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 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง ข้อมูลสถิติการกระท้าผิด
กฎหมายแสดงให้เห็นว่าสภาพการณ์การกระท้าผิดกฎหมายของประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้าง
น่าเป็นกังวลเป็นอย่างมากว่า กระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมหรือไม่ นอกจากนี  ยังมีข้อน่าสังเกตว่าในบรรดาผู้กระท้าผิดอาญาที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมมีทั งผู้กระท้าผิดที่เพ่ิงกระท้าความผิดอาญาเป็นครั งแรก และก็มีผู้กระท้าผิดอีกเป็นจ้านวน
มากที่เคยมีประวัติการกระท้าความผิดอาญามาก่อนแล้วมาถูกจับกุมด้าเนินคดีอาญาซ ้าอีก  บางรายมี
ประวัติการกระท้าความผิดอาญาซ ้าจ้านวนมากตั งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจนเข้าสู่วัยกลางคน บางรายถูก
จับกุมมาด้าเนินคดีแล้วได้รับการประกันตัวไปในชั นพิจารณาแต่ก็กลับไปกระท้าความผิดซ ้าอีกใน
ระหว่างได้รับการประกันตัวโดยเฉพาะในคดียาเสพติด แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้า
ผิดซ า้ด้วยการลงโทษผู้กระท้าผิดท่ีมีประวัติการกระท้าผิดมาก่อนให้หนักขึ นกว่าอัตราโทษท่ีศาลจะลง
แก่บุคคลดังกล่าวในอัตราหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่ง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หรือ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 เป็นต้น รวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 58 ที่ให้น้าโทษที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเพ่ือให้โอกาสผู้กระท้าผิดกลับตัวและแก้ไข
ตนเองมาบวกเข้ากับโทษในคดีหลังของผู้กระท้าผิดดังกล่าวที่ไม่เข็ดหลาบกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีก 
แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ยังไม่สามารถหยุดยั งการกระท้าความผิดอาญาซ ้าหลังจากพ้นโทษได้ 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดกฎหมายในประเทศไทย
ประกอบไปด้วยสาเหตุหลัก 2 สาเหตุหลัก สาเหตุแรกคือ สาเหตุทางสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาการขาดการศึกษา ปัญหาการว่างงาน การติดยาเสพติด การหารายได้ด้วยการค้ายาเสพติด การ
เลียนแบบพฤติกรรม  สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอบายมุข และปัญหาด้านทัศนคติส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เช่น 
การต้องการท้างานง่าย ๆ แต่ได้เงินมาก เป็นต้น ส้าหรับสาเหตุประการที่สองคือ สาเหตุจากปัญหาใน
กระบวนการยุติธรรมของไทยเองที่ไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษทางทัณฑวิทยา
ทั งสี่ทฤษฎีได้แก่ ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิด ทฤษฎีตัดโอกาสในการ
กระท้าผิด และทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้ อันเนื่องมาจากปัญหาการก้าหนดโทษที่ไม่เหมาะสม
กับผู้กระท้าผิดอันเนื่องมาจากสาเหตุหลากหลายประการ เช่น ข้อจ้ากัดในการใช้และการขาดโทษและ
มาตรการที่ศาลจะสามารถน้ามาปรับใช้กับผู้กระท้าผิดได้อย่างเหมาะสม การขาดข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้กระท้าผิดและพฤติการณ์การกระท้าผิดที่จะน้ามาใช้ประกอบดุลพินิจ ก้าหนดโทษของศาล 
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ข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้า ปัญหาผู้กระท้าผิดไม่ได้รับโทษเต็มตามค้า
พิพากษาเนื่องจากได้รับการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ หรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ รวมไปถึง
การที่กระบวนการยุติธรรมไทยไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้อย่างเต็มที่ อัน
เนื่องมาจากปัญหาในทางกฎหมาย เช่น การขาดกฎหมายก้าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาในทางปฏิบัติอื่นๆอีกหลายประการ เช่น การขาด
แคลนก้าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณเป็นต้น ซึ่งทุกปัญหาเมื่อเกิดขึ นร่วมกันแล้วส่งผลให้
กระบวนการยุติธรรมไทยไม่เป็นไปตามทฤษฎีทัณฑวิทยาใด ๆ เลย และจึงส่งผลต่อเนื่องไปถึงการ
กระท้าผิดกฎหมายซ ้าของผู้กระท้าผิดในประเทศไทย 
 เมื่อศึกษากฎหมายและมาตรการของต่างประเทศที่ใช้ในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดซ ้าพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ให้ความส้าคัญกับการ
ลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยโทษจ้าคุกที่ยาวนานเพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดซ ้า
บางประเภทให้ได้มากที่สุด ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้าที่คล้ายคลึงกับ
ประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
สิงคโปร์ต่างให้ความส้าคัญกับทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยการน้าหลักการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง (Risk-Need-Responsivity) ที่ให้ความส้าคัญ
กับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูงให้ตรงกับปัจจัยอันน้าไปสู่การ
กระท้าผิดกฎหมายของบุคคลดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าให้ได้มากที่สุดมาใช้แก้ไข
พฤตินิสัยของผู้กระท้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ส้าหรับประเทศ
ญี่ปุ่นก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษที่มีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ด้วยกระบวนการยุติธรรมในทุกกระบวนการบังคับโทษ และยังมีการน้าพัฒนาการของผู้ต้องขังในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูตนเองและความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาพักการลงโทษอีกด้วย  
 งานวิจัยนี จึงเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยให้อยู่ภายใน
กรอบของทฤษฎีทัณฑวิทยาทั งสี่ทฤษฎีให้มากยิ่งขึ น ด้วยการแก้ไขกฎหมาย 5 เรื่องหลัก ๆ คือ 

1. ให้มีการปรับปรุงกฎหมายอาญาที่มีอัตราโทษโดยเฉพาะโทษปรับให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน   

2. ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษของศาลให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามทฤษฎีทัณฑวิทยามากยิ่งขึ น 

3. ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษและวิธีการคุมประพฤติผู้กระท้าผิดทั่วไปและ
ผู้กระท้าผิดซ ้าให้มีมาตรการทางเลือกท่ีศาลจะสามารถท้ามาปรับใช้ได้มากขึ นและให้มาตรการต่างๆมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า รวมไปถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้
มากยิ่งขึ น 

4. ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชทัณฑ์และการปฏิบัติงานคุม
ประพฤติให้เป็นไปในแนวทางแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างเต็มรูปแบบ และ 

5. เสนอให้มีการพักการลงโทษและการพระราชทานอภัยโทษให้ความส้าคัญกับการ
พิจารณาพัฒนาการในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้กระท้าผิดและความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าแต่ละ
รายให้มากยิ่งขึ น 



(5) 

 
ABSTRACT 

 
Title of Dissertation Appropriate Approaches to Punish and Rehabilitate 

Recidivists in Thai Justice System 
Author Mrs. Supitcha Siriwattana Seetasit 
Degree Doctor of Laws 
Year 2015 
 
 
 Thailand is one of the countries with high rate of crimes. Recent crime 
statistics from various sources have brought into question about the efficiency of the 
Thai Justice system in controlling crimes and criminals.  Moreover, among those 
criminals arrested in this country, there are many criminals who have prior criminal 
records; some of which have long records of criminal activities, some were punished 
by the court for many times, and some have just been bailed out during a trial in 
one criminal case and have subsequently committed crimes again, especially drug 
related crimes. Although Thailand has the sentence enhancement laws that increase 
the punishment for previously convicted recidivists to be higher for one third or half 
of the punishment that will be applied for such recidivists. For example, Section 92 
of the Criminal Code or Section 97 of the Narcotics Act B.E. 2522. As well as, Section 
58 of the Criminal Code that allows the court to add the punishment of the infliction 
of which has been suspended in the former case to the punishment in the later 
case, but those laws are still in effective in controlling recidivisms in Thailand.   
 The study found that causes of recidivism of Thai recidivists are mainly as 
follows: 1. Social causes due to problems from, for instance, family, education, job 
vacancy, drug and alcohol, selling drugs for living, imitating other’s bad behaviors, 
living in unhealthy environments, and personal attitude 2. Problems related to the 
justice system, i.e., Thai justice system cannot comply with the four penology 
theories that are retribution, deterrence, incapacitation, and rehabilitation. The issue 
arises from many factors; for example, judges cannot impose the punishments that 
are applicable to each criminal and the criminal circumstances in each case. This is 
because there are some limitations and shortage of punishments and other legal 
measurements for the court to apply on each criminal, including some limitations 
when the sentence enhancement laws are applied, i.e., the criminals do not receive 
full punishments as imposed by the court because of the paroles, the good-time 
credits, and/or the royal pardons provided under number of laws, and, likewise, the 
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lack of sufficient rehabilitation procedures and methods prescribed for offenders and 
recidivists. These problems, altogether, cause the Thai justice system to be 
inconsistent with the standard of the penology theories and therefore result in the 
recidivism problems in Thailand.    
 Other countries, including the United States, Australia, Singapore and Japan 
are recently confronting recidivism problems as well. To resolve the problems, the 
study found that the United States, Australia and Singapore are all adopting very 
long-term imprisonment on various types of recidivists in order to incapacitate them 
as long as possible, while Japan applies the sentence enhancement law which is 
quite similar to Thailand’s laws. For rehabilitating the offenders, the study found that 
the United States, Australia, and Singapore have brought Risk-Need-Responsivity, i.e., 
the theory concentrating on rehabilitating the offenders with a high-level of risks to 
re-offend according to their criminogenic needs. This is in order to reduce the risk of 
reoffending as much as possible and, so far, this theory has produced some 
satisfactory results in these countries. For Japan, the use of the correction law fully 
containing rehabilitative objectives in almost every section and the link of 
rehabilitation of offenders to the parole process are very outstanding and should be 
adopted in our criminal justice system.  
 Therefore, the measures that should be taken into consideration to keep 
Thailand’s criminal laws and procedures to be within a conceptual framework of the 
four penology theories are 

1. Every criminal law should be amended to be more up to date and more 
appropriate to the present society and economy. 

2. The Criminal Code should be amended to create and establish the legal, 
penological and facts-related frameworks so that the judges would be able to 
impose the punishments in line within the scope of the penology theories.  

3. There should be the improvements and enactments of laws relating to 
punishment and probation of offenders and recidivists in order that the court have 
more and various measures to applied on the offenders and that those laws and 
measurements would be effectively enough to incapacitate or deter those offenders 
from reoffending, as well as to rehabilitate them to be good people, as much as 
possible.   

4. There should be the improvements and enactments of laws relating to 
the practices of the correction agency and the probation agency to be fully function 
as rehabilitation service agencies, and 

5. The parole and pardon processes should be enforced on each offender 
more individually and emphasized more on each offender’s ability to correct 
him/herself and to lower the risk of reoffending. 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช 

ที่ได้กรุณาช่วยรับเป็นที่ปรึกษาและได้ช่วยให้ค าแนะน า ตรวจทาน และแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้
ก าลังใจแก่ผู้เขียนเป็นอย่างดีตลอดมา จนผู้เขียนสามารถจัดวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ และ
ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาร่วม ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ผู้เขียนมาโดยตลอดตั้งแต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังมีเนื้อหาเพียงไม่กี่หน้า 
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งานและวิทยานิพนธ์แก่ผู้เขียนหลายประการจนผู้เขียนสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้จนส าเร็จลุล่วงในที่สุด  

ขอขอบพระคุณส านักงานศาลยุติธรรมที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เขียนในการศึกษา
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ที่ส าคัญที่สุด ผู้เขียนขอบกราบขอบพระคุณแทบเท้าคุณแม่สโรชินี ศิริวัฒนา ที่เป็นก าลั งใจ
และก าลังส าคัญในการเดินทางเพ่ือความส าเร็จทางการศึกษาและการท างานที่ยาวนานของผู้เขียนจน
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในที่สุด ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อวัลวิทย์ ศิริวัฒนา ส าหรับค า
สอนต่างๆที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนหมั่นเพียรเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตมาโดยตลอด 
ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอขอบคุณสามีที่สนับสนุน ดูแล เป็นก าลังใจ และช่วยเหลือผู้เขียนในการศึกษาและ
ท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่สามีที่ช่วยดูแลบุตรสาวของผู้เขียนและดูแล
ตัวผู้เขียนเองด้วยในระหว่างที่อยู่ที่สกลนครจนผู้เขียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ด้วยดี อนึ่ง ผู้เขียนขอ
ยกวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กหญิงศุภวิสาข์ สีตะสิทธิ์ บุตรสาวที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่
ผู้เขียนตั้งครรภ์ให้มีความสนใจใฝ่หาความรู้ มีมานะพยายามและประสบความส าเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจท าต่อไป
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3.3.3.2  มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 255 
3.3.3.3  มาตรการปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษ 264 
            ตามค าพิพากษา   

3.3.4 ประเทศสิงคโปร์ 266 
3.3.4.1  มาตรการเพ่ิมโทษ 266  
3.3.4.2  มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 269 
3.3.4.3  มาตรการปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษ 278 
            ตามค าพิพากษา   

บทที่ 4  มาตรการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดอาญาซ  าในกฎหมายไทย 280  
4.1  มาตรการลงโทษและแก้ไขผู้กระท าผิดกฎหมายโดยทั่วไปของประเทศไทย 280 
       ในปัจจุบัน  

4.1.1  มาตรการทางกฎหมาย 280 
4.1.1.1  การลงโทษผู้กระท าผิดตามกฎหมาย 280 
4.1.1.2  การรอการลงโทษหรือการรอการก าหนดโทษและการคุมประพฤติ 287 
4.1.1.3  วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 291 
4.1.1.4  ปัญหาในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย 293  

      4.1.2 มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 329 
4.1.2.1  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า 329 
4.1.2.2  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยการคุมความประพฤติ 335 
4.1.2.3  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยการปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษ 339 
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           ตามค าพิพากษา                      
4.1.2.4  ปัญหาในการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดโดยทั่วไป 357 

4.2  มาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ  าของประเทศไทยในปัจจุบัน 378 
4.2.1  มาตรการทางกฎหมาย 378 

 4.2.1.1  กฎหมายเพิ่มโทษ 378 
 4.2.1.2  กฎหมายบวกโทษ 383 
 4.2.1.3  ปัญหาและข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มโทษ 384 
                 และกฎหมายบวกโทษ 

4.2.2  มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ  า 390 
 4.2.2.1  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ  า 390 
 4.2.2.2  ปัญหาในการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ  า 392 

บทที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดซ  าใน 395 
          ต่างประเทศและการน ามาตรการของต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย 

5.1  มาตรการทางกฎหมาย 395 
5.1.1 เปรียบเทียบมาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดของต่างประเทศ 395 

กับประเทศไทย   
5.1.1.1  มาตรการลงโทษ 395 
5.1.1.2  มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 396 

5.1.2 การใช้มาตรการลงโทษผู้กระท าผิดซ  าอย่างรุนแรงของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 398 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและการน ามาปรับใช้กับประเทศไทย   

5.1.3 การใช้มาตรการจ าคุกและคุมขังผู้กระท าผิดซ  าเป็นระยะเวลายาวนานของ 418 
ประเทศออสเตรเลียและการน ามาปรับใช้กับประเทศไทย   
5.1.3.1 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขังผู้กระท าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบ 418

ก าหนดโทษตามค าพิพากษาหรือโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive 
Detention)  

5.1.3.2 ข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ นในการบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ 426 
           ของประเทศออสเตรเลีย  
5.1.3.3 วิเคราะห์การใช้กฎหมายที่ให้ขังผู้กระท าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบ 428

ก าหนดโทษจ าคุกตามค าพิพากษาหรือโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน 
(Preventive Detention) ของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย 
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5.1.3.4 วิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายก าหนดโทษจ าคุกโดยให้เป็นอ านาจ 433 
ของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท าผิดเมื่อศาลเห็นสมควร 
(Indefinite sentence) กฎหมายก าหนดโทษให้ยาวนานกว่าที่ได้
สัดส่วนกับการกระท าผิดของผู้กระท าผิดซ  า และกฎหมายควบคุม 
ดูแลผู้กระท าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษของประเทศออสเตรเลียกับ 
ประเทศไทย (Post-Sentence Supervision Orders) 

5.1.4 การใช้กฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท าผิดซ  าของประเทศญี่ปุ่นและการน ามา 437 
ปรับใช้กับประเทศไทย   

5.1.5 การใช้มาตรการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดซ  าเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อ 437 
คุ้มครองสังคมของประเทศสิงคโปร์กับการน ามาปรับใช้กับประเทศไทย  
มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 

5.2  มาตาการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 451 
      5.2.1  กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในกระบวนการยุติธรรม 451 
      5.2.2  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดระหว่างต้องโทษจ าคุกและระหว่างคุม 453 
               ประพฤติตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง   

                 5.2.3  การปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู 456 
                          ผู้กระท าผิด   
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 459 
  6.1  กรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟู 459 
                 ผู้กระท าผิดซ  าในประเทศไทย   

6.1.1 กรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาของต่างประเทศในปัจจุบัน 459 
6.1.2 กรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาของประเทศไทยในปัจจุบัน 463 
6.1.3 ข้อเสนอกรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 465 

6.2 ข้อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ  าใน 478 
กระบวนการยุติธรรมไทย   
6.2.1 ข้อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย 480 
        อ่ืน ๆ ในหลักการ  
6.2.2 ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ 482 
        ดุลพินิจก าหนดโทษของศาล   
6.2.3 ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษและมาตรการคุมความ 488

ประพฤติ  
6.2.4 ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษและมาตรการคุมความ 492

ประพฤติส าหรับผู้กระท าผิดซ  า  
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6.2.5 ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายส าหรับผู้กระท าผิดซ  าจนติดเป็นนิสัย 495 
6.2.6 ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษและ 497 

การคุมความประพฤติ   
6.2.7 ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระท าผิด 505 
         ก่อนครบก าหนดโทษในหลักการ   
6.2.8 ข้อเสนอด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม 508

   
บรรณานุกรม  512 
ภาคผนวก  559 
ประวัติผู้เขียน 582 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                                                                      หน้า 
 

1.1  สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ทั่วประเทศ มกราคม 2556-ธันวาคม 2556 1 
1.2  สถิติผู้ต้องขังเด็ดขาดแยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2555  3 
1.3  สถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษ ส ารวจ ณ  4 
      วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
1.4  สถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษ ส ารวจ ณ  5 
      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558     
1.5  สถิตินักโทษระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา แยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษ ส ารวจ ณ 5  
      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
1.6  สถิติผู้ต้องขังเด็ดขาดที่กระท าผิดซ้ า แยกตามลักษณะความผิด จ านวนครั้งที่ 6 
      ต้องโทษของกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ  
1.7  ผลการกระท าผิดซ้ าของกลุ่มตัวอย่างจากกรมราชทัณฑ์ 7 
3.1  ตารางแสดงปัจจัยเสี่ยง/ความต้องการ 7 ประการ 196 
4.1  แสดงข้อมูลที่ปรากฏในส านวนของศาลที่ศาลสามารถน ามาใช้ในการก าหนดโทษ 300 
4.2  แสดงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ า 393 

 
 
 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                                          หน้า 
 

2.1  แสดงการกระจายของความถ่ีในการกระท าผิดฐานปล้นทรัพย์ 42 
2.2  แสดงอัตราความถ่ีในการกระท าผิดกฎหมายต่อปีที่ประเมินจากผู้กระท าผิด 44 
      ที่เริ่มต้นกระท าผิดกฎหมายครั้งแรกท่ีอายุต่าง ๆ กัน 
2.3  แสดงระยะเวลาคงเหลือในการกระท าผิดกฎหมายเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ 53 
      ผู้กระท าผิดเข้าสู่วิถีแห่งอาชญากรมาแล้ว 
3.1  Singapore Prison Service 275 
6.1  แสดงการให้น้ าหนักของทฤษฎีทัณฑวิทยาที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรม 462 
      ของต่างประเทศในปัจจุบัน  
6.2  แสดงแนวโน้มของทฤษฎีทัณฑวิทยาที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทย 465 
      ในปัจจุบัน   
6.3  แสดงจุดยืนในการใช้ทฤษฎีทัณฑวิทยาในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 476 
      ครั้งแรก และผู้กระท าผิดซ้ าในกระบวนการยุติธรรมไทย  
6.4  แสดงความสัมพันธ์และผลลัพธ์ของการใช้โทษและมาตรการต่างๆตามทฤษฎี 477 
      ทัณฑวิทยาต่างๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ า 
      ในเบื้องต้น   
6.5  แสดงข้อเสนอความสัมพันธ์และผลลัพธ์ของการใช้โทษและมาตรการต่าง ๆ ตาม 478 
      ทฤษฎีทัณฑวิทยา ต่างๆเพ่ือวัตถุประสงค์ในลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ า 
      ในเบื้องต้น 
6.6  แสดงข้อเสนอโครงสร้างของโทษและมาตรการอ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 479  

  
 



 
บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การสร้างความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
เป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของรัฐบาลและหน่วยงานราชการด้านยุติธรรม  ปัญหาอาชญากรรมและการ
กระท าผิดกฎหมายอาญาเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ถึงสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ก าลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน  
 ข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 
พบว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มีสถิติการรับ
แจ้งเหตุการณ์กระท าผิดและสถิติการจับกุมผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีดังตารางที่ 1.1 ต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 1.1  สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ทั่วประเทศ มกราคม พ.ศ. 2556-ธันวาคม พ.ศ. 25561 
 

ประเภทคดี รับแจ้ง (คดี) จับกุมได้ (คดี) ร้อยละ 
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 4,716 2,940 62.34 
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย

และเพศ 
23,854 14,594 61.18 

ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 50,149 23,067 46.00 
คดีน่าสนใจ 30,368 8,569 - 

 จับ (รำย) จับ (คน)  
รัฐเป็นผู้เสียหาย (รวมถึงคดี

ยาเสพติด) 
554,029 653,374 - 

 
ในส่วนของศาลยุติธรรม ปรากฏสถิติคดีอาญาขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2556 สูง

ถึง 637,706 คดี2ในขณะที่สถิติคดีอาญาที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั่วประเทศปี พ.ศ. 2557 มีสูงถึง 656,725 
คดี 3 

                                                           
1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศกลาง, สถิติคดีอำญำ 5 กลุ่ม ทั่วประเทศ มกรำคม 2556-ธันวำคม 2556 (กรุงเทพฯ:  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2557).  
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ส าหรับสถิติจ านวนผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศล่าสุด ส ารวจ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2558 พบว่า มีจ านวนผู้ต้องขัง (ผู้ต้องขังเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวน ระหว่างพิจารณาและ
ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา เยาวชนฝากขัง ผู้ต้องกักกัน ผู้ต้องกักขัง) มากถึง 308,116 คน4 ซึ่งยังคงเกินกว่า
ความจุมาตรฐานของเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศที่มีอยู่เพียง 109,430 คน5 ไปเป็นจ านวนมาก  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า สถานการณ์การกระท าผิดกฎหมายของประเทศไทยอยู่ใน
สภาวะค่อนข้างน่ากังวลเป็นอย่างมากว่า กระบวนการยุติธรรมไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ นอกจากนี้ มีข้อน่าสังเกตประการหนึ่งว่าในบรรดาผู้กระท าผิด
อาญาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีทั้งผู้กระท าผิดที่เพ่ิงกระท าความผิดอาญาเป็นครั้งแรก และก็มี
ผู้กระท าผิดอีกเป็นจ านวนมากที่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอาญามาก่อนแล้วมาถูกจับกุมด าเนิน
คดีอาญาซ้ าอีก  บางรายมีประวัติการกระท าความผิดอาญาซ้ าจ านวนมากตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจนเข้าสู่
วัยกลางคน บางรายถูกจับกุมมาด าเนินคดีแล้วได้รับการประกันตัวไปในชั้นพิจารณาแต่ก็กลับไป
กระท าความผิดซ้ าอีกในระหว่างได้รับการประกันตัวโดยเฉพาะในคดียาเสพติด และที่เป็นปัญหา
รุนแรงคือ กรณีผู้ต้องขังในเรือนจ ายังคงติดต่อค้าขายยาเสพติดกับบุคคลภายนอกเรือนจ าและกับ
ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจ าด้วยกันเอง จนกรมราชทัณฑ์ต้องมีมาตรการพิเศษด้วยการย้ายผู้ต้องขัง
คดียาเสพติดรายส าคัญไปขังไว้ที่เรือนจ าเขาบิน จังหวัดราชบุรี เพ่ือตัดวงจรการค้ายาเสพติด6  และจึง
มีแนวคิดที่จะสร้างเรือนจ าซุปเปอร์แมกซ์ (Supermax) ที่มีความมั่นคงแน่นหนาเป็นพิเศษขึ้นเพ่ือขัง
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดโดยเฉพาะ7  ปัญหาการกระท าความผิดอาญาซ้ าจึงเป็นปัญหาที่เรื้อรังและ
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายเพ่ิมโทษจ าเลยที่เคยกระท า

                                                           
2 ส านักงานศาลยุติธรรม, รำยงำนสถิติคดีค้ำงมำ รับใหม่ เสร็จไป ของศำลทัว่

รำชอำณำจักรประจ ำเดือน มกรำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2556, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 
http://www.oppb. coj.go.th/userfiles/file/Statistic/SJanToDeclegal2013.pdf 

3 ส านักงานศาลยุติธรรม, รำยงำนสถิติคดีค้ำงมำ รับใหม่ เสร็จไป ของศำลทั่ว
รำชอำณำจักรประจ ำเดือน มกรำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2557, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 
http://www.oppb. coj.go.th/userfiles/file/Statistic/sjantodeclegal2014%20new.pdf 

4 กระทรวงยุติธรรม, กรมราชทัณฑ์, สถิติผู้ต้องรำชทัณฑ์ท่ัวประเทศ ส ำรวจ ณ วันที่ 16 
กรกฎำคม 2558, ค้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.correct.go.th/stat102/ 
display/ result_ pdf.php?date=2015-07-16.  

5 ธานี วรภัทร,์ วิกฤตรำชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน
, 2554), หน้า 14. 

6 “ดีเดย์ย้ายหัวโจก 700 ผู้ต้องขังยาเสพติดส่งขังเข้ม ‘เรือนจ าเขาบิน’,” เดลินิวส์               
(9 กุมภาพันธ์ 2555), ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://m.dailynews.co.th/News.do? 
contentId=123095 

7 “ราชทัณฑ์วาง 4 มาตรการ แก้ปมยาเสพติดในเรือนจ า เล็งสร้างคุกซุปเปอร์แมกซ์ขังขา    
ใหญ,่” มติชน (1 กุมภาพันธ์ 2555), ค้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.matichon.co 
.th/news_detail.php?newsid=1328079940&grpid=&catid=19&subcatid=1905 

http://www.oppb.coj.go.th/userfiles/file/Statistic/SJanToDeclegal2013.pdf
http://www.correct.go.th/stat102/
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ความผิดอาญามาก่อนให้หนักข้ึนกว่าอัตราโทษที่ศาลก าหนดไว้หนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งของโทษส าหรับ
การกระท าความผิดครั้งล่าสุด ได้แก่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 92 และมาตรา 93 และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 อันเป็น
กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดที่ไม่ส านึกผิดกลับไปกระท าความผิดอาญา
ซ้ าให้หนักขึ้น ทั้งยังเป็นการปรามผู้กระท าผิดหรือผู้ที่ก าลังคิดจะกระท าผิดให้หลาบจ าและเกรงกลั ว
ต่อโทษที่หนักขึ้นตามกฎหมายจนไม่คิดจะกระท าความผิดอีกต่อไป แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ยังไม่
สามารถหยุดยั้งการกระท าความผิดอาญาซ้ าหลังจากพ้นโทษได้ ดังที่ปรากฏว่าประเทศไทยยังมีปัญหา
ผู้กระท าผิดอาญาซ้ าตามที่ปรากฏจากการส ารวจของกรมราชทัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 1.2  สถิติผู้ต้องขังเด็ดขาดแยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-25558 
 

 
 

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีอัตราการกระท าผิดซ้ าที่
ค่อนข้างต่ า แต่ข้อมูลดังกล่าวยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก เนื่องจากที่ผ่านมาก่อนปี พ.ศ. 2556 
เรือนจ าต่าง ๆ  ไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ใช้วิธี
ตรวจสอบข้อมูลการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขังจากข้อมูลที่ปรากฏในหมายจ าคุกตามค าพิพากษาของ
ศาลว่าศาลระบุว่ามีการเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และ 93 หรือพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 เนื่องจากกระท าผิดซ้ าหรือไม่ หรือศาลมีค าพิพากษาให้บวก
โทษจ าคุกจ าเลยในคดีนี้เข้ากับโทษจ าคุกที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนของจ าเลยเนื่องจากจ าเลย
กระท าผิดอาญาซ้ าในระหว่างที่ศาลรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 หรือศาลมี
ค าพิพากษาให้นับโทษจ าคุกของจ าเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจ าคุกของจ าเลยในคดีอาญาอ่ืน ๆ หรือไม่ 
ถ้ามีข้อมูลดังกล่าวในหมายจ าคุกก็จะบันทึกไว้ หรือมิฉะนั้นก็สอบถามผู้ต้องขังว่าเคยกระท าผิดมา

                                                           
8 กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง 

“ปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้ต้องขังกระท ำผิดซ  ำ” (กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 2556), หน้า 2. 
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ก่อนหรือไม่ โดยไม่มีการตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือที่อยู่ของผู้ต้องขังเพราะบางกรณี
ผู้ต้องขังก็เคยใช้ชื่อสกุลอ่ืน ๆ ในการกระท าผิดหรือเคยกระท าผิดในพ้ืนที่อ่ืนมาก่อน ไม่มีการขอ
ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องขังจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การตรวจสอบหาเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ต้องขัง ไม่มีการประสานไปยังเรือนจ าหรือ
ทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังแจ้งว่าเคยต้องโทษเพ่ือขอข้อมูลที่ถูกต้องมาจัดเก็บไว้ ไม่มีการตรวจสอบประวัติ
การกระท าผิดของผู้ต้องขังจากญาติหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ที่กระท าผิดซ้ าแยกกับผู้ต้องขังที่กระท าผิดครั้งแรก9 ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ที่มีอยู่ก่อน ปี พ.ศ. 
2556 จึงเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการสอบถามตัวผู้ต้องขังซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลที่ได้
จากหมายจ าคุกของศาลทั้งที่มีข้อจ ากัดตามกฎหมายบางประการที่อาจท าให้ศาลไม่อาจพิพากษาเพ่ิม
โทษ บวกโทษหรือนับโทษต่อตามกฎหมายได้ทั้งที่ผู้ต้องขังมีประวัติการกระท าผิดอาญาอ่ืน ๆ มาก่อน
หน้านี้ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 กรมราชทัณฑ์จึงจัดให้มีการเก็บข้อมูลผู้ต้องขังด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และใช้เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ต้องขังเป็นข้อมูลหลักในการบันทึกข้อมูลท าให้ข้อมูลของผู้ต้องขัง
มีความแม่นย าขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเรือนจ าและทัณฑสถาน และเนื่องจากข้อมูล
ก่อนปี พ.ศ. 2556 มีความคลาดเคลื่อนอยู่ก่อนแล้วอันเนื่องมาจากปัญหาระบบการจัดเก็บข้อมูล ท า
ให้ข้อมูลสถิติการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขังในอดีตที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจยังคลาดเคลื่อนอยู่ ซึ่งสถิติการ
กระท าผิดซ้ าส ารวจเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีดังนี ้
 
ตำรำงท่ี 1.3  สถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษ ส ารวจ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  
                255710 
 
จ ำนวนครั งที่ต้องโทษ ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
ต้องโทษครั้งท่ี 1 176,482 31,482 207,964 84.58 
ต้องโทษครั้งท่ี 2 21,358 3,768 25,126 10.22 
ต้องโทษครั้งท่ี 3 9,608 745 10,353 4.21 
ต้องโทษครั้งท่ี 4 1,252 360 1,612 0.66 
ต้องโทษ 5 ครั้งข้ึนไป 730 86 816 0.33 
รวมต้องโทษครั งที่2-5 
ขึ นไป 

32,948 4,959 37,907 15.42 

รวมทั งสิ น 209,430 36,441 245,871 100.00 

                                                           
9 นุชนาถ ศรีเผด็จ, กำรศึกษำวิจัยเรื่อง“กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล

ผู้ต้องขังกระท ำผิดซ  ำ” (กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 2550). 
10 กรมราชทัณฑ์, ตำรำงท่ี 6 สถิติผู้ต้องขังเด็ดขำดแยกตำมจ ำนวนครั งที่ต้องโทษ ส ำรวจ 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.correct  
.go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1Onovember2014.pdf 
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ตำรำงท่ี 1.4  สถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษ ส ารวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
                  255811 
 
จ ำนวนครั งที่ต้องโทษ ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
ต้องโทษครั้งท่ี 1 181,274 31,616 212,890 83.99 
ต้องโทษครั้งท่ี 2 22,380 3,831 26,211 10.34 
ต้องโทษครั้งท่ี 3 10,188 784 10,972 4.33 
ต้องโทษครั้งท่ี 4 928 457 2,385 0.94 
ต้องโทษ 5 ครั้งข้ึนไป 918 98 1,016 0.40 
รวมต้องโทษครั งที่2-5 
ขึ นไป 

34,414 5,170 40,584 16.01 

รวมทั งสิ น 216,688 36,786 253,474 100.00 
 

ตำรำงท่ี 1.5  สถิตินักโทษระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา แยกตามจ านวนครั้งที่ต้องโทษ ส ารวจ ณ วันที่ 1  
                 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255812 
 
จ ำนวนครั งที่ต้องโทษ ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
ต้องโทษครั้งท่ี 1 46,004 7,472 53,476 76.71 
ต้องโทษครั้งท่ี 2 9,145 1,484 10,629 15.25 
ต้องโทษครั้งท่ี 3 3,460 542 4,002 5.74 
ต้องโทษครั้งท่ี 4 926 394 1,320 1.89 
ต้องโทษ 5 ครั้งข้ึนไป 183 99 282 0.40 
รวมต้องโทษครั งที่2-5 
ขึ นไป 

13,714 2,519 16,233 23.29 

รวมทั งสิ น 59,718 9,991 69,709 100.00 
  

สถิติจากสองช่วงเวลาดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงอัตราการกระท าผิดซ้ าที่เพ่ิมขึ้นและความ
ถูกต้องของสถิติที่เพ่ิมข้ึนทีละน้อยเนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมสถิติ  

                                                           
11 กรมราชทัณฑ์, ตำรำงท่ี 6 สถิติผู้ต้องขังเด็ดขำดแยกตำมจ ำนวนครั งที่ต้องโทษ ส ำรวจ 

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.correct. 
go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1febuary2015.pdf 

12 กรมราชทัณฑ์, ตำรำงท่ี 7 สถิติผู้ต้องขังเด็ดขำดแยกตำมจ ำนวนครั งที่ต้องโทษ ส ำรวจ 
ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.correct. 
go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1febuary2015.pdf 
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ส าหรับสถิติผู้ต้องขังเด็ดขาดที่กระท าผิดซ้ า แยกตามลักษณะความผิด จ านวนครั้งที่ต้องโทษ
กระท าผิดซ้ า ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส ารวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ของกรมราชทัณฑ์มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงท่ี 1.6  สถิติผู้ต้องขังเด็ดขาดท่ีกระท าผิดซ้ า แยกตามลักษณะความผิด จ านวนครั้งที่ต้องโทษ 
                 กระท าผิดซ้ าของผู้ต้องราชทัณฑ์ท่ัวประเทศ13 

 

 

                                                           
13 กรมราชทัณฑ์, ตำรำงท่ี 15 สถิติผู้ต้องขังเด็ดขำดแยกตำมจ ำนวนครั งที่ต้องโทษ 

ส ำรวจ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จาก 
http://www.correct.go.th/ correct2009/stat/rt103/rt103_1febuary2015.pdf 
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อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการส ารวจข้อมูลการกระท าผิดซ้ า
ของผูที่เคยตกเปนผูตองหาในคดีอาญาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ของส านักกิจการยุติธรรม ที่
น าเลขประจ าตัวประชาชนของอดีตผู้ต้องขังไปตรวจสอบกับข้อมูลประวัติอาชญากร (Criminal 
Database System: CDS) ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลับปรากฏ
ข้อมูลผู้กระท าผิดซ้ าภายในระยะเวลา 3 ปี ในทุกประเภทคดีมากรวมถึงร้อยละ 35.8 โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้กระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติดสูงถึงร้อยละ 44.9 ดังข้อมูลในตาราง 1.514 แสดงให้เห็นว่า อัตรา
การกระท าผิดซ้ าของประเทศไทยที่แท้จริงนั้นอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงทีเดียว 
 
ตำรำงท่ี 1.7  ผลการกระท าผิดซ้ าของกลุ่มตัวอย่างจากกรมราชทัณฑ์ 
 

 
  

นอกจากข้อมูลที่ปรากฏอย่างเป็นทางการเนื่องจากผู้กระท าผิดกระท าผิดกฎหมายซ้ าและถูก
จับกุมมาด าเนินคดีอีกครั้งแล้ว ยังมีผู้กระท าผิดอีกเป็นจ านวนมากที่กระท าผิดซ้ าครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้ง หรือยังคงกระท าผิดซ้ าในลักษณะของผู้กระท าผิดติดเป็นนิสัยหรือเป็นผู้ประกอบอาชญากรรม
เป็นวิถีชีวิตแต่ยังไม่ถูกจับกุมด าเนินคดีหรือถูกจับกุมแค่บางคดี ข้อมูลการกระท าผิดในครั้งที่ไม่ถูก
จับกุมจึงไม่ปรากฏต่อทางราชการประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงปริมาณคดีอาชญากรรมและจ านวน
ผู้ต้องขังที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกวัน ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมและการไม่สามารถน าผู้ กระท าผิดที่
แท้จริงมาลงโทษ ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดโทษที่ไม่เหมาะสมกับผู้กระท าผิด แนวโน้มในการ
พยายามระบายปริมาณผู้ต้องขังคราวละเป็นจ านวนมากเพ่ือพยายามแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกโดย
ขาดการแก้ไขฟ้ืนฟูความประพฤติ ปัญหาการกระท าผิดซ้ าโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติ ดของ
ผู้ต้องขังแม้จะอยู่ระหว่างถูกจ าคุกก็ตามดังที่ปรากฏเป็นข่าวสู่สาธารณชน ปัญหาประสิทธิภาพในการ

                                                           
14 พงศ์กุลธร โรจนวิรุฬห์, สุรัตน์ สาเรือง และอิทธิพล สุขยิ่ง, รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ

โครงกำรส ำรวจข้อมูลกำรกระท ำผิดซ  ำของผูที่เคยตกเปนผูตองหำในคดีอำญำ (รายงานการวิจัย 
เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2556), หน้า 61. 
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แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในระบบเรือนจ าและระบบการคุมประพฤติที่จะกล่าวถึงหลังจากนี้ ร่วมกับ
ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ยากต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ท าให้ผู้วิจัยเชื่อว่าใน
ความเป็นจริงแล้วสถานการณ์การกระท าผิดซ้ าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและมีอัตราการ
กระท าผิดซ้ าที่สูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏจากทางราชการค่อนข้างมาก   

ปัญหาการกระท าความผิดอาญาซ้ าของอดีตผู้ต้องโทษคดีอาญาจึงไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ ที่จะ
มองข้ามไปได ้ และก็ไม่ใช่ว่าประชาชนทั่วไปจะไม่รับทราบปัญหานี้  ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้มี
ข่าวสารเผยแพร่สู่ประชาชนเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดที่มีประวัติกระท าความผิดเก่าอยู่บ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะผู้ที่เพ่ิงพ้นโทษไม่นานแล้วกลับไปกระท าความผิดซ้ า ตัวอย่างเช่น ข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย
โพสต์ประจ าวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ระบุหัวข้อข่าวอย่างชัดแจ้งว่า “รับอภัยโทษไม่
ส านึก ก่อคดีซ้ า”15 ข่าวอดีตผู้ต้องขังที่เพ่ิงพ้นโทษเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 แต่ไปก่อคดียิงแม่ค้า
ถึงแก่ความตายในเดือนมกราคม พ.ศ. 255516  และล่าสุดที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศคือข่าวของ
นายหนุ่ยหรือติ๊งต่างผู้กระท าผิดทางเพศต่อผู้เยาว์ที่เพ่ิงพ้นโทษในคดีพรากผู้เยาว์มาเมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2555 แล้วมาก่อคดีสะเทือนขวัญขึ้นอีก17 ก่อให้เกิดกระแสความสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นใน
ผู้รับฟังข่าวสารอย่างรวดเร็วว่า โทษตามกฎหมายไทยเบาไปหรือไม่ กฎหมายควรจะมีบทลงโทษ
ผู้กระท าผิดซ้ าให้หนักยิ่งกว่านี้หรือไม่ สมควรปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนก าหนดโทษตามค าพิพากษา
หรือไม่หรือควรจะมีมาตรการอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากมาตรการในปัจจุบันเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้กระท าผิดซ้ า
หรือไม่  

เมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียดถึงสาเหตุของการกระท าผิดซ้ านั้นพบว่า สาเหตุของการกระท า
ผิดซ้ าในประเทศไทยมี 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ  

ประการแรก สาเหตุเชิงสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ปัญหา
ความสัมพันธ์กับครอบครัวในวัยเด็ก พ่อแม่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ปัญหาด้านการศึกษาต่ า ไม่ชอบ
เรียนหนังสือในวัยเด็ก เมื่อพ้นโทษก็หางานที่มั่นคงท ายาก ปัญหาอาชีพการงานไม่มั่นคง ว่างงาน 
รายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ การหารายได้จากการค้ายาเสพติดเพ่ือซื้อยาเสพติดหรือ เพ่ือเงิน
รายได้ ปัญหาการติดยาเสพติด ปัญหาการกลับสู่สภาพสังคมเดิม ๆ ภายหลังพ้นโทษท าให้กลับไปมี
พฤติกรรมเช่นเดิม การเลียนแบบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดี และสาเหตุเกี่ยวกับทัศนคติส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  
เช่น ไม่ต้องการท างานหนักแต่ต้องการได้เงินมาก ๆ ด้วยวิธีการง่าย ๆ  การต้องการมีเงินทองเพ่ือให้
เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเพ่ือความสุขของครอบครัว การคิดว่าสิ่งที่ตนเองท าไม่เป็นความผิดหรือ

                                                           
15 “รับอภัยโทษไม่ส านึก ก่อคดีซ้ า,” ไทยโพสต์ (13 ธันวาคม 2554), ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 

2558 จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/1299693 
16 “มือปราบหูด าลั่นจับตายมือปืนยิงแม่ค้า,” เดลินิวส์ (22 มกราคม 2555), ค้นวันที่ 2 

กรกฎษคม 2558 จาก http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=149871 
17“เจาะคดีมหันตภัยสังคม ‘ไอ้หนุ่ย ติ๊งต่าง’ ฆ่าข่มขืนเด็กต่อเนื่องกับกฎหมายที่ต้องแก้ไข,” 

ผู้จัดกำรออนไลน์ (21 ธันวาคม 2556), ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.manager. 
co.th /Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000156322 
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เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใคร ๆ ก็ท า และปัญหาความโลภและการขาดความตระหนักยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น18 
และ 

ประการที่สองคือ สาเหตุจากปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันที่ไม่อาจปฏิบัติได้
สอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษทางทัณฑวิทยา ทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าไม่สามารถน าตัว
ผู้กระท าผิดกฎหมายมาลงโทษได้โดยเร็ว ปัญหาโทษตามกฎหมายอาญาไม่อาจใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 
ไร้ประสิทธิภาพ มีข้อจ ากัดในการใช้โทษ และก็ไม่มีมาตรการทางเลือกที่จะใช้ทดแทนโทษจ าคุกท าให้
ศาลไทยต้องใช้โทษจ าคุกเป็นหลักในการก าหนดโทษ ปัญหาการก าหนดโทษที่ไม่เหมาะสมกับตัว
ผู้กระท าผิดหรือไม่อาจให้ผลเป็นการป้องปรามการกระท าผิดซ้ าในอนาคตได้ เช่น การที่ศาลยึดถือ
โทษตามบัญชีการลงโทษมากเกินไป การที่ผู้พิพากษาขาดความรู้ความช านาญในการใช้ดุลพินิจ
ก าหนดโทษตามทฤษฎีการลงโทษ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าผิดและพฤติการณ์เกี่ยวกับการ
กระท าผิดต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดโทษ การวางตัวเป็นกลางของศาลที่มาก
จนเกินไป หรือข้อจ ากัดของบทบัญญัติกฎหมายเพ่ิมโทษหรือบวกโทษผู้กระท าผิดซ้ าบางประการที่ท า
ให้บางครั้งศาลลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าอย่างผู้กระท าผิดครั้งแรก เป็นต้น อั นเป็นการบั่นทอน
ประสิทธิภาพของทฤษฎีแก้แค้นทดแทนและทฤษฎีป้องปรามการกระท าผิดซ้ าลงไป ปัญหาผู้กระท า
ผิดไม่ได้รับโทษเต็มตามค าพิพากษาอันเนื่องมาจากการได้รับการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ หรือ
พระราชทานอภัยโทษอันเป็นการบั่นทอนประสิทธิภาพทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท าผิดและป้ อง
ปรามการกระท าผิด และปัญหาเก่ียวกับการบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทยที่ไม่เอ้ือต่อการแก้ไขฟ้ืนฟู
ตนเองของผู้กระท าผิดกฎหมายด้วยสาเหตุหลาย ๆ ประการ เช่น ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก การเรียนรู้
พฤติกรรมอาชญากรจากในเรือนจ า ปัญหาด้านนโยบายการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่ไม่ชัดเจน และ
ปัญหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่ใช้ในการฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่ไม่เพียงพอ ท าให้ทฤษฎี
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเสื่อมประสิทธิภาพลงไปมาก ซึ่งทุกปัญหาเมื่อเกิดขึ้นร่วมกันแล้วจึงส่งผลให้
กระบวนการยุติธรรมไทยไม่เป็นไปตามทฤษฎีทัณฑวิทยา  

ปัญหาการกระท าผิดซ้ า ในประเทศไทยจึงเป็นปัญหาทั้งในทางสังคมและปัญหาจาก
กระบวนการยุติธรรมเองที่นอกจากแทนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แต่อาจกลายเป็นช่วย
ซ้ าเติมปัญหาให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้นไปอีกหากไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง นอกเหนือไปจากการแก้ไข
ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ  

ปัญหาผู้กระท าความผิดซ้ าไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ 
ต่างก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน จนกระทั่งเกิดแนวคิดที่จะลดการกระท าความผิดซ้ าหรือป้องกันการ
กระท าความผิดซ้ าในอนาคต โดยประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนากฎหมายขึ้นมา กล่าวคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงโปร์พัฒนามาตรการทางกฎหมายที่มีรูปแบบ
ซับซ้อนและมีความรุนแรงของโทษมากยิ่งไปกว่ากฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าทั่ว  ๆ ไป โดย
มุ่งเน้นมาตรการที่ตอบสนองต่อหลักการทางทัณฑวิทยา คือ การป้องปรามและหลักการตัดโอกาสใน
การกระท าผิดเป็นหลัก ด้วยการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดซ้ าอย่างยาวนานและจ ากัดไม่ให้ผู้กระท าผิด

                                                           
18 กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, เรื่องเดิม, บทคัดย่อ. 
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ซ้ าได้รับการพักการลงโทษอันเป็นการแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคมให้ไปอยู่เสียในเรือนจ าเป็นระยะ
เวลานานเพ่ือให้สังคมปลอดภัยขึ้นเป็นระยะเวลานานหรือถาวร การลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าโดยไม่
ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของโทษกับการกระท าผิด การลงโทษจ าคุกโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุด การขังหรือการควบคุมดูแลผู้กระท าผิดต่อมาภายหลังครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาแล้ว 19 
อันมีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดทางทัณฑวิทยาที่หันมาให้ความส าคัญกับการป้องกัน
สังคมให้มีความปลอดภัยและการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ ามากกว่าการให้ความส าคัญกับ
โทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิดและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่เสื่อมความนิยมลงไปในช่วงปี ค.ศ. 
1970 เป็นต้นมา แต่ก็มีข้อสังเกตว่าทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียต่างมีกฎหมาย
ในระดับต่าง ๆ ที่ก าหนดหลักการทางทัณฑวิทยาและปัจจัยต่าง ๆ ที่ศาลจะต้องค านึงถึงในการ
พิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดเพื่อให้การลงโทษเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด  

อย่างไรก็ดี หลังจากยุคเสื่อมของทฤษฎีแก้แค้นทดแทนในช่วงปี ค.ศ. 1970 ต่อมาในช่วงปี 
ค.ศ. 1990 นักอาชญาวิทยาในต่างประเทศก็หันกลับมาให้ความส าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
โดยมีการน าแนวคิดยุคใหม่ 3 ประการที่มุ่งเน้นไปที่ตัวผู้กระท าผิดแต่ละรายโดยตรงคือ 1. การ
ประเมินความเสี่ยง ในการกลับไปกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดแต่ละรายแล้วจัดให้ผู้มีความเสี่ยงใน
การกลับไปกระท าผิดซ้ าสูงได้รับการบ าบัดก่อน 2. การประเมินปัจจัยภายในของผู้กระท าผิดที่เป็น
สาเหตุในการกระท าผิดอาญาแล้วจัดให้ผู้กระท าผิดได้รับการบ าบัดที่สอดคล้องตรงกับสาเหตุในการ
กระท าผิดของบุคคลดังกล่าว และ 3. การจัดให้ผู้กระท าผิดได้รับการบ าบัดดูแลเพ่ือปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของตัวผู้กระท าผิดหรือความสามารถใน
การเรียนรู้ของผู้กระท าผิดแต่ละราย หรือหลักการ Risk-Need-Responsivity20 มาปรับใช้กับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดทั้งในเรือนจ าและอยู่นอกเรือนจ า

                                                           
19 Susan Seal, William Z. Rayfield, Carl Ballard II, Holden Tran, Christopher 

Kribs-Zaleta and Edgar Diaz, A Dynamical Interpretation of the Three-Strikes Law 
Retrieved July 2, 2015 from https://mtbi.asu.edu/sites/default/files/A_Dynamical_ 
Interpretation_of_the_Three_Strikes_Law.pdf; Bernadette McSherry, Patrick Keyzer 
and Arie Freiberg, Preventive Detention for ‘Dangerous’ Offenders in Australian: 
A Critical Analysis and Proposals for Policy Development, Retrieved June 30, 2015 
from http://www.criminologyresearchcouncil.gov.au/reports/200405-03.pdf  

20James Bonta and others, The Strategic Training Initiative in Community 
Supervision: Risk-Need-Responsivity in the Real World 2010-01, Retrieved July 2, 
2015 from http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2010-01-rnr/ 2010-01-rnr-
eng.pdf; U. S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, Implementing 
Evidence-Based Practice in Community Corrections: The Principles of Effective,  
p. 4, Retrieved June 30, 2015 from http://www.doc.ks.gov/community-corrections/ 
resources/Implementing%20EBP%20in%20Community%20Corrections_%20The%20Pri
nciples%20of%20Effective%20Intervention.pdf 
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ด้วยวิธีการตามหลักการดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์
ช่วยลดอัตราการกลับไปกระท าผิดซ้ าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง21 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่นแม้จะมีรูปแบบของประมวลกฎหมายอาญาที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
รวมถึงบทบัญญัติเพ่ิมโทษผู้กระท าผิดซ้ า แต่ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยกระบวนการยุติธรรมในแทบทุกกระบวนการบังคับโทษ
และมีรูปแบบการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบระเบียบ โดย
พัฒนาการของผู้ต้องขังในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองในญี่ปุ่นยังถูกน าไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาว่าจะ
อนุญาตให้ผู้ต้องขังรายหนึ่งรายใดได้รับการพักการลงโทษหรือไม่อย่างมีนัยส าคัญอีกด้วย22 

นอกจากนี้ เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิดซ้ าของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันล้วนเป็น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสาเหตุการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดในประเทศไทยในเชิง
สังคมศาสตร์ แต่ยังไม่มีงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิดซ้ า
โดยตรง งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งท าการศึกษาว่าปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายหรือ
มาตรการอื่นใดในกระบวนการยุติธรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษหรือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ า หาก
มีแล้ว มาตรการดังกล่าวเพียงพอหรือเหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือมีข้อขัดแย้งประการใดในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องหรือลดทอนประสิทธิภาพของทฤษฎีทัณฑวิทยาอันเป็นอุปสรรคต่อการบังคับ
โทษแก่ผู้กระท าผิดกฎหมายและผู้กระท าผิดซ้ า ดังนั้น หากพบข้อบกพร่องและอุปสรรคอย่างไรแล้ว
ควรจะมีการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมกฎหมาย หรือมาตรการในกระบวนการยุติธรรมอย่างไรเพ่ือที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาผู้กระท าผิดซ้ าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด
ทางทัณฑวิทยาทั้งในอดีตและปัจจุบันอันเป็นรากฐานที่มาของโครงสร้างของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย เพ่ือค้นหาแนวความคิดทางทัณฑ
วิทยาที่เหมาะสมจะน ามาใช้พัฒนามาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอ่ืน  ๆ ของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ร่วมกับการศึกษารูปแบบกระบวนการยุติธรรมและประสบการณ์การใช้
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศ ทั้งในด้านที่เป็น
ประโยชน์และที่เกิดปัญหาขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เพ่ือวิเคราะห์หามาตรการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับ
กระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และด้วยหวังในอีกทาง
หนึ่งว่า ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จะสามารถตอบค าถามของประชาชนและสังคมว่าประเทศไทยควรจะมุ่ง
หน้าไปสู่การใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงในการแก้ไขปัญหาผู้กระท าผิดซ้ าและปัญหาอาชญากรรมตามที่
สังคมเรียกร้อง หรือควรหันไปใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่างจริงจังเพ่ือป้องกันการหวน
กลับไปกระท าผิดซ้ าได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

                                                           
21 ใช้กับทั้งกรณีผู้กระท าผิดรับโทษจ าคุกในเรือนจ า (Incapacitation) หรือในกรณีที่ได้รับ

การรอลงอาญาจากศาลหรือได้รับการพักการลงโทษปล่อยตัวก่อนครบก าหนดตามค าพิพากษาจาก
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (Community-Based Corrections) 

22 UNAFEI, Criminal Justice in Japan (n.p.: UNAFEI, 2011), pp. 42-43; Section 
28 of the Penal Code (Japan) 
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1.2   วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความหมาย รูปแบบและลักษณะของการกระท าผิดซ้ าและผู้กระท าผิดซ้ าใน
ระดับสากลและตามกฎหมายไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไป 

2. เพ่ือวิเคราะห์หาแนวคิดทางทัณฑวิทยาที่เหมาะสมส าหรับสถานการณ์การกระท าผิด
อาญาและการกระท าผิดอาญาซ้ าในยุคปัจจุบันอันจะน าไปสู่การสร้างแนวทางและมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมต่อไป 

3. เพ่ือศึกษากฎหมายและมาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ ารูปแบบต่าง  ๆ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนความ
เหมาะสมของกฎหมายและมาตรการที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศดังกล่าวในปัจจุบัน 

4. เพ่ือศึกษากฎหมายและความเหมาะสมของแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้กระท าผิดซ้ า ทั้ง
มาตรการลงโทษตามกฎหมายและมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดของประเทศไทยที่มีอยู่และบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงข้อขัดข้องในกระบวนการยุติธรรมไทยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการแก้ไข
ปัญหาผู้กระท าผิดอาญาซ้ า  

5. เพ่ือวิเคราะห์ประสบการณ์การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ ที่ใช้
ในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าในกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศเพ่ือค้นหา และ
สร้างแนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าในกระบวนการยุติธรรมไทยใน
ปัจจุบัน 

 
1.3   สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

กระบวนการยุติธรรมไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้กระท าผิดและ
ผู้กระท าผิดซ้ าที่ เป็นรูปธรรมและมาตรการในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมหลาย ๆ ส่วนก็มีความขัดแย้งกันเองท าให้การบังคับใช้โทษและ
มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ จึงเกิดสมมุติฐานว่า
ประเทศไทยควรมีการแก้ไข ปรับปรุงและเพ่ิมเติมมาตรการทั้งในด้านกฎหมายและมาตรการด้านอ่ืน ๆ 
ในกระบวนการยุติธรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษและมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดกฎหมาย
ทั่วไปและผู้กระท าผิดซ้ าโดยตรงและที่เก่ียวข้องโดยอ้อมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบันเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยสามารถจัดการและแก้ไขกับสถานการณ์การ
กระท าผิดซ้ าของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
1.4   ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1. งานวิจัยฉบับนี้จ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกฎหมายและมาตรการอ่ืน  ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 
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18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เท่านั้น  

2. งานวิจัยฉบับนี้จ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดอาญาซ้ าของผู้กระท าผิดที่ถกูศาลพิพากษาว่ากระท าผิดอาญาแล้วแต่กลับไปกระท าผิดกฎหมายอีก 
และเป็นการศึกษาค้นคว้าเฉพาะมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมชั้นศาลกับ
กระบวนการบังคับโทษและการคุมประพฤติผู้กระท าผิดตามค าพิพากษาของศาลเท่านั้น  

3. ค าว่า “ผู้กระท าผิดซ้ า” เฉพาะที่กล่าวถึงกรณีผู้ที่กระท าผิดซ้ าตามกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยในงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึงผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท าผิดอาญามาก่อนแล้วหวน
กลับไปกระท าผิดอาญาซ้ าอีกในภายหลัง โดยไม่จ ากัดว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน
หรือไม่ โดยเทียบเคียงกับความหมายของการกระท าผิดซ้ าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 
มาตรา 92 และกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระท าผิดซ้ าอื่น ๆ   

4. ค าว่า “Preventive Detention” ซึ่งงานวิจัยนี้แปลความหมายว่า “การคุมขังเพ่ือ
ป้องกัน”ตามที่กล่าวถึงในงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึงการขังหรือจ าคุกผู้กระท าผิดกฎหมายไว้ตามค า
พิพากษาของศาลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการลงโทษหรือควบคุมผู้กระท าผิดซ้ าบางประเภทเท่านั้น ไม่
หมายความรวมถึงการขังผู้กระท าผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไว้เพ่ือรอการ
พิจารณาคดีในชั้นศาล23 ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปของค าว่า Preventive Detention  

5. เนื่องจากทั้งผู้กระท าผิดครั้งแรกและผู้กระท าผิดซ้ าอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงจ าเป็นต้องกล่าวถึง ศึกษา และเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โทษและมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่สามารถใช้บังคับได้กับทั้งผู้กระท าผิดครั้งแรกและผู้กระท า
ผิดซ้ าด้วย นอกเหนือไปจากที่จะกล่าวถึง ศึกษาและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษและมาตรการ
แก้ไขฟ้ืนฟูท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิดซ้ าโดยตรง  

 
1.5   ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษา
เอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ตัวบทกฎหมาย หนังสือ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
ของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ 
รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้พิพากษา 
จ านวน 10 ท่าน และพนักงานอัยการ จ านวน 11 ท่าน เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอเพ่ือแก้ไข

                                                           
23 Preventive Detention, Imprisonment of a Person Under Arrest without 

the Right to Bail While Awaiting Trial for a Felony Because That Person Is 
Considered a Danger To Society, Retrieved July 2, 2015 from http://www.merriam-
webster.com/ dictionary/preventive%20detention 
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ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมของงานวิจัยนี้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไปส าหรับประเทศไทย  
 
1.6   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 

1. สามารถทราบและเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของการกระท าผิดอาญาซ้ าโดยทั่วไป  
2. สามารถเข้าใจแนวความคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมาย อันจะน าไปสู่

การค้นหาแนวทางในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าที่เหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน 
3. สามารถทราบถึงมาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดกฎหมายด้วยกระบวนการ

ยุติธรรมที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน และข้อขัดข้องในการบริหารงานยุติธรรมใน
กระบวนการยุติธรรมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดครั้งแรกและ
ผู้กระท าผิดซ้ าในปัจจุบัน 

4. สามารถทราบถึงแนวความคิดและมาตรการทางกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่าแนวความคิดและมาตรการใดมีความเหมาะสมและได้ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
อันอาจเป็นประโยชน์และเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าผิดอาญาซ้ าใน
ประเทศไทย 

5. ผลการศึกษาทั้งหมดสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายและมาตรการ
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาการกระท าผิดซ้ าในประเทศไทย ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของผู้กระท าผิดภายหลังพ้นโทษที่จะไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก 
 

 



 
บทท่ี 2 

 
ทฤษฎแีละแนวคิดว่าดว้ยการกระท้าผิดซ ้า 

 
การกระท้าผิดซ ้าเป็นถ้อยค้าที่เข้าใจกันได้โดยทั่วไปว่าคือ การที่บุคคลคนหนึ่งกระท้าผิด

กฎหมายอาญามากกว่าหนึ่งครั ง แต่ในทางวิชาการนั น การกระท้าผิดซ ้ามีความหมายที่ค่อนข้าง
หลากหลาย ขึ นอยู่กับบริบทที่ผู้วิจัยแต่ละท่านต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมามีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้าในหลายแง่มุม ทั งแง่มุมในด้านสังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
จิตวิทยา อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และนิติศาสตร์ ดังนั น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของงานวิจัย
นี ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในด้านนิติศาสตร์เพ่ือการค้นหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการ
กระท้าผิดซ ้าในกระบวนการยุติธรรมไทย จ้าเป็นต้องศึกษาความหมายของการกระท้าผิดซ ้า การชี วัด
ว่าอย่างไรจึงถือเป็นการกระท้าผิดซ ้า ผู้กระท้าผิดที่กระท้าผิดซ ้าจนมีลักษณะกระท้าผิดติดเป็นนิสัย 
ผู้กระท้าผิดซ ้าที่ปรากฏในกฎหมายอาญาของประเทศไทย  ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยที่ปรากฏใน
กฎหมายอาญาของประเทศไทย ผู้กระท้าผิดซ ้าในมุมมองของราชทัณฑ์ไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
บังคับโทษตามกฎหมายโดยตรง การศึกษาลักษณะของการกระท้าผิดซ ้าโดยศึกษาจากงานวิจัยที่มี
ผู้วิจัยไว้แล้ว และสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าทั งสาเหตุในเชิงสังคมศาสตร์และสาเหตุจากปัญหาใน
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ทราบแนวคิดเก่ียวกับการกระท้าผิดซ ้าต่าง ๆ ทั งในระดับสากลและที่เคย
ศึกษาในประเทศไทยในหลาย ๆ ด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยต่อไป ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี  

 
2.1   ความหมายของการกระท้าผิดซ ้า 
 

ค้าว่า “การกระท้าผิดซ ้า” ในภาษาอังกฤษมีหลายค้าได้แก่ Recidivism ซึ่งเป็นค้าที่ใช้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส้าหรับค้าที่ใช้ในประเทศอังกฤษคือ Reoffending24   

ค้าว่า Recidivism มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือค้าว่า Recidere25 โดยมีที่มาจากการ
เติมค้าว่า “re” เข้าไปข้างหน้าค้ากริยา “cidere” ที่มีความหมายว่า ต่้าลง ลดลงหรือน้อยลง น้าไปสู่
ค้าว่า Recidere ที่แปลว่า การถอยหลังกลับนั่นเอง  ค้าว่า Recidivism จึงมีความหมายตรงตัวว่า 
การถอยหลังกลับ (to fall back) ซึ่งมักจะใช้ในความหมายของการถอยหลังกลับสู่ลักษณะนิสัยที่ไม่ดี 

                                                           
24 Open Justice, Making Sence of Justice, Retrieved March 24, 2015 from 

http://open.justice.gov.uk/reoffending/prisons/  
25 Michael D. Maltz, Recidivism (Orlando, Florida: Academic, 2001), p. 54, 

Retrieved March 24, 2015 from http://www.uic.edu/depts/lib/forr/ pdf/crimjust/ 
recidivism.pdf.   

http://open.justice.gov.uk/reoffending/prisons/
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(into bad habits) หรือกลับสู่ลักษณะนิสัยดั งเดิม (into old habits) โดยมักใช้กับบริบทของ
อาชญากรรมหรือกระท้าผิดกฎหมายอาญาโดยเฉพาะ26  

พจนานุกรมฉบับต่าง ๆ และนักวิชาการต่างให้ความหมายของค้าว่าการกระท้าผิดซ ้า หรือ 
Recidivism  ที่แตกต่างกันไป แต่ก็ล้วนเป็นที่เข้าใจได้ในบริบทเดียวกันว่าหมายถึงการที่บุคคลหนึ่ง
กลับไปกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีกนั่นเองดังรายละเอียดต่อไปนี  

Merriam-Webster Dictionary ให้ความหมายของการกระท้าผิดซ ้า (Recidivism) ว่าคือ 
แนวโน้มในการหวนกลับไปมีพฤติกรรมอาชญากร27 

Black’s Law Dictionary ยังให้ความหมายของการกระท้าผิดซ ้า (Recidivism) ว่าหมายถึง 
แนวโน้มในการหวนกลับไปมีนิสัยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมอาชญากร 28 ส่วนสารานุกรม 
Britannica ให้ความหมายของค้าว่า Recidivism ว่าคือ แนวโน้มในการมีพฤติกรรมอาชญากรอย่าง
ต่อเนื่องอันน้าไปสู่การจับกุมและการถูกจ้าคุกหลายครั ง29  

Oxford Dictionary ให้ความหมายของการกระท้าผิดซ ้า (Recidivism) ว่า “ลักษณะนิสัยใน
การกลับไปกระท้าผิดกฎหมายอีก” และจึงให้ความหมายของค้าว่าผู้กระท้าผิดซ ้า (Recidivist) ว่า “ผู้
ที่กลับไปกระท้าผิดกฎหมายอย่างเป็นนิสัย”30  

H. M. Metcalf ให้ความหมายของการกระท้าผิดซ ้า (Recidivism) ว่า “การหวนกลับไปหรือ
การกลับไปมีลักษณะนิสัยอาชญากร โดยเฉพาะภายหลังจากที่เคยถูกลงโทษมาแล้ว”31 ซึ่งแสดงให้
เป็นนัยที่แนวความคิดเรื่องการแก้ไขผู้กระท้าผิดด้วย32 

Harry WIllbach ผู้วิจัยบทความเรื่อง “อะไรเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการกระท้าผิดซ ้า” (What 
Constitute Recidivism) ให้ความหมายของค้าว่า “การกระท้าผิดซ ้า” ว่าหมายถึง “การกระท้าซ ้า
ซึ่งพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ภายหลังจากที่ผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวเคยได้รับประสบการณ์ด้านลบอัน

                                                           
26Merriam-Webster Online Dictionary, Retrieved June 30, 2015 from 

http://www.merriam-webster.com/word-of-the-day/2012/06/02/ 
27Merriam-Webster Online Dictionary, Retrieved March 24, 2015 from 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/recidivism.  
28 Black’s Law Dictionary, 8th ed. (Eagan, MN: Thomson West, 2004). 
29 Encyclopedia Britannica, Retrieved June 30, 2015 from http://global. 

britannica.com/EBchecked/topic/493522/recidivism 
30 Norval Morris, The Habitual Criminal (Westport, Connecticut: London 

School of Economics and Political Science, Greenwood, 1950), p. 3.  
31 Harold M. Metclaf, “Recidivism and the Courts,” Journal of Criminal Law 

and Criminology 26 (1935): 37 quoted in Norval Morris, op.cit., p. 3. 
32 Norval Morris, op.cit., p. 3. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/recidivism
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เนื่องมาจากพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้ว หรือเคยได้รับการปฏิบัติหรือฝึกฝนให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างไป
จากพฤติกรรมเดิมของตนดังกล่าว”33  

ส้าหรับค้าว่า ผู้กระท้าผิดซ ้า หรือ Recidivist นั น สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ (National 
Institue of Justice) ของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวถึงผู้กระท้าผิดซ ้าว่าคือ ผู้ที่หวนกลับไปมี
พฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายอีกหลังจากที่บุคคลดังกล่าวได้รับโทษหรือได้ผ่านกระบวนการแทรกแซง
พฤติกรรมมาแล้วส้าหรับการกระท้าผิดครั งก่อน34 

Black’s Law Dictionary ให้ความหมายว่าคือ บุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิด
อาญามาแล้วหลายครั ง หรือผู้กระท้าผิดอีก (Repeat offender) และยังหมายความรวมถึง ผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัย (Habitual Offender หรือ Habitual Criminal) และผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถี
ชีวิต (Career criminal) 35 แสดงให้เห็นว่า ผู้กระท้าผิดซ ้านั นมีหลายแง่มุม  

โดยค้าว่า ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย หรือ Habitual Offender นั น  Black’s Law Dictionary 
ให้ความหมายว่าหมายถึง บุคคลที่กระท้าผิดอาญาในลักษณะเดียวกันหรือในความผิดอย่างเดียวกันซ ้า ๆ 
หลายครั งในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายก้าหนด และด้วยเหตุนี จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเพ่ิมโทษ
แก่บุคคลดังกล่าวตามกฎหมาย36 ในขณะที่สารานุกรม Britannica ให้ความหมายของค้าว่าผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัยว่าคือ บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาบ่อยครั งและได้รับการสันนิษฐานว่า
เป็นอันตรายต่อสังคม37 

ส้าหรับค้าว่า ผู้กระท้าผิดอีก หรือ Repeat Offender นั น Black’s Law Dictionary ให้
ความหมายว่าหมายถึงบุคคลที่เคยต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดกฎหมายอาญามากกว่า 1 ครั ง38  

Black’s Law Dictionary ให้ความหมายของค้าว่าผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตหรือ 
Career criminal ว่า ตามคู่มือการลงโทษระดับรัฐ (Federal sentencing guideline) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตคือบุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าความผิด
อาญารุนแรง (Violent Felony) หรือกระท้าความผิดอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด (Controlled 
Substances) มาแล้ว 2 ครั ง แล้วได้กระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์อีก39  

                                                           
33 Harry Willbach, “What Constitutes Recidivism,” Journal of Criminal Law 

and Criminology 33 (1942): 32. 
34National Institute of Justice, Recidivism, Retrieved June 27, 2015 from 

http://www.nij.gov/topics/corrections/recidivism/pages/welcome.aspx.   
35 Black’s Law Dictionary, op.cit. 
36 Ibid. 
37 Encyclopedia Britannica, Retrieved June 30, 2015 from http://global. 

britannica.com/EBchecked/topic/250832/habitual-offender.  
38 Black’s Law Dictionary, op.cit. 
39 Ibid.  

http://www.nij.gov/topics/corrections/recidivism/pages/welcome.aspx
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/250832/habitual-offender
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/250832/habitual-offender
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ในขณะที่นักวิชาการบางคนให้ความหมายของค้าว่าผู้กระท้าผิดซ ้า (Recidivist) ว่าหมายถึง 
ผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษมาแล้วแต่ยังไม่ถึงกับต้องได้รับโทษจ้าคุก40 จึงมักจะปรากฏในบริบท
ของกระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปว่า “ผู้กระท้าผิดซ ้า” หมายถึง ผู้ที่ภายหลังจากถูกปล่อยตัวออก
จากการควบคุมภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเนื่องมาจากการกระท้าผิดอาญาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขพฤติกรรมของตนเองได้ โดยบุคคลดังกล่าวถอยหลังกลับไปหรือหวนกลับคืนไปมีรูปแบบ
พฤติกรรมรูปแบบเดิมดังเช่นก่อนหน้าที่บุคคลดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และในที่สุดหวน
กลับไปกระท้าผิดอาญาซ ้าอีก41 ซึ่งท้าให้กรอบความคิดของค้าว่าผู้กระท้าผิดซ ้าค่อนข้างกว้างมาก42 
จนไม่อาจกล่าวถึงองค์ประกอบของการกระท้าผิดซ ้าเพ่ือที่จะก้าหนดความหมายและนิยามของการ
กระท้าผิดซ ้าให้ลึกลงไปในรายละเอียดได้มากกว่าความหมายที่เป็นที่ เข้าใจกันโดยทั่วไปใน
ระดับพื นฐานว่า การกระท้าผิดซ ้าคือการที่บุคคลกระท้าผิดกฎหมายมากกว่าหนึ่งครั ง ส่วน
องค์ประกอบในรายละเอียดของการกระท้าผิดซ ้า เช่น ประเภทของความผิดที่กระท้าผิดซ ้า จ้านวน
ครั งที่กระท้าผิดกฏหมาย จ้านวนครั งที่ถูกจับได้ จ้านวนครั งที่ถูกศาลลงโทษ หรือจ้านวนครั งที่ได้รับ
โทษจ้าคุกเหล่านี เป็นต้น กลายเป็นเรื่องของการชี วัดว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการกระท้าผิดซ ้าเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยส้าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้าที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่
แตกต่างหลากหลายกันไป  

Robert Weisberg จึงกล่าวว่า การกระท้าผิดซ ้าเป็นแนวคิดทางสังคมวิทยาและอาชญา
วิทยาที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากเป็นอย่างยิ่ง การค้นหาความหมายของการกระท้าผิดซ ้าส้าหรับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงเป็นเรื่องที่ไม่จ้าเป็นส้าหรับนักปฏิบัตินิยมบางท่าน อย่างไรก็ดี 
กระบวนการยุติธรรมอาจจะจ้าเป็นที่จะต้องก้าหนดรูปแบบของการกระท้าผิดซ ้าอย่างเป็นทางการ
เพ่ือใช้ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและเพ่ือการบังคับโทษ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวควรจะ
เป็นไปในแนวทางที่ไม่เป็นที่โต้แย้งเพ่ือที่จะสามารถก้าหนดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะสามารถ
ก้าหนดความหมายของค้าว่าการกระท้าผิดซ ้าขึ นได้ และควรจะเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมที่เพียง
พอที่จะสามารถบริหารจัดการได้ในทางปฏิบัติ และสามารถน้ามาปรับใช้ได้กับกระบวนการต่า ง ๆ 
หรือเขตอ้านาจที่แตกต่างกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการ
หรือมาตรการต่าง ๆ ในการลดการกระท้าผิดซ ้าต่อไปในอนาคต43  
 
2.2  การชี วัดการกระท้าผิดซ ้า (Measuring Recidivism)  

 
ด้วยเหตุนี  แม้จะเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในทางอาชญาวิทยาว่า “กระท้าผิดซ ้า” หมายถึง 

การกลับไปกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีก ส่งผลให้ “ผู้กระท้าผิดซ ้า” หมายถึง ผู้ที่เคยกระท้าผิดอาญา

                                                           
40 Norval Morris, op.cit., p. 3. 
41 Michael D. Maltz, op.cit., p. 54. 
42 Norval Morris, op.cit., p. 3. 
43 Robert Weisberg, “Meanings and Measures of Recidivism,” Southern 

California Law Review 87 (2014): 799-800. 
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มาแล้วกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก แต่การจะชี วัดการกระท้าผิดซ ้าเพ่ือก้าหนดความหมายของค้าว่า “การ
กระท้าผิดซ ้า” ในทางปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยหรือการพัฒนากฎหมายค่อนข้างท้าได้
หลากหลาย  

Willbach กล่าวว่า นักวิจัยอาจชี วัดการกระท้าผิดซ ้าได้หลายวิธี วิธีการแรกคือ การวัดจาก
ประวัติการถูกจับกุม ซึ่งมักจะเป็นวิธีการที่นักวิจัยคิดว่าเป็นการวัดการปรับเปลี่ยนตนเองของบุคคล
เข้ากับชีวิตทางสังคมที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่วิธีการนี ยังขาดความน่าเชื่อถืออยู่มากเนื่องจากแม้ว่า
ผู้กระท้าผิดถูกจับกุมด้าเนินคดี แต่ก็อาจไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจ้าเลยต่อศาลหรือถูกพิพากษาลงโทษจ้าคุก
ส้าหรับความผิดที่ถูกจับกุมทุกครั ง44 นอกจากนี ผู้กระท้าผิดก็ไม่ได้ถูกจับกุมทุกครั งที่กระท้าผิด
กฎหมายเสมอไป45 

วิธีการที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ นคือ การวัดจากประวัติการต้องโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษา 
ซ่ึง Willbach เห็นว่า เป็นวิธีการที่เหมาะสมจะน้ามาใช้ชี วัดอัตราการกระท้าผิดซ ้ามากที่สุด อย่างไรก็
ดี การชี วัดอัตราการกระท้าผิดซ ้าจากจ้านวนครั งที่บุคคลต้องโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษายังมี
ข้อบกพร่องที่ส้าคัญคือ ผู้กระท้าผิดซ ้าบางคนอาจไม่ได้รับโทษจ้าคุกทุกครั ง และบางคนก็ไม่เคยรับ
โทษจ้าคุกเลย แต่ค้าว่าผู้กระท้าผิดซ ้าของ Willbarch ในที่นี หมายถึง ผู้ที่เคยรับโทษจ้าคุกมาก่อน
อย่างน้อย 1 ครั ง46   

ส้าหรับการวัดจากจ้านวนครั งที่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษอาจเป็นวิธีการชี วัดอัตราการ
กระท้าผิดซ ้าที่แม่นย้ามากยิ่งกว่าการวัดจากจ้านวนครั งที่เคยกระท้าผิดมาก่อน แต่ประวัติการกระท้า
ผิดครั งก่อน ๆ ก็มักจะใช้ในการวัดอัตราการกระท้าผิดซ ้าเช่นกันเพราะข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ
กระท้าผิดครั งก่อน ๆ มักจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบจ้านวนครั งที่เคย
กระท้าผิดจริง ๆ มากกว่าการวัดจากจ้านวนครั งที่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษ47  

นอกจากวิธีการวัดการกระท้าผิดซ ้าที่ Willbach กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังปรากฏวิธีการชี วัด
การกระท้าผิดซ ้าจากงานวิจัยต่าง ๆ อีกมากมายหลายวิธี เช่น วัดจากประวัติการถูกจับกุม วัดจาก
ประวัติการถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิด วัดจากสถิติผู้ที่ศาลพิพากษาให้รอการลงโทษแล้วถูกจับกุม
กลับมาต้องโทษจ้าคุกอีกครั ง  วัดจากสถิติอดีตผู้ต้องขังตามค้าพิพากษาที่พ้นโทษแล้วถูกจับกุม
ด้าเนินคดีภายใน 3 ปี นับแต่พ้นโทษครั งก่อนไม่ว่าประเภทคดีใด ๆ วัดจากสถิติอดีตผู้ต้องขังตามค้า
พิพากษาที่พ้นโทษแล้วถูกจับกุมด้าเนินคดีอีกโดยพิจารณาประเภทคดีว่าเป็นคดีอาญา อุกฉกรรจ์ 
(Felony) หรือคดีอาญาเล็กน้อย (Misdemeanor) ภายใน 3 ปี นับแต่พ้นโทษครั งก่อน  วัดจากสถิติ
อดีตผู้ต้องขังตามค้าพิพากษาที่พ้นโทษแล้วถูกจับกุมด้าเนินคดีและศาลได้มีค้าพิพากษาลงโทษส้าหรับ
การกระท้าผิดความผิดครั งใหม่  หรือวัดจากสถิติประเภทคดีที่มีการกระท้าผิดอาญาซ ้ามากที่สุด    

                                                           
44 Harry Willbach, op.cit., p. 32. 
45 Michael D. Maltz, Recidivism (Orlando, Florida: Academic, 1984) quoted in 

National Institute of Justice, Measuring Recidivism, Retrieved June 27, 2015 from 
http://www.nij.gov/topics/corrections/recidivism/Pages/masuring.aspx   

46 Harry Willbach, op.cit., p. 33-34.  
47 Ibid., p. 35.  
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เป็นต้น48 ด้วยเหตุนี  ในทางปฏิบัติและในเชิงการศึกษาวิจัยนั น ความหมายของค้าว่า การกระท้าผิด
อาญาซ ้าจึงไม่ได้มีความหมายตรงไปตรงมาเพียงว่า การที่บุคคลกระท้าผิดอาญามากกว่า 1 ครั ง 
เพราะการกระท้าผิดอาญาซ ้าในทางปฏิบัติมีหลากหลายรูปแบบที่ผู้ศึกษาวิจัยจะต้องพิจารณาก่อนที่
จะก้าหนดความหมายหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติการกระท้าผิดอาญาซ ้าส้าหรับงานวิจัยของตน  

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะใช้วิธีการชี วัดการกระท้าผิดซ ้าวิธีการใดวิธีการหนึ่ง สิ่งส้าคัญที่นักวิจัย
ต้องพิจารณาในการชี วัดการกระท้าผิดซ ้าก็คือ 

1. งานวิจัยของผู้วิจัยจะทราบได้อย่างไรว่ามีการกระท้าผิดซ ้าเกิดขึ นแล้ว  
ซึ่งวิธีการที่ผู้วิจัยจะสามารถทราบได้ว่ามีการกระท้าผิดซ ้าเกิดขึ นแล้ว  ตัวอย่างเช่น การ

ตรวจสอบประวัติการถูกจับกุม การถูกศาลพิพากษาลงโทษ การละเมิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ หรือ
การกลับไปรับโทษจ้าคุกในเรือนจ้าอีกจากเอกสารหลักฐานของทางราชการต่าง ๆ  การสัมภาษณ์
ผู้กระท้าผิดเพ่ือค้นหาว่าบุคคลดังกล่าวเคยกระท้าผิดมาแล้วกี่ครั งนับตั งแต่ที่ได้เข้าไปหรือพ้นจาก
โปรแกรมหรือมาตรการแทรกแซงพฤติกรรมต่าง ๆ  การตรวจสอบการกระท้าผิดซ ้าภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (เช่น ผู้กระท้าผิดถูกจับกุมอีกภายหลังจากที่ได้เข้าโปรแกรมบ้าบัดยาเสพติดในชุมชน
แล้วหรือไม่ หรือผู้กระท้าผิดถูกจับกุมซ ้าอีกภายใน 3 ปี นับแต่พ้นโทษครั งก่อนหรือไม่) หรือการชี วัด
จากระยะเวลาที่ผู้กระท้าผิดหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกนับแต่การกระท้าผิดครั งก่อน เป็นต้น  

2. ผู้กระท้าผิดกระท้าผิดซ ้าเมื่อใด เนื่องจากระยะเวลาในการหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าเป็น
กุญแจส้าคัญในการท้าความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของผลกระทบที่เกิดขึ น
จากมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ และกระบวนการแทรกแซงพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด  

“การกระท้าผิดซ ้า” จึงสามารถวิเคราะห์ได้จากเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นและเหตุการณ์ที่
เป็นจุดสิ นสุด โดยเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นอาจจะก้าหนดจากการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู การ
พ้นโทษจ้าคุก การรอการลงโทษ หรือการเริ่มต้นการพักการลงโทษ ส่วนเหตุการณ์ที่เป็นจุดสิ นสุด
โดยทั่วไปแล้วมักจะก้าหนดจากเหตุการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น การถูกจับกุมหรือ
การถูกเพิกถอนการคุมความประพฤติ เป็นต้น  

นอกจากนี  การกระท้าผิดซ ้าก็มักจะอ้างอิงทั งจากเหตุการที่เป็นจุดสิ นสุด (เช่นการถูกจับกุม) 
และระยะเวลาระหว่างเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ นสุด เช่น ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไข
ฟ้ืนฟูและการถูกจับกุมอีกครั ง แต่บางครั งนักวิจัยก็น้าเสนอแต่เหตุการณ์ที่ เป็นจุดสิ นสุด เช่น 
เปอร์เซ็นต์ของผู้กระท้าผิดที่ถูกจับกุม ในขณะที่นักวิจัยอ่ืน ๆ อาจน้าเสนอค่าเฉลี่ยของระยะเวลา
ตั งแต่เหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นจนถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดสิ นสุด  

3. ผู้วิจัยจะก้าหนดปัจจัยอันเป็นความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าส้าหรับงานวิจัยของตน
อย่างไร กล่าวคือ นักวิจัยจะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมอันเป็นปัจจัยเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าใน

                                                           
48Matthew R. Durose, Alexia D. Cooper and Howard N. Snyder, Recidivism of 

Prisoners Released in 30 States in 2005: Paterns from 2005 to 2010 (n.p.: Bureau 
of Justice, 2014) quoted in U. S. Department of Justice, Office of Justice Programs, 
Bureau of Justice Statistics, Recidivism, Retrieved June 30, 2015 from http://www.  
bjs.gov/content/pub/pdf/rprts05p0510.pdf.  



