มีการลงโทษจ าคุก ผู้กระท าผิดเป็นเดก็และเยาวชน กรณีการกระท าความผิดเกี่ยวกับความรุนแรง

ทางเพศ กฎหมายประเทศอังกฤษก าหนดให้ก่อนที่จะก าหนดโทษจ าเลยจะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกบัตัวผู้กระท าความผิดก่อน อกีทั้งในรายงานสบืเสาะและพินิจ จ าเลยหรือทนายจ าเลย และ พนักงาน

อยัการ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดโทษจ าเลย 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีขั้นตอนในการพิจารณาความผิด(Guilty stage)และขั้นตอนในการ

ก าหนดโทษ แยกจากกัน เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ประมวลกฎหมายอาญากลาง ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้วางหลักไว้เพ่ือให้รัฐแต่ละรัฐใช้เป็นแบบในการก าหนดกฎหมายของรัฐน้ัน โดยในการ

ก าหนดโทษจ าเลย รายงานการสบืเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติน้ันจะน ามาพิจารณาเมื่อปรากฏ

ว่า ในกรณีที่จ าเลยถูกตัดสินให้ลงโทษที่มีความผิดร้ายแรง จ าเลยอายุต ่ากว่า 22 ปี ศาลจะต้องรับฟัง
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ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด จากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติก่อน

ประกอบกับรายงานส่วนอื่นๆ เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดโทษจ าเลยให้เหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด  

และในการพิจารณาก าหนดโทษจ าเลย จะต้องให้พนักงานอัยการและจ าเลย อยู่ในกระบวนการพิจารณา

ก าหนดโทษด้วย โดยมีข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดจากรายงานสืบเสาะและพินิจของพนักงาน

คุมประพฤติประกอบการพิจารณา 

ประเทศฝร่ังเศสและประเทศเยอรมัน เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ หรือระบบ

ประมวลกฎหมาย ที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายซีวิลลอว์ โดยแนวคิดเกี่ยวการก าหนดโทษและการน า

รายงานสบืเสาะและพินิจของมีลักษณะดังน้ี 

ประเทศฝร่ังเศสระบบกฎหมายซีวิลลอว์การด าเนินคดีอาญาจะใช้วิธีการไต่สวนเพ่ือค้นหา

ความจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีอ านาจในการด าเนินการหาข้อเทจ็จริงทั้งข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับคดีและ

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัผู้กระท าความผิด จึงท าให้การรับฟังรายงานการสืบเสาะและพินิจไม่มีการด าเนินการใน

ประเทศฝร่ังเศสเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ด าเนินการไต่สวนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ หรือศาล 

ล้วนมีหน้าที่ต้องรวมกนัค้นหาความจริง ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษจ าเลย ประเทศฝร่ังเศสมีการก าหนด

โทษที่เป็น อัตวิสัยก าหนดในประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสเพ่ือให้การลงโทษเหมาะสมกับผู้กระท า

ความผิดแต่ละรายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงโทษและพนักงานอัยการจะมีส่วนในการเสนอ

ความเหน็เกี่ยวกบัการก าหนดโทษจ าเลย 

ประเทศเยอรมันในระบบการด าเนินคดีอาญาเป็นระบบไต่สวนค้นหาความจริงเช่นเดียวกับ

ประเทศฝร่ังเศส การค้าหาความจริงและการด าเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีหน้าที่ในการค้นหาความ

จริง ซ่ึงรวมถึงการรวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด และในการก าหนดโทษ ประมวลกฎหมาย

อาญาเยอรมัน ก าหนดให้ในการก าหนดโทษจ าเลยจะต้องค านึงถึงประวัติของผู้กระท าความผิด สถานภาพ

ของบุคคลทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่น เจ้าหน้าที่

ต ารวจ พนักงานอยัการ มีหน้าที่จะต้องรวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการกระท าความผิดและข้อเทจ็จริงเกี่ยว

ตัวผู้กระท าความผิดเสนอต่อศาลเพ่ือใช้ในการพิจารณาก าหนดโทษจ าเลย 

 

4.  บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

การตรวจสอบดุลพินิจการก าหนดโทษจ าเลย เป็นกระบวนการเพ่ือให้การก าหนดโทษมีความ

เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดีและบังคับโทษที่เหมาะสมกับบุคคล โดยมีแนวทางในการ

รวบรวมข้อเทจ็จริงในทางเน้ือหา ทั้ง 2 ส่วน คือ 1.ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท าความผิด 2.ข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เข้ามาในส านวนการสอบสวนและน าไปสู่การก าหนดโทษที่เหมาะสมกับตัว

ผู้กระท าความผิดน ามาสู่การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดต่อไป 

แต่เน่ืองจากของจ ากัดด้านกฎหมายจึงท าให้ศาลจะน ามารายงานการสืบเสาะของพนักงานคุม

ประพฤติมาประกอบการพิจารณากแ็ต่ในกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 อันเป็นกรณีที่ศาล

จะรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษจ าเลยเทา่นั้น ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 
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มาตรา 30 ประกอบมาตรา 23 ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติท าการสืบเสาะและพินิจ 

จึงท าให้การน าน าเสนอข้อเทจ็จริงเกี่ยวอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 

ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิด และสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปราณี 

มีข้อจ ากัดในการรับฟังเพ่ือใช้ในการก าหนดโทษจ าเลย ประกอบกับรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุม

ประพฤติไม่ได้ด าเนินการตั้งแต่ช้ันสอบสวนเน่ืองจากพนักงานอัยการไม่มีอ านาจที่จะสั่งให้พนักงานคุม

ประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจ พนักงานอัยการจึงมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเสนอความเหน็เกี่ยวกับ

การลงโทษจ าเลย และกระบวนการสืบเสาะและพินิจไม่การน าความเห็นของพนักงานอัยการมา

ประกอบการเสนอความเหน็เกี่ยวกบัการก าหนดโทษจ าเลย เป็นเหตุให้ดุลพินิจการก าหนดโทษจ าเลย ศาล

องค์กรเดียวเป็นผู้ที่ก  าหนดโทษขาดการตรวจสอบ (Check and Balance) น าไปสู่การก าหนดโทษที่ไม่

เหมาะสมกบัผู้กระท าความผิดแต่ละราย  

จากการศึกษาการการตรวจสอบดุลพินิจการก าหนดโทษจ าเลยเปรียบเทยีบกับต่างประเทศ ทั้ง

ในกลุ่มประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา และ กลุ่มประเทศระบบกฎหมาย

ซีวิลลอว์ เช่น ประเทศ ฝร่ังเศส ประเทศเยอรมัน พบว่าการก าหนดโทษของต่างประเทศให้ค าวามส าคัญ

กับข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 

การศึกษาอบรม  สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิด  และสภาพ

ความผิดหรือเหตุอันควรปราณี  โดยก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ในกลุ่มประเทศระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว์ กฎหมายช้ันพระราชบัญญัติได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือเป็นแนวทางใน

การก าหนดโทษ ประเทศอังกฤษ คือ The Criminal Justice Act 2003 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 

United States Code Title 18 : Crime and Criminal Procedure Section 3553 และในการก าหนดโทษ

จะใช้รูปแบบคณะกรรมการโดยให้สหรัฐอเมริกา จะมีคณะกรรมการก าหนดโทษ The United States 

sentencing commission เป็นผู้ก าหนดตารางก าหนดโทษ (Sentencing Table)  เพ่ือใช้ในการพิจารณา

ก าหนดโทษจ าเลย โดยตารางก าหนดโทษจะพิจารณาจากข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด และ 

ระดับความรุนแรงของความผิด โดยจะก าหนดเป็นกฎหมายช้ันพระราชบัญญัติก าหนดระดับความรุนแรง

ของความผิด(Sentencing Act)  และส าหรับข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดมาจากรายงานการ

สืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ(Pre-Sentence investigation  Report)  โดยเฉพาะในคดีที่มี

ความผิดร้ายแรง คดีเกี่ยวกับเพศ และคดีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเดก็และเยาวชน ศาลจะต้องพิจารณา

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด จากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ

ประกอบดุลพินิจใจการก าหนดโทษจ าเลย ในการพิจารณาก าหนดโทษจ าเลย จะต้องให้พนักงานอัยการ

และจ าเลยหรือทนายความ อยู่ในกระบวนการพิจารณาก าหนดโทษจ าเลยด้วย โดยมีข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัว

ผู้กระท าความผิดจากรายงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประกอบการพิจารณาเพ่ือให้การ

ก าหนดโทษเกดิความเหมาะสมกบัตัวผู้กระท าความผิด 

ในกลุ่มประเทศระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดมาจาก

กระบวนการค้นหาความจริงตั้งแต่ช้ันสอบสวน เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินคดีอาญาเป็นรูปแบบการไต่
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สวนค้นหาความจริง และประกอบกับในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ

ฝร่ังเศส (ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส มาตรา 130-1 และ มาตรา 132-11) และ ประเทศเยอรมัน 

(ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (St GB) มาตรา 46 และ มาตรา 47) ก าหนดให้การพิจารณาก าหนด

โทษจ าเลยจะต้องพิเคราะห์ถึงข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด ประกอบการพิจารณา กระบวนการ

รวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดจึงเร่ิมต้นต้ังแต่ช้ันสอบสวนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่และ

พนักงานอัยการมีบทบาทส าคัญในการรวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับผู้กระท าผิดและมีการเสนอความเหน็

โดยท าเป็นค าขอให้ก าหนดโทษจ าเลย ซ่ึงได้พิจารณาจากส านวนการสอบสวน การพิจารณาก าหนดโทษ

จ าเลยของประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศส หากเม่ือศาลใช้ดุลพินิจก าหนดโทษจ าเลยที่แตกต่างไป

จากที่พนักงานอยัการเสนอมา พนักงานอยัการจะใช้สทิธอิุทธรณ์ต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบดุลพินิจ

การก าหนดโทษจ าเลยของศาล(Check and Balance) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ

จ าเลยและให้สอดคล้องกบัการลงโทษให้เหมาะสมรายบุคคล 

ประเทศไทยจากข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการก าหนดให้มีการสืบเสาะและพินิจและเสนอ

รายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติต่อศาล ในการก าหนดโทษของประเทศไทย 

ประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติที่ก  าหนดให้ต้องน าข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดมา

พิจารณาประกอบ และในช้ันศาลดุลพินิจในการก าหนดโทษน้ันเป็นไปตามบัญชีระบุอัตราโทษ(ย่ีตอ๊ก) จึง

ท าให้การลงโทษอยู่ในความเป็นภาวะวิสัย ซ่ึงจะท าให้การลงโทษไม่สอดคล้องกับการลงโทษให้เหมาะสม

กับตัวผู้กระท าความผิดแต่ละราย (Individualization of punishment) น าไปสู่การลงโทษที่ไม่สอดคล้อง

กับผู้กระท าความผิดไม่สามารถที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด (Rehabilitation) ตามวัตถุประสงค์ของ

การลงโทษได้  และ รายงานการสืบเสาะข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด ในการเสนอความเห็น

เกี่ยวกับการก าหนดโทษ จ าเลยหรือทนาย และพนักงานอัยการ ไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น

เกี่ยวกบัการก าหนดโทษจ าเลย อีกทั้งในรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ ไม่ได้เปิด

โอกาสให้พนักงานอัยการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ช้ันสอบสวน และการเสนอความเหน็ในการก าหนดโทษ

จ าเลยของพนักงานคุมประพฤติในรายงานการสืบเสาะและพินิจ กเ็ป็นการเสนอความเหน็ที่เกี่ยวข้องตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เทา่นั้น 

กระบวนการสอบสวนค้นหาความจริง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ด าเนินการในการ

รวบรวมพยานหลักฐานข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือใช้ในการพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์

ของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาครา 131 เทา่นั้นไม่มีการรวบรวมข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกบัตัวผู้กระท าความผิด เน่ืองจากไม่มีแนวทางปฏบัิติ ค าสั่ง หรือระเบียบ ภายในองค์กรให้ด าเนินการ

รวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด เว้นแต่บางกรณี เช่น คดีคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่

สาธารณชน เป็นต้น ที่จะต้องรวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิด จึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้

พนักงานอยัการไม่มีบทบาทที่จะเสนอความเหน็เกี่ยวกับการก าหนดโทษจ าเลย เป็นผลให้การก าหนดโทษ

จ าเลย ศาลเป็นหน่วยงานเดียวที่ก  าหนดโทษจ าเลย ไม่ก่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ

ก าหนดโทษจ าเลย (Check and Balance) จึงเป็นเหตุให้ใช้ดุลพินิจก าหนดโทษจ าเลยมีความไม่สอดคล้อง
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กับหลักการพิจารณาคดีและบังคับโทษที่เหมาะสมกับบุคคล และวัตถุประสงค์ของการลงโทษ น าไปสู่การ

ก าหนดโทษจ าเลยที่ไม่เหมาะสมกบัผู้กระท าความผิดรายบุคคล  

เพ่ือให้การพิจารณาก าหนดโทษจ าเลย เป็นไปตามหลักการพิจารณาคดีและบังคับโทษที่

เหมาะสมกับบุคคล ซ่ึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้มาตรการทางอาญาที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิด เพ่ือ

น าไปสู่การแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสม (Rehabilitation) และสอดคล้องกับแนวทางสากลในการปฏิบัติต่อ

ผู้กระท าความผิด ดังปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)  