21 
 

การชี วัดการกระท้าผิดซ ้าด้วย ตัวอย่างเช่น ระดับความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าของผู้ที่เพ่ิงถูกปล่อย
ออกมาจากเรือนจ้าอาจขึ นอยู่กับระดับความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดหลังปล่อย 
(Supervision) เช่น มีการตรวจยาเสพติดผู้ต้องขังภายหลังจากท่ีได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ เนื่องจากมี
งานวิจัยจ้านวนมากที่แสดงให้เห็นว่ายิ่งผู้กระท้าผิดตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงมากเท่าใด 
ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่บุคคลดังกล่าวจะหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก  

อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ท้าให้การชี วัดการกระท้าผิดซ ้าเป็นไปได้ยากก็คือ นักวิจัยมักจะสรุปเอา
เองว่าปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมในการกระท้าผิดซ ้าหรือถูกจับกุมซ ้าเหมือนกันหมดส้าหรับ
ผู้กระท้าผิดทุกคนที่ก้าลังศึกษาวิจัย แต่ข้อเท็จจริงอาจไม่เป็นเช่นนั น ถ้าผู้กระท้าผิดที่เพ่ิงได้รับการ
ปล่อยตัวจากโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูคนหนึ่งกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงกว่าผู้กระท้าผิดอีก
คนที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากโปรแกรมหรือการควบคุมอีกกลุ่มหนึ่ง อัตราการกระท้าผิดซ ้าหรือการถูก
จับกุมซ ้าส้าหรับผู้กระท้าผิดแต่ละคนจึงอาจจะขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน
มากกว่าที่จะขึ นอยู่กับมาตรการการแทรกแซงพฤติกรรมต่าง ๆ  ตัวอย่างเช่น ผู้กระท้าผิดคนหนึ่ง
อาจจะเข้าร่วมโปรแกรมแทรกแซงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมที่มีมาตรการควบคุมความประพฤติไว้
ภายหลังสิ นสุดโปรแกรมท่ีเข้มงวดกว่าโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นนั นการกระท้าผิดซ ้า
ก็อาจจะขึ นอยู่กับระดับความเข้มงวดในการควบคุมความประพฤติของผู้กระท้าผิดมากกว่าจะขึ นอยู่
กับผลลัพธ์ของโปรแกรม  

เหล่านี จึงเป็นปัญหาที่นักวิจัยต้องค้านึงถึงในการพัฒนางานวิจัยทางอาชญาวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท้าผิดซ ้าหรือผู้กระท้าผิดซ ้า49  

หรือที่ Joan Petersilia กล่าวว่า ในการก้าหนดรูปแบบของการกระท้าผิดซ ้านั น ผู้วิจัยควร
จะพิจารณาดังต่อไปนี กล่าวคือ  

1. ประชากรที่เป็นปัจจัยศึกษา กล่าวคือ ผู้วิจัยจะก้าหนดกลุ่มประชาชนประเภทใด เช่น 
เยาวชน หรือผู้ใหญ่  

2. เหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา กล่าวคือ ผู้วิจัยจะก้าหนดจุดเริ่มต้นที่จะ
ท้าการศึกษาจากนับแต่เมื่อถูกจับกุม นับแต่เมื่อถูกศาลพิพากษาลงโทษ นับแต่ที่ได้รอการลงโทษ นับ
แต่ที่ได้พักการลงโทษ นับแต่ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู นับแต่ที่ได้รับการปล่อยตัวจาก
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู หรือนับแต่ที่พ้นโทษ เป็นต้น 

3. ประเภทของเหตุการณ์กระท้าผิดซ ้าและความร้ายแรงของการกระท้าผิดซ ้าที่จะศึกษา 
กล่าวคือ ผู้วิจัยอาจจะเปรียบเทียบความร้ายแรงของเหตุการณ์กระท้าผิดซ ้ากับเหตุการณ์กระท้าผิด
ครั งแรก หรือจะเปรียบเทียบว่าการกระท้าผิดแต่ละครั งเป็นความผิดอาญารุนแรง ความผิดอาญา
เล็กน้อย หรือเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ หรือจะเปรียบเทียบจากการหวนกลับไปติดคุก เป็นต้น 

4. ระยะเวลาที่จะติดตามผล กล่าวคือ ผู้วิจัยจ้าเป็นจะต้องทราบระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ นสุดเพื่อที่จะสามารถวัดการกระท้าผิดซ ้าได้ 

                                                           
49 National Institute of Justice, Measuring Recidivism, Retrieved June 27, 2015 

from http://www.nij.gov/topics/corrections/recidivism/Pages/masuring.aspx 
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5. แหล่งข้อมูล กล่าวคือ จะยึดถือข้อมูลจากแหล่งใดในการท้าวิจัย แต่ปัญหาส้าคัญก็คือมี
หลาย ๆ กรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกระท้าผิดในฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการหรือบางครั ง
ผู้กระท้าผิดก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ 

6. จ้านวนครั งของการกระท้าผิดซ ้าที่จะท้าการศึกษา กล่าวคือ ผู้วิจัยจะนับจ้านวนครั งของ
การกระท้าผิดซ ้าอย่างไร จะพิจารณาเฉพาะการกระท้าผิดซ ้าครั งแรก จะแยกการกระท้าผิดหลายครั ง
หรือหลายฐานความผิดในเหตุการณ์ที่เก่ียวเนื่องกันเป็นคนละการกระท้ากันหรือไม่ เป็นต้น และ 

7. ความแตกต่างหลากหลายของนโยบายของรัฐหรือเขตอ้านาจต่าง ๆ  ที่ท้าให้กระบวนการ
ยุติธรรมในแต่ละเรื่องราวมีความหมายหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันที่อาจส่งผลต่อการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาของผู้วิจัย50 

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าค้าว่า “กระท้าผิดอาญาซ ้า” จะมีความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
ในทางอาชญาวิทยาว่า เป็นค้าที่ใช้ในการอธิบายกิจกรรมทางอาญาที่เกิดขึ นซ ้า  ๆ  และผู้กระท้าผิด
อาญาซ ้าก็คือบุคคลที่ท้ากิจกรรมทางอาญาซ ้า ๆ ดังกล่าวนั่นเอง51 แต่ในทางปฏิบัติแล้ว องค์ประกอบ
ทางเทคนิคของความหมายของค้าว่า “การกระท้าผิดอาญาซ ้า”ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
งานวิจัยขึ นอยู่กับประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย ปัจจัยที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย และ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยที่ผู้วิจัยแต่ละคนก้าหนด ซึ่งส่งผลให้วิธีการชี วัดการกระท้าผิด
ซ ้าในแต่ละงานวิจัยมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด และจึงไม่อาจน้ามาก้าหนดเป็นนิยาม
ความหมายของค้าว่าการกระท้าผิดซ ้าได้ 
 
2.3  ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีลักษณะกระท้าผิดติดเป็นนิสัย (Habitual Offenders) 
 

ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 2.1 ว่า ค้าว่า “ผู้กระท้าผิดซ ้า” (Recidivisit) มีความหมายที่เป็นที่
เข้าใจได้โดยทั่วไปในบริบทของกระบวนการยุติธรรมว่าหมายถึง ผู้ที่เคยกระท้าผิดกฎหมายอาญาและ
เคยอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมมาแล้วแต่หวนกลับไปกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีก แต่ปรากฏว่าใน
กฎหมายของหลาย ๆ ประเทศนั น ค้าว่าผู้กระท้าผิดซ ้า (Recidivist) ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึง
ผู้กระท้าผิดที่ไม่เข็ดหลาบ (Persistent Offender) ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย (Habitual Offender) 
อาชญากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional Criminal) อาชญากรที่ไม่อาจแก้ไขได้ (Incorrigible 
Offender) ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีลักษณะอันตราย (Dangerous Offender) อาชญากรไร้ความรู้สึก 
(Harden Offender) และถ้อยค้าในท้านองเดียวกันอ่ืน ๆ อีกเป็นจ้านวนมากที่ใช้ในการให้
ความหมายแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าบางกลุ่ม และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ก็ได้ก้าหนดมาตรการต่าง ๆ 

                                                           
50 Joan Petersilia, “Recidivism,” In Encyclopedia of American Prisons, 

Marilyn D. McShane and Frank P. Williams III, eds. (1996), pp. 382, 383 quoted in 
Robert Weisberg, op.cit., pp. 801-803. 

51 Jason Payne, Recidivism in Australia: Findings and Future Research, (n.p.: 
Australian Institute of Criminology, 2007), p. 5. 
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ไว้เพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมของตนเองจากผู้กระท้าผิดซ ้าบางกลุ่มเหล่านั น โดยมักจะเป็นมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการแยกผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านี ออกจากสังคมด้วยวิธีการต่าง ๆ กันไป   

อย่างไรก็ดี Norval Morris อาจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลียเรียกผู้กระท้าผิดประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นโดยรวมว่า “Habitual offender” หรือ
ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย52 และในหัวข้อนี  งานวิจัยฉบับนี จะเรียกผู้กระท้าผิดซ ้ากลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวว่า
ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเช่นเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการท้าความเข้าใจโดยรวม 

ในต่างประเทศที่มีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดซ ้าเฉพาะกลุ่มดังกล่าวหรือ
ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยตามที่ Norval Morris กล่าวไว้นั น ได้ก้าหนดแนวความคิดเกี่ยวกับผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัยไว้ต่าง ๆ กันไป โดยทั่วไปแล้วหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้กระท้าผิดซ ้าคนใดเป็น
ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยมักจะก้าหนดจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี คือ 

1. จ้านวนครั งที่ผู้กระท้าผิดกระท้าผิดกฎหมายอาญา (บางครั งก็พิจารณาจ้านวนครั งที่
กระท้าผิดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือตั งแต่ผู้กระท้าผิดมีอายุตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด) 

2. ประเภทของการกระท้าผิดอาญาที่ผู้กระท้าผิดได้กระท้าผิดไป (บางครั งก็พิจารณา
จ้านวนครั งที่กระท้าผิดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือตั งแต่ผู้กระท้าผิดมีอายุตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด) 

3. ความร้ายแรงของการกระท้าผิดอาญาครั งสุดท้าย (บางครั งก็พิจารณาจากระยะเวลานับ
แต่ที่ได้กระท้าผิดครั งที่แล้วด้วย) 

4. จ้านวนครั งและประเภทของโทษที่ผู้กระท้าผิดเคยได้รับมาก่อน (บางครั งก็พิจารณา
จ้านวนครั งที่กระท้าผิดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตั งแต่ผู้กระท้าผิดมีอายุตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนด) 

5. อันตรายที่เกิดขึ นแก่สาธารณชนอันเนื่องมาจากการกระท้าผิดอาญาประเภทดังกล่าว 
6. อันตรายที่เกิดขึ นแก่สาธารณชนอันเนื่องมาจากผู้กระท้าผิดคนดังกล่าว 
7. อายุของผู้กระท้าผิด 
8. สภาพจิตของผู้กระท้าผิด 
9. ภูมิหลังทางชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมของผู้กระท้าผิด 
10. ความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด53 
Norval Morris จึงเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมเอาปัจจัยในการพิจารณาว่าผู้ใดเป็น

ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยหลายประการดังกล่าวมาก้าหนดเป็นความหมายเฉพาะของค้าว่าผู้กระท้าผิด
ติดเป็นนิสัยได้54  

อย่างไรก็ดี Norval Morris ได้พิจารณาความหมายของค้าว่า Habitual จาก Oxford 
Dictionary พบว่า Oxford Dictionary ให้ความหมายของค้าว่า “Habitual” ไว้ว่า “โดยเนื อแท้หรือ
ที่แฝงอยู่ในภาวะทางจิต” (Inherent or Latent in The Mental Constitution) และยังให้
ความหมายอีกว่า “ที่ปฏิบัติอย่างเป็นนิสัยหรือโดยสภาพ” (Existing as a Settled Practice or 
Condition) และ “เกิดซ ้าไปซ ้ามาอย่างต่อเนื่องหรือเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง” (Constantly Repeated 

                                                           
52 Norval Morris, op.cit., p. 5. 
53 Ibid., pp. 5-6. 
54 Ibid., p. 6. 
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or Continued) ซึ่งหมายความรวมทั งรูปแบบของสภาพจิตที่เป็นนามธรรมร่วมกับประสบการณ์ที่
เป็นเงื่อนไขอันเป็นรูปธรรม55  

Norval Morris จึงมีความเห็นว่า องค์ประกอบของค้าว่า Habitual offender หรือผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัย 10 ประการ ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปรวมได้เป็นองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1. คุณลักษณะอาชญากรโดยเนื อแท้หรือที่แฝงเร้นอยู่ในภาวะทางจิต 
2. กระท้าผิดกฎหมายโดยปฏิบัติอย่างเป็นนิสัย และ 
3. เป็นอันตรายต่อสาธารณชน56  
โดย Norval Morris อธิบายเพิม่เติมเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละประการว่า  
ประการแรก การใช้ถ้อยค้าว่า “คุณลักษณะอาชญากรโดยเนื อแท้หรือที่แฝงเร้นอยู่ในภาวะ

ทางจิต” จะต้องไม่หมายความรวมไปถึงคุณลักษณะอาชญากรท่ีได้รับถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมหรือที่
มีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  ดังนั นจึงต้องแยกเอาความวิกลจริตหรือความบกพร่องทางจิต
ออกจากความหมายของผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยด้วย57 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า “คุณลักษณะ
อาชญากรโดยเนื อแท้หรือที่แฝงเร้นอยู่ในภาวะแห่งจิต” หมายถึง คุณลักษณะด้าน “กมลสันดาน” 
ของบุคคลนั่นเอง  

โดยพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค้าว่า “สันดาน” 
ไว้ว่า น.อุปนิสัยที่มีมาแต่ก้าเนิด เช่น มีสันดานดี มีสันดานเลว , (ปาก) มักใช้ ไปในทางไม่สู้จะดี 
เช่น สันดานของเขาเป็นเช่นนั น อย่าไปถือเลย. (ป., ส. สนฺตาน ว่า สืบต่อ). ดังนั น คุณลักษณะอาชญา
กรโดยเนื อแท้หรือท่ีแฝงเร้นอยู่ในภาวะทางจิตตามความหมายของ Norval Morris จึงเป็นลักษณะอัน
เป็นสันดานของผู้กระท้าผิดที่เป็นมาแต่ก้าเนิดนั น โดยไม่จ้าต้องเป็นผู้วิกลจริตหรือมีความบกพร่อง
ทางจิตจึงจะมีคุณลักษณะนิสัยเช่นนั นได้ เพราะหากผู้กระท้าผิดเป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีความ
บกพร่องทางจิตแล้ว ก็เท่ากับว่าผู้นั นกระท้าผิดไปเพราะอาการป่วยเจ็บทางจิต แต่ไม่ใช่เพราะลักษณะ
นิสัยที่มีมาแต่เดิม แม้ว่าจะมีข้อน่าคิดว่า อาการเจ็บป่วยทางจิตบางอย่างอาจจะมีส่วนสร้างอุปนิสัย
ของบุคคลหนึ่งด้วยก็ตาม  

ประการที่สอง การกระท้าผิดกฎหมายโดยปฏิบัติอย่างเป็นนิสัย เป็นเรื่องที่จะต้องดูใน
รายละเอียดของกฎหมายในแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับประวัติการกระท้า
ผิดอาญาจริง ๆ ของผู้กระท้าผิดไว้อย่างไรในการก้าหนดว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย 
และ58 

ประการที่สาม ความเป็นอันตรายต่อสาธารณชนนั นย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
แต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี Norval Morris เห็นว่า แม้จะเป็นเรื่องล้าเอียงเล็กน้อย แต่ก็ควรจะตัดเอา

                                                           
55 Ibid., p. 6. 
56 Ibid., p. 6. 
57 Ibid., p. 7. 
58 Ibid., p. 7. 
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การกระท้าผิดจ้าพวกการเป็นโสเภณี คนจรจัดเร่รอน ผู้ติดสุราจนเป็นนิสัย และการกระท้าผิดเล็ก  ๆ 
น้อย ๆ อ่ืน ๆ ออกจากการพิจารณาว่าผู้กระท้าความผิดบางประเภทเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่59 

Norval Morris จึงสรุปความหมายของค้าว่า “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” ว่าคือ “ผู้ที่มี
คุณลักษณะอาชญากรโดยเนื อแท้หรือที่แฝงเร้นอยู่ในภาวะทางจิต (แต่ไม่ใช่ผู้วิกลจริตหรือผู้ที่มีความ
บกพร่องทางจิต) ที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายที่ปฏิบัติอย่างเป็น
นิสัย และได้แสดงให้เห็นว่าผู้นั นเป็นอันตรายต่อสังคมที่ผู้นั นใช้ชีวิตอยู่ (แต่ไม่รวมถึง บุคคลที่เป็น
โสเภณี คนเร่ร่อนจรจัด ผู้ที่ติดสุราจนเป็นนิสัย หรือผู้กระท้าผิดเล็ก ๆ น้อยติดเป็นนิสัย)60  

ดังนั น ตามที่ Norval Morris ได้ให้ความหมายของค้าว่า “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” ไว้
ดังกล่าวแล้วนั น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยจึงเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าประเภทหนึ่ง แต่
มีความแตกต่างกันตรงที่การพิจารณาสาระส้าคัญและเนื อหาของ “ผู้กระท้าผิดซ ้า” (Recidivist) ที่ให้
ความส้าคัญกับ “การกระท้าผิดซ ้า” เป็นส้าคัญกล่าวคือ ด้วยการพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบ
ภายนอกที่เป็นรูปธรรมว่ามีการกระท้าผิดซ ้าโดยบุคคลคนเดียวกันเกิดขึ นหรือไม่ หากมีแล้วก็แปลว่า
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระท้าผิดซ ้า แต่ในกรณีของ “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” นั น นอกเหนือจาก
ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวกระท้าผิดกฎหมายซ ้าแล้ว สาระส้าคัญและเนื อหาของความเป็นผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัยยังจะต้องพิจารณาจากปัจจัยภายในเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวที่แฝงอยู่ภายในจิตใจ
ของผู้กระท้าผิดซ ้าจนแสดงออกมาเป็นการกระท้าในลักษณะที่กระท้าจนติดเป็นนิสัย จึงท้าให้บุคคล
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่ด้วยซึ่งค่อนข้างจะเป็นนามธรรม และจึงเป็นจุดก้าเนิด
ของมาตรการทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการลงโทษ ควบคุม หรือแก้ไขปัจจัย
ภายในของผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยภายนอกในอนาคตคือการกระท้าผิด
กฎหมายซ ้าอีก ซึ่งงานวิจัยนี จะกล่าวถึงตัวอย่างมาตรการดังกล่าวของต่างประเทศต่อไปในบทที่ 3 

 
2.4   ผู้กระท้าผิดซ ้าในกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

 
ส้าหรับประเทศไทยนั น ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ก้าหนดนิยามค้าว่าว่า “การกระท้าผิดซ ้า” หรือ

“ผู้กระท้าผิดซ ้า” ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 159 
วรรคหนึ่ง ได้กล่าวถึงการกระท้าผิดซ ้าไว้ว่า “ถ้าจ้าเลยเคยต้องค้าพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระท้า
ความผิดมาแล้ว เมื่อโจทก์ต้องการให้เพ่ิมโทษจ้าเลยฐานไม่เข็ดหลาบ ให้กล่าวมาในฟ้อง” ซ่ึงการเพ่ิม
โทษจ้าเลยฐานไม่เข็ดหลาบดังกล่าวหมายถึง การเพ่ิมโทษประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ซึ่งเป็น
บทเพ่ิมโทษทั่วไปแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าหรือ ผู้กระท้าผิดไม่เข็ดหลาบ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค้าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ้าคุก ถ้าและได้กระท้าความผิดใด ๆ อีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายใน
เวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั งหลังถึงจ้าคุก ก็ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้
นั นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลก้าหนดส้าหรับความผิดครั งหลัง”  

                                                           
59 Ibid., p. 7. 
60 Ibid., p. 8. 



26 
 

นอกจากนี ยังมีบทบัญญัติเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าหรือผู้กระท้าผิดไม่เข็ดหลาบเป็นการ
เฉพาะเรื่องอีกหลายมาตรา ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค้า
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ้าคุก ถ้าและได้กระท้าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จ้าแนกไว้ในอนุมาตรา
ต่อไปนี ซ ้าในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้น
โทษก็ดี ถ้าความผิดครั งแรกเป็นความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน หากศาล
จะพิพากษาลงโทษครั งหลังถึงจ้าคุก ก็ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก้าหนดส้าหรับ
ความผิดครั งหลัง...” จึงเห็นได้ว่า มาตรา 93 กล่าวถึงการกระท้าผิดซ ้าไว้เช่นกัน หรือพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ้าคุก
ส้าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ถ้ากระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี อีกในระหว่างที่ยังต้อง
รับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั งหลังถึงจ้าคุก ให้เพ่ิม
โทษที่จะลงแก่ผู้นั นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก้าหนดส้าหรับความผิดครั งหลัง” 

ดังนั น จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติเพ่ิมโทษของกฎหมายอาญาไทยใช้ถ้อยค้าเกี่ยวกับการกระท้า
ผิดซ ้าว่า การกระท้าความผิดซ ้า หรือการกระท้าผิดอีก และจะเห็นได้จากตัวอย่างกฎหมายทั งสาม
เรื่องดังกล่าวว่า ผู้กระท้าผิดที่เข้าหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติกฎหมายเพ่ิมโทษเพราะกระท้าผิดซ ้า
ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษจ้าคุกด้วย และกระท้าผิดในระหว่างที่รับโทษจ้าคุกหรือ
พ้นโทษจ้าคุกมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แปลว่าผู้กระท้าผิดที่จะเข้าหลักเกณฑ์ของการกระท้าผิดซ ้า
หรือการกระท้าผิดอีกดังกล่าวจะต้องได้รับโทษจ้าคุกจริง ๆ ด้วย ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาใช้ค้าว่า เพ่ิมโทษจ้าเลยฐานไม่เข็ดหลาบ 

อย่างไรก็ดี บทบัญญัติกฎหมายเรื่องบวกโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 บัญญัติ
ว่า “เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตาม ค้าแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า ภายใน
เวลาที่ศาลก้าหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระท้าความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระท้า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจ้าคุกส้าหรับความผิดนั น ให้ ศาลที่
พิพากษาคดีหลังก้าหนดโทษที่รอการก้าหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอ
การลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี” โดยบทบัญญัตินี เป็นบทบัญญัติที่ให้น้า
โทษที่ศาลในคดีก่อนเคยรอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษจ้าคุกให้แก่ผู้กระท้าผิดไว้เป็นระยะเวลา
หนึ่งเพ่ือให้โอกาสแก่ผู้กระท้าผิดในการแก้ไขตนเองโดยไม่ต้องรับโทษจ้าคุกจริง  ๆ ในขณะนั นตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 แต่บุคคลดังกล่าวหวนกลับมากระท้าผิดซ ้าอีกภายในระยะเวลาที่
ศาลในคดีก่อนให้รอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษไว้ มาตรา 58 ก็ให้น้าโทษในคดีก่อนหรือให้ศาล
ที่พิจารณาคดีหลังของผู้กระท้าผิดดังกล่าวก้าหนดโทษในคดีก่อนเสีย แล้วน้าโทษในคดีก่อนมาบวกเข้า
กับโทษในคดีหลังอันเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าที่ศาลเคยให้โอกาสแล้วอย่างหนึ่ง มาตรา 58 จึง
เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงผู้กระท้าผิดซ ้าอยู่ 2 ประการคือ 

ประการแรก มาตรา 58 กล่าวถึงพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าโดยอ้างอิงจากมาตรา 
56 และ  

ประการที่สอง มาตรา 58 แสดงให้เห็นว่า ผู้กระท้าผิดที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการบวกโทษ
ตามมาตรานี ไม่จ้าต้องเคยได้รับโทษจ้าคุกจริง ๆ มาก่อนก็สามารถถูกน้าโทษในคดีก่อนมาบวกเข้ากับ
โทษในคดีหลังได้ถ้ากระท้าผิดซ ้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-51-58.html#56
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ดังนั น ความหมายของผู้กระท้าผิดอีกหรือผู้กระท้าผิดซ ้าตามกฎหมายไทยจึงไม่ได้จ้ากัดเพียงว่า 
ผู้กระท้าผิดซ ้าจะต้องเป็นบุคคลที่เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน แต่อาจเป็นผู้ที่ศาลเคยพิพากษาว่า
กระท้าผิดกฎหมายมาก่อน แต่ศาลให้โอกาสในการแก้ไขตนเองด้วยการรอการลงโทษหรือรอการ
ก้าหนดโทษจ้าคุกไว้ก่อนและจึงไม่ต้องรับโทษจ้าคุกในคดีก่อนจริง ๆ  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ความหมายของ
การกระท้าผิดอาญาซ ้าหรือกระท้าผิดอาญาอีกตามกฎหมายอาญาของไทยจึงควรจะหมายความรวม
ไปถึงผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญามาก่อนแล้วหวนกลับมากระท้าผิดอาญาซ ้าอีกใน
ภายหลัง โดยไม่จ้ากัดว่าผู้นั นจะต้องได้รับโทษจ้าคุกในคดีก่อนมาแล้วจริง ๆ หรือไม่  

ด้วยเหตุนี  งานวิจัยฉบับนี จึงก้าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา
การกระท้าผิดอาญาซ ้าของผู้กระท้าผิดที่ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาแล้ว แต่กลับไปกระท้าผิด
กฎหมายอีก และงานวิจัยฉบับนี จึงก้าหนดความหมายของค้าว่า “ผู้กระท้าผิดซ ้า” ว่าหมายถึง “ผู้ที่
เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญามาแล้วกลับไปกระท้าผิดอาญาซ ้าอีก” โดยอ้างอิงจากประมวล
กฎหมายอาญาของไทย อย่างไรก็ดีงานวิจัยฉบับนี จะไม่จ้ากัดจ้านวนครั งและขอบเขตระยะเวลาของ
การกระท้าผิดซ ้าว่า ผู้กระท้าผิดจะต้องกระท้าผิดซ ้ากี่ครั งและภายในระยะเวลาเท่าใดจึงจะถือว่าเป็น
ผู้กระท้าผิดซ ้า ดังนั น ไม่ว่าผู้กระท้าผิดซ ้าจะเคยมีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญา
มาแล้วกี่ครั งหรือกระท้าผิดซ ้าหลังจากที่ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาครั งก่อนเป็นระยะ
เวลานานเท่าใด งานวิจัยฉบับนี ก็ยังคงถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าที่งานวิจัยฉบับนี จะ
ท้าการศึกษาต่อไป 

อย่างไรก็ดี จากรูปแบบของกฎหมายเพ่ิมโทษและบวกโทษของประเทศไทยที่ค้านึงถึงแต่
ปัจจัยภายนอกคือ “การกระท้าผิดซ ้า”ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
กฎหมายไทยกล่าวถึงเฉพาะ “ผู้กระท้าผิดซ ้า” (Recidivist) เท่านั น แต่ไม่ได้กล่าวถึง “ผู้กระท้าผิดติด
เป็นนิสัย” (Habitual Offender) ด้วย เนื่องจากไม่มีการพิจารณาปัจจัยภายในตัวผู้กระท้าผิดซ ้า
เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านจิตใจอันเป็นที่มาของพฤติกรรมที่กระท้าผิดจนเป็นปกตินิสัย รวมทั งไม่มีการ
พิจารณาว่าผู้กระท้าผิดซ ้ามีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่ตามที่ Norval Morris ได้ก้าหนด
ความหมายของผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยไว้  

จึงเห็นได้ว่ากฎหมายเพ่ิมโทษและบวกโทษของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่มุ่งใช้เพ่ือการ
ลงโทษ ตัดโอกาสและป้องกันไม่ให้ “ผู้กระท้าผิดซ ้า” กระท้าผิดซ ้าในอนาคตอีกเท่านั น แต่ไม่ได้เป็น
มาตรการพิเศษในการลงโทษ ตัดโอกาสและป้องกันไม่ให้ “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” กระท้าผิดซ ้าเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสังคมเป็นพิเศษด้วย 

   
2.5   ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยในกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

 
แม้ว่า กฎหมายเพิ่มโทษและบวกโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าของประเทศไทยจะไม่ได้กล่าวถึงความ

เป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยไว้เป็นการเฉพาะ แต่ค้าว่า “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” หรือ Habitual 
offender ก็มีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ส่วนที่ 2 เรื่องวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
มาตรา 40 และมาตรา 41 ที่ใช้ค้าว่า “ผู้กระท้าความผิดติดนิสัย”   

โดย มาตรา 40 บัญญัติว่า “กักกัน คือการควบคุมผู้กระท้าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขต
ก้าหนด เพื่อป้องกันการกระท้าความผิด เพ่ือดัดนิสัย และเพ่ือฝึกหัดอาชีพ”  
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มาตรา 41  บัญญัติว่า “ผู้ใดเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกันมาแล้ว หรือเคยถูกศาลพิพากษาให้
ลงโทษจ้าคุกไม่ต่้ากว่าหกเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั งในความผิดดังต่อไปนี  คือ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 209 ถึงมาตรา 
216 

(2) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 217 ถึง
มาตรา 214 

(3) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 240 ถึงมาตรา 246 
(4) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 276 ถึงมาตรา 286 
(5) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 มาตรา 292 ถึงมาตรา 

294 
(6) ความผิดต่อร่างกาย ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึงมาตรา 299 
(7) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 309 ถึงมาตรา 320 
(8) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 340 มาตรา 354 และ

มาตรา 357 
และภายในเวลาสิบปีนับแต่วันที่ผู้นั นได้พ้นจากการกักกัน หรือพ้นโทษ แล้วแต่กรณี ผู้นั นได้

กระท้าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดในบรรดาที่ระบุไว้นั นอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกไม่ต่้ากว่าหก
เดือนส้าหรับการกระท้าความผิดนั น ศาลอาจถือว่า ผู้นั นเป็นผู้กระท้าความผิดติดนิสัย และจะ
พิพากษาใหก้ักกันมีก้าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปีและไม่เกินสิบปีก็ได้ 

ความผิดซึ่งผู้กระท้าได้กระท้าในขณะที่มีอายุต่้ากว่าสิบแปดปีนั น มิให้ถือเป็นความผิดที่จะ
น้ามาพิจารณากักกันตามมาตรานี ” 

จากบทบัญญัติสองมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประมวลกฎหมายอาญาใช้ค้าว่า “ผู้กระท้า
ความผิดติดนิสัย” แต่มาตรา 40 ไม่ได้ก้าหนดความหมายหรือนิยามของค้าว่าผู้กระท้าความผิดติด
นิสัยว่ามีความหมายว่าอย่างไร เพียงแต่กล่าวถึงว่า การกักกันคืออะไร กระท้าอย่างไร และมี
วัตถุประสงค์อะไร  

ส่วนมาตรา 41 ก็ไม่ได้ก้าหนดความหมายหรือนิยามของค้าว่าผู้กระท้าความผิดติดนิสัยว่ามี
ความหมายว่าอย่างไรเช่นเดียวกัน แต่มีข้อก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทของฐานความผิด จ้านวน
ครั งที่ได้กระท้าผิด และโทษที่ผู้กระท้าผิดเคยได้รับและที่จะไดร้ับในคดีนี ไว้ แล้วก้าหนดลงไปว่า “ศาล
อาจถือว่า” ผู้ที่กระท้าผิดตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดดังกล่าวเป็น “ผู้กระท้าความผิดติดนิสัย”  
ดังนั นประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่ได้สร้างหลักเกณฑ์ส้าหรับศาลในการใช้พิจารณาว่าบุคคลใดเป็น
ผู้กระท้าความผิดติดนิสัยหรือไม่ไว้ และก็ไม่ได้ก้าหนดเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวว่า ศาลจะต้องถือว่าผู้ที่ มี
ประวัติการกระท้าผิดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้กระท้าความผิดติดเป็นนิสัยเสมอไป เนื่องจากยังคง
ให้อ้านาจศาลในการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า ควรจะถือว่าผู้กระท้าผิดที่ก้าลังพิจารณาอยู่นั นเป็น
ผู้กระท้าผิดติดนิสัยหรือไม่  

สอดคล้องกับค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2506 ที่วินิจฉัยถึงความแตกต่างระหว่างถ้อยค้าใน
พระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย พ.ศ. 2479 ที่ยกเลิกไปแล้วกับถ้อยค้าในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 41 แล้วเห็นว่า ศาลมีอ้านาจใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าจ้าเลยที่ “ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
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จ้าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั ง”เป็นผู้กระท้าผิดความผิดติดนิสัยที่ศาลสมควรพิพากษาให้กักขัง
จ้าเลยนั นหรือไม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี   

“ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้คดีอาญาแดงที่ 1272/2501 จ้าเลยจะกระท้าผิดไว้
ก่อน แต่ศาลพิพากษาลงโทษภายหลังคดีอาญาแดงท่ี 932/2501 และทั งศาลได้พิพากษาให้นับโทษใน
คดีอาญาแดงที่ 1272/2501 ติดต่อกันกับคดีอาญาแดงที่ 932/2501 ก็ดี ตามพระราชบัญญัติกักกันผู้
มีสันดานเป็นผู้ร้าย พ.ศ. 2479 มีถ้อยค้าว่า ถ้าผู้ใดเคยได้รับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาให้จ้าคุกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองครั ง แต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 ใช้ถ้อยค้าเพียงว่า "ถูกศาลพิพากษาให้
ลงโทษจ้าคุก ฯลฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั ง"เท่านั น ไม่มีถ้อยค้าว่า ต้อง "เคยได้รับโทษจ้าคุก
มาแล้ว" ด้วยจึงเป็นการแสดงว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 ได้เปลี่ยนแปลงหลักการในเรื่องที่
จะลงโทษกักกันจากพระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายเดิมเสียแล้วคือ ประมวลกฎหมาย
อาญาถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในข่ายของศาลที่อาจถือว่าจ้าเลยเป็นผู้ที่กระท้าผิดติดนิสัยได้ส้าหรับคดีนี 
ศาลจึงมีอ้านาจใช้ดุลพินิจดูว่าจะควรถือว่าจ้าเลยเป็นผู้กระท้าความผิดติดนิสัยหรือไม่”61แล้วศาลฎีกา
จึงวินิจฉัยว่า จ้าเลยในคดีดังกล่าวถือเป็นผู้กระท้าความผิดติดเป็นนิสัยหรือไม่ดังนี  “ปรากฏว่าจ้าเลย
เคยต้องค้าพิพากษาให้ลงโทษมาก่อนแล้ว 5 คดี เป็นโทษรับของโจร 2 คดี โทษลักทรัพย์ 2 คดี ถูก
ศาลพิพากษาให้จ้าคุกครั งละ 8 เดือน 2 คดี และจ้าคุกครั งละ 1 ปี 2 คดี กับหลบหนีที่คุมขังถูกจ้าคุก 
1 เดือนอีก 1 คดี แล้วมากระท้าผิดในคดีนี ขึ นอีก จึงควรถือว่าจ้าเลยเป็นผู้กระท้าผิดติดนิสัย  ฉะนั น 
ตามท่ีศาลอาญาพิพากษาให้ส่งจ้าเลยไปกักกันมีก้าหนด 3 ปี จึงเป็นการสมควรแล้ว”62 

จึงเท่ากับว่าประมวลกฎหมายอาญา ไม่ได้ก้าหนดความหมายหรือองค์ประกอบของผู้กระท้า
ความผิดติดเป็นนิสัยไว้ เพียงแต่ก้าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับประวัติการกระท้าผิดของผู้ที่ศาลอาจถือว่า
มีลักษณะดังกล่าวไว้ และศาลชอบที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่า ควรถือว่าผู้กระท้าผิดในแต่ละคดี
เป็นผู้กระท้าความผิดติดเป็นนิสัยหรือไม่  และนอกจากมาตรา 40 และมาตรา 41 แล้ว ประมวล
กฎหมายอาญาก็ไม่ได้กล่าวถึง “ผู้กระท้าความผิดติดนิสัย” หรือ “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” หรือ
ถ้อยค้าอ่ืนใดในลักษณะที่ใกล้เคียงไว้อีก 

อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบเคียงกับองค์ประกอบของค้าว่า “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” ของ Norval 
Morris แล้ว จะเห็นได้ว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 จะบัญญัติให้อ้านาจในการใช้
ดุลพินิจพิจารณาว่า ควรถือว่าผู้กระท้าผิดซ ้าตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดเป็นผู้กระท้าความผิดติดนิสัย
หรือไม่ แต่นอกเหนือจากเรื่องประวัติการกระท้าผิดซ ้าแล้ว กฎหมายก็ไม่ได้ก้าหนดลงไปให้แน่ชัดว่า 
ศาลจะต้องพิจารณาลักษณะอ่ืนใดของจ้าเลยนอกเหนือไปจากประวัติการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิด
ซ ้าดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องที่ว่า ผู้กระท้าผิดซ ้ามีลักษณะเป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือไม่ 
อย่างไรก็ดี แม้จะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาแนวทางการวินิจฉัยของศาลฎีกาในค้า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2506 และค้าพิพากษาศาลฎีกาอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี แล้ว พบว่าศาลชั นต้นและ

                                                           
61 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2506 (ศาลฎีกา) 
62 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2506 (ศาลฎีกา) 
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ศาลสูงให้ความส้าคัญกับการพิจารณาประวัติการกระท้าผิด และประเภทของความผิดที่ผู้กระท้าผิดซ ้า
ได้กระท้าไปในอดีตและในปัจจุบันเป็นส้าคัญ โดยไม่ได้อ้างถึงเหตุผลอื่น ๆ เป็นพิเศษนอกเหนือจากนี  

ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1688/2505 “จ้าเลยเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกไม่ต่้ากว่า 6 
เดือนมาแล้ว 2 ครั ง โดยครั งแรกในความผิดฐานรับของโจร ครั งที่ 2 ฐานลักทรัพย์ และจ้าเลยกระท้า
ผิดในขณะที่มีอายุเกิน 17 ปีแล้วทั งสองครั ง เมื่อจ้าเลยพ้นโทษครั งที่ 2 ไปแล้วภายในเวลา 10 ป ี
จ้าเลยกลับมาท้าความผิดฐานลักทรัพย์จนศาลพิพากษาจ้าคุกเกินกว่า 6 เดือนส้าหรับการกระท้าผิด
ครั งที่สามนี อีกเห็นว่า แม้ความผิดของจ้าเลยในครั งแรกจะเป็นความผิดฐานรับของโจรมิใช่ลักทรัพย์
เหมือนครั งที่สองและครั งที่สามก็ตาม แต่ความผิดของจ้าเลยทั ง 3 ครั ง ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับที่ระบุไว้ในมาตรา 41(8) แห่งประมวลกฎหมายอาญาทั งสิ นความผิดของ
จ้าเลยที่ได้กระท้าในคดีนี จึงเข้าเกณฑ์ที่ศาลถือได้แล้วว่า จ้าเลยเป็นผู้กระท้าความผิดติดนิสัย  และ
พิพากษาให้กักกันจ้าเลยได้ฎีกาจ้าเลยฟังไม่ขึ น” 

ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2506 วินิจฉัยว่า “ส่วนการกักกันจ้าเลยนั น ได้ความว่าจ้าเลย
กระท้าผิดติดนิสัยเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกันก้าหนด 3 ปีมาครั งหนึ่งแล้วในคดีก่อน พ้นจากการ
กักกันมาได้เพียง 4 เดือน ก็มากระท้าความผิดในคดีนี ขึ นอีก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 
ศาลอาจพิพากษาให้กักกันมีก้าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และไม่เกินสิบปีได้” 

ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่  957/2509 “ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จ้าเลยที่ 1 เคยถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจ้าคุกไม่ต่้ากว่า 6 เดือนมาแล้ว ครั งแรกถูกลงโทษจ้าคุก 6 เดือน ฐานรับของโจร ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 ประกอบด้วยมาตรา 78 ครั งที่ 2 จ้าคุก 2 ปี 3 เดือน ลด 1 ใน 5 ใน
ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 335 ประกอบด้วยมาตรา 93 และมาตรา 78 ซึ่งจ้าเลยกระท้าผิดใน
ขณะที่จ้าเลยมีอายุเกิน 17 ปีแล้วทั งสองครั งเมื่อจ้าเลยพ้นโทษครั งที่ 2 ไปแล้วภายในเวลา 10 ปี 
จ้าเลยมากระท้าผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 335 ในคดีนี   จนศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกเกินกว่า 6 
เดือน อีก ความผิดของจ้าเลยเหล่านี ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกับที่ระบุไว้ใน
มาตรา 41(8) ทั งสิ นอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะให้กักกันได้ เฉพาะคดีนี จ้าเลยยังท้าการลักทรัพย์ถึง 2 ราย
ในเวลาห่างกันราว 1 เดือนเท่านั น ทั งเป็นความผิดที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา
ของมาตรา 335 ตั งแต่ 2 อนุมาตราขึ นไป คืออนุมาตรา (1) (7) และ (11) อีกด้วยเห็นได้ชัดว่าจ้าเลย
เป็นผู้กระท้าความผิดติดนิสัย สมควรที่ให้กักกันจ้าเลยด้วย พิพากษาแก้ค้าพิพากษาศาลอุทธรณ์
เฉพาะข้อกักกันเป็นว่าให้กักกันจ้าเลยตามค้าพิพากษาศาลชั นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามค้า
พิพากษาศาลอุทธรณ์” และ 

ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2511 “ศาลชั นต้นเชื่อว่าจ้าเลยเป็นคนร้ายล้วงกระเป๋าตามโจทก์
ฟ้องจริงพิพากษาว่าจ้าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ให้จ้าคุก 8 เดือน 
จ้าเลยเคยต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกไม่ต่้ากว่า 6 เดือน มากระท้าผิดซ ้าในอนุมาตราเดียวกัน
ภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นโทษ ให้เพ่ิมโทษกึ่งหนึ่งเป็นจ้าคุก 1 ปี และจ้าเลยเคยต้องค้าพิพากษาให้
ลงโทษจ้าคุกไม่ต่้ากว่า 6 เดือน ในความผิดประเภทเดียวกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
41(8) มาแล้วถึง 3 ครั ง และมากระท้าผิดในคดีนี อีกอันเป็นประเภทเดียวกัน กรณีถือได้ว่าจ้าเลยเป็น
ผู้กระท้าผิดติดนิสัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 เมื่อพ้นโทษจ้าคุกแล้วให้ส่งตัวจ้าเลยไป
กักกัน 3 ปี” 
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ด้วยเหตุนี  แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 และมาตรา 41 จะใช้ถ้อยค้าว่า “ผู้กระท้า
ความผิดติดนิสัย” ที่สื่อได้ถึงว่าผู้กระท้าผิดนั นเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าและกระท้าผิดเป็นปกติจนติดเป็น
นิสัย แต่ก็ปราศจากเง่ือนไขที่ศาลจะต้องพิจารณาว่า ผู้กระท้าผิดซ ้าดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสังคม
หรือสาธารณชนหรือไม่ ประกอบกับแนวทางของศาลในการพิจารณาว่าสมควรถือว่าผู้ใดเป็นผู้กระท้า
ความผิดติดนิสัยหรือไม่ ค่อนข้างให้ความส้าคัญกับประวัติการกระท้าผิดเป็นส้าคัญ แต่ก็ยังไม่ถึงกับ
พิจารณาลึกไปถึงสภาพจิตของผู้กระท้าผิดซ ้าว่า บุคคลดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาชญากรจากภายใน
ภาวะแห่งจิตหรือไม่ จึงยังไม่อาจกล่าวได้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 และมาตรา 41 เป็น
กฎหมายเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยตามความหมายของ Norval Morris 

  
2.6  พวกเก๋าคุก: ผู้กระท้าผิดซ ้าในมุมมองของราชทัณฑไ์ทย  

  
นายนัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้กล่าวถึงประเภทของผู้ต้องขังในประเทศไทย 

โดยแบ่งแยกตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้ต้องขังได้เป็น 11 ประเภท คือ  
1. พวกขาใหญ่ หมายถึง ผู้ต้องขังได้รับการกล่าวถึงว่ามีความสนิทชิดเชื อกับเจ้าหน้า หรือ

ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ หรือมีผู้ใหญ่หรือนักการเมืองฝากมาให้ได้รับการดูแลและได้รับความ
สะดวกในเรือนจ้า พวกขาใหญ่อีกประเภทเป็นผู้ต้องขังที่มีเงิน มักจะท้าความรู้จักคุ้นเคยและฝากฝัง
ตัวเองกับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้มาซึ่งการอ้านวยความสะดวกในระหว่างอยู่ในเรือนจ้า ส่วนพวกขาใหญ่
อีกพวกคือผู้ต้องขังที่เจ้าหน้าที่คัดเลือกไว้เป็นพวกของตนเองเพ่ือไว้ใช้งาน  

2. พวกเบาปัญญา หมายถึง ผู้ต้องขังที่ค่อนข้างโง่เขลาเบาปัญญา มักจะเป็นพวกยากจน
และไม่ได้รับการศึกษามาก่อน ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีการศึกษาน้อย หรือมีสติปัญญาไม่ดี 
ผู้ต้องขังประเภทนี มักตกเป็นเครื่องมือของผู้ต้องขังอ่ืน ๆ เนื่องจากใช้ง่ายง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่
ผู้ต้องขังประเภทนี มักจะขยันขันแข็งช่วยงานด้านแรงงานแก่เจ้าหน้าที่ได้ และสามารถปกครองดูแล
ง่าย 

3. พวกเพี ยน หมายถึง ผู้ต้องขังที่มีสติหรือจิตไม่สมประกอบ เช่นเป็นโรคจิตหรือโรค
ประสาท มักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปกติออกมา ทุกเรือนจ้ามักจะมีผู้ต้องขังประเภทนี อยู่  ผู้ต้องขัง
ประเภทนี อาจจะมีอาการไม่ปกติมาก่อนเข้าเรือนจ้าอยู่แล้ว หรือเป็นในระหว่างอยู่ในเรือนจ้า แต่
ผู้ต้องขังประเภทนี ไม่อาจหายขาดจากอาการไม่ปกติดังกล่าวได้ 

4. พวกหัวหมอ หมายถึง ผู้ต้องขังที่มีการศึกษาดีหรือมีอาชีพการงานดี หรืออาจเป็นพวกที่
เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อนจนรู้เรื่องราวในเรือนจ้าดีและพอมีความรู้เรื่องกฎหมาย มีความสามารถ
ด้านการพูดและเขียน จึงมักจะให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่ผู้ต้องขังอ่ืน ๆ  หรือท้าตัวเป็นทนายความ
ประจ้าเรือนจ้า คอยรับจ้างเขียนค้าร้อง อุทธรณ์หรือฎีกาให้แก่นักโทษในเรือนจ้า เจ้าหน้าที่มักมอง
พวกหัวหมอว่าเป็นผู้ยุยงส่งเสริมผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ให้ร้องเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียนหรือสวัสดิการของ
เรือนจ้า 

5. พวกอิทธิพล หมายถึง ผู้ต้องขังที่เคยเป็นผู้มีอิทธิพลมาก่อนแต่มาต้องโทษในเรือนจ้า เช่น 
ผู้ที่กระท้าผิดคดีค้าของเถื่อน จัดหาหญิง หรือคดีหวยเถื่อน เป็นต้น พวกนี มักแสดงตนว่ามีอ้านาจ 
สะสมลูกน้อง ใช้เงินหาลูกน้อง มีลักษณะเป็นนักเลง แต่ภายนอกจะแสดงตนเรียบร้อยไม่มีปัญหากับ
ใคร แต่ความจริงอยู่เบื องหลังการกระท้าผิดในเรือนจ้า 
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6. พวกแท็กซี่ หมายถึง พวกที่ถูกญาติพ่ีน้องตัดญาติขาดมิตร จึงขาดแคลนเงินทองใช้สอย
ในเรือนจ้า พวกนี จึงหาทางเอาตัวรอดด้วยการรับจ้างผู้ต้องขังที่มีเงินท้างานต่าง ๆ แลกกับค้าจ้าง 

7. พวกขี ยา หมายถึง ผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดและกระท้าผิดในคดียาเสพติด พวกขี ยามักอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม มีพฤติกรรมและความเป็นอยู่สกปรกไม่มีระเบียบ มักจะมีพื นเพมาจากครอบครัวที่มี
ปัญหาหรือมาจากสลัม พวกขี ยามักจะวนเวียนเข้าออกเรือนจ้า ชอบก่อเรื่องวุ่นวายในระหว่างท่อยู่ใน
เรือนจ้า เช่น ลักขโมยของผู้ต้องขังอ่ืนหรือแอบเสพยาเสพติด พยายามหาทางน้ายาเสพติดเข้ามาใน
เรือนจ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ  หรือซื อยาเสพติดจากพวกอิทธิพล หรือบางครั งก็ใช้สารระเหย เช่น ทิน
เนอร์ แทนถ้าหายาเสพติดไม่ได้  

เรือนจ้าคือบ้านส้าหรับพวกขี ยาโดยใช้ชีวิตอยู่ไปวัน ๆ  ไม่อยากกลับไปอยู่บ้านเพราะเบื่อ
ญาติพ่ีน้องที่เอือมระอาตนเอง แต่อยู่เรือนจ้ามีที่นอนและมีข้าวกิน ไม่ต้องท้ามาหากิน พวกขี ยามีนิสัย
เกียจคร้านไม่ชอบท้างาน ชอบหนีงานหรืออ้างเหตุป่วยเพ่ือหนีงานอยู่บ่อยครั ง บางครั งพวกขี ยาก็ท้า
ตัวเป็นพวกแท็กซ่ี คือรับจ้างบีบ นวด ชงกาแฟ หรือขัดรองเท้า ให้กับผู้ต้องขังอ่ืน  

8. พวกพ่อค้า หมายถึง ผู้ต้องขังที่ค้าขายของต่าง ๆ  เช่น ขนม ยาทัมใจ บุหรี่ หรือของใช้
ทั่วไปให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ้าในราคาที่สูงเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการหาเงินทอง พ่อค้า
มักจะเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ต้องขัง และไม่เป็นภัยต่อการปกครองของเรือนจ้า และไม่ยุ่งกับยาเสพติด 
เนื่องจากใช้วิธีการหารายได้ด้วยการขายสิ่งของทั่ว ๆ ไป    

9. พวกน้อง คือผู้ต้องขังที่มีอุปนิสัยรักร่วมเพศหรือเป็นกระเทย ซึ่งจะถูกเรียกว่าน้องและ
อาจจะถูกผู้ต้องขังอ่ืนที่มีรสนิยมทางนี แย่งชิงกันเพ่ือ “เลี ยงน้อง”  

10. พวกเสือเดียว แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ผู้ต้องขังที่มีโทษสูงหรือคดีร้ายแรง 
เช่น คดีปล้น หรือคดีฆ่า มักจะเป็นพวกเงียบ ๆ ไม่สุงสิงกับใคร ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจ้าดี 
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยจับตาดูเพราะพวกเสือเดียวอาจจะหลบหนีได้ตลอดเวลา ส่วนประเภทที่สองคือ 
ผู้ต้องขังที่มีลักษณะนิสัยไม่ชอบยุ่งกับใคร ไม่อยากยุ่งกับโลกภายในเรือนจ้า ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ้าไปวัน ๆ 
เพ่ือรอเวลาพ้นโทษเท่านั น พวกเสือเดียวจึงเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีปัญหาด้านการปกครอง และผู้ต้องขัง
ประเภทสุดท้ายคือ 

11. พวกเก๋าคุก ซึ่งหมายถึง ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ้าหรือคุกมาเป็นระยะเวลานาน จน
เรือนจ้าหรือคุกเสมือนเป็นบ้านของผู้ต้องขังเหล่านี  พวกเก๋าคุกมักจะเป็นผู้ต้องขังที่กระท้าผิดในคดี
เกี่ยวกับการลักทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดียักยอก และคดียาเสพติด พวกเก๋าคุก
พวกผู้ต้องขังประเภทที่เฉยชาและชินชาต่อการถูกจ้าคุกในเรือนจ้า มักจะวนเวียนเข้าออกเรือนจ้าหรือ
คุกอยู่เสมอ ไม่รู้สึกรู้สากับการกระท้าความผิดในระหว่างที่อยู่ในเรือนจ้าเพราะถูกลงโทษจนชินชาแล้ว 
ท้าให้เจ้าหน้าที่มักจะไม่ชอบผู้ต้องขังประเภทนี โดยมองว่า เป็นผู้ที่มีนิสัยดื อด้าน บางครั งท้าเป็นแกล้ง
โง่หรือแกล้งป่วย เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องท้างานตามภาระหน้าที่ในเรือนจ้า นอกจากนี ยังชอบก่อเหตุวิวาท
กับผู้ต้องขังด้วยกัน ชอบจับกลุ่มกันนินทาเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมแสวงหาพรรคพวก มักจะท้า
พฤติกรรมที่แสดงว่าตนเองเป็นพวก “เก๋า” บางคนเสพติดสารระเหย เช่น ทินเนอร์ บางคนเลี ยงน้อง
หรือก็คือมีเด็กที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศอยู่ในความดูแล บางคนมีพฤติกรรมเป็นอันธพาลหรือนักเลง
ชอบรังแกผู้ต้องขังอ่ืน ๆ  บางคนมีนิสัยต้มตุ๋นกะล่อน บางคนชอบอวดเก่งเพ่ือแสดงให้ผู้ต้องขังอ่ืน ๆ 
เห็น เช่น ยียวนกับเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังที่เป็นพวกเก๋าคุกมักจะหวนกลับเข้ามาในเรือนจ้าอีกเมื่อพ้นโทษ
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ไปไม่นาน เพราะพวกเก๋าคุกเป็นพวกที่ “โตในคุก” และมีบ้านเป็นคุก หรือก็คือ “คุกคือบ้านของ
เขา”63 

พวกเก๋าคุกจึงเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมกระท้าผิดซ ้าจนต้องวนเวียนเข้าออกเรือนจ้าอยู่
เสมอโดยไม่รู้จักเข็ดหลาบ แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ต้องขังทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพวกเก๋า
คุกหรือไม ่ล้วนมีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าได้อีกหรืออาจเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าอยู่แล้ว แต่มีพฤติกรรม
ขณะอยู่ในเรือนจ้าที่สามารถจัดประเภทได้มากกว่าหนึ่งประเภท เช่น พวกขี ยาหรือพวกอิทธิพลที่เป็น
พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่มาก่อนที่อาจกระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ ้าซากและวนเวียนเข้าออกเรือนจ้า
จนกลายเป็นพวกเก๋าคุก 

 สารคดีเรื่อง เปิดแดนชีวิตผู้ต้องโทษอาชีพหน้าเดิม ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เผยแพร่
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 น้าเสนอชีวิตของผู้ต้องขังที่เป็นพวกเก๋าคุกหลาย ๆ คนถึง
ประสบการณ์ในการเข้าออกเรือนจ้าซึ่งผู้ต้องขังเรียกว่า “การท้ารอบ” ไว้อย่างน่าสนใจดังต่อไปนี   

ผู้ต้องขังคนแรกเป็นชายหนุ่ม เล่าว่าสูญเสียอิสรภาพเป็นครั งแรกขณะที่ยังเป็นเยาวชนมีอายุ 
17 ปี ในคดีครอบครองยาเสพติด ถูกควบคุมตัวไว้ในฐานะเยาวชนเพียง 4 เดือน หลังจากนั นก็เข้า
ออกเรือนจ้าอย่างต่อเนื่อง ครั งล่าสุดนี เป็นครั งที่ 7 ปัจจุบันอายุ 31 ปี ผู้ต้องขังดังกล่าวยอมรับว่าอยู่
นอกเรือนจ้าสบายกว่าเพราะอยู่ในเรือนจ้าขาดอิสระ แต่เมื่อพลาดไปแล้วก็ต้องฝืนท้าใจอยู่ในเรือนจ้า
ให้ได้ และเมื่ออยู่นอกเรือนจ้าก็อยู่ได้เฉพาะบางสังคม เช่น สลัม แต่ไม่สามารถอยู่ในสังคมที่ดีไปกว่านี 
ได้ เนื่องจากผู้ต้องขังมีรอยสักท้าให้ถูกคนทั่วไปมองว่าเป็นคนอันตราย   

ผู้ต้องขังคนท่ีสอง มีรอยสักเกือบทุกตารางนิ วของร่างกายไม่เว้นกระทั่งดวงตา ผู้ต้องขังเล่าว่า
เข้าคุกมาแล้ว 6 หรือ 7 ครั ง ครั งปัจจุบันนี ถูกจ้าคุกข้อหาพรากผู้เยาว์ ที่ผ่านมาพ่อแม่ก็คอยเตือนอยู่
เรื่อย ๆ  แต่สังคมภายนอกไม่ยอมรับเพราะรอยสักซึ่งสักมาจากในเรือนจ้าโดยใช้สปริงไฟแช๊คเป็น
เครื่องมือสัก ผู้ต้องขังชอบการมีรอยสัก และคิดว่าผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ที่กระท้าผิดซ ้าก็เพราะไม่มีที่อยู่หรือ
ญาติพ่ีน้องจึงกลับมาอยู่ในเรือนจ้า ส้าหรับตัวผู้ต้องขังเองคิดว่าครั งนี จะเป็นครั งสุดท้าย เพราะที่บ้าน
ขอไว้ไม่ให้กระท้าผิดอีก 

ผู้ต้องขังคนท่ีสาม ต้องขังเป็นครั งที่ 7 ในข้อหาลักทรัพย์ คดีก่อน ๆ เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
ครั งแรกที่ติดคุกรู้สึกกลัวแต่เข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรธรรมดา คนอ่ืนอยู่ได้ผู้ต้องขังก็อยู่ได้ หลังจากคิดคุก
ครั งแรกก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อปี 2539 แต่หลังจากนั นครึ่งปีก็กลับไปติดคุกอีก 

ผู้ต้องขังคนที่สี่ กระท้าผิดมาตั งแต่เมื่อเป็นเยาวชน ผ่านเข้าออกบ้านเมตตาและเรือนจ้า
มาแล้ว 14 ครั ง ปัจจุบันอายุ 36 ปี  ครั งแรกที่เข้าบ้านเมตตาอายุ 14 หรือ 15 ปี ปัจจุบันต้องโทษคดี
เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ต้องขังบอกว่า สังคมภายนอกไม่ยอมรับ ไปสมัครงานก็ไม่มีใครรับเพราะมีรอยสัก
ทั งหน้าตาและมือ ผู้ต้องขังติดยาแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโจร ผู้ต้องขังคิดว่าเมื่อไม่มีโอกาสภายนอกก็ต้อง
ใช้ชีวิตแบบเดิม อยู่ในเรือนจ้าบ้านก็ไม่ต้องเช่า ข้าวก็ไม่ต้องซื อ ค่าน ้าค่าไฟก็ไม่ต้องเสีย อยู่เรือนจ้า
เหมือนอยู่บ้าน 

                                                           
63 นัทธี จิตสว่าง, หลักทัณฑวิทยา: หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์, พิมพ์ครั งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์, ม.ป.ป.), หน้า 103-111.  
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ผู้ต้องขังคนท่ีห้าเข้าออกเรือนจ้ามาแล้ว 18 ครั ง ผู้ต้องขังคิดว่าอยู่ข้างนอกอยากอยู่นาน ๆ ก็
อยู่ไม่ได้นานเพราะอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมไม่ค่อยได้ 

ผู้ต้องขังคนที่หกมีอายุ 42 ปี เริ่มรู้จักเฮโรอีนมาตั งแต่อายุ 22 ปี หลังจากนั นก็เข้าออก
เรือนจ้ามาตั งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันติดคุกเป็นครั งที่ 9  ผู้ต้องขังรู้สึกเคยชินกับการอยู่ใน
เรือนจ้า อยู่ไปเรื่อย ๆ  และคิดว่าถ้าพ้นโทษครั งนี แล้วมีโอกาส 90 เปอร์เซนต์ ที่จะกลับมาติดคุกอีก 
ครอบครัวของผู้ต้องขังก็ไม่ได้ใส่ใจกับผู้ต้องขังคิดว่าผู้ต้องขังเลือกทางเดินเอง  

ผู้ต้องขังคนท่ีเจ็ดต้องโทษในคดีลักทรัพย์ ติดคุกครั งแรกตั งแต่ 1 เมษายน 2536 หลังจากนั น
ก็เข้าคุกทุกปีจนไม่มีโอกาสได้อยู่บ้าน ไม่ได้อยู่กับญาติพ่ีน้องหรือลูกหลาน เมื่อพ้นโทษก็ไปดื่มสุราหรือ
เสพยาเสพติด แต่ครั งนี ผู้ต้องขังคิดว่าจะติดคุกเป็นครั งสุดท้ายแล้ว อยากออกไปอยู่กับครอบครัว จะ
พยายามรักษาสุขภาพเพ่ือรอวันพ้นโทษ 

ผู้ต้องขังคนที่แปดคิดว่า จะติดคุกเป็นครั งสุดท้าย จะออกไปประกอบอาชีพสุจริตอะไรก็ได้ 
เป็นยามหรือท้าอะไรก็ได้ เพราะรู้สึกว่าอายุมากแล้ว ต้องการเริ่มต้นชีวิตและปรับปรุงชีวิต ผู้ต้องขัง
เล่าว่าตอนที่ติดคุกครั งแรกรู้สึกกลัว แต่ที่กลับมาติดคุกซ ้าซากก็เพราะไม่เข็ดหลาบ 

นายสมใจ คงหอม ผู้อ้านวยการแดนขังในทัณฑสถานแห่งหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า ต้องขังทั่วไปกับ
ผู้ต้องขังที่เป็นผู้กระท้าผิดซ ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือน ๆ กัน เพียงแต่ทางเรือนจ้าจะคอย
ระมัดระวังการจับกลุ่มกันในหมู่ผู้ต้องขังเพ่ือรักษาความปลอดภัย นายสมใจให้ข้อมูลอีกว่า ผู้ต้องขังที่
เป็นผู้กระท้าผิดซ ้าหลายครั งคิดว่าตนเองเป็นพวกไม่มีอนาคต พอพ้นโทษไปก็จะถูกเจ้าพนักงาน
ต้ารวจคอยจับตาดู อยู่ในสังคมภายนอกได้ยาก ออกไปก็ไม่ได้รับการยอมรับจากญาติพ่ีน้อง ก็ต้องไป
ระเหเร่ร่อนในที่สุดก็กระท้าผิดจนถูกจับมาอีก บางคนถูกจับอีกภายในเวลา 2-3 เดือน หลังพ้นโทษ 
บางคนก็มีครอบครัวมีลูกและภรรยา แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่อาศัยอยู่ ผู้ต้องขังบางคนรู้จัก
กันเองเป็นอย่างดีเพราะเคยติดคุกด้วยกันมาก่อน บางคนพ้นโทษออกไปแต่อีกคนยังติดคุกอยู่ คนที่
ออกไปก็กลับไปกระท้าผิดจนกลับมาติดคุกก็มาเจอเพ่ือนผู้ต้องขังที่รู้จักกันมาก่อน ปัจจุบันผู้ต้องขังที่
กระท้าผิดซ ้าส่วนใหญ่ถูกด้าเนินคดียาเสพติด เรือนจ้าเป็นแหล่งรวมผู้ที่มีปัญหาจากภายนอกที่
ผิดพลาดมาแล้วเพ่ือมาเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือกลับเนื อกลับตัวแล้วก็กลับออกไปสู่สังคม แต่บางคน
ออกไปก็กลับเข้ามาในเรือนจ้าอีกเพราะสังคมที่ผู้ต้องขังกลับไปอยู่ก็ยังเป็นสังคมเดิม ๆ ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

ส้าหรับพวกเก๋าคุกแล้ว โลกภายนอกเป็นเหมือนคนแปลกหน้าส้าหรับผู้ต้องขัง และเป็นโลกที่
ผู้ต้องขังถูกปฏิเสธ ถูกดูหมิ่นดูแคลนและถูกจ้องจับผิดตลอดเวลา ทางออกเดียวส้าหรับพวกเก๋าคุกจึง
เป็นคุกหรือเรือนจ้าไม่ต่างจากเรือนจ้าเป็นบ้านของตนเองเพ่ือเอาชีวิตรอดไปวัน ๆ 64 

 การแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดซ ้าหรือพวกเก๋าคุกหวนกลับไปกระท้าผิดจน
ต้องวนเวียนกลับเข้าสู่เรือนจ้าจึงเป็นเรื่องที่จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไข การศึกษาลักษณะของการ
กระท้าผิดซ ้าจากงานวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลจากสถิติการกระท้าผิดและข้อมูลของผู้กระท้าผิดซ ้า

                                                           
64 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, เปิดแดนชีวิต: ผู้ต้องโทษอาชีพหน้าเดิม (รายการโทรทัศน์

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส), 14  กุมภาพันธ์ 2557, ค้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=yqOfWoQUTTg 
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ที่มีอยู่จริงในกระบวนการยุติธรรมจึงอาจช่วยให้สามารถท้าความเข้าใจถึงสาเหตุและลักษณะของการ
กระท้าผิดซ ้าอันจะน้าไปสู่การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าได้ดังจะ
ท้าการศึกษาต่อไปดังต่อไปนี   

  
2.7   ลักษณะของการกระท้าผิดซ ้า: ศึกษาจากงานวิจัยเชิงปริมาณในอดีต 

  
เพ่ือท้าความเข้าใจลักษณะของการกระท้าผิดซ ้าในรายละเอียด การศึกษางานวิจัยเชิง

ปริมาณที่อาศัยการเก็บข้อมูลจากผู้กระท้าผิดและจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมย่อมจะเป็น
ประโยชน์ในการท้าความเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของการกระท้าผิดซ ้า รวมไปถึงภาพรวมของการ
กระท้าผิดซ ้าในช่วงชีวิตของมนุษย์ อันจะน้าไปสู่การพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
กระท้าผิดซ ้าได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี  

  
2.7.1 ลักษณะของการกระท้าผิดซ ้าจากการศึกษาวิจัยวิถีอาชญากรของ Alfred 

Blumstein  
Alfred Blumstein และคณะวิจัยเห็นว่า การพัฒนาแนวนโยบายในการควบคุมอาชญากรรม

ท้าได้ด้วยการท้าความเข้าใจพฤติกรรมอาชญากรของมนุษย์ที่มีต่ออาชญากรรมทั งหมด65 Blumstein  
และคณะวิจัยจึงท้าการศึกษาเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดอาญาซ ้าที่มีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายอาญามา
เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่ง Blumstein เรียกว่า ผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต (Career 
Criminal)66 เนื่องจากผู้กระท้าผิดบางคนมีวิถีอาชญากรรมนับครั งไม่ถ้วน บางคนมีวิถีอาชญากรรม
เป็นระยะเวลายาวนาน บางคนเป็นผู้กระท้าผิดที่มีอันตราย เป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเรื อรัง บางคน
มีพฤติกรรมกระท้าความผิดที่มีลักษณะร้ายแรง แต่บางคนก็มีวิถีอาชญากรรมเพียงครั งเดียวหรือบาง
คนมีวิถีอาชญากรรมในระยะเวลาอันสั น จึงต้องท้าการศึกษาเพ่ือทราบและท้าความเข้าใจพฤติกรรม
การกระท้าผิดกฎหมายของผู้ที่ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตตั งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ นสุด ด้วย
การศึกษากระบวนทัศน์ว่าด้วยวิถีแห่งอาชญากรรมของผู้ประกอบอาชญากรรมอันประกอบไปด้วย
การเข้ามีส่วนร่วมและการเริ่มต้นพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิด (Participation) และ
ผู้ที่มิได้กระท้าผิด ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายหรืออัตราที่บุคคลหนึ่งกระท้าความผิด 
(Frequency) ประเภทของความผิดที่กระท้า อัตราการกระท้าผิดของผู้ที่ยังคงกระท้าความผิดอยู่
ตลอดระยะเวลา ความร้ายแรงของการกระท้าความผิดในครั งต่อ  ๆ ไปว่ามีความร้ายแรงเพ่ิมขึ น

                                                           
65 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol.1) (Washington, D.C.: National 
Academy Press, 1986), p. 31. 