รายงานการสบืเสาะข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด ของพนักงานคุมประพฤติ ควรที่จะมี

การด าเนินการสบืเสาะและพินิจข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัผู้กระท าผิด ต้ังแต่ช้ันสอบสวนเพ่ือประกอบส านวนการ

สอบสวน และน าไปสู่การพิจารณาคดีของพนักงานอยัการเพ่ือให้พนักงานอยัการ สามารถมีค าขอให้ลงโทษ

จ าเลย และเพ่ือให้ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดน ามาสู่การพิจารณาคดีของศาลและการใช้

ดุลพินิจของศาลในการลงโทษจ าเลยได้อย่างเหมาะสมตามหลักการพิจารณาคดีและบังคับโทษที่เหมาะสม

กบับุคคล ดังต่อไปนี้   

1. ให้พนักงานอัยการ เป็นผู้มีอ านาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจ

ไม่เพียงแต่เฉพาะศาล เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานคุมประพฤติ ด าเนินการสืบเสาะและพินิจ 

และเสนอรายงานสืบเสาะและพินิจ ได้ตั้งแต่ช้ันสอบสวน และเสนอรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุม

ประพฤติต่อพนักงานอยัการ เพ่ือเป็นข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัตัวผู้กกระท าความผิด ให้พนักงานอัยการเสนอค า

ขอให้ศาลก าหนดโทษจ าเลย ต่อไปและเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ(Check and Balance) ในการใช้

ดุลพินิจก าหนดโทษจ าเลย เพราะหากศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจ าเลยแตกต่างไปจากที่พนักงานอัยการ

มีค าขอ พนักงานอยัการควรที่จะใช้สทิธอิุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป  

2. ในช้ันสอบสวนจึงควรที่จะมีการด าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด 

โดยเป็นการท างานร่วมกบัพนักงานคุมประพฤติ เพ่ือให้การด าเนินการช้ันสอบสวนมีประสิทธิภาพและเป็น

การท างานร่วมกันของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปิดโอกาสให้หน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ดุลพินิจเสนอการก าหนดโทษจ าเลยโดยมีก าหนด

ระเบียบ ค าสั่ง แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ในช้ันสอบสวน พนักงานอัยการ มีอ านาจสั่งให้พนักงานคุม

ประพฤติด าเนินการสืบเสาะและพินิจ และเสนอรายงานต่อพนักงานอัยการ หากเป็นการด าเนินการ

สืบเสาะและพินิจ ตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานคุมประพฤติ เสนอรายงานต่อพนักงานอัยการ เพ่ือ

ประกอบการท าความเหน็ในการก าหนดโทษจ าเลย  

3. แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ให้มีการก าหนดให้มีการน าข้อเทจ็จริงเกี่ยวอายุ ประวัติ 

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สขุภาพ ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้กระท า

ความผิด และสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปราณี และก าหนดวัตถุประสงค์ในการลงโทษ มาเป็น

องค์ประกอบในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษจ าเลย ดังเช่น ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

ประเทศอังกฤษ (The Criminal Justice Act 2003) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Code Title 
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18 : Crime and Criminal Procedure Section 3553)  และ ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ 

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส (ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส มาตรา 130-1 และ 

มาตรา 132-11) และ ประเทศเยอรมัน (ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน St GB)  

 

บรรณานุกรม 

กรมคุมประพฤติ (2551). คู่มือการปฏิบติังานการสืบเสาะและพินิจผูก้ระท าผิดทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตามประมวล. 

กรุงเทพ: กระทรวงยุติธรรม 

คณิต ณ นคร.(2556).กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป.กรุงเทพฯ:วิญญูชน 

ธานี วรภัทร์.(2553).กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจ าคกุ.กรุงเทพฯ:วิญญูชน 

ธานี วรภัทร์.(2557).หลกักฎหมายมาตรการทางอาญา. กรุงเทพฯ:วิญญูชน 

สรุศักด์ิ ลิขสทิธิ์วัฒนกุล และ ปกป้อง ศรีสนิท.(2558).การศึกษาเพือ่พฒันาแนวทางการลงโทษ หลกัการ

ลงโทษทีไ่ดส้ดัส่วน กรณียาเสพติดใหโ้ทษ .ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อุทยั อาทเิวช.(2557).ทฤษฏีอาชญาวทิยากบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา.กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจ ากดั          

วี.เจ.พร้ินติ้ ง 

Allen,Harry E.(1995).Correction in America : an introduction. Prentice-Hall,ine. 

A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs,New Jersey 

 

 

 

  

637647647