66 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol.2) (Washington, D.C.: National 
Academy Press, 1986), p. 12 quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington and  
Alfred Blumstein, “The Criminal Career Paradigm,” Crime & Justice 30 (2003): 377. 
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หรือไม่ มีการเปลี่ยนประเภทความผิดหรือแบบแผนวิธีการกระท้าความผิดหรือไม่ แนวโน้มในการ
กระท้าความผิดที่ร้ายแรงที่สุด ระยะเวลาที่กระท้าความผิด ห้วงระยะเวลาที่กระท้าความผิดครั งแรก
และครั งสุดท้ายมีระยะเวลาสั นหรือยาว กี่เดือนหรือปี และบุคคลเหล่านี เลิกประกอบอาชญากรรม
เมื่อใด โดยเน้นศึกษาจากอัตราการจับกุมผู้กระท้าความผิด (Arrest rate) และอัตราการกระท้าผิดซ ้า 
(Recidivism rate) เพราะอัตราการกระท้าผิดที่ลดลงย่อมแสดงว่า อัตราส่วนประชากรที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท้าความผิดย่อมน้อยลงด้วย (ระดับการมีส่วนร่วม) เพ่ือศึกษาและท้าความเข้าใจว่า เหตุใด
และเมื่อใดที่บุคคลคนหนึ่งเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมาย (Onset)  เหตุใดบุคคลดังกล่าวจึงยังคงกระท้า
ผิดกฎหมายต่อมา เหตุใดบุคคลดังกล่าวจึงเริ่มกระท้าผิดบ่อยครั งขึ น (Frequent) หรือร้ายแรงขึ น 
(Serious) หรือเริ่มมีความช้านาญในการกระท้าผิดกฎหมายมากขึ น (Specialized) และเหตุใดและ
เมื่อใดที่บุคคลดังกล่าวเลิกกระท้าผิดกฎหมาย (Desistance) โดยค้านวณอัตรารวมการเกิด
อาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน การศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตจึงเป็น
การศึกษาจุดเริ่มต้น ระหว่าง และจุดสิ นสุดของชีวิตอาชญากร ซึ่งสาเหตุที่ Blumstein และคณะวิจัย
ท้าการศึกษาพฤติกรรมการกระท้าความผิดของบุคคลในระยะยาวก็เพ่ือแสดงหาสาเหตุแห่ง
อาชญากรรมและเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนานโยบายควบคุมอาชญากรรมเพ่ือหยุดยั งการกระท้า
ผิดกฎหมาย67  ซึ่งในรายละเอียดปลีกย่อยย่อมรวมไปถึงการพัฒนาและจัดสรรภารกิจและหน้าที่ให้แก่
หน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในด้านการลดการเกิดอาชญากรรม เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงโทษผู้กระท้าความผิด การลดจ้านวนอาชญากรรมในชุมชนที่อาจเกิดจากบุคคลใด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระท้าผิด เช่น หน่วยงานด้านการศึกษา การให้บริการของรัฐ
ต่าง ๆ  และบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้กระท้าผิดกฎหมาย เป็นต้น  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การท้าความเข้าใจชีวิตของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตมีช่วง
ระยะเวลาในการกระท้าผิดกฎหมายเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร จะเป็นประโยชน์ต่อการท้า
ความเข้าใจสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพ่ิงเริ่มต้นกระท้าผิดซ ้าไปจนถึงผู้ที่กระท้าผิด
ซ ้ามาเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นระยะเวลายาวนานจนมีความเชี่ยวชาญในการกระท้าผิดกฎหมาย
แล้ว เพราะก่อนที่บุคคลคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตได้ ล้วนต้องผ่าน
จุดเริ่มต้นของชีวิตอาชญากรหรือการเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายมาก่อนที่จะถล้าลึกจนกลายเป็นอาชญา
กรมืออาชีพทั งสิ น การท้าความเข้าใจในชีวิตของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตตั งแต่จุดเริ่มต้น
จนถึงจุดสิ นสุดจึงอาจน้าไปสู่การพัฒนาแนวทางการป้องกันไม่ให้ผู้ที่เพ่ิงกระท้าผิดอาญาเป็นครั งแรก
หรือเพ่ิงกระท้าผิดอาญาซ ้าไม่กี่ครั งไม่ให้กระท้าผิดอาญามากขึ นไปอีกจนกลายเป็นผู้ประกอบ
อาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตไปในที่สุด     

ในการศึกษาชีวิตของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตนั น Blumstein และคณะ
ท้าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการกระท้าผิดอาญาซ ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์อยู่ก่อนแล้ว
จ้านวนมาก โดยศึกษาเฉพาะการกระท้าผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์และการท้าร้ายร่างกายที่

                                                           
67Ibid. 
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ค่อนข้างรุนแรง68 แล้วท้าการแยกแยะข้อมูลของตัวอย่างผู้กระท้าผิดอาญาในแต่ละงานวิจั ยใน
รายละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลการกระท้าผิดอาญาของผู้กระท้าผิดอาญาซ ้าแต่ละคน เนื่องจากแต่ละ
งานวิจัยมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน จากนั นน้าข้อมูลทั งหมดที่แยกแยะได้มาวิเคราะห์หา
จุดเริ่มต้นในการกระท้าผิดกฎหมาย ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมาย ประเภทของความผิดที่ ได้
กระท้าลงและจุดสิ นสุดของการกระท้าผิดกฎหมาย จากนั น Blumstein และคณะวิจัยจึงสรุปข้อมูลที่
น่าสนใจได้ดังต่อไปนี   

2.7.1.1  การเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมาย (Participation) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่ต่าง ๆ พบว่า  25-45 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้า

ผิดเพศชายที่มีตั งแต่ 10-18 ปี มีประวัติการกระท้าผิดที่ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับจราจรปรากฏใน
ฐานข้อมูลของทางต้ารวจอย่างน้อย 1 ครั ง  ก่อนที่จะมีอายุครบ 18 ปี69 ในขณะที่ 12-18 เปอร์เซ็นต์ 
ของผู้กระท้าผิดเพศชายเคยกระท้าผิดในฐานความผิดตามรายการฐานความผิดของ FBI (ฆ่าผู้อ่ืน, 
ข่มขืนกระท้าช้าเรา, ปล้นทรัพย,์ ท้าร้ายร่างกายขั นรุนแรง, ลักทรัพย์ในเคหสถาน, โจรกรรม, และลัก
รถยนต์) ก่อนที่จะมีอายุครบ 18 ปี และ 4-8 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดเพศชาย เคยกระท้าผิด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายก่อนมีอายุครบ 18 ปี  ซึ่งกว่าครึ่งของผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการถูกจับกุม
ด้าเนินคดีล้วนเคยถูกจับกุมครั งแรกตั งแต่ก่อนที่จะมีอายุครบ 18 ปี70  

ดังนั น อายุที่น้อยที่สุดที่พบการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายคืออายุ 10 ปี แล้วเพ่ิมอายุ
ขึ นไปเรื่อย ๆ  จนถึงช่วงปลายวัยรุ่นที่เป็นช่วงอายุที่พบการเริ่มต้นกระท้าผิดสูงที่สุด แต่การเริ่มต้น
กระท้าผิดจะลดลงค่อนข้างมากส้าหรับช่วงอายุที่มากกว่านั น  ดังนั น ประวัติการถูกจับกุมตั งแต่อายุ
ยังน้อยจึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่สามารถน้าไปใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีแนวโน้มที่
จะกระท้าผิดซ ้าในระยะยาวหลังจากนั นหรือไม่71 

                                                           
68 Blumstein และคณะวิจัยไม่ได้ท้าการศึกษาการกระท้าผิดประเภทอ่ืน ๆ โดยตรง

เนื่องจากในขณะนั นยังมีงานวิจัยเรื่องการกระท้าผิดอาญาซ ้าในความผิดประเภทอ่ืน ๆ  เช่น วางเพลิง 
การกระท้าผิดอาญาโดยองค์กรอาชญากรรม กลุ่มความผิดอาชญากรรมปกขาว เช่น ยักยอก หรือ
ฉ้อโกง ไม่มากนัก รวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับเพศที่ไม่รุนแรงนักหรือความผิดในลักษณะพฤติกรรม
ต่อต้านสังคมที่ผู้กระท้าผิดมักจะถูกแยกออกจากกระบวนการยุติธรรมเพ่ือน้าไปบ้าบัดพฤติกรรมหรือ
สภาพจิตโดยตรงมากกว่า อย่างไรก็ดี Blumstein และคณะวิจัยยังคงพิจารณาการกระท้าความผิด
เหล่านั นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าผิดอาญาที่ไม่รุนแรงหรือเล็ก ๆ 
น้อย ๆ กับพฤติกรรมผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตที่มีลักษณะของกระท้าผิดที่รุนแรงขึ น ; 
Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, eds., 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 29.  

69 Ibid., pp. 36-37.   
70 Ibid., pp. 3, 42. 
71 Terrie E. Moffit, “Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial 

Behavior: A Developmental Taxonomy,” Psychological Review 100 (1993): 674-701. 



38 
 

ส้าหรับการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายในเพศต่าง ๆ นั นพบว่า ข้อมูลจากทุกแหล่งระบุ
ตรงกันว่า เพศชายเริ่มต้นกระท้าผิดอาญาร้ายแรง (Serious crimes) ไม่ว่าจะช่วงอายุใด ๆ  ในฐาน
ความผิดใดและมีระดับความเกี่ยวข้องในคดีมากน้อยเพียงใดก็ตามมากกว่าเพศหญิงค่อนข้างมาก ใน
งานวิจัยหนึ่งพบว่า 14 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดเพศหญิงมีประวัติเคยพบกับเจ้าพนักงานต้ารวจใน
การกระท้าความผิดที่ไม่ใช่คดีจราจรก่อนอายุ 18 ปี เมื่อเทียบกับ 31 เปอร์เซ็นต์ ในเพศชาย ในขณะ
ที่งานวิจัยอีกงานพบว่า ผู้กระท้าผิดเพศชายมากกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับเพศหญิงเพียง 
19 เปอร์เซนต์ เคยกระท้าผิดกฎหมายก่อนอายุ 18 ปี ในขณะที่การเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมาย (ที่
ไม่ใช่คดีจราจร) ในช่วงอายุต่าง ๆ  ไม่จ้ากัดอายุ ในเพศหญิงมีอัตรา 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอัตรา 
50 เปอร์เซนต์ ในเพศชาย72 จึงสรุปโดยรวมแล้วพบว่า เพศชายมีอัตราการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมาย
ก่อนอายุ 18 ปี มากกว่าเพศหญิงในทุกฐานความผิด (ที่ไม่ใช่คดีจราจร) ในอัตรา 3 ต่อ 5 และมีอัตรา
สูงกว่านี ในความผิดอาญาท่ีมีลักษณะร้ายแรง73  

อย่างไรก็ดี งานวิจัยด้านนี พบว่า ผู้กระท้าผิดกฎหมายที่เป็นผู้ใช้สารเสพติดมักจะมี
พฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายมาก่อนแล้วจึงหันมาเริ่มใช้ยาเสพติด หรือมิฉะนั นก็เริ่มต้นใช้ยาเสพติด
พร้อม ๆ กับที่เริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมาย มากกว่าที่จะมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดก่อนแล้วจึงหันมา
กระท้าผิดกฎหมายในเวลาต่อมา ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสรุปว่า ทั งการใช้สารเสพติดและพฤติกรรม
อาชญากรอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหา
สภาพครอบครัว การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กระท้าผิดกฎหมาย และปัญหาด้านการศึกษา74 ในขณะ
ที่มีงานวิจัยอีกงานที่สอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าวพบว่า อายุเฉลี่ยของการเริ่มต้นมีปัญหาเกี่ยวกับดื่ม
แอลกอฮอล์ที่รุนแรงขึ นและการใช้ยากดประสาท (Barbiturate) และแอมเฟตามีน (Amphetamine) 
คืออายุ 16.3 ปี ซึ่งช้ากว่าอายุเฉลี่ยของการเริ่มต้นถูกจับกุมในขณะที่เป็นเยาวชน คืออายุ 15.2 ปี75 

                                                           
72 Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 40. 
73 Ibid., p. 3. 
74 Delbert S. Elliott and David Huizinga, “The Relationship Between 

Delinquent Behavior and and ADM Problems,” In The National Youth Survey 
Project Report No. 28 (Boulder, Colorado: Behavioral Research Institute, 1984) 
quoted in Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 51. 

75 Lee N. Robins and Eric Wish, “Childhood Deviance as a Developmental 
Process: a Study of 223 Urban Black Men from Birth to 18,” Social Forces 56(2) 
(1977): 448-47 quoted in Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; Jeffrey A. Roth and 
Christy A. Visher, eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 
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และมีงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนข้อมูลที่ว่าพฤติกรรมอาชญากรอาจจะเกิดขึ นก่อนการพฤติกรรมเสพ
สารเสพติดอีกด้วย76 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดกฎหมายอาญาจ้านวนมาก  
Blumstein พบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจหลายประการกล่าวคือ เพศชายเป็นเพศที่เริ่มต้นกระท้าผิดใน
ขณะที่ยังเป็นเยาวชนในสัดส่วนที่สูงมาก โดยทั่วไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ ของเพศชายที่อาศัยอยู่ในเขต
เมืองมีประวัติถูกจับกุมด้าเนินคดีอาญาก่อนอายุ 18 ปี และประมาณ 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ เริ่มต้นถูก
จับกุมด้าเนินคดีสักช่วงหนึ่งในช่วงชีวิต ในขณะที่เชื อชาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นกระท้าผิด
กฎหมายช้าหรือเร็ว  

2.7.1.2  ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมาย (Offending Frequency)  
ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายของคนคนหนึ่งเป็นลักษณะพื นฐานของผู้ประกอบ

อาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต อัตราการกระท้าผิดส้าหรับผู้กระท้าผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึง
ความถี่หรือความเข้มข้นในการกระท้าผิดกฎหมายของคนที่ก่ออาชญากรรมอย่างจริงจัง77  

Blumstein และคณะวิจัย จึงศึกษางานวิจัยที่ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและ
สังเกตพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเป็นระยะเวลาหลายปีที่ส้าคัญหลายงานวิจัยท้าให้  Blumstein และ
คณะได้ข้อสรุปว่า อัตราความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายแตกต่างกันเป็นอย่างมากในผู้กระท้าผิดแต่
ละคน ในขณะที่บางคนมีความถี่ในการกระท้าผิดสูง แต่บางคนก็มีความถี่ในการกระท้าผิดต่้า และ
ผู้กระท้าผิดแต่ละคนก็มีความถี่ในการกระท้าผิดในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน นอกจากนี  ผู้กระท้าผิด
บางคนก็มีความถี่ในการกระท้าผิดเฉพาะบางประเภทความผิดสูงจนอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
(Specialist) ในการกระท้าผิดเฉพาะประเภทหรือกลุ่มประเภทความผิดที่เกี่ยวข้องกัน แต่ผู้กระท้าผิด
บางคนก็กระท้าผิดหลากหลายประเภท ไม่จ้ากัดเฉพาะความผิดประเภทใดประเภทหนึ่ง ในขณะที่
ผู้กระท้าผิดแต่ละคนก็อาจจะเปลี่ยนประเภทของความผิดที่กระท้าไปตลอดช่วงชีวิตที่ยังกระท้าผิด
กฎหมายอยู่ โดยอาจจะมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ นหรือลดลงในความผิดเฉพาะประเภท รวมไปถึงอาจ
เพ่ิมหรือลดความรุนแรงในการกระท้าผิดด้วย78 ดังตัวอย่างงานวิจัยดังต่อไปนี   

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี -เมลอน (Carnegie-Mellon University) ที่เก็บ
ข้อมูลความถี่ในการถูกจับกุมด้าเนินคดีของผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการถูกจับกุมครั งแรกก่อนอายุ 21 ปี 
และมีประวัติถูกจับกุมอีกภายในระยะเวลาเฝ้าสังเกตการณ์ของคณะท้างานคือช่วงเวลา 7-10 ปี 
ภายหลังจากนั น โดยคณะวิจัยจะประเมินความถี่ในการถูกจับกุมระหว่างช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์

                                                           
76 Lee N. Robins, Addict Careers (เมือง: ส้านักพิมพ์, 1979), pp. 325-336 quoted 

in Robert L. DuPont, Avram Goldstein and John O'Donnell, eds., Handbook on Drug 
Abuse (Rockville, MD.: National Institute on Drug Abuse, n.d.) quoted in Alfred 
Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, eds., Criminal 
Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 

77 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 

78 Ibid., p. 18. 
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ดังกล่าว ซึ่งคณะท้างานของ Blumstein ได้น้าข้อมูลมาคัดกรองข้อมูลที่อาจท้าให้การประเมินความถี่
ในการกระท้าผิดเกินจริงไปมากและปรับข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์แล้ว79 Blumstein พบว่า 
อัตราเฉลี่ยการถูกจับกุมของผู้กระท้าผิดที่มีอายุช่วง 20-29 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 1966-1973 ในเมือง
วอชิงตันดี.ซี. มลรัฐวอชิงตัน และเมืองดีทรอยด์ มลรัฐอินเดียน่า มีอัตราการถูกจับกุมเกี่ยวกับการลัก
ขโมยยานพาหนะและท้าร้ายร่างกายโดยเจตนา 1 ครั ง ต่อทุก 5-7 ปี ในขณะที่อัตราการถูกจับกุมใน
เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ในข้อหาปล้นทรัพย์หรือลักทรัพย์ในเคหสถานมีอัตราเฉลี่ย 1 ครั ง ต่อทุก 4 ปี 
และ 1 ครั ง ต่อทุก 5 ปี ในเขตเมืองดีทรอยด์  

ส้าหรับอัตราการถูกจับกุมของผู้กระท้าผิดที่ยังคงกระท้าผิดอยู่ในช่วงสังเกตการณ์ 
(Active offenders) ในเขตเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. มีสูงกว่าเขตเมืองดีทรอยด์ในทุกฐานความผิด คือ
อัตราส่วน 1: .56 ครั งต่อปี และเมื่อวิเคราะห์ฐานความผิดเฉพาะฐานความผิดตามดัชนีอาชญากรรม
ของ FBI (Index Offences) ก็ยังพบว่าอัตราการถูกจับกุมในเขตเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. สูงกว่าเขตเมืองดี
ทรอยด์ที่อัตราส่วน .59: .33 ครั งต่อปี80 

โคเฮน (Cohen) วิเคราะห์งานวิจัยประวัติการถูกจับกุมของเยาวชนในเขตเมืองฟิลลา
เดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย81  ที่มีการเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกับสองเมืองข้างต้นพบว่า เยาวชนใน
เมืองฟิลลาเดเฟียมีอัตราเฉลี่ยการถูกจับกุมในความผิดฐานปล้นทรัพย์ .23 ครั ง ต่อปี  ส้าหรับ
ความผิดเกี่ยวกับร่างกายมีอัตราเฉลี่ย  0.13 ครั ง ต่อปี และส้าหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มีอัตรา
เฉลี่ย 0.41 ครั ง ต่อปี เมื่อรวมทุกฐานความผิด เยาวชนในเขตเมืองฟิลลาเดเฟียมีอัตราเฉลี่ยการถูก
จับกุมที่ 0.84 ครั งต่อปี82 ในขณะที่ผู้กระท้าผิดในเขตบรู๊คลิน เมืองนิวยอร์ค มลรัฐนิวยอร์คมีอัตรา
การถูกจับกุมส้าหรับทุกฐานความผิดโดยเฉลี่ยที่ 1.2 ครั ง ต่อปี83  

ส้าหรับอัตราการกระท้าความผิดโดยเฉลี่ยประเมินจากความถี่ในการถูกจับกุมส้าหรับ
ความผิดทุกประเภทนั น  Blumstein ท้าการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลที่ได้มาจากหลากหลายพื นที่
ที่มีความแตกต่างในลักษณะการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกันเพ่ือเหมาะสมต่อการวิจัยแล้วสรุปว่า อัตรา
เฉลี่ยการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดในความผิดเกี่ยวกับการท้าร้ายร่างกายร้ายแรงเฉลี่ยอยู่ที่ 2-4 ครั ง 
ต่อปี และส้าหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเฉลี่ยอยู่ที่ 5-10 ครั ง ต่อปี ส้าหรับมลรัฐมิชิแกนและมลรัฐ

                                                           
79 Ibid., p. 58. 
80 Ibid. 
81 Marvin E. Wolfgang, Robert M. Figlio and Thorsten Sellin, Delinquency in a 

Birth Cohort (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1972). 
82 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 59. 
83 Richard McGahey, Labor Market Segmentation, Human Capital and the 

Economics of Crime (Doctoral Dissertation, Graduate Faculty of Political and Social 
Science, New School for Social Research, New York City, 1982) (Unpublished 
Manuscript) quoted in Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; Jeffrey A. Roth and 
Christy A. Visher, eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1).  
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แคลิฟอร์เนีย พบว่าผู้ต้องขังที่กระท้าผิดข้อหาปล้นทรัพย์หรือลักทรัพย์ในเคหสถานก่อนที่จะถูกจ้าคุก
มีความถี่ในการกระท้าผิดเฉลี่ย 15-20 ครั ง ต่อปี ส้าหรับข้อหาปล้นทรัพย์และ 45-50 ครั งต่อปี 
ส้าหรับข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากตัวผู้กระท้าผิดเองจะสูงกว่าข้อมูลที่ได้จาก
ประวัติการถูกจับกุมเล็กน้อยเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลประวัติการถูกจับกุม  

นอกจากนี   Blumstein ท้าการศึกษางานวิจัยของ Rand Corporation ซึ่งเป็น
องค์กรค้นคว้าวิจัยโดยไม่หวังผลก้าไร ที่ท้าการศึกษาวิจัยผู้ต้องโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาในปี ค.ศ. 
1976 และ ค.ศ. 1978 เพ่ือประเมินอัตราการกระท้าผิดกฎหมายของผู้ที่ยังมีพฤติกรรมกระท้าผิด
กฎหมายด้วยการสอบถามข้อมูลการกระท้าผิดก่อนที่จะถูกจ้าคุกตามค้าพิพากษาจากตัวผู้กระท้าผิด
โดยตรง84 ท้าให้เห็นการกระจายของความถี่ในการกระท้าผิดฐานปล้นทรัพย์ในกลุ่มผู้กระท้าผิด
ตัวอย่างที่น่าสนใจดังภาพที่ 2.1 ต่อไปนี  

 

                                                           
84 Mark A. Peterson and Harriet B. Braiker, Doing Crime: A Survey of 

California Prison Inmates (Santa Monica, California: Rand Corporation, 1980); Jan M. 
Chaiken and Marcia R. Chaiken, Varieties of Criminal Behavior (Santa Monica, 
California: Rand Corporation, 1982) quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, 
Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 
1), p. 61. 
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85 
 
ภาพที่ 2.1  แสดงการกระจายของความถ่ีในการกระท้าผิดฐานปล้นทรัพย์ 

 
ภาพที่ 2.1 เป็นแผนภูมิแสดงการกระจายของความถี่ในการกระท้าผิดฐานปล้นทรัพย์

เพียงฐานเดียว แต่ Blumstein เห็นว่า แผนภูมิดังกล่าวช่วยให้มองเห็นภาพการกระจายตัวของ
ความถี่ในการกระท้าความผิดฐานอ่ืนได้ด้วย ซึ่งจากลักษณะการกระจายตัวของความถี่ในการกระท้า
ผิดฐานปล้นทรัพย์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้กระท้าผิดที่มีความถี่ในการกระท้าผิดสูงมาก ๆ มีจ้านวน
เพียงเล็กน้อยเท่านั นเมื่อเทียบกับผู้ที่มีความถี่ในการกระท้าผิดต่้ากว่า โดยปรากฏอัตราเฉลี่ยของ
ความถี่ในการกระท้าผิดฐานปล้นทรัพย์ที่อัตรา 43.4 ครั ง ต่อคน ต่อปี ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผู้กระท้า
ผิดฐานปล้นทรัพย์ตัวอย่างทั งหมดกระท้าผิดเฉลี่ยต่้ากว่า  4 ครั ง ต่อคน ต่อปี และมีเพียง 5 
เปอร์เซ็นต์ของผู้กระท้าผิดตัวอย่างทั งหมดที่กระท้าผิดฐานปล้นทรัพย์มากกว่า 180 ครั ง ต่อปี  จึง
สรุปได้ว่า ผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่กระท้าผิดกฎหมายในระดับความถี่ท่ีต่้ากว่าค่าเฉลี่ยพอสมควร86  

 
                                                           

85 Rand Inmate Survey Data; Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. 
Roth and Christy A. Visher, eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), 
p. 61. 

86 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 66. 
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1.   ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายแยกพิจารณาตามเพศ อายุและเชื อชาติ  
Blumstein วิเคราะห์งานวิจัยต่าง ๆ  แล้วพบความแตกต่างในการเริ่มต้นกระท้าผิด

กฎหมายตามรายการฐานความผิดอาชญากรรมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา87ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ในอัตราส่วนถึง 5 ต่อ 1 อย่างไรก็ดี เนื่องจากปริมาณผู้กระท้าผิดเพศหญิงมีค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะ
ความผิดอาญาร้ายแรง ท้าให้ไม่ค่อยมีการแยกฐานข้อมูลความถ่ีในการกระท้าความผิดตามเพศมากนัก  
Blumstein จึงท้าการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนครั งในการกระท้าผิดกฎหมายที่ได้จากการ
สอบถามผู้กระท้าผิด 2 กลุ่ม คือ ผู้กระท้าผิดที่มีพฤติกรรมเสพเฮโรอีนและผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชน
อเมริกันอายุระหว่าง 11-21 ปี แล้วพบว่า เพศชายและเพศหญิงกระท้าผิดกฎหมายในความถี่ที่
ใกล้เคียงกันคือในสัดส่วนต่้ากว่า 2:1 ยกเว้นความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานโดยผู้ใช้เฮโรอีนที่
ผู้กระท้าผิดเพศชายมีความถี่ในการกระท้าความผิดสูงกว่าเพศหญิงถึง 5 เท่า จึงกล่าวได้ว่า ใน
ผู้กระท้าผิดที่ยังคงมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนั น ผู้กระท้าผิดเพศหญิงกระท้าผิด
กฎหมายในอัตราความถี่ที่ใกล้เคียงกับผู้กระท้าผิดเพศชาย88 

ส้าหรับความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายโดยพิจารณาจากอายุนั น Blumstein พบ
ข้อมูลจากงานวิจัยที่ส้าคัญคือ ในช่วงที่ยังเป็นเยาวชน ความถี่โดยเฉลี่ยในการกระท้าความผิดรวมทุก
ประเภทความผิดของเยาวชนมีแนวโน้มในทางเพ่ิมขึ นตามอายุไปจนถึงช่วงปลายวัยรุ่น แต่ในช่วงอายุ
ที่เป็นผู้ใหญ่ ความถี่โดยเฉลี่ยในการกระท้าผิดรวมทุกประเภทความผิดของผู้ใหญ่มีแนวโน้มลดลงตาม
อายุ ในขณะที่ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายพิจารณาเฉพาะประเภทความผิดไม่ว่าประเภทใดก็
ตามมีแนวโน้มที่จะคงท่ีแม้ว่าผู้กระท้าผิดจะอายุมากขึ น89   

2. อายุที่เริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายกับความถี่ในการกระท้าผิด (Age at Onset of 
Criminal Activity) 

นอกจากความเปลี่ยนของอัตราความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายเมื่อผู้กระท้าผิดมี
อายุมากขึ นแล้ว อายุที่ผู้กระท้าผิดเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่ อความ
แตกต่างกันของความถ่ีในการกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดแต่ละคน  

งานวิจัยจ้านวนมากพบว่าอัตราการกระท้าผิดซ ้าจะสูงขึ นถ้าผู้กระท้าผิดเริ่มต้นกระท้า
ความผิดตั งแต่ยังเป็นเยาวชน อัตราการกระท้าผิดซ ้าที่ต่้ากว่าส้าหรับผู้กระท้าผิดที่เริ่มต้นกระท้าผิด
ครั งแรกเมื่อมีอายุมากขึ นมาจึงอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้กระท้าผิดกลุ่มนี แม้จะเริ่มต้นการกระท้าผิด
ช้าแต่ก็ยุติชีวิตการกระท้าผิดเร็วด้วย  หรือมิฉะนั นก็เป็นการเริ่มต้นกระท้าผิดช้าท้าให้แม้จะกระท้าผิด
อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีความถ่ีในการกระท้าผิดต่้ากว่าคนที่เริ่มต้นเร็ว  
                                                           

87 Uniform Crime Report Index.  
88 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

eds., Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 68. 
89 Mark A. Peterson and Harriet B. Braiker, op.cit.; Jacqueline Cohen, 

Incapacitation as a Strategy for Crime Control: Possibilities and Pitfalls (1983), pp. 
1-84 quoted in Michael Tonry and Norval Morris, eds., Crime and Justice: An Annual 
Review of Research, Vol. 5. (Chicago: University of Chicago Press, 1988) quoted in 
Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal 
Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 68-70. 
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ภาพที่ 2.2 แสดงอัตราความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายต่อปีที่ประเมินจากผู้กระท้า
ผิดที่เริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายครั งแรกที่อายุต่าง ๆ กันโดยรวบรวมข้อมูลอัตราการกระท้าผิดและการ
เริ่มต้นกระท้าผิดแล้วน้ามาปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการวิเคราะห์ที่ว่าผู้กระท้าผิด
ทุกคนต้องกระท้าผิดอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  โดยแผนภูมิประกอบด้วยข้อมูลการกระท้าผิดของเยาวชน
เพศชายที่เกิดในเมืองฟิลลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1945 และอาศัยอยู่ในเมือง
ดังกล่าวตั งแต่อายุ 10 ถึง 18 ปี ที่เริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายที่อายุเท่า ๆ  กันและยังคงกระท้าผิด
อย่างต่อเนื่องในช่วงสังเกตการณ์90 กับข้อมูลเยาวชนเพศชายที่เริ่มต้นกระท้าผิดเมื่อมีอายุตั งแต่ 10-
24 ปี ส้าหรับการเริ่มต้นกระท้าผิดครั งแรก ในกรุงลอนดอน ประเทศ สหราชอาณาจักร ในปี ค.ศ.
1961 และ ค.ศ.1962 ดังตัวอย่าง เยาวชนเพศชาย 19 คน ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษว่ากระท้าผิดครั ง
แรกเมื่ออายุ 14 ปี มีอัตราเฉลี่ยในการถูกพิพากษาลงโทษที่ 2.82 ครั ง ระหว่างช่วงอายุ 14 ถึง 24 ปี 
เป็นต้น 91 

 

  
 
ภาพที่ 2.2  แสดงอัตราความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายต่อปีที่ประเมินจากผู้กระท้าผิดที่เริ่มต้น 
               กระท้าผิดกฎหมายครั งแรกที่อายุต่าง ๆ กัน 
                                                           

90 Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 72. 

91 David P. Farrington, Further Analyses of a Longitudinal Survey of Crime 
and Delinquency (Final Report to the National Institute of Justice, Washington, D.C., 
1983) quoted in Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; Jeffrey A. Roth and Christy A. 
Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 73. 
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จากภาพที่ 2.2 ดังกล่าว  Blumstein สรุปว่า โดยทั่วไปแล้ว ผู้กระท้าผิดที่เริ่มต้น
กระท้าผิดกฎหมายเมื่ออายุยังน้อยมีความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายสูงกว่าผู้กระท้าผิดที่เริ่มต้น
กระท้าความผิดที่มีอายุมากกว่า นอกจากนี  ความถี่ในการถูกศาลพิพากษาลงโทษที่ลดลงอย่างมาก
ของผู้กระท้าผิดที่เริ่มต้นกระท้าผิดเมื่ออายุยังน้อยเมื่อบุคคลดังกล่าวมีอายุมากขึ น  แสดงให้เห็น
แนวโน้มของผู้กระท้าผิดที่จะการยุติชีวิตการกระท้าผิดกฎหมายก่อนที่จะมีอายุ 24 ปี ซึ่ง Blumstein 
พบลักษณะการลดลงของความถี่ในการกระท้าผิดเมื่อผู้กระท้าผิดมีอายุมากขึ นเช่นเดียวกันนี ในการ
ส้ารวจความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายแบบแยกประเภทความผิดอีกด้วย92 

3.  การใช้ยาเสพติดกับความถ่ีในการกระท้าผิด 
โดยทั่วไปแล้ว ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับปริมาณการ

เสพยาเสพติดของผู้กระท้าผิดที่ยังคงกระท้าผิดอยู่อย่างต่อเนื่อง93  ผู้กระท้าผิดไม่ว่าจะเป็นความผิด
ประเภทใด ที่ยังคงเสพยาเสพติดและมีประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อน โดยเฉพาะผู้ที่เสพยาเสพติดมา
ตั งแต่ยังเป็นเยาวชนมีอัตราความถี่ในการกระท้าผิดสูงกว่าผู้กระท้าผิดประเภทอื่น  ๆ Blumstein 
วิเคราะห์ข้อมูลผู้กระท้าผิดที่เข้ารับการบ้าบัดยาเสพติดจากงานวิจัยในปี 1979 ของ Sechrest  
พบว่า ผู้กระท้าผิดที่ยังคงกระท้าผิดกฎหมาย (Active Offender) และยังคงเสพยาเสพติดเป็นประจ้า
มีอัตราเฉลี่ยในการกระท้าผิดฐานท้าร้ายร่างกาย 3 ครั งต่อปี ฐานปล้นทรัพย์ 6-8 ครั งต่อปี และ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มากกว่า 20 ครั งต่อปี 94 ซึ่งอัตรานี สูงเป็นสองเท่าของอัตราความถี่เฉลี่ยในการ
กระท้าผิดของผู้ใหญ่ทั่ว ๆ ไปเลยทีเดียว95   

เมื่อพิจารณาข้อมูลความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์โดยเฉพาะพบว่า
ยิ่งมีการใช้ยาเสพติดมากเท่าใด ก็ยิ่งพบอัตราความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายสูงมากยิ่งขึ น 
นอกจากนี จ้านวนผู้กระท้าผิดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ก็มีจ้านวนมากขึ นตามไปด้วย 
และจึงเป็นการแสดงให้เห็นเป็นนัยอีกด้วยว่า อัตราการเริ่มต้นกระท้าผิดสูงขึ นเมื่อมีการใช้ยาเสพติด  
อัตราเฉลี่ยของการกระท้าผิดที่สูงจึงพบได้ในกลุ่มผู้กระท้าผิดที่ใช้ยาเสพติดมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ยาเสพติด 
โดยเฉพาะผู้กระท้าผิดที่กระท้าผิดอาญาในลักษณะที่รุนแรง (Violent) เช่น ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ใน

                                                           
92 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 73-74. 
93 Eric D. Wish and Bruce D. Johnson, The Impact of Substance Abuse on 

Criminal Careers. II Vols. quoted in Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; Jeffrey A. 
Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 74. 

94 D. K. Sechrest, “Methadone Programs And Crime Reduction: A Comparison 
Of New York And California Ad-Diets,” The International Journal of the Addictions 
14(3) (1979): 377-400 quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth 
and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 74. 

95 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 74. 
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เคหสถานและท้าร้ายร่างกายล้วนเป็นผู้ที่ใช้ยาเสพติดมาตั งแต่เมื่อครั งยังเป็นเยาวชนและเมื่อเป็น
ผู้ใหญ่แล้วมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิด96 

4.  การท้างานกับความถ่ีในการกระท้าผิด 
ระยะเวลาการว่างงานเป็นปัจจัยที่ส้าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาอัตราความถี่ใน

การกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดที่ยังมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง Rand 
Corporation ท้าการเก็บข้อมูลการท้างานและการกระท้าผิดก่อนที่จะต้องโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษา
ของผู้ต้องขังกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาการท้างานทั งหมดต่้ากว่ากึ่งหนึ่งของช่วงเวลา
สังเกตการณ์เพ่ือเก็บข้อมูลทั งหมด มีอัตราการกระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพย์สูงกว่าผู้ต้องขังอ่ืน  ๆ 97 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะรุนแรง ได้แก่ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ในเคหสถานและท้าร้าย
ร่างกายในอัตราสูงล้วนมีปัญหาการท้างานท่ีไม่สม่้าเสมอ คือ มีงานท้าบ้าง ว่างงานบ้าง เช่นกัน98  

นอกจากนี  ลักษณะที่ผู้กระท้าผิดกฎหมายมักจะมีปัญหาเรื่องการท้างานไม่สม่้าเสมอ
และต่อเนื่องยังสอดคล้องกับผลการวิจัยจ้านวนมากเกี่ยวกับผลกระทบของระยะเวลาช่วงที่ผู้กระท้า
ผิดว่างงานกับการเพ่ิมขึ นของการกระท้าผิดกฎหมายทั งด้านอัตราความถี่และด้านการเริ่มต้นกระท้า
ผิดกฎหมาย99 อย่างไรก็ตาม โดยทั่ว ๆ ไปแล้วไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเพ่ิมขึ นของการกระท้า
ผิดกฎหมายกับจ้านวนอัตราค่าจ้าง (Wage Rates)100 

                                                           
96

 Bruce D. Johnson and others, The Economic Behavior of Street Opiate 
Users (Final report to the National Institute on Drug Abuse and the National Institute 
of Justice, New York City, N.Y.: Narcotic and Drug Research,1983) quoted in Alfred 
Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers 
and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 74-75. 

97 Jan M. Chaiken and Marcia R. Chaiken, op.cit.; Peter Greenwood and Allan 
Abrahamse, Selective Incapacitation (Santa Monica, California: Rand Corporation, 
1982) quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. 
Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 75. 

98 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 

99 D. Glaser and K. Rice, “Crime, Age, and Employment,” American 
Sociological Review 24 (1959): 679-686.; D. Glaser, The Effectiveness of Prison and 
Parole (Indianapolis, Indiana: Bobbs-Merrill, Cook, 1964); Philip J. Cook, “The 
Correctional Carrot: Better Jobs For Parolees,” Policy Analysis 1 (1975): 11-34.; R. C. 
Sickles; Peter Schmidt and Ann D. Witte, “An Application of The Simultaneous Tobit 
Model: A Study Of The Determinants Of Criminal Recidivism” Journal of Economics 
and Business 31 (1979): 166-171.; Terence P. Thornberry and Margaret Farnworth, 
“Social Correlates Of Criminal Involvement: Further Evidence On The Relationship 
Between Social Status And Criminal Behavior,” American Sociological Review 47 
(1982): 505-518.; Richard M. McGahey, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline 
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5.  ความถี่ในการกระท้าผิดกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดอาญาในอดีต 
งานวิจัยส่วนใหญ่ในอดีตระบุว่า ระดับการกระท้าผิดอาชญากรรมที่ค่อนข้างสูงใน

อดีตเป็นเครื่องบ่งชี ได้ถึงการกระท้าผิดอย่างต่อเนื่องที่ระดับความถี่สูงในอนาคต แต่ Blumstein เห็น
ว่า การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเก่า ๆ หยาบเกินไป อย่างไรก็ดี  Blumstein วิเคราะห์
ข้อมูลของผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนในเมืองฟิลลาเดเฟียที่ปรากฏในงานวิจัยหนึ่ง แล้วพบว่า อัตราการ
ถูกจับกุมของผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการกระท้าผิดมาก่อนและมีอัตราการกระท้าผิดที่ค่อนข้างสูงใน
อดีตสามารถน้ามาใช้คาดการณ์ความถี่ในการถูกจับกุมของเยาวชนที่ยังมีพฤติกรรมกระท้าผิด
กฎหมายอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้101   

กล่าวโดยสรุป  Blumstein พบว่า ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิด
ไม่ได้ขึ นอยู่กับปัจจัยทางเพศ อายุและเชื อชาติ แต่ความถ่ีในการกระท้าผิดกฎหมายมีความแตกต่างกัน
ไปขึ นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมาย การใช้ยาเสพติด การว่างงานและความเกี่ยวข้องกับการ
กระท้าผิดอาญาในอดีต  ผู้กระท้าผิดที่ยังคงมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันที่
เริ่มต้นการกระท้าผิดกฎหมายตั งแต่เมื่ออายุยังน้อย มีการใช้ยาเสพติดอย่างหนัก ว่างงานเป็นระยะ
เวลานานและมีประวัติการกระท้าผิดกฎหมายค่อนข้างมากมักจะกระท้าผิดในอัตราความถี่ที่สูงกว่า
ผู้กระท้าผิดอื่น ๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถ่ีในการกระท้าผิดกฎหมายที่ค่อนข้างคงที่ของผู้กระท้าผิดที่
ยังมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายอยู่อย่างต่อเนื่อง  

2.7.1.3 ประเภทและความรุนแรงของความผิดอาญาท่ีกระท้า  
ประเภทและความรุนแรงของการกระท้าผิดอาญาเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ

นักอาชญาวิทยาประเด็นหนึ่ง เนื่องจากการพยายามแยกแยะให้ได้ว่าบุคคลใดมีแนวโน้มที่จะกระท้า
ผิดอาญาร้ายแรง การเปลี่ยนแปลงประเภทความผิดที่กระท้าตลอดช่วงชีวิตของผู้กระท้าผิด 
โดยเฉพาะขอบเขตของความช้านาญในการกระท้าผิดกฎหมายประเภทใดประเภทหนึ่งและการ
เพ่ิมขึ นของความร้ายแรงของการกระท้าผิดที่กระท้าล้วนเป็นประเด็นที่มีผลต่อแนวนโยบายของรัฐใน
การปราบปรามผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต102 

                                                           

Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career 
Criminals” (Vol. 1). 

100 Ann D. Witte, “Estimating the Economic Model of Crime with Individual 
Data,” Quarterly Journal of Economics 94 (1980): 57-84.; Richard M. McGahey, 
op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. 
Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 75. 

101 Arnold Barnett and Anthony J. Lofaso, “Selective incapacitation and the 
Philadelphia Cohort Data,” Journal of Quantitative Criminology 1 (1985): 3-36 
quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 76. 

102Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 
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Blumstein ศึกษาประเภทของความผิดที่ผู้กระท้าผิดกระท้าลงในแต่ละช่วงอายุจาก
งานวิจัยหลายงานพบข้อมูลส้าคัญจากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เป็นฐานความผิดที่
ค่อนข้างสามัญส้าหรับเยาวชน ในขณะที่ความผิดที่มีลักษณะรุนแรง (Violent Offences) มักจะ
กระท้าโดยผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง Blumstein เห็นว่า การเพ่ิมขึ นของความรุนแรงในความผิดที่
กระท้าลงเมื่อผู้กระท้าผิดมีอายุมากขึ นตามข้อมูลอาจเป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการกระท้า
ความผิดของบุคคลดังกล่าวหรือจากการยุติชีวิตการกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดที่ไม่ได้กระท้า
ความผิดอาญาที่มีลักษณะรุนแรงมาตั งแต่แรก ซึ่งหากเป็นกรณีหลังนี  ผู้กระท้าผิดอาญาที่มีลักษณะ
รุนแรงเมื่อมีอายุมากขึ นตามที่ปรากฏข้อมูลเป็นจ้านวนมากอาจจะไม่ได้เปลี่ยนลักษณะหรือประเภท
ของความผิดที่กระท้าแต่อย่างใด ข้อมูลที่มีอยู่จึงยังไม่สามารถแยกแยะประเภทของความผิดที่
ผู้กระท้าผิดต่าง ๆ ได้กระท้าลงขณะมีอายุต่าง ๆ ได้โดยเด็ดขาดเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูล
ของผู้กระท้าผิดคนเดียวกันตลอดทุกช่วงอายุ แต่เป็นของผู้กระท้าผิดที่หลากหลายในช่วงอายุที่
แตกต่างกัน103    

ส้าหรับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของความผิดที่กระท้ากับเพศและอายุนั น 
เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเลิกกระท้าผิดกฎหมายสูงกว่าเพศชายมาก ในขณะที่  Blumstein ยังไม่พบ
ความเชื่อมโยงถึงช่วงอายุที่แน่นอนที่มีผลต่อการเปลี่ยนลักษณะการกระท้าความผิดจากงานวิจัย    
ต่าง ๆ104   

เกี่ยวกับกลุ่มประเภทความผิดนั น ผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
ประเภทของความผิดที่กระท้าอยู่ภายในกลุ่มประเภทความผิดเดียวกันมากกว่าเปลี่ยนไปกระท้าผิดใน
กลุ่มประเภทความผิดอ่ืน โดยข้อมูลการกระท้าผิดครั งก่อน ๆ สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
ประเภทความผิดที่ผู้กระท้าผิดจะกระท้าในอนาคตได้ จึงปรากฏงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ผู้กระท้าผิด
มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้า ๆ ในกลุ่มประเภทความผิดเดียวกัน เช่น กลุ่มความผิดอาญารุนแรงหรือ
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มากกว่าที่จะเปลี่ยนไปกระท้าผิดในกลุ่มอ่ืน ๆ  กล่าวคือ ผู้ที่กระท้าผิด
อาญารุนแรงก็มักจะไม่เปลี่ยนไปกระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือผู้ที่กระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็จะไม่
เปลี่ยนไปกระท้าผิดอาญารุนแรง ซึ่งลักษณะการแบ่งแยกประเภทความผิดที่กระท้าเฉพาะในกลุ่ม
ความผิดเดิมของตนเองพบได้เป็นส้าคัญในผู้ใหญ่105  

ความช้านาญในการกระท้าความผิดประเภทใดประเภทหนึ่ง (Specialization) เป็น
ลักษณะของการกระท้าผิดในประเภทความผิดเดิมซ ้า ๆ กัน ซึ่งแนวโน้มการกระท้าผิดซ ้า ๆ กัน

                                                           
103 Ibid., p. 77. 
104 Ibid., p. 80. 
105 Jacqueline Cohen, Research on Criminal Careers: Individual Frequency 

Rates and Offence Seriousness, Appendix B quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline 
Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career 
Criminals” (Vol. 1), p. 81. 
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ดังกล่าวนี พบได้ในหลายงานวิจัย106 ว่า หากผู้กระท้าผิดถูกจับกุมไม่ว่าในความผิดฐานใด ก็มีความ
เป็นไปได้สูงที่ผู้กระท้าผิดดังกล่าวจะถูกจับกุมในคราวหน้าในข้อหาความผิดฐานเดิม การถูกจับกุมใน
ข้อหาความผิดฐานใดฐานหนึ่งจึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ถึงการถูกจับกุมในข้อหาประเภท
เดียวกันมากกว่าที่จะถูกจับกุมในข้อประเภทอ่ืน 

อย่างไรก็ดี  Blumstein กล่าวว่า ความช้านาญในการกระท้าผิดประเภทใดประเภท
หนึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดประเภทเดิมในการกระท้าผิดครั งหน้า
เสมอไป โดยปรากฏข้อมูลจากงานวิจัยที่แสดงความเป็นไปได้ที่ผู้กระท้าผิดจะกระท้าผิดซ ้าในความผิด
ประเภทเดิมเพียงไม่เกิน 1 ใน 3107 

 Blumstein จึงเสนอแนวคิดว่า ความช้านาญในการกระท้าความผิดมีความสัมพันธ์
กับอายุของผู้กระท้าผิดเนื่องจากปรากฏข้อมูลว่าผู้ใหญ่มีความช้านาญในการกระท้าผิดในแทบทุก
ประเภทความผิดมากกว่าเยาวชน โดยความแตกต่างระหว่างผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนและที่เป็น
ผู้ใหญ่อาจสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาความช้านาญในการกระท้าความผิดที่เกิดขึ นอย่างค่อย
เป็นค่อยไปเมื่อมีการกระท้าผิดมากขึ นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป แต่ก็อาจสะท้อนให้เห็นกระบวนการ
ตัดสินใจของเยาวชน กล่าวคือ เมื่อเยาวชนส่วนหนึ่งตัดสินใจยุติการกระท้าผิดกฎหมายค่อนข้างเร็ว 
ในขณะที่เยาวชนอีกส่วนหนึ่งยังคงมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายต่อไปจนกระทั่งมีความช้านาญใน
การกระท้าผิดกฎหมายเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และจึงกลายเป็นผู้กระท้าผิดที่มีความช้านาญเฉพาะด้าน 
(Specialized Offenders)  

นอกจากนี   Blumstein ยังพบอีกว่า แม้ว่าผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความช้านาญในการ
กระท้าผิดประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกประเภทความผิดจะมีผู้ที่ช้านาญการ

                                                           
106 Marvin E. Wolfgang, Robert M. Figlio, R. M. and Thorsten Sellin, op.cit.; R. J., 

Jr. Bursik, “The Dynamics Of Specialization In Juvenile Offenses,” Social Forces 58 
(1980): 851-864; S. D. Moitra, Analysis of Sentencing Policies Considering Crime 
Switching Patterns and Imprisonment Constraints (Doctoral Dissertation, School of 
Urban and Public Affairs, Carnegie-Mellon University, Rojek, 1981) (Unpublished 
Manuscript); Dean G. Rojek and Maynard L. Erickson, “Delinquent Careers: A Test of 
The Career Escalation Model,” Criminology 20 (1982): 5-28.; Alfred Blumstein; 
Jacqueline Cohen and Somnath Das, Crime-Type Switching in Criminal Careers 
(Urban Systems Institute, School of Urban and Public Affairs, Carnegie-Mellon 
University: Pittsburgh, Pensylvania, 1985) (Unpublicshed Manuscript); D. R. Smith and 
W. R. Smith, “Patterns of Delinquent Careers: An Assessment of Three Perspectives,” 
Social Science Research 13 (1984): 129-158 quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline 
Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career 
Criminals” (Vol. 1), p. 81. 

107 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 81-82. 
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กระท้าผิดประเภทดังกล่าวเสมอไป โดยประเภทความผิดที่ผู้กระท้าผิดค่อนข้างมีความช้านาญจากที่
พบในงานวิจัยส่วนใหญ่คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกง และลักยานพาหนะ ส้าหรับความผิดที่
ผู้กระท้าผิดโดยทั่วไปมีความช้านาญรองลงมาก็คือ ความผิดเกี่ยวกับความรุนแรง (Violent) ฆ่าผู้อ่ืน
โดยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ และข่มขืนกระท้าช้าเรา ส้าหรับประเภทของ
ความผิดที่เยาวชนมีความช้านาญนั นค่อนข้างกระจัดกระจายมากกว่าในผู้ใหญ่ โดยมากมักจะเป็น
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับการหนีออกจากบ้าน108   

การเพ่ิมขึ นของความร้ายแรงของความผิดที่กระท้า คือ แนวโน้มที่ผู้กระท้าผิดจะ
กระท้าผิดที่มีความร้ายแรงมากขึ นเมื่อมีการกระท้าผิดมากขึ น โดยปรากฏหลักฐานจากงานวิจัย เช่น 
งานวิจัยผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนในเมืองฟิลลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย109 และในเขตพิม่า มลรัฐอิ
ลินอยส์110 ว่า ผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนกระท้าความผิดร้ายแรงมากขึ นในการกระท้าผิดครั งต่อ ๆ มา 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้กระท้าผิดที่ไม่ใช่คนอเมริกันผิวขาว ในขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนไปกระท้าผิดที่
มีความร้ายแรงน้อยลงก็มีค่อนข้างน้อย111  ตรงข้ามกับผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีค่าเฉลี่ยของความ
ร้ายแรงในการกระท้าผิดครั งต่อ ๆ มาลดลง112 อย่างไรก็ดี  Blumstein เห็นว่า งานวิจัยเหล่านี ยังขาด
การควบคุมปัจจัยเรื่องจ้านวนครั งในการกระท้าผิด  Blumstein จึงปรับปรุงข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ 
ด้วยการควบคุมจ้านวนครั งในการกระท้าผิดที่จะใช้ในการวิเคราะห์ให้อยู่ที่ไม่เกิน 6 ครั ง ส้าหรับ
ผู้กระท้าผิดตัวอย่างทุกราย  Blumstein พบว่า ความร้ายแรงของการกระท้าผิดโดยเฉลี่ยค่อนข้าง
คงที่ตลอดการกระท้าผิดทั งหกครั ง แต่ส้าหรับผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการกระท้าผิดอย่างน้อย 8 ครั ง 
ขึ นไป ค่าเฉลี่ยของความร้ายแรงในการกระท้าผิดยังคงคงที่ตลอดการกระท้าผิด 8 ครั ง แรก แต่มี
ระดับค่าเฉลี่ยของความร้ายแรงลดลงเล็กน้อย113 จึงยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนถึงการเพ่ิมขึ นของ
ความร้ายแรงในการกระท้าผิดในผู้ใหญ่114   

2.7.1.4 ช่วงระยะเวลาในการกระท้าผิดกฎหมายและการยุติวิถีแห่งอาชญากรรม 
ผู้กระท้าผิดบางคนยุติการกระท้าผิดกฎหมายตั งแต่ยังเป็นเยาวชน แต่บางคนก็ยังคง

กระท้าผิดต่อมาเมื่อเข้าสู่อายุที่เป็นผู้ใหญ่ ท้าให้เกิดค้าถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการกระท้าผิด
กฎหมายของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะการแยกแยะระหว่างผู้ที่มีระยะเวลา

                                                           
108 Ibid., p. 83. 
109 Marvin E. Wolfgang, Robert M. Figlio, R. M. and Thorsten Sellin, op.cit. 
110 Dean G. Rojek and Maynard L. Erickson, op.cit.   
111 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 84. 
112 S. D. Moitra, op.cit.; Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen and Somnath Das, 

op.cit.; Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 84.  

113 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 84-85. 

114 Ibid., p. 5. 
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กระท้าผิดเพียงระยะสั นกับผู้ที่มีระยะเวลากระท้าผิดยาว นอกจากนี การคาดการณ์ระยะเวลากระท้า
ผิดที่ยังเหลืออยู่ (Residual Career Length) ของผู้กระท้าผิดที่ยังคงมีพฤติกรรมกระท้าผิดอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ล้วนเป็นค้าถามที่เป็นประโยชน์ต่อความพยายามแก้ไขและเบี่ยงเบนพฤติกรรมกระท้าผิด
กฎหมายของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะในการเลือกวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสม
กับผู้กระท้าผิดแต่ละคน นอกจากนี  การที่สามารถทราบได้ว่าผู้กระท้าผิดยังมีระยะเวลาในการกระท้า
ผิดเหลืออยู่หรือไม่อาจมีผลต่อการก้าหนดระยะเวลาจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิด เพราะประสิทธิภาพของ
โทษจ้าคุกอาจลดลงถ้าผู้กระท้าผิดยุติพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายไประหว่างต้องโทษจ้าคุกไม่
นานในขณะที่ยังเหลือโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาอีกมาก 115 

Blumstein พบว่า เมื่อการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายพบได้มากในวัยรุ่นเพศชาย
มากกว่าในผู้ใหญ่เพศชายและความถี่ในการกระท้าผิดในผู้ใหญ่ที่ยังคงมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมาย
อย่างต่อเนื่องก็ค่อนข้างคงที่ ท้าให้ระยะเวลาในการกระท้าผิดกฎหมายค่อนข้างสั น จึงมีผู้กระท้าผิด
เป็นจ้านวนมากที่ยุติพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายภายหลังจากใช้ชีวิตกระท้าผิดกฎหมายตั งแต่ช่วงที่
ยังเป็นวัยรุ่น116 อย่างไรก็ดี มีรายงานการวิจัยจ้านวนมากพบว่า 30 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้กระท้าผิด
ที่เป็นเยาวชนตามฐานข้อมูลของทางต้ารวจหรือศาลเยาวชนยังคงกระท้าผิดกฎหมายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 
โดยพบว่าผู้กระท้าผิดเหล่านั นถูกจับกุมหรือถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์หรือความผิดอาญาตามรายการที่ก้าหนดไว้ของทางราชการ ( Index Offence) อย่าง
น้อย 1 ครั ง ในขณะที่สัดส่วนการกระท้าผิดของผู้ใหญ่ที่ไม่เคยมีประวัติการกระท้าผิดช่วงที่เป็น
เยาวชนมีน้อยกว่ามาก117 ประวัติการกระท้าผิดในช่วงที่เป็นเยาวชนจึงเป็นเครื่องบ่งชี ให้เห็นได้ถึง
พฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ และแนวโน้มดังกล่าวจะยิ่งเพ่ิมมากขึ นถ้าผู้กระท้าผิด

                                                           
115 Ibid., p. 85.  
116 Ibid., p. 5. 
117 Joan McCord, “A Thirty-Year Follow-Up Of Treatment Effects,” American 

Psychologist 32 (1978): 284-289; Lyle W. Shannon, “Scaling Juvenile Delinquency,” 
Journal of Research in Crime and Delinquency 5 (1968): 52-65.; K. Polk, C. Alder, G. 
Basemore, G.  Blake, S. Cardray and G. Coventry, Becoming Adult: an Analysis of 
Maturational Development from Age 16 to 30 (Final Report, Grant No. MH 14806 
Center for Studies of Crime and Delinquency, National Institute of Mental Health: 
Washington, D.C., 1981).; Marvin E. Wolfgang, Terence P. Thornberry and Robert M. 
Figlio, From Boy to Man, from Delinquency to Crime (Sellin Center for Study of 
Criminology and Criminal Law, Wharton School, University of Pennsylvania: 
Philadephia, 1985).; Patrick A. Langan and David P. Farrington, “Two-Track or One-
Track Justice?: Some Evidence from an English Longitudinal Survey,” The Journal of 
Criminal Law and Criminology 74 (2) (1983): 501-527 quoted in Alfred Blumstein, 
Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and 
“Career Criminals” (Vol. 1), p. 86. 
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มีประวัติการกระท้าผิดเมื่อเป็นเยาวชนค่อนข้างมาก  ท้าให้การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในการควบคุม
อาชญากรรมควรจะเน้นหนักไปที่กลุ่มผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนค่อนข้างมาก118    

ส้าหรับการลดลงของพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายนั น Le Blanc และ Loeber เห็น
ว่า การลดน้อยถอยลงของการกระท้าผิดกฎหมายอาจเกิดขึ นได้ 3 หนทาง คือ การยุติการกระท้าผิด
เมื่อผู้กระท้าผิดมีอายุมากเกินกว่าที่จะกระท้าผิดซึ่งมักเกิดขึ นในช่วงวัยกลางคน  การยุติการกระท้า
ผิดในช่วงวัยรุ่น และการยุติการกระท้าผิดบางประเภทในช่วงกลางของชีวิตการกระท้าผิดกฎหมาย119  
โดยนักวิจัยพบว่า อัตราการกระท้าผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลงเมื่อผู้ กระท้าผิดมีอายุมากขึ น 
โดยเฉพาะในช่วงอายุ 30 ถึง 40 ปี120 นอกจากนี ยังพบการยุติการกระท้าผิดในระหว่างที่ยังเป็นวัยรุ่น 
รวมไปถึงการที่ผู้กระท้าผิดบางคนเลิกกระท้าผิดอาญาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงชีวิตการกระท้าผิด
กฎหมายด้วย121 ในขณะที่ Leblanc และ Loeber เห็นว่า ความช้านาญในการกระท้าผิดกฎหมาย 
หมายถึงการยุติการกระท้าผิดในรูปแบบที่หลากหลายไปสู่การกระท้าผิดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
รูปแบบเดียว ดังนั น การที่ผู้กระท้าผิดมีความช้านาญในการกระท้าผิดประเภทใดประเภทหนึ่งจึงมี
ความสัมพันธ์กับการลดลงของความหลากหลายของประเภทความผิดที่กระท้า122  

นอกจากนี  รายงานการวิจัยจ้านวนมากยังพบว่า ผู้ที่เริ่มกระท้าผิดอาญาตั งแต่อายุยัง
น้อยหรือตั งแต่ยังเป็นเยาวชนจะมีอัตราการกระท้าผิดซ ้าค่อนข้างสูง123 ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะบุคคล

                                                           
118 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 86-88. 
119 Marc Le Blanc and Rolf Loeber, “Developmental Criminology Updated,” In 

Crime and Justice: An Annual Review of Research Vol. 23, Michael Tonry, ed. 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1998).  

120 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1).; Alex R. Piquero and Tomothy 
Brezina, “Testing Moffitt’s Account of Adolescence-Limited Delinquency,” 
Criminology 39 (2001): 353-70 quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington, and 
Alfred Blumstein, op.cit., p. 389. 

121 Marc Le Blanc and Marcel Frechette, Male Criminal Activity from 
Childhood through youth: Multilevel and Developmenta Perspectives (New York: 
Springer, 1989) quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, 
“The Criminnal Career Paradigm,” Crime & Justice 30 (2003): 389. 

122 Marc Le Blanc and Rolf Loeber, op.cit. quoted in Alex R. Piquero, David P. 
Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., p. 389. 

123 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1).; David P. Farrington and others, 
“Advancing Knowledge about the Onset of Delinquency and Crime,” In Advances in 
Clinical and Child Psycology (Vol.13), Benjamin B. Lahey and Alan D. Kazdin, eds. 
(New York: Plenum, 1990), pp. 283-342. 
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คนกลุ่มนี มีระยะเวลาในการกระท้าผิดกฎหมายที่ยาวนานเนื่องจากเริ่มต้นการกระท้าผิดกฎหมายเร็ว
แต่ยุติการกระท้าผิดช้า124 โดย Blumstein และคณะท้างานศึกษาพบว่า ผู้ประกอบอาชญากรรมเป็น
วิถีชีวิตที่กระท้าผิดตามรายการฐานความผิดของ FBI มักจะยุติชีวิตการกระท้าผิดกฎหมายค่อนข้าง
เร็ว โดยเฉลี่ยมักจะมีระยะเวลากระท้าผิดกฎหมายเหลือเพียงประมาณ 5 ปี ส้าหรับผู้กระท้าผิดที่
เริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายเมื่ออายุ 18 ปี และขยับขึ นไปถึง 10 ปี ในผู้กระท้าผิดที่ยังคงมีพฤติกรรม
กระท้าผิดกฎหมายอยู่แม้จะมีอายุเข้าช่วงสามสิบปีแล้วก็ตาม และอัตราการกระท้าความผิดจะไม่
ลดลงส้าหรับผู้กระท้าผิดกฎหมายที่ยังคงกระท้าผิดอย่างต่อเนื่องในช่วงอายุดังกล่าวจนกว่าจะเข้าสู่
ช่วงอายุ 40 ปี ที่ระยะเวลาในการกระท้าผิดคงเหลือจะลดลงเป็นอย่างมาก125 ดังภาพที ่2.3 ต่อไปนี  

 

126 
ภาพที่ 2.3  แสดงระยะเวลาคงเหลือในการกระท้าผิดกฎหมายเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ 

     ผู้กระท้าผิดเข้าสู่วิถีแห่งอาชญากรมาแล้ว 

                                                           
124 Donna M. Hamparian, Richard Schuster, Simon Dinitz and John Conrad, 

The Violent Few: A Study of Dangerous Juvenile Offenders (Lexington, 
Massachusetts: Lexington Books, 1978) quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington, 
and Alfred Blumstein, op.cit., p. 379. 

125 Alfred Blumstein and Elizabeth Graddy, "Prevalence and Recidivism in 
Index Arrests: A Feedback Model," Law and Society Review 16 (1982): 265-290 
quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., p. 379. 

126 Alfred Blumstein and Jacqueline Cohen, The Duration of Adult 
CriminalCareers (Final Report Submitted to National Institute of Justice, School of 
Urban and Public Affairs, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1982) 
quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 93.  
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จากภาพที่ 2.3 ดังกล่าวท้าให้เกิดแนวคิดว่า การจ้าคุกผู้กระท้าผิดที่มีอายุช่วง 30 ปี อาจไร้
ประโยชน์เนื่องจากผู้กระท้าผิดกลุ่มนี ก้าลังจะยุติพฤติกรรมการกระท้าผิดแล้ว แต่ Blumstein เห็นว่า
แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้กระท้าผิดที่เริ่มกระท้าผิดตั งแต่อายุ 18 ปี และยังคงกระท้าผิด
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงช่วงอายุ 30 ปี เป็นผู้กระท้าผิดกลุ่มที่ยังมีอัตราการต้องโทษจ้าคุกค่อนข้างสูง 127 

กล่าวโดยสรุป งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตหรือผู้ที่มีพฤติกรรมกระท้า
ผิดซ ้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งพบว่า 

1. ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างวิจัยมีประวัติการกระท้าผิดคดีอาญาก่อนอายุ 
18 ปี โดย 15 ปี เป็นอายุท่ีปรากฏข้อมูลการถูกจับกุมครั งแรกมากท่ีสุด และมีความเป็นไปได้สูงที่จะมี
ผู้กระท้าผิดก่อนอายุ 15 ปี  

2. เพศชายเป็นเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายในทุกช่วงอายุมากกว่าเพศหญิงค่อนข้างมาก 
3. ความถี่ในการกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดแต่ละคนมีความแตกต่างกันมาก บาง

คนมีความถี่ในการกระท้าผิดสูง บางคนมีความถี่ในการกระท้าผิดต่้า และบางคนก็มีความถี่ในการ
กระท้าผิดในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน แต่บางคนก็กระท้าผิดถี่มากจนเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่
จ้านวนผู้ที่มีความถี่ในการกระท้าผิดสูงมาก ๆ มีจ้านวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่มีความถี่ในการ
กระท้าผิดต่้ากว่า 

4. ผู้ที่มีความถี่ในการกระท้าผิดซ ้าสูงมักจะเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายตั งแต่อายุยังน้อย ส่วน
ผู้ที่ เริ่มต้นกระท้าผิดช้ามีความถี่ในการกระท้าผิดต่้ากว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคคลกลุ่มนี มีช่วง
ระยะเวลาในการกระท้าผิดต่้ากว่าผู้ที่เริ่มต้นกระท้าผิดตั งแต่อายุยังน้อยด้วย 

5. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมีอัตราการกระท้าผิดกฎหมายถี่กว่าผู้ที่ใช้ยา
เสพติดน้อยกว่าหรือไม่ใช้ยาเสพติดมาก หรือก็คืออัตราการกระท้าผิดจะยิ่งสูงขึ นเมื่อมีการใช้ยาเสพ
ติดมากขึ น  

6. ผู้ที่มีระยะเวลาในการท้างานในช่วงชีวิตค่อนข้างต่้า มีอัตรากระท้าผิดโดยเฉพาะความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์สูงกว่าผู้กระท้าผิดอื่น ๆ   

7. ประวัติการกระท้าผิดในอดีตสามารถบ่งชี ให้เห็นถึงแนวโน้มในการกระท้าผิดซ ้าในอนาคต
ได ้และผู้กระท้าผิดจ้านวนมากมีประวัติการกระท้าผิดมาตั งแต่ยังเป็นเยาวชน  

8. การเพ่ิมความร้ายแรงของการกระท้าผิดในอนาคตเป็นผลมาจากความส้าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าในการกระท้าความผิดในอดีต แต่ก็ไม่ได้แปลว่าผู้กระท้าผิดจะกระท้าผิดที่ร้ายแรงมาก
ขึ นเรื่อย ๆ เสมอไป  

9. ผู้ใหญ่มีความช้านาญในการกระท้าผิดทุกประเภทมากกว่าเยาวชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การยุติพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ในขณะเดียวกันเยาวชนที่ตัดสินใจกระท้า
ผิดกฎหมายต่อมาจนกระท่ังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงมีความช้านาญในการกระท้าผิดมากขึ นไปตามระยะเวลา  

10. การยุติพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมาย แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ  
ช่วงแรก ผู้ที่ยุติพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายไปตั งแต่อายุยังน้อย 

                                                           
127 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 92-93.  
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ช่วงที่สอง ผู้ที่ยุติพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายบางประเภทไปในช่วงกลางของชีวิตการ
กระท้าผิดกฎหมาย และ 

ช่วงที่สาม ผู้ที่ยังคงมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายต่อมาจนเข้าสู่วัยกลางคน และจึงยุติ
พฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายเมื่อมีอายุมากขึ นแล้ว โดยเฉพาะช่วงอายุตั งแต่ 30 ถึง 40 ปี 

 
2.7.2 ลักษณะของการกระท้าผิดซ ้าจากงานวิจัยอ่ืน ๆ   

2.7.2.1 การกระท้าผิดอาญาท่ีมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตกับความโน้มเอียงส่วนบุคคลใน
การกระท้าผิดกฎหมาย 

เป็นที่ถกเถียงกันทางวิชาการมานานถึงการตีความและความหมายของความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท้าผิดในอดีตและในอนาคต  Nagin และ Paternoster ศึกษาวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ์
ดังกล่าวและจึงพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าผิดครั งก่อนในอดีตกับที่จะเกิดขึ นในอนาคต
เกิดจากกระบวนการ 2 กระบวนการ ผสมผสานกัน กล่าวคือ กระบวนการพ่ึงพาอาศัย (State of 
Dependence) และกระบวนการความแตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง (Persistence Heterogenity)128  

กระบวนการพ่ึงพาอาศัย หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าผิดกฎหมายใน
อดีตและในอนาคตที่เกิดขึ นอันเนื่องมาจากการกระท้าผิดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้กระท้าผิด
ในทางใดทางหนึ่งจนมีผลเป็นการเพ่ิมความเป็นไปได้ที่ผู้กระท้าผิดดังกล่าวจะกระท้าผิดกฎหมายอีก
ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การกระท้าผิดกฎหมายอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท้าผิด
กับจารีตประเพณีของสังคมท่ีเดิมเคยหน่วงเหนี่ยวหรือควบคุมผู้กระท้าผิดไม่ให้กระท้าผิดกฎหมาย แต่
หลังจากบุคคลดังกล่าวกระท้าผิดกฎหมายแล้ว การกระท้าผิดกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความ
ใกล้ชิดกับผู้กระท้าผิดคนอ่ืน ๆ มากขึ น ดังนั น การกระท้าผิดกฎหมายจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในชีวิตของผู้กระท้าผิด และจึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการกระท้าผิดในอนาคต ซึ่งแนวคิดนี ได้รับ
อิทธิพลมาจากทฤษฎีอาชญาวิทยาคือ ทฤษฎีความกดดันทั่วไป (General Strain Theory) ทฤษฎี
การคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association Theory) และทฤษฎีตราหน้า (Labeling 
Theory) 129  

กระบวนการความแตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง เป็นการอธิบายถึงความแตกต่างกันของ
แนวโน้มในการก่ออาชญากรรมหรือกระท้าผิดกฎหมายในมนุษย์แต่ละคน (Criminal Propensity) 
กล่าวคือ ความไม่สอดคล้องกันในหมู่ประชากรในคุณลักษณะของแต่ละบุคคล ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว
ค่อนข้างคงที่แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดและคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ใน
การก่ออาชญากรรมตลอดช่วงชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั น คนที่มีแนวโน้มในทางเป็นอาชญา
กรค่อนข้างสูงย่อมมีแนวโน้มที่จะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่อต้ านสังคมและอาชญากรรมทุก
รูปแบบ รวมไปถึงการมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายตลอดช่วงชีวิต ซึ่งความแตกต่างในระดับของ

                                                           
128 Daniel S. Nagin and Raymond Paternoster, “On the Relationship of Past 

and Future Participation in Delinquency,” Criminology 29 (1991): 163-190 quoted in 
Alex R. Piquero, David P. Farrington, and Alfred Blumstein, op.cit., p. 391. 

129 Alex R. Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit. 
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แนวโน้มในการก่ออาชญากรรมของคนที่มีแนวโน้มสูงกับคนที่มีแนวโน้มต่้ามักจะเป็นไปในทางคงที่ 
โดยแนวคิดนี ได้อิทธิพลมาจากทฤษฎีควบคุมตนเอง (Self-control Theory หรือ General Theory 
of Crime) ของ Travis Hirschi ร่วมกับ Michael Gottfredson 130  

แนวคิดทั งสองแนวคิดเมื่อน้ามาอธิบายร่วมกันจะช่วยให้สามารถท้าความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าผิดกฎหมายในอดีตกับในอนาคตส้าหรับผู้กระท้าผิดต่าง ๆ ที่มีความ
แตกต่างกันในแนวโน้มในการกระท้าความผิดเพ่ือประโยชน์ในการหาทางลดความเสี่ยงในการกระท้า
ผิดกฎหมายในอนาคต131  ซึ่งมีงานวิจัยจ้านวนมากพบว่าแนวคิดทั งสองแนวมีผลส้าคัญต่อการกระท้า
ผิดกฎหมายในอนาคตในระดับที่แตกต่างกัน เช่น งานวิจัยของ Nagin และ Paternoster ในปี ค.ศ.
1991132 ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมแล้วพบว่า การกระท้าผิดอาญาครั งก่อนมี
ผลกระทบต่อการกระท้าผิดอาญาในครั งถัด ๆ มา ในขณะที่งานวิจัยอ่ืน ๆ  เช่น งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดย Nagin และ Farrington ในปี ค.ศ. 1992133 และงานวิจัยของ Paternoster, 
Brame และ Farrington ในปี ค.ศ. 2001 พบว่า ความโน้มเอียงในการกระท้าผิดกฎหมายส่วนบุคคล
มีผลต่อการกระท้าผิดกฎหมายมากกว่าปัจจัยเรื่องการกระท้าผิดกฎหมายครั งก่อน ๆ134  

อย่างไรก็ดี Nagin และ Paternoster ท้าการวิจัยระยะยาวกว่าทศวรรษเกี่ยวกับ
แนวคิดทั งสองแนวโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย เช่น นักเรียนมัธยม กลุ่มประชากรตัวอย่างทั่วไป
และกลุ่มประชากรที่เป็นผู้กระท้าผิดกฎหมาย ที่มีปัจจัยด้านรูปแบบของเหตุการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกัน 
เช่น การแต่งงาน การท้างาน การดื่มแอลกอฮอล์และการเสพยาเสพติด เป็นต้น และใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น การใช้ประวัติการกระท้าผิดของทางราชการและการให้ข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยตรง แล้วสรุปว่า ทั งแนวคิดเรื่องกระบวนการพ่ึงพาอาศัยและกระบวนการความไม่
สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ล้วนมีผลต่อการกระท้าผิดกฎหมายของบุคคลคน ๆ หนึ่งอย่างเท่าเทียมกัน 
กล่าวคือ แม้ว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเรื่องความโน้มเอียงในการกระท้าผิดกฎหมาย   

                                                           
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Daniel S. Nagin and Raymond Paternoster, op.cit. quoted in Alex R. 

Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., p. 391. 
133 Daniel S. Nagin and David P. Farrington, “The Onset and Persistence of 

Offending,” Criminology 30 (1992): 501-523.; Daniel S. Nagin and David P. Farrington, 
“The Stability of Criminal Potential from childhood to Adulthood,” Criminology 30 
(1992): 235-260 quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington, and Alfred Blumstein, 
op.cit. 

134 Raymond Paternoster, Robert Brame and David P. Farrington, “On the 
Relationship between Adolescent and Adult Conviction Frequencies,” Journal of 
Quantiative Criminology 13 (2001): 231-266 quoted in Alex R. Piquero, David P. 
Farrington, and Alfred Blumstein, op.cit. 
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แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ นในชีวิตของมนุษย์ก็ยังคงมีบทบาทส้าคัญต่อการก้าหนดรูปแบบของการกระท้า
ผิดกฎหมายตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์135  

2.7.2.2 เหตุการณ์ในชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด (Intervention)  
ภายใต้แนวคิดเรื่องการพึ่งพาอาศัยข้างต้น เหตุการณ์ภายนอก เช่น การคบเพ่ือนไม่ดี 

หรือการถูกลงโทษ อาจมีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ หากว่า
แนวความคิดเรื่องการพ่ึงพาอาศัยข้างต้นถูกต้อง ถ้าเช่นนั นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในชีวิตของ
ผู้กระท้าผิดอาจมีผลเป็นการลดความถี่ ความร้ายแรง และระยะเวลาในการกระท้าผิดกฎหมายใน
อนาคตได ้โดยเหตุการณ์ในชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดมีสองลักษณะคือ 

เหตุการณ์ทั่วไป ๆ ในชีวิต กล่าวคือ เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในชีวิตของ
ผู้กระท้าผิดมีทั งด้านดีและด้านร้าย จึงมีค้าถามเกิดขึ นว่า เหตุการณ์ลักษณะใดที่อาจส่งผลให้ผู้กระท้า
ผิดตัดสินใจหันหลังให้กับการกระท้าผิดกฎหมาย ค้าถามเช่นนี ได้รับความสนใจจากหลายงานวิจัยใน
การพยายามท้าความเข้าใจว่า เหตุการณ์ตามธรรมดาในชีวิตของบุคคลทั่วไปมีอิทธิพลอย่างไรต่อ
รูปแบบการกระท้าผิดกฎหมาย รวมไปถึงกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ น
ภายหลังจากนั น136  

Laub และ Sampson เห็นว่า กระบวนการที่จะส่งผลให้ผู้กระท้าผิดที่มีพฤติกรรม
กระท้าผิดอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงการด้าเนินชีวิตและยุติพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายมี 4 
กระบวนการ คือ  

กระบวนการแรก ผู้กระท้าผิดเผชิญกับประสบการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิต เช่น 
ความสัมพันธ์ครั งใหม่ (Relationship) การแต่งงาน การได้งานใหม่หรืออาจจะเป็นการถูกเกณฑ์ไป
เป็นทหาร เป็นต้น  

กระบวนการที่สอง เป็นผลมาจากจุดเปลี่ยนชีวิตดังกล่าว ผู้กระท้าผิดจึงตกอยู่ภายใต้
กระบวนการควบคุมของสังคมอย่างไม่เป็นทางการ ผู้กระท้าผิดเริ่มถูกจับตามองและควบคุม
พฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์หรือประสบการณ์ชีวิตใหม่นี ยังมีลักษณะเป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระท้าผิด กลายเป็นการเพิ่มความผูกพันตัวผู้กระท้าผิดเข้ากับสังคม อันเป็นการ
ช่วยลดพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม  

กระบวนการที่สาม เกิดความเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรที่ผู้กระท้าผิดเคยกระท้าเป็น
ประจ้า (Rountine Activities) จากที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยและมักจะไปอยู่ในสถานที่ง่ายต่อการ
กระท้าผิด เช่น ตามผับบาร์ แหล่งมั่วสุมต่าง ๆ  ให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยและเต็มไปด้วยความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมมากขึ น ผลก็คือผู้กระท้าผิดถูกตัดออกจากอิทธิพลจากสิ่งไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่ม
เพ่ือนที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม และ 

                                                           
135 Daniel S. Nagin and Raymond Paternoster, “Population Heteogeneity and 

State Dependence: State of the Evidence and Directions for Future Reseatch,” 
Journal of Quantitative Criminology 16 (2002): 117-144 quoted in Alex R. Piquero, 
David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., p. 391. 

136 Alex R. Piquero, David P. Farrington, and Alfred Blumstein, op.cit., p. 392. 
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กระบวนการที่สี่ ผู้กระท้าผิดเกิดพันธสัญญาและความรับผิดชอบในชีวิตใหม่ไปโดย
ปริยาย เมื่อผู้กระท้าผิดได้ลงทุนกับสิ่งต่าง ๆ เพ่ือความสัมพันธ์ครั งใหม่และรูปแบบชีวิตใหม่ด้วยการ
ยอมเสียสละทุกสิ่งในชีวิตการเป็นอาชญากรไปแล้ว การลงทุนย่อมมีค่าและราคาจนไม่อาจสูญเสียไป
อีกได้ ความผูกพันกับชีวิตใหม่จึงยิ่งมีความส้าคัญและแข็งแกร่งมากจนเป็นเกราะป้องกันผู้กระท้าผิด
จากการกระท้าผิดซ ้าในอนาคต137 

มีงานวิจัยจ้านวนมากที่สอดคล้องกับแนวความคิดของ Laub และ Sampson 
ดังกล่าว โดย Horney, Osgood และ Marshall ท้าการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาว่า การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมระยะสั น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท้าผิดกฎหมายของผู้ต้องขังในมลรัฐเนบราสก้าอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงระหว่างที่
ผู้ต้องขังตัวอย่างใช้ยาเสพติด ผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
การท้าร้ายร่างกายและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่าปกติ ในขณะที่ในระหว่างช่วง
ระยะเวลาที่กลุ่มผู้ต้องขังดังกล่าวใช้ชีวิตอยู่กับภรรยา ปรากฏว่าแนวโน้มในการกระท้าผิดกฎหมายทุก
ประเภทลดลง โดยเฉพาะการกระท้าผิดเกี่ยวกับการท้าร้ายร่างกาย138  

Laub, Nagin และ Sampson ศึกษาข้อมูลผู้กระท้าผิดเยาวชนชายจ้านวน 500 คน 
เพ่ือศึกษาว่า “ชีวิตสมรสที่ดี” (Good Marriage) มีความสัมพันธ์กับการยุติการกระท้าผิดกฎหมาย
อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า “ชีวิตสมรสที่ดี” มีผลต่อการยุติพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายมากกว่า
เพียง “การได้สมรส” (Being Marriage)139  

Simons และคณะศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในมลรัฐไอโอวา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้วพบว่า ผู้กระท้าผิดที่ยังเป็นวัยรุ่นและมีคนรักที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมจะมีความ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเมื่อเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในเรื่องรักใคร่ในผู้กระท้า
ผิดเพศหญิงค่อนข้างมีผลต่อพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมาย140 

                                                           
137 John H. Laub and Robert J. Sampson, “A Theory of Persistent Offending 

and Desistance from Crime,” (2003) In Criminological Theory: Past to Present, 
Francis T. Cullen and Robert Agnew (New York: Oxford University Press, 2011), p. 497.  

138 Julie D. Honey, Wayne Osgood and Ineke Haen Marshall, “Criminal Careers 
in the Short-Term: Intra-individul Variability in Crime and Its Relation to Local Life 
Circumstances,” American Sociological Review 60 (1995): 655-673 quoted in Alex R. 
Piquero; David P. Farrington, and Alfred Blumstein, op.cit., p. 392. 

139 John H. Laub, Daniel S. Nagin and Robert J. Sampson, “Good Marriages and 
Trajectories of Change in Criminal Offending,” American Sociological Review 63 
(1998): 225-238 quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, 
op.cit. 

140 Ronald L. Simons, Eric A. Stewart, Leslie C. Gordon, Rand D. Conger and 
Glen H. Elder, Jr., “A Test of Life Course Explanations for Stability and Change in 
Antisocial Behavior from Adolescence to Young Adulthood,” Criminology 40 (2002): 
401-434 quoted in Alex R. Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., 
p. 393.  
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ดังนั น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในชีวิตของผู้กระท้าผิดอาจส่งผลในทางบวกต่อ
พฤติกรรมของผู้กระท้าผิด ซึ่งงานวิจัยลักษณะนี ล้วนสรุปว่าเหตุการณ์ในทางบวกในชีวิตของผู้กระท้า
ผิดมีผลกระทบมากยิ่งกว่าปัจจัยอันคงที่ภายในตัวผู้กระท้าผิดนั่นคือ ความโน้มเอียงต่อการกระท้าผิด
กฎหมาย (Criminal Propensity)  

อย่างไรก็ดี Laub และ Sampson เห็นว่า141  กระบวนการดังกล่าวไม่ใช่กระบวนการ
ที่จะต้องเกิดขึ นในชีวิตของผู้กระท้าผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ชีวิตของมนุษย์ต่างต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปมากมาย ผู้กระท้าผิดอาจจะได้พบกับสิ่งดี  ๆ ในชีวิต เช่น การ
แต่งงาน หรือการได้งานใหม่ แต่ผู้กระท้าผิดก็ยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความคิดและความประสงค์ที่
จะกระท้าหรือไม่กระท้าสิ่งใดตามความต้องการของตนเอง ดังนั น ถึงแม้จะมีทางเลือกเกิดขึ นในชีวิต
ของผู้กระท้าผิด แต่ทางเลือกก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้กระท้าผิดจะเลือกหรือไม่เลือกเดินไปก็ได้ 
นอกจากนี  ผู้กระท้าผิดทุกคนก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอาชญากรในลักษณะเดียวกัน  

ด้วยเหตุนี  จึงไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในชีวิตจะ
ส่งผลให้ผู้กระท้าผิดพัฒนาการของพฤติกรรมจนกระทั่งตัดสินใจยุติชีวิตการกระท้าผิดกฎหมายของ
ตนเองหรือไม่ Laub และ Sampson จึงเห็นว่า ไม่ว่าผู้กระท้าผิดจะยังคงกระท้าผิดกฎหมายต่อไป
หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองไปในทางอ่ืน ล้วนเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ นโดยไม่เจตนา เช่น 
การได้พบคู่ครองที่เหมาะสมหรือได้งานท้าที่ดี และโดยเจตนาของผู้กระท้าผิดเองที่ตัดสินใจเลือก
ทางเดินออกจากชีวิตการกระท้าผิดกฎหมาย ซึ่งทั งเหตุการณ์ที่เกิดขึ นโดยไม่เจตนาและโดยการ
ตัดสินใจของผู้กระท้าผิดเองเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ นหรือไม่ ขึ นอยู่กับโอกาสและ
สถานการณ์เฉพาะเรื่องเฉพาะคน  ซึ่ง Laub และ Sampson หมายความว่า ชะตาชีวิตของผู้กระท้า
ผิดในท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่สิ่งที่สามารถชี วัดได้จากชีวิตในวัยเด็กหรือวัยรุ่นของผู้กระท้าผิดเพียงประการ
เดียว  แต่สิ่งที่เกิดขึ นในช่วงชีวิตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีส่วนส้าคัญต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด
เช่นกัน142  

ส้าหรับเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดอีกลักษณะหนึ่งคือ เหตุ
แทรกแซงจากกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ ทฤษฎีตราหน้ากล่าวถึงการแทรกแซงพฤติกรรมของ
ผู้กระท้าผิดด้วยกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการแทรกแซงที่ค่อนข้างร้ายแรงว่าส่งผลร้ายมากกว่า
ผลดี ดังที่ Lemert กล่าวไว้ว่า ปฏิกริยาของสังคมที่มีต่อผู้กระท้าผิดเป็นสาเหตุของปัญหาในการ
ปรับตัวของผู้กระท้าผิดที่อาจน้าไปสู่การกระท้าผิดเพ่ิมขึ นได้ 143 ดังนั นเมื่อผู้กระท้าผิดต้องผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่ง Garfinkel เรียกว่า “พิธีการลดสถานภาพทางสังคม” (Status 

                                                           
141 John H. Laub and Robert J. Sampson, A Theory of Persistent Offending 

and Desistance from Crime (2003) quoted in Francis T. Cullen and Robert Agnew, 
op.cit., p. 498. 

142 John H. Laub and Robert J. Sampson, op.cit. 
143 Edwin M. Lemert, Socil Pathology: A Systematic Approach to the 

Theory of Sociopathic Behavior (New York: McGraw-Hill, 1951) quoted in Alex R. 
Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., p. 394. 
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Degradation Ceremony) 144 ย่อมส่งผลให้ผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับมุมมองในด้าน
ลบจากผู้อ่ืนโดยเฉพาะด้านการจ้างงานและด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อชีวิตของผู้กระท้าผิดในภายหลัง 
ทฤษฎีตราหน้าจึงกล่าวหากระบวนการยุติธรรมว่าเป็นสิ่งที่ท้าให้พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเลวร้าย
ยิ่งขึ น ซึ่งตรงขา้มกับทฤษฎีป้องปรามหรือทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่กล่าวว่ากระบวนการยุติธรรม
สามารถช่วยยับยั งการกระท้าผิดกฎหมายในอนาคตได้145 โดย Laub และ Sampson พบว่า 
ผลกระทบด้านลบของมาตรการการลงโทษอย่างเป็นทางการ เช่น การจับกุม การสืบพยานและไต่สวน 
การจ้าคุก และอ่ืน ๆ  มีผลเป็นการจ้ากัดโอกาสและอนาคตด้าน ๆ อ่ืนของผู้กระท้าผิด  โดยเฉพาะ
ความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและการท้างาน ตราบาปที่ติดตัวผู้กระท้าผิดไปกับการถูกจับกุมและ
โดยเฉพาะการต้องโทษจ้าคุกจึงมีแนวโน้มที่จะจ้ากัดโอกาสในการได้งานที่ดีและจึงส่งผลต่อความ
มั่นคงในการงาน146   

นอกจากนี  ในความเป็นจริงแล้ว ความมั่นคงในการงานยังเป็นเงื่อนไขของชีวิตครอบครัวที่
มั่นคงยั่งยืนอีกด้วย การถูกจับกุมและการต้องโทษจ้าคุกจึงมีแนวโน้มที่จะลดทอนคุณภาพชีวิตสมรส
ของผู้กระท้าผิด147  โดย Laub และ Sampson สรุปว่า ปฏิกิริยาต่อผู้กระท้าผิดจากกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นทางการและมีความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้กระท้าผิดในการ
ปรับตัวในภายหลังซึ่งอาจส่งผลให้มีการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีกได้ 148 ซึ่งงานวิจัยนี จะกล่าวถึง
ผลกระทบจากการกระท้าผิดอาญาในครั งก่อนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าใน
หัวข้อที่ 2.8 โดยละเอียดต่อไป 

 
2.8   เหตุแห่งการกระท้าผิดซ ้า  

 
นักอาชญาวิทยาจ้านวนมากให้ความสนใจค้นหาสาเหตุที่ผู้กระท้าผิดคนหนึ่ง  ๆ ตัดสินใจ

กระท้าผิดอาญาซ ้าเพ่ือที่จะสามารถค้นหามาตรการในการป้องกันพฤติกรรมกระท้าผิดซ ้าในอาชญากร

                                                           
144 Harold Garfinkel, Conditions of Successful Degradation Ceremonies, 

American Journal of Sociology 61 (1965): 420-424 quoted in Alex R. Piquero, David 
P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit. 

145 Alex R. Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit. 
146 Robert J. Sampson and John H. Laub, “A life-course Theory of Cumulative 

Disadvantage and the Stability of Delinquency,” In Developmental Theories of 
Crime and delinquency, Vol.7 of Advances in Criminological Theory, Terence P. 
Thornberry, ed. (New Brunswick, N.J.: Transaction, 1997) quoted in Alex R. Piquero; 
David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., pp. 396, 402. 

147 Phillip N. Cohen, Racial-Ethnic and Gender Fidderences in Returns to 
Cohabitation and Marriage: Evidence from the Current Population Survey 
(Washington, D.C.: U.S. Concensus Bureau, 1999) quoted in Alex R. Piquero; David P. 
Farrington and Alfred Blumstein, op.cit., p. 403. 

148 Alex R. Piquero, David P. Farrington and Alfred Blumstein, op.cit. 
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ได้ ซึ่งเหตุแห่งการกระท้าผิดซ ้ากับเหตุแห่งการกระท้าผิดครั งแรกในหลาย ๆ เหตุทับซ้อนกันอยู่ และ
เหตุแห่งการกระท้าผิดกฎหมายเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลาย ๆ เหตุร่วมกันอาจเป็นสาเหตุที่ท้าให้
ผู้กระท้าผิดส่วนหนึ่งตัดสินใจกระท้าผิดกฎหมายซ ้าแล้วซ ้าเล่า การท้าความเข้าใจสาเหตุแห่งการ
กระท้าผิดกฎหมายและการกระท้าผิดซ ้าเหล่านี จึงย่อมเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และก้าหนด
แนวทางด้านกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี  

   
2.8.1 เหตุว่าด้วยสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชีวิตในวัยเยาว์ 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมานานแล้วว่า สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในวัยเด็กมีผลต่อ

คุณภาพของเด็กในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ครอบครัวซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เด็กต้องอาศัยอยู่ด้วยและ
เติบโตขึ นตั งแต่แรกที่ยังไม่รู้ความจนกระท่ังผ่านช่วงระยะเวลาในการพัฒนาอุปนิสัย บุคลิกภาพ จิตใจ
และทักษะต่าง ๆ ของการเป็นมนุษย์ จึงมีบทบาทส้าคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้างและพัฒนาความ
เสี่ยงในการกระท้าผิดกฎหมายในอนาคตของเด็ก  สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เป็นบวกเท่ากับเป็น
การมอบพื นฐานที่แข็งแกร่งให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวกับเข้ากับสังคมได้อย่างยืนหยุ่นเมื่ อ
ต้องเจริญเติบโตไปอีกขั น ตรงข้ามกับสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เป็นลบที่อาจกลายเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมต่อต้านสังคมและการกระท้าผิดกฎหมายในอนาคต149   

งานวิจัยทางวิชาการต่างยืนยันถึงความส้าคัญของปัจจัยทางครอบครัวที่มีต่อการกระท้าผิด
กฎหมาย โดย Smith และ Stern สรุปไว้ในงานวิจัยของทั งสองว่า 

  
“เราต่างทราบดีว่าเด็ก ๆ ที่เติบโตในบ้านที่ขาดความอบอุ่นและการสนับสนุน มีพ่อ
แม่ที่ขาดทักษะในการจัดการกับพฤติกรรมของเด็กและที่ชีวิตตกอยู่ท่ามกลางความ
ขัดแย้งหรือการกระท้าทารุณมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมาย ในขณะ
ที่ครอบครัวที่มีลักษณะของการประคับประคองสนับสนุนเด็กย่อมสามารถปกป้อง
คุ้มครองเด็กแม้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกครอบครัวจะเลวร้ายและอาจเป็นภัยกับ
เด็กก็ตาม...การที่พ่อแม่ควบคุมดูแลและสอดส่องพฤติกรรมของเด็กเป็นการบริหาร
จัดการครอบครัวอย่างหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดกฎหมายมากที่สุด” 150 

                                                           
149 Judge Andrew Becroft, What Causes Youth Crime, And What Can We Do 

About It?. 7 May 2009, A Speech at NZ Bluelight Ventures Inc. - Conference & AGM, 
Coronet Peak Hotel, Queenstown, New Zealand, Retrieved March 25, 2015 from 
http://www.justice.govt.nz/courts/youth/publications-and-media/speeches/what-
causes-youth-crime-and-what-can-we-do-about-it#15   

150 Carolyn A. Smith and Susan B. Stern, “Delinquency and Antisocial 
Behavior: A Review of Family Processes and Intervention Research,” Social Service 
Review 71 (1997): 382-420 quoted in David P. Farrington, “Family Influences on 
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ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตของ Alfred Blumstein และ
คณะวิจัยนั น Blumstein และคณะวิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ผลต่อการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายของผู้
ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตเพ่ือท้าความเข้าใจถึงสาเหตุของการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายครั ง
แรกเพ่ือท้าความเข้าใจถึงสาเหตุการมีพฤติกรรมในลักษณะของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตใน
เวลาต่อมา โดย Blumstein และคณะพบว่า งานวิจัยจ้านวนมากล้วนระบุถึงอิทธิพลจากการเลี ยงดู
ของพ่อแม่ การมีพ่อแม่ท่ีเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมาย ปัญหาครอบครัวแตกแยก ขนาดและโครงสร้างของ
ครอบครัว และพฤติกรรมต่อต้านสังคมในช่วงวัยเยาว์ ระดับชั นในสังคม ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการ
กระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตดังจะกล่าว
ต่อไปนี  

1.  การเลี ยงดูของพ่อแม่  
รายงานการวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่า การเลี ยงดูของพ่อแม่มีผลต่อการเริ่มต้นพฤติกรรมกระท้า

ผิดกฎหมายอาญาที่มีลักษณะร้ายแรงในเด็ก โดยพบผลการวิจัยที่ส้าคัญก็คือ การเลี ยงดูของพ่อแม่ที่
ต่อเนื่อง เข้มงวด มีการควบคุมดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับบุตรที่
แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร การแสดงความรักและการให้ความสนใจต่อกิจกรรมของเด็กมีผลต่อ
อัตราการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายที่ต่้า โดยมีงานวิจัยหนึ่งของ Farrington151 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมอาชญากรหรือพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายในช่วงอายุที่หลากหลายพบว่า การเลี ยงดูบุตร
ที่ด้อยคุณภาพ กล่าวคือไม่มีการควบคุมดูแลบุตร โดยเฉพาะในกลุ่มพ่อแม่ที่ท้างานหนัก ในเด็กอายุ 8 
ปี สามารถเป็นเครื่องบ่งชี ถึงพฤติกรรมที่มีปัญหาของเด็กเมื่อเด็กมีอายุได้ 8-10 ปี และอาจมีผลถึงขั น
ที่เด็กถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดกฎหมายเมื่อมีอายุได้ 10-13 ปี 152 โดยมีหลักฐานจากงานวิจัยที่
บ่งชี ว่า วิธีการเลี ยงดูบุตรของพ่อแม่เป็นเครื่องมือที่เมื่อใช้รวมกับการพิจารณาปัจจัยอ่ืน  ๆ แล้ว
สามารถใช้คาดการณ์พฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายของเด็กในอนาคตได้เครื่องมือหนึ่งเลยทีเดียว153 
ดังเช่นงานวิจัยหลายงานที่ชี ให้เห็นว่า ผลร้ายจากการที่พ่อแม่ไม่ควบคุมดูแลบุตรของตนเอง ทัศนคติที่

                                                           

Delinquency,” In Juvenile Justice and Deliquency, David W. Springer and Albert R. 
Roberts, eds. (Sudbury, MA: Jones and Bartlett, n.d.), pp. 203-204. 

151 David P. Farrington, Further Analyses of a Longitudinal Survey of Crime 
and Delinquency (Final Report to the National Institute of Justice, Washington, D.C., 
1983) quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. 
Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 43. 

152 Ibid. 
153 R. Loeber and T. Dishion, “Early Predictors Of Male Delinquency: A 

Review,” Psychological Bulletin 94 (1983): 68-99 quoted in Alfred Blumstein, 
Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and 
“Career Criminals” (Vol. 1). 
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เย็นชาของพ่อแม่และการลงโทษที่ขาดประสิทธิภาพล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมก่อความวุ่น วายของ
วัยรุ่น154 เป็นต้น 

2.  การมีพ่อแม่เป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายหรืออาชญากร   
ปรากฎในงานวิจัยจ้านวนมากว่า หนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายหรือ

พฤติกรรมอาชญากรก็คือ การที่พ่อแม่ของผู้กระท้าผิดหรืออาชญากรมีพฤติกรรมอาชญากรเสียเอง 
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยหนึ่งที่พบว่า อัตราส่วนของเด็กที่มีพ่อแม่เคยต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญา
เมื่อเด็กมีอายุ 10 ปี และต่อมาตัวเด็กก็ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาก่อนที่จะมีอายุ 25 ปี มีสูง
กว่าเด็กทั่วไปที่พ่อแม่ไม่เคยต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาถึง 2 เท่า155  และจากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากงานวิจัยจ้านวนมากก็พบว่า การมีพ่อแม่เคยต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาเป็น
เครื่องบ่งชี ที่ส้าคัญประการหนึ่งถึงพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายของเยาวชน ซึ่งความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยดังกล่าวกับการกระท้าผิดของเยาวชนเกิดขึ นได้ทั งในชั นพ่อแม่หรือแม้แต่ในชั นปู่ย่าตายายที่เคย
มีประวัติการกระท้าผิดในระหว่างที่เป็นเยาวชน เคยถูกจับกุมหรือเคยมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมอ่ืน ๆ  
เช่น การติดแอลกอฮอล์ หรือมีประวัติตกงานหรือแทบไม่เคยท้างานมาก่อน156  

ในขณะที่งานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่แตกร้าวกับ
พฤติกรรมของเด็กพบว่า เด็กที่เติบโตขึ นในบ้านที่มีพ่อแม่เป็นอาชญากรมักจะต้องเผชิญกับพฤติกรรม

                                                           
154 Michael Rutter, “Separation, Loss and Family Relations,” In Child 

Psychiatry: Modern Approaches, Michael Rutter and Lionel Hersov, eds., (Oxford: 
Blackwell, 1985), pp. 47-73.; R. A. Hinde, “Family Influences,” In Scientific 
Foundations of Developmental Psychiatry M. Rutter, ed., (London: Heinemann, 
1980); G. R. Patterson, “Treatment for Children With Conduct Problems: A Review of 
Outcome Studies,” In Aggression and Behavior Change: Biological and Social 
Process, S. Feshback and A. Fraczek, eds. (New York: Praeger, 1979), pp. 83-132 
quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 44. 

155 David P. Farrington, op.cit.; S. G. Osborn and Donald J. West, “Conviction 
records of fathers and sons compared,” British Journal of Criminology 19 (1979): 
120-133 quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. 
Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 44. 

156 Lee N. Robins and R. G. Lewis, “The Role of The Antisocial Family in 
School Completion and Delinquency: A Three Generation Study,” Sociological 
Quarterly 7(4) (1966): 500-514.; Lee N. Robins, P. A. West and B. L. Herjanic, “Arrests 
and Delinquency in Children,” Journal of Child Psychology and Psychiatry 15 
(1975): 125-140 quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and 
Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 
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ก้าวร้าวและทัศนคติในเชิงต่อต้านสังคม157 วิธีการเลี ยงดูบุตรที่ด้อยคุณภาพ158 และสภาพครอบครัวที่
เลวร้ายร่วมกับการเลี ยงดูบุตรตามสภาพของครอบครัวระดับล่าง159 ซึ่งปัจจัยบางประการมีอยู่ตั งแต่
ก่อนที่เด็กจะเกิดเสียอีก ดังนั น พฤติกรรมของเด็กจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่พ่อแม่เป็นอาชญา
กร160  นอกจากนี  พฤติกรรมต่อต้านสังคมในพ่อแม่ ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนในอาชีพการงาน การใช้
แอลกอฮอล์และยาเสพติดและประวัติการกระท้าผิดกฎหมายล้วนมีส่วนส้าคัญในการเกิดพฤติกรรม
กระท้าผิดกฎหมายในบุตร161 แต่ไม่ใช่เพราะความเป็นอาชญากรหรือความเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมาย
ของพ่อแม่โดยตรงเช่นกัน  

3.  ปัญหาครอบครัวแตกแยก   
โดยเฉพาะปัญหาการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ของพ่อแม่เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจใน

การศึกษาเกี่ยวกับการกระท้าผิดกฎหมายของเยาวชน โดยปัญหาครอบครัวแตกแยกมักจะปรากฏใน
ประวัติการกระท้าผิดของทางราชการ หรือจากการให้ข้อมูลของตัวผู้กระท้าผิดเองว่าเป็นหนึ่งใน
สาเหตุการกระท้าผิดของเยาวชน โดยมีอัตราส่วนของผู้กระท้าผิดที่มาจากครอบครัวที่ มีปัญหา
แตกแยกเริ่มต้นกระท้าผิดตั งแต่ยังเป็นเยาวชนมากกว่าผู้กระท้าผิดที่มาจากครอบครัวที่ไม่มีปัญหาถึง 
2 เท่า และมีรายงานการวิจัยพบว่า ปัญหาครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบต่อการกระท้าผิดกฎหมาย

                                                           
157 Michael Rutter and Henry Giller, Juvenile Delinquency: Trends and 

Perspectives. (London: Guilford Press, 1984) quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline 
Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” 
(Vol. 1), p. 45.  

158 Harriet Wilson, “Juvenile Delinquency, Parent Criminality and Social 
Handicap,” British Journal of Criminology 15 (1975): 241-250 quoted in Alfred 
Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers 
and “Career Criminals” (Vol. 1). 

159 Katherine Van Dusen, Sarnoff  A. Mednick, S. A., William F. Jr.   Gabrielli and 
Barry Hutchings, “Social Class and Crime in an Adoption Cohort,” Journal of 
Criminal Law and Criminology 74 (1983): 250-269 quoted in Alfred Blumstein, 
Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and 
“Career Criminals” (Vol. 1). 

160 David P. Fartington, G. Gundry and Donald J. West, “The Familial 
Transmission of Criminality. Medicine,” Science and the Law 15 (1975): 177-186  
quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 45. 

161 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 
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และพฤติกรรมในเชิงต่อต้าน เช่น การหนีออกจากบ้านและการหนีโรงเรียน 162 และไม่ว่าในกรณีใด 
ปัญหาครอบครัวแตกแยกก็ไม่ใช่สาเหตุของการกระท้าผิดกฎหมายโดยตรง แต่สาเหตุที่แท้จริงมักเกิด
จากความไม่ลงรอยกันระหว่างพ่อแม่ซึ่งมักจะเกิดขึ นก่อนที่จะถึงขั นแตกหักหรือหย่าร้างกัน หรือ
ปัญหาความยากล้าบากอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ นในครอบครัวภายหลังจากการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ของพ่อ
แม่ซ่ึงส่งผลให้การด้าเนินชีวิตในครอบครัวเกิดความยากล้าบากและจึงเพ่ิมความเสี่ยงในการกระท้าผิด
กฎหมาย ความขัดแย้งในชีวิตสมรสของพ่อแม่ในครอบครัวที่เคยมีสภาพเป็นปกติมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเริ่มต้นกระท้าผิดของเยาวชนและบางทีอาจจะมีส่วนมากกว่าประเด็นที่ว่า พ่อแม่หย่าร้างหรือ
แยกกันอยู่โดยตรง รวมไปถึงการที่พ่อกับแม่แยกกันอยู่ตั งแต่บุตรยังเด็กอีกด้วย163   

นอกจากนี  เมื่อพิจารณาประกอบกับการเลี ยงดูบุตรของพ่อแม่ การที่พ่อแม่เกิดความขัดแย้ง
กันอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลสั่งสอนบุตรและการเป็นตัวอย่างในด้ านที่ไม่ดี
ให้กับบุตร อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาครอบครัวกับการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายใน
เยาวชนเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและอาจมีผลต่อเยาวชนบางคน แต่ไม่ใช่ทุกคน ขึ นอยู่กับ
ปัจจัยทางครอบครัวหลาย ๆ ประการและลักษณะเฉพาะตัวของเยาวชนแต่ละคน164 

4.  ขนาดของครอบครัว  
ขนาดของครอบครัวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดกฎหมาย แต่ก็ยังไม่มีค้าอธิบายที่

แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี  ครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึงครอบครัวที่ประกอบด้วยบุตรสี่คนขึ นไปอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเลี ยงดูบุตรและจึงเพ่ิมอัตราเสี่ยงในการกระท้าผิ ดกฎหมายในเด็กมาก

                                                           
162 Travis Hirschi, Causes of Delinquency (Berkeley: University of California 

Press, 1969) quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and 
Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 

163 Michael Rutter, “Epidemiological/Longitudinal Strategies And Causal 
Research In Child Psychiatry,” Journal of the American Academy of Child 
Psychiatry 20 (1981): 513-544.; J. M. McCord, “A Longitudinal View Of The 
Relationship Between Paternal Absence And Crimes,” In Abnormal Offenders, 
Delinquency, and the Criminal Justice System, J. Gunn and David P. Farrington, 
eds., (Chichester: John Wiley and Sons., 1982), pp. 513-544; Donald J. West and David 
P. Farrington, Who Becomes Delinquent? (London: Heinemann, 1973); Donald J. 
West and David P. Farrington, The Delinquent Way of Life (London: Heinemann, 
1977).; Michael Wadsworth, “Delinquency, Pulse Rates, And Early Emotional 
Deprivation,” British Journal of Criminology 16 (3) (1976): 245-255.; Michael 
Wadsworth, Roots of Delinquency (London: Barnes and Noble, 1979).; R. Loeber and 
T. Dishion, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and 
Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 

164 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 46. 
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ยิ่งขึ น อย่างไรก็ดี งานวิจัยต่าง ๆ มักจะไม่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครอบครัวกับการ
กระท้าผิดกฎหมายประการเดียว แต่มักจะศึกษาร่วมไปกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรม
กระท้าผิดกฎหมายในเด็ก เช่น  ปัญหาขนาดของครอบครัวในชุมชนที่มีปัญหาความยากจน165 ปัญหา
รายได้ของครอบครัวต่้า และสภาพที่อยู่อาศัยที่มีปัญหา ที่เป็นปัจจัยส้าคัญและเป็นเครื่องบ่งชี ได้ถึง
การกระท้าผิดกฎหมายในเด็กอายุระหว่าง 8-10 ปี และ 10-13 ปี166 หรือการลดลงของประสิทธิภาพ
ในการดูแลควบคุมบุตรเพราะการปัจจัยทางการเงินและความแออัดในครอบครัว167 เป็นต้น 

5.  พฤติกรรมต่อต้านสังคมในวัยเยาว์   
งานวิจัยจ้านวนมากล้วนบ่งชี ไปในทางเดียวกันว่า พฤติกรรมต่อต้านสังคมในวัยเยาว์ เช่น 

พฤติกรรมก้าวร้าว การท้าตัวมีปัญหาที่โรงเรียน การขาดความซื่อสัตย์ และการลักโขมยล้วนมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดกฎหมายที่ถึงอาจถึงขั นถูกจับกุมและพิพากษาว่ากระท้าผิดกฎหมายใน
ภายหลัง168 ตัวอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาพบว่า 62 เปอร์เซนต์ ของผู้กระท้าผิดที่เคยถูกครู เพ่ือน
หรือพ่อแม่ระบุว่าเป็นเด็กมีปัญหาในช่วงอายุ 8-10 ปี ล้วนมีประวัติการกระท้าผิดกฎหมายในระดับ
ต้องค้าพิพากษาของศาลเมื่ออายุได้ 25 ปี169  และจากการศึกษางานวิจัยมากกว่า 20 ชิ น พบว่า 
ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก เช่น ลักโขมย พูดปดและการหนีเรียน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเริ่มต้น
กระท้าผิดกฎหมายในเด็กและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่รองจากปัจจัย

                                                           
165 Michael Rutter and Henry Giller, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, 

Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and 
“Career Criminals” (Vol. 1). 

166 David P. Farrington, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, 
Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals”   
(Vol. 1). 

167 Travis Hirschi, “Crime and the Family,” In Crime and Public Policy, James 
Q. Wilson, ed., (San Francisco, California: ICS Press, 1983).; Michael Rutter and Henry 
Giller, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and 
Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1). 

168 R. Loeber and T. Dishion, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline 
Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career 
Criminals” (Vol. 1).  

169 David P. Farrington, op.cit. and J. F. Feldhusen, J. R. Thurston and J. J. 
Benning, “A longitudinal Study of Delinquency and other Aspects of Children's 
Behavior,” International Journal of Criminology and Penology 1 (1973): 341-351 
quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 
Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 1), pp. 46-47. 
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เรื่องปัญหาในครอบครัว170 นอกจากนี  ยังมีงานวิจัยที่พบพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่เชื่อฟังในเด็กตั งแต่
อายุ 3 ปี ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตวัยเด็ก จนกระท่ังถูกจับกุมเม่ือเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น171 

Robins สรุปจากงานวิจัยที่ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่หลากหลายว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนในเด็ก
และพฤติกรรมต่อต้านสังคมในผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง ระยะหรือขั นตอนที่แตกต่างกันใน
กระบวนการพัฒนาของพฤติกรรม  ซึ่งพฤติกรรมในวัยเด็กเป็นเครื่องบ่งชี ถึงพฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่ได้ดี
ยิ่งกว่าปัจจัยทางครอบครัว172 ซึ่ง Farrington สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า พฤติกรรมอาชญากรเป็น
ส่วนหนึ่งของล้าดับการพัฒนาทางพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยการท้าตัวมีปัญหา การ
แสดงพฤติกรรมท้าทายหรือต่อต้าน หรือพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กอายุก่อน 12 ปี โดย Farrington 
เห็นว่า ทั งอิทธิพลจากครอบครัวและพฤติกรรมต่อต้านสังคมในเด็กต่างเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการ
คาดการณ์ว่าเด็กคนดังกล่าวจะต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาก่อนที่จะมีอายุครบ 25 ปี หรือไม่ 
อย่างเท่าเทียมกัน173 

6.  อิทธิพลจากการคบเพ่ือน  
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงวิชาการว่า การคบเพ่ือนมีความเกี่ยวพันกับการกระท้า

ผิดกฎหมายในเยาวชน งานวิจัยระยะยาวจ้านวนมาก174 ล้วนระบุว่า การคบเพ่ือนที่เป็นผู้กระท้าผิด

                                                           
170 R. Loeber and T. Dishion, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline 

Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career 
Criminals” (Vol. 1), p. 47.  

171 J. White, Terrie E. Moffitt, F. Earls, L. N. Robins and P. A. Silva, “How Early 
Can We Tell? Preschool Predictors of Boys’ Conduct Disorder and Delinquency,” 
Criminology, 28 (1990): 507-533. 

172 Lee N. Robins, Deviant Children Grown Up: A Sociological and 
Psychiatric Study of Sociopathic Personality (Baltimore, Md.: Williams and Wilkins, 
1966).; Lee N. Robins and Eric Wish, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline 
Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career 
Criminals” (Vol. 1), p. 47. 

173 David P. Farrington, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, 
Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals”   
(Vol. 1). 

174 Gary Jensen and Eve Raymond, “Sex Differences in Delinquency,” 
Criminology 13 (1976): 427-448.; Ross L. Matsueda, “Testing Control Theory And 
Differential Association: A Causal Modeling Approach,” American Sociological 
Review 47 (1982): 489-504., Delbert S. Elliott; David Huizinga and Susan S. Ageton, 
Explaining Delinquency and Drug Use (Beverly Hills, California: Sage, 1985).; K. Polk, 
C. Alder, G. Basemore, G.  Blake, S. Cardray and G. Coventry, op.cit. quoted in Alfred 
Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers 
and “Career Criminals” (Vol. 1), p. 53. 
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กฎหมายเป็นสาเหตุที่ชัดเจนของการเริ่มต้นพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายอาญาที่มีลักษณะร้ายแรงใน
ภายหลัง โดยในงานวิจัยของ Farrington ในประเทศอังกฤษพบว่า 59 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิด
เพศชายที่มีประวัติการคบเพ่ือนที่เป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายมาเป็นอย่างมากเมื่ออายุ 14 ปี จะกระท้า
ผิดกฎหมายถึงขนาดถูกศาลพิพากษาลงโทษเมื่ออายุ 25 ปี175  ส่วนงานวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์
พบว่า หนึ่งในสามของเด็กชายชาวนิวซีแลนด์กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 11 ถึง 15 ปี เข้าร่วมกระท้า
ผิดกฎหมายกับกลุ่มเพ่ือนที่เป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมอยู่ก่อนแล้ว ทั งที่
เด็กชายกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่มีประวัติการกระท้าผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมมาก่อน 
อย่างไรก็ด ีแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับการต่อต้านสังคมมาก่อน แต่ก่อนที่จะมีอายุครบ 15 ปี 
เด็กชายกลุ่มดังกล่าวก็สามารถเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านสังคมและการกระท้าผิดกฎหมายจากกลุ่ม
เพ่ือนได้อย่างเท่าเทียมกันทั งประเภทความผิดหลากหลายรูปแบบ  ความถี่ในการกระท้าผิดและ
จ้านวนครั งที่ต้องขึ นศาลเยาวชน176 แสดงให้เห็นว่า การคบเพ่ือนผู้กระท้าผิดกฎหมายจึงเป็นปัจจัย
เสี่ยงปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการเริ่มกระท้าผิดกฎหมายของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยเหล่านี เป็นปัจจัยที่เริ่มต้นตั งแต่ผู้กระท้าผิดยังเยาว์วัยผ่านระยะเวลาอัน
ยาวนานจนแทรกซึมลึกลงไปเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนึกคิด บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ของผู้กระท้าผิดกฎหมาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การลงโทษผู้กระท้าผิดด้วยโทษตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
โทษปรับ โทษจ้าคุก หรือโทษชนิดใด ๆ ก็ไม่อาจมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความรู้สึกนึก
คิดที่เบี่ยงเบนของผู้กระท้าผิดอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางครอบครัวที่บกพร่องและการใช้ชีวิตในวัย
เยาว์ที่ไม่เหมาะสมได้ การแก้ไขปัญหาเหล่านี จึงจ้าเป็นจะต้องใช้วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
นึกคิดและพฤติกรรมผ่านกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดต่าง ๆ ที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องจัด
ให้มีขึ นให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้กระท้าผิดแต่ละคน เพ่ือลดพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าต่อไป 

  
2.8.2 เหตุว่าด้วยการศึกษาและการท้างาน 
งานวิจัยจ้านวนมากพบความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างการไม่ประสบความส้าเร็จทาง

การศึกษาและการได้รับการศึกษากับอัตราการกระท้าผิดกฎหมายที่สูง การกระท้าผิดกฎหมาย การ
ถูกศาลพิพากษาลงโทษ และการกระท้าผิดซ ้า177 งานวิจัยของ Nuttall, Hollmen และ Staley ในปี 
                                                           

175 David P. Farrington, op.cit. quoted in Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, 
Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol. 
1), p. 47. 

176 Terrie E. Moffit and Bill Henry, “Neuropsychological Studies Of Juvenile 
Delinquency And Violence,” In The Neuropsychology of aggression, Joel S. Milner, 
ed. (Norwell, MA: Kluwer Academic, 1991), pp. 67-91 quoted in quoted in Terrie E. 
Moffit, op.cit. 

177 Deborah Nance and Forrest A. Novy, “The Power of Education in Juvenile 
Justice,” In Juvenile Delinquency and Juvenile Justice: Policies, Programs and 
Intervention Strategies, Albert R. Roberts and David W. Springer, eds. (Sudbury, MA: 
Jones and Bartlett Publishers, 2011). 
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ค.ศ. 2003 พบว่า 40 เปอร์เซนต์ ของผู้กระท้าผิดอายุ 21 ปี หรือต่้ากว่า ที่ได้รับการศึกษาในระดับ
เทียบเท่าชั นมัธยมศึกษา (General Equivalency Diploma (GED) ของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ระหว่างต้องโทษจ้าคุกหวนกลับมากระท้าผิดซ ้าและต้องโทษจ้าคุกอีกครั งภายในระยะเวลา 3 ปี ใน
อัตรา 40 เปอร์เซนต์ ในขณะที่อดีตผู้ต้องขังที่ไม่ได้ส้าเร็จการศึกษาในระดับดังกล่าวในขณะต้องโทษ
จ้าคุกหวนกลับมากระท้าผิดซ ้าและต้องโทษจ้าคุกอีกครั งในอัตรา 54 เปอร์เซนต์178 ซึ่งผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ the Journal of Blacks in Higher Education ในปี ค.ศ. 
1995 ที่พบว่า อัตราการกลับมากระท้าผิดซ ้าของอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ระหว่างรับโทษมีอัตราอยู่ที่ 15-30 เปอร์เซนต์ ซึ่งผลการวิจัยของ Slater ระหว่างปี ค.ศ. 1994-1995 
ก็เป็นไปในทางเดียวกัน โดย Slater พบว่าอดีตผู้ต้องขังในเรือนจ้าระดับรัฐที่ไม่ได้รับการศึกษาระดับ
วิทยาลัยมีอัตราการกลับมากระท้าผิดซ ้าอยู่ที่ 40 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับอัตราการกลับมากระท้าผิด
ซ ้าที่ 12 เปอร์เซนต์ ของอดีตผู้ต้องขังที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระหว่างรับโทษ179 นอกจากนี ยังมี
งานวิจัยอีกจ้านวนมากที่สรุปว่า การได้รับการศึกษาในระหว่างรับโทษจ้าคุกช่วยลดการกลับไปกระท้า
ผิดซ ้าอย่างมีนัยส้าคัญ180 งานวิจัยของ Chappell ในปี ค.ศ. 2004 พบว่า อดีตผู้ต้องขังที่ได้รับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในระหว่างรับโทษถูกจับกุมเพราะกระท้า
ผิดซ ้าในอัตราเพียง 10 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับอัตราการถูกจับกุมซ ้า 60 เปอร์เซนต์ ของอดีต
ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับการศึกษาในระดับดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่าง
การศึกษากับการกระท้าผิดซ ้า181 ส่วนงานวิจัยของ Gordon และ Weldon ในปี ค.ศ. 2003 พบว่า 
อดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษา (GED) ในระหว่างรับโทษจ้าคุกมีอัตราการ
ถูกจับกุมเพราะกระท้าผิดซ ้าเพียง 4 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับอัตราการถูกจับกุมเพราะกระท้าผิดซ ้า 

                                                           
178 John Nuttall, Linda Hollmen and E. Michele Staley, “The Effect of Earning 

a GED on Recidivism Rates,” The Journal of Correctional Education 54 (2003): 90-
94 quoted in Renee Hall, Voices Behind Bars: Correctional Education from the 
Perspective of the Prisoner Student (Doctoral Dissertation, University of New 
Orleans, 2006), pp. 1-2.  

179 Robert Bruce Slater, “Locked in but Locked Out: Death Sentence for The 
Higher Education of Black Prison Inmates?,” The Journal of Blacks in Higher 
Education 6 (1994-1995): 101-103 quoted in Renee Hall, op.cit. 

180 Robert Bruce Slater, op.cit.; J. Turnbull, L. Lin and A Bajeva, “Enhancing 
Student Achievement and 130 Management Productivity In Prison Academic 
Programs: An Information Systems Approach,” The Journal of Correctional 
Education 48 (1997): 113-122 quoted in Renee Hall, op.cit. 

181 Cathryn A. Chappell, “Post-Secondary Correctional Education and 
Recidivism: A Meta-Analysis of Research Conducted 1990-1999,” The Journal of 
Correctional Education 55 (2002): 148-169 quoted in Renee Hall, op.cit. 
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65 เปอร์เซนต์ ของอดีตผู้ต้องขังทั่วประเทศ182 และท้ายที่สุดงานวิจัยของ Porporino and Robinson 
ในปี ค.ศ. 1992 ยังแสดงให้เห็นว่า อดีตผู้ต้องขังที่ส้าเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพถูกจับกุมเพราะ
กระท้าผิดซ ้าเพียงอัตรา 8.75 เปอร์เซนต์ และอดีตผู้ต้องขังที่จบการศึกษาในระดับเทียบเท่า
มัธยมศึกษาถูกจับกุมซ ้าเพียงอัตรา 6.71 เปอร์เซนต์ เท่านั น183 

ในเรื่องของความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นั น งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า ความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได้ที่ต่้าเป็นสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมอาชญากร184 Newman และ Beverstock 
ยืนยันถึงความส้าคัญของการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังอ่านออกเขียนได้เนื่องจากการที่บุคคลขาดทักษะใน
การอ่านออกเขียนได้ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหางานซึ่งย่อมน้าไปสู่การเพ่ิมขึ นของ
พฤติกรรมอาชญากร ดังนั น การส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสามารถอ่านออกเขียนได้จึงย่อมเป็นการเพ่ิม
โอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านี สามารถหางานท้าได้เมื่อพ้นโทษ กลายเป็นประชากรที่ดีของชาติ และ
สามารถหลีกหนีจากการกระท้าผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากความยากจนได้ รวมไปถึงการไม่หวน
กลับคืนสู่เรือนจ้าให้ได้นานที่สุด185 Chappell จึงสรุปว่ายิ่งผู้ต้องขังได้รับการศึกษามากเท่าไหร่ ก็ยิ่ง
เป็นการลดความเป็นไปได้ในการกระท้าผิดซ ้าลงมากเท่านั นและการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง
เป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด186  

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ท้าให้การศึกษามีผลต่อความเป็นไปได้ในการหวนกลับไปกระท้าผิด
กฎหมายซ ้าของผู้กระท้าผิดกฎหมายที่ถูกลงโทษตามกฎหมายไปแล้วนั น มีแนวความคิดเกิดขึ นมา
นานแล้วว่า การที่ผู้กระท้าผิดขาดทักษะทางการศึกษา ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางสังคมที่
จ้าเป็นย่อมส่งผลให้ผู้กระท้าผิดดังกล่าวไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมหากไม่ใช้การกระท้าผิดกฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการด้ารงชีพ แต่การเติมเต็มทางด้านการศึกษาและสิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีพทางสังคม
จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดกฎหมายด้วยการเปิดโอกาสทางการจ้างงานและโอกาสทาง

                                                           
182 Howard R. D. Gordon and Bracie Weldon, “The Impact of Career And 

Technical Education Programs on Adult Offenders: Learning Behind Bars,” The 
Journal of Correctional Education 54 (2003): 200-209 quoted in Renee Hall, op.cit., 
p. 2. 

183 Porporino and Robinson In Howard R. D. Gordon and Bracie Weldon, 
op.cit., p. 3. 

184 National Institute for Literacy In William Drakeford, “The Impact of an 
Intensive Program to Increase The Literacy Skills of Youth Confined to Juvenile 
Corrections,” The Journal of Correctional Education 53 (2002): 139-144 quoted in 
Renee Hall, op.cit., p. 20.  

185 Anabel Newman and Caroline Beverstock, Adult Literacy: Contexts and 
Challenges (Bloomington, Indiana: Indiana University Reading Practicum Center, 1990) 
quoted in Renee Hall, op.cit., p. 23.  

186 Cathryn A. Chappell, op.cit. quoted in Renee Hall, op.cit., p. 2. 
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สังคมซึ่งจะช่วยให้บุคคลดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายได้ 187เพราะ
การศึกษาสามารถช่วยเพ่ิมโอกาสในการท้างานที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเพ่ิมมูลค่าความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการกระท้าผิดกฎหมาย กล่าวคือ188 เมื่อบุคคลคนหนึ่งมีงานท้าก็ย่อมมี
รายได้ และเม่ือมีรายได้ก็สามารถน้าเงินรายได้มาเก็บสะสมเป็นเงินทุนได้อันเป็นการลดโอกาสในการ
กระท้าผิดกฎหมายโดยทางอ้อม189 เพราะการที่บุคคลคนหนึ่งจะมีเงินเก็บสะสมได้มากขึ นเรื่อย ๆ ก็
จ้าเป็นที่จะต้องมีรายได้จากการท้างานเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ด้วย และจึงท้าให้มูลค่าของการท้างานมีค่ามี
ราคามากยิ่งขึ น  ในขณะที่การถูกลงโทษเพราะกระท้าผิดกฎหมายอาจท้าให้ผู้กระท้าผิดต้องรับโทษ
จ้าคุกอันเป็นการตัดโอกาสในการท้างานหารายได้190 การศึกษาจึงมีส่วนช่วยให้บุคคลคนหนึ่งมีโอกาส
ในการท้างานที่ดีเพ่ือการสร้างรายได้เพ่ิมขึ น  ดังนั น เมื่อบุคคลคนหนึ่งสามารถหารายได้เพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ  
บุคคลดังกล่าวก็ยิ่งมีแนวโน้มในการกระท้าผิดกฎหมายน้อยลง191  โดยมีงานวิจัยของ Machin และ 
Meghir ที่ส้ารวจการเปลี่ยนแปลงของการเกิดอาชญากรรมในพื นที่ต่าง ๆ และอัตราค่าจ้างแรงงานที่
ต่้าในอังกฤษและแคว้นเวลส์ (England and Wales) ช่วยสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว โดย 
Machin และ Meghir พบว่า อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงในพื นที่ที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานเพ่ิม
สูงขึ นเร็วกว่าและจึงสรุปว่า “การเพ่ิมขึ นของการเก็บสะสมเงินออมในมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาและ
วิธีการอ่ืน ๆ ...มีผลเป็นการเพ่ิมขึ นของผลผลิตด้านตลาดแรงงานบุคคล...อันเป็นเครื่องมือส้าคัญใน
การลดอาชญากรรม”192  

                                                           
187 Matthew J. Conway, Education and Its Effects on Recidivism (Doctoral 

Dissertations, 2000).  
188 Stephen Machin, Olivier Marie and Sunčica Vujić, The Crime Reducing 

Effect of Education, CEP Discussion Paper No. 979 for the Centre’s Education 
and Skills Programme. Centre for Economic Performance-London School of 
Economics and Political Science (May 2010), Retrieved June 28, 2015 from 
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0979.pdf. 

189 Lance Lochner, “Education, Work, and Crime: A Human Capital Approach,” 
International Economic Review 45 (2004): 811-843 quoted in Stephen Machin, 
Olivier Marie and Sunčica Vujić, op.cit., p. 2.  

190 Lance Lochner and Enrico Moretti, “The Effect of Education on Crime: 
Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports,” The American Economic 
Review 94 (2004): 155-189.; Randi Hjalmarsson, “Criminal Justice Involvement and 
High School Completion,” Journal of Urban Economics 63 (2008): 613-630 quoted 
in Stephen Machin; Olivier Marie and Sunčica Vujić, op.cit. 

191 Stephen Machin, Olivier Marie and Sunčica Vujić, op.cit. 
192 Stephen Machin and Costas Meghir, “Crime and Economic Incentives,” 

Journal of Human Resources 39 (2004): 958-979 quoted in Stephen Machin, Olivier 
Marie and Sunčica Vujić, op.cit., p. 3. 
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นอกจากนี ยังมีแนวความคิดอีกแนวทางหนึ่งว่า การที่บุคคลหนึ่งกระท้าผิดกฎหมายเป็น
เพราะกระบวนการนึกคิดและกระบวนการด้านศีลธรรมของบุคคลดังกล่าวยังไม่เจริญเติบโตอย่าง
เต็มที่เพียงพอที่จะช่วยให้บุคคลดังกล่าวสามารถนึกคิดและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ผู้ที่มี
พัฒนาการด้านความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างเต็มที่แล้วจะสามารถใคร่ครวญถึงผลของโทษตาม
กฎหมายและผลใด ๆ ทางสังคมที่อาจเกิดขึ นจากการกระท้าผิดกฎหมายได้193   

การเพ่ิมการศึกษาให้แก่ผู้กระท้าผิดกฎหมายจึงย่อมส่งผลในทางบวกแก่สังคมทั งการลดอัตรา
การกระท้าผิดซ ้า เพ่ิมความปลอดภัยให้แก่สังคม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 194 อย่างไรก็ดี 
ปัญหาที่เกิดขึ นในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ก็คือ ปัญหาข้อจ้ากัดงบประมาณส้าหรับการจัด
การศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง195 ที่ท้าให้กระบวนการยุติธรรมในหลาย ๆ แห่งไม่สามารถจัดหรือต้องตัด
การศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง ดังตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตัดเงินช่วยเหลือทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (Pell grant) ส้าหรับผู้ต้องขังตั งแต่ปี ค.ศ. 1994 เป็นต้นมา196 รวมไปถึงการขาด
งบประมาณในการจัดให้ผู้ต้องขังเข้าถึงโปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ ที่หน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นมี
อยู่ท้าให้มีผู้ต้องขังในสหรัฐอเมริกาเพียงจ้านวนไม่มากนักที่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเต็มที่197 
นักวิชาการต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาจึงล้วนออกมาเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
ให้แก่ผู้ต้องขังมากกว่าที่เป็นอยู่เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่าง
ประสบความส้าเร็จ198 

ด้วยเหตุนี  จึงกล่าวได้ว่า ความรู้และการศึกษามีผลต่อการกลับไปกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้า
ผิดอย่างมีนัยส้าคัญเนื่องจากความรู้และการศึกษาช่วยกล่อมเกลาความนึกคิดของผู้กระท้าผิดให้
สามารถวิเคราะห์และชั่งน ้าหนักถึงผลดีหรือผลเสียจากการกระท้าผิดกฎหมายได้ นอกจากนี  
การศึกษายังช่วยเพ่ิมโอกาสด้านการงานและการด้ารงชีพให้แก่ผู้กระท้าผิดอีกด้วยอันเป็นการเพ่ิม
ความผูกพันต่อวิถีทางการด้ารงชีพที่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้กระท้าผิด อันจะส่งผลให้ผู้กระท้าผิดไม่
คิดจะหวนกลับไปกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีก ในทางกลับกัน หากกระบวนการยุติธรรมมุ่งแต่จะลงโทษ
ผู้กระท้าผิดเพื่อแก้แค้นทดแทน ป้องปรามการกระท้าผิด และตัดโอกาสในการกระท้าผิดของผู้กระท้า
ผิดแต่เพียงอย่างเดียว โดยปราศจากความพยายามในการปรับปรุงพฤติกรรมและกระบวนการนึกคิด

                                                           
193 Matthew J. Conway, op.cit. 
194 College & Community Fellowship, Fact Sheet: Restoring Pell Grant 

Eligibility in Prison, Education from The Inside, Out Campaign, p. 1, Retrieved 
June 29, 2015 from http://ssdp.org/Pell%20Grant%20Fact%20Sheet.pdf 

195 Robert Bruce Slater, op.cit. quoted in Renee Hall, op.cit., p. 3.  
196 Fact Sheet: Restoring Pell Grant Eligibility in Prison, Education From 

The Inside, Out Campaign, op.cit. 
197 Peter Schmidt, “College Programs for Prisoners, Long Neglected, Win New 

Support,” Chronicle of Higher Education 48 (February 2002): A26 quoted in Renee 
Hall, op.cit., p. 32.  

198 Renee Hall, op.cit., p.33. 
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ของผู้กระท้าผิดให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางของสังคมและศีลธรรม รวมไปถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้กระท้าผิดสามารถพ่ึงพาตนเองได้ภายหลังจากที่พ้นโทษแล้วนั น ก็เท่ากับว่ากระบวนการ
ยุติธรรมปล่อยให้ผู้กระท้าผิดที่ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงทั งด้านความรู้ ความสามารถ และการศึกษา
ให้กลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมก่อนที่จะถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้
ผู้กระท้าผิดไม่สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ด้วยวิถีทางที่ชอบด้วยกฎหมาย และจึงต้องหันกลับไปกระท้าผิด
กฎหมายอีกในที่สุด 

 
2.8.3 เหตุว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
Robert K. Merton เป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันที่พัฒนาทฤษฎีสภาวะสังคมไร้กฎเกณฑ์

ในแง่อาชญาวิทยาเรียกว่า ทฤษฎีความกดดันแบบดั งเดิม (Classic Strain Theory)199 หรือทฤษฎี
สภาวะไร้กฎเกณฑ์และความกดดัน (Anomie and Strain Theory)200 เพ่ืออธิบายว่า เหตุใดบาง
สังคมจึงมีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงกว่าสังคมอ่ืน ๆ 201 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้
เห็นถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดย Merton กล่าวถึงสภาพสังคมของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นหลักในการอธิบายทฤษฎีสภาวะสังคมไร้กฎเกณฑ์กล่าวคือ 

ในช่วงที่ Merton พัฒนาทฤษฎีนั น เป็นยุค “ความฝันของชาวอเมริกัน” หรือ American 
Dream ที่เป้าหมายในชีวิตคือความส้าเร็จทางวัตถุและการเงิน กล่าวคือ ทุกคนต้องมีงานดี ๆ  มีบ้าน
เป็นของตนเอง มีวัตถุเครื่องอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ  แล้วเกษียณอายุจากงานอย่างสบาย ๆ  อัน
เป็นเป้าหมายและความคาดหวังในชีวิตของชาวอเมริกันแทบทุกคน ซึ่งโดยหลักการแล้วทุกคนก็น่าจะ
มีโอกาสประสบความส้าเร็จบรรลุเป้าหมายในชีวิตดังกล่าวได้ถ้วนทั่วกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
สังคมอเมริกันไม่ได้เปิดโอกาสนั นให้กับทุกคน ชนชั นล่างส่วนใหญ่ถูกปิดกั นวิถีทางการน้าไปสู่
ความส้าเร็จที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น พ่อแม่ไม่สามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู้หรือคุณค่าของชีวิต
ให้แก่บุตรหลานของตนเองได้ เยาวชนไม่มีโอกาสศึกษา เยาวชนเติบโตขึ นในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสม เยาวชนไม่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัญหาทางการเงินของ
ครอบครัว หรือต้องเผชิญกับปัญหาการกีดกันเรื่องงาน จึงมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั นที่ได้รับโอกาสที่จะ
ประสบความส้าเร็จเช่นนั น นอกจากนี  แม้ชาวอเมริกาจะมีเป้าหมายที่จะประสบความส้าเร็จเช่นนั น 
แต่สังคมอเมริกันกลับให้ความส้าคัญกับวิถีทางที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จ เช่น 
การศึกษาหรือการท้างานหนัก น้อยลงเช่นกัน ในขณะเดียวกันสังคมอเมริกันก็หันไปให้ความส้าคัญกับ
ความส้าเร็จทางวัตถุเพ่ิมขึ นเป็นอย่างมาก อันน้าไปสู่ความกดดันของชาวอเมริกันบางส่วนที่พยายามที่
จะประสบความส้าเร็จทางวัตถุเช่นกันไม่ว่าด้วยวิธีการใด ซึ่งรวมไปถึงการก่ออาชญากรรม  

                                                           
199 Francis T. Cullen and Robert Agnew, op.cit., p. 156.  
200 Wen-Hsu Lin, General Strain Theory and Juvenile Delinquency: A Cross-

Cultural Study (Doctoral Dissertation, Criminology Department, Graduate University 
of South Florida, 2011), Retrieved June 28, 2015 from http://scholarcommons.usf.edu 
/cgi/ viewcontent.cgi?article=4403&context=etd 

201 James D. Orcutt, Analyzing Deviance (N.p.: Dorsey, 1983), pp. 68-75.   
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นอกจากนี  Merton ยังเห็นว่า การให้ความส้าคัญกับความส้าเร็จมากเกินไปเป็นสาเหตุของ
ความเจ็บป่วยทางสังคมของของชาวอเมริกัน เช่น การใช้ยาเสพติด การติดสุรา การฆ่าตัวตาย การ
กระท้าผิดกฎหมาย การท้าลายทรัพย์สินของรัฐ การท้าร้ายร่างกาย การยักยอกและการฉ้อโกง ดังนั น 
เมื่อสังคมล้มเหลวไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการไขว่คว้าหาความส้าเร็จของบุคคลในสังคมให้อยู่ใน
กฎเกณฑ์ได้ สังคมนั นจึงเป็นสังคมที่อยู่ในสภาวะไร้กฎเกณฑ์202 และสังคมนั นย่อมมีอัตราการเกิด
อาชญากรรมสูง203 ซึ่งสภาวะสังคมไร้กฎเกณฑ์นี มักเกิดขึ นในสังคมอุตสาหกรรมหรือสั งคมเมืองที่มี
การเปลี่ยนแปลงโทษสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากเกินไปส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล ้า
ของคนในสังคม204  

ในขณะที่ Elliott Currie205  ศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
กล่าวถึงสาเหตุของอาชญากรรมว่าเกิดจากสิ่งที่ Currie เรียกว่า “สังคมการตลาด” (Market Society) คือ 
การขยายตัวของความเจริญ (Civilization) ในสังคม ที่ท้าให้การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
กลายเป็นหลักการอันโดดเด่นของชีวิตมนุษย์ในสังคม Currie เห็นว่า ระบบตลาดเสรีเป็นเพียงระบบ
ในอุดมคติที่ไม่มีอยู่จริง ความจริงแล้วระบบตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือระบบที่ผู้ที่อยู่ในต้าแหน่งและ
โอกาสที่ดีกว่าย่อมสามารถป้องกันตนเองจากความกดดันของแรงผลักดันทางการตลาดได้ ซึ่งรูปแบบ
ของสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ใน
ปัจจุบันก็คือ สังคมที่ชีวิตของประชากรในสังคมก้าลังถูกบีบให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของกลุ่มเอกชนที่
ก้าลังสะสมความม่ังคั่งด้วยการกดค่าจ้างแรงงาน ลดการจ้างแรงงานเพ่ือลดต้นทุน การที่แรงงานต้อง
ออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดเพ่ือไปท้างาน ครอบครัวต้องท้างานหนักเพ่ือเลี ยงชีพ ท้าให้ขาดการดูแลบุตร
หลาน การสะสมความเครียดในครอบครัวเนื่องจากการขาดแคลนรายได้ การสร้างค่านิยมทางวัตถุ 
และการขาดความเอาใจใส่จากรัฐ ซึ่ง Currie เห็นว่า สังคมลักษณะนี เป็นสังคมที่ค่อนข้างเหมาะสมต่อ
การก่ออาชญากรรม โดยประสบการณ์ด้านอาชญากรรมในสังคมอเมริกันเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะของสังคมการตลาดที่กลายเป็นหลักการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบของสังคมและ
เศรษฐกิจและการก้าหนดรูปแบบวัฒนธรรมของชาติ206 

ในแง่ของการกระท้าผิดซ ้า เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจให้ความส้าคัญกับการบรรลุ
เป้าหมายทางด้านวัตถุและเงินทองอย่างยิ่งยวดแล้ว แต่หากผู้กระท้าผิดไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย

                                                           
202 Eugene Garfield, “The Anomie-Deviant Behavior Connection: The Theories 

of Durkheim, Merton, and Strole,” Essays of an Information Scientist 10 (September 
28, 1987): 273 and Francis T. Cullen and Robert Agnew, Ibid., pp.137, 155. 

203 Francis T. Cullen and Robert Agnew, op.cit., p. 165. 
204 อัจฉรียา ชูตินันท์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555), หน้า 

92.  
205 Elliott Currie, “Market, Crime and Community: Toward a Mid-range Theory 

of Post-Industrial Violence,” Theoretical Criminology 1 (1997) quoted in Francis T. 
Cullen and Robert Agnew, op.cit, pp. 288-291. 

206 Ibid. 

http://search.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99,
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หรือเลี ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้วยตนเองภายหลังพ้นโทษ หรือผู้กระท้าผิดรู้สึกได้ถึงความกดดัน
อันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองในสังคมที่ค่อนข้างต่้า ผู้กระท้าผิดเหล่านี อาจหวน
กลับไปมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและจึงท้าให้เกิดการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าขึ น ซึ่งบางครั งก็
อาจไม่ได้เป็นผลมาจากความล้มเหลวของโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดหรือเป็นเพราะว่าบุคคล
ดังกล่าวไม่สามารถตระหนักได้ว่าตนเองก้าลังกระท้าผิดกฎหมาย แต่เป็นเพราะผู้กระท้าผิดเหล่านี 
ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบสังคมทุนนิยมในปัจจุบันนั่นเอง207  

แนวความคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในโลกยุคปัจจุบันที่กลายเป็นเครื่องมือก่อ
อาชญากรรมเสียเอง เนื่องจากสังคมขาดพื นที่และโอกาสให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่ง จนบุคคลเหล่านั นต้อง
ใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแสวงหาพื นที่และโอกาสให้แก่ตนเองและครอบครัว และความ
ล้มเหลวในการแสวงหาโอกาสที่ดีให้กับตนเองและครอบครัวซ ้าแล้วซ ้าเล่า จึงน้าไปสู่การกระท้าผิด
กฎหมายซ ้าแล้วซ ้าเล่าในที่สุดนั่นเอง 

  
2.8.4 เหตุเกี่ยวกับการควบคุมตนเองของผู้กระท้าผิดอาญา : ความผิดปกติทางจิต 

(Mental Disorders)  
คู่มือการวินิจฉัยและการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยทางจิตของสมาคมจิตเวชอเมริกัน 

(The American Psychiatric Association’s Diagonstic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-III) (1980)) ให้ความหมายของค้าว่า “ความผิดปกติทางจิต” (Mental Disorders) 
ว่าคือ “พฤติกรรมที่ส้าคัญทางคลินิค หรืออาการหรือรูปแบบของโรคทางจิตที่เกิดขึ นในบุคคลและ
เกิดขึ นร่วมกับอาการเจ็บปวด (อาการเศร้าซึม ความเสียใจ ความเจ็บปวด) หรือความบกพร่องในการ
ท้างานประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ (ทุพพลภาพ)”208 

Sutherland และคณะอ้างอิงคู่มือการวินิจฉัยและการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยทางจิต
ของสมาคมจิตเวชอเมริกัน (The American Psychiatric Association’s Diagonstic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) ในการแบ่งประเภทของอาการผิดปกติทางจิต (Mental disorder) 
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การพิการทางสมองหรือปัญญาอ่อน (Mental retardation) และ การ
เจ็บป่วยทางจิต (Mental Illness) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ  โรคจิต (Psychotic 

                                                           
207 Stephen Tripoli, Johnny S. Kim and Kimberly A. Bender, “Is Employment 

Associated with Reduced Recidivism? The Complex Relationship between Employment 
and Crime,” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminoogy 
54 (2010): 706-720.  

208 American Psychiatric Association, Diagonstic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 3rd ed. (Washington, DC: American Psychiatric Association, 1980),   
p. 6. 
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Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด 
(Substance Abuse)209  

2.8.4.1 ความพิการทางสติปัญญา (Intellectual Disability) หมายถึง การพิการซึ่ง
แสดงลักษณะพิเศษอันเนื่องมาจากข้อจ้ากัดที่ส้าคัญหลายประการอันเกี่ยวเนื่องทั งการท้างานด้าน
สติปัญญาและพฤติกรรมในเชิงการปรับตัวซึ่งครอบคลุมไปถึงทักษะในเชิงสังคมและการปฏิบัติตนต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ้าวันของบุคคล210 ซึ่งสมาคมจิตเวชอเมริกัน (American Psychiatric Association) ได้
กล่าวถึงความพิการทางสติปัญญาในรายละเอียดว่าคือ สภาวะที่กระบวนการท้างานของสติปัญญาต่้า
กว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส้าคัญ คือมีระดับสติปัญญาต่้าหรือไอคิวกว่า 70 ซึ่งส่งผลให้หรือเกิดขึ นร่วมกับ
ความบกพร่องในการปรับตัวทางพฤติกรรม (Deficits in Adaptive Behavior) คือ การที่บุคคลขาด
สามารถในการพึ่งพาตนเองและมีความรับผิดชอบทางสังคมได้ตามระดับมาตรฐานทั่วไปส้าหรับคนที่มี
อายุและอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน211  

เดิมนักอาชญาวิทยาพยายามที่จะอธิบายพฤติกรรมอาชญากรว่าเกิดจากความพิการ
ทางสมอง Goddard เป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวว่า อาชญากรทุกคนมีสติปัญญาทึบหรือ
ปัญญาอ่อน (Feebleminded) อันเป็นสาเหตุเพียงประการเดียวของการกระท้าผิดกฎหมาย212 โดย
คนที่มีสติปัญญาทึบมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายมากที่สุดเนื่องจากคนกลุ่มนี มีระดับสติปัญญาที่
ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจเหตุผลของกฎหมายหรือผลลัพธ์ของการกระท้าผิดกฎหมาย หรือขาด
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง213  

อย่างไรก็ดี งานวิจัยทางอาชญาวิทยาในยุคหลังพบข้อสรุป 2 ประการ เกี่ยวกับการ
กระท้าผิดกฎหมายกับระดับสติปัญญาคือ 

ประการแรก แม้ว่าหลักฐานจากงานวิจัยต่าง ๆ พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดต่้า (Low Intelligence) กับการกระท้าผิดกฎหมาย แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพิการทางสมองหรือปัญญาอ่อนกับการกระท้าผิดกฎหมาย โดยพบว่า 
ระดับสติปัญญาหรือไอคิวโดยเฉลี่ยของอาชญากรและผู้กระท้าผิดกฎหมายอยู่ที่ประมาณ 92 ต่้ากว่า
                                                           

209 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, Principle 
of Criminology. 11th ed. (Dix Hills, New York: General Hall, 1993), pp. 130-131.  

210 American Association on Intellectual and Development Disabilities, 
Definition of Intellectual Disability, Retrieved July 14, 2015 from http://aaidd.org/ 
intellectual-disability/definition#.VaUv9vmqqko 

211 American Psychiatric Association, op.cit. quoted in Edwin H. Sutherland; 
Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. p. 131. 

212 Henry G. Goddard, Humand Efficiency and Levels of Intelligence 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1920), p. 74 quoted in Edwin H. Sutherland; 
Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 

213 Goddard, Henry H., Feeble-Mindedness (New York: Macmillan, 1913), pp. 
514-515 quoted in Edwin H. Sutherland; Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, 
op.cit. 
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ระดับสติปัญญาของประชากรทั่วไปประมาณ 0.8-0.10214 ซึ่งสูงกว่าระดับสติปัญญาหรือไอคิว 70 ซึ่ง
เป็นจุดตัดเกณฑ์มาตรฐานของระดับสติปัญญาปกติกับความพิการทางสมองมาก215  

ประการที่สอง แม้ว่าระดับสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดต่้าจะเป็นสาเหตุอย่าง
หนึ่งของการกระท้าผิดกฎหมาย แต่ Hirschi และ Hindelang ก็โต้แย้งว่า ความเฉลียวฉลาดมีผลต่อ
การกระท้าผิดกฎหมายโดยอ้อมเท่านั น เยาวชนที่มีระดับสติปัญญาหรือไอคิวสูงมีแนวโน้มที่จะพัฒนา
ทัศนคติในทางบวกต่อการศึกษาซึ่งช่วยสนับสนุนพฤติกรรมในทางที่ถูกต้อง แต่ผู้ที่มีระดับสติปัญญา
หรือไอคิวต่้ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการศึกษาไปในทางลบซึ่งน้าไปสู่พฤติกรรมการ
กระท้าผิดกฎหมาย ในขณะที่ Scott Menard และ Barbara Morse กล่าวว่า ระดับสติปัญญาและ
ความสามารถทางการศึกษาต่้าอาจน้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายตราบเท่าที่สถาบันการศึกษา
ตอบสนองต่อความแตกต่างทางสติปัญญาและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยการปฏิเสธโอกาสใน
การพัฒนาตนเองของเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่้าและตราหน้าเด็กว่ามีสติปัญญาต่้า ซึ่งผลการวิจัยเรื่อง
ระดับสติปัญญากับการกระท้าผิดกฎหมายของ Menard และ Morse พบว่า ระดับสติปัญญาหรือไอ
คิวไม่มีผลโดยตรงกับการกระท้าผิดกฎหมาย ตรงข้ามการแบ่งแยกเด็กด้วยระดับสติปัญญาและการ
คบหาสมาคมกับกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายมีผลกระทบต่อการกระท้าผิดกฎหมาย
มากกว่าระดับสติปัญญาโดยตรง216 

2.8.4.2 การเจ็บป่วยทางจิต (Mental Illness)  
Lovell และคณะ ให้ความหมายของค้าว่า “การเจ็บป่วยทางจิต”ว่า หมายถึงสภาวะ

ที่กระบวนการนึกคิด อารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วยมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน ความสามารถในการท้างาน และหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นอกจากนี  การเจ็บป่วยทาง
จิตยังถูกน้าไปเชื่อมโยงกับแนวโน้มที่บุคคลจะกระท้าผิดกฎหมายอีกด้วย217   

                                                           
214 Richard J. Herrnstein, “Some Criminogenic Traits of Offenders,” In Crime 

and Public Policy, J. Wilson, ed. (San Francisco: Institute for Contemporary Studies, 
1983), p. 47 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. 
Luckenbill, op.cit, p. 134. 

215 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit 
216 Scott Menard, S. and Barbara J. Morse, “A Structuralist Critique of the IQ-

Delinquency Hypothesis: Theory and Evidence,” American Journal of Sociology 89 
(May 1984): 1, 347-378 quoted in Edwin H. Sutherland; Donald R. Cressey and David 
F. Luckenbill, op.cit., pp. 134-135. 

217 David Lovell, Gregg J. Gagliardi and Paul D. Peterson, “Recidivism and Use 
of Services among Persons with Mental Illness After Release from Prison,” Psychiatric 
Services 53 (2002): 1290 quoted in Amanda M. Nadeau, A Study of Mental Illness 
as a Causal Factor in Recidivism among Adult Inmates at the Adult Correctional 
Institutions of Rhode Island, Honors Projects Overview (2007), p. 9, Retrieved June 
28, 2015 from http://digitalcommons.ric.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1006&context  =honors_projects 

http://digitalcommons.ric.edu/cgi/viewcontent.cgi?article
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รายงานของคณะกรรมการของประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วย
สุขภาพจิตในปี ค.ศ. 2003 กล่าวถึงการเจ็บป่วยทางจิตว่ามีหลายชนิด รวมถึง โรคซึมเศร้า (Clinical 
Depression) โรคจิตชนิดไบโพลาร์หรือชนิดแปรปรวนสองขั ว (Bipolar Disorder) โรคจิตเภท 
(Schizophrenia) และโรคย ้าคิดย ้าท้า (Obsessive-compulsive Disorder) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาการเจ็บป่วยชนิดอื่น ๆ  เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ แล้ว การเจ็บป่วยทางจิตจัดได้ว่าเป็นสาเหตุ
ของการทุพพลภาพที่พบได้ทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา218  

1. โรคจิต (Psychotic Disorders) 
ในความเป็นจริงแล้วโรคจิตครอบคลุมลักษณะของอาการที่หลากหลายมาก โดยเฉพาะการที่

บุคคลมีความเข้าใจและการรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและจึงสรุป
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ผิดพลาดไป แม้ว่าบุคคลดังกล่าวก้าลังอยู่ต่อหน้าพยานหลักฐานที่แสดงความจริง
เป็นตรงกันข้าม ซึ่งโรคจิตหมายรวมถึง โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคหวาดระแวง (Paranoid) 
และโรคอารมณ์แปรปรวน (Affective Disorders) โดยอาการของโรคจิตเภทมักจะแสดงออกผ่านการ
พูดไม่ปะติดปะต่อกัน มีอาการประสาทหลอน การหลงผิดและการแยกตัวเองออกจากโลกภายนอก 
อาการของโรคหวาดระแวงเกี่ยวพันกับอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง ซึ่งโดยมากจะเป็นการ
หวาดระแวงว่าตนเองก้าลังถูกรบกวน ถูกตามจองล้างจองผลาญหรือไล่ฆ่าหรือถูกอิจฉาริษยา และโรค
อารมณ์แปรปรวนเกี่ยวพันกับอารมณ์ที่วุ่นวายแปรปรวน ซึ่งอาจท้าให้เกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง 
มีอารมณ์ปีติยินดีมีความสุขอย่างรุนแรง หรือมีอารมณ์ขึ นลงอย่างรุนแรง219  ซึ่งผู้กระท้าผิดที่มีอาการ
โรคจิตแต่ขาดการรักษาและถูกปล่อยตัวกลับสู่สังคมตามปกติอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมได้ เช่น 
ผู้ที่มีอาการประสาทหลอนอาจได้ยินเสียงคนพูดสั่งให้ฆ่าผู้อ่ืน หรือเกิดความเข้าใจไปว่าจ้าเป็นจะต้อง
ท้าร้ายผู้อื่น เป็นต้น 220 

2. บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders)  
บุคลิกภาพผิดปกติเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบอัน

หลากหลายของการรับรู้ ความเข้าใจ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  และการสนองตอบต่อตนเองและ
สภาพแวดล้อม เมื่อลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลไม่ยืดหยุ่นและมีลักษณะไม่พึงประสงค์จนก่อให้เกิด
ความบกพร่องในการเข้าสังคมหรือมีความทุกข์ร้อน เจ็บปวดหรือเศร้าอย่างรุนแรง ถือได้ว่าบุคคล
ดังกล่าวมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติ221 ซึ่งรวมถึงการสนใจแต่ตนเองมากจนเกินไป การใส่ใจผู้ อ่ืนมาก
ผิดปกติ การขาดความยับยั งชั่งใจและการมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่ไม่ถึงกับมีความบกพร่องด้าน
การรับรู้ความจริง222 ดังเช่นคนที่เป็นโรคจิต 

                                                           
218 Amanda M. Nadeau, op.cit., p. 9.  
219 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit,    

p. 135.  
220 Ibid. 
221 American Psychiatric Association, op.cit. quoted in Edwin H. Sutherland, 

Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit, p. 139. 
222 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
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นักวิจัยให้ความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าผิดกฎหมายกับบุคลิกภาพผิดปกติ 
คืออาการผิดปกติทางจิต (Psychopathy) บุคลิกภาพแบบอันธพาล (Sociopathy) หรือบุคลิกภาพ
แปรปรวนชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) ว่าผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตจะมี
ลักษณะส้าคัญคือ ขาดความรับผิดชอบ เจ้าส้าราญ เห็นแก่ตัว ขาดความเห็นอกเห็นใจหรือสงสารผู้อ่ืน 
และมักจะมีความรู้สึกผิดหรือเสียใจต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองเพียงเล็กน้อย บุคลิกลักษณะ
ดังกล่าวจึงน่าจะเป็นบุคลิกของผู้ที่ก่ออาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง223  

ซึ่ง Tennenbaum ตรวจสอบงานวิจัย 44 งาน ที่ท้าวิจัยระหว่างปี ค.ศ. 1966 ถึง ค.ศ. 1975 
เพ่ือเปรียบเทียบบุคลิกภาพของคนที่เป็นอาชญากรกับคนที่ไม่เป็นอาชญากรพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
ของงานวิจัยพบความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของคนที่เป็นอาชญากรกับคนที่ไม่เป็นอาชญากร 
โดยบุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดคือ หมวดอาการเบี่ยงเบนทางจิต (Psychopathic 
Deviaton) และหมวดการเข้าสังคม (Socialization) เป็นต้น224  

การเจ็บป่วยทางจิตจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุที่ส้าคัญประการหนึ่งของการกระท้าผิด
ซ า้225 เพราะบุคคลกลุ่มนี มีปัญหาเรื่องความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์และการกระท้าของตนเอง 
และจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าส่วนหนึ่งประชากรผู้ต้องขังในเรือนจ้าต่าง  ๆ มีปัญหาสุขภาพจิต โดย
ส้านักงานสถิติทางยุติธรรม (Bureau of Justice Statistics) ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 16 
เปอร์เซ็นต์ ของประชากรผู้ต้องขังผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาสุขภาพจิตผิดปกติ226 
ในขณะที่ส้านักงานการศึกษาด้านกระบวนการยุติธรรม (The Bureau of Justice Studies) รายงาน
                                                           

223 อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาในการวินิจฉัยว่าผู้กระท้าผิดเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติหรือไม่ 
เนื่องจากการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้กระท้าผิดจ้าเป็นต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้กระท้าผิดซึ่งอาจไม่
เป็นมาตรฐานและไม่เที่ยงตรงเพียงพอ  ดังนั นผู้กระท้าผิดจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีอาการผิดปกติ
ทางจิตหรืออาการอ่ืนๆหรือไม่ ขึ นอยู่กับความเห็นของผู้ที่สัมภาษณ์และวินิจฉัยผู้กระท้าผิดแต่ละราย
ไป; Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., pp. 139-
142.  

224 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., pp. 
139-142. 

225 Ulrika Haggård-Grann and Clara Gumpert, “The Violence Relapse Process - 
A Qualitative Analysis of High-Risk Situations and Risk Communication in Mentally 
Disordered Offenders,” Psychology, Crime & Law 11 (2005): 199-222.; Helen K. 
Phillips and others, “Risk Assessment in Offenders With Mental Disorders: Relative 
Efficacy of Personal Demographic, Criminal History, and Clinical Variables,” Journal of 
Interpersonal Violence 20 (2005): 833-847 quoted in T. Hank Robinson; Molly Brown, 
Rebecca Murray and Nicole Kennedy, Final Report to the Nebraska Community 
Corrections Council: Metropolitan Community Justice Recidivism Reduction 
Center Study (N.p.: State of Nebraska, 2006), p. 18. 

226Council of State Governments, Criminal Justice/Mental Health Consensus 
Project (Lexington, KY: Council of State Governments, 2002), p. 126. 
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ในปี ค.ศ. 2006 ว่า ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังในคุก 15 เปอร์เซ็นต์    ของผู้ต้องขังใน
เรือนจ้ามลรัฐ และ 10 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังในเรือนจ้าของรัฐ มีอาการผิดปกติทางจิตอย่างน้อย 1 
อย่าง227 โดยพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาสุขภาพจิตในผู้ต้องขังมาจากพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
มาก่อนต้องโทษ  ปัญหาสุขภาพจิตในผู้กระท้าผิดพบได้ในผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนเช่นกัน มีงานวิจัย
งานหนึ่งพบว่า 67 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนได้รับการวินิจฉัยว่าเข้าข่ายมีอาการ
ผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอาการรวมกัน228  ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ส้าคัญเป็น
อย่างมากเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอัตราดังกล่าวเทียบได้เท่ากับว่าในจ้านวนประชากรอเมริกัน
ทั งหมด 5 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรอเมริกันดังกล่าวมีอาการเจ็บป่วยทางจิต229 ในขณะที่งานวิจัย
ด้านจิตเวชในประเทศสวีเดนงานหนึ่งพบว่า โดยเฉลี่ยคนไข้ที่มีอาการป่วยทางจิตขั นรุนแรงกระท้าผิด
อาญารุนแรง 1 ครั ง ต่อการกระท้าผิดอาญารุนแรง 20 ครั ง ที่เกิดขึ นในประเทศสวีเดนระหว่างปี ค.ศ. 
1988 ถึง 2000230   

เมื่อพิเคราะห์ถึงปัญหาการกระท้าผิดซ ้า การกักขังหรือจ้าคุกผู้กระท้าผิดที่มีอาการเจ็บป่วย
ทางจิตแทนการส่งตัวไปรับการบ้าบัดรักษาเพียงเพราะการไม่มีสถานที่ที่จะรองรับผู้กระท้าผิดที่มี
ความผิดปกติเหล่านี อาจยิ่งเป็นการเพ่ิมความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าในอนาคต 231 
โครงการวิจัยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสุขภาพจิตในประชากร (The Council of State 
Government’s Criminal Justice/Mental Health Consensus Project (2002))  รายงานความ
จ้าเป็นที่จะต้องมีการท้างานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระบวนการยุติธรรมกับหน่วยงานด้านสุขภาพว่า 
การส่งผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั งที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่อาชญากรรุนแรงหรือ
โหดร้ายเป็นกระบวนการที่ท้าให้บุคคลเหล่านี เสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้องทั งที่
จ้าเป็นต้องได้รับการรักษา232 ในขณะเดียวกัน ผู้เจ็บป่วยทางจิตก็อาจจะไม่ตอบสนองต่อโทษตาม
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงโทษจ้าคุก โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ  หรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่จัดให้มีขึ นเพ่ือ

                                                           
227 Amanda M. Nadeau, op.cit., p. 5.  
228 Gail A. Wasserman, Susan J. Ko and Larkin S. McReynolds, Assessing the 

Mental Health Status of Youth In Juvenile Justice Settings (Washington, D.C.: 
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2004) quoted in T. Hank 
Robinson; Molly Brown; Rebecca Murray and Nicole Kennedy, op.cit., p. 19. 

229 Council of State Governments (2002), op.cit., p. 4 quoted in T. Hank 
Robinson; Molly Brown; Rebecca Murray and Nicole Kennedy, op.cit. 

230 Seena Fazel and Martin Grann, “The Population Impact of Severe Mental 
Illness on Violent Crime,” The American Journal of Psychiatry 163 (2006): 1397.  

231 Henry R. Rollin, “The Mentally Ill Should Be in Hospitals, Not Jail,” Journal 
of Forensic Psychiatry and Psychology 17(2006): 326-329 quoted in T. Hank 
Robinson; Molly Brown; Rebecca Murray and Nicole Kennedy, op.cit., p.19. 

232 Council of State Governments, 2002, op.cit. quoted in T. Hank Robinson, 
Molly Brown, Rebecca Murray and Nicole Kennedy, op.cit. 
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ตอบสนองต่อการกระท้าผิดกฎหมายของผู้เจ็บป่วยทางจิตเหล่านี  ดังนั นแนวโน้มในการกระท้าผิดซ ้า
จึงยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตของบุคคลเหล่านี จะได้รับการแก้ไข233 

งานวิจัยจ้านวนมากจึงพบความสัมพันธ์ระหว่างอาการเจ็บป่วยทางจิตกับการกระท้าผิดซ ้า 
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยขนาดใหญ่ที่ศึกษาผู้ต้องขัง 79,211 คน ในเรือนจ้าและทัณฑสถานต่าง ๆ ในมล
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตแล้ว 
ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิต เช่น เป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรง โรคจิตชนิดไบโพลาร์หรือชนิด
แปรปรวนสองขั ว และอาการผิดปกติทางจิตที่ยังไม่ถึงขั นจิตเภท มีความเสี่ยงที่จะถูกจ้าคุกซ ้าอีกหลาย
ครั งภายในระยะเวลา 6 ปี ที่ท้าการศึกษา  โดยผู้ต้องขังที่มีป่วยด้วยโรคจิตชนิดไบโพลาร์หรือชนิด
แปรปรวนสองขั วมีอัตราเสี่ยงสูงที่สุดคือ 3.3 เท่า ที่จะถูกจ้าคุกอีก 3-4 ครั ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตน้อยกว่า234  

หนึ่งในงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้กระท้าผิดพบว่า 64 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดที่มี
ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตถูกจับกุมเพราะกระท้าผิดซ ้าภายใน 18 เดือน นับแต่พ้นโทษ เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 60 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดที่มีสุขภาพจิตเป็นปกติ235   ในขณะที่ 80 เปอร์เซ็นต์ 
ของผู้กระท้าผิดที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ236 งานวิจัยผู้ต้องขัง 20,112 คน ในคุกในเมืองฟิลลาเดเฟีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2003 โดยทีมงานติดตามผลเป็นระยะเวลา 4 ปี พบว่า 54 เปอร์เซ็นต์ ของ
ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ 60 เปอร์เซ็นต์ ของ
ผู้ต้องขังที่สุขภาพจิตเป็นปกติกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ 66 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังที่มีปัญหาการ
ใช้ยาเสพติดกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ และ 68 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิต
ร่วมกับการใช้ยาเสพติดกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ237  

                                                           
233 Mihael Ami Cole, “Recidivism,” In Encyclopedia of Prisons & Correctional 

Facilities, Mary Bosworth, ed. (Thousand Oaks, CA: SAFE, 2005), p. 824.  
234 Jacques Baillargeon, Ingrid A. Binswanger, Joseph V. Penn, Brie A. Williams 

and Owen J. Murray, “Psychiatric Disorders and Repeat Incarcerations: The Revolving 
Prison Door,” American Journal of Psychiatry 166 (2009): 103-109 quoted in Nadine 
Smith and Lily Trimboli, “Comorbid Substance and Non-Substance Mental Health 
Disorders And Re-Offending Among NSW Prisoners,” Crime and Justice Bulletin 140 
(2010): 3. 

235 David Lovell, Gregg J. Gagliardi and Paul D. Peterson, op.cit., pp. 1290-1291. 
236 California Department of Correction and Rehabilitation, Incarcerated 

Mentally Ill: A Growing Issue In California, Retrieved June 28, 2015 from http:// 
www.cdcr.ca.gov/comio/Legislation.html 

237 Amy Blank Wilson, Jeffrey Draineb, Trevor Hadley, Steve Metraux and 
Arthur Evans, “Examining the Impact of Mental Illness and Substance Use on 
Recidivism in a County Jail,” International Journal of Law and Psychiatry 34 (July-
August 2011): 264-268. 
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งานวิจัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ที่ศึกษาผู้ต้องขัง 1,208 คน ในปี ค.ศ. 2001 
พบว่า ภายในระยะเวลา 24 เดือน ภายหลังพ้นโทษ 65 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังทั งหมดกระท้าผิดซ ้า 
โดย 67 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตร่วมกับการใช้ยาเสพติดและที่มีอาการ
เจ็บป่วยทางจิตอย่างเดียวกระท้าผิดซ ้าภายใน 24 เดือน ภายหลังพ้นโทษ เมื่อเปรียบเทียบกับ 55 
เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังที่ใช้ยาเสพติดโดยไม่มีอาการทางจิตร่วมด้วยกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ 49 
เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้ยาเสพติดร่วมด้วยกระท้าผิดซ ้า
ภายหลังพ้นโทษ และ 51 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตกระท้าผิดซ ้าภายหลัง
พ้นโทษ238 

จึงกล่าวได้ว่า อาการเจ็บป่วยทางจิตเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดที่มีอาการ
ดังกล่าวกลับไปกระท้าผิดซ ้าได้หากกระบวนการยุติธรรมไม่ด้าเนินการรักษาผู้กระท้าผิดที่มีอาการ
เหล่านี  แต่มุ่งแต่จะจ้าคุกหรือลงโทษผู้กระท้าผิดเหล่านี แต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยส่วน
หนึ่งพบว่า ผู้กระท้าผิดที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตไม่ได้มีอัตราการกระท้าผิดซ ้าสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้มีอาการ
เจ็บป่วยทางจิตแต่อย่างใด 239 แสดงให้เห็นว่า นอกจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องอาการเจ็บป่วยทางจิตแล้ว ยัง
มีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากท่ีเป็นสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าในผู้กระท้าผิดกฎหมาย 

3. การเสพยาเสพติดและสิ่งมึนเมา (Substance Abuse) 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์เป็นบ่อเกิดของ

พฤติกรรมในด้านลบและปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจ้านวนมาก ซึ่งในเรื่องของการเสพยา เสพติดนั น 
ระดับการติดยาเสพติดมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ยิ่งเวลาผ่าน
ไปนานเท่าใด ความสามารถของมนุษย์ในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดก็จะยิ่งลดลงและจะกลายเป็น
การใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใส่ใจต่อผลที่อาจเกิดขึ นกับสุขภาพ จิตใจและสังคม โดยเฉพาะ
เมทแอมเฟตามีน กัญชา และโคเคนถือว่าเป็นยาเสพติดที่ใช้กันมากในกลุ่มผู้กระท้าผิดกฎหมาย ซึ่ง
ผลกระทบระยะสั นจากการใช้ยาเสพติดประเภทดังกล่าวมีหลายประการ ซึ่งรวมถึง ความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจ และการมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาด ไม่อยู่กับร่องกับรอยและ
การใช้ความรุนแรงในกรณีท่ีมีการใช้ยาเสพติดปริมาณมาก  ส่วนผลกระทบระยะยาวได้แก่ การเสพติดสาร

                                                           
238 Nadine Smith and Lily Trimboli, op.cit., p. 1.  
239 Lynette Feder, “A Comparison Of The Community Adjustment of Mentally 

Ill Offenders with Those from The General Prison Population: An 18-Month 
Followup,” Law and Human Behavior 15 (1991): 477-493; Victoria Harris and Thomas 
D. Koepsell, “Rearrest Among Mentally Ill Offenders,” Journal of the American 
Academy of Psychiatry and the Law 26 (1998): 393-402.; David Lovell, Gregg J. 
Gagliardi and Paul D. Peterson, op.cit., pp. 1290-1296.; Linda A. Teplin, Karen M. 
Abram and Gary M. McClelland, “Does Psychiatric Disorder Predict Violent Crime 
Among Released Jail Detainees? A Six-Year Longitudinal Study,” American 
Psychologist 49 (1994): 335-342 quoted in Nadine Smith and Lily Trimboli, op.cit., p. 3. 
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เสพติดอย่างจริงจัง อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย มีพฤติกรรมก้าวร้าวและใช้ความรุนแรง 
มีอาการทางจิตหวาดระแวง เห็นภาพหลอนและมีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ240  

ในขณะที่ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์จนมึนเมาที่มีต่อสุขภาพจิตในระยะสั นในด้านดี
ได้แก่ การลดลงของความตึงเครียดและมีอารมณ์ดีขึ น แต่ผลกระทบในด้านลบได้แก่ การมีอาการมึน
เมามากจนท้าให้ระบบการคิด การยับยั งชั่งใจ และการมีสมาธิบกพร่องไป การสูญเสียความทรงจ้า
ในช่วงระหว่างที่มีอาการมึนเมา และบางคนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวและประมาทเลินเล่อมากขึ น 
ส้าหรับผลกระทบระยะยาวส้าหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นระยะเวลาต่อเนื่องได้แก่ การเสพ
ติดแอลกอฮอล์มากขึ น กล่าวคือ การที่ร่างกายต้องการปริมาณแอลกอฮอล์สูงขึ นเรื่อย ๆ เพ่ือให้
ร่างกายสามารถสร้างอารมณ์ท่ีผู้ดื่มต้องการได้ โดยคนที่ดื่ม  แอลกอฮอล์ในระดับค่อนข้างมากมักจะมี
อาการอารมณ์ไม่ปรกติ ซึ่งรวมถึง มีความก้าวร้าว รู้สึกหดหู่ วิตกกังวล และมีอาการทางจิต  กล่าวคือ 
มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ความรับรู้ถึงความจริงบกพร่อง
และการเห็นภาพหลอน241  

อารมณ์และพฤติกรรมที่ผิดปกติอันเกิดจากการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์อาจน้าไปสู่การ
กระท้าผิดกฎหมายได้ เพราะพิษของแอลกอฮอล์ท้าให้กระบวนการตัดสินใจบกพร่องและลดระดับ
ความยับยั งชั่งใจลง ท้าให้ผู้ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์กล้ากระท้าผิดกฎหมายที่ตนเองอาจจะ
ไม่กล้ากระท้าผิดที่ไม่ได้เมา242 ส่วนการเสพยาเสพติดมีผลท้าลายสมองและจึงท้าให้ความรู้สึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมบกพร่องไป ท้าให้ผู้เสพกล้าที่จะกระท้าผิดกฎหมาย243 หรือมิฉะนั นก็กระท้า
ผิดเพราะต้องการเงินมาซื อยาเสพติด244  
                                                           

240 Iowa Department of Management Performance Audit Program, Iowa 
Department of Correction’s Licensed Substance Abuse Programs (Performance 
Audit Report, 2007), p. 2.  

241 Alcohol Advisory Council of New Zealand, Alcohol-the Body And 
Health’s Effects, A Brief Overview, pp. 7-12, Retrieved June 28, 2015 from 
http://www.hpa.org.nz/sites/default/files/documents/HealthEffects.pdf   

242 D. Levinson, “Alcohol Use and Aggression in American Subcultures,” In 
Alcohol and Disinhibition, Robin Room and Gary Collins, eds. (Washington, DC: U.S. 
Government Printing Office, 1983), pp. 306-321 quoted in Edwin H. Sutherland; 
Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 144. 

243 Alexander Lambert, “Report of the Committee on Drug Addiction,” 
American Journal of Psychiatry 87 (1930): 433-538 quoted in Edwin H. Sutherland, 
Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 147. 

244 Christopher J. Mumola, Substance Abuse and Treatment, State and 
Federal Prisoners, 1997, Bureau of Justice Statistics, Special Report (Washington, 
D.C.: U.S. Department of Justice, 1999) quoted in Amy L. Solomon, Michelle Waul, 
Asheley Van Ness and Jeremy Travis, Outside the Walls: A National Snapshot of 
Community‐based PrisonerReentry Programs, Reentry National Media Outreach 
Campaign (January 27, 2004), p. 49, Retrieved June 28, 2015 from http:// 
webarchive.urban.org/UploadedPDF/410911_OTWResourceGuide.pdf 
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 โดยมีหลักฐานจากงานวิจัยจ้านวนมากที่พบการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์อย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มผู้กระท้าผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่พบว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดที่เข้าร่วม
โปรแกรมเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติดในผู้ถูกจับกุม (Arrestee Drug Abuse Monitoring (ADAM) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลการตรวจสารเสพติดเป็นบวกส้าหรับโคเคน กัญชา ฝิ่น เมทแอมเฟตามีน 
หรือพีซีพี (Phenyl Cyclohexyl Pipperidine)  และ 34 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ถูกจับกุมระบุว่าเคยใช้ยา
เสพติดในช่วงปีที่ผ่านมา245 ในขณะที่ 35 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ถูกจับกุมที่เป็นวัยรุ่นพบว่ามีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์  70 เปอร์เซ็นต์ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด246 ในปี 
ค.ศ. 1999 มีข้อมูลจากหน่วยงานต้ารวจของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า เยาวชนจ้านวน 408,800 คน 
ถูกจับกุมในการกระท้าความผิดเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดหรือแอลกฮอล์ ซึ่งเทียบได้กับอัตรา 16.6 
เปอร์เซ็นต์ ของจ้านวนเยาวชน 2,468,800 คน ที่ถูกจับกุมในปีดังกล่าว 247 โดยพบว่า เยาวชนที่
กระท้าผิดในคดียาเสพติดมีอัตราการกระท้าผิดซ ้าสูงกว่าผู้กระท้าผิดประเภทอ่ืน ๆ 248 งานวิจัย
ความผิดเกี่ยวกับเพศพบว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศกลุ่มตัวอย่างตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของแอลกอฮอล์ในระหว่างกระท้าผิด และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด
ในระหว่างกระท้าผิด249 และงานวิจัยที่สัมภาษณ์ผู้ต้องขัง 12,000 คน ในเรือนจ้าทั่วสหรัฐอเมริกา 
พบว่า 38 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังยอมรับว่าในปีก่อนที่จะต้องโทษจ้าคุกนั น ผู้ต้องขังเหล่านี ดื่ม

                                                           
245 Christine R. Crossland and Henry H. Brownstein, “Drug dependence and 

treatment,” In Adam 2000 Annual Report, USDOJ, ed.  (Washington, D.C.: National 
Institute of Justice, 2003) quoted in Beth M. Huebner, Drug Abuse, Treatment, and 
Probationer Recidivism, p. 6, Retrieved July 4, 2015 fromhttp://www.icjia.state.il.us 
/public/pdf/ResearchReports/Drug%20Abuse20Treatment%20and%20Probationer%20
Recidivism.pdf 

246 The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA), Justice 
Denied: Substance Abuse And America "Juvenile Justice Population (New York: 
Columbia University, 2002). 

247 Howard N. Snyder, Juvenile Arrests 1999 (Washington, D.C.: U.S. Department 
of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency 
Prevention, 2000). 

248 The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA), op.cit. 
249 John R. Hepburn and Mary L. Griffin, An Analysis of Risk Factors Contributing 

to the Recidivism of Sex Offenders on Probation (A Report Submitted to the 
Maricopa County Adult Probation Department And the National Institute of Justice, 
2004), p. 25. 

http://www.icjia.state.il.us/
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แอลกอฮอล์ทุกวันหรือเกือบทุกวันและส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดื่มหนักอย่างน้อย 4 ออนซ์ ต่อวัน ซึ่งจัด
ว่ามากเมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไปที่พบว่ามีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่ามาก250 

ในแคว้นเวลส์และอังกฤษ ประเทศสหราชอาณาจักร พบว่า 1 ใน 8 ของผู้ถูกจับกุมเป็นผู้ใช้
เฮโรอีนและโคเคน เมื่อเปรียบเทียบกับ 1 ใน 100 ของประชากรทั่วไป251  ส้าหรับประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ก็ก้าลังเผชิญกับปัญหาการใช้ยาเสพติดของผู้กระท้าผิดกฎหมาย
เช่นกัน โดยพบว่าผู้กระท้าผิดกฎหมายในประเทศออสเตรเลียที่มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดมีอัตราการ
กระท้าผิดซ ้าภายในระยะเวลา 4 ปี สูงถึง 78 เปอร์เซ็นต์252 ในขณะที่ 7 ใน 10 ของผู้กระท้าผิดที่ถูก
จับกุมด้าเนินคดีในประเทศนิวซีแลนด์ในปี ค.ศ. 2007 ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติดในช่วง
ระยะเวลาก่อนถูกจับกุม253   

ปัญหาการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้กระท้าผิดดังกล่าว ท้าให้ยา
เสพติดและแอลกอฮอล์ได้รับการกล่าวถึงในวงการวิชาการว่าเป็นสาเหตุประการหนึ่งอาชญากรรม
และการกระท้าผิดซ ้า โดยปรากฏจากงานวิจัยว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของอาชญากรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด254  ความต้องการได้เงินเพ่ือซื อยาเสพติดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

                                                           
250 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 

143.  
251 UK Drug Policy Commission, Reducing Drug Use, Reducing Reoffending, 

Are Programmes for Problem Drug-using Offenders in the UK Supported by the 
Evidence?, Retrieved June 28, 2015 from http://www.ukdpc.org.uk/wp-content 
/uploads/Policy%20report%20-
%20Reducing%20drug%20use,%20reducing%20reoffend ing%20(summary).pdf  

252 Paul Nelson, Wendy Swift, Louisa Degenhardt and Diana Kenny, How Drug 
Use Affects The Extent And Nature Of Recidivism By Serious Young Offenders, 
Part of a presentation at the NDARC Annual Symposium (28 August 2012), 
Retrieved June 28, 2015 from http://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/ 
darc/resources/Paul%20Nelson%20-%20poster.pdf 

253 NZ police, Arrestee Drug Abuse Monitoring Annual Report (NZ-ADAM) 
(2007), p. 47 quoted in Gerald Waters, The Case for Alcohol and Other Drug 
Treatment Courts in New Zealand, p. 6, Retrieved June 28, 2015 from http://www. 
rethinking.org.nz/assets/Newsletter_PDF/Issue_89/GW_AODTCs.pdf  

254 Safer Foundation, Testimony Before The State Ofillinois Prison Management 
Reform Committee Ofthe Illinois House Of Representatives, (2001), quoted in Lise 
McKean and Charles Ranford, Current Strategies for Reducing Recidivism (August, 
2004), Retrieved July 4, 2015 from http://targetarea.org/ researchdoc/recidivism 
fullreport.pdf 



86 
 

ส้าคัญต่อความถี่ในการกระท้าผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์ในวัยรุ่นในประเทศออสเตรเลีย 255 40 เปอร์เซนต์ 
ของอาชญากรรมรุนแรงในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ทั งการข่มขืนกระท้าช้าเรา การกระท้า
รุนแรงในทางเพศ การปล้นทรัพย์ และการใช้ก้าลังประทุษร้ายมีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส้าคัญในการ
กระท้าผิดดังกล่าว256 และผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมรุนแรงประมาณ 917,000 คดี ในช่วงปี 2010 
ถึง 2012 ของประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์เชื่อว่าผู้กระท้าผิดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์
ในขณะกระท้าผิด257  

ในส่วนของการกระท้าผิดซ ้า งานวิจัยจ้านวนมากพบว่า การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ 
และการถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดซ ้าในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น Olson และ Lurigio พบว่า ผู้ที่มีประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อนมีแนวโน้มที่จะละเมิด
ข้อก้าหนดในการคุมประพฤติหรือถูกเพิกถอนการคุมประพฤติ และมีแนวโน้มมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ 
ที่จะถูกจับกุมเพราะกระท้าผิดซ ้าในระหว่างการคุมประพฤติเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถูกคุมประพฤติที่ไม่
มีประวัติการใช้ยาเสพติด258 ในงานวิจัยของ Hepburn และ Albonetti ที่พบว่า 64 เปอร์เซ็นต์ ของ
ผู้ที่เข้ารับการบ้าบัดอาการติดยาเสพติดในศูนย์บ้าบัดของชุมชนแห่งหนึ่งในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีประวัติการถูกจับกุมในคดีอาญาทั งที่รุนแรงและไม่รุนแรงมาก่อน โดย 27 เปอร์เซ็นต์ 
ของผู้เข้ารับการบ้าบัดเคยถูกจับกุมด้าเนินคดีในปีก่อนที่จะเข้ารับการบ้าบัด และ 25 เปอร์เซ็นต์ ของ
ผู้เข้ารับการบ้าบัดถูกจับกุมภายใน 12 เดือน ภายหลังจากเสร็จสิ นการบ้าบัด259  งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 65 เปอร์เซนต์ ของเยาวชนที่มีพฤติกรรมใช้ทั ง
ยาเสพติดและแอลกอฮอล์มีประวัติเคยถูกจับกุมมาก่อนแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ในขณะที่ 33 

                                                           
255 Toni Makkai, Jerry Ratcliffe, Keenan Veraar and Lisa Collins, ACT Recidivist 

Offenders (N.p.: Australian Institute of Criminology, 2004), p. 63.  
256 National Council on Alcoholism and Drug Dependence, Inc., Alcohol and 

Crime, Retrieved June 28, 2015 from https://ncadd.org/learn-about-alcohol/alcohol-
and-crime 

257 Institute of Alcohol Studies, UK alcohol-related crime statistics, Retrieved 
June 28, 2015 from http://www.ias.org.uk/Alcohol-knowledge-centre/Crime-and-
social-impacts/Factsheets/UK-alcohol-related-crime-statistics.aspx 

258 David E. Olson and Arthur Lurigio, “Predicting Probation Outcomes: Factors 
Associated with Probation Rearrest, Revocations, and Technical Violations During 
Supervision,” Justice Research and Policy 2 (2000): 73-86 quoted in Beth M. 
Huebner, Ibid., p.8. 

259 Lois A. Ventura and Eric G. Lambert, “Arrest Patterns of Clients Entering 
and Exiting Community Substance Abuse Treatment  in Lucas County Ohio, USA,” 
Internet Journal of Criminology (2005): 8-9, Retrieved June 28, 2015 from 
http://www.internetjournalofcriminology.com/Ventura%20&%20Lambert%20-%20 
Arrest%20Patterns.pdf 
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เปอร์เซ็นต์ ของเยาวชนที่ไม่เคยใช้ยาเสพติดมาก่อนมีประวัติเคยถูกจับกุมมาก่อนในรอบ 12 เดือน ที่
ผ่านมา ในขณะที่ 52 เปอร์เซ็นต์ ของเยาวชนที่มีพฤติกรรมใช้ทั งยาเสพติดและแอลกอฮอล์มีประวัติ
เคยต้องโทษจ้าคุกมาก่อนแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ในขณะที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ของเยาวชนที่ไม่
เคยใช้ยาเสพติดมาก่อนมีประวัติเคยต้องโทษจ้าคุกมาก่อนในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา260 De Li, Priu 
และ MacKenzie พบว่า ผู้ถูกคุมประพฤติท่ีมีประวัติการเสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพ
ติดมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในระหว่างการคุมประพฤติ261 Benedict และ Corzine 
พบว่า ผู้ถูกคุมประพฤติที่มีประวัติใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มสูงที่จะหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก262  
งานวิจัยเกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้าในมลรัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้แอลกอฮอล์มีอัตราการกระท้าผิดซ ้า 57 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ ของผู้
ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้แอลกอฮอล์263     

โดย Balenko พบว่า การที่ผู้ต้องขังเมื่อถูกปล่อยตัวพ้นโทษมาแล้วยังคงดื่มแอลกอฮอล์หรือ
เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าอย่างหนึ่ง เพราะพฤติกรรมดังกล่าวมีผล
เป็นการลดโอกาสในการได้งานหรือรักษาการงานที่มั่นคงไว้ ลดโอกาสในการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และลดโอกาสที่จะปฏิบัติตามข้อก้าหนดการคุมประพฤติภายหลังพ้น
โทษ264  นอกจากนี  การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดกลับไป
กระท้าผิดซ ้าโดยเฉพาะในคดีอาญาที่มีการใช้ความรุนแรง เช่น คดีความรุนแรงในครอบครัว 265 อีกด้วย  

                                                           
260 The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA), op.cit.  
261 Spencer De Li, Heidi D. Priu and Doris L. MacKenzie, “Drug Involvement, 

Lifestyles, And Criminal Activities Among Probationers,” Journal of Drug Issues 30 
(2000): 593-619 quoted in Beth M. Huebner, op.cit., pp. 8-9.  

262 W. Reed Benedict and Lin Huff-Corzine, “Return to the Scene of the 
punishment: Recidivism of Adult Male Property Offenders on Felony Probation, 1986-
1989,” Journal of Research in Crime and Delinquency 34 (1997): 237-252 quoted 
in Huebner, B. M., op.cit., p. 9. 

263 The Sentencing Project: Research and Advocacy for Reform, State 
recidivism studies, Retrieved June 29, 2015 from http://sentencingproject.org/ 
doc/publications/inc_StateRecidivismFinalPaginated.pdf  

264 Steven Belenko and Jordon Peugh, “Estimating Drug Treatment Needs 
Among State Prison Inmates,” Drug and Alcohol Dependence 77 (2005): 269-281 
quoted in T. Hank Robinson, Molly Brown, Rebecca Murray and Nicole Kennedy, 
op.cit., p. 18.  

265 Gregory L. Stuart, “Improving Violence Intervention Outcomes by Integrating 
Alcohol Treatment,” Journal of Interpersonal Violence 20 (2005): 388-393 quoted 
in T. Hank Robinson, Molly Brown, Rebecca Murray and Nicole Kennedy, op.cit., p. 18.   
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นอกจากนี  งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตของ Blumstein พบว่า 
ผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตและมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ที่
เสพยาเสพติดหลายชนิดมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายอาญาร้ายแรงมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ยาเสพติด266 
โดยปรากฏข้อมูลจากตัวอย่างเยาวชนอายุระหว่าง 11-17 ปี ในปี ค.ศ. 1976 และ อายุระหว่าง 15-
21 ปี ในปี ค.ศ. 1980 ว่า เยาวชนกลุ่มตัวอย่างมีอัตราการเริ่มต้นกระท้าผิดกฎหมายข้อหาท้าร้าย
ร่างกายอุกฉกรรจ์ ลักทรัพย์อุกฉกรรจ์และปล้นทรัพย์เพิ่มขึ นเป็นอย่างมากเมื่อมีการใช้ยาเสพติด และ
ระดับร้ายแรงของความผิดที่กระท้าจะเพ่ิมมากยิ่งขึ นเมื่อผู้กระท้าผิดพัฒนาจากการดื่มแอลกอฮอล์
เพียงอย่างเดียว เป็นการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการเสพกัญชา และกลายเป็นการใช้ยาเสพติดหลาย
ชนิดในที่สุด267 

จึงกล่าวได้ว่า การเสพยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมามีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดกฎหมายที่
เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้วให้หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกได้ เพราะฤทธิ์ของยาเสพติดและ
สิ่งมึนเมาย่อมมีผลท้าให้ความสามารถในการควบคุมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและการกระท้าของ
ผู้กระท้าผิดบกพร่องไปจนอาจกระท้าผิดซ ้าแล้วซ ้าเล่าในที่สุด และอาจเพ่ิมระดับความร้ายแรงในการ
กระท้าผิดขึ นไปในการกระท้าผิดครั งถัด ๆ มาอีกด้วย นอกจากนี ความต้องการแสวงหายาเสพติดหรือ
สิ่งมึนเมามาเสพก็อาจท้าให้บุคคลกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีกเพ่ือให้ได้เงินมาซื อยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
มาตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงมีความจ้าเป็นที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องช่วยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดและสิ่งมึนเมาของผู้กระท้าผิดที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมเพ่ือช่วยให้
ผู้กระท้าผิดเหล่านี สามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาอีกอัน
จะช่วยป้องกันการหวนกลับไปกระท้าผิดกฎหมายซ ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  
2.8.5 เหตุอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการกระท้าความผิดอาญาในครั งก่อน 

2.8.5.1 การถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากร  
ทฤษฎีตราหน้า (Labeling Theory) เป็นทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่อธิบายผลลัพธ์

ของการมีประสบการณ์ถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรหรือผู้กระท้าผิดกฎหมาย  โดย Frank 
Tannenbaum เป็นผู้ที่กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องการตราหน้าผู้กระท้าผิดเป็นคนแรก ๆ กล่าวว่า 
อาชญากรรมไม่ใช่เครื่องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของมนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่ มนุษย์แต่ละคนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ภายในชุมชน อย่างไรก็ดี จุดชี ขาดในการศึกษาเรียนรู้อาชญากรรมของ
มนุษย์คือการถูกจับกุมและกลายเป็นผู้มีสถานะเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายหรื ออาชญากรรมโดย

                                                           
266 L. D. Johnston, P. M. O'Malley and L. Eveland, “Drugs and Delinquency: a 

Search for Causal Connections,” In Longitudinal Research on Drug Use, D. B. 
Kandel, ed. (New York: John Wiley and Sons, 1978), pp. 137-156.; Delbert S. Elliott 
and David Huizinga, op.cit., p.47 quoted in Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen; 
Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, eds.  Criminal Careers and “Career Criminals” 
(Vol.1), p. 50. 

267 D.S. Elliott and David, op.cit. 
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สาธารณชนด้วยการตราหน้าบุคคลดังกล่าวอย่างเกินจริงไปว่าเป็นคนที่ชั่วร้าย ดังนั น กระบวนการ
สร้างอาชญากรจึงเป็นกระบวนการกล่าวหา นิยาม ระบุตัว แบ่งแยกออกไป อธิบาย เน้นย ้า รู้สึกได้
และตระหนักได้ด้วยตนเอง จากนั นจึงกลายเป็นการกระตุ้น ชี แนะ เน้นย ้า และท้าให้ปรากฏขึ นซึ่ง
อุปนิสัยหรือคุณลักษณะที่บุคคลดังกล่าวถูกกล่าวถึงไว้ดังกล่าวข้างต้นมาทั งหมด  

ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเยาวชนที่กระท้าผิดกฎหมาย เมื่อถูกจับได้ครั งหนึ่งและถูก
ตราหน้าว่าเป็นอาชญากร ย่อมเป็นการผลักดันให้เยาวชนคนดังกล่าวหันไปคบหาสมาคมกับเยาวชนที่
ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้กระท้าผิดด้วยกัน ส่งผลให้เยาวชนคนดังกล่าวพบกับสภาวะความเป็นอาชญากร
มากยิ่งขึ นและมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตที่อาจน้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต
โดยตรง เยาวชนดังกล่าวจะเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับตนเองที่แตกต่างออกไป เริ่มตระหนักได้ว่าตนเอง
เป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาก่อนถูกจับกุม บางครั งก็ถูกแบ่งแยกว่าเป็นพวกหัวขโมย และ
ส้าหรับเยาวชนดังกล่าว โลกทั งโลกจึงเปลี่ยนเป็นโลกใบใหม่ในทันทีและคงเปลี่ยนแปลงตลอดไปชั่ว
ชีวิตของเยาวชนดังกล่าว  

ในที่สุด การตราหน้าว่าบุคคลคนหนึ่งโดยเฉพาะเยาวชนเป็นอาชญากรอย่างเป็น
ทางการก็มีแต่จะท้าให้สิ่งต่าง ๆ เลวร้ายลง เพราะ “บุคคลดังกล่าวจะกลายเป็นสิ่งที่ตนเองถูก
กล่าวหาว่าเป็น” Tannenbaum จึงเสนอว่า “วิธีจัดการกับเยาวชนหรือผู้กระท้าผิดที่ดีที่สุดคือการ
ปฏิเสธที่จะตราหน้าว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนชั่วร้าย ยิ่งกล่าวถึงน้อยที่สุดยิ่งเป็นการดี” 268    

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเหตุการณ์ที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดถูกตราหน้าจะมีหลายรูปแบบทั งการ
ถูกเจ้าพนักงานต้ารวจเรียกพบ การถูกจับกุม การถูกพิพากษาลงโทษ และการถูกจ้าคุก แต่
นักวิชาการเห็นว่า ผลของการถูกศาลพิพากษาลงโทษดูจะเป็นอุปสรรคในการกลับสู่สังคมของ
ผู้กระท้าผิดที่ส้าคัญกล่าวคือ การถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาอาจมีผลกระทบต่อชีวิตของ
ผู้กระท้าผิดหลายประการ เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั งในระหว่างถูกจ้าคุก สิทธิในการเป็น
ลูกขุนพิจารณาคดี (Jury) สิทธิในการขออนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง สิทธิในการท้างานที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือสิทธิในการท้างานกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น นอกจากนี  การถูก
ศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญายังอาจมีผลเป็นการจ้ากัดสิทธิของผู้กระท้าผิดในการเข้าถึงกิจกรรมที่
ชอบด้วยกฎหมายหลาย ๆ ประการยากยิ่งขึ นและจึงท้าให้ทางเลือกในการกลับไปกระท้าผิดอาญาซ ้า
น่าดึงดูดใจมากกว่า ทฤษฎีตราหน้าจึงกล่าวว่า การถูกศาลพิพากษาว่าเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายเพ่ิม
โอกาสในการกระท้าผิดซ ้า269  

มีงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาผลกระทบจากการถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรหรือ
ผู้กระท้าผิดกฎหมาย งานวิจัยสองงานแรกของ Thistlethwaite, Wooldredge และ Gibbs กับของ 

                                                           
268 Frank Tannenbaum, Crime and the Community (New York: Columbia 

University Press, 1938), pp. 19-20, 71 quoted in Francis T. Cullen and Robert Agnew, 
op.cit., pp. 239-241. 

269 Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and Stephanie Bontrager, “The 
Labeling of Convicted Felons and Its Consequences for Recidivim,” Criminology 45 
(August 2007): 548. 
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Ventura และ Davis ศึกษาการกระท้าผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic 
Violence) ในหลายเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวัดจากการถูกจับกุมในความผิดประเภทเดิม
ซ ้าภายในระยะเวลา 1 ปี  ทั งสองงานวิจัยพบว่า การถูกพิพากษาลงโทษมีผลเป็นการป้องปราม 
(Deterrent Effect) การกระท้าผิดซ ้ามากกว่ามีผลเป็นการตราหน้าผู้กระท้าผิด (Labeling Effect)270  

อย่างไรก็ดี Taxman และ Piquero ศึกษาผู้กระท้าผิด 3,500 คน ที่ถูกศาลพิพากษา
ว่ากระท้าผิดฐานเมาแล้วขับในมลรัฐแมรีแลนด์ (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 
1985 ถึง 1993 ด้วยการวัดจากการถูกพิพากษาลงโทษส้าหรับการกระท้าผิดฐานเดิมอีกครั งภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับจากครั งก่อน เพ่ือที่จะแยกแยะผลกระทบจากการถูกลงโทษกับผลในทางแก้ไข
พฤติกรรมของผู้กระท้าผิด ผลการศึกษาพบว่า การถูกพิพากษาลงโทษว่ากระท้าผิดมีผลเป็นการเพ่ิม
อัตราเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าโดยรวมประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ โดยส้าหรับผู้กระท้าผิดครั งแรกพบว่า
การถูกพิพากษาลงโทษมีผลเพ่ิมความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าประมาณ 27 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิจัยจึง
สรุปว่า การถูกพิพากษาลงโทษว่ากระท้าผิดฐานเมาแล้วขับมีผลเป็นการตีตราผู้กระท้าผิดเนื่องมาจาก
การมีประวัติว่าเคยการกระท้าผิดมาก่อน271 

Hagan และ Palloni วิเคราะห์ซ ้าข้อมูลจากงานวิจัยเคมบริดจ์ (the Cambridge 
Study) ซึ่ง West และ Farrington เป็นผู้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัติผู้กระท้า
ผิดที่เป็นเยาวชนเพศชายอายุระหว่าง 8-24 ปี ในเมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ในปี ค.ศ. 
1973  Hagan และ Palloni พบว่า การที่เยาวชนถูกพิพากษาลงโทษว่ากระท้าผิดกฎหมายอาญาก่อน
อายุ 15 ปี เป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลเป็นการเพ่ิมแนวโน้มในการกระท้าผิดซ ้าเมื่อเยาวชนมีอายุ 16-17 ปี, 
18-19 ปี และ 21-22 ปี ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดที่ว่าประสบการณ์การถูกตรา
หน้าว่าเคยต้องโทษตามค้าพิพากษามีผลต่อการกระท้าผิดหรือการก่ออาชญากรรมในภายหลัง272 

Fagan, Kupchick  และ Liberman เปรียบเทียบผลจากการที่เยาวชนในเขตเมือง
นิวเจอร์ซีตอนเหนือและเขตเมืองนิวยอร์ค มลรัฐนิวยอร์ค ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษในศาลอาญา

                                                           
270 Amy Thistlethwaite, John Wooldredge, and David Gibbs, “Severity of Dispositions 

And Domestic Violence Recidivism,” Crime and Delinquency 44 (1998): 394.; Lois A. 
Ventura and Gabrielle Davis, “Domestic Violence: Court Case Conviction And 
Recidivism,” Violence Against Women 11 (2005): 270 quoted in Ted Chiricos, Kelle 
Barrick, William Bales and Stephanie Bontrager, op.cit., p. 555. 

271 Faye S. Taxman and Alex Piquero, “On Preventing Drunk Driving Recidivism: 
An Examination of Rehabilitation and Punishment Approaches,” Journal of Criminal 
Justice 26 (1998): 135-137 quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and 
Stephanie Bontrager, op.cit. 

272 John Hagan and Alberto Palloni, “The social reproduction of a criminal 
class in working class London,” American Journal of Sociology 96 (1990): 278-279 
quoted in Ted Chiricos; Kelle Barrick; William Bales and Stephanie Bontrager, op.cit., 
p. 556. 
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ส้าหรับผู้ใหญ่กับที่ถูกลงโทษในศาลเยาวชนในความผิดเกี่ยวกับการท้าร้ายร่างกาย อุกฉกรรจ์ ปล้น
ทรัพย์หรือลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยศึกษาจากการถูกจับกุมซ ้าหรือถูกพิพากษาลงโทษอีกภายใน 2 ปี 
ภายหลังจากพ้นโทษตามค้าพิพากษาครั งก่อน พบว่า การถูกศาลพิพากษาลงโทษมีผลเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการถูกจับกุมซ ้าในความผิดอาญารุนแรง ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์หรือที่ใช้อาวุธ ใน
เยาวชนที่ถูกพิพากษาลงโทษทั งในศาลผู้ใหญ่และศาลเยาวชน โดยเฉพาะในเยาวชนที่ไม่เคยมีประวั ติ
การถูกจับกุมมาก่อน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพบว่า วัยรุ่นที่ถูกพิพากษาลงโทษในศาลผู้ใหญ่ถูกจับกุม
หรือต้องโทษจ้าคุกภายหลังพ้นโทษครั งก่อนบ่อยครั งและเร็วกว่าวัยรุ่นที่ถูกพิพากษาลงโทษในศาล
เยาวชนส้าหรับความผิดครั งก่อน 273 

นอกจากนี  ยังมีงานวิจัยอีกหลายงานที่พบความสัมพันธ์ระหว่างการถูกลงโทษตามค้า
พิพากษากับการกระท้าผิดซ ้า เช่น งานวิจัยของ Horwitz และ Wasserman ที่ศึกษาเยาวชนในเมือง 
Newark มลรัฐนิวยอร์ค พบว่า ยิ่งโทษตามค้าพิพากษาที่ลงแก่ผู้กระท้าผิดมีความรุนแรงมากเท่าใดก็
ยิ่งพบความสัมพันธ์กับอัตราการถูกจับกุมที่สูงขึ น274 DeJong วิเคราะห์แนวโน้มในการถูกจับกุมซ ้า
ของผู้กระท้าผิดที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาไม่ร้ายแรง (Misdemeanor) ในเมือง
นิวยอร์ค พบว่า ประสบการณ์การถูกจ้าคุกเพ่ิมความเสี่ยงการกระท้าผิดซ ้าในกลุ่มผู้กระท้าผิดที่เพ่ิงถูก
จับกุมครั งแรก275 ซึ่งผลกระทบจากการถูกตราหน้าว่าเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายที่พบมากในกลุ่ม
ผู้กระท้าผิดครั งแรกสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paternoster และ Lovanni ที่พบว่า ผลกระทบ
ดังกล่าวลดน้อยลงในกลุ่มผู้ที่เคยมีประวัติการกระท้าผิดมาก่อนหน้านั นแล้ว276  

ความผูกพันทางสังคม (Stakes of Social Bond) มีความสัมพันธ์กับการถูกลงโทษ
ตามกฎหมายเช่นกัน โดย Lawrence Sherman เสนอว่า การลงโทษผู้กระท้าผิดด้วยกฎหมายจะมี
ผลเป็นการลด เพ่ิมหรือไม่มีผลต่อการกระท้าผิดในอนาคตขึ นอยู่กับประเภทของผู้กระท้าผิด ลักษณะ
ของความผิด สภาพสังคมและระดับการวิเคราะห์ของผู้กระท้าผิดที่มีต่อสถานการณ์ ดังนั น โอกาสใน

                                                           
273 Jeffrey Fagan; Aaron Kupchick and Akiva Liberman, Be Careful What You 

Wish For. The Comparative Impacts of Juvenile Cersus Criminal Court Sanctions 
on Recidivism among Adolescent Felony Offenders (New York: Columbia Law 
School Public Law and Legal Theory Working Group, 2003), p. 69 quoted in Ted 
Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and Stephanie Bontrager, op.cit. 

274 Allan Horwitz and Michael Wasserman, “The Effect of Social Control on 
Delinquent Behavior: A Longitudinal Test,” Sociological Focus 12 (1979): 41 quoted 
in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and Stephanie Bontrager, op.cit., p. 557. 

275 Christine DeJong, “Specific Deterrence and Survival Analysis: Integrating 
Theoretical and Empirical Models of Recidivism,” Criminology 35 (1997): 571. 

276 Raymond Paternoster and Leeann Iovanni, “The Labeling Perspective and 
Delinquency: An Elaboration of The Theory And An Assessment of The Evidence,” 
Justice Quarterly 6 (1989): 359-393 quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William 
Bales and Stephanie Bontrager, op.cit., p. 557. 
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การกลับไปกระท้าผิดจะมีมากในกลุ่มผู้กระท้าผิดที่ขาดการผูกพันกับสังคมหรือตีความการลงโทษตาม
กฎหมายว่าเป็นการต้าหนิติเตียนหรือไม่เป็นธรรม ตรงข้ามโอกาสที่ผู้กระท้าผิดจะหวนกลับไปกระท้า
ผิดซ ้าอีกมีน้อยในกลุ่มผู้ที่มีความผูกพันกับสังคมสูง (เช่น มีงานท้า) และเห็นว่าการถูกลงโทษตาม
กฎหมายเป็นสิ่งที่สมควรได้รับและเป็นธรรมแล้ว277 สอดคล้องกับงานวิจัยของ DeJong ที่พบว่า การ
ถูกจ้าคุกมีผลเป็นการเพ่ิมแนวโน้มในการถูกจับกุมด้าเนินคดีอีกในภายหลังโดยเฉพาะผู้ที่มีความผูกพัน
ทางสังคมต่้า เช่น ผู้ที่ยังไม่ได้สมรส ผู้ที่ว่างงานและผู้ที่จบการศึกษาต่้ากว่าระดับมัธยมศึกษา278  
Sherman และคณะพบว่า การที่ผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวถูกจับกุม
ด้าเนินคดีอย่างเป็นทางการมีผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญต่อแนวโน้มในการถูกจับกุมซ ้าของผู้ที่อยู่
อาศัยในเขตมิลวูกี (Milwaukee) ที่มีความผูกพันทางสังคมต่้าโดยวัดจากสถานะการสมรสและการ
ท้างาน279 ในขณะที่งานวิจัย 2 งาน ของ Pate และ Hamilton กับ Thistlethwaite, Wooldredge 
และ Gibbs ที่ศึกษาผู้กระท้าผิดอาญาเก่ียวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พบว่า การลงโทษตาม
กฎหมายกับผู้ที่มีความผูกพันทางสังคมสูงมีผลเป็นการลดการกระท้าผิดซ ้า การลงโทษตามกฎหมาย
จึงมีผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าในผู้กระท้าผิดกลุ่มดังกล่าว280 ผลการวิจัยดังกล่าวทั งหมด
จึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าผิดซ ้ากับความผูกพันทางสังคม โดยผู้ที่มีความผูกพัน
ทางสังคมต่้ามีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้ามากกว่าผู้ที่มีความผูกพันทางสังคมสูง  

งานวิจัยของ Baumer และของ Gendreau, Little และ Goggin พบว่า เพศชายมี
แนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้าภายหลังจากถูกลงโทษตามกฎหมายมากกว่าเพศหญิง 281 สอดคล้องกับ
งานวิจัยระยะยาวของ Giordano, Cernkovich และ Lowery พบว่า ผู้กระท้าผิดเพศหญิงที่เคย

                                                           
277 Lawrence W. Sherman, “Defiance, Deterrence, and Irrelevance: A Theory of 

the Criminal Sanction,” Journal of Research in Crime and Deliquency 30 (1993): 
445 quoted in Francis T. Cullen and Robert  Agnew, op.cit., p. 244. 

278 Christine DeJong, op.cit. quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales 
and Stephanie Bontrager, op.cit., p. 557. 

279 Lawrence W. Sherman, op.cit., p. 686 quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, 
William Bales and Stephanie Bontrager, op.cit. 

280 Antony M. Pate and Edwin E. Hamilton, “Formal and Informal Deterrents 
to Domestic Violence: The Dade County Spouse Assault Experiment,” American 
Sociological Review 57 (1992): 691-697.; Amy Thistlethwaite, John Wooldredge and 
David Gibbs quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and Stephanie 
Bontrager, op.cit., p. 558. 

281 Eric Baumer, “Levels and Predictors of Recidivism: The Malta experience,” 
Criminology 35(1997): 601-628.; Paul Gendreau, Tracy Little and Claire Goggin, “A 
Meta-Analysis of The Predictors of Adult Offender Recidivism: What Works! 
Criminology 34 (1996): 575-607 quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales 
and Stephanie Bontrager, op.cit. 
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ต้องโทษจ้าคุกในทัณฑสถานในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา กระท้าผิดซ ้าน้อยกว่าผู้กระท้าผิด
เพศชายมาก282 เช่นเดียวกับ Smith และ Paternoster ที่พบว่า เยาวชนเพศชายที่เคยผ่าน
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการในมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะกระท้า
ผิดซ ้าในอัตราสูงมาก283 อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ Taxman และ Piquero ที่ศึกษาผู้ที่ถูกพิพากษา
ลงโทษในความผิดฐานเมาแล้วขับ งานวิจัยของ Sung ที่ศึกษาผู้กระท้าผิดในคดียาเสพติดที่ถูก
พิพากษาลงโทษว่ามีความผิด และงานวิจัยของ Thistlethwaite, Wooldredge และ Gibbs ที่ศึกษา
ผู้ที่ถูกจับกุมด้าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวพบว่า เพศไม่ใช่ปัจจัยบ่งชี ถึง
การกระท้าผิดซ ้าที่ส้าคัญ284 

และงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ศึกษาผู้กระท้าผิดเพศชาย 71,548 คน และเพศหญิง 
24,371 คน ในมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง 2002 ที่ถูกศาล
พิพากษาว่าเป็นผู้กระท้ากระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ กับที่ศาลพบว่ากระท้าผิดจริง แต่ศาลพิพากษาให้
คุมประพฤติโดยไม่พิพากษาว่าบุคคลดังกล่าวกระท้าผิดกฎหมาย 285 พบว่า การถูกพิพากษาว่าเป็น
ผู้กระท้าผิดกฎหมายมีผลเป็นเพ่ิมแนวโน้มในการกระท้าผิดซ ้าเป็นอย่างมากและโดยมีนัยส้าคัญ เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ที่ศาลพบว่ากระท้าผิดกฎหมายจริงแต่ศาลระงับการพิพากษาว่าบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้กระท้าผิดกฎหมายไว้ โดยผลของการถูกพิพากษาว่าเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายกับการกระท้าผิดซ ้ามี
ผลกระทบมากยิ่งขึ นในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการถูกพิพากษาลงโทษมาก่อนอายุ 30 ปี เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ที่มีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษมาก่อนอายุ 30 ปี งานวิจัยดังกล่าวจึงสรุปว่า การระงับการ

                                                           
282 Peggy C. Giordan, Stephan A. Cernkovich and Allen R. Lowery, “A Long-

Term Follow-Up of Serious Adolescent Female Offenders,” In Aggression, Antisocial 
Behavior and Violence among Girls, Martha Putallaz and Karen L. Bierman, eds. 
(New York: The Guilford Press, 2004) quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William 
Bales and Stephanie Bontrager, op.cit., p. 558. 

283 Douglas A. Smith and Raymond Paternoster, “Formal Processing and 
Future Delinquency: Deviance Amplification as Selection Artifact,” Law and Society 
Review 24 (1990): 1109–1131 quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and 
Stephanie Bontrager, op.cit. 

284 Faye S. Taxman and Alex Piquero, op.cit.; Hung-En Sung, “Differential 
Impact of Deterrence vs. Rehabilitation as Drug Interventions on Recidivism After 36 
Months,” Journal of Offender Rehabilitation 37 (2003): 95-108.; Amy Thistlethwaite, 
John Wooldredge and David Gibbs quoted in Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales 
and Stephanie Bontrager, op.cit., p. 558. 

285 กฎหมายของมลรัฐฟลอริดาอนุญาตให้ผู้พิพากษาระงับการพิพากษาว่าจ้าเลยมีความผิด
ตามกฎหมาย (Withholding of Adjudication) แม้จะพบว่าจ้าเลยกระท้าผิดจริงตามฟ้องโจทก์ โดย
ให้คุมประพฤติไว้แทนได้; Ted Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and Stephanie 
Bontrager, op.cit., p. 547.  
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พิพากษาว่าผู้กระท้าผิดมีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับอัตราการกระท้าผิดซ ้าที่ต่้ากว่าผู้ที่ถูกศาล
พิพากษาว่ากระท้าผิดกฎหมาย 286 

กล่าวโดยสรุป งานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้กระท้าผิดถูกพิพากษาว่า
กระท้าผิดกฎหมายมีผลเป็นการเพ่ิมความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวจะกระท้าผิดซ ้าภายในระยะเวลา 
2 ปี287 โดยผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้าอยู่แล้ว เช่น ผู้กระท้าผิดเพศชาย หรือผู้ที่มีประวัติการ
กระท้าผิดอยู่ก่อนแล้ว มักจะได้รับประโยชน์จากการถูกศาลพิพากษาว่าเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายอย่าง
เป็นทางการ คือได้รับผลในเชิงป้องปราม (Deterrent Effect) น้อยกว่าผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิด
ซ า้ต้่า เช่น ผู้กระท้าผิดเพศหญิง หรือผู้ท่ีไม่มีประวัติการกระท้าผิดมาก่อน รวมไปถึงผู้ท่ีมีความผูกพัน
ทางสังคมสูง เช่น มีงานท้า มีการศึกษาและสมรสแล้ว เนื่องจากคนกลุ่มนี มีสิ่งที่ต้องสูญเสียไปจากการ
ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมาย288 ซึ่งรวมถึงการใส่ใจต่อความเห็นหรือค้าพูดของคนสังคม289 
มากกว่าผู้กระท้าผิดกลุ่มแรก  

อย่างไรก็ดี John Braithwaite ได้เสนอแนวคิดเพ่ิมเติมที่ส้าคัญในการอธิบายว่า ผล
ของการถูกตราหน้าไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการจะส่งผลให้เกิดการกระท้าผิดอาญา
น้อยลงหรือมากขึ น โดย Braithwaite เห็นว่า เมื่อผู้กระท้าผิดถูกจับได้ว่ากระท้าผิด บุคคลดังกล่าว
ย่อมถูกด้าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความอับอาย (Shame) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สังคม
แสดงออกเพ่ือแสดงการไม่ยอมรับการกระท้าของบุคคลที่กระท้าผิดกฎหมายและเพ่ือท้าให้บุคคล
ดังกล่าวรู้สึกเสียใจ  

การท้าให้รู้สึกอับอายที่จะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกคือ การท้า
ให้อับอายด้วยการประนามติเตียน (Stigmatizing Shaming) โดยปราศจากความพยายามในการท้า
ให้ผู้กระท้าผิดกับสังคมเกิดความปรองดองยอมรับซึ่งกันและกัน (Disintegretive Shaming) ท้าให้
ผู้กระท้าผิดถูกกันออกจากสังคมและจึงหันไปเข้าร่วมกับกลุ่มผู้กระท้าผิดกฎหมายอ่ืน ๆ  อันเป็นการ
ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้กระท้าผิดหันไปกระท้าผิดมากขึ น 

ส่วนการท้าให้ผู้กระท้าผิดรู้สึกอับอายแล้วไม่หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกคือ การท้า
ให้อับอายเพ่ือการหวนคืนสู่สังคม (Reintegrative Shaming) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เมื่อสังคมท้าให้
ผู้กระท้าผิดรู้สึกอับอายแล้วจากนั นสังคมก็พยายามที่จะช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถหวนกลับสู่สังคมได้
ผ่านค้าพูดหรือท่าทางต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงการให้อภัยหรือผ่านพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการลบล้าง
สถานภาพการเป็นผู้กระท้าผิดของบุคคลดังกล่าว290     
                                                           

286 Ibid.  
287 Ibid., p. 573. 
288 Ibid., p. 571. 
289 Lawrence W. Shermann, Douglas A. Smith, Janell D. Schmidt and Dennis P. 

Rogan, “Crime, Punishment and Stake in Conformity: Legal and Informal Control of 
Domestic Violence,” American Sociological Review 57 (1992): 682 quoted in Ted 
Chiricos, Kelle Barrick, William Bales and Stephanie Bontrager, op.cit. 

290 John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1989), pp. 100-101 quoted in Francis T. Cullen and 
Robert Agnew, op.cit., p. 244.  
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ด้วยเหตุนี  ถ้ากระบวนการยุติธรรมสามารถหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถ
แก้ไขตนเองและกลับตัวเพ่ือกลับสู่สังคมได้แทนที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรหรือผู้กระท้าผิดเพียง
ประการเดียว ก็อาจมีส่วนช่วยลดผลกระทบอันเกิดจากการถูกตราหน้าด้วยกระบวนการยุติธรรมและ
อาจลดความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าลงได้  

 2.8.5.2  การต้องโทษจ้าคุกในเรือนจ้า  
กระบวนการยุติธรรมใช้โทษจ้าคุกเป็นเครื่องมือในการควบคุมอาชญากรรมอย่าง

แพร่หลายและในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ นเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความคิดที่ว่าเรือนจ้า
สามารถช่วยก้าจัดหรือยับยั งพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายได้อย่างแน่นอน 291 โดยแนวความคิด
ที่ว่าประสบการณ์ในเรือนจ้าสามารถช่วยป้องปรามการกระท้าผิดได้มีรากฐานมาจากทฤษฎีพื นฐาน
ทางอาชญาวิทยาคือ ทฤษฎีป้องปรามอย่างเฉพาะเจาะจง (Specific Deterrence Theory) ที่ตั ง
สมมุติฐานว่า ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การลงโทษอันเลวร้ายย่อมมีแนวโน้มที่จะลดการกระท้า
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตนในอนาคตลง292 ซึ่งปรากฏว่านักเศรษฐศาสตร์หลายท่านก็ให้การ
สนับสนุนแนวคิดการป้องปรามอย่างเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเช่นกัน  โดยกล่าวว่า การถูกจ้าคุกมีผล
เท่ากับเป็นการก้าหนดความเสียหายทั งในทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ต้องขัง  กล่าวคือ การสูญเสีย
รายได้และการถูกประนามหรือต้าหนิติเตียน293 ดังนั น เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะต้อง
ติดคุกหรือเมื่อบุคคลเคยผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตในเรือนจ้ามาแล้ว บุคคลที่มีตรรกะทางความคิด
มากพอก็จะต้องเลือกที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดกฎหมายอีกต่อไป นอกจากนี  ความ
เสียหายหรือราคาที่ผู้กระท้าผิดต้องสูญเสียไปจากการกระท้าผิดอีกประการคือ ถ้าชีวิตในเรือนจ้าคือ
การถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง เช่นนั นแล้วผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การถูกลดคุณค่าความเป็น

                                                           
291 Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, The Effects of Prison 

Sentences on Recidivism, Public Works and Government Services Canada (1993), 
Retrieved June 29, 2015 from http://www.prisonpolicy.org/scans/e199912.htm  

292 J. Andenaes, “Does Punishment Deter Crime?,” Criminal Law Quarterly 11 
(1968): 76-93 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

293 Daniel S. Nagin, “Criminal deterrence research at the outset of the twenty-
first century,” In Crime and justice: A review of research Vol. 23, Michael Tonry, 
ed.  (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998), pp. 1-42.; Thomas Orsagh and 
Jong-Rong Chen, “The Effect of Time Served on Recidivism: An Interdisciplinary 
Theory,” Journal of Quantitative Criminology 4 (1988): 155-171.; David J. Pyle, 
Cutting the Costs of Crime: The Economics of Crime and Criminal Justice 
(London, UK: Institute of Economic Affairs, 1995).; Peter Wood and Harold G. 
Grasmick, “Toward the Development of Punishment Equivalencies: Male and Female 
Inmates Rate The Severity of Alternative Sanctions Compared to Prison,” Justice 
Quarterly 16 (1999): 19-50 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. 
Cullen, op.cit. 
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มนุษย์มาก่อนก็จะต้องคิดว่าโทษจ้าคุกเป็นประสบการณ์ที่มีมูลค่าความเสียหายทางจิตใจอย่าง
แน่นอน294 

งานวิจัยจ้านวนมากพบว่า ทั งผู้กระท้าผิดและประชาชนทั่วไปคิดว่าโทษจ้าคุกเป็น
โทษที่รุนแรงและมีประสิทธิภาพที่สุดส้าหรับการกระท้าผิดกฎหมาย295 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนด
นโยบายปราบปรามอาชญากรรมก็เห็นว่าคุกเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดที่มีอยู่296 ส่วน DeJong ให้
ข้อคิดเห็นว่า ความคาดหวังที่ประชาชนและผู้ก้าหนดนโยบายของรัฐมีต่อโทษจ้าคุกก็คือผลในการป้อง
ปรามการกระท้าผิดที่มีประสิทธิภาพ (Deterrent Effect)297 โดยมีงานวิจัยที่พบข้อมูลสนับสนุน
แนวความคิดที่ว่าโทษจ้าคุกสามารถป้องกันการกระท้าผิดกฎหมายได้  เช่น งานวิจัยของ Fabelo ที่
รายงานว่าการเพ่ิมอัตราการลงโทษจ้าคุกทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาขึ นอีก 30 เปอร์เซ็นต์ มีผลท้าให้
อัตราการก่ออาชญากรรมลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี298  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการ
ตีความว่าเป็นหลักฐานอันส้าคัญที่แสดงว่าโทษจ้าคุกช่วยลดการกระท้าผิดกฎหมายลงได้299 

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่านักวิชาการจะเห็นด้วยกับโทษจ้าคุกเสมอไป แม้แต่ Nagin นัก
อาชญาวิทยาที่เชื่อมั่นในทฤษฎีป้องปราม (Deterrence Theory) ก็ยังรู้สึกสิ นหวัง ในเมื่อปรากฏว่า
จ้านวนผู้ต้องโทษจ้าคุกยังคงเพ่ิมสูงขึ นเรื่อยซึ่งแสดงว่า โทษจ้าคุกไม่มีผลเป็นการตราหน้าหรือ
ประนามผู้กระท้าผิดมากเท่าที่ควรจะเป็นและจึงท้าให้ประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิด

                                                           
294 Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
295 Anthony N. Doob, An Exploration of Ontario Residents’ Views of Crime 

and The Criminal Justice System (Toronto, Ontario: University of Toronto, Centre of 
Criminology, 1998).; William Spelman, “The Severity of Intermediate Sanct- 
ions,” Journal of Research in Crime and Delinquency 32 (1995): 107-135.; P. Van 
Voorhis; S. L. Browning; M. Simon and J. Gordon, “The Meaning Of Punishment: 
Inmates’ Orientation to The Prison Experience,” The Prison Journal 77 (1997): 135-
167 quoted Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

296 Peter Wood and Harold G. Grasmick, op.cit. quoted in Paul Gendreau, 
Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

297 Christine DeJong, op.cit. quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and 
Francis T. Cullen, op.cit. 

298 T. Fabelo, Testing The Case for more Incarceration in Texas: the 
Record So Far (State of Texas: Criminal Justice Policy Council, 1995) quoted in Paul 
Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

299 M. O. Reynolds, Crime and punishment in Texas: Update (Dallas, TX: 
National Center for Policy Analysis, 1996 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and 
Francis T. Cullen, op.cit. 
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กฎหมายลดน้อยลง300 และนักวิจัยอ่ืน ๆ ก็เห็นว่า โทษจ้าคุกมีผลเป็นการป้องปรามผู้กระท้าผิดบาง
กลุ่มเท่านั น เช่น ผู้ที่มีความผูกพันกับสังคมมากหรือก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดกฎหมายต่้า
อยู่แล้ว301 ในขณะที่นักวิชาการบางคนเห็นว่า เรือนจ้าสมัยใหม่มีความสะดวกสบายมากเกินไป โดย
เห็นว่า เฉพาะเรือนจ้าที่ตัดสิ่งไม่จ้าเป็นออกไปเท่านั นที่จะท้าให้โทษจ้าคุกมีผลเป็นการป้องปรามการ
กระท้าผิดในอนาคตได้302 ด้วยเหตุนี  เรือนจ้าจึงควรจะเป็นสถานที่ผู้ต้องขังจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความ
กลัวเท่านั น303 

นอกจากนี  ความเชื่อที่ว่าเรือนจ้าเป็นโรงเรียนสอนอาชญากรรมเป็นแนวความคิดที่
แพร่หลายเป็นอย่างมาก  Bentham, De Beaumont, Tocqueville, Lombroso และ Shaw เห็น
ว่า เรือนจ้าเป็นสถานที่เพาะพันธ์อาชญากรรม304 Jaman, Dickover และ Bennett กล่าวว่า “ยิ่ง
ผู้ต้องขังถูกจ้าคุกเป็นระยะเวลานานเท่าใด ยิ่งผ่านกระบวนการของเรือนจ้ามากเท่าใด ก็ยิ่งท้าให้
แนวโน้มในการเป็นอาชญากรแข็งแกร่งขึ นและยิ่งมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้ามากกว่าผู้ต้องขังที่มี
ระยะเวลาต้องโทษจ้าคุกสั นกว่า”305 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวกลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่าง
มากจากศาสตราจารย์ด้านกระบวนการยุติทางอาญาและผู้ก้าหนดนโยบายทางอาญาในปัจจุบัน306 

                                                           
300 Daniel S. Nagin, op.cit. quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis 

T. Cullen, op.cit. 
301 Christine DeJong, op.cit. quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and 

Francis T. Cullen, op.cit. 
302 L. Corcoran, Comfortable Prisons Push Recidivism Rate 

(N.p.: Peacekeeper, 1993), pp. 2, 7-8.; W. Wesley. Johnson, Katherine Bennette and 
Timothy J. Flanagan, “Getting Tough on Prisoners: Results form The National 
Corrections Executive Survey, 1995,” Crime and Delinquency 43 (1997): 24-41 
quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

303 A. Nossiter, “Making hard time harder: States cut jail TV and sports,” New 
York Times (September 17, 1994): A1, A10 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin 
and Francis T. Cullen, op.cit. 

304 James Robert Lilly, Francis T. Cullen and Richard A. Ball, Criminological 
Theory: Context and Consequences (Thousand Oaks, CA: Sage, 1995) quoted in 
Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

305 Dorothy J. Jaman, M. R. Dickover and Lawrence A. Bennett, “Parole 
Outcome as A Function of Time Served,” British Journal of Criminology 12 (1972): 
5-34 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

306 David Cayley, Effects of Prison: The Crisis in Crime and Punishment and 
The Search For Alternatives (Toronto, Ontario: House of Anansi Press Limited, 
1998).; Edward J. Latessa and Harry E. Allen, Corrections in the Community, 2nd ed. 
(Cincinnati, OH: Anderson, 1999).; Jerome G. Miller, “Juvenile Justice: Facts vs. 
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รวมไปถึงนักการเมืองบางคนที่กล่าวว่า “เรือนจ้าเป็นสถานศึกษาปริญญาเอกสาขาอาชญากรรม”307

และภาคประชาชน308 ซึ่งมุมมองจากทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน เช่น จากภาพยนตร์ ก้าลังเน้นย ้า
แนวความคิดที่ว่าสภาพแวดล้อมของเรือนจ้านั นโหดร้ายและท้างานเหมือนเครื่องจักรกลซึ่งมีผลเป็น
การเพ่ิมอาชญากรรมมากกว่า309 

งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ไม่สนับสนุนโทษจ้าคุกกล่าวว่า กระบวนการรับโทษจ้าคุกท้าลาย
สวัสดิภาพทางจิตวิญญาณและอารมณ์ของผู้ต้องขัง310  ด้วยเหตุนี  เมื่อคุกก้าลังท้าลายผู้ต้องขัง
ทางด้านจิตใจแล้ว การปรับตัวของผู้ต้องขังเมื่อกลับสู่สังคมย่อมเป็นไปในทางลบ รวมไปถึงอาจส่งผล
ให้ผู้ต้องขังกลับไปกระท้าผิดกฎหมายอีกได้311  

งานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งเน้นวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ต้องขัง เช่น งานวิจัยของ Bukstel 
และ Kilmann ที่น้างานวิจัยอ่ืน ๆ หลายงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสภาพการเรียนรู้ทาง
สังคมภายในเรือนจ้าจากหลาย ๆ เรือนจ้ามาวิเคราะห์ผลกระทบของเรือนจ้าที่มีต่อผู้ต้องขังพบว่า 
งานวิจัยทุกงานพบว่า ผู้ต้องขังมักจะได้รับแรงสนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมในทางต่อต้านสังคม
หลากหลายรูปแบบจากเพ่ือนผู้ต้องขังด้วยกันเองเป็นอย่างมาก (Overwhelming Positive 
Reinforcement) และแม้แต่เจ้าหน้าที่เรือนจ้าเองก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องขังไปในทางสนับสนุนให้

                                                           

Anger,” New York Times (August 15, 1998): A13.; E. Schlosser, “The Prison-Industrial 
Complex,” Atlantic Monthly 282 (1998): 51-58, 62-77.; N. Walker, “The Unwanted 
Effects of Long-Term Imprisonment,” In Problems of Long-Term Imprisonment, A. 
E. Bottoms and R. Light, eds.  (Aldershot, UK: Gower, 1987), pp. 183-199 quoted in 
Paul Gendreau; Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

307 Ramsey Clark, Crime in America (New York, NY: Pocket Books, 1970).; 
Charles Rangel, “America the Jailhouse,” Wall Street Journal (February 22, 1999): 
A11 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

308 Francis T. Cullen, Bonnie Fisher and Brandon K. Applegate, “Public Opinion 
About Punishment and Corrections,” Crime and Justice 27 (2000): 1-79 quoted in 
Crime and Justice: A Review of Research Vol. 27, Michael Tonry, ed.  (Chicago, IL: 
University of Chicago Press, n.d.) quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis 
T. Cullen, op.cit. 

309 Paul Mason, The Prison in Cinema, Retrieved June 29, 2015 from 
http:/www.imagesjournal.com/issue06/features/prison.htm quoted in Paul Gendreau, 
Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

310 James Bonta and Paul Gendreau, “Reexamining the Cruel And Unusual 
Punishment of Prison Life,” Law and Human Behavior 14 (1990): 347-366.; Stanley 
Cohen and Laurie Taylor, Psychological Survival (Hammondsworth: Penguin, 1972) 
quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

311 Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
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เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการกระท้าผิดกฎหมาย312 จึงสรุปได้จากงานวิจัยเหล่านี ว่า เรือนจ้าหรือ
คุกมีลักษณะสนับสนุนให้เกิดการกระท้าผิดกฎหมายมากขึ น313 

อย่างไรก็ดี แม้งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผู้ต้องขังส่วนใหญ่พบว่า
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของผู้ต้องขังมีการเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างอยู่ในเรือนจ้า แต่ก็ยังไม่ถึงกับ
เป็นเครื่องบ่งชี ถึงการกลับไปกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขัง314 ผลการวิจัยเหล่านี จึงยังไม่สอดคล้องกับ
แนวความคิดท่ีว่าเรือนจ้าเป็นโรงเรียนสอนอาชญากรรม315 

นอกจากแนวคิดที่สนับสนุนโทษจ้าคุกและแนวคิดที่ว่าเรือนจ้าเป็นโรงเรียนสอน
อาชญากรรมแล้ว ยังมีแนวความคิดอีกแนวหนึ่งที่เห็นว่า การต้องโทษจ้าคุกในเรือนจ้ามีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั น โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิดย่อย กล่าวคือ 
นักวิชาการกลุ่มแรกเห็นว่า มีงานวิจัยจ้านวนมากที่กล่าวถึงประสิทธิภาพของโทษจ้าคุกในการจ้ากัด
หรือยับยั งพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดกฎหมาย316 แต่งานวิจัยเหล่านั นไม่ได้พิจารณาถึงการใช้ชีวิตของ
ผู้ต้องขังในระหว่างอยู่ในเรือนจ้า นอกจากนี  การที่มาตรการลงโทษจ้าคุกจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ การลงโทษจะต้องเกิดขึ นในทันทีทันใดหรืออย่าง
รวดเร็วที่สุด จะต้องหนักที่สุดเท่าที่จะท้าได้ จะต้องคาดหมายได้ว่าผู้กระท้าผิดจะได้รับโทษจ้าคุก
อย่างแน่นอนและการลงโทษจ้าคุกจะต้องเป็นการส่งสัญญาณว่า ไม่สนับสนุนพฤติกรรมของผู้กระท้า
ผิดที่ก้าลังถูกลงโทษ317 ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในโลกของความเป็นจริง318 ยิ่งไปกว่านั น ข้อส้าคัญ

                                                           
312 Lee H. Bukstel and Peter R. Kilmann, “Psychological Effects of 

Imprisonment on Confined Individuals,” Psychological Bulletin 88 (1980): 472 
quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

313 Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
314 Paul Gendreau, Brian A. Grant and Mary Leipciger, “Self-esteem, 

Incarceration And Recidivism,” Criminal Justice and Behavior 6 (1979): 67-75; 
Stephen J. Wormith, “Attitude and Behavior Change of Correctional Clientele: A 
Three Year Follow-Up,” Criminology 22 (1984): 595-618.; Edward Zamble and Frank 
J. Porporino, “Coping with  Imprisonment,” Criminal Justice and Behavior 17 (1990): 
53-70 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

315 Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
316 Johny L. Matson and Thomas DiLorenzo, Punishment and It’s 

Alternatives: A New Perspective for Behavior Modification (New York, NY: Springer, 
1984) quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

317 Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
318 Paul Gendreau, “The Principles of Effective Intervention with Offenders,” 

In Choosing Correctional Options That Work: Defining The Demand And 
Evaluating The Supply, Alan T. Harland, ed. (Thousand Oaks, California: Sage, 1996), 
pp. 117-130 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
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ที่สุดก็คือ การลงโทษเพียงแต่ฝึกให้ผู้กระท้าผิดรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรท้าเพ่ือที่จะก้าจัดพฤติกรรมที่ไม่
ดีออกไปเท่านั น  แต่ไม่ใช่ว่าผู้กระท้าผิดจะไม่มีพฤติกรรมไม่ดีอ่ืน ๆ อีก โดนเฉพาะในกลุ่มผู้กระท้าผิด
ที่มีความเสี่ยงสูงที่มักจะมีทักษะในการกระท้าผิดที่หลากหลาย  ดังนั นนักวิชาการหลายท่านจึงกล่าว
ว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่ด้วยการก้าจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งออกไป แต่ด้วยการสร้างพฤติกรรมที่ดีขึ นมา319 

นักวิชาการอีกกลุ่มเห็นว่า สาเหตุที่โทษจ้าคุกเป็นโทษที่ให้ประสิทธิภาพน้อยก็
เนื่องจาก ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคนหนึ่งให้ได้นั น จ้าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการส่งสาร
ในทางท่ีดีกับผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นั่นคือ การท้าดีต่อบุคคลดังกล่าว ซึ่งสารดังกล่าวจะต้อง
มีความน่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจและมีอ้านาจมากพอ (แต่ไม่ใช่เผด็จการ) และสารดังกล่าวจะต้องได้รับ
การออกแบบให้เหมาะสมกับผู้รับแต่ละคนด้วย320และเมื่อมีการส่งสารออกไปแล้วก็จะต้องมีอีกหลาย
กระบวนการเพ่ือที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้321 นอกจากนี  ผู้เชี่ยวชาญที่จะท้าหน้าที่
ส่งสารดังกล่าวออกไปจะต้องมีทักษะสูงในการทลายแรงต่อต้านต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการ
แสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจ หลีกเลี่ยงการโต้เถียงโต้แย้ง สนับสนุนความสามารถในตนเองของ
ผู้รับสาร และจะต้องไม่กระท้าการในลักษณะเผชิญหน้าหรือข่มขู่ผู้รับสาร322 เพราะการข่มขู่อีกฝ่ายซ ้า ๆ 
ยิ่งเป็นการเชิญชวนให้เกิดการต่อต้านต่อความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 323 ซึ่งงานวิจัย

                                                           
319 Derek Blackman, “Punishment: An Experimental and Theoretical Analysis,” 

In Does punishment work?, James McGuire and Beverly Rowson, eds.  (November, 
1995 Proceedings of a conference held at Westminster Central Hall, London, UK) 
quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

320 Robert B. Cialdini, Influence: Science and Practice (New York, NY: Harper 
Collins, 1993) quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

321 M. Fishbein, “Developing Effective Behavior Change Interventions: Some 
Lessons Learned from Behavioral Research,” In Reviewing the behavioral science 
knowledge base on technology transfer, Thomas E. Backer; Susan L. David and 
Gerald Soucy, eds. (Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse, 1995), pp. 246-
261 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

322 William R. Miller and Stephen Rollnick, Motivational Interviewing: 
Preparing People to Change Addictive Behavior (New York, NY: Guilford Press, 
1991) quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

323 Alice H. Eagly and Shelly Chaiken, The Psychology of Attitudes (Fort 
Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993) quoted in Paul 
Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
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พฤติกรรมของทหารในกองทัพของ Hart พบว่า การลงโทษเป็นตัวอย่างที่ดีของการเกิดพฤติกรรม
ต่อต้าน324 

ส้าหรับความเห็นของนักวิชาการกลุ่มสุดท้ายเห็นว่า ผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการ
กระท้าผิดซ ้าสูงซึ่งเป็นกลุ่มคนที่กระบวนการยุติธรรมต้องการลงโทษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาก
ที่สุดเป็นกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา การท้างานและความสัมพันธ์ในเชิงเอื อเฟ้ือสนับสนุนกัน โดย
บุคลิกของผู้กระท้าผิดกลุ่มนี มีลักษณะเห็นแก่ตัว ชอบชักจูงผู้อ่ืน และขาดความยับยั งชั่งใจ ผู้กระท้า
ผิดกลุ่มนี มักจะประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากพฤติกรรมต่อต้านสังคมแล้วน้ามาเปรียบเทียบกับ
ความเสียหายที่ต้องสูญเสียไปเพราะพฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างเกินเลยไป325 และผู้กระท้าผิดที่มี
ความเสี่ยงสูงกลุ่มนี มักจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารเสพติดที่ก้าลังท้าลายกระบวนการรับรู้ความ
เป็นจริง ท้าให้ธรรมชาติของผู้กระท้าผิดกลุ่มนี อาจค่อนไปในทางต่อต้านการลงโทษ แม้ว่าโทษที่ลงแก่
ผู้กระท้าผิดดังกล่าวจะเหมาะสมกับการกระท้าของบุคคลดังกล่าวที่สุดแล้วก็ตาม 326 โทษจ้าคุกจึงมี
ผลกระทบต่อผู้กระท้าผิดกลุ่มนี น้อยมาก 

นักวิชาการทั งสามกลุ่มดังกล่าวจึงมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ประสิทธิภาพ
ของโทษจ้าคุกมีค่อนข้างน้อย โดยพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดที่เกิดขึ นในเรือนจ้าก็เหมือนกับพฤติกรรม
ก่อนที่ผู้กระท้าผิดจะเข้าไปในเรือนจ้านั่นเอง โดยงานวิจัยระยะยาวหลาย ๆ งานที่ศึกษาระยะเวลา
ของโทษจ้าคุกกับสภาพการใช้ชีวิตในเรือนจ้าต่างพบผลกระทบทางจิตวิทยาในด้านลบจากการ
ต้องโทษจ้าคุกเพียงเล็กน้อยเท่านั น327 แม้ว่าจะมีงานวิจัยบางงานที่พบผลกระทบในด้านลบจากการ

                                                           
324 Roland J. Hart, “Crime and Punishment in the Army,” Journal of 

Personality and Social Psychology 36 (1978): 1456-1471 quoted in Paul Gendreau, 
Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

325 Don A. Andrews and James Bonta, The Psychology of Criminal conduct,  2nd 
ed. (Cincinnati, OH: Anderson P, 1998).; John S. Carroll, “A Psychological Approach to 
Deterrence: The Evaluation of Crime Opportunities,” Journal of Personality and 
Social Psychology 36 (1978): 1512-1520.; Paul Gendreau, Tracy Little and Claire 
Goggin, op.cit. quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

326 Don A. Andrews and James Bonta, op.cit.; Paul Gendreau and M. D. 
Suboski, “Classical Discrimination Eyelid Conditioning in Primary Psychopaths,” Journal of 
Abnormal Psychology 77 (1971): 242-246 quoted in Paul Gendreau, Claire Goggin 
and Francis T. Cullen, op.cit. 

327 James Bonta and Paul Gendreau, op.cit.; Paul Gendreau and James Bonta, 
“Solitary Confinement is not Cruel and Unusual Punishment: Sometimes People 
are?,” Canadian Journal of Criminology 26 (1984): 467-478 quoted in Paul 
Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
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ต้องโทษจ้าคุกก็ตาม328 ยิ่งไปกว่านั น ผู้กระท้าผิดที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมที่สุดในขณะอยู่ในเรือนจ้า
และมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้ามากที่สุดเพ่ือพ้นโทษ ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดสูงอยู่
แล้วก่อนที่จะเข้าไปรับโทษในเรือนจ้า329  

อย่างไรก็ดี นักวิชาการที่เห็นว่าโทษจ้าคุกมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผู้กระท้าผิด ก็
ยังเห็นว่า แม้ว่าผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วจะปรับตัวเข้ากับผลของโทษจ้าคุกได้น้อยที่สุดและ
คนกลุ่มนี จึงมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้าที่สุด330 ระยะเวลาต้องโทษจ้าคุกจึงอาจมีผลต่อผู้กระท้าผิด
กลุ่มนี เพียงเล็กน้อย ในทางตรงข้าม การจ้าคุกผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงต่้าอยู่แล้วและจึงมีแนวโน้มที่
จะได้รับผลกระทบจากโทษจ้าคุกที่สุดอาจท้าให้ผู้กระท้าผิดกลุ่มนี ได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมต่อต้าน
สังคมของกลุ่มเพื่อนผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดสูงได้331  

กล่าวโดยสรุป แนวความคิดเรื่องผลกระทบของการรับโทษจ้าคุกต่อการกระท้าผิดซ ้า
มีแนวความคิด 3 แนวทางคือ 

แนวทางแรกเห็นว่า การจ้าคุกเป็นการลงโทษ การจ้าคุกจึงช่วยลดการกระท้าผิดซ ้าได้ 
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับบุคคลแต่ละคนและแต่ละสถานการณ์ ผลในทางป้อง
ปรามการกระท้าผิดกฎหมายอาจมีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดต่้า และ
เรือนจ้าที่ไร้ซึ่งสิ่งเกินความจ้าเป็นในการด้ารงชีพอาจให้ผลลัพธ์ในการป้องปรามการกระท้าผิดที่ดีกว่า
เรือนจ้าที่เต็มไปด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวก นอกจากนี  ระยะเวลาในการต้องโทษจ้าคุกก็เป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าเช่นกัน 

แนวทางที่สองเห็นว่า เรือนจ้าเป็นโรงเรียนสอนอาชญากรรม เรือนจ้าจึงมีแต่จะเพ่ิม
อัตราการกระท้าผิดซ ้าในผู้กระท้าผิดทุกคน 

                                                           
328 Edward Zamble, “Behavior and Adaptation in Long -Term Prison 

Inmates,” Criminal Justice and Behavior 19 (1992): 409-425 quoted in Paul 
Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

329 Paul Gendreau, Claire Goggin and Moira A. Law, “Predicting Prison 
Misconducts,” Criminal Justice and Behavior 24 (1997): 414-431 quoted in Paul 
Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

330 Edward Zamble and Frank J. Porporino, op.cit. quoted in Paul Gendreau, 
Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 

331 Alan W. Leschied and Paul Gendreau, “Doing justice in Canada: YOA 
Policies that can Promote Community Safety,” Canadian Journal of Criminology 36 
(1994): 291-303, Ronald A. Feldman, Timothy E. Caplinger and John S. Wodarski, The 
St. Louis Conundrum: The Effective Treatment of Anti-Social Youth (Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983).; Alan W. Leschied, Peter G. Jaffe and G. A. Austin, 
“Recidivism of Special Needs Youth: Implications for Policy Practice,” Canadian 
Journal of Behavioural Science 20 (1988): 322-331 quoted in Paul Gendreau, Claire 
Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
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และแนวทางที่สามเห็นว่า โทษจ้าคุกมีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั น 
ผู้กระท้าผิดซ ้าบางคนไม่ว่าจะมีความเสี่ยงในการกระท้าผิดสูงหรือต่้าอาจมีพฤติกรรมเลวร้ายกว่าเดิม
ได้332 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากงานวิจัยที่สนับสนุนแนวความคิดแต่ละแนวยังไม่เป็นที่ยุติว่า
แนวทางใดคือแนวทางที่ถูกต้องที่สุด โดย Rosenthal เห็นว่า งานวิจัยเหล่านี ยังมีความเอนเอียงไป
ทางใดทางหนึ่งอยู่มากอันเนื่องมาจากงานวิจัยเหล่านั นเป็นงานวิจัยในลักษณะเรื่องเล่าที่เปิดโอกาสให้
ผู้วิจัยสามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ ต่างจากงานวิจัยเชิงปริมาณที่วิจัยจาก
ข้อมูลสถิติท้าให้มีความแม่นย้ามากกว่า Gendreau, Goggin และ Cullen จึงใช้วิธีการเชิงปริมาณใน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 23 งาน ที่วิเคราะห์หาผลกระทบจากระยะเวลาในการรับโทษจ้าคุก 
โดยใช้ระยะเวลาในการติดตามการกระท้าผิดซ ้าของกลุ่มผู้กระท้าผิดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
งานวิจัย 27 งาน ที่วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างโทษจ้าคุกกับวิธีการแก้ไขผู้กระท้าผิดโดยใช้ชุมชน
เป็นพื นฐาน (Community-based Domain) รวมเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้กระท้าผิดรวมทั งสิ น 
336,052 คน  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบข้อสรุปที่ส้าคัญก็คือ ไม่มีงานวิจัยชิ นใดที่แสดงให้เห็นว่า
โทษจ้าคุกช่วยลดการกระท้าผิดซ ้าได้ แต่กลับพบว่าโทษจ้าคุกมีผลเป็นการเพ่ิมอัตราการกระท้าผิดซ ้า
ที่อัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ และการแก้ไขผู้กระท้าผิดโดยใช้ชุมชนเป็นพื นฐานมีผลเป็นการเพ่ิมอัตราการ
กระท้าผิดซ ้าที่อัตรา 2 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี  ไม่พบข้อมูลที่สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า โทษจ้าคุกมี
ผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าในกลุ่มผู้กระท้าผิดที่มีอัตราเสี่ยงในการกระท้าผิดต่้า แต่กลับ
พบว่ายิ่งผู้กระท้าผิดกลุ่มนี ใช้เวลาในเรือนจ้านานเท่าใดก็ยิ่งมีผลเป็นการเพ่ิมอัตราการกระท้าผิดซ ้า
มากยิ่งขึ น  

ผลการวิจัยพบอีกว่า เรือนจ้ามีส่วนช่วยสอนอาชญากรรมให้กับผู้ต้องขังในระดับกลาง ๆ 
เท่านั น (Modest) กล่าวคือ มีผลกับกลุ่มผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงต่้ามากกว่ากลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงอยู่
บ้าง และระหว่างโทษจ้าคุกกับวิธีการแก้ไขผู้กระท้าผิดโดยใช้ชุมชนเป็นพื นฐานพบว่า โทษจ้าคุกส่งผล
ต่ออัตราการกระท้าผิดซ ้ามากกว่า  

คณะวิจัยจึงสรุปว่า ประการแรก ไม่ควรน้าเรือนจ้ามาใช้ในการลงโทษผู้กระท้าผิด
ด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยลดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอนาคต 333 และประการที่สอง 
ในความเป็นจริงแล้วแทบไม่มีข้อมูลปรากฏว่าอะไรก้าลังเกิดขึ นในเรือนจ้าบ้างและสิ่งเหล่านั นมีความ
เกี่ยวพันกับการกระท้าผิดซ ้าที่แท้จริงอย่างไร334 และจึงจ้าเป็นต้องศึกษาวิจัยในเรื่องนี อีกมาก  

นอกจากงานวิจัยข้างต้นยังมีงานวิจัยเชิงปริมาณงานล่าสุดในปี ค.ศ. 2011 ของ 
Drago,Galbiati และ Vertova ที่ศึกษาการกระท้าผิดซ ้าในอดีตผู้ต้องขังชาวอิตาเลียนประมาณ 
20,000 คน จาก 2 แง่มุม คือ แง่มุมด้านสภาพเรือนจ้า ได้แก่ความโหดร้ายของเรือนจ้าโดยประเมิน

                                                           
332 Paul Gendreau, Claire Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
333 Ibid. 
334 James Bonta and Paul Gendreau, op.cit. quoted in Paul Gendreau, Claire 

Goggin and Francis T. Cullen, op.cit. 
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จากความหนาแน่นของจ้านวนผู้ต้องขังและจ้านวนผู้ต้องขังที่เสียชีวิตระหว่างจ้าคุก และสภาพความ
โดดเดี่ยวของเรือนจ้า โดยประเมินจากระยะทางจากตัวเมืองมายังเรือนจ้าและจ้านวนอาสาสมัครที่เข้า
ไปช่วยงานในเรือนจ้า ผลการศึกษาปรากฏว่าไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์อัน
ยากล้าบากในเรือนจ้าไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของสภาพชีวิตอันโหดร้ายภายในเรือนจ้าหรือความโดด
เดี่ยวห่างไกลเมืองของเรือนจ้ามีผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดในอนาคตของอดีตผู้ต้องขัง ความ
ยากล้าบากของชีวิตในเรือนจ้าก็ไม่ได้ช่วยลดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า ตรงข้ามผลการวิจัยชี ให้เห็นว่า 
สภาพความโหดร้ายภายในเรือนจ้าที่วัดจากความหนาแน่นของจ้านวนผู้ต้องขังที่อยู่อาศัยในเรือนจ้า
และอัตราการเสียชีวิตของผู้ต้องขังระหว่างจ้าคุกกลับเพ่ิมโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ 
อนึ่ง งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้วิเคราะห์ผลในทางป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมายที่มีต่อบุคคลทั่วไปที่ไม่
เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน (General deterrence)335 

งานวิจัยในยุคหลังจึงบ่งชี ไปในทิศทางที่ว่า โทษจ้าคุกไม่มีผลเป็นการป้องกันการ
กระท้าผิดซ ้าในผู้ที่เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน แต่อาจเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการกระท้าผิด
กฎหมายในอนาคตให้เพ่ิมมากขึ น 

  
2.8.6 เหตุว่าด้วยความล้มเหลวในการใช้โทษตามกฎหมาย 
ส้านักอาชญาวิทยาคลาสสิคเชื่อว่า มนุษย์กระท้าการต่าง ๆ ไปโดยใช้เหตุผล เลือกที่จะ

กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือความพอใจอย่างสูงสุดของตนเองและเพ่ือให้ได้รับความเจ็บปวดน้อย
ที่สุด เรียกว่าเจตจ้านงอันอิสระ (Free Will) ดังนั นมนุษย์จะละเว้นไม่กระท้าผิดกฎหมายถ้าการ
ลงโทษก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่มนุษย์มากกว่าความพึงพอใจที่ได้รับจากการกระท้าผิดกฎหมาย แต่
การลงโทษจะมีประสิทธิภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีโทษตามกฎหมายอยู่และ
การลงโทษจะต้องเกิดขึ นอย่างรวดเร็วและแน่นอน336 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้กระท้าผิดที่ถูก
ลงโทษตามกฎหมายอาจจะมองว่า โทษที่ตนเองได้รับน้อยเกินไป โทษดังกล่าวจึงล้มเหลวในการท้าให้
ผู้กระท้าผิดตระหนักได้ว่าตนเองก้าลังกระท้าสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง แต่หากโทษตามกฎหมายหนักเกินไปก็
อาจจะส่งผลให้ผู้กระท้าผิดต้องแยกตัวออกจากสังคมและกลับไปมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมาย ใน
ขณะเดียวกันโทษบางการก็อาจจะไม่เหมาะสมกับประเภทของความผิดที่กระท้าหรือตัวผู้กระท้าผิด 
เช่น การก้าหนดโทษจ้าคุกที่นานเกินไปส้าหรับการกระท้าผิดครั งแรกหรือการกระท้าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ  
แทนที่จะใช้มาตรการทางเลือกอ่ืน ๆ ในการลงโทษผู้กระท้าผิดลักษณะนี  ผลก็คือโทษตามกฎหมายไม่
สามารถช่วยป้องกันการกระท้าผิดซ ้าได้เท่าที่ควรจะเป็นเพราะโทษยังไม่เหมาะสมพอที่จะสามารถ

                                                           
335 Francesco Drago, Roberto Galbiati and Pietro Vertova, “Prison Conditions 

and Recidivism,” American Law and Economic Review 13 (2011): 103, 127. 
336 ปกรณ์ มณีปกรณ,์ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส

, 2553), หน้า 78-80.; Francis T. Cullen and Robert Agnew, op.cit., p. 22. 
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แก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดได้337 ซึ่งปัญหาในการก้าหนดโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้าผิดนั นจะ
กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 3 และบทที่ 4 ต่อไป 

  
2.8.7 เหตุว่าด้วยความล้มเหลวของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด  
ปัจจุบันในกระบวนการยุติธรรมของรัฐต่าง ๆ ล้วนจัดให้มีโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบังคับโทษแก่ผู้กระท้าผิด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมในเรือนจ้าหรือนอก
เรือนจ้าโดยอาจจะเป็นโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการพักการลงโทษหรือการคุมประพฤติ ซึ่ง
โปรแกรมเหล่านี ย่อมจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อผู้กระท้าผิดได้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ ไม่ขาด
ตอน นอกจากนี  หากปราศจากความร่วมมือจากตัวผู้กระท้าผิดเองแล้ว ก็ยากที่โปรแกรมเหล่านี จะ
สามารถช่วยลดอัตราการกระท้าผิดซ ้าลงได้ ในขณะเดียวกัน ถ้าโปรแกรมเหล่านี ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้กระท้าผิดได้ ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่โปรแกรมเหล่านี จะช่วยป้องกันการกระท้าผิด
ซ ้าได้338 ซึ่งปัจจุบันนี นั นนับว่ามีอุปสรรคมากมายในการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูให้แก่ผู้กระท้าผิดใน
กระบวนการยุติธรรม ทั งปัญหาด้านองค์กรที่จัดให้มีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ปัญหาการเข้าถึง
สาเหตุในการกระท้าผิดของผู้ต้องขังแต่ละราย ปัญหาการควบคุมคุณภาพของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิด และปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดเอง อันเป็นอุปสรรคส้าคัญที่ท้าให้ทฤษฎีทางทัณฑ
วิทยาว่าด้วยการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไม่สามารถด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวถึงโดย
ละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป 

   
2.8.8 เหตุว่าด้วยความล้มเหลวในการกลับคืนสู่สังคมภายหลังพ้นโทษ  
นักวิชาการเห็นว่า ผู้กระท้าผิดที่ได้รับโทษคุมขังเพ่ือป้องกันในเรือนจ้ามักจะประสบปัญหาใน

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอีกครั งภายหลังจากพ้นโทษ โดยเฉพาะเมื่อโลกในปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสูง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและ
การเมือง รวมไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ  ที่ท้าให้โลกข้างนอกเรือนจ้าในขณะที่พ้นโทษมีความแตกต่างจากโลกที่
ผู้กระท้าผิดเคยรู้จักเป็นอย่างมาก339 นอกจากนี  ผู้กระท้าผิดยังต้องเผชิญกับปัญหาอีกหลาย ๆ 
ประการภายหลังพ้นโทษ ซึ่งรวมถึงปัญหาด้านครอบครัว การถูกคนในชุมชนตราหน้า การถูกคว่้า
บาตรจากคนในสังคม ความยากล้าบากในการหางานหรือที่พักอาศัย การกลับสู่ภาคการศึกษา หรือ
การสร้างเนื อสร้างตัวขึ นมาใหม่ เป็นต้น 340 ด้วยเหตุนี ถ้าผู้กระท้าผิดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ผู้กระท้าผิดเหล่านี ก็อาจจะหวนกลับไปกระท้าผิด

                                                           
337 Mihael Ami Cole, Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities, 

op.cit., p. 823. 
338 Ibid. 
339 Ibid. 
340United Nations Office on Drugs and Crime, Introductory Handbook on the 

Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders (New York: 
United Nation, 2012), p. 5.  
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กฎหมายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอีกได้ ดังนั น นักวิชาการจึงเห็นว่า บางครั งการ
กระท้าผิดซ ้าจึงไม่ได้เกิดขึ นเนื่องจากตัวผู้กระท้าผิดเองหรือเป็นเพราะโทษตามกฎหมาย แต่เป็น
เพราะความยากล้าบากในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอกหลังจากพ้นโทษและความล้มเหลวของ
รัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระท้าผิดเหล่านั นนั่นเอง341  

 
2.8.9 เหตุว่าด้วยแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก  
นักวิชาการเห็นว่า แม้ว่าผู้กระท้าผิดจะได้รับการลงโทษที่เหมาะสมและผู้กระท้าผิดยังเต็มใจ

ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ด้วยการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดด้วยความตั งใจ 
แต่ผู้กระท้าผิดส่วนหนึ่งก็ยังอาจจะหวนกลับไปกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีกอันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
ปัจจัยภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าผู้กระท้าผิดจะเข้ารับการฟ้ืนฟูพฤติกรรมเสพยาเสพติดใน
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและตัวผู้กระท้าผิดเองก็มีความประสงค์ที่จะงดเว้นจากยาเสพติด แต่
ผู้กระท้าผิดก็อาจจะต้องหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกได้หากต้องเผชิญกับแรงกดดันจากเพ่ือนที่ยังคง
มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด หรือการที่ผู้กระท้าผิดต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่มีแต่การ
กระท้าผิดกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนี แรงกระตุ้นทางสังคมย่อมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุม
พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของกระบวนการยุติธรรมด้วย342 

  
2.9   เหตุแห่งการกระท้าผิดซ า้ของผู้กระท้าผิดกฎหมายในประเทศไทย: เหตุปัจจัยทาง

สังคม 
 
ปัจจุบันมีงานวิชัยเชิงสังคมวิทยาเป็นจ้านวนมากที่ศึกษาและวิจัยหาสาเหตุในการกระท้าผิด

ซ ้าของผู้กระท้าผิดในประเทศไทย งานวิจัยส่วนใหญ่ล้วนบ่งชี ให้เห็นถึงสาเหตุในด้านการใช้ชีวิต ชีวิต
ในวัยเยาว์ สภาพครอบครัว ปัญหาการศึกษาและการท้างานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมต่าง ๆ  
ว่าเป็นสาเหตุส้าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าในประเทศไทยค่อนข้างมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี  

  
2.9.1 เหตุว่าด้วยสภาพครอบครัว 
สภาพครอบครัวที่ผู้กระท้าผิดเจริญเติบโตขึ นมาและใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัจจัยส้าคัญ

ประการหนึ่งที่มีส่วนบ่มเพาะบุคลิกลักษณะหรืออุปนิสัยของผู้กระท้าผิด รวมไปถึงอาจเป็นเหตุจูงใจ
เหตุหนึ่งที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตในทางท่ีไม่เหมาะสม รายงานการศึกษาผู้ต้องขัง
ที่กระท้าผิดซ ้าในเรือนจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์จ้านวน 68 คน และพนักงานคุมประพฤติในเรือนจ้าดังกล่าว
จ้านวน 5 คน ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า 51.47 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างกระท้าผิดซ ้าเพราะปัญหา
สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวขนาดกลาง บิดามารดา

                                                           
341 Mihael Ami Cole, Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities, 

op.cit., p. 823. 
342 Ibid. 
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แยกกันอยู่หรือหย่าร้าง มีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวไม่สามารถเลี ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้
สมบูรณ์แบบ  ครอบครัวขาดความอบอุ่น ฐานะครอบครัวยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว มีปัญหาด้านการบริโภคไม่เพียงพอ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างห่างเหิน 
บ้างก็มีจ้านวนสมาชิกในครอบครัวมากเกินไป รวมทั งพ่อแม่เลี ยงดูบุตรในลักษณะตามใจมาก
จนเกินไป343   

งานศึกษาวิจัยเด็กและเยาวชนชายที่กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดที่บ้านกรุณาจ้านวน 171 
คน และกลุ่มเจ้าหน้าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาประกอบด้วยนักจิตวิทยา นัก
สังคมศาสตร์และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 8 คน ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า สภาพทางด้าน
ครอบครัวของเด็กและเยาวชนเป็นสาเหตุในการกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดในระดับปานกลาง โดย
สาเหตุที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนและเด็กชายบ้านกรุณาคือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ การ
ขาดความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัว คิดว่าผู้ปกครองจะสามารถช่วยเหลือให้พ้นผิดได้    

 งานศึกษาวิจัยการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ้าพิเศษธนบุรีจ้านวน 283 คน ในปี 
พ.ศ. 2553 พบลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างมักมีวัยเด็กที่บิดามารดา
ไม่ให้ความสนใจค่อนข้างมาก ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พบรองลงมาในระดับปานกลางคือ 
กลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มนี เมื่อมีความรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่สามารถปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวได้ มักจะ
รู้สึกว่าบิดามารดารักพ่ีหรือน้องของตนเองมากกว่า เมื่อมีปัญหาเรื่องเงินก็ไม่สามารถหยิบยืมคนใน
ครอบครัวได้ สมาชิกในครอบครัวไม่เคยท้ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจ
ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสมาชิกในครอบครัวมักจะทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันบ่อยครั ง344  

งานศึกษาวิจัยสาเหตุการกระท้าผิดซ ้าในคดี อุกฉกรรจ์ของผู้ต้องขังเรือนจ้ากลาง
สมุทรปราการจ้านวน 10 คน ในปี พ.ศ. 2545 พบว่า ปัญหาครอบครัวและครอบครัวขาดความอบอุ่น 
ต้องการประชดทางบ้าน มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการกระท้าผิดมากน้อยของผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขัง
ได้รับการอบรมเลี ยงดูจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในลักษณะใช้ความรุนแรงถ้ากระท้าผิด เนื่องจาก
บิดามารดาของผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีการศึกษาและรายได้ค่อนข้างต่้า ส่งผลต่อคุณภาพหรือทักษะใน
การเลี ยงบุตร ครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น เมื่อกระท้าผิดแล้วญาติพ่ีน้องของผู้ต้องขังบางคนไม่
ยอมรับในตัวของผู้ต้องขัง ท้าให้ผู้ต้องขังรู้สึกกดดันและกลายเป็นผู้มีพฤติกรรมต่อต้านหรือเกลียดชัง
ผู้อื่น หลีกหนีสังคมมากขึ นและประชดสังคมด้วยการกระท้าผิดซ ้า 345  

ผลการวิจัยเหล่านี จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของต่างประเทศที่พบว่า สภาพแวดล้อมใน
ครอบครัวตั งแต่วัยเด็กมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวอันน้าไปสู่การเริ่มต้นกระท้า

                                                           
343 ศราวุฒิ พรมนิล, สาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(การศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555), หน้า 75-77. 
344 มนตร์ รักษ์ศรี, การกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ้าพิเศษธนบุรี (สารนิพนธ์คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 93-94. 
345 เวชยันต์ ลูกอินทร์, ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคนกระท้าผิดซ ้าในคดีอุกฉกรรจ์: กรณีศึกษา

ผู้ต้องขังเรือนจ้ากลางสมุทรปราการ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), หน้า 48-51.  
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ผิดกฎหมายครั งแรก จนพัฒนากลายเป็นการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าเนื่องจากผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่เมื่อ
พ้นโทษแล้วก็ต้องกลับไปพบสภาพปัญหาครอบครัวในลักษณะเดิมที่ไม่ได้รับการแก้ไข 

  
2.9.2 เหตุเกี่ยวกับการศึกษา การท้างาน และรายได้ 
งานศึกษาวิจัยปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าของผู้ถูกคุมความประพฤติจ้านวน 

103 คน ในปี พ.ศ. 2537 พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระท้าผิดซ ้าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร้อยละ 52.5 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 24.3 
และต่้ากว่าชั นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 13.5 แต่งานวิจัยนี ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การศึกษากับการกระท้าผิดซ ้าอย่างมีนัยส้าคัญ346 

รายงานการวิจัยการกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นการคุมความประพฤติในปี  2542 พบว่า ผู้ถูก
คุมประพฤติส่วนใหญ่ร้อยละ 82.9 จากที่ส้ารวจมาทั งหมด 1,993 คน ไม่ได้กระท้าผิดซ ้าหลังพ้นการ
คุมประพฤติ แต่ส้าหรับผู้ที่กระท้าผิดซ ้าร้อยละ 17.1 นั น พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นขอทาน มี
อาชีพเกี่ยวกับอบายมุข ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ และไม่มีอาชีพกระท้าผิดซ ้าภายหลัง
มากกว่าผู้ที่มีอาชีพอ่ืน ๆ  โดยกระท้าผิดซ ้าในอัตราร้อยละ 26.1 รองลงมาคือนักเรียนหรือนักศึกษาที่
กระท้าผิดซ ้าในอัตราร้อยละ 18.4 รองลงไปเป็นผู้ท้างานรับจ้างร้อยละ 17.4  ค้าขายหรืออาชีพอิสระ
ร้อยละ 15.7 ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.6 ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท/ห้างร้าน
ร้อยละ 12.7 ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่าผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นกิจลักษณะมักจะมี
เวลาว่างมาก ท้าให้บุคคลเหล่านี ใช้เวลาว่างไปในทางที่ผิดจึงหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้ามากกว่าผู้ที่มี
อาชีพการงานมั่นคงเช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ 347 

รายงานการศึกษาผู้ต้องขังที่กระท้าผิดซ ้าในเรือนจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์จ้านวน 68 คน และ
พนักงานคุมประพฤติในเรือนจ้าดังกล่าวจ้านวน 5 คน ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า สาเหตุของการกระท้า
ผิดซ ้าส่วนใหญ่คือปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวร้อยละ 55.88 แต่รองลงมา
ร้อยละ 42.65 ของกลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุมาจากการไม่ส้าเร็จการศึกษาเพราะขาดความอดทน348 

งานศึกษาวิจัยปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าของผู้ถูกคุมความประพฤติจ้านวน 
103 คน ในปี พ.ศ. 2537 พบว่าร้อยละ 69.9 ของผู้ถูกความประพฤติที่กระท้าผิดซ ้ามีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในฐานะยากจนมีรายได้ต่้ากว่า 5,000 บาท ต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีเพียงร้อยละ 18.2 แต่งานวิจัยนี ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การศึกษากับการกระท้าผิดซ ้าอย่างมีนัยส้าคัญ349 

                                                           
346 ประหยัด พวงจ้าปา, ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าของผู้ถูกคุมความ

ประพฤติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537), หน้า 97. 

347 กรมคุมประพฤติ, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นการคุมความ
ประพฤต ิ(กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2546), หน้า 52. 

348 ศราวุฒิ พรมนิล, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
349 ประหยัด พวงจ้าปา, เรื่องเดิม, หน้า 99. 
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รายงานการวิจัยการกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นการคุมความประพฤติในปี  2542 พบว่า ใน
จ้านวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่กลับมากระท้าผิดซ ้านั น ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีรายได้น้อยหวน
กลับไปกระท้าผิดซ ้ามากท่ีสุด โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท กระท้าผิดซ ้าในอัตราร้อยละ 
23.3 ผู้ที่ไม่มีรายได้กระท้าผิดซ ้าในอัตราร้อยละ 22.9 ส่วนผู้ที่มีรายได้เดือนละ 2,001-4,000 บาท มี
รายได้ไม่แน่นอน และมีรายได้ 4,001-6,000 บาท กระท้าผิดร้อยละ 18.1, ร้อยละ 15 และร้อยละ 
13.2 ตามล้าดับ ส่วนผู้ที่มีรายได้ 6,000 บาท ขึ นไปกระท้าผิดในอัตราร้อยละ 7.9 ซึ่งผู้ท้าวิจัยให้
ความเห็นว่ารายได้ของผู้ถูกคุมความประพฤติมีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นการคุมความ
ประพฤติ350 

ส้าหรับงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ประกอบอาชญากรรมของผู้ต้องขังกระท้าผิดซ ้าคดียาเสพติดให้โทษของเรือนจ้าจังหวัดภูเก็ตด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ต้องขังจ้านวน 35 ราย ในปี พ.ศ. 2550 พบว่าผู้กระท้าผิดซ ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างก่อนต้องโทษ มีสาเหตุมาจากการขาดโอกาสด้านการศึกษา จ้าเป็นต้องท้างานหาเลี ยงชีพก่อน
วัยอันควร ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา งานที่ท้าคือขายแรงงาน มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพสุจริตต่้ากว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ไม่พอยังชีพในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท้าให้
เงินกลายเป็นมูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจกระท้าผิด นอกจากนี ผู้กระท้าผิดกลุ่มนี ยังไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบได้ เมื่อมีความจ้าเป็นต้องใช้เงินจึงต้องประกอบอาชญากรรม351 

ผลการวิจัยของไทยจึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในต่างประเทศที่พบว่า การขาดการศึกษาและ
การไม่ได้รับโอกาสด้านการงานที่เพียงพอท้าให้ผู้กระท้าผิดเหล่านี ไม่สามารถอยู่รอดในสังคมได้ จึง
ต้องหวนกลับไปใช้การกระท้าผิดกฎหมายเป็นเครื่องมือหาเลี ยงชีพในที่สุด 

  
2.9.3 เหตุเกี่ยวกับการคบเพื่อนหรือพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน 
เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ งานศึกษาวิจัยในไทยพบว่า การคบเพ่ือนมีความ

เกี่ยวพันกับพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าของผู้กระท้าผิดในประเทศไทยดังรายละเอียดต่อไปนี  
งานศึกษาวิจัยปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าของผู้ถูกคุมความประพฤติใน

ประเทศไทยจ้านวน 103 คน ในปี พ.ศ. 2537 พบว่า ผู้ถูกคุมประพฤติที่กระท้าผิดซ ้าส่วนใหญ่มี
ปัญหาจากการคบหาสมาคมกับเพ่ือที่มีความประพฤติเบี่ยงเบน โดยร้อย 81.6 คบเพ่ือนที่ดื่มสุรา ร้อยละ 
71.8 คบเพ่ือนที่สูดดมสารระเหย ร้อยละ 70.9 คบเพ่ือนที่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน นอกจากนี ยังพบ
ข้อมูลว่าสาเหตุของการกระท้าผิดเป็นเพราะเพ่ือนชักชวนมากที่สุดร้อยละ 52.4 นอกนั นเป็นเพราะ

                                                           
350 กรมคุมประพฤติ, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระท้าผิดซ ้าภายหลังพ้นการคุมความ

ประพฤติ, หน้า 54. 
351 ศุภรัตน์ ตันติพงศ์วิวัฒน์, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชญากรรม กรณีศึกษาผู้ต้องขังกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติด
ให้โทษของเรือนจ้าจังหวัดภูเก็ต (การศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2550), หน้า 81. 
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อยากลองกระท้าผิด ติดยาเสพติดและกระท้าผิดโดยบันดาลโทสะและถูกกลั่นแกล้งตามล้าดับ โดย
งานวิจัยนี พบว่าการคบเพื่อนมีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดซ ้าอย่างมีนัยส้าคัญ352 

งานศึกษาวิจัยพฤติกรรมการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้า
จ้านวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนจ้านวน 10 คน พบว่า 
กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด โดย
พบว่าเด็ก 7 คนใน 10 คน กระท้าผิดซ ้าเพราะคบหาสมาคมกับกลุ่มเพ่ือนที่มีความประพฤติไม่ดี มี
การเรียนรู้และเกิดการยอมรับค่านิยมในการกระท้าผิดกฎหมาย มีการชักชวนกันให้ลองใช้สิ่งเสพติด
หรือชักชวนให้ท้าลองกระท้าผิดรูปแบบต่าง ๆ  ทั งนี ปัญหาด้านครอบครัวก็มีส่วนผลักดันให้เด็กหันไป
พ่ึงพากลุ่มเพ่ือนไม่ดีมากขึ น โดยเฉพาะการที่เด็กและเยาวชนไม่สามารถพ่ึงพาทางบ้านได้ เมื่อเริ่มมี
ปัญหาและต้องการค้าตอบในข้อสงสัยต่าง ๆ  ครอบครัวก็ไม่สามารถให้ค้าตอบหรือช่วยแก้ปัญหาให้
ได้ เด็กและเยาวชนกลุ่มนี จึงหันไปพ่ึงพาเพ่ือนและถอยห่างจากครอบครัว โดยหันไปใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่กับเพ่ือน คิดว่าเพื่อนมีความเข้าใจตนเองมากกว่าบิดามารดา ซึ่งกลุ่มเพ่ือนที่คบหาก็มักจะเป็นกลุ่ม
เพ่ือนที่มีปัญหาครอบครัวเช่นกัน353 

งานศึกษาวิจัยการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังวัยหนุ่มอายุระหว่าง 18-25 ปี ในเรือนจ้า 12 
แห่ง จ้านวน 387 คน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ร้อยละ 51.3 ของกลุ่มตัวอย่างกระท้าผิดซ ้าเพราะ
ต้องการเงินมาใช้จ่ายง่าย ๆ  มีนิสัยชอบท้าตามอย่างเพ่ือน ๆ   ร้อยละ 23.6 กระท้าผิดซ ้าเพราะคบ
เพ่ือน เช่นเพื่อนชักชวนให้ท้าตาม อยู่ในกลุ่มเพ่ือนว่างงาน เสพยาเสพติด หรือจ้าหน่ายยาเสพติด และ
รองลงมาคือร้อยละ 10.4 ติดอบายมุข ร้อยละ 10.1 ปัญหาในครอบครัวและร้อยละ 4.6 กระท้าผิดซ ้า
เพราะสังคมไม่ยอมรับ354 

ส้าหรับงานวิจัยผู้ต้องขังที่กระท้าผิดซ ้าในเรือนจ้าพิเศษธนบุรีจ้านวน 283 คน ในปี พ.ศ.
2553 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าบิดามารดาไม่ให้ความสนใจตนเองในวัยเด็กมาก
ที่สุด โดยครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี มีลักษณะยากจนต้องหาเช้ากินค่้า มีสมาชิกในครอบครัว
หลายคน มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ให้ความส้าคัญกับการท้ามาหากินมากกว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว355 ซึ่งงานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและ
เยาวชน ที่อยู่ระหว่างถูกคุมความประพฤติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางพบว่าเมื่อ

                                                           
352 ประหยัด พวงจ้าปา, เรื่องเดิม, หน้า 99. 
353 ณภัสสร บุญเพ็ง, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและเยาวชน 

กรณีศึกษา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 150. 

354 กรมราชทัณฑ์, ส้านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, กลุ่มงานพัฒนาระบบการ
พัฒนาพฤตินิสัย, โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าจากรั วสถานพินิจสู่ก้าแพง
เรือนจ้า: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังวัยหนุ่ม (กรุงเทพฯ: กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย 
ส้านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552), หน้า 86. 

355 มนตร์ รักษ์ศรี, เรื่องเดิม, หนา้ 100. 
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เด็กและเยาวชนกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองและสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของเด็กเป็นแบบเดิม ร่วมกับปัญหาที่พนักงานคุมประพฤติไม่มี
เวลาออกไปสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน ท้าให้เด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าได้
โดยง่าย356 

การคบเพื่อนจึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้กระท้าผิดหวนกลับไปใช้ชีวิตอยู่
ในสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดเดิม ๆ ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ย่อมมีอิทธิพลต่อผู้กระท้าผิดจน
ท้าให้ผู้กระท้าผิดอาจหวนกลับไปมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีเช่นเดิม เนื่องจากผู้กระท้าผิดไม่สามารถ
ต้านทานต่อแรงกดดันจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้กระท้าผิดในเวลานั นได้ แม้ว่าผู้กระท้าผิดจะได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการยุติธรรมมาแล้วก็ตาม 

 
2.9.4 เหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
งานวิจัยทางสังคมวิทยาในประเทศไทยจ้านวนมากแสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมด้านที่พัก

อาศัยของผู้กระท้าผิดในสังคมไทยที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เต็มไปด้วยอบายมุขและสิ่งเสพติด ย่อม
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้กระท้าผิดรู้สึกเคยชินกับพฤติกรรมในทางที่ไม่พึงประสงค์อยู่เป็นทุนเดิม เมิ่อ
ผู้กระท้าผิดต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพได้โดยง่าย และการที่
ผู้กระท้าผิดก็ไม่มีทางเลือกและโอกาสทางสังคมที่ดีกว่าเดิม จึงย่อมส่งผลให้ผู้กระท้าผิดสามารถ
ตัดสินใจกระท้าผิดกฎหมายซ ้าได้โดยง่าย  

โดยงานศึกษาวิจัยปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ ้าของผู้ถูกคุมความประพฤติ
จ้านวน 103 คน ในปี พ.ศ. 2537 พบว่า ร้อยละ 39.8 ของผู้ถูกคุมประพฤติที่กระท้าผิดซ ้าพักอาศัย
อยู่ในแหล่งมั่วสุมยาเสพติดให้โทษและสารระเหย และร้อยละ 39.8 พักอาศัยอยู่ในแหล่งการพนัน 
โดยนักวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยกับการกระท้าผิดซ ้าอย่างมี
นัยส้าคัญ357 

งานศึกษาวิจัยการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังวัยหนุ่มอายุระหว่าง 18-25 ปี ในเรือนจ้า 12 
แห่ง จ้านวน 387 คน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าผู้ต้องขังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 34.8 อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชนเมือง ร้อยละ 28.5 พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีผู้เสพยาเสพติดชุกชุม ร้อยละ 
17.5 พักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งก่ออาชญากรรมสูง ร้อยละ 8.3 พักอาศัยอยู่ในชุมชน
ชนบท ร้อยละ 6.0 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งสถานเริงรมย์ มีการมั่วสุมต่าง ๆ  และร้อยละ 
4.9 อาศัยอยู่ ในชุมชนแออัด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในชุมชนเมืองมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมสูงสามารถพบเห็นผู้
เสพยาเสพติด มีการระบาดของยาเสพติดมาก สามารถพบเห็นการทะเลาะวิวาทตบตี มีการใช้ความ
รุนแรงของคนในชุมชนเป็นประจ้า คนในชุมชนอาศัยอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ และหลังออกจากศูนย์

                                                           
356 เกษวรางค์ จิณะแสน, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและเยาวชน ที่อยู่

ระหว่างถูกคุมความประพฤติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 168-169.  

357 ประหยัด พวงจ้าปา, เรื่องเดิม, หน้า 99. 



112 
 

ฝึกอบรมในการกระท้าผิดครั งก่อน กลุ่มตัวอย่างก็ยังคงอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม  ๆ ที่ส่งผลให้
กระท้าผิดซ ้าอีก358 

เช่นเดียวกับงานวิจัยการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ้าพิเศษธนบุรีจ้านวน 283 คน ใน
ปี พ.ศ. 2553 พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดหรือมีการจ้าหน่ายยาเสพติด
ในชุมชนเช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน หรือสารระเหย เป็นชุมชนที่มีคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักหน้าเข้า
ออกตลอดเวลา ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ผู้ที่ย้ายเจ้าออกในชุมชนไม่ปรากฏชัดว่าเป็น
ใครหรือประกอบอาชีพอะไร ในชุมชนมีสถานเริงรมย์ มีการมั่วสุมของคนในสถานที่ต่าง  ๆ เช่น 
ร้านอาหาร ร้านจ้าหน่ายสุรา โรงภาพยนตร์ สถานบริการทางเพศ ในชุมชนมีแหล่งการพนันเช่น โรง
สนุกเกอร์ บ่อนไพ่ โต๊ะพนันฟุตบอล หวยใต้ดิน  และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางคนไม่มีงานท้าหรือถูก
ให้ออกจากงาน359  

 
2.9.5 เหตุเกี่ยวกับการติดสิ่งเสพติดหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุข 
งานศึกษาวิจัยการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังวัยหนุ่มอายุระหว่าง 18-25 ปี ในเรือนจ้า 12 

แห่ง จ้านวน 387 คน ในปี พ.ศ. 2552 พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ร้อยละ 76 เสพสิ่ง
เสพติดก่อนต้องโทษ ส่วนใหญ่เป็นยาบ้าและเสพทุกวัน  ร้อยละ 51.4 เล่นการพนันส่วนใหญ่คือเล่นไพ่ 
รองลงมาคือสนุกเกอร์ พนันบอล โดยเล่นการพนันบ่อยครั งถึงขั นเล่นทุกวัน ร้อยละ 82.4 มีพฤติกรรม
เที่ยวสถานบันเทิงก่อนต้องโทษ ส่วนใหญ่เที่ยวผับหรือดิสโก้เธคสัปดาห์ละ 2-3 วัน และร้อยละ 78.8 
คบหาสมาคมกับเพื่อนที่เป็นอันธพาลโดยมากเป็นเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด360  

งานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศจ้านวนมากที่ล้วนสรุปไปในทาง
เดียวกันว่า การเสพยาเสพติดหรือดื่มแอลกออลล์มีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิดซ ้าในอนาคตเพราะ
ฤทธิ์ของสารเสพติดหรือสิ่งมึนเมาย่อมมีผลบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตนเองของผู้กระท้าผิด 
รวมไปถึงความต้องการหาแสวงหายาเสพติดหรือสิ่งมึนเมามาเสพก็มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้ผู้กระท้าผิด
จ้านวนมากกระท้าผิดกฎหมายซ ้าเพ่ือให้ได้เงินไปซื อยาเสพติด  

ในขณะเดียวกันพฤติกรรมติดการพนันหรือการเที่ยวเตร่ในสถานที่อโคจรอย่างรุนแรงของคน
ไทยส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดจ้านวนมากไม่สามารถยับยั งชั่งใจหรือควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได้ จนกลายเป็นการกระท้าผิดกฎหมายครั งแรกและการกระท้าผิดกฎหมายครั ง
ต่อ ๆ มาในที่สุด 

   
2.9.6 เหตุอื่น ๆ และทัศนคติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดซ ้าที่น่าสนใจ 
งานศึกษาวิจัยการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังวัยหนุ่มอายุระหว่าง 18-25 ปี ในเรือนจ้า 12 

แห่ง จ้านวน 387 คน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ร้อยละ 51.3 ของกลุ่มตัวอย่างกระท้าผิดซ ้าเพราะ
ต้องการเงินมาใช้จ่าย ๆ ง่าย ๆ สบาย ๆ ไม่ต้องท้างานหนักและต้องท้างานเหนื่อย นอกจากนี ผู้ต้องขัง
                                                           

358 กรมราชทัณฑ์, ส้านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, กลุ่มงานพัฒนาระบบการ
พัฒนาพฤตินิสัย, เรื่องเดิม, หน้า 57, 101. 

359 มนตร์ รักษ์ศรี, เรื่องเดิม, หนา้ 89-90. 
360 กรมราชทัณฑ์, ส้านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, กลุ่มงานพัฒนาระบบการ

พัฒนาพฤตินิสัย, เรื่องเดิม, หน้า 58-61. 
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กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อในระดับปานกลางถึงมากที่สุดว่าการท้าผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาที่ใคร ๆ ก็ท้าได้ถ้ามีโอกาส มีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตในทางที่ไม่เหมาะสมคือ ชอบท้างาน
สบาย ๆ  หาเงินง่าย ไม่ต้องเหนื่อย อยู่ไปวัน ๆ ไม่คิดอะไร มองว่าการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด 
เที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นทั่วไป มองว่าการมีทรัพย์สินเงินทองเป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดในการ
ด้าเนินชีวิตเพราะท้าให้รู้สึกว่าตนเองมีค่าและได้รับการยอมรับจากสังคม และยังมีความคิดว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการกระท้าผิดคุ้มค่าท่ีจะเสี่ยงกระท้าผิดอีกด้วย361  

เช่นเดียวกับงานวิจัยการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ้าพิเศษธนบุรีจ้านวน 283 คน ใน
ปี พ.ศ. 2553 พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความคิดว่าสังคมยกย่อง นับถือผู้มีฐานะมากกว่าผู้ที่เป็นคนดีมี
คุณธรรมแต่ยากจน และเห็นว่าสังคมปัจจุบันเป็นแบบวัตถุนิยม ทะเยอทะยาน ดังนั นการก่อ
อาชญากรรมจึงเป็นหนทางเดียวที่ผู้ต้องขังเห็นว่าจะท้าให้ตนเองอยู่ในสังคมได้เทียบเท่ากับคนอ่ืน ๆ 
แสดงให้เห็นผู้ต้องขังที่กระท้าผิดซ ้าเห็นว่าการท้าผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติของสังคม นอกจากนี 
ผู้ต้องขังจ้านวนมากยังมีทัศนคติรักความสบาย ไม่อยากท้างานหนักอีกด้วย362 

ผู้ต้องขังที่กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดของเรือนจ้าจังหวัดภูเก็ตจ้านวน 35 ราย ให้ข้อมูลว่า 
เคยกระท้าผิดแล้วไม่ถูกจับกุมมากกว่า 3 ครั ง และบางรายเคยต้องโทษมาแล้ว 2-3 ครั ง จาก
ประสบการณ์การกระท้าผิดของตนเองและของเพ่ือนพบว่าเมื่อกระท้าผิดกฎหมายแล้วไม่ถูกลงโทษ
ในทันทีท้าให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ โดยแรงเสริมที่
ส้าคัญที่ท้าให้ตัดสินใจกระท้าผิดซ ้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกลุ่มผู้ต้องโทษที่มีทั งผู้เสพและผู้ค้าขณะ
อยู่ในเรือนจ้าท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเกิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการต่อสู้คดี 
สามารถคาดคะเนโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุม รวมทั งกลยุทธ์ต่อสู้คดีและช่องทางการหลบหนี  
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการกระท้าผิดมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาตัดสินใจก่อนเลือก
กระท้าผิดเพ่ือประโยชน์สูงสุด สิ่งเร้าที่ท้าให้ผู้ต้องขังตัดสินใจกระท้าผิดซ ้าคือ เงินทอง บ้านและ
รถยนต์ อ้างเหตุผลในการสร้างฐานะครอบครัว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการกระท้าผิดแล้วเห็นว่าให้
ผลตอบแทนมากกว่าการประกอบอาชีพสุจริต โดยร้อยละ 60 ของผู้กระท้าผิดซ ้าคาดว่าหากถูกจับกุม
ด้าเนินคดีจะต้องโทษจ้าคุกมากกว่า 10 ปี แต่หากไม่ถูกจับกุมด้าเนินคดีจะได้รับผลตอบแทนจากการ
กระท้าผิดกฎหมายมากกว่า 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท อย่างน้อย ๆ ก็คาดว่าจะได้ผลตอบแทน 1 หมื่น
บาท และผู้กระท้าผิดร้อยละ 54.5 คาดว่าจะไม่ถูกจับกุมจึงตัดสินใจกระท้าผิดกฎหมาย 

และหนึ่งในผู้กระท้าผิดซ ้ากลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า “การติดคุกครั งแรกเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่
การติดคุกในครั งต่อไปไม่รู้สึกกลัว” หากโชคร้ายถูกจับกุมและต้องติดคุกก็ท้าใจได้เพราะเตรียมตัว
มาแล้ว ประสบการณ์การติดคุกที่ผ่านมาท้าให้ไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อความยากล้าบากในการใช้ชีวิตใน
เรือนจ้า ผู้กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นคนร้าย แต่คิดว่าตนเอง เป็นผู้มี
ประสบการณ์และความช้านาญ363   

                                                           
361 เรื่องเดียวกัน, หน้า 86, 102, 105. 
362 มนตร์ รักษ์ศรี, เรื่องเดิม, หน้า 98-99. 
363 ศุภรัตน์ ตันติพงศ์วิวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 81-84.  
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งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงมุมมองทางด้านความคิดที่น่าสนใจว่า ผู้กระท้าผิดเหล่านี มี
ทัศนคติและตรรกะทางความคิดที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายโดยสิ นเชิง ผู้กระท้าผิดเหล่านี จึงน่าจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่
จะกระท้าผิดซ ้าเพราะกระบวนการด้านความคิดของบุคคลเหล่านี เห็นว่า การกระท้าผิดกฎหมายเป็น
เรื่องปกติธรรมดา เหมาะสม คุ้มค่า และสมควรท้า จึงมีประเด็นที่น่าคิดว่า การลงโทษผู้กระท้าผิด
เหล่านี ให้ได้รับความเจ็บปวดแต่เพียงอย่างเดียวจะสามารถแก้ไขความคิดและพฤติกรรมของผู้กระท้า
ผิดเหล่านี ได้หรือไม่ ดังที่นักวิชาการในต่างประเทศมีความเห็นว่า โทษจ้าคุกมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย
ส้าหรับผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระท้าผิดซ ้าดังกล่าวในหัวก่อนหน้านี  ด้วยเหตุนี  จ้าเป็น
หรือไม่ที่กระบวนการยุติธรรมอาจจะจ้าเป็นที่จะต้องแสวงหามาตรการอย่างอ่ืนมาใช้เพ่ือแทรกแซง
และปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของผู้กระท้าผิดเหล่านี ให้ไปในแนวทางที่สอดคล้องกับ
บรรทัดฐานของสังคมให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งงานวิจัยนี จะศึกษามาตรการแทรกแซงดังกล่าวในบทถัดไป 

อนึ่ง ส้าหรับสาเหตุการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดกฎหมายในประเทศไทยอันเนื่องมาจาก
กระบวนการยุติธรรมนั น งานวิจัยนี จะน้าเสนอต่อไปในบทที่ 4 ซึ่งจะเป็นบทที่วิเคราะห์สภาพปัญหา
ของกระบวนการยุติธรรมไทยโดยละเอียด  

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาวิจัยพบว่า พฤติกรรมการกระท้าผิดอาญาซ ้าในผู้กระท้าผิดบาง
กลุ่มเป็นปัญหาที่เกิดขึ นอันเนื่องมาจากสาเหตุที่หลากหลายทั งสาเหตุทางด้านสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและสาเหตุอันเนื่องมาจากปัญหาจากการบังคับหรือปรับใช้มาตรการต่าง  ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม เมื่อทราบถึงสาเหตุในการกระท้าผิดซ ้าแล้ว นักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
ต่าง ๆ จึงพยายามคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ขึ นมาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมโดยอ้างอิงทฤษฎีทัณฑ
วิทยาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือหลายทฤษฎีร่วมกันเพ่ือที่จะควบคุม จ้ากัด หรือป้องกันไม่ให้เกิดการ
กระท้าผิดกฎหมายหรือการกระท้าผิดซ ้าขึ นอีกในอนาคต อย่างไรก็ดี ทฤษฎีทัณฑวิทยาแต่ละทฤษฎี
ต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้ทฤษฎีต่าง ๆ ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ทฤษฎีต่าง  ๆ ยังมีความ
ขัดแย้งกันเองจนในที่สุดแล้วส่งผลให้การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่อ้างอิงทฤษฎีทัณฑวิทยา
ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดมากจนเกินไปโดยเฉพาะการพ่ึงพามาตรการในเชิงตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า
แต่เพียงอย่างเดียวที่กลับกลายมาเป็นอุปสรรคส้าคัญที่ท้าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาล้มเหลว
หรือไร้ประสิทธิภาพเท่าที่คาดหวังไว้ ทั งยังก่อให้เกิดปัญหาในด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกเป็นจ้านวนมาก 
อย่างไรก็ดีนักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาต่าง ๆ ก็ยังคงพยายามคิดค้นหาวิธีการอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะ
มาตรการในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้า
ให้ได้หลังจากตระหนักได้ถึงความล้มเหลวของมาตรการในเชิงตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า งานวิจัยนี 
จึงจะขอน้าเสนอปัญหาในการปรับใช้ทฤษฎีทัณฑวิทยาต่าง ๆ ในหลักการและจากประสบการณ์การ
บังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของต่างประเทศต่อไปในบทที่ 3 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย
ต่อไปหลังจากนี    

 



 
 

 
บทท่ี 3  

 
ทฤษฎี แนวคิด และมาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟู 

ผู้กระท้าผิดอาญาและผู้กระท้าผิดซ ้า 
 

เมื่อศึกษาจนเข้าใจถึงบริบทต่าง ๆ ของการกระท้าผิดซ้้าทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ
ไทยแล้ว จึงจ้าเป็นที่จะต้องศึกษาต่อไปว่า ที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศทั้งในอดีต
และปัจจุบันมีแนวทางและวิธีการในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ที่มีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายซ้้า
อย่างไรบ้าง โดยจะศึกษาแนวคิดในการลงโทษผู้กระท้าผิดอาญาตามทฤษฎีทัณฑวิทยา การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการลงโทษผู้กระท้าผิดอาญาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือทราบวิวัฒนาการ
อันเป็นที่มาของกฎหมายที่ใช้ลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในปัจจุบัน ทฤษฎีทัณฑวิทยาที่น้ามา
ปรับใช้กับผู้กระท้าผิดซ้้า มาตรการพ้ืนฐานในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าตามทฤษฎีทัณฑวิทยาใน
ปัจจุบัน อุปสรรคของกฎหมายอาญาตามทฤษฎีทัณฑวิทยาในการป้องกันอาชญากรรมและการกระท้า
ความผิดซ้้าในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ และมาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูกระท้าผิดซ้้าด้วย
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายของต่างประเทศในปัจจุบัน โดยจะท้าการศึกษามาตรการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 
 
3.1   แนวคิดในการลงโทษผู้กระท้าผิดอาญาตามทฤษฎีทัณฑวิทยา 
 
 ทัณฑวิทยา เป็นวิชาที่นักวิชาการจะท้าการศึกษาควบคู่กับวิชาอาชญาวิทยาอันเป็นการศึกษา
ถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการกระท้าผิดกฎหมายเพ่ือศึกษาถึงลักษณะการกระท้าผิด
กฎหมายและสาเหตุการกระท้าผิดกฎหมายเพ่ือหาทางป้องกันการกระท้าผิดกฎหมาย ในขณะที่วิชา
ทัณฑวิทยาเป็นการศึกษาถึงแนวทางการจัดการกับผู้ที่กระท้าผิดกฎหมายภายหลังจากที่เกิดการ
กระท้าผิดกฎหมายขึ้นมาแล้ว วิชาทัณฑวิทยาจึงเป็นการศึกษาส่วนหลังจากท่ีท้าการศึกษาวิชาอาชญา
วิทยาแล้ว364หรือก็คือ เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายแล้ว จึง
ศึกษาถึงวิธีการจัดการ รวมไปถึงวิธีการป้องกันการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว  
 ทั้งนี้ ในปัจจุบันขอบเขตของการศึกษาวิชาทัณฑวิทยาประกอบไปด้วย 4 เรื่องส้าคัญ คือ 
ทฤษฎีและวัตถุประสงค์ในการลงโทษ วิธีการลงโทษ การคุมความประพฤติและการลงโทษโดยใช้
เรือนจ้า365อย่างไรก็ดี ไม่ว่าวิธีการลงโทษ การคุมความประพฤติ และการลงโทษโดยใช้เรือนจ้าจะมี
                                                           

364 นัทธี จิตสว่าง, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
365 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
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รายละเอียดในทางปฏิบัติแตกต่างกันไปอย่างไร แต่สิ่งส้าคัญของวิชาทัณฑวิยาก็คือ แนวความคิดทาง
ทฤษฎีและวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่สะท้อนให้เห็นอยู่ภายใต้วิธีการและมาตรการที่รัฐต่าง ๆ ใช้ใน
การจัดการกับผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติว่า รัฐนั้นหรือสังคมนั้นมีเจตนาและวัตถุประสงค์อย่างไรในการ
จัดการกับผู้ที่กระท้าผิดกฎหมายตามแต่สถานการณ์ของสังคม ณ ขณะที่มีการบังคับใช้วิธีการจัดการ
กับผู้กระท้าผิดในแต่ละวิธีการนั้น ๆ  การศึกษาถึงแนวความคิดทฤษฎีทางทัณฑวิทยาจึงมีความจ้าเป็น
ในการท้าความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของรัฐและสังคมหนึ่ง ๆ ในการจัดการกับผู้กระท้าผิดกฎหมาย
ผ่านวิธีหรือมาตรการในการจัดการกับผู้กระท้าผิดกฎหมายที่รัฐหรือสังคมนั้น  ๆ เลือกใช้อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่ประเทศไทยและต่างประเทศเลือกใช้ในการ
จัดการกับผู้กระท้าผิดดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นั้น 
ปรากฏแนวความคิดทฤษฎีในการจัดการกับผู้กระท้าผิดกฎหมายที่ส้าคัญจ้านวน 4 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
แก้แค้นทดแทน ทฤษฎีป้องปราม ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิด และทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้   
 

3.1.1 ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน (Retribution Theory) 
ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนเป็นแนวความคิดดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณย้อนกลับไปได้ถึงสมัยที่มีการ

สร้างประมวลกฎหมายฮัมมูราบี (Code of Hammurabi) เมื่อประมาณ 1875 ปี ก่อนคริสตศักราช 
มีหลักการว่า การลงโทษผู้กระท้าผิดจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าผู้กระท้าผิดสมควรได้รับความ
เจ็บปวด และความเจ็บปวดดังกล่าวก็ควรจะเท่าเทียมกับปริมาณความร้ายแรงของความเสียหายที่
บุคคลดังกล่าวได้ก่อขึ้นหรือเท่ากับความร้ายแรงของการกระท้าผิดของบุคคลดังกล่าว ซึ่งแนวความคิด
เบื้องหลังการแก้แค้นทดแทนมีที่มาจากแนวความคิดที่ว่า อาชญากรรมหรือการกระท้าผิดกฎหมาย
รบกวนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้นอาชญากรหรือผู้กระท้าผิดกฎหมายจึงสมควร
ได้รับการลงโทษเพ่ือฟ้ืนฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม366  

Ernest van den Haag กล่าวว่า “การแก้แค้นทดแทนไม่ได้ท้าไปเพ่ือท้าให้บุคคลใดพอใจ
หรือเพ่ือชดเชยให้กับบุคคลใดที่ได้รับความทุกข์ทรมาณจากการสูญเสียหรือถูกท้าร้ายอันเนื่องมาจาก
อาชญากรรม แม้ว่ามันอาจจะมีผลเช่นนั้นก็ตาม แต่การแก้แค้นทดแทนมีขึ้นเพ่ือการบังคับใช้กฎหมาย
และเพ่ือการอ้างสิทธิตามกฎหมาย”367  

Andrew von Hirsch อธิบายว่า ในเมื่อผู้กระท้าผิดไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอ่ืน ๆ ที่ในทางตรงข้ามสามารถอดกลั้นไม่เข้าไปรบกวนสิทธิของ
ผู้กระท้าผิด  ผู้กระท้าผิดจึงได้รับประโยชน์อันไม่เป็นธรรมมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม การลงโทษ
จึงเป็นการแก้ไขความไม่เป็นธรรมดังกล่าวด้วยการก้าหนดความเสียหายที่เท่าเทียมกันให้กับผู้กระท้า

                                                           
366 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, Principle 

of Criminology. 11th ed.  (Dix Hills, New York: General Hall, 1993), p. 307. 
367 Ernest van den Haag, Punishing Criminals (New York: Basic Books, 1975),  

p. 11 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, 
op.cit. 



117 
 

ผิด ทั้งนี้เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูความสมดุลที่เสียไปอันเนื่องมาจากการกระท้าของอาชญากร และเมื่อ
ผู้กระท้าผิดถูกลงโทษแล้วย่อมส่งผลให้ผู้กระท้าผิดไม่อาจได้รับประโยชน์เหนือบุคคลได้อ่ืนอีกต่อไป368  

นอกจากนี้ ในการลงโทษผู้กระท้าผิดยังมีหลักการทั่วไปว่า ระดับความรุนแรงในการลงโทษ
จะต้องเท่าเทียมกับความร้ายแรงของการกระท้าผิดที่ได้กระท้าลงไป โดย Von Hirsch กล่าวว่า 
หลักการลงโทษต้องได้สัดส่วนกับความผิดที่กระท้าเป็นหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรม หลักการ
ดังกล่าวเป็นเครื่องรับประกันว่าโทษที่ลงแก่ผู้กระท้าผิดมีความเป็นธรรม ว่าสิทธิ์ของผู้ที่ถูกลงโทษ
ไม่ได้ถูกน้ามาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน และผู้กระท้าผิดไม่ได้รับการปฏิบัติมากกว่าหรือน้อย
กว่าที่ควรจะถูกต้าหนิตามเนื้อหาแห่งการกระท้าผิด369  

Sutherland จึงเห็นว่า การที่รัฐต่าง ๆ ก้าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดกฎหมายถือได้ว่า
เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันกับสัญชาตญาณของมนุษย์ในการแก้แค้นเอาคืนผู้กระท้าผิดนั่นเอง ดังที่ Sir 
James Stephen ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาชาวอังกฤษตั้งข้อสังเกตว่า “กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามีขึ้นเพ่ือแสดงความโกรธแค้นขุ่นเคืองจิตใจ การสมรสมีขึ้นเพ่ือแสดงความรัก” (Criminal 
Procedure is to Resentment What Marriage is to Affection)370  

ในขณะที่ John Dewey โต้แย้งว่า ความเป็นธรรมของการลงโทษจะต้องแสดงให้เห็นได้ถึง
ผลลัพธ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้กระท้าผิดและต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมด้วย 
โดยมากแล้ว คนมักจะกล่าวว่า ถ้าอาชญากรไม่ถูกลงโทษตามที่สมควรถูกลงโทษเสียแล้ว เหยื่อจาก
การกระท้าผิดก็ย่อมจะต้องหาทางแก้แค้นเอาคืนด้วยตนเอง ท้าให้เหยื่อต้องหันไปพ่ึงอ้านาจศาลเตี้ย
หรือปฏิเสธที่จะร้องทุกข์หรือให้การเป็นพยาน ซึ่งอาจกลายเป็นการขัดขวางการจัดการกับอาชญากร
ของรัฐ จากแง่มุมดังกล่าวท้าให้การลงโทษตามกฎหมายกลายเป็นวิธีการจัดการกับความรู้สึกโกรธ
แค้นอาฆาตส่วนตัวของเหยื่อและจึงน้าเอาอาชญากรเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม371  ดังนั้น การ
ลงโทษจึงเป็นการอ้างว่ากฎหมายอยู่เหนือสิ่งอ่ืนใด (Superiority of Moral Law)372  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทฤษฎีแก้แค้นทดแทนจะมีรากฐานความคิดมาแต่สมัยโบราณและยังคง
ยึดถือกันมาในการก้าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีข้อบกพร่อง
หลายประการที่ท้าให้การลงโทษผู้กระท้าผิดเพื่อแก้แค้นทดแทนเป็นส้าคัญยังมีอุปสรรคหลายประการ
กล่าวคือ 

                                                           
368Andrew von Hirsch, Doing Justice (New York: Hill and Wang, 1976), pp. 47, 

161 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
369 Andrew von Hirsch, op.cit., pp. 69-71 quoted in Edwin H. Sutherland, 

Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
370 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
371John Dewey, Human Nature and Conduct (New York: Henry Holt, 1922), 

pp. 18-19 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, 
op.cit., pp. 307-308. 

372 Urmilla Sharma and S. K. Sharma, Principles and Theory of Political 
Science (India: Nice Printing, 2007), p. 303.  
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ประการแรก ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนพิจารณาเพียงว่าสมควรจะลงโทษผู้กระท้าผิดอย่างไรให้
เหมาะสมกับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท้าลงไป โดยไม่ได้พิจารณาว่าโทษดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้
บุคคลดังกล่าวกลับไปกระท้าผิดซ้้าได้อย่างไรหรือจะช่วยป้องปรามไม่ให้บุคคลทั่วไปไม่ให้กระท้าผิด
เช่นเดียวกับผู้ที่ถูกลงโทษได้อย่างไร ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนจึงเป็นการมองการกระท้าที่เกิดขึ้นในอดีต
แต่ไม่ได้พิจารณาไปถึงประโยชน์ในอนาคตท่ีจะได้จากการลงโทษ 

ประการที่สอง ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนมุ่งพิจารณาว่าโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าผิดเหมาะสมกับ
ความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้กระท้าแล้วหรือไม่ แต่ขาดการค้านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม
โดยรวม ดังนั้นถ้าผู้กระท้าผิดได้รับโทษที่สาสมกับความผิดที่ตนเองกระท้าแล้วก็ต้องปล่อยตัวไปโดย
ไม่ค้านึงถึงว่าบุคคลดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่ หรือถ้าลงโทษผู้กระท้าผิดได้
อย่างสาสมแล้ว ภายหลังผู้กระท้าผิดจะสามารถท้ามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพได้หรือไม่หรือจะกลายเป็น
ภาระของสังคมท่ีต้องเลี้ยงดูต่อไป เช่น การลงโทษโจรขโมยของด้วยการตัดมือ โจรก็ย่อมกลายเป็นคน
พิการเป็นภาระของสังคมต่อไป 

ประการที่สาม จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถวัดได้ว่าโทษที่จ ะลงแก่
ผู้กระท้าผิดเหมาะสมกับความผิดที่กระท้าลงแล้วหรือไม่ จึงเป็นการยากที่จะก้าหนดลงไปได้ว่าลงโทษ
อย่างไรหรือเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด การก้าหนดโทษจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความคิดของแต่ละ
บุคคล ท้าให้เกิดปัญหาว่าการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดเป็นธรรมแก่ผู้กระท้าผิดและผู้เสียหายแล้ว
หรือไม่373 

ประการที่สี่ ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนในปัจจุบันให้ความส้าคัญกับการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิด
สมควรได้รับ (Just Deserts) กล่าวคือโทษต้องได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด ดังนั้นผู้ที่กระท้าผิด
อาญาในลักษณะเดียวกันก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันหรือเท่า ๆ กัน โดยค้านึงถึงปัจจัยทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจเช่นความยากจน  ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนจึงไม่เปิดโอกาสให้น้าปัญหาด้านความไม่เท่าเทียม
กันภายในสังคมเข้ามาประกอบการพิจารณาก้าหนดโทษและจึงไม่เปิดโอกาสให้มีการบรรเทาโทษหรือ
ลดโทษให้กับผู้กระท้าผิดที่ตกอยู่ในสถานการณ์หรือในสภาพสังคมที่ท้าให้บุคคลดังกล่าวยากที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเคร่งครัด ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนในปัจจุบันจึงขาดความตระหนักถึงภูมิ
หลังและสถานการณ์ของผู้กระท้าผิด จึงอาจท้าให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนยากจน ชนกลุ่มน้อย ชน
เผ่าต่าง ๆ  สตรีและผู้กระท้าผิดที่ยังมีอายุน้อยซึ่งเป็นประเด็นที่แฝงอยู่ในทฤษฎีแก้แค้นทดแทน  

ประการที่ห้า ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนที่เคร่งครัดกับการก้าหนดโทษที่ได้สัดส่วนกับความผิด
อาจมีผลเป็นการละเลยสิทธิของผู้กระท้าผิดบางประการ เช่น โทษประหารชีวิตอาจเป็นโทษที่
เหมาะสมกับความผิดของผู้กระท้าผิดในคดีฆ่าคนตายแล้ว แต่ปัจจัยทางชีวภาพบางประการ เช่น อายุ
และสุขภาพจิต ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการก้าหนดโทษของผู้กระท้าผิดให้เบาลง กระบวนการ
ยุติธรรมที่มีความเคร่งครัดกับสัดส่วนของโทษมากจึงอาจมองว่าการก้าหนดโทษโดยค้านึงถึงปัจจัยทาง
ชีววิทยาดังกล่าวย่อมเป็นการขัดขวางการก้าหนดโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด และอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้กระท้าผิดได้  

                                                           
373 นัทธี จิตสว่าง, เรื่องเดิม, หน้า 24-25. 
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ประการสุดท้าย การพิจารณาโทษโดยพิจารณาจากความร้ายแรงของการกระท้าผิดเป็นสิ่งที่
ท้าได้ยากในทางปฏิบัติ374 เพราะยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถวัดระดับความร้ายแรงของการกระท้าผิด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเที่ยงตรง การวัดความร้ายแรงของการกระท้าผิดจึงยังคงเป็นปัญหามาจนถึง
ทุกวันดังจะได้กล่าวถึงหลังจากนี้ 

 
3.1.2 ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิด (Deterrence Theories)  
ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิดมีที่มาจากความเชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือฝ่าฝืนกฎหมายหลังจากค้านวณผลประโยชน์และผลเสียที่จะได้จากการกระท้าของตนเองแล้ว 
โทษตามกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการข่มขู่ให้ผู้ที่อาจจะกระท้าผิดกฎหมายเกิดความเกรงกลัว
ต่อผลเสียอันเกิดจากโทษตามกฎหมายและไม่คิดที่จะกระท้าผิดอีกต่อไป375  ซึ่งผู้ที่คาดว่าจะได้รับผล
ในทางป้องปรามการกระท้าผิดตามทฤษฎีมี 2 ประเภท คือ ผู้กระท้าผิดที่ได้รับโทษตามกฎหมายและ
ประชาชนทั่วไป ทฤษฎีป้องปรามจึงแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีย่อย คือ  

3.1.2.1 ทฤษฎีป้องปรามทั่วไป (General Deterrence) 
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท้าผิดกฎหมาย

ค่อย ๆ เปลี่ยนจากเพ่ือการลงโทษผู้กระท้าผิดส้าหรับความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้กระท้าไปเพียง
ประการเดียวไปเป็นการลงโทษเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม นักวิชาการที่เชื่อว่าการ
ลงโทษผู้กระท้าผิดจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมด้วยเห็นว่าการลงโทษสามารถยับยั้งหรือป้อง
ปรามไม่ให้ผู้อื่น ๆ กระท้าผิดกฎหมายเพราะเห็นตัวอย่างผู้กระท้าผิดที่ถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยตั้ง
ข้อสันนิษฐานว่า เมื่อผู้กระท้าผิดถูกลงโทษ ประชาชนทั่วไปที่รับรู้ถึงการลงโทษดังกล่าวย่อมได้เรียนรู้
ว่าการกระท้าผิดกฎหมายดังกล่าวมีโทษตามกฎหมาย และผู้กระท้าผิดที่ถูกลงโทษต้องได้รับความ
เจ็บปวดประการใดประการหนึ่งจากการถูกลงโทษท้าให้ประชาชนทั่วไปละเว้นไม่กระท้าผิด
เช่นเดียวกันกับผู้กระท้าผิดที่ถูกลงโทษดังกล่าวเพราะเกรงกลัวว่าจะต้องได้รับความเจ็บปวดจากการ
โทษตามกฎหมายในลักษณะเดียวกัน376 ดังนั้น การลงโทษผู้กระท้าผิดตามกฎหมายจึงเป็นการแสดง
ตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้กระท้าผิดกฎหมายให้ตระหนักได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของโทษ
ตามกฎหมาย377 ซึ่งข้อสันนิษฐานอันเกิดจากการเห็นผู้อ่ืนถูกลงโทษดังกล่าวเรียกว่า การป้องปราม
ทั่วไปหรือก็คือการป้องปรามที่มีผลต่อบุคคลทั่วไปนอกเหนือจากตัวผู้กระท้าผิดเอง 

                                                           
374 Alana Barton, “Just Deserts Theory,” In Encyclopedia of Prisons & 

Correctional Facilities (, 2004), p. 506. 
375 Ihekwoaba D. Onwudiwe, Jonathan Odo and Emmanuel C. Onyeozili, 

“Deterrence Theory,” In Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities, Mary 
Bosworth, ed. (Thousand Oaks, CA: SAFE, 2005), p. 233. 

376 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 
308. 

377 Ihekwoaba D. Onwudiwe, Jonathan Odo and Emmanuel C. Onyeozili, 
op.cit. 
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ดังนั้น แนวความคิดหลักของทฤษฎีป้องปรามทั่วไปก็คือ การท้าให้ผู้กระท้าผิดได้รับ
ความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษเพราะกระท้าผิดกฎหมายเป็นการข่มขวัญบุคคลอ่ืน  ๆ  โทษตาม
กฎหมายจึงมีความส้าคัญเพราะเหตุผลดังกล่าว แม้ว่าอาจจะไม่ท้าให้เกิดความเกรงกลัวได้ทุกคน378 

หลักการของการป้องปรามท่ัวไปตั้งอยู่บนสมมุติฐาน 2 ประการ คือ 
ประการแรก ปัจเจกบุคคลย่อมเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและจึงพยายามอย่าง

หนักเพ่ือที่จะเพ่ิมพูนผลประโยชน์หรือความพึงพอใจให้กับตนเอง 
ประการที่สอง ปัจเจกบุคคลใช้เหตุผลในการตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองจากการค้านวณผลได้และผลเสียหรือความพึงพอใจและความเจ็บปวดอันเกิดจากการกระท้า
ต่าง ๆ ของตนเอง  

สมมุติฐานทั้งสองประการจึงเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นพฤติกรรมอาชญากรหรือพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดกฎหมายก็ล้วนเป็นผลผลิตอัน
เกิดจากการเลือกของมนุษย์ การตัดสินใจที่จะก่ออาชญากรรมมักจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการเลือกและ
วิเคราะห์ระหว่างผลได้และผลเสียหรือความพึงพอใจกับความเจ็บปวดทรมานในทางที่เห็นแก่ตัว ซึ่ง
มนุษย์เลือกที่จะกระท้าผิดกฎหมายเมื่อบุคคลเหล่านั้นประเมินความเป็นไปได้ทั้งหมดภายใต้ขอบเขต
ข้อมูลที่มีอยู่และเห็นว่าการก่ออาชญากรรมจะให้ผลดีมากกว่าผลเสีย หรือให้ความพึงพอใจมากกว่า
ความเจ็บปวดทรมานมากกว่าการกระท้าอ่ืน ๆ  และด้วยตรรกะเดียวกัน มนุษย์ก็เลือกจะละเว้นจาก
การกระท้าผิดกฎหมายเมื่อบุคคลเหล่านั้นเห็นว่า อาชญากรรมจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี หรือ
ได้รับความเจ็บปวดทรมานมากกว่าความพึงพอใจ  

ผลเสียอันเกิดจากการกระท้าผิดกฎหมายจึงมักจะได้รับการพิจารณาจากความ
ร้ายแรง ความแน่นอนและความรวดเร็วในการถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการกระท้าผิดนั้น ดังนั้นถ้า
โทษตามกฎหมายมีความร้ายแรง แน่นอนและรวดเร็วมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการเพ่ิมข้อเสียของการ
กระท้าผิดกฎหมายและจึงส่งผลให้อัตราการกระท้าผิดกฎหมายลดลง379  

3.1.2.2 ทฤษฎีป้องปรามเป็นการเฉพาะ (Specific Deterrence)  
นักวิชาการที่เชื่อมั่นว่าโทษตามกฎหมายจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมยังมี

ความเห็นอีกว่า โทษตามกฎหมายสามารถเปลี่ยนแปลงผู้กระท้าผิดได้ด้วยการท้าให้ผู้ที่ถูกลงโทษตาม
กฎหมายเกิดความกลัวว่าถ้ากระท้าผิดกฎหมายอีกอาจท้าให้ต้องถูกลงโทษอีก ข้อสันนิษฐานถึงความ
เกรงกลัวของผู้กระท้าผิดว่าจะถูกลงโทษซ้้าอีกถ้ากระท้าผิดอีกเรียกว่า การป้องปรามเป็นการเฉพาะ  

ทฤษฎีนี้กล่าวว่า โทษตามกฎหมายเป็นบทเรียนส้าหรับผู้กระท้าผิดเพราะโทษ
ดังกล่าวช่วยสอนให้ผู้กระท้าผิดได้เรียนรู้ถึงผลร้ายจากพฤติกรรมบางประการของผู้กระท้าผิด และ
ผลร้ายดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะโทษตามกฎหมายท้าให้
ผู้กระท้าผิดเกิดความเกรงกลัว จึงละเว้นไม่กระท้าพฤติกรรมที่ท้าให้ตนต้องถูกลงโทษเช่นนั้นอีกใน

                                                           
378 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
379Jack Gibbs P., Crime, Punishment, and Deterrence, (New York: Elsevier, 

1975), p. 5 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, 
op.cit., pp. 308-309. 
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อนาคต ดังนั้น ผู้กระท้าผิดที่ถูกลงโทษจึงเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการกระท้าผิดกฎหมายในลักษณะ
เดียวกันกับเด็กที่เคยจับเตาขณะที่ก้าลังร้อนแล้วถูกลวกท้าให้เด็กเรียนรู้ว่าไม่ควรจับเตาในขณะที่
ร้อน380 

ความรุนแรง ความแน่นอนและความรวดเร็วในการลงโทษเพ่ือการป้องปรามการ
กระท้าผิดกฎหมาย 

ทฤษฎีป้องปรามมีที่มาจากแนวความคิดของนักปรัชญา 3 ท่าน คือ Thoms Hobbes, 
Cesare Beccaria และ Jeremy Bentham ที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า มนุษย์มักจะสนใจแต่
ประโยชน์ของตนเอง เช่น ประโยชน์ในทางวัตถุ ความปลอดภัยของตนเองและชื่อเสียงทางสังคม 
ดังนั้นมนุษย์จะไม่กระท้าผิดกฎหมายถ้าผลเสียจากการกระท้าผิดกฎหมายมีมากกว่าผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการกระท้าดังกล่าว 381 ดังนั้น ถ้าโทษตามกฎหมายมีความรุนแรง แน่นอนและรวดเร็วแล้ว 
บุคคลที่ใช้เหตุผลในการกระท้าการต่าง ๆ ย่อมสามารถค้านวณผลดีผลเสียก่อนที่จะกระท้าผิดกฎหมาย
และจึงยับยั้งไม่กระท้าผิดกฎหมายถ้าค้านวณแล้วเห็นว่าผลเสียมีมากกว่าผลดี อย่างไรก็ดีนักปรัชญา
คลาสสิคยังเห็นว่าความแน่นอนในการลงโทษมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมาย
มากกว่าความรุนแรงของโทษ และจึงปฏิเสธการทรมานผู้กระท้าผิดเพ่ือให้สารภาพและปฏิเสธโทษ
ประหารชีวิตว่าไม่ใช่วิธีการทีมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมาย 382 ซึ่งงานวิจัย
ของ Charles Tittle ในปี ค.ศ. 1969 ก็พบข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดของนักปรัชญายุคคลาสสิค
ดังกล่าวโดยสรุปว่าความแน่นอนในการลงโทษมีผลช่วยยับยั้งการกระท้าผิดกฎหมายแต่ความร้ายแรง
ของโทษจะมีผลช่วยยับยั้งการกระท้าผิดกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการยุติธรรมสามารถรับประกัน
ได้ถึงความแน่นอนในการลงโทษ383  

 
3.1.3 ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิด (Incapacitation)  
วิธีการป้องกันการกระท้าผิดซ้้าในอนาคตที่ตรงเป้าหมายที่สุดวิธีการหนึ่งก็คือวิธีการตัด

โอกาสในการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดด้วยการจ้าคุก ประหารชีวิตหรือด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถตัด
ความเป็นไปได้ในการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิด เช่น ด้วยการตอนหรือท้าหมันผู้กระท้าผิดฐาน
ข่มขืนกระท้าช้าเราหรือการตัดมือผู้ที่ชอบล้วงกระเป๋าเพ่ือป้องกันไม่ให้กระท้าผิดซ้้าอีก อย่างไรก็ดี 
ประชาธิปไตยเสรีนิยมดังเช่นในปัจจุบันมีแนวโน้มในทางต่อต้านวิธีการลงโทษที่รุนแรงและโหดร้าย 
เว้นแต่โทษบางประเภทเช่น โทษประหารชีวิตที่ยังบังคับใช้กันอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ ท้าให้การ
ลงโทษเพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ้้าที่ยังคงบังคับใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ การจ้าคุก 
(Incarceration) 

                                                           
380 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 

313. 
381 Ihekwoaba D. Onwudiwe; Jonathan Odo and Emmanuel C. Onyeozili, 

op.cit., p. 234. 
382 Ibid., p. 235. 
383 Ibid., p. 236.  
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ภายใต้หลักการตัดโอกาสในการกระท้าผิดโดยแท้ ถ้าผู้กระท้าผิดสองคนมีแนวโน้มที่จะเป็น
อันตรายต่อสังคม (Dangerous) เหมือน ๆ กัน กล่าวคือมีโอกาสที่จะกระท้าผิดกฎหมายอย่างเดียวกัน
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในอนาคต ระยะเวลาจ้าคุกของบุคคลสองคนดังกล่าวก็ควรจะมีระยะเวลา
เท่า ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ถ้าพิเคราะห์ถึงเฉพาะความเป็นอันตรายของบุคคลสองคนภายใต้หลักการตัด
โอกาสในการกระท้าผิดโดยแท้แล้ว ผู้กระท้าผิดคนที่กระท้าผิดถึงขั้นพยายามกระท้าความผิดก็สมควร
ที่จะถูกลงโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลาเท่ากับผู้ที่กระท้าผิดส้าเร็จแล้วเพราะผู้กระท้าผิดทั้งสองคนมี
ลักษณะน่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมเหมือน ๆ กันถ้าบุคคลทั้งสองกระท้าความผิดส้าเร็จเหมือน ๆ กัน    

นอกจากนี้ ถ้าการพิเคราะห์ถึงแต่ความเป็นอันตรายของผู้กระท้าผิดและแนวโน้มที่บุคคล
ดังกล่าวจะกระท้าผิดซ้้าอีกเป็นส้าคัญแล้ว ก็ไม่จ้าเป็นที่จะต้องรอจนกระทั่งเกิดการกระท้าผิดหรือ
กระท้าผิดจนส้าเร็จแล้วจึงจะลงโทษบุคคลดังกล่าวเพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิด ถ้ากระบวนการ
ยุติธรรมสามารถหาวิธีการในการคาดเดาว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะกระท้าผิดซ้้าในอนาคตหรือไม่ได้
อย่างแม่นย้าและน่าเชื่อถือแล้ว กระบวนการยุติธรรมก็สามารถตัดโอกาสในการกระท้าผิดของบุคคล
ดังกล่าวได้ล่วงหน้า  อย่างไรก็ดี สังคมมนุษย์ยังต้องค้านึงถึงเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการควบคุม
อาชญากรรมด้วย ท้าให้แนวความคิดเรื่องการตัดโอกาสในการกระท้าผิดโดยเด็ดขาดอาจจะขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของสังคม และในทางกลับกัน กระบวนการยุติธรรมก็อาจจะปฏิเสธไม่ลงโทษ
ใด ๆ แก่ผู้กระท้าผิดเลยก็ได้ไม่ว่าความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้กระท้าลงไปจะร้ายแรงเพียงใด ถ้า
ปรากฏว่าผู้กระท้าผิดไม่มีความเสี่ยงที่จะกลับไปกระท้าผิดซ้้าอยู่เลย ตัวอย่างเช่น ถ้าสามีฆ่าภรรยาที่
แต่งงานกันมา 50 ปี เพราะเชื่อว่าภรรยาของเขาก้าลังจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและสามีก็ต้องการจะ
ตายพร้อมภรรยา คนทั่วไปก็ย่อมเล็งเห็นได้ว่าไม่มีทางที่ชายคนดังกล่าวจะฆ่าผู้ใดซ้้าอีกในอนาคต ด้วย
เหตุนี้ภายใต้หลักการตัดโอกาสในการกระท้าผิดแล้วชายคนดังกล่าวก็ไม่สมควรถูกลงโทษแม้แต่
น้อย384 

ดังนั้น ถ้าพิจารณาเฉพาะแต่หลักการตัดโอกาสในการกระท้าผิดแล้ว เท่ากับว่ากระบวนการ
ยุติธรรมจะลงโทษเฉพาะผู้ที่ยังมีความเสี่ยงว่าจะกลับไปกระท้าผิดซ้้าอีกเพ่ือที่จะจ้ากัดไม่ให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถกลับไปกระท้าผิดอีกได้ แต่จะไม่ลงโทษผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าอีก การ
บังคับใช้แต่หลักการตัดโอกาสในการกระท้าผิดเพียงหลักการเดียวโดยไม่ค้านึงถึงหลักการแก้แค้น
ทดแทนหรือการป้องปรามการกระท้าผิดในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดจึงเป็นไปไม่ได้แม้แต่น้อย 
ในการก้าหนดโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้าผิดแต่ละคนจึงจ้าเป็นที่จะต้องชั่งน้้าหนักระหว่างหลักการ
แก้แค้นทดแทน การป้องปรามทั่วไป การป้องปรามเป็นการเฉพาะและการตัดโอกาสในการกระท้าผิด 
และยังอาจจะต้องค้านึงถึงว่าการลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวจะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของ
ผู้กระท้าผิดได้หรือไม่อีกด้วยดังจะได้กล่าวถึงทฤษฎีการแก้ไขฟ้ืนฟูในหัวข้อต่อไปนี้ 

 
3.1.4 ทฤษฎีแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (Rehabilitation) 
จนกระทั่งก่อนประมาณ 200 ปีก่อนหน้านี้ ทางเลือกในการตอบสนองต่อการกระท้าผิด

กฎหมายยังมีไม่มากนัก โดยเป็นที่กล่าวกันโดยทั่วไปว่าผู้กระท้าผิดจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองได้ถ้าถูกลงโทษตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมักจะสรุปกันในการวางนโยบายของรัฐอีกว่า
                                                           

384 Paul H. Robinson, Distributive Principles of Criminal Law: Who Should 
Be Punished How Much?, (Oxford, n.p., 2008), pp. 8-9. 
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การลงโทษผู้กระท้าผิดสามารถยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายได้ซึ่งจะช่วยลดอัตราการ
เกิดอาชญากรรมลงได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมักเลือกที่จะใช้วิธีการลงโทษหรือมิฉะนั้นก็ไม่ท้าอะไรเลยใน
การเปลี่ยนแปลงผู้กระท้าผิดหรือป้องกันอาชญากรรม อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
แนวโน้มในการจัดการกับผู้กระท้าผิดเป็นไปในแนวทางของการวางนโยบายและโปรแกรมต่าง ๆ ที่
ออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือมากกว่าลงโทษผู้กระท้าผิดแต่เพียงประการเดียว 385 และด้วยเหตุที่การ
กระท้าผิดกฎหมายถูกมองว่าเป็น “ความเจ็บป่วย” (Sickness) ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการลงโทษจึง
ควรเป็นไปเพ่ือรักษา (Cure) ผู้กระท้าผิดเป็นส้าคัญ386  

Benjamin Karpman กล่าวว่า “...การจ้าคุกและการลงโทษไม่ใช่วิธีการจัดการกับผู้กระท้า
ผิดที่เหมาะสมโดยตัวของมันเอง เราจ้าเป็นจะต้องแก้ไขผู้กระท้าผิดเหล่านั้นอย่างคนที่เจ็บป่วยทาง
จิตใจซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้กระท้าผิดเหล่านั้นก็เจ็บป่วยทางจิตใจในทุกแง่มุม จึงไม่มีเหตุผลใดที่
จะต้องลงโทษคนเหล่านี้ส้าหรับพฤติกรรมที่พวกเขาไม่อาจควบคุมได้ไปมากกว่าการลงโทษคนที่ต้อง
หายใจทางปากเพราะป่วยเป็นโรคต่อมทอลซิลโต...จึงเป็นความหวังว่าความก้าวหน้าทางกระบวนการ
ทางจิตวิทยาและอาชญาวิทยาจะช่วยแทนที่ผู้คุมและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยพยาบาล 
และแทนที่ผู้พิพากษาด้วยนักจิตวิทยาที่พยายามด้วยจิตใจที่คิดจะแก้ไขและรักษาผู้กระท้าผิดแทนที่
จะเพียงแต่จะลงโทษผู้กระท้าผิดตามกฎหมายเท่านั้น...”387 

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจึงเพ่ือรักษาผู้กระท้าผิดมากกว่าที่จะ
ลงโทษผู้กระท้าผิดและเพ่ือที่จะรักษาผู้กระท้าผิดได้จึงจ้าเป็นต้องมีการท้าความเข้าใจสภาพจิตใจของ
ผู้กระท้าผิดด้วยการศึกษากฎหมายอาญา พฤติกรรมอาชญากรและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
เชิงสังคมวิทยา ซึ่งสะท้อนกลับมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันดังเช่น การเข้าไปแทรกแซง
พฤติกรรมของเยาวชนในชั้นศาล และขยายไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในผู้ใหญ่อย่างรวดเร็ว
ทั้งในระดับชั้นศาล เรือนจ้าและระบบการรอการลงโทษและพักการลงโทษต่าง ๆ  และโปรแกรมลด
การกระท้าผิดกฎหมายในผู้ติดสุราหรือยาเสพติด เป็นต้น388  

ส้าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดด้วยกระบวนการยุติธรรมนั้น Maltz กล่าวว่า การแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด (Rehabilitation) หมายถึงรูปแบบกระบวนการที่มีความหมายตามล้าดับดังต่อไปนี้ 

1. ผู้กระท้าผิดหรือผู้ต้องขังเป็นบุคคลที่มีปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของ
พฤติกรรมอาชญากร 

                                                           
385 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit.,    

p. 330. 
386 Kathryn M. Campbell, “Rehabilitation Theory,” In Encyclopedia of Prisons 

& Correctional Facilities, op.cit., p. 832. 
387 Benjamin Karpman, “Criminality, Insanity and the Law,” Journal of 

Criminal Law and Criminology 39 (1949): 605 quoted in Edwin H. Sutherland, 
Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 331. 

388 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 
331. 
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2. บุคลากรด้านการแก้ไขพฤติกรรมของทัณฑสถานสามารถวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้องและทัณฑสถานก็มีวิธีการดูแลแก้ไขพฤติกรรมให้กับผู้ต้องขังหรือผู้กระท้าผิด 

3. จะมีการน้าวิธีการดูแลแก้ไขพฤติกรรมมาปรับใช้กับผู้ต้องขังหรือผู้กระท้าผิดอย่าง
เหมาะสมและ 

4. ปัญหาของผู้ต้องขังหรือผู้กระท้าผิดจะได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาลงอันเป็นผล
เนื่องมาจากการได้รับการดูแลแก้ไขพฤติกรรมด้วยวิธีการของทัณฑสถาน 

5. ด้วยเหตุนี้ พฤติกรรมอาชญากรของผู้ต้องขังหรือผู้กระท้าผิดจะเริ่มลดน้อยถอยลงอัน
เป็นผลมาจากการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ต้องขังหรือผู้กระท้าผิด389 

จึงเห็นได้จากรูปแบบในการจัดการกับผู้กระท้าผิดกฎหมายดังกล่าวข้างต้นว่ามีความแตกต่าง
ไปจากรูปแบบเดิม ๆ ที่เน้นการลงโทษเป็นส้าคัญเป็นอย่างมาก ท้าให้รูปแบบทฤษฎีทางอาชญาวิทยา
ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และส่งผลให้การ
ตอบสนองต่อการกระท้าผิดกฎหมายด้วยการเข้าไปแทรกแซงแก้ไขพฤติกรรมผู้กระท้าผิดเริ่มเข้ามามี
บทบาทเหนือการตอบสนองด้วยการลงโทษและดูเหมือนว่ากระบวนการตอบสนองด้วยการแก้ไข
ผู้กระท้าผิดจะประสบความส้าเร็จตั้งแต่ช่วงแรก ๆ  จึงมีการพัฒนาทฤษฎีทางอาชญาวิทยาขึ้นมาใหม่
และน้าไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดหลากหลายวิธีการ390 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวความคิดเรื่องการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจะได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก แต่การตอบสนองต่อการกระท้าผิดกฎหมายด้วยการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดก็มีความ
ขัดแย้งกับทฤษฎีในเชิงแก้แค้นทดแทนและป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมาย โดยนักอาชญาวิทยามี
ความเห็นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนแนวคิดการลงโทษผู้กระท้าผิด อีกฝ่ายคัดค้านการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดแต่สนับสนุนการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

1.  ฝ่ายที่สนับสนุนการลงโทษ 
เหตุผลประการแรก การลงโทษผู้กระท้าผิดเป็นวิธีการเดียวที่ช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชน

กระท้าสิ่งชั่วร้ายเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงต้องลงโทษผู้กระท้าผิดกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการกระท้าผิดกฎหมาย391 งานวิจัยจ้านวนมากแสดงให้เห็นว่าความหวาดกลัวต่อ
การถูกลงโทษได้ผลในทางปฏิบัติ โดยมีคนจ้านวนหนึ่งที่งดเว้นไม่กระท้าผิดกฎหมายบางประเภท

                                                           
389 Michael D. Maltz, Recidivism (Orlando, Florida: Academic Press, 1984, 

2001),  p. 8, Retrieved the internet edition July 1, 2015 from http://www.uic.edu/ 
depts/lib/forr/pdf/crimjust/recidivism.pdf 

390 Paul H. Robinson, op.cit., p. 9. 
391 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 

335. 

http://www.uic.edu/%20depts/lib/forr/pdf/crimjust/recidivism.pdf
http://www.uic.edu/%20depts/lib/forr/pdf/crimjust/recidivism.pdf
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เพราะเกรงกลัวต่อโทษประเภทใดประเภทหนึ่ง392 แม้ว่าจะมีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่ระบุว่าวิธีการ
ทางเลือกอ่ืน ๆ มีผลช่วยป้องปรามการกระท้าผิดมากกว่าการลงโทษผู้กระท้าผิด393 

อย่างไรก็ดี นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า โทษตามกฎหมายไม่ได้มีผลช่วยป้องปรามการ
กระท้าผิดเพราะความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษโดยตรง แต่เป็นเพราะโทษตามกฎหมายได้ทิ้งตรา
บาปบางประการไว้แก่ผู้ที่ถูกลงโทษตามกฎหมายแม้ว่ากระบวนการลงโทษจะยุติลงไปแล้วก็ตาม โทษ
ตามกฎหมายจึงมีผลในด้านการสร้างความรู้สึกเกรงกลัวว่าจะต้องสูญเสียสถานะทางสังคมหรือสถานะ
ภายในกลุ่มพวกพ้องของตนเองมากกว่า394 หรืออาจเป็นความรู้สึกว่าการกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็น
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ เป็นการลดคุณค่าทางสังคมหรือจิตใจ เป็นความรู้สึกไม่สบายใจถ้าจะ
กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดต่อบรรทัดฐานของสังคมและอาจได้ผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสมจาก
การกระท้าผิดดังกล่าว อันเป็นผลมาจากกระบวนการควบคุมตนเองของปัจเจกบุคคลไม่ว่าการกระท้า
ดังกล่าวจะมีผลเป็นการละเมิดต่อกฎหมายโดยตรงหรือไม่395 

เหตุผลประการที่สอง ถ้าผู้กระท้าผิดไม่ถูกลงโทษ เหยื่อหรือผู้ได้รับความเสียหายจากการ
กระท้าผิดดังกล่าวอาจจะหาทางจัดการกับผู้กระท้าผิดด้วยตนเองหรือที่เรียกกันว่าตั้งศาลเตี้ย โดย
เหตุผลดังกล่าวนี้มีที่มาจากความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีความปรารถนาที่จะแก้แค้น ซึ่งถ้าไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องด้าเนินการด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย
ผู้คนอาจแก้แค้นด้วยวิธีการที่หลากหลายตั้งแต่การตะโกนป่าวร้องเรียกชื่อ ใช้ก้าลังชกต่อยท้าร้าย
ร่างกาย ยิงกนัด้วยอาวุธปืน การใส่ร้ายป้ายสีหมิ่นประมาทไปจนถึงวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการ
น้าผู้กระท้าผิดไปเข้ารับการไต่สวนหรือด้วยวิธีการที่ช่วยแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด  

เหตุผลประการที่สาม ฝ่ายที่สนับสนุนการลงโทษเชื่อว่าเหยื่อในการกระท้าผิดจะไม่เต็มใจที่
จะให้การเป็นพยานหรือร้องทุกข์เพ่ือเอาโทษผู้กระท้าผิดถ้าเหยื่อมองไม่เห็นโอกาสที่ผู้กระท้าผิดจะ
ได้รับการลงโทษ เหยื่อเหล่านี้จะยอมรับเอาความเสียหายไว้ว่าเป็นเคราะห์กรรมของตนเองมากกว่าจะ

                                                           
392 Charles R. Tittle, Sanctions and Social Deviance (New York: Praeger, 

1980), p. 3-4 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. 
Luckenbill, op.cit. 

393 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
394 Gary F. Jensen and Maynard L. Erickson, The Social Meaning of Sanctions, 

In Crime, Law, and Sanctions, M. Krohn and R. Akers, eds. (Beverly Hills, CA: Sage, 
1978), pp. 119-136; Harold G. Grasmick and Donald E. Green, “Legal Punishment, 
Social Disapproval and Internalization as Inhibitors of Illegal Behavior,” Journal of 
Criminal Law and Criminology 71 (1980): 325-335.; Sheldon Ekland-Olson; John Lieb 
and Louis Zurcher, “The Paradoxical Impact of Criminal Sanctions: Some 
Microstructural Findings,” Law and Society Review 18 (1984): 159-178 quoted in 
Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 

395 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., pp. 
335-336. 
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ไปเสียเวลากับกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่มีผลเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิด แต่ถ้าเหยื่อในการกระท้าผิด
กฎหมายและครอบครัวหรือเพ่ือนของเหยื่อมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าสังคมก้าลังกังวลและเป็น
ห่วงเป็นใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสมาชิกในสังคม เช่นเดียวกับผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัด
ฐานของสังคมแล้ว ก็ย่อมมีแนวโน้มที่เหยื่อและคนรอบข้างจะให้ความร่วมมือกับการจัดการของสังคม
มากขึ้น 

เหตุผลประการที่สี่ การโต้ตอบผู้กระท้าผิดด้วยการลงโทษพัฒนาขึ้นมาและยังคงด้ารงอยู่ใน
กลุ่มผู้ที่ให้ความเคารพต่อกฎหมายและมีความเป็นปึกแผ่นในสังคม ซึ่งความเคารพต่อกฎหมายและ
ความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมจะไม่ลดน้อยถอยลงไปตราบเท่าที่ยังมีโทษตามกฎหมายอยู่ในสังคม 
ความเป็นปึกแผ่นของสังคมสามารถพัฒนาได้ด้วยการลงโทษผู้กระท้าผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับการ
พยายามรักษาโรคร้าย การปกป้องสภาวะแวดล้อม การแก้ไขความอยุติธรรมในสังคมและการ
พยายามท้าความเข้าใจสาเหตุของอาชญากรรม รวมไปถึงการพยายามน้าความรู้ที่ได้จากการท้าความ
เขา้ใจสาเหตุของอาชญากรรมมาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

อย่างไรก็ดี มีผู้โต้แย้งว่าอาชญากรรมไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นปึกแผ่นของสังคม เพราะ
ในสังคมไม่ได้มีความเป็นปึกแผ่นมากขนาดที่จะได้รับการกระทบกระเทือนได้เพราะอาชญากรรม 
นอกจากนี้การลงโทษผู้กระท้าผิดก็แทบจะไม่ได้คืนความสมดุลให้กับสังคมแต่อย่างใด เพราะความ
สมดุลของสังคมไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนจากอาชญากรรม อาชญากรรมเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะบุคคลที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนรวมโดยตรง ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมแต่มี
ประกันภัยหรือประกันสุขภาพก็สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เช่น ผู้ที่
ถูกขโมยรถก็ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ แม้แต่เหยื่อที่ไม่มีประกันภัยหรือ
ประกันชีวิตก็สามารถยุติคดีได้ถ้าได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่พอใจ ส่วนความสงบเรียบร้อย
และสวัสดิภาพของสังคมมักจะได้รับความสนใจจากเหยื่อรองลงมา  โดยทั่วไปแล้ว สังคมโดยรวมจึง
แทบไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอาชญากรรมส่วนบุคคลหรือแม้แต่อัตราการเกิดอาชญากรรม
เว้นแต่ในเฉพาะบางฐานความผิด ด้วยเหตุนี้การลงโทษผู้กระท้าผิดจึงมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น396 

2.  ฝ่ายที่คัดค้านการลงโทษ ให้เหตุผลไว้หลายประการ 
ประการแรก การลงโทษเป็นการแยกเอาบุคคลที่ก้าลังถูกลงโทษออกจากสังคม ท้าให้บุคคล

ดังกล่าวกลายเป็นศัตรูกับสังคม ด้วยเหตุนี้ ถ้าสังคมตอบโต้ผู้กระท้าผิดกฎหมายด้วยการลงโทษเพียง
อย่างเดียว ผู้กระท้าผิดก็ย่อมจะถูกแยกออกจากสังคมที่มีความผูกพันกับกฎหมายและไม่อาจท้าความ
เข้าใจหรือได้รับความเข้าใจจากคนในสังคมได้ การถูกเกลียดชังจากสังคมย่อมส่งผลท้าให้ผู้กระท้าผิด
เกิดความเกลียดชังสังคมไปด้วย 

ในสภาพเช่นนี้เมื่อผู้กระท้าผิดถูกประกาศว่าเป็นศัตรูของสังคมและถูกเนรเทศออกจากสังคม 
ผู้กระท้าผิดจึงมีทางเลือกเพียง 2 ทาง คือ ทางแรกผู้กระท้าผิดต้องเลือกเข้ารวมกลุ่มกับผู้กระท้าผิด
คนอ่ืน ๆ ที่ซึ่งตนเองได้รับการยอมรับ มีเกียรติและจึงด้ารงชีพอย่างอาชญากรตามที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น

                                                           
396 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 

337. 
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คนเช่นนั้นไปจริง ๆ  หรืออีกทางหนึ่ง ผู้กระท้าผิดจะกลายเป็นคนไร้สังคม ขาดความมั่นคงในชีวิตหรือ
ถูกแยกออกจากสังคมจนมีปัญหาทางจิต  

ด้วยเหตุนี้ กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันที่ยินยอมให้ผู้กระท้าผิดกลับคืนสู่สังคมได้ทางกาย
แต่แบ่งแยกผู้กระท้าผิดออกจากสังคมด้วยการปฏิเสธไม่ให้งานท้าหรืออ่ืน ๆ ย่อมส่งผลให้ผู้กระท้าผิด
ต้องแยกออกจากกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับกฎหมายทางจิตใจ แต่ถ้าผู้กระท้าผิดได้รับอนุญาต
ให้กลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับกฎหมาย ผู้กระท้าผิดก็ย่อมต้องพยายาม
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งหมายความว่า ผู้กระท้าผิดจะต้องได้รับอนุญาตให้มีพ้ืนที่ให้ยืนใน
สังคมเช่นเดียวกับประชากรอ่ืน ๆ ของสังคม397  

ประการที่สอง การลงโทษอาจกลายเป็นการเตือนผู้กระท้าผิดให้ระมัดระวังมากขึ้นในการ
กระท้าผิดคราวหน้าแทนที่จะเป็นการป้องปรามไม่ให้กระท้าผิดซ้้าอีก กล่าวคือการลงโทษผู้กระท้าผิด
ที่เคยถูกลงโทษตามกฎหมายมาแล้วแต่ยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเองได้ซ้้าแล้วซ้้า
เล่าอาจกลายเป็นการพัฒนาผู้กระท้าผิดด้านทักษะและเทคนิคในการกระท้าผิดกฎหมายและการ
หลีกเลี่ยงการถูกจับกุม และในที่สุดอาจพัฒนาไปถึงขั้นเข้าร่วมองค์กรอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน
เพ่ือทีจ่ะลดความเสี่ยงและเพ่ิมความส้าเร็จในการกระท้าผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น398  

ประการที่สาม บางครั้งการลงโทษอาจกลายเป็นการเพ่ิมสถานะของผู้กระท้าผิดให้สูงขึ้น ใน
บางชุมชนการส่งนักเรียนชายที่อยู่ในวัยเรียนเข้าไปอยู่ในเรือนจ้าอาจเป็นการเพ่ิมสัญลักษณ์ความเป็น
ลูกผู้ชาย ในบาง  มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเรือนจ้าหลากหลายประเภททั้งเรือนจ้าที่มีความ
มั่นคงสูงและที่มีความมั่นคงลดน้อยลงมา พบว่ามีผู้กระท้าผิดวัยรุ่นส่วนหนึ่งร้องขอให้ส่งตนเองไป
จ้าคุกในเรือนจ้าที่มีความมั่นคงสูงสุดเพ่ือเป็นการแสดงสถานะของตนเองว่าสูงกว่าเพ่ือนผู้กระท้าผิด
ด้วยกันเมื่อถูกปล่อยออกมาในภายหลัง399 

ประการที่สี่ โดยทั่วไปแล้วการถูกลงโทษตามกฎหมายย่อมมีผลเป็นการยับยั้งความพยายาม
หรือความทะเยอทะยานในทางสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่การลงโทษเป็นการสร้างความรู้สึกกลัวขึ้น
ภายในใจของผู้กระท้าผิด ในขณะที่การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความ
สร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนสภาวะและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นตัวบ่มเพาะพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดมา
ตั้งแต่แรก ล้าพังการก้าหนดว่าผู้กระท้าผิดจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองยังไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ ผู้กระท้าผิดจะต้องมีโอกาสได้ เรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมอ่ืน ๆ  
สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจและแบบอย่างที่ดี ได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมคุณค่าของสิ่งต่าง  ๆ ที่รักษาไว้ด้วย

                                                           
397 Donald R. Cressey, “Changing Criminals: The Application of the Theory of 

Differential Association,” American Journal of Sociology 61 (1955): 116-120 and 
Robert Hogan, Theoretical Egocentrism and the Problem of Compliance, American 
Psychologist 30 (1975): 533-540 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey 
and David F. Luckenbill, op.cit., pp. 337-338. 

398 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit.,    
p. 338. 

399 Ibid.  
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กฎหมาย ซึ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้กระท้าผิดมีโอกาสได้ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของกลุ่มคน
ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับกฎหมาย การขัดขวางพฤติกรรมบางประการของผู้กระท้าผิดจึงยังไม่
เพียงพอต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเพราะวิธีการดังกล่าวไม่ช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้400  

ประการที่ห้า การลงโทษก่อให้เกิดทัศนคติอ่ืน ๆ ที่ไม่อาจคาดถึง การสร้างความหวาดกลัวต่อ
โทษตามกฎหมายอาจเป็นการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ขึ้นมาอีกด้วย การลงโทษผู้กระท้าผิด
จึงอาจมีผลช่วยป้องกันการกระท้าผิดกฎหมายบางประเภท แต่ก็อาจเป็นการท้าให้ผู้กระท้าผิดขาด
ความเคารพในกฎหมาย ขาดความคิดริเริ่มและขาดความเต็มใจที่จะท้าเพ่ือประโยชน์ของรัฐ  
มาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการจัดการกับผู้กระท้าผิดกฎหมายและอาชญากรจึงต้อง
เป็นมาตรการที่ช่วยยับยั้งการกระท้าผิดกฎหมายในอนาคต ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ท้าให้เกิดความ
สูญเสียในคุณค่าทางสังคมอ่ืน ๆ ด้วย401  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทฤษฎีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างเป็นที่คุ้นหูและมี
แนวโน้มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายดังที่เห็นได้จากความพยายามในการดูแลสิทธิและสวัสดิภาพ
ของผู้ต้องขัง รวมไปถึงการคิดค้นโปรแกรมเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดขึ้นมาเป็นจ้านวน
มากในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้วด้วยเหตุที่นักอาชญาวิทยายังคงมีความเห็นออกเป็น 2 
แนวทาง ดังได้กล่าวข้างต้น ท้าให้ทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมและเชื่อถืออยู่เป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น โดย
บางช่วงเวลาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่บางช่วงเวลาเหล่านักอาชญาวิทยาก็หันกลับไปหา
ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขทดแทนและทฤษฎีการป้องปรามดังที่เคยเป็นมา ดังตัวอย่างของกฎหมาย
หลาย ๆ รูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความรุนแรงของโทษค่อนข้างสูงกว่าปกติ 
แม้จะไม่รุนแรงเท่ากับโทษประหารชีวิตก็ตาม ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปเพื่อแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการและสาเหตุที่ท้าให้ทฤษฎีการแก้ไขฟ้ืนฟูเสื่อมความนิยมลงในบางช่วงเวลาและกระบวนการ
ยุติธรรมหันกลับมาสู่มาตรการที่ใช้ความรุนแรงในการลงโทษมากยิ่งขึ้นกว่าปกติ 

 
3.2   การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการลงโทษผู้กระท้าผิดทางอาญา 
  

ทฤษฎีทัณฑวิทยาทุกทฤษฎีเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาช้านาน โดยเฉพาะทฤษฎีแก้แค้นทดแทน 
ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิด และทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดที่เป็นแนวคิดของนักปรัชญายุค
โบราณตั้งแต่ที่ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสภาพสังคมมนุษย์ยังไม่มีความ
ซับซ้อนมากดังเช่นในปัจจุบัน ส้าหรับทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นทฤษฎีหลังสุด แต่ก็เป็น
ระยะเวลามากกว่า 200 ปี แล้วที่ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในประเทศต่าง ๆ ในระดับสากล อย่างไรก็ดี นับแต่สมัยฮัมมูราบี เมื่อประมาณ 
1875 ปี ก่อนคริสตศักราชที่ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนได้ถือก้าเนิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปในโลกมนุษย์ในทางที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

                                                           
400 Ibid. 
401 Ibid. 
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วัฒนธรรม ศาสนา เทคโนโลยี กฎหมายและกฎเกณฑ์ในสังคมที่แตกต่างจากสังคมมนุษย์ในยุคก่อน
อย่างเหลือคณานับ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อแนวคิดและการ
ปรับใช้ทฤษฎีทางทัณฑวิทยาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาโดยตลอด และจึงส่งผลให้
กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันไม่สามารถใช้ทฤษฎีทางทัณฑวิทยาในการจัดการกับปัญหา
อาชญากรรมได้อย่างตรงไปตรงมาดังเช่นวัตถุประสงค์เดิมของทฤษฎีทัณฑวิทยาแต่ละทฤษฎี ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

  
3.2.1 ทฤษฎีทัณฑวิทยาแบบดั งเดิมกับกฎหมายอาญาในโลกยุคใหม่ 

3.2.1.1  ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน: การแก้แค้นทดแทนสู่การแสวงหาโทษที่ผู้กระท้าผิด
สมควรได้รับ 

ดังได้กล่าวแล้วว่าทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนเป็นทฤษฎีที่แตกต่างจาก
ทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ ได้แก่ ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิด และทฤษฎีตัดโอกาส
ในการกระท้าผิดที่ให้ความส้าคัญกับการป้องกันการกระท้าผิดในอนาคต แต่ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนให้
ความสนใจแต่การลงโทษส้าหรับการกระท้าผิดที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต 

ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนในอดีตมีความสัมพันธ์กับการแก้แค้นทดแทนเป็นส้าคัญ 
ประโยคโบราณที่ว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน...” แสดงให้เห็นถึงมุมมองของการลงโทษว่าจะต้องเท่า
เทียมกับการกระท้าผิดที่ผู้กระท้าผิดได้ท้าลงไป อย่างไรก็ตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทนในสมัยใหม่ให้
ความสนใจกับการแสวงหาโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดเรียกว่าหลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิด
สมควรได้รับ (Just Deserts) มากกว่าที่จะท้าไปเพ่ือแก้แค้นทดแทนผู้กระท้าผิดแต่เพียงอย่างเดียว
เช่นเดิม  

Immanuel Kant เป็นผู้เสนอแนวความคิดดังกล่าวขึ้นมาเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1785 
โดยกล่าวว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระและใช้เหตุผลในการกระท้าการต่าง ๆ  ดังนั้น ทุกคนจึงต้อง
ตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระท้าของตนเองและจึงต้องยอมรับการลงโทษตามที่สมควรจะได้รับ
เพราะได้กระท้าผิดลงไป  และถ้ารัฐล้มเหลวในการลงโทษการกระท้าผิดผลที่เกิดข้ึน ความล้มเหลวนั้น
ก็คือการละเมิดต่อความยุติธรรม อย่างไรก็ดี Kant เห็นว่า การลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรจะ
ได้รับในรูปแบบของการลงโทษในกระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นการก้าหนดโทษแก่ผู้ที่ได้กระท้าผิด
กฎหมายไปแล้วไม่ใช่เพื่อเหตุผลอื่น ๆ   

หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับ (“Just deserts”) จึงถือได้ว่าเป็น
หลักการตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทนอย่างหนึ่งที่เน้นย้้าว่า ผู้กระท้าผิดสมควรที่จะต้องถูกลงโทษเพราะ
บุคคลดังกล่าวสมควรที่จะได้รับโทษ ด้วยเหตุนี้  แม้ว่าการลงโทษผู้กระท้าผิ ดอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์อื่น ๆ ขึ้นมาด้วย เช่น ประโยชน์ในการป้องกันการกระท้าผิดในอนาคต ผลเหล่านั้นก็เป็น
เพียงผลที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญซึ่งไม่สมควรน้ามาใช้เป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษ 

การลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับจึงมีความหมายว่า โทษตามกฎหมาย
จะต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท้าผิดกฎหมายที่ได้กระท้าลงไปแล้วผู้ที่สนับสนุน
แนวความคิดดังกล่าวจึงให้ความส้าคัญกับกระบวนการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย โทษที่มีก้าหนด
ระยะเวลาในการลงโทษที่แน่นอน (Determinate Sentence) และการจ้ากัดดุลพินิจของผู้พิพากษา
ในการก้าหนดโทษเพ่ือควบคุมสัดส่วนของโทษให้พอดีกับความผิดให้ได้มากที่สุด  
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หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับจึงก้าหนดข้อจ้ากัดของขอบเขตและ
ประเภทของโทษที่ผู้กระท้าผิดจะได้รับ ซึ่งทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ ไม่มีการวางข้อจ้ากัดไว้เช่นนี้ เช่น 
ในทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูที่ผู้กระท้าผิดอาจจะต้องถูกจ้าคุกไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ตนเองได้ เช่นเดียวกับทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดที่อาจจะก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือป้องกันเกิน
สมควรเพ่ือตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท้าผิดมีโอกาสไปกระท้าผิดซ้้าในอนาคต  

ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้การก้าหนดโทษตามหลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพจึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการก้าหนดอัตราส่วนหรือพิกัด
อัตราส้าหรับการกระท้าผิดและโทษขึ้น น้าไปสู่การสร้างระบบอัตราโทษเพ่ือที่จะสามารถก้าหนดโทษ
แก่ผู้กระท้าผิดให้ได้สัดส่วนกับทั้งความร้ายแรงของการกระท้าผิด (Severity) และความผิดของ
ผู้กระท้าผิด (Culpability) หรือความน่าต้าหนิติเตียนของผู้กระท้าผิด402 โดย Andrew von Hirsh 
เป็นคนแรกท่ีเสนอแนวคิดในการสร้างระบบอัตราโทษเพ่ือค้นหาว่าควรจะก้าหนดโทษอย่างไรส้าหรับ
การกระท้าผิดแต่ละชนิดด้วยการจัดล้าดับและหมวดหมู่ (Rankings and Categories) ของความผิด
ตามความร้ายแรงของความผิดแต่ละชนิดเปรียบเทียบกันและด้วยการจัดหมวดหมู่ของโทษให้
สอดคล้องกับระดับความร้ายแรงของความผิดดังกล่าวเรียกว่า ความได้สัดส่วนตามล้าดับ (Ordinal 
Proportionality) นอกจากนี้ยังควบคุมความหนักเบาของโทษโดยรวมด้วยการก้าหนดอัตราโทษขั้น
ต่้าและขั้นสูงไว้ส้าหรับความผิดบางประเภทด้วยเรียกว่า ความได้สัดส่วนโดยหลัก (Cardinal 
Proportionality)403   

หลักการก้าหนดโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับกลายเป็นแนวความคิดที่ทรง
อิทธิพลมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 เพราะความกังวลเกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจในการก้าหนดโทษที่แฝงไปด้วยแนวความคิดเรื่องการแก้ไขฟ้ืนฟูและการบ้าบัดต่าง  ๆ ในปี 
ค.ศ. 1976 คณะกรรมการศึกษาการลงโทษที่มี Andrew von Hirsh เป็นผู้อ้านวยการจึงเสนอ
หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับ (Just Deserts) เพ่ือใช้แทนรูปแบบการลงโทษในเชิง
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด โดยกล่าวหาว่า การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูมักจะใช้ระยะเวลาในการลงโทษที่
ยาวนานและไม่ได้สัดส่วนกับความผิดที่ได้กระท้าไป เพราะทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูมีสมมุติฐานว่าการกระท้า
ผิดกฎหมายเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพยาธิวิทยาของผู้กระท้าผิดโดยแทบไม่ให้ความส้าคัญกับ
ปัจจัยทางสังคม ดังนั้นจึงเป็นทฤษฎีที่ให้ความส้าคัญกับตัวผู้กระท้าผิดมากกว่าการกระท้าความผิด 
การก้าหนดโทษโดยยึดทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูจึงเป็นการก้าหนดโทษโดยพิจารณาที่ตัวผู้กระท้าผิดแต่ละคน 
และจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างและไม่สอดคล้องกันในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดแต่ละคนแม้ว่า
ทุกคนจะกระท้าความผิดเป็นอย่างเดียวกันก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นยังกล่าวหาว่าการก้าหนดโทษโดยอาศัย
ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นหลักยังเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิของผู้กระท้าผิดและปัญหาทางสังคมอันน้าไปสู่
การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

                                                           
402 Alana Barton, op.cit., p. 504. 
403 Alan Norrie, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to 

Criminal Law, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2001), p. 213.; Alana Barton, op.cit. 



131 
 

ในที่สุดกระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงล้มเลิกแนวความคิดเรื่อง
การแก้ไขฟ้ืนฟูและหันไปปฏิรูปวิธีการก้าหนดโทษใหม่ด้วยการให้ความส้าคัญกับการกระท้าผิด
มากกว่าตัวผู้กระท้าผิดเพ่ือที่จะจัดการกับการกระท้าผิดกฎหมายในแบบเดียวกันด้วยโทษแบบ
เดียวกัน ในปี ค.ศ. 1984 มีการตรากฎหมายปฏิรูปการลงโทษ (Sentencing Reform Act of 1984) 
ที่ก้าหนดให้มีคู่มือการลงโทษระดับรัฐ (Federal Sentencing Guidelines) เพ่ือที่ผู้พิพากษาจะได้
สามารถก้าหนดโทษให้ได้สัดส่วน มีความเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม  โดยรัฐคาดหวังว่าคู่มือ
การลงโทษดังกล่าวจะช่วยลดการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ ระดับชั้นทางสังคม อายุ เพศ หรือปัจจัยทาง
สังคมอ่ืน ๆ  

คู่มือการลงโทษดังกล่าวก้าหนดรูปแบบการลงโทษใหม่ 3 รูปแบบคือ รูปแบบแรก 
การก้าหนดโทษตามข้อบังคับในการก้าหนดโทษ (Mandatory Sentences) ที่ก้าหนดโทษไว้เป็นการ
แน่นอนส้าหรับการกระท้าผิดบางประเภทโดยไม่อนุญาตให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา
ปัจจัยอื่น ๆ  เช่น ลักษณะและภูมิหลังของผู้กระท้าผิดหรือความรู้สึกส้านึกผิดของผู้กระท้าผิดที่แสดง
ออกมา ประการที่สอง คู่มือการก้าหนดโทษตามที่คู่มือตั้งข้อสันนิษฐาน (Presumptive Sentencing 
Guidelines) กล่าวคือคู่มือจะวางก้าหนดโทษที่เหมาะสมไว้เป็นมาตรฐานกลางส้าหรับความผิดแต่ละ
ฐาน แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจได้ยืดหยุ่นมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ก้าหนด และ
ประการที่สาม ค้าแนะน้าตามคู่มือ (Advisory Guidelines) ที่เพียงแต่ให้ค้าแนะน้าให้การก้าหนดโทษ
แก่ผู้พิพากษาส้าหรับความผิดบางประเภทแต่ไม่ผูกมัดผู้พิพากษาว่าจะต้องก้าหนดโทษตามค้าแนะน้า 
ผู้พิพากษาจึงยังคงสามารถใช้ดุลพินิจในการก้าหนดโทษได้อย่างเต็มท่ี404 

อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 2005 ศาลสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี U.S. v. Booker 
มีค้าพิพากษาว่า คู่มือการลงโทษระดับรัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่ 6 (The Sixth Amendments) 
ว่าด้วยสิทธิในการได้รับการพิจารณาจากคณะลูกขุนที่ก้าหนดว่าเฉพาะข้อเท็จจริงที่จ้าเลยให้การ
ยอมรับหรือที่ได้รับการพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยต่อหน้าคณะลูกขุนเท่านั้นที่ศาลสามารถน้ามาใช้
ในการค้านวณโทษแก่จ้าเลยได้ ดังนั้น ผลของค้าพิพากษาก็คือผู้พิพากษาจะไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
ของคู่มือการก้าหนดโทษในการพิจารณาก้าหนดโทษแก่จ้าเลยอีกต่อไป ในปัจจุบันผู้พิพากษาจึง
สามารถใช้ดุลพินิจในการก้าหนดโทษได้อย่างเต็มที่ โดยที่คู่มือการลงโทษจะมีสถานะเป็นเพียงคู่มือให้
ค้าแนะน้าแก่ผู้พพิากษาในการก้าหนดโทษเท่านั้น. 405    

ประเทศอ่ืน ๆ  เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน และสหราชอาณาจักร ก็หันมาใช้
แนวทางการก้าหนดโทษตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับการกระท้าผิดและการก้าหนดกรอบในการลงโทษ
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา406เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น ในประเทศออสเตรเลีย แม้จะยังไม่มีการใช้
คู่มือการลงโทษในเชิงเป็นบทบังคับเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีการเดินหน้าไปสู่การ
จ้ากัดดุลพินิจและการออกแบบโครงสร้างในการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการก้าหนดโทษด้วยการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดโทษ (Sentencing legislations) ในช่วงทศวรรษที่ 19 และ 20 

                                                           
404 Alana Barton, op.cit., p. 505.  
405 United States v. Booker (2005).  
406 Alana Barton, op.cit., p. 505.  
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ที่ก้าหนดรายละเอียดว่าด้วยปัจจัยที่ผู้พิพากษาจะต้องน้ามาพิจารณาในการก้าหนดโทษ การก้าหนด
โทษในลักษณะบังคับให้ผู้พิพากษาต้องลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด (Mandatory sentences) 
ส้าหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางข้อหา การใช้คู่มือการพิพากษาคดี (Guideline judgments) ในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ที่ให้ค้าแนะน้าแก่ผู้พิพากษาเกี่ยวกับกรอบของโทษที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ข้อเท็จจริงในคดีรวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้พิพากษาควรน้ามาพิจารณาในการก้าหนดโทษให้หนักขึ้น
หรือเบาลง407  ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้คู่มือดังกล่าวอีกต่อไป และการบัญญัติกฎหมายในรัฐควีนส์แลนด์ 
นิวเซาท์เวลส์และวิคตอเรียที่ก้าหนดโทษไว้อย่างรุนแรงส้าหรับความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิด
อาญารุนแรง เป็นต้น408ดังจะอธิบายในหัวข้อกฎหมายของประเทศออสเตรเลียหลังจากนี้ 

ในสหราชอาณาจักรปรากฏหลักการก้าหนดโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับอยู่ ใน
พระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 1991 (Criminal Justice Act 1991) ที่วางหลักการแก้
แค้นทดแทนและต้าหนิติเตียนผู้กระท้าผิดไว้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการลงโทษและสนับสนุน
หลักการลงโทษตามท่ีผู้กระท้าผิดสมควรได้รับและความสอดคล้องกันในการลงโทษไว้เป็นหลักปฏิบัติ
ในการก้าหนดโทษ นอกจากนี้ยังมีการก้าหนดระดับความร้ายแรงของการกระท้าผิดไว้อย่างกว้างที่ 3 
ระดับ โทษจ้าคุกจะน้ามาใช้เฉพาะส้าหรับการกระท้าผิดอาญาที่มีความร้ายแรงมากที่สุด ส่วนโทษ
ปรับหรือการปล่อยตัวโดยไม่จ้าคุกจะน้ามาใช้กับความผิดที่มีความร้ายแรงน้อยที่สุด และมีการแนะน้า
โทษรูปแบบใหม่ ๆ ส้าหรับความผิดที่มีความร้ายแรงแต่ไม่ถึงกับร้ายแรงมากด้วย เช่นการลงโทษ
ภายในชุมชน (Community Penalties) 

ตลอดช่วงทศวรรษที่ 1990 แนวความคิดเรื่องการลงโทษควบคู่ไปกับการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในสังคมเป็นแนวความคิดที่เฟ่ืองฟูมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 
นโยบายในการก้าหนดโทษจึงเปลี่ยนจากโทษต้องได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดไปเป็นโทษที่มีความ
รุนแรงมากและมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการบัญญัติกฎหมาย
ที่มีระยะเวลาของโทษจ้าคุกที่ยาวนานมากเป็นพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปกป้องสาธารณชน จึง
กล่าวได้ว่านอกเหนือจากหลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับแล้ว ยังมีทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ 
กล่าวคือทฤษฎีป้องปราม ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดและทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูที่ก้าลังมีบทบาทใน
การก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิด409  

                                                           
407 Nicholas Cowdery, Guideline Judgements:  It Seemed Like A Good Idea 

At The Time, 2-6 July 2006, The International Society for the Reform of Criminal 
Law, 20th International Conference, Brisbane, p. 4, Retrieved June 30, 2015 from 
http:// www.isrcl.org/Papers/2006/Cowdery.pdf  

408 Geraldine Mackenzie, Sentencing in the 21st Century: Judicial Discretion, 
Politics and Public Opinion, p. 12, Retrieved June 30, 2015 from http://www. 
americanbar.org/content/dam/aba/events/criminal_justice/Fall2012/Session2A_Sente
ncing_21st_Century.authcheckdam.pdf   

409 Alana Barton, op.cit., p. 505-506. 
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ส้าหรับประเทศไทยเองก็ปรากฏให้เห็นรูปแบบของหลักการก้าหนดโทษตามที่
ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่ก้าหนดความรับผิดทางอาญาอ่ืน ๆ  
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การก้าหนดอัตราโทษขั้นต่้าและขั้นสูงไว้แตกต่างกันส้าหรับความผิดอาญาแต่ละ
ฐาน อันเป็นการจ้ากัดดุลพินิจของผู้พิพากษาในการก้าหนดโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดในลักษณะหนึ่ง 
นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ ศาลยุติธรรมก็มีการจัดท้าบัญชีมาตรฐานการลงโทษหรือเรียกกันว่ายี่ต๊อก
เพ่ือให้ผู้พิพากษาใช้เป็นคู่มือประกอบการใช้ดุลพินิจในการก้าหนดโทษที่เหมาะสมโดยบัญชีมาตรการ
ลงโทษจะให้ค้าแนะน้าแก่ผู้พิพากษาถึงก้าหนดโทษตามมาตรฐานกลางส้าหรับความผิดแต่ละฐาน 
รวมทั้งแนะน้าปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระท้าผิดและเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิด เช่น กรณี
จ้าเลยมีประวัติในการกระท้าผิดมาก่อน เพ่ือใช้ในการก้าหนดโทษให้หนักขึ้นหรือเบาลง โดยใน
ปัจจุบันศาลไทยก็ยังคงใช้บัญชีมาตรฐานการลงโทษประกอบการใช้ดุลพินิจในการก้าหนดโทษ
เพ่ือที่จะควบคุมไม่ให้เกิดความแตกต่างในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดแต่ละรายมากจนเกินไปนัก
และเพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน แต่ไม่ได้ใช้เพ่ือบังคับดุลพินิจของผู้
พิพากษาดังเช่นรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีต 

3.2.1.2 ทฤษฎีป้องปราม: อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายที่คาดไว้   
ดังได้กล่าวแล้วว่า สมมุติฐานของทฤษฎีป้องปรามเป็นการเฉพาะมีว่า เมื่อผู้กระท้าผิด

ถูกลงโทษเพราะได้กระท้าผิดตามกฎหมายแล้ว ผู้กระท้าผิดย่อมได้เรียนรู้ถึงผลเสียและความเจ็บปวด
อันเนื่องมาจากบทลงโทษดังกล่าว ส่งผลให้ผู้กระท้าผิดรู้สึกเกรงกลัวและเข็ดหลาบไม่กล้ากระท้าผิด
อีก ส่วนทฤษฎีป้องปรามทั่วไปมีสมมุติฐานว่า เมื่อบุคคลอ่ืน ๆ ได้เห็นและเรียนรู้ว่าเมื่อผู้กระท้าผิด
กระท้าผิดแล้วต้องถูกลงโทษอย่างไร ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ย่อมเกิดความเกรงกลัวไม่กล้า
กระท้าผิดเช่นนั้น แต่สมมุติฐานของทฤษฎีป้องปรามอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป โทษตามกฎหมายอาจ
ไม่ให้ผลลัพธ์ในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมายตามที่นักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอัน
เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการทั้งตัวปัจจัยเรื่องความแตกต่างในตัวผู้กระท้าผิดแต่ละคนเองและ
ปัจจัยทางสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยโบราณมากดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

1) ประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมายของโทษตาม
กฎหมาย 

แม้ว่าทฤษฎีป้องปรามจะกล่าวว่าโทษตามกฎหมายมีผลเป็นการป้องปราม
การกระท้าผิดในอนาคตทั้งของตัวผู้ที่ถูกลงโทษเองและบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้รับทราบรู้เห็นถึงการลงโทษ
ดังกล่าว แต่ผลในทางปฏิบัติของโทษตามกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้แจ้งชัดอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้น 

นักวิชาการบางท่านเห็นว่า การลงโทษเพียงเล็กน้อยอาจช่วยส่งเสริมให้
ผู้กระท้าผิดได้เรียนรู้ แต่การลงโทษที่รุนแรงมากเกินไปก็อาจสร้างความรู้สึกโกรธแค้นและรู้สึกเป็น
ศัตรูหรือรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงและตื่นตกใจ ซึ่งอารมณ์ดังกล่าวอาจกลายเป็นการขัดขวาง
กระบวนการเรียนรู้ไปได้410 ในขณะที่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าโทษที่มีความรุนแรงจะช่วยให้

                                                           
410 James M. Johnston, “Punishment of Human Behavior,” American 

Psychologist 27 (1972): 1033-1054.; Crighton Newsom, Judith E. Favell and Arnold 
Rincover, “The Side Effects of Pusnishment,” In The Effects of Punishment on 
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ผู้กระท้าผิดรู้สึกเกรงกลัวต่อโทษตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง ดังเช่น โทษประหารชีวิต กล่าวคือถ้า
ประชาชนเกิดความเกรงกลัวต่อโทษประหารชีวิตแล้วอัตราการกระท้าผิดกฎหมายก็น่าจะมีแนวโน้ม
ลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้น  

นักวิชาการจึงท้าการศึกษาประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิด
กฎหมายของโทษประหารชีวิตด้วยการเปรียบเทียบอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมในมลรัฐต่าง  ๆ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วกับมลรัฐที่ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่ จาก
การศึกษา Sellin ไม่พบความแตกต่างที่ส้าคัญของอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมระหว่างมลรัฐที่ยกเลิก
โทษประหารชีวิตและมลรัฐที่ยังมีโทษประหารชีวิตในระหว่างปี ค.ศ. 1920-1963411 

Bailey ศึกษาพบว่าอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมในมลรัฐที่มีโทษประหารชีวิต
สูงกว่ามลรัฐที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว โดยอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมยิ่งมีอัตราสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในมลรัฐที่ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่และในอัตราที่มากกว่ามลรัฐที่มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกันแต่ยกเลิก
โทษประหารชีวิตไปแล้ว412 เช่นเดียวกับ Bowers พบว่าอัตราเฉลี่ยของการเกิดคดีฆาตกรรมในมลรัฐ
ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วต่้ากว่าอัตราเฉลี่ยของมลรัฐที่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้อยู่413 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกกลุ่มที่ใช้วิธีการเปรียบเทียบอัตราการเกิด
อาชญากรรมก่อนและหลังที่มีการด้าเนินการประหารชีวิตผู้กระท้าไปหนึ่งหรือสองรายไม่นาน Savitz 
วิเคราะห์อัตราการเกิดคดีฆาตกรรมในช่วง 8 สัปดาห์ ก่อนและ 8 สัปดาห์หลังการพิพากษาลงโทษ
ประหารชีวิตจ้าเลย 4 คน และข่าวการลงโทษประหารชีวิตดังกล่าวก็เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไป โดย Savitz ตั้งสมมุติฐานว่าการลงโทษประหารชีวิตจ้าเลยทั้งสี่คนดังกล่าวน่าจะมี
ผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดในพื้นที่ที่เกิดการกระท้าผิดในคดีของจ้าเลยทั้งสี่คน และจ้าเลยทั้ง
สี่คนก็เป็นที่รู้จักในพ้ืนที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดี Savitz ไม่พบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงที่ส้าคัญของอัตราการ

                                                           

Human Behavior, S. Axelrod and J. Apsche, eds. (New York: Academic, 1983), pp. 
285-316 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, 
op.cit., p. 313  

411 Thorsten Sellin, “Homicide in Retentionist and Abolitionist States,” In 
Capital Punishment, Thorsten Sellin, ed. (New York: Harper and Row, 1967) pp. 135-
138 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, 
op.cit., p. 315 

412 William C. Bailey, “Murder and the Death Penalty,” Journal of Criminal 
Law and Criminology 65 (1974): 416-423 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. 
Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 

413 William J. Bowers with Glenn L. Pierce and John F. McDevitt, Legal 
Homicide: Legal Punishment in Ameircan, 1864-1982 (Boston: Northeastern 
University Press, 1984) pp. 106-114 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey 
and David F. Luckenbill, op.cit. 
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เกิดคดีฆาตกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าวและไม่พบรูปแบบของผลในทางป้องปรามการกระท้าผิดแต่อย่าง
ใด414   

เช่นเดียวกับ McFarland ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้า
ผิดของโทษประหารชีวิตของกรณีการประหารชีวิตผู้ต้องขัง 4 ราย ระหว่างปีค.ศ. 1977-1981 แต่ก็ไม่
พบหลักฐานที่แสดงถึงการลดลงของอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมแต่อย่างใด415 ในขณะที่ Bowers และ 
Pierce กล่าวว่า แท้จริงแล้วโทษประหารชีวิตมีผลเป็นการเพ่ิมอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมมากกว่าลด
คดีฆาตกรรม416 ด้วยเหตุผลพื้นฐานก็คือ การประหารชีวิตมีผลเป็นการแสดงความทารุณโหดร้ายและ
ป่าเถื่อนท้าให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าการตอบสนองอาชญากรด้วยความรุนแรงขนาดถึงขนาดด้วยความ
ตายเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว417 ดังเช่นที่ Bowers กล่าวว่า “ถ้าโทษประหารชีวิตจะสอนอะไรสักอย่าง 
ก็น่าจะเป็นบทเรียนเรื่องการล้างแค้นเอาถึงตาย”418 

งานวิจัยอีกกลุ่มศึกษาประสิทธิภาพของโทษประหารชีวิตด้วยการ
เปรียบเทียบอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมก่อนและหลังจากยกเลิกโทษประหารชีวิตในบางมลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยกลุ่มนี้สรุปว่า อัตราการเกิดอาชญากรรมในมลรัฐดังกล่าวไม่ได้เพ่ิม
สูงขึ้นจนผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริงในปี ค.ศ. 1962 ว่ามีมลรัฐรวม 11 มลรัฐ ได้ยกเลิก
โทษประหารไปก่อนหน้านั้นแต่น้าโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ภายหลังจากนั้นไม่นานด้วยเหตุผล
ว่าอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมเพิ่มขึ้นสูงมากภายหลังจากยกเลิกโทษประหารชีวิตไป แต่จากการศึกษา
ก็พบอีกว่าอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมในมลรัฐดังกล่าวเพ่ิมขึ้นในลักษณะเดียวกันกับมลรัฐอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ตัวอย่างเช่น มลรัฐมิสซูรี่ (Missouri) 
ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปในปี ค.ศ. 1917 และน้ากลับมาบังคับใช้ใหม่ในปีค.ศ. 1919 โดยอ้างเอา
การเพ่ิมขึ้นของคดีฆาตกรรมมาเป็นเหตุผลในการกลับมาบังคับใช้โทษประหารชีวิต แต่ในความเป็น
จริงแล้วอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมในมลรัฐมิสซูรี่ในระหว่างปี ค.ศ. 1910-1924 ก็แทบจะเป็นอัตรา

                                                           
414 Leonard D. Savitz, “A Study of Capital Punishment,” Journal of Criminal 

Law, Criminology and Police Science 49 (1958): 338-341 quoted in Edwin H. 
Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 

415 Sam G. McFarland, “Is Capital Punishment a Short-Term Deterrent to 
Homicide?  Study of the Effects of Four Recent American Executions,” Journal of 
Criminal Law and Criminology 74 (1983): 1, 1014-32 quoted in Edwin H. Sutherland, 
Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 

416 William J. Bower and Glenn L. Pierce, “Deterrence or Brutalization: What is 
the Effect of Executions?,” Crime and Delinquency 26 (1980):453-484 quoted in 
Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 

417 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
418 William J. Bowers with Glenn L. Pierce and John F. McDevitt, op.cit., p. 264  

quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
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และทิศทางเดียวกับอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมในมลรัฐโอไฮโอ (Ohio) และมลรัฐอ่ืน ๆ ทั่วไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ียังคงบังคับใช้โทษประหารชีวิตอยู่ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว419  

และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมในประเทศอ่ืน ๆ ก่อนและ
ภายหลังจากการยกเลิกโทษประหารชีวิตก็พบผลการศึกษาในลักษณะเดียวกันว่า การมีหรือไม่มีโทษ
ประหารชีวิตมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่ออัตราการเกิดคดีฆาตกรรม ดังเช่นที่ Archer และคณะ
ศึกษาอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมใน 14 เขตอ้านาจศาล ของประเทศต่าง ๆ ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต
พบว่า อัตราการเกิดคดีฆาตกรรมลดลงในปีหลังจากที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตใน 8 เขตอ้านาจ
ศาลและเพ่ิมขึ้นใน 5 เขตอ้านาจศาล อย่างไรก็ดี อัตราการเกิดคดีฆาตกรรมโดยรวมมีแนวโน้มไปใน
ทิศทางลดลงในลักษณะที่อัตราการเกิดคดีฆาตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยกว่าและช้ากว่า
อัตราการเกิดคดีอาญาประเภทอ่ืน ๆ  และจึงสรุปว่า โทษประหารชีวิตไม่ได้มีผลในทางป้องปรามการ
กระท้าผิดกฎหมาย420  

แม้ว่างานวิจัยเชิงสถิติจะยังไม่มีผลสรุปที่สมบูรณ์ว่าโทษประหารชีวิตช่วย
ป้องปรามการกระท้าผิดในคดีฆาตกรรมได้หรือไม่ แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ก็มีข้อสรุปไปในทิศทาง
เดียวกันว่าโทษประหารชีวิตกับอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมมีความสัมพันธ์กันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ
แสดงให้เห็นว่าข้อกล่าวอ้างที่ว่าโทษประหารชีวิตมีผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมาย
มากกว่าและเหนือกว่าโทษจ้าคุกตลอดชีวิตนั้น ยังไม่อาจยืนยันผลได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่421  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มในการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังที่
ถูกจ้าคุกในเรือนจ้าที่มีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยและมีสภาพความ เป็นอยู่ที่เข้มงวดกว่า
ผู้ต้องขังอีกกลุ่มหนึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ที่ถูกจ้าคุกในเรือนจ้าที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงและ
มีสภาพความเป็นอยู่ที่เข้มงวดกว่าไม่ได้มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ้้าน้อยกว่าผู้ต้องขังที่ถูกจ้าคุกใน
เรือนจ้าที่มีการรักษาความปลอดภัยและการใช้ชีวิตที่เข้มงวดน้อยกว่าแต่อย่างใด ตรงข้ามกลับมี

                                                           
419 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit.,  

pp. 315-317. 
420 Dane Archer, Rosemary Gartner and Mac Beittel, “Homicide and the Death 

Penalty: A Cross-National Test of a Deterrence Hypothesis,” Journal of Criminal Law 
and Criminology 74 (1983): 991-1013 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. 
Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 317. 

421 Jack P. Gibbs, Crime, Punishment, and Deterrence (New York: Elsevier, 
1975), pp. 146-179.; Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen and Daniel Nagin, eds., 
“Report of the Panel,” In Deterrence and Incapacitation (Washington, DC: National 
Academy of Sciences, 1978), pp. 59-63 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. 
Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 318. 
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แนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ้้าภายหลังพ้นโทษสูงกว่าอีกด้วย422 แต่งานวิจัยอีกงานหนึ่งที่เป็นที่สนใจของ
นักวิชาการคือ ผลในทางป้องปรามการกระท้าผิดของกฎหมายควบคุมอาวุธปืน (Gun control Law)  
โดย Deutsch และ Alt รายงานว่า กฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่ของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถช่วยยับยั้งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนในเมืองบอสตัน 
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้423 แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งข้อสรุปดังกล่าว แต่งานวิจัย
หลังจากนั้นที่ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์มากกว่าเดิมก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายฉบับใหม่ช่วยยับยั้ง
อาชญากรรมบางประเภทได้424  

เมื่อผลการวิจัยยังไม่ชัดแจ้งว่าโทษทางอาญามีประสิทธิภาพในการป้อง
ปรามการกระท้าผิดกฎหมายสมดังเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายได้อย่างแน่นอน จึงเกิดค้าถามขึ้นมา
ว่าอะไรคือสาเหตุที่ท้าให้กฎหมายอาญาและโทษตามกฎหมายไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ป้องปรามการกระท้าผิดอาญาได้ตามทฤษฎี ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาที่สามารถตอบได้อย่าง
ง่ายดายและตรงไปตรงมา อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวประการหนึ่งเป็นเพราะ
ทฤษฎีป้องปรามไม่ใช่ทฤษฎีทางทัณฑวิทยาเพียงทฤษฎีเดียวที่ใช้เป็นหลักในการลงโทษผู้กระท้าผิด 
และระบบกฎหมายอาญาในปัจุบันก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักการหรือทฤษฎีทางอาญาหลักการหนึ่ง
หลักการใดหรือทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว ท้าให้ทฤษฎีทางทัณฑวิทยาและหลักกฎหมาย
อาญาที่หลากหลายและต่างมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและ
ความสงบเรียบร้อยของสังคมที่แตกต่างกันไปเกิดการทับซ้อนและขัดแย้งกันเอง ซึ่งนักวิชาการได้
กล่าวถึงความซับซ้อนและความขัดแย้งดังกล่าวไว้โดยสังเขปดังต่อไปนี้  

2) ทฤษฎีป้องปรามกับความซับซ้อนของทฤษฎีทางทัณฑวิทยาและหลัก
กฎหมายอาญาในปัจจุบัน 

ค้าว่าป้องปรามการกระท้าผิดในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการป้องปรามทั่วไป
หรือการป้องปรามเป็นการเฉพาะท้าให้เกิดประเด็นปัญหาที่จะต้องค้านึงถึงว่า ศาลควรจะก้าหนดโทษ
มากน้อยเพียงใดจึงจะมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดในอนาคตมากท่ีสุด  

Paul H. Robinson นักอาชญาวิทยากล่าวว่า หลักการส้าคัญในการ
ก้าหนดโทษก็คือ โทษจะต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิดที่ได้กระท้าลงไป (Proportional 
to the Seriousness of the Offence) ยิ่งความผิดที่ได้กระท้าลงไปมีความร้ายแรงหรือเลวร้ายมาก

                                                           
422 M. Keith Chen and Jesse M. Shapiro, “Do Harsher Prison Conditions Reduce 

Recidivism? A Discontinuity-based Approach,” American Law and Economics Review        
9 (Spring 2007): 1-29.  

423 Michael D. Maltz, op.cit., p. 14. 
424 Glen L. Pierce and William J. Bowers, The Impact of the Bartley-Fox Law 

on Gun and Non-Gun Related Crime in Massachusetts (Boston Center for Applied 
Social Research, Northeastern University, 1979).; William J. Bowers and Glen L. Pierce, 
“The Bartley-Fox Gun Law’s ShortTerm Impact on Crime in Boston,” In Annals, 455 
(1981): 120-137 quoted in Michael D. Maltz, op.cit. 
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เพียงใด ความร้ายแรงของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าผิดก็ยิ่งต้องรุนแรงตามขึ้นไปด้วยจึงจะถือได้ว่าเป็น
โทษที่มีความยุติธรรม ตัวอย่างเช่น โทษส้าหรับความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาก็จะต้องหนักกว่าโทษ
ส้าหรับความผิดฐานท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยเจตนา และโทษส้าหรับความผิดฐานท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน
โดยเจตนาก็ย่อมจะต้องหนักกว่าโทษส้าหรับความผิดฐานท้าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยเจตนา จึงจะ
ถือว่าโทษมีความเท่าเทียมกัน425 

อย่างไรก็ดี ก็มีผู้โต้แย้งว่าหลักการลงโทษตามท่ีผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของ
โทษกับการกระท้าผิดไม่สอดคล้องกับทฤษฎีป้องปรามกล่าวคือ โทษตามกฎหมายควรจะต้องมีความ
ร้ายแรงและโหดร้ายที่สุดเท่าที่จะท้าได้เพ่ือให้โทษดังกล่าวมีผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะโทษท่ีร้ายแรงและโหดร้ายมากท่ีสุดจะยิ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท้าผิดอาญา แต่ถ้าโทษมีสัดส่วนเท่ากับการกระท้าผิดแล้ว ก็จะท้าให้ผู้ที่
ก้าลังกระท้าผิดอาญาคิดว่าในเมื่อผลลัพธ์ของการกระท้าผิดอาญาจะไม่มีทางเลวร้ายมากไปกว่าโทษ
เท่าสัดส่วนของความผิดที่ตนเองก้าลังกระท้าลงไป และจึงส่งผลให้สูญเสียประสิทธิภาพในด้านการ
ป้องปรามการกระท้าผิดของโทษตามกฎหมายไป  ตัวอย่างเช่น ถ้าโทษส้าหรับความผิดฐานพยายาม
ฆ่าผู้อ่ืนคือโทษประหารชีวิต เช่นนั้นแล้วผู้ที่ไม่สามารถฆ่าผู้อ่ืนได้สมดังเจตนาของตนเองและรับผิด
เพียงฐานพยายามฆ่าก็อาจจะพยายามหาทางฆ่าผู้อ่ืนอีกครั้ง ในเมื่อไม่มีโทษตามกฎหมายที่หนักมาก
ไปกว่าโทษที่ตนเองก้าลังเผชิญอยู่426  

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีป้องปรามไม่สอดคล้องกับหลักการลงโทษตามที่
ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษกับการกระท้าผิดแล้วยังขัดกับทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ อีกด้วย Paul 
H. Robinson จึงยกตัวอย่างกรณีการจับกุมผู้กระท้าผิดและการเผยแพร่ข่าวการลงโทษผู้กระท้าผิดว่า 
เพ่ือรักษาประสิทธิภาพของทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิดจ้าเป็นจะต้องค้านึงถึงความเป็นไปได้ใน
การจับกุมผู้กระท้าผิดในการก้าหนดโทษด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่า เจ้าพนักงานต้ารวจ
ไม่สามารถจับกุมผู้กระท้าผิดมาลงโทษได้ทุกราย ดังนั้นเพ่ือที่จะชดเชยความเสียหายจากการที่ยังมี
ผู้กระท้าผิดลอยนวลอยู่ในสังคม จึงจ้าเป็นที่จะต้องเพ่ิมความร้ายแรงของโทษให้มากขึ้นเพ่ือชดเชย
ความเสียหายในส่วนนี้ด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าโอกาสในการลงโทษผู้กระท้าผิดต่้ากว่าที่ควร
จะเป็นโดยเฉลี่ยแล้ว อัตราโทษที่จะมีผลเป็นการข่มขู่ผู้กระท้าผิดหรือผู้ที่ก้าลังจะกระท้าผิดได้ก็จะต้อง
สูงขึ้นกว่าปกติเพ่ือที่จะรักษาระดับความสามารถในการข่มขู่และป้องปรามการกระท้าผิดของโทษตาม
กฎหมายไว้ 

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิดมีความขัดแย้งกับทฤษฎีแก้แค้น
ทดแทน ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดและทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู เพราะการมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการ
ป้องปรามการกระท้าผิดของโทษตามกฎหมายท้าให้ขาดการค้านึงถึงว่าผู้กระท้าผิดสมควรจะ
รับผิดชอบต่อการกระท้าของตนมากน้อยเพียงใดหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท้าผิดตาม
ทฤษฎีอื่น ๆ  

                                                           
425 Paul H. Robinson, op.cit., p. 7. 
426 Ibid. 
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นอกจากนี้ ในยุคที่กฎหมายอาญาบัญญัติหลักการเกี่ยวกับภาระหน้าที่หรือ
ความรับผิดของคู่ความ (Liability rules) ไว้มากมายที่ท้าให้การพิพากษาลงโทษผู้กระท้าผิดท้าได้ยาก
ยิ่งขึ้น หลักการเหล่านั้นก็ยิ่งบั่นทอนประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมายมากขึ้นตาม
ไปด้วย ตัวอย่างเช่น ในยุคที่กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิผู้กระท้าผิดกฎหมายไว้ค่อนข้างมาก เช่น ผู้
ที่มีความผิดปกติทางจิตสามารถยกข้อต่อสู้ว่าตนเองวิกลจริตในขณะกระท้าความผิด ( Insanity 
Defense) ก็ย่อมมีผลกระทบต่อทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิดเช่นกันไม่ว่าอัตราโทษตามกฎหมายจะ
มีความรุนแรงเพียงใดก็ตาม โดยเฉพาะทฤษฎีป้องปรามทั่วไปกล่าวคือ ถ้ากฎหมายอาญายินยอมให้มี
การลงโทษผู้กระท้าผิดที่มีปัญหาเจ็บป่วยทางจิตได้ก็เท่ากับเป็นการส่งสาส์นแก่บุคคลทั่วไปว่าไม่มี
หนทางใดที่จะสามารถหลบหนีโทษตามกฎหมายได้ แต่เมื่อในปัจจุบันกฎหมายอาญายินยอมให้
ผู้กระท้าผิดสามารถยกข้อกล่าวอ้างเรื่องวิกลจริตขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้  การสูญเสียโอกาสในการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดด้วยเหตุดังกล่าวย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดเป็นการทั่วไปก็
ลดน้อยถอยลงไป เพราะผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดย่อมเล็งเห็นได้ถึงหนทางที่จะหลบหนีจากโทษ
ตามกฎหมายแม้ว่าจะถูกจับกุมด้าเนินคดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผลของข้อต่อสู้เรื่องความวิกลจริตยังมี
ผลกระทบต่อทฤษฎีป้องปรามเป็นการเฉพาะอีกด้วยเพราะโทษตามกฎหมายย่อมไม่อาจข่มขู่และ
ยับยั้งผู้กระท้าผิดที่อ้างข้อต่อสู้ดังกล่าวจนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในผลของการกระท้าของ
ตนเองไม่ให้กลับไปกระท้าผิดซ้้าอีกได้427  

ตัวอย่างของกรณีที่ผู้กระท้าผิดตกอยู่ในสถานการณ์ถูกข่มขู่หรือถูกบังคับให้
ต้องกระท้าผิด ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิด และทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูอาจ
ถือเอาสถานการณ์เช่นนั้นเป็นข้อที่สามารถให้อภัยผู้กระท้าผิดเพราะถือว่าผู้กระท้าผิดไร้มลทิน หรือ
มิฉะนั้นก็ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมหรือผู้ใด แต่ทฤษฎีป้องปรามเป็นการทั่วไปอาจถือเอาสถานการณ์
ดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการเพ่ิมการข่มขู่ด้วยโทษแทนที่จะลดการข่มขู่ด้วยโทษลงเพ่ือถ่วงดุล
แนวโน้มในการกระท้าผิดของบุคคลทั่วไปที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน  แต่ถ้าความ
กดดันให้ต้องกระท้าผิดในสถานการณ์เช่นนั้นมีสูงมากจนไม่อาจหลีกเลี่ยงการกระท้าผิดไปได้ ทฤษฎี
ป้องปรามเป็นการเฉพาะอาจจะยอมรับข้อแก้ตัวของผู้กระท้าผิดได้เพราะการลงโทษผู้ที่ต้องตกอยู่ใน
สถานการณ์เช่นนั้นย่อมเป็นการฟุ่มเฟือยและไม่จ้าเป็น ถึงกระนั้นก็ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องลงโทษ
ผู้กระท้าผิดอยู่บ้างเพ่ือรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการป้องปรามทั่วไป428 ดังตัวอย่างของคดี Regina 
v. Dudley & Stephens429 ที่นักเดินเรือจ้าเป็นต้องฆ่าและดื่มเลือดของลูกเรือที่ป่วยหนักเพ่ือรักษา
ชีวิตของตนเองไว้ในระหว่างที่ก้าลังหลงอยู่กลางทะเลอย่างไร้จุดหมาย ซึ่งพฤติการณ์การกระท้าผิด
ดังกล่าวไม่บ่งบอกว่านักเดินเรือเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดและจึงไม่อาจต้าหนินักเดินเรือที่
ก้าลังตกอยู่ในสถานการณ์ต้องรักษาชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มที่นัก อย่างไรก็ดี ศาลในคดีดังกล่าว
พิพากษาลงโทษประหารชีวิตนักเดินเรือเพ่ือที่จะยืนยันว่าการฆ่าผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ว่าใน

                                                           
427 Ibid., pp. 7-8, 11. 
428 Ibid., p. 11. 
429 Regina v. Dudley & Stephens (The Queen's Bench Division, 1884) 
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กรณีใด ๆ  แม้ว่าในเวลาต่อมาพนักงานอัยการจะขอเปลี่ยนโทษให้กับนักเดินเรือเพราะถูกกดดันจาก
สาธารณชนก็ตาม430  

นอกจากนี้ ปัญหายังเกิดข้ึนกับหลักการบรรเทาความรับผิดของผู้กระท้าผิด
ต่าง ๆ  เช่น บันดาลโทสะ (Heat of Passion) การยั่วยุอารมณ์ (Provocation) และการกระท้าโดย
ส้าคัญผิด (Mistake) เป็นต้น ในกรณีเหล่านี้คนทั่ว ๆ ไปก็อาจกระท้าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายได้
หากต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ผู้กระท้าผิดในลักษณะนี้จึงอาจจะไม่ได้มี
อันตรายหรือน่าต้าหนิติเตียนมากเท่ากับผู้ที่กระท้าผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยปราศจากเงื่อนไขในการบรรเทา
ความผิด แต่ในสถานการณ์ที่ผู้กระท้าผิดถูกข่มขู่ (Duress) บีบบังคับ (Coercion) หรือต้องกระท้า
ด้วยความจ้าเป็น (Non-justified Necessity) ก็ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องเพ่ิมการป้องปรามการ
กระท้าผิดเพื่อถ่วงดุลไม่ให้เกิดการกระท้าผิดในสถานการณ์ดังกล่าวมากนัก  

ท้ายที่สุด ถ้าทฤษฎีป้องปรามเป็นการทั่วไปยินยอมให้มีการลงโทษผู้บริสุทธิ์
ได้ตราบเท่าที่สาธารณชนเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวกระท้าผิดกฎหมายจริง ๆ  เช่นนั้นวัตถุประสงค์ในการ
ป้องปรามการกระท้าผิดก็ย่อมบริบูรณ์แต่ก็อาจจะขัดกับทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะทฤษฎี
การแก้แค้นทดแทน431 ความซับซ้อนและความขัดแย้งกันของทฤษฎีทางทัณฑวิทยาและหลักกฎหมาย
อาญาต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ทฤษฎีป้องปรามไม่สามารถท้าหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

3.2.1.3 ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิด : ศึกษาผ่านแนวคิดเรื่องการลงโทษจ้าคุก
ระยะยาว (Long-term Imprisonment) หรือโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน 
(Preventive Detention) เพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ้้าในปัจจุบัน 

Paul H. Robinson432 เห็นว่า หลักการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซึ่งปัจจุบันมักจะ
หมายถึงการตัดโอกาสด้วยวิธีการจ้าคุกเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดในการป้องกัน
ไม่ให้ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ้้าในอนาคตและก้าลังรับโทษจ้าคุกอยู่ไม่ให้สามารถกระท้าผิดได้ใน
ระหว่างรับโทษ อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันยังไม่อาจประเมิน
หรือคาดการณ์ได้อย่างแน่ชัดว่าบุคคลใดยังอาจเป็นอันตรายต่อสังคมในอนาคต จึงกลายเป็นว่าใน
ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมก้าลังลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดจ้านวนมากที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม
หรือไม่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ้้าอีกต่อไป ในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ้้า
หรือยังมีความเป็นอันตรายต่อสังคมให้หลุดรอดไปจากโทษจ้าคุก  

ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดจึงยังมีข้อบกพร่องอยู่ 2 ประการคือ  
ประการแรก ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดเป็นทฤษฎีที่ไม่เป็นธรรมและเสียเวลา

เปล่าในแง่การจ้าคุกผู้ที่ไม่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดหรือไม่มีความเป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป และ 
ประการที่สอง ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดล้มเหลวในการปกป้องสังคมเพราะ

เหตุที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถกักขังหรือจ้าคุกผู้ที่จะกระท้าผิดกฎหมาย  

                                                           
430 Paul H. Robinson, op.cit., p. 11. 
431 Ibid. 
432 Ibid., pp. 87-91. 
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ความล้มเหลวดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแนวความคิดใน
การลงโทษผู้กระท้าผิดเปลี่ยนแปลงไปจากการลงโทษการกระท้าผิดในอดีตไปเป็นการป้องกันการ
กระท้าผิดในอนาคตด้วยการจ้าคุกและควบคุมผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคม หรือก็คือ
แนวคิดเรื่องการลงโทษจ้าคุกระยะยาว (Long-term Imprisonment) ซึ่งกฎหมายของหลาย ๆ 
ประเทศใช้ค้าว่า โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention) ที่เน้นการตัดโอกาสในการกระท้า
ผิดของผู้กระท้าผิดให้ได้มากท่ีสุดหรือโดยสิ้นเชิง โดยมีการน้าแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจังใน
หลาย ๆ ประเทศ ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพ่ือจัดการกับผู้ ที่
กระท้าผิดติดเป็นนิสัย (Habitual Offenders) ขึ้นมา เช่น กฎหมาย Three-strikes Laws ที่บัญญัติ
ให้จ้าคุกผู้ที่กระท้าผิดซ้้า (Repeat Offenders) ที่มีประวัติการกระท้าผิดตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก้าหนดเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตโดยผู้พิพากษาไม่มีอ้านาจใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษโดยพิจารณาจาก
ความหนักเบาของพฤติการณ์การกระท้าผิด หรือกฎหมายเมแกน (Megan’s Law Statues) ที่
ก้าหนดให้ผู้ที่เคยต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดในคดีทางเพศต้องไปรายงานตัวยังเจ้าพนักงานต้ารวจ
ในชุมชนที่ตนเองจะย้ายเข้าไปอยู่อาศัยหรือไปท้างานเพ่ือป้องกันการกระท้าผิดทางเพศซ้้า 433  หรือ
บัญชีมาตรฐานการลงโทษที่เพ่ิมโทษจ้าเลยที่มีประวัติการกระท้าผิดมาก่อนเป็นอย่างมากเพราะเห็นว่า
จ้าเลยดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ้้าอีกในอนาคต434 เป็นต้น  

ส้าหรับประเทศออสเตรเลียก็มีกฎหมายในลักษณะลงโทษจ้าคุกระยะยาวเช่นกันใน
รูปแบบของกฎหมายผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย (Habitual Offender Laws) หรือผู้ที่ยังมีลักษณะเป็น
อันตรายต่อสังคม (Dangerous Offender Laws) ที่ก้าหนดให้ผู้พิพากษามีอ้านาจพิพากษาให้ขัง
ผู้กระท้าผิดไว้โดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาหรือขังต่อไปแม้ได้รับโทษตามค้าพิพากษาครบถ้วนแล้วก็ตาม
เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมจากการกระท้าผิดซ้้าในอนาคต ซึ่งปัจจัยที่ศาลน้ามาพิจารณาว่า
ผู้กระท้าผิดมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมปัจจัยหนึ่งก็คือประวัติการกระท้าผิดของจ้าเลย 

ประเทศสิงคโปร์ที่มีกฎหมาย Preventive Detention ที่ก้าหนดให้จ้าคุกผู้กระท้าผิด
ซ้้าเป็นระยะเวลา 7-20 ปี เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสาธารณประโยชน์ แทนโทษจ้าคุกตาม
กฎหมายส้าหรับการกระท้าผิดครั้งหลังสุดของผู้กระท้าผิดซ้้า435 

กฎหมายเหล่านี้เริ่มมีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 ที่นักวิชาการเห็นว่ามาตรการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไม่สามารถปฏิบัติได้จริงเพราะข้อจ้ากัดในทางสังคมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่
อย่างน้อยการจ้าคุกผู้กระท้าผิดก็สามารถช่วยป้องกันการกระท้าผิดซ้้าในอนาคตได้ นักวิชาการจึง
เดินหน้าไปสู่แนวความคิดใหม่ ๆ ด้วยการตัดความเชื่อมโยงระหว่างโทษทางอาญากับการลงโทษเพ่ือ
แก้แค้นทดแทนแล้วน้าเสนอแนวคิดเรื่องการลงโทษจ้าคุกระยะยาวขึ้นมาแทน และกลายมาเป็น
รูปแบบของกฎหมายหลากหลายรูปแบบที่ใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบันดังตัวอย่างข้างต้น 

                                                           
433 State of California Department of Justice, Megan’s Law, Retrieved June 30, 

2015 from http://www.meganslaw.ca.gov/index.aspx?lang=ENGLISH.  
434 Section 4B of the United States Sentencing Commission Guideline 
435 Section 304(2) of Singapore’s Criminal Procedure Code 

http://www.meganslaw.ca.gov/index.aspx?lang=ENGLISH
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อย่างไรก็ดี Paul H. Robinson เห็นว่า การตัดโอกาสในการกระท้าผิดด้วยแนวความคิด
ดังกล่าวเป็นการ “ลงโทษความเป็นอันตราย” ของผู้กระท้าผิด ทั้งที่ “การลงโทษ” มีความหมายว่า 
คือการท้าให้ผู้ถูกลงโทษได้รับความเจ็บปวด ความสูญเสียหรือต้องทนทุกข์ทรมานเพราะได้กระท้าผิด
กฎหมายหรือได้กระท้าเรื่องผิดศีลธรรม436 ดังนั้น การลงโทษตามความเห็นของ Paul H. Robinson 
จะต้องเป็นการลงโทษส้าหรับการกระท้าผิดที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ในขณะที่ “อันตราย” (Dangerous) 
มีความหมายว่า “แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บปวด และอ่ืน ๆ ”437  ความเป็นอันตราย
จึงเป็นการอธิบายถึงการข่มขู่หรือคุกคามซึ่งอันตรายในอนาคต  ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมจึง
สามารถควบคุม กักขังหรือจ้าคุกผู้ที่เป็นอันตรายได้ แต่ไม่สามารถลงโทษความเป็นอันตรายได้  Paul 
H. Robinson จึงเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมที่ก้าลังใช้แนวความคิดเรื่องการลงโทษจ้าคุกระยะยาว 
หรือในการลงโทษผู้กระท้าผิดเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ก้าลังท้าให้การลงโทษจ้าคุกระยะยาวดู
เหมือนเป็นโทษที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับแล้วด้วยการสร้างความเป็นธรรมให้กับการลงโทษหรือจ้าคุก
ผู้กระท้าผิดให้มีระยะเวลายาวนานกว่าโทษจ้าคุกหรือการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับความผิดที่บุคคล
ดังกล่าวได้กระท้าลงไปโดยอ้างว่าเพ่ือป้องกันการกระท้าผิดในอนาคตที่สามารถคาดเดาได้ทั้งที่การ
กระท้าผิดดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นแม้แต่น้อย  

นอกจากนี้  การลงโทษตามแนวความคิดลงโทษจ้าคุกระยะยาวยังขัดแย้งกับ
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาเองในแง่ที่ประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะของการจัดระดับ
ความร้ายแรงของการกระท้าผิดเพ่ือที่จะก้าหนดความร้ายแรงของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าผิดได้อย่าง
เหมาะสม หรือก็คือการกระท้าผิดที่มีความร้ายแรงมากกว่าก็ควรมีโทษมากกว่าการกระท้าผิดที่มี
ความร้ายแรงน้อยกว่า เพราะการลงโทษตามแนวความคิดลงโทษจ้าคุกระยะยาวขาดการค้านึงถึง
ความร้ายแรงของการกระท้าผิดที่ผู้กระท้าผิดได้กระท้าลงไปแล้ว แต่ค้านึงถึงความเป็นอันตรายของ
ผู้กระท้าผิดมากกว่าดังได้กล่าวไปแล้ว  

ทฤษฎีการตัดโอกาสในการกระท้าผิดด้วยการลงโทษจ้าคุกระยะยาวจึงขัดแย้งกับ
ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนที่ให้ความส้าคัญกับการกระท้าผิดที่เกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี แนวความคิด
ดังกล่าวยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีการตัดโอกาสในการกระท้าผิดไม่ได้พิจารณาถึงการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดดังเช่นทฤษฎีแก้แค้นทดแทน แต่พิจารณาถึงความเป็นอันตรายของผู้กระท้าผิดเป็นส้าคัญ 
ดังนั้นถ้าพิจารณาเฉพาะทฤษฎีการตัดโอกาสในการกระท้าผิดเพียงทฤษฎีเดียวในการพิจารณาโทษที่
จะลงแก่ผู้กระท้าผิดแล้ว ในการค้านวณระยะเวลาของโทษจ้าคุก ก็จะต้องค้านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ ที่
สามารถคาดเดาได้ถึงการกระท้าผิดซ้้าในอนาคตได้ดีที่สุดเป็นส้าคัญ ดังนั้น ยิ่งผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มที่
จะกระท้าผิดซ้้ามากเท่าใด ก็ยิ่งสมควรลงโทษจ้าคุกบุคคลดังกล่าวและระยะเวลาของโทษจ้าคุกก็ยิ่ง
ต้องยาวนานมากข้ึนตามไปด้วย  

การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดในลักษณะของการลงโทษจ้าคุกระยะยาว
จึงก่อให้เกิดเง่ือนไข 4 ประการ ที่รัฐที่ใช้กฎหมายลักษณะนี้ต้องค้านึงถึงก็คือ 

                                                           
436 Webster’s New World College Dictionary, 2nd ed. (1959) quoted in Paul 

H. Robinson, op.cit., p. 90. 
437 Ibid., p. 372.  
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ประการแรก ถ้าเหตุผลในการขังผู้กระท้าผิดคือความเป็นอันตรายแล้ว กระบวนการ
ยุติธรรมก็จะต้องคอยตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพ่ือยืนยันว่าผู้ที่ขังดังกล่าวยังคงเป็นอันตรายอยู่ และ
เมื่อใดที่บุคคลดังกล่าวไม่เป็นอันตรายอีกต่อไป รัฐก็ไม่มีอ้านาจที่จะขังบุคคลดังกล่าวเพ่ือป้องกัน
อันตรายอีกต่อไป  

ประการที่สอง ถ้าผู้กระท้าผิดถูกขังเพ่ือประโยชน์ของสังคมแล้วมากกว่าโทษที่บุคคล
ดังกล่าวสมควรจะได้รับส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าลงไปแล้วนั้น เงื่อนไขในการขังบุคคลดังกล่าว
จะต้องไม่ใช่เพ่ือการลงโทษ (Punitive) กล่าวคือผู้กระท้าผิดไม่ได้ก้าลังถูกลงโทษแต่ก็จะต้องทนทุกข์
ทรมานจากการถูกจ้ากัดเสรีภาพเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม  

ประการที่สาม การลงโทษจ้าคุกระยะยาวจะต้องจ้ากัดอยู่เพียงเท่าที่มีความจ้าเป็น
จะต้องกระท้าเพ่ือรักษาความปลอดภัยของสังคม ดังนั้นถ้ามีมาตรการอ่ืนใดที่เพียงพอต่อการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของสังคม เช่น การบ้าบัดอาการติดยาเสพติด การกักขังในบ้านของผู้กระท้าผิดหรือวิธี
อ่ืน ๆ  ก็ไม่มีความจ้าเป็นที่ต้องขังบุคคลดังกล่าวเพ่ือป้องกันแต่อย่างใด  

ประการสุดท้าย ผู้ถูกลงโทษจ้าคุกระยะยาวควรจะมีสิทธิได้รับการบ้าบัดรักษาต่าง ๆ 
ถ้าจะสามารถช่วยลดระยะเวลาหรือความร้ายแรงของถูกลงโทษจ้าคุกระยะยาวลงได้ 

จากเงื่อนไขดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การลงโทษโดยอาศัยทฤษฎีทางทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ ไม่
จ้าต้องค้านึงถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และท่ีส้าคัญกระบวนการยุติธรรมเองก็ยังไม่สามารถหาวิธีการ
ตรวจสอบความเป็นอันตรายของบุคคลได้แต่อย่างใด 

ที่ส้าคัญยิ่งกว่าสิ่งอ่ืนใด Paul H. Robinson เห็นว่า การตัดโอกาสในการกระท้าผิด
ด้วยการลงโทษจ้าคุกระยะยาวดังที่ปรากฏเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นลงโทษผู้กระท้าผิดด้วยการคุมขังเพ่ือ
ป้องกัน เช่น Three Strikes Law  กฎหมายผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย หรือคู่มือการลงโทษ (Sentencing 
Guidelines) ที่เน้นเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าอย่างรุนแรง เป็นเครื่องบ่อนท้าลายความยุติธรรมอย่าง
เห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่นในคดี Rummel v. Estelle438  ที่จ้าเลยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐาน
ยักยอกเงินจ้านวนเพียง 129.75 ดอลลาร์สหรัฐ แต่การกระท้าผิดดังกล่าวเป็นการกระท้าผิดครั้งที่ 3 
ท้าให้จ้าเลยถูกพิพากษาให้จ้าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการพักการลงโทษภายใต้กฎหมาย 
Three Strikes ซึ่งเหตุการณ์การลงโทษในลักษณะนี้เกิดขึ้นในคดีอ่ืน ๆ ที่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายการ
กระท้าผิดติดเป็นนิสัยหรือตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษในส่วนของการกระท้าผิดซ้้า ที่มีการก้าหนด
โทษที่เกินไปกว่าโทษส้าหรับความผิดที่เกิดขึ้นไปเป็นอย่างมากโดยอาศัยประวัติการกระท้าผิดในอดีต
ของจ้าเลยเป็นส้าคัญซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังหยาบเกินไปที่จะใช้ตัดสินว่าผู้กระท้าผิดยังมีลักษณะเป็น
อันตรายต่อสังคมหรือไม่ 

Paul H. Robinson เห็นว่า กฎหมายที่จะท้าให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องปราม
การกระท้าผิดมากที่สุดจะต้องเป็นกฎหมายที่คนในสังคมเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ใช้อ้านาจอย่างมี
คุณธรรม (Moral authority) และมีความน่าเชื่อถือในด้านคุณธรรมจริยธรรม (Moral credibility) 
จึงจะเป็นกฎหมายที่สามารถตราหน้าผู้กระท้าผิดได้และคนในสังคมจึงยินยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

                                                           
438 Rummel v. Estelle (1980) อนึ่งการกระท้าผิดฐานยักยอกครั้งก่อน ๆ ของจ้าเลยในคดี

นี้เกี่ยวพันกับการยักยอกเงินรวมทั้งสิ้น 229.11 ดอลลาร์สหรัฐ; Paul H. Robinson, op.cit., p. 97.   
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กฎหมายดังกล่าว น้าไปสู่การสร้างบรรทัดฐานให้กับความประพฤติของคนในสังคม แต่กฎหมายที่ขาด
ความเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมย่อมไม่สามารถก้าหนดรูปแบบความประพฤติให้กับคนในสังคม
ได้ ไม่สามารถต้าหนิติเตียนหรือประนามผู้กระท้าผิดได้ ไม่สามารถป้องกันการแก้แค้นเอาคืนใน
ลักษณะศาลเตี้ยได้ และในระยะยาวการใช้กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของการลงโทษจ้าคุกระยะ
ยาวย่อมบั่นทอนเป้าหมายในการป้องกันอาชญากรรมซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส้าคัญของการลงโทษจ้าคุก
ระยะยาวนั่นเอง 

อย่างไรก็ดี Paul H. Robinson ไม่ได้ปฏิเสธการลงโทษจ้าคุกระยะยาวแต่อย่างใด 
โดยกล่าวว่าถ้าผู้กระท้าผิดรับโทษจ้าคุกที่เหมาะสมและเป็นธรรมส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าลงไป
แล้วแต่ยังต้องถูกกักขังต่อไปด้วยเหตุผลเพ่ือการป้องกันคุ้มครองสังคมโดยเฉพาะ ก็ย่อมเป็นการไม่
เหมาะสมที่จะถือว่าผู้กระท้าผิดก้าลังถูกลงโทษในระหว่างที่ถูกกักขังหลังจากได้รับโทษตามกฎหมาย
แล้ว แต่ถ้าในระหว่างที่ถูกกักขังเพ่ือป้องกันนั้น ผู้กระท้าผิดมีสิทธิได้รับการบ้าบัดรักษาพฤติกรรม
เพ่ือที่จะลดระยะเวลาในการกักขังเพ่ือป้องกันลงแล้วและไม่ถูกปฏิบัติอย่างผู้ที่ก้าลั งถูกลงโทษ ก็อาจ
ถือได้ว่าการลงโทษจ้าคุกระยะยาวมีความชอบธรรมตามกฎหมาย  

Paul H. Robinson จึงเสนอว่า การที่กระบวนการยุติธรรมจะใช้ทั้ง 2 แนวทาง คือ 
ใช้ทั้งแนวทางที่ให้ความส้าคัญกับการลงโทษที่เหมาะสมส้าหรับความผิดที่ผู้กระท้าผิดได้ท้าไปแล้ว
ดังเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต และใช้แนวทางการที่ให้ความส้าคัญกับการปกป้องคุ้มครองสังคมจากการ
กระท้าผิดในอนาคตโดยผู้กระท้าผิดที่ยังมีความเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่ในการจัดการกับผู้กระท้าผิด
เป็นเรื่องที่เหมาะสม เพราะการปรับใช้ทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
กระบวนการยุติธรรมและยังสร้างอ้านาจในการควบคุมอาชญากรรม เพราะแนวทางการลงโทษจ้าคุก
ระยะยาวสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองสังคมได้ดีกว่าแนวทางการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดเพียง
ประการเดียว ถ้ากระบวนการยุติธรรมสามารถพัฒนาวิธีการประเมินความเป็นอันตรายของผู้กระท้า
ผิดได้อย่างถูกต้องแม่นย้าและมีการประเมินผู้กระท้าผิดเป็นระยะ ๆ เพ่ือลดระยะเวลาในการกักขัง
เพ่ือป้องกันลงให้เหมาะสมกับความเป็นอันตรายของผู้กระท้าผิดที่แท้จริง รวมไปถึงการจัดให้มีการ
บ้าบัดรักษาและการจัดสภาพการขังผู้กระท้าผิดในลักษณะที่ไม่เป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดด้วย แต่
ปัญหาที่ส้าคัญก็คือกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันยังเป็นกระบวนการยุติธรรมที่แนวทางการลงโทษ
จ้าคุกระยะยาวยังถูกปกคลุมไว้ด้วยกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมกล่าวคือยังเป็นไปในลักษณะของ
การลงโทษผู้กระท้าผิดอยู่นั่นเอง439   

ในเรื่องการบังคับโทษดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นปัญหาที่หารือกันที่การประชุม
ใหญ่ว่าด้วยการลงโทษและทัณฑสถานนานาชาติครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี 
เมื่อเดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 1935 ก็คือ “การบังคับโทษด้วยการจ้ากัดเสรีภาพควรจะต้องแตกต่างจาก
การบังคับใช้มาตรการเพ่ือความปลอดภัยอันเกี่ยวเนื่องกับการพรากไปซึ่งเสรีภาพอย่างไร”440 มีผู้
เสนอความเห็นเกี่ยวประเด็นดังกล่าวไว้เป็นจ้านวนมาก เคาท์ Gleispach ได้สรุปความเห็นเหล่านั้น
และเสนอต่อที่ประชุมว่า “กรณีเป็นเรื่องสมควรที่จะบังคับใช้มาตรการเพ่ือความปลอดภัยในสถานที่ที่

                                                           
439 Paul H. Robinson, op.cit., pp. 87-106. 
440 Norval Morris, op.cit., p. 237.  
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จัดไว้เป็นพิเศษ แยกต่างหากจากเรือนจ้าหรือทัณฑสถานอ่ืน ๆ ” และ “การบ้าบัดบุคคลที่ถูกกักขังไว้
ดังกล่าวควรจะแตกต่างจากการบ้าบัดบุคคลอ่ืน ๆ ที่จ้าคุกอยู่ในเรือนจ้าอย่างชัดเจน”441 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยากจะท้าได้จริงในทางปฏิบัติ 

3.2.1.4  ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟ ู
1) อิทธิพลของความรุ่งโรจน์และการเสื่อมความนิยมในทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูที่

มีต่อทิศทางของกฎหมายอาญา 
ในประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรม ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผ่านช่วง

ระยะเวลาที่ได้รับความนิยมและเสื่อมความนิยม กล่าวคือในบางช่วงเวลานักวิชาการก็เห็นว่า
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่บางช่วงเวลาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้442 

ในช่วงที่นักวิชาการมีความเห็นว่าทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติและการกระท้าผิดกฎหมายถูกมองว่าเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยและจึงจ้าเป็นที่จะต้องท้าการ
รักษาผู้กระท้าผิด ได้มีการน้ากระบวนการรักษาทางการแพทย์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ในทัณฑสถานต่าง ๆ แต่กระบวนการทางการแพทย์ในยุคแรกยังมีปัญหาเรื่องการรักษาในลักษณะ
รุกรานผู้กระท้าผิดและมีกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่มากในบางเรือนจ้า เช่น การผ่าตัด
สมองเพ่ือบ้าบัดอาการทางจิต การรักษาอาการทางจิตด้วยการช๊อคด้วยกระแสไฟฟ้าหรือการท้าหมัน
ผู้ต้องขังด้วยการผ่าตัดหรือการใช้สารเคมีซึ่งล้วนท้าไปโดยอ้างว่าเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด รวม
ไปถึงการท้าจิตบ้าบัด ในที่สุดกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูในลักษณะที่ค่อนข้างขัดต่อมนุษยธรรมและยัง
ต้องเผชิญกับความกังวลเรื่องการขัดต่อสิทธิของผู้ต้องขัง รวมไปถึงการขาดแคลนพยานหลักฐานที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูในลักษณะดังกล่าวท้าให้ทฤษฎีแก้ไข
ฟ้ืนฟูเริ่มตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้ นักวิชาการยังมองว่ากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยวิธีการ
อ่ืน ๆ แม้ไม่ขัดต่อมนุษยธรรมแต่ก็มีลักษณะนุ่มนวลต่อผู้กระท้าผิดเกินไปและไร้ประสิทธิภาพ443 

จนกระทั่งในศตวรรษที่ 1970 สัญญาณแห่งความหายนะของทฤษฎีแก้ไข
ฟ้ืนฟูก็มาถึง444 เมื่อ Robert Martinson นักสังคมวิทยาของสหรัฐอเมริกาเขียนรายงานการวิจัยชื่อ 
What works? หรือ “อะไรที่ได้ผล?” ที่ Martinson ท้าการวิเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพ
ของมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจ้านวน 231 งาน ที่ท้าขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1945 ถึง ค.ศ. 1967 
จากนั้นให้ข้อสรุปว่า“Nothing Works!” หรือ “ไม่มีอะไรได้ผล” ที่ท้าให้ข้อสรุปทางวิชาการของ 

                                                           
441 Ibid., p. 238. 
442 Santiago Redonso Illescas, Julio Sánchez-Meca and Vicente Garrido 

Genovés, Treatment of Offenders and Recidivism: Assessment of the 
Effectiveness of Programmes Applied in Europe, pp. 11-37, Retrieved June 30, 
2015 from http://www.um.es/metaanalysis/pdf/5004.pdf 

443Kathryn M. Campbell, Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities,   
p. 832. 

444 Ibid.  

http://www.um.es/metaanalysis/pdf/5004.pdf
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Martinson ดังกล่าวกลายมาเป็น “ข้อเท็จจริง” ภายในระยะเวลาไม่นานและได้รับการกล่าวถึง
จนกระท่ังทุกวันนี้445 

ความเห็นของ Martinson กลายมาเป็นเครื่องอนุญาตให้มีการน้ามาตรการ
ลงโทษที่รุนแรงกว่าที่มีอยู่มาบังคับใช้ส้าหรับนักวิชาการหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้การที่นักวิชาการสาย
สังคมศาสตร์ศึกษาวิจัยพบว่าอดีตผู้ต้องขังที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูหลากหลายชนิดของทาง
เรือนจ้าก็ยังถูกจับกุมมาด้าเนินคดีเพราะกระท้าผิดซ้้าในอัตราเดียวกันกับอดีตผู้ต้องขังที่ไม่เคยเข้าร่วม
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูใด ๆ  ก็ยิ่งท้าให้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ก้าวเข้ามามีบทบาทในการประณาม
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูร่วมกับนักวิชาการสายอ่ืน ๆ 446 

รัฐบาลอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ 1970 และ 1980 จึงหันมาใช้งบประมาณ
ไปกับการป้องกันอาชญากรรมด้วยเจ้าพนักงานต้ารวจและการป้องปรามการกระท้าผิดมากกว่าการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด และในปี ค.ศ. 1989 ศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาพิพากษาก็ให้การ
รับรองคู่มือการลงโทษระดับรัฐที่ถอดถอนวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดออกจากการใช้
ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท้าผิด447 

ประกอบกับในช่วงปี ค.ศ. 1965 ถึง ค.ศ. 1975 เป็นช่วงที่อัตราการเกิด
อาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นมาก การจ้าคุกผู้กระท้าผิดเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือ
ตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ้้าจึงถือเป็นแนวความคิดที่ชอบธรรม448 และจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ว่า ผู้กระท้าผิดบางคนสมควรจะได้รับโทษคุมขังเพ่ือป้องกันเพ่ือทดแทนกับความร้ายแรงของความผิด
ที่ได้กระท้าลงไปและเพราะบุคคลดังกล่าวยังมีท่าทีคุกคามต่อความปลอดภัยของสังคมหากปล่อยตัว
ไป449จึงมีการออกกฎหมายที่เน้นการแก้แค้นทดแทนและการป้องปรามการกระท้าผิดตามนโยบาย 
“Get Tough Policy” หรือนโยบายจัดหนักของรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวออกมาเป็นจ้านวนมาก 

                                                           
445 Rick Sarre, Beyond ‘What Works?’ A 25 Year Jubilee Retrospective of 

Robert Martinson, 9-10 December 1999, Paper presented at the History of Crime, 
Policing and Punishment Conference, Convened by the Australian Institute of 
Criminology in conjunction with Charls Sturt University, held in Canberra, Australia,    
p. 2.   

446Kathryn M. Campbel, op.cit., p. 832.  
447Misretta v. U.S. (1989); Kathryn M. Campbel, op.cit. 
448Franklin E. Zimring and Gordon Hawkins, Incapacitation: Penal 

Confinement and the Restraint of Crime (New York: Oxford University Press, 1995) 
quoted in Doris Layton Mackenzie, Sentencing and Corrections in the 21st Century: 
Setting the Stage for the Future (Report Submitted to The National Institute of 
Justice Office of Justice Program U.S, Department of Justice , 2000), p. 11. 

449 Doris Layton Mackenzie, op.cit. 
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ซึ่งนโยบายลักษณะดังกล่าวก็ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบัน 450แม้ว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกายังคงยืนยันว่าจะให้ความส้าคัญกับการปรับปรุงตัวเองของผู้กระท้าผิดเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้กระท้าผิดให้กลายเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายได้ก็ตาม451 

นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแนวคิดที่ว่า
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไม่ได้ผลของ Martinson แล้วประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์
หลาย ๆ ประเทศเช่น ประเทศออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากแนวคิดดังกล่าวไปเช่นกัน ดังจะเห็น
ได้จากการขาดความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในนโยบายด้านการ
ลงโทษ452 แต่หันไปพยายามรื้อฟ้ืนหลักการแก้แค้นทดแทนให้ขึ้นมาเป็นแนวทางหลักในการโต้ตอบ
การกระท้าผิดกฎหมาย453  กฎหมายของประเทศแคนาดาเช่นกฎหมายที่ลงโทษเยาวชนที่กระท้าผิด
อาญาร้ายแรงและมีประวัติการกระท้าผิดซ้้าให้หนักยิ่งข้ึน”454 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าข้อสรุปของ Martinson จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ
นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมของหลาย ๆ ประเทศ แต่นักวิชาการต่าง ๆ เริ่มหันมาทบทวน
งานวิจัยของ Martinson แล้วสรุปว่างานวิจัยของ Martinson ดังกล่าวมีข้อบกพร่องหลายประการ
โดยหลักแล้วเป็นข้อบกพร่องเที่ยวกับคุณภาพของการหาข้อสรุปของ Martinson455 ท้าให้นักวิชาการ
จ้านวนมากพยายามศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ ด้วยวิธีการวิจัย
เชิงประจักษ์ (Empirical Study) ซึ่งงานวิจัยจ้านวนมากพบข้อมูลส้าคัญที่สนับสนุนว่าวิธีการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดบางวิธีการช่วยลดการกระท้าผิดซ้้าได้456 และแม้แต่ตัว Martinson เองภายหลังยัง
เขียนบทความยอมรับว่า“...โปรแกรมบ้าบัดแก้ไขผู้กระท้าผิดบางโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากพอที่จะ

                                                           
450Travis C. Pratt, Jacinta M. Gau and Travis W. Franklin, Key Ideas in 

Criminology and Criminal Justice (London.: SAGE, 2011), p. 81.; Doris Layton 
Mackenzie, op.cit., p. 21-22. 

451 Federal Bureau of Prisons, Federal Bureau of Prisons: Mission and Vision, 
Retrieved June 30, 2015 from http://www.bop. gov quoted in Kathryn M. Campbell, 
op.cit., p. 833. 

452John Tomaino, “Punishment Theory,” In Exploring Criminal Justice: 
Contemporary Australian Themes, Rick Sarre and John Tomaino, eds. (Adelaide: 
Institute of Justice Studies, 1999), pp. 151-186 quoted in Rick Sarre, op.cit., p. 5. 

453 John Braithwaite and Phillip Pettit, Not Just Deserts: A Republican 
Theory of Criminal Justice (Oxford: Clarendon, 1990) quoted in Rick Sarre, op.cit.,   
p. 5. 

454 The Youth Criminal Justice Act 1982 
455 Rick Sarre, op.cit., p. 3. 
456 Brendan Anstiss, “Just How Effective is Correctional Treatment at Reducing 

Re-Offending?,” New Zealand Journal of Psychology 32 (December 2003): 3. 

http://www.sagepub.com/authorDetails.nav?contribId=527398
http://www.sagepub.com/authorDetails.nav?contribId=527398
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ประเมินค่าได้ว่ามีผลต่อการกระท้าผิดซ้้า”457จึงกล่าวได้โดยสรุปว่า มีกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูจ้านวน
มากได้ผล458 แม้ว่าค้าว่าได้ผลดังกล่าวจะหมายความว่า ได้ผลในระดับกลาง ๆ  (modest effect)459

และกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูจะยังมีข้อจ้ากัดในทางปฏิบัติอยู่หลายประการก็ตาม 
นอกจากนี้ข้อสรุปของ Martinson ยังกลายเป็นการส่งสารไปยังนักวิจัย

จ้านวนมากให้พยายามพัฒนากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและมีการน้าไปปฏิบัติจริงมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยเชิงปริมาณล่าสุดพัฒนาไปสู่กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพ
ในการลดการกระท้าผิดซ้้าได้ดีที่สุดที่ใช้กันในหลายประเทศในปัจจุบันคือ การบ้าบัดกระบวนการนึกคิด 
(Cognitive Behavioral Treatments) การระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการกระท้าผิดกฎหมายที่
จ้าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข และการเน้นการแทรกแซงแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะผู้กระท้าผิดที่มี
ความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าสูง (High-risk Offenders)460 

 
3.2.2 ทฤษฎีทัณฑวิทยากับผู้กระท้าผิดซ ้า  
Norval Morris กล่าวถึงทฤษฎีทัณฑวิทยากับผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยซึ่งก็คือผู้กระท้าผิดซ้้า

ประเภทหนึ่งไว้อย่างน่าสนใจว่า 
แนวความคิดทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามีที่มาอย่างยาวนานนับแต่อดีตกาล โดย

แนวความคิดเรื่อง “Imputability” หรือ “Accountability” ของ Aristotle กล่าวคือความรับผิด
หรือความรับผิดชอบของผู้กระท้าผิด อันมีสาระส้าคัญว่าโทษจะต้องเป็นธรรม และเป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องสัมพันธ์กับความผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรม และความเชื่อมโยงกันระหว่างโทษที่เป็นธรรมกับ
แนวความคิดเรื่องเจตจ้านงค์อันเป็นอิสระในการเลือกกระท้าการหรือไม่กระท้าการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ของหลักความรับผิดของผู้กระท้าผิดซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล กลายมาเป็นแนวความคิด
รากฐานในการสร้างเหตุผลในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดว่าเป็นไปเพ่ือการแก้แค้นทดแทน ดังนั้น 
ยิ่งเจตจ้านงค์ของผู้กระท้าผิดมีความเป็นอิสระมากเท่าใด ผู้กระท้าผิดก็ยิ่งต้องรับผิดต่อการกระท้าผิด
ของตนเอง ด้วยเหตุนี้หากผู้กระท้าผิดต้องรับผิดต่อการกระท้าของตนเองอันเป็นบาป เช่นนั้นการไถ่
ถอนความผิดของตนเองจึงเป็นภาระของผู้กระท้าผิด และจึงเป็นภาระหน้าที่ของสังคมในการท้าให้
ผู้กระท้าผิดได้รับความเจ็บปวดจากการไถ่ถอนความผิดของตนเอง 

แนวความคิดดังกล่าวจึงตัดเอาการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดดังกล่าวออกไปจาก
วัตถุประสงค์ของการลงโทษโดยสิ้นเชิง การกระท้าผิดซ้้าจึงไม่ใช่ประเด็นปัญหาส้าหรับแนวความคิด

                                                           
457 Robert Martinson, “New Findings, New Views: A Note of Caution Regarding 

Sentencing Reform,” Hofstra Law Review 7 (1979): 244.  
458 Rick Sarre, op.cit., p. 4. 
459 Paul H. Robinson, op.cit., p. 178. 
460 Francis T. Cullen and Paul Gendreau, “Assessing Correctional Rehabilitat- 

ion: Policy, Practice and Prospects: Policies, Processes and Decisions of The Criminal 
Justice System,” Criminal Justice 3 (2000): 110 quoted in Kathryn M. Campbell, 
op.cit., p. 833. 
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เรื่องความรับผิดของผู้กระท้าผิดที่ตรงไปตรงมาดังกล่าว และเนื่องจากโทษจ้าคุกในยุคก่อนมีลักษณะ
เป็นไปในแนวทางตัดโอกาสในการกระท้าผิดกฎหมายซ้้าโดยสภาพ แม้แต่การกระท้าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ที่เรียกได้ว่าไร้สาระก็เข้าข่ายดังกล่าวไปด้วย ด้วยเหตุนี้เมื่อโทษส้าหรับการลักเงินเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
คือการลงโทษแขวนคอ หรือหากศาลจะเมตตาปราณีผู้กระท้าผิดจึงลงโทษเพียงเนรเทศผู้กระท้าผิด
ดังกล่าวไปเสียจากสังคม โอกาสที่จะเกิดผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยจึงแทบที่จะไม่มีอยู่ เลย  ใน
ขณะเดียวกันหากแนวทางการลงโทษเป็นไปในท้านองเดียวกันส้าหรับผู้กระท้าผิดร้ายแรงและมี
ลักษณะคุ้นชินกับการกระท้าผิดกฎหมาย ก็ย่อมมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่บุคคลดังกล่าวสามารถกระท้า
ผิดอาญาต่อไปได้อีก แต่เมื่อเวลาผ่านไปโทษตามกฎหมายกลับยิ่งมีความรุนแรงน้อยลงเรื่อย  ๆ  อัน
เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งการแพร่หลายของแนวความคิดเรื่องมนุษยธรรม การ
เปลี่ยนแปลงความสนใจจากความหนักเบาทางศีลธรรมของการกระท้าผิดไปเป็นการให้ความสนใจกับ
ตัวผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคล การเกิดขึ้นของแนวความคิดทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา และเหนือสิ่ง
อ่ืนใดแนวความคิดที่ว่าการลดความรุนแรงของโทษไม่ได้ส่งผลให้การกระท้าผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น 
ดังเช่นที่ปรากฏในกฎหมายอาญาประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืน ๆ ที่ก้าหนดโทษที่ค่อนข้างเบาลง ที่
ท้าให้ปัญหาการกระท้าผิดซ้้าหรือกระท้าผิดติดเป็นนิสัยเริ่มมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 

การลดความรุนแรงของโทษทางอาญามีที่มาจากการพัฒนาแนวความคิดทางศีลธรรมขึ้นมา
ใหม่อันเนื่องมาจากการศึกษาถึงที่มาของการโทษตามกฎหมายและความเข้าใจในสาเหตุของ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เพ่ิมข้ึน อันเป็นแนวทางที่ริเริ่มโดย Lombroso นักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียน
ที่น้าเสนอทฤษฎีทางอาชญาวิทยารูปแบบใหม่ที่น้าเอาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย และในที่สุดก็ท้าให้นักอาชญาวิทยาหันเหความสนใจไปในการ
วิเคราะห์ตัวผู้กระท้าผิดกฎหมายแทนที่จะเป็นการกระท้าผิดกฎหมายดังเช่นในอดีต  

เมื่อนักอาชญาวิทยาหันมาให้ความสนใจในตัวผู้กระท้าผิดในแง่มุมที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์
มากยิ่งขึ้น ก็เริ่มมีการจัดแบ่งผู้กระท้าผิดออกเป็นประเภทต่าง ๆ  และแน่นอนประเภทหนึ่งก็คือผู้กระท้า
ผิดซ้้า ซึ่งผู้กระท้าผิดซ้้าดังกล่าวนี้นั่นเองที่ท้าให้สังคมต้องหาทางคิดค้นมาตรการพิเศษที่ใช้ในการ
จัดการกับผู้กระท้าผิดซ้้าเหล่านั้นเป็นการเฉพาะ อันเนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่าสังคมไม่อาจได้รับ
การปกป้องคุ้มครองจากผู้กระท้าผิดซึ่งที่กระท้าผิดจนติดเป็นนิสัยได้ด้วยวิธีการลงโทษส้าหรับผู้กระท้า
ผิดกฎหมายทั่ว ๆ ไป จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการพิเศษบางอย่างซึ่งปัจจุบันนี้ในหลาย ๆ ประเทศก็
คิดค้นกฎหมายที่ใช้มาตรการพิเศษส้าหรับผู้กระท้าผิดซ้้าขึ้นมาเป็นจ้านวนมาก461  

ตัวอย่างของมาตรการพิเศษเหล่านี้เช่น โทษเนรเทศที่โดยทฤษฎีแล้วจัดว่าเป็นมาตรการที่ดี
เลิศในการแก้ปัญหาผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย โดยโทษดังกล่าวเคยบังคับใช้และยกเลิกไปในหลาย  ๆ 
ประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย โปรตุเกส สเปน อิตาลี เดนมาร์ค ฮอลแลนด์ ชีลี และ
เอกวาดอร์ แต่มีประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวที่เคยบังคับใช้โทษเนรเทศกับผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย 
อย่างไรก็ดีเป็นที่ยอมรับกันว่าโทษรูปแบบนี้ไม่อาจบังคับใช้ได้ในปัจจุบันอีกต่อไป462 

                                                           
461 Norval Morris, op.cit., pp. 17-20.  
462 Ibid., pp. 23-24.  
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โทษตอนและโทษท้าหมัน โทษตอนเป็นโทษที่น่าจะเหมาะสมส้าหรับผู้กระท้าผิดทางเพศที่ติด
เป็นนิสัยและโทษท้าหมันก็อาจจะเหมาะสมกับผู้ที่มีลักษณะด้อยเพ่ือที่จะได้ไม่สามารถสืบทอด
ลักษณะด้อยให้แก่บุตรหลานได้ อย่างไรก็ตาม Norval Morris เห็นว่า โทษทั้งสองชนิดดังกล่าวไม่ใช่
มาตรการที่สามารถบังคับใช้กับผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยได้และจึงไม่ใช่ประเด็นที่สมควรจะศึกษาเพ่ือ
จะน้ามาใช้อีก463 

โทษประหารชีวิต เป็นโทษที่ Norval Morris เห็นว่า โทษประหารชีวิตมีไว้เพ่ือใช้จัดการผู้ที่
กระท้าผิดกฎหมายอย่างบ้าคลั่ง แต่ไม่ใช่อาชญากรอันตรายซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าไม่สามารถแก้ไ ขได้ 
แต่แนวความคิดเกี่ยวกับผู้ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (Incorrigible) เกี่ยวข้องกับความรู้ของมนุษย์ และเมื่อ
การปกป้องคุ้มครองสังคมสามารถกระท้าได้ด้วยวิธีการทางเลือกอ่ืน ๆ  กรณีจึงไม่จ้าเป็นที่จะต้อง
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยชีวิตของมนุษย์464 

การก้าหนดโทษแบบไม่มีก้าหนดเวลาสิ้นสุดแน่ชัด (Indeterminate Sentence) ที่ให้อ้านาจ
ศาลในการก้าหนดให้ผู้กระท้าผิดต้องถูกกักขังไว้โดยไม่มีก้าหนดเวลาสิ้นสุดที่แน่ชัดจนกว่าเมื่อได้
พิจารณาความประพฤติของผู้กระท้าผิดในระหว่างรับโทษ ภูมิหลังของผู้กระท้าผิด และสภาพแวดล้อมที่
ผู้กระท้าผิดจะกลับไปใช้ชีวิตแล้วเห็นว่า ผู้กระท้าผิดไม่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป 
ผู้กระท้าผิดจึงจะได้รับการปล่อยตัวไป ซึ่งมาตรการนี้มักกระท้าควบคู่ไปกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิด465 

ส้าหรับโทษประเภทสุดท้ายที่ Norval Morris กล่าวถึงก็คือ การเพิ่มความรุนแรงโทษ 
(Aggravaion of Sentence) และการคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention)  โทษสองประเภท
นี้เป็นมาตรการที่ส้าคัญในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าที่มีลักษณะเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย (ซึ่งรวมถึง
ผู้กระท้าผิดซ้้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ก้าหนดด้วย) โดยโทษประเภทแรกคือการ
เพ่ิมความรุนแรงของโทษนั้น อาจกระท้าด้วยการเพ่ิมจ้านวนโทษหรือการก้าหนดให้โทษด้าเนินไป
อย่างไม่มีก้าหนด (Indefinitely) และโทษประเภทที่สองคือ โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน กล่าวคือโทษ
ส้าหรับการกระท้าผิดครั้งหลังสุดของผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยอาจจะตามมาด้วยหรือถูกแทนที่ด้วยโทษ
ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไป เรียกกันโดยทั่วไปว่าโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention)466 
ซึ่งโทษเหล่านี้มักมีลักษณะเป็นการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าเพ่ือประโยชน์บางประการในเชิง
บริหาร เช่น การป้องกันภยันตรายแก่ประชาชนจากการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดบางประเภท 

อย่างไรก็ดี โดยหลักการแก้แค้นทดแทนแล้ว กระบวนการยุติธรรมย่อมลงโทษได้แต่การ
กระท้าผิดของบุคคลหนึ่ง แต่ไม่อาจลงโทษความเป็นอันตรายของบุคคลได้ ซึ่งหลัก “nulla poena” 
หรือ หลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายก้าหนด วางหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ารัฐจะสามารถ
ลงโทษผู้กระท้าผิดได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อ้านาจไว้467 ดังนั้น หลักการนี้จึงไม่ยอมรับการใช้

                                                           
463 Ibid., p. 24. 
464 Ibid., p. 23. 
465 Ibid., p. 22. 
466 Ibid., pp. 24-25. 
467 Ibid., p. 236.  
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ดุลพินิจในเชิงบริหารใด ๆ  แต่หากจะมีการใช้ดุลพินิจในลักษณะดังกล่าวก็ต้องมีกฎหมายตีความไว้
อย่างชัดแจ้งและจ้ากัดขอบเขตการใช้อ้านาจไว้ และไม่ว่ากฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้า ไม่ว่าจะเป็น
การลงโทษจ้าคุกระยะยาว โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน หรือโทษหลากหลายประเภทต่าง  ๆ  จะอยู่ในชื่อ
อะไร ก็ควรจะเป็นไปตามหลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย468 Norval Morris จึงศึกษากฎหมายลงโทษ
ผู้กระท้าผิดซ้้าโดยเฉพาะกฎหมายผู้กระท้าผิดเป็นนิสัยในหลาย ๆ ประเทศที่มีใช้บังคับอยู่ในช่วงปี 
ค.ศ. 1950 แล้วมีความเห็นว่า กฎหมายผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเพิกเฉยต่อ
หลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายก้าหนด469 แต่ก็มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่า หากกฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิด
ติดเป็นนิสัยหรือผู้กระท้าผิดซ้้าบางประเภทเพิกเฉยต่อหลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายก้าหนดแล้ว ก็
ต้องให้เป็นที่แน่ใจว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ก้าลังท้าลายคุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิของ
มนุษย์อันเป็นรากฐานส้าคัญของกระบวนการยุติธรรม และด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรจะมองว่าบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดดีเพียงพอที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่ปกติธรรมดา หรือควรจะก้าจัดบุคคลใดไปได้
ตามโดยไม่มีกฎเกณฑ์470   

กล่าวโดยสรุป แนวความคิดในการลงโทษผู้กระท้าผิดในแนวทางเดิมที่ให้ความส้าคัญกับการ
กระท้าผิดและการชดเชยความผิดด้วยการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดอย่างตรงไปตรงมาตามความผิด
ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีปัจจัยหรือสิ่งอ่ืนใดมาเบี่ยงเบนแนวทางการก้าหนดโทษดังกล่าวท้าให้ปัญหาเรื่อง
การกระท้าผิดซ้้าไม่ใช่ประเด็นที่เกิดข้ึนในอดีตเม่ือครั้งที่สังคมยังใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้น 
แต่เมื่อเวลาผ่านไปและโลกมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ซับซ้อนขึ้น 
เช่น แนวความคิดเรื่องมนุษยธรรม การหันมาให้ความสนใจกับตัวผู้กระท้าผิดแทนที่จะเป็นการกระท้า
ผิดดังเช่นในอดีต และการน้าศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาและสังคมวิทยาเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในการก้าหนดแนวความคิดเกี่ยวกับโทษและกฎหมายที่เหมาะสมกับตัวผู้กระท้าผิด ท้า
ให้มีการจัดประเภทของผู้กระท้าผิดอันเป็นที่มาของการจัดประเภทผู้กระท้าผิดประเภทหนึ่งว่า 
ผู้กระท้าผิดซ้้า รวมไปถึงผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย และจึงส่งผลให้เกิดแนวความคิดและมาตรการในการ
ด้าเนินการหรือลงโทษผู้กระท้าผิดประเภทนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวของหลาย ๆ 
ประเทศกลายมาเป็นบทเรียนเพ่ือการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะน้ามาปรับ
ใช้เพื่อแก้ปัญหาผู้กระท้าผิดซ้้าหรือไม่ดังจะน้าเสนอต่อไป 

    
3.2.3 มาตรการพื นฐานในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าตามทฤษฎีทัณฑวิทยาในปัจจุบัน 
ในกรณีที่พบว่าผู้กระท้าผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีประวัติการกระท้าผิดมาก่อนนั้น 

โดยทั่วไปแล้ว ปัจจุบันแทบทุกประเทศทั่วโลกจะใช้มาตรการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นกว่าโทษ
ที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของบุคคลดังกล่าวอันเนื่องมาจากประวัติการกระท้าผิดของบุคคล

                                                           
468 Ibid., p. 237. 
469 Ibid., p. 236. 
470 Ibid., p. 237. 
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ดังกล่าว (Enhancing Sentences) อันเป็นแนวคิดที่มีมาอย่างยาวนานแล้ว471  แม้แต่ประเทศที่เพ่ิง
ก่อตั้งขึ้นมาไม่นานอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีกฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นมาตั้งแต่
ยุคปี ค.ศ. 1600 แล้ว ตัวอย่างเช่นกฎหมายของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ลงโทษผู้ที่ถูกเนรเทศขับไล่
ออกไปแล้วกลับเข้ามาในดินแดนอีกด้วยโทษตัดหูหนึ่งข้าง  ถ้ายังลักลอบกลับเข้ามาอีกเป็นครั้งที่สอง
ก็ต้องถูกตัดหูอีกหนึ่งข้าง และถ้ายังกลับเข้ามาอีกเป็นครั้งท่ีสาม โทษคือการน้าเหล็กที่ลนไฟมาร้อน ๆ 
ไปนาบลิ้นของผู้กระท้าผิดซ้้าดังกล่าว472 ส่วนการลงโทษให้หนักขึ้นตามกฎหมายอาญาในยุคปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มักจะเป็นการเพ่ิมอัตราโทษจ้าคุกให้สูงไปกว่าอัตราโทษจ้าคุกที่เหมาะสมส้าหรับการกระท้า
ผิดที่ก้าลังพิจารณาของผู้กระท้าผิดซ้้า  

วัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นดังกล่าวแท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับทฤษฎี   
ทัณฑวิทยาทั้งสี่ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิด ทฤษฎีตัดโอกาสใน
การกระท้าผิดซ้้า และทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด473 ในแง่ของทฤษฎีแก้แค้นทดแทนนั้น มีความเห็น
ว่าการกระท้าผิดที่กระท้าโดยผู้กระท้าผิดซ้้านั้นย่อมเป็นการกระท้าผิดที่ร้ายแรงอยู่ในตัวเองหรือก็คือ
ผู้กระท้าผิดซ้้าย่อมมีความผิดมากยิ่งขึ้นกว่าผู้ที่กระท้าผิดครั้งแรก474 ดังที่เช่นที่ศาสตราจารย์ Julian 
v. Roberts ให้ความเห็นไว้ว่า “สาธารณชน (1) ก้าหนดโทษที่หนักกว่าแก่ผู้กระท้าผิดซ้้า (2) เห็นว่า
การกระท้าผิดดังกล่าวร้ายแรงมากยิ่งขึ้นถ้าผู้กระท้าผิดมีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษมาก่อน 
และ (3) จึงก้าหนดระดับความเป็นผู้ผิดของผู้กระท้าผิดซ้้าว่าเป็นผู้ที่มีความผิดมากยิ่งไปกว่าเดิม”475 
และ Julian v. Roberts จึงเสนอความเห็นว่า ผู้กระท้าผิดที่มีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิด
อาญามาก่อนควรจะได้รับพิจารณาอย่างผู้ที่สมควรถูกต้าหนิมากยิ่งขึ้น และดังนั้นจึงสมควรได้รับโทษ
ที่หนักขึ้น476 ซึ่งคู่มือการลงโทษของหลาย ๆ มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยึดถือตามแนวทางนี้477 
รวมทั้งกฎหมายเพิมโทษของประเทศไทยในปัจจุบันด้วย  

                                                           
471Sarah French Russell, “Rethinking Recidivist Enhancements,” University of 

California, Davis Law Review 43 (2010): 1149. 
472  Alexis M. III Durham, “Justice in Sentencing: The Role of Prior Record of 

Criminal Involvement,” Journal of Criminal Law and Criminology 78 (1987-1988): 
617 quoted in Sarah French Russell, op.cit., p. 1149. 

473 Sarah French Russell, op.cit., p. 1150. 
474 Ibid., p. 1151. 
475Julian V. Roberts (Punishing Persistent Offenders: Community and Offender 

Perspectives, 2008) (Considering justifications and public support for recidivist 
enhancements). Part I.C.2; Julian v. Roberts, “Public Opinion, Criminal Record and the 
Sentencing Process,” American Behavioral Scientist 39 (1966): 488, 491. 

476 Julian V. Roberts, “Punishing Persistence,” British Journal of Criminology 
48 (2008): 468.  

477 Sarah French Russell, op.cit., p. 1151. 
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อย่างไรก็ดีมีผู้โต้แย้งว่า สถานะผู้กระท้าผิดซ้้าของจ้าเลยควรจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
พิจารณาความร้ายแรงของการกระท้าผิดกฎหมายที่บุคคลดังกล่าวได้ท้าลงไปหรือโทษที่เหมาะสม
ส้าหรับบุคคลดังกล่าว โดยไม่ต้องค้านึงว่าบุคคลดังกล่าวเคยกระท้าผิดกฎหมายมาก่อนหรือไม่ ทั้งนี้
ความร้ายแรงของการกระท้าผิดก็ควรจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท้าผิดที่ก้าลังพิจารณาอยู่
เท่านั้น ซึ่งนักวิชาการบางคนก็ถึงกับโต้แย้งว่าการที่ผู้กระท้าผิดเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษมาก่อนไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถึงโทษที่สมควรก้าหนดเพ่ือความยุติธรรมเลย 478 ในขณะที่มี
นักวิชาการอีกกลุ่มมองไปถึงขนาดว่าผู้กระท้าผิดครั้งแรกควรจะได้รับการลดโทษอีกด้วย479 

ในแง่ของทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิดเฉพาะตัวผู้กระท้าผิด (Specific Deterrance) 
เหตุผลในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นก็เพราะผู้ที่เคยกระท้าผิดซ้้ามาแล้วก็ย่อมมีแนวโน้ม
ค่อนข้างสูงที่จะกระท้าผิดซ้้าอีก ดังนั้นจึงต้องก้าหนดโทษให้หนักขึ้นเพ่ือยับยั้งการกระท้าผิดซ้้าอีกใน
อนาคต480 อย่างไรก็ดีมีผู้โต้แย้งว่า มีพยานหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สนับสนุนว่าโทษที่ยาวนาน
สามารถช่วยยับยั้งการกระท้าผิดซ้้าได้ ในขณะที่มีงานวิจัยจ้านวนมากที่สรุปว่าโทษจ้าคุกเป็น
ระยะเวลายาวนานไม่มีผลกระทบต่อการกระท้าผิดซ้้า481  นักอาชญาวิทยาบางคนพบว่าผู้กระท้าผิดที่
ลงโทษจ้าคุกในเรือนจ้ามีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าสูงกว่าและมักจะกระท้าผิดซ้้าเร็วกว่าผู้กระท้าผิด
ที่ได้รับการรอการลงโทษ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด482  

การป้องปรามการกระท้าผิดเป็นการทั่วไป (General Deterrence) เป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง
ของการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นด้วยเหตุผลว่า การลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักกว่าผู้กระท้า
ผิดครั้งแรกจะสามารถช่วยข่มขู่บุคคลอ่ืน ๆ ไม่ได้ให้กระท้าผิดซ้้าได้อีกทางหนึ่ง แม้ว่าจะเกิดค้าถาม

                                                           
478 George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (Boston and Toronto: Little, 

Brown & Co., 1978): 460-466;. วิเคราะห์ว่าประวัติการกระท้าผิดมีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้ผิด
ของผู้กระท้าผิดหรือไม่; Richard G. Singer, Just Deserts: Sentencing Based on Equality 
and Desert (MA: Ballinger, 1979): 67-64.; วิเคราะห์ว่า ผู้กระท้าผิดซ้้าไม่ควรจะมีความผิด
มากกว่าผู้กระท้าผิดครั้งแรก เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการกระท้าผิดไม่ได้แตกต่างกัน; Sarah 
French Russel, op.cit., p. 1151. 

479 Andrew von Hirsh, “Previous Conviction,” In Past or Future Crimes (1985), 
pp. 81-91; Martin Wasik, “Guidance, Guidelines and Criminal Record,” In Sentencing 
Reform, Guidance or Guidelines?, Martin Wasik and Ken Pease, eds. (1987), p. 118 
quoted in Sarah French Russel, op.cit., p. 1151. 

480 Russel, Sarah French, op.cit., p. 1152. 
481 Ibid. 
482 Cassia Spohn and David Holleran, “The Effect of Imprisonment on 

Recidivism Rates of Felony Offenders: A Focus on Drug Offender,” Criminology 40  
(2002): 329. 
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ทางจริยธรรมขึ้นมาว่า สมควรแล้วหรือไม่ที่จะลงโทษบุคคลหนึ่งเพ่ือข่มขู่อีกคนหนึ่ง483 เช่นเดียวกัน มี
งานวิจัยจ้านวนมากพบว่า การเพ่ิมระยะเวลาของโทษจ้าคุกไม่ได้ช่วยป้องปรามการกระท้าผิดซ้้าเป็น
การทั่วไปมากนัก484 

ฝ่ายที่สนับสนุนการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นยังกล่าวถึงประโยชน์ทางสังคมจากการ
จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นว่า การกักขังผู้กระท้าผิดไว้ช่วยป้องกันไม่ให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถกระท้าผิดกฎหมายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ้้าจึง
กลายมาเป็นเหตุผลส้าคัญในการบัญญัติกฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าในปัจจุบันนี้หลาย  ๆ ฉบับ 
ตัวอย่างเช่น กฎหมาย Three Strikes ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่วางโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลา
ยาวนานเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดแก่ผู้กระท้าผิดซ้้า485 และเช่นเดียวกับทฤษฎีป้องปราม
การกระท้าผิด นักวิชาการต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก้าหนดโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนาน
โดยคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นอันตรายในอนาคตของผู้กระท้าผิดซ้้าว่าชอบด้วยศีลธรรม และขัดต่อ
หลักโทษต้องได้สัดส่วนและเหมาะสมกับการกระท้าผิดหรือไม่ (Just Deserts)486 

                                                           
483 Immanuel Kant, The Science of Right (N.p.: W. Hastie trans., 1790), p. 195 

quoted in Sarah French Russel, op.cit., p. 1153. 
484 Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen, Jeffrey A. Roth and Christy A. Visher, 

eds.  Criminal Careers and “Career Criminals” (Vol.1).; Jeffrey Fagan and Tracey L. 
Meares, “Punishment, Deterrence and Social Control; The Paradox of Punishment in 
Minority Communities,” Ohio State Journal of Criminal Law 6 (2008): 173, 176; 
Alfred Blumstein; Jacqueline Cohen and Daniel Nagin, Deterrence And 
Incapacitation: Estimating the Effects of Criminal Sanction Crime Rates (N.p.: 
National Academy Press, 1978 ), p. 95.; Philip Cook, “Research in Criminal Deterrence: 
Laying the Groundwork for the Second Decade,” In 2 Crime and Justice; An Annual 
Review Of Research, Norval Morris and Michael Tonry eds. (1980), p. 213.; Anthony 
N. Doob and Cheryl Marie Webster, “Sentence Severity and Crime; Accepting the Null 
Hypothesis,” In Crime and Justice: A Review of Research, Michael Tonry ed. (2003), 
p. 143; Daniel Nagin, “Criminal Deterrence Research at the Outset of the Twenty-First 
Century,” In Crime and Justice: A Review of Research 1; Daniel Nagin, “Deterrence 
and Incapacitation,” In The Handbook of Crime And Punishment,  Michael Tonry 
ed. (1988), p. 345 quoted in  Sarah French Russel, op.cit., p. 1153.  

485 Michael Vitiello, “Three Strikes: Can We Return to Rationality?,” Journal of 
Criminal Law & Criminology 87 (1997): 395, 397 quoted in  Sarah French Russel, 
op.cit., p. 1154.  

486 Franklin E. Zimring and Gordon Hawkins, Incapacitation: Penal Confine- 
ment and the Restraint of Crime (New York, NY: Oxford University Press, 1995), pp. 

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alfred+Blumstein%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacqueline+Cohen%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Nagin%22
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ส้าหรับทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดนั้น แม้การลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นน่าจะมี
วัตถุประสงค์หลัก ๆ เพ่ือการแก้แค้นทดแทน การป้องปรามการกระท้าผิดซ้้าและการตัดโอกาสในการ
กระท้าผิดซ้้าเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ้้าโดยเฉพาะผู้มีความเสี่ยงที่จะ
กระท้าผิดซ้้าสูงได้กลายมาเป็นนโยบายที่ส้าคัญของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน โดยเฉพาะการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ้้าในคดียาเสพติด โดยมองว่าการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณกว่าการใช้โทษจ้าคุก487 ในขณะเดียวกันแนวความคิดเรื่องการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดก็ได้รับการบรรจุลงไปในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าหลาย ๆ 
รูปแบบในปัจจุบัน โดยระบุเจตนารมณ์ในการจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดซ้้าไว้เป็นระยะเวลายาวนานว่า 
เพ่ือให้ผู้กระท้าผิดซ้้าได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ในระหว่างรับโทษเพ่ือประโยชน์ในการปกป้อง
คุ้มครองสังคม488 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความชอบทางศีลธรรมให้แก่โทษจ้าคุก
ลักษณะดังกล่าวที่มีลักษณะละเมิดต่อทฤษฎีแก้แค้นทดแทนดังจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 4 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันจะถือเอาการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนัก
ขึ้นเป็นมาตรการพ้ืนฐานในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้า แต่ Norval Morris ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยกล่าวว่า หากว่ากันตามเหตุผลแล้วนั้น ไม่เคยมีระบบกฎหมายอาญาใด ๆ ใน
โลกนี้ที่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย
เหตุผล 3 ประการ คือ 

ประการแรก เหตุผลอันเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของกฎหมายเชื่อมโยงอยู่กับความรู้ของ
มนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาการที่มนุษย์ได้มองเห็นข้อผิดพลาดของความรู้ของมนุษย์เองในอดีต ก็ย่อมท้าให้
เกิดความสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นความรู้ของมนุษย์ ณ ขณะนี้เป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วหรือไม่  

ประการที่สอง การที่มนุษย์มักยึดติดกับประเพณีและการลังเลที่จะละทิ้งสิ่งที่มนุษย์ยึดมั่นใน
อดีต และ 

ประการที่สาม มนุษย์มีความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ภายใน แรงผลักดันที่แฝงอยู่โดยไม่รู้ตัว ที่
อาจดึงมนุษย์ให้หันเหไปจากความพยายามในการบรรลุเป้าหมายอันชอบด้วยเหตุผล 

                                                           

42-75; Jacqueline Cohen, “Selective Incapacitation: An Asessment,” University of 
Illinois Law Review 2 (1984): 253. 

487 Doug McVay, Vincent Schiraldi and Jason Ziedenberg, Treatment or 
Incarceration? Treatment or Incarceration?: National and State Findings on the 
Efficacy and Cost Savings of Drug Treatment Versus Imprisonment, Justice Policy 
Institute (January 2004), Retrieved June 30, 2015 from http://www.justicepolicy.org/ 
uploads/justicepolicy/documents/04-01_rep_mdtreatmentorincarceration_ac-dp. pdf 

488 ตัวอย่างเช่นกฎหมายโทษที่ให้อ้านาจศาลในการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลพิจารณา
เห็นสมควร (Indefinite Sentence) ของประเทศออสเตรเลีย หรือกฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกัน 
(Preventive Detention) และกฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย (Corrective 
Training) ของประเทศออสเตรเลียและประเทศสิงคโปร์ ที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ 3.4 หลังจากนี ้
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ดังนั้น ที่ผ่านมาสังคมก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการปกป้องคุ้มครองตนเองจากผู้กระท้า
ผิดซ้้าหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยและจึงได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ทั้งหลายที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติเท่าที่จะ
ท้าได้ในการด้าเนินการให้ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่สังคมได้เตรียมการไว้ตาม
เหตุผลที่สังคมเห็นชอบ ซึ่งการแยกผู้กระท้าผิดซ้้าหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยออกจากสังคมด้วยโทษ
จ้าคุกก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สังคมได้เตรียมไว้ตามเหตุผลของแต่ละสังคม และมนุษย์ก็ยังคงต้องพยายาม
ต่อไปในการปกป้องคุ้มครองสังคมจากผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย (และผู้กระท้าผิดซ้้า) ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
นอกจากนี้ที่ยังต้องค้นหากันต่อไป489  

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยหลักการทางทัณฑวิทยาและ
ศีลธรรมกับผลสัมฤทธิ์ในการลดการกระท้าผิดซ้้าของการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นมาโดยตลอด
ก็ตาม และนักวิชาการก็ไม่พบว่ามีกฎหมายหรือมาตรการใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้า
ได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ปัจจุบันนี้ การลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นก็ยังเป็นแนวทาง
ที่ถือปฏิบัติกันจนกลายเป็นนิติประเพณีในกระบวนการยุติธรรมทั่วโลก ส่วนวิธีการลงโทษผู้กระท้าผิด
ซ้้าให้หนักขึ้น รวมไปถึงมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ้้าในรายละเอียดของแต่ละประเทศจะเป็น
อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพปัญหาการกระท้าผิดซ้้าที่เกิดขึ้นจริง รูปแบบของกระบวนการ
ยุติธรรม วัฒนธรรม ประเพณี นโยบายของรัฐในแต่ละยุคสมัย อิทธิพลของกฎหมายจากต่างประเทศ 
และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ท้าให้วิธีการลงโทษผู้กระท้าผิดของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปใน
รายละเอียดซึ่งจะต้องท้าการศึกษากันต่อไป 

 
3.2.4 อุปสรรคของกฎหมายอาญาตามทฤษฎีทัณฑวิทยาในการป้องกันอาชญากรรม

และการกระท้าความผิดซ ้าในปัจจุบันที่เกิดขึ นในทางปฏิบัติ 
3.2.4.1 ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน: อุปสรรคในการก้าหนดโทษให้เหมาะสมกับความผิด

ที่ได้กระท้าในทางปฏิบัติ 
หนึ่งในวัตถุประสงค์ของโทษทางอาญาคือ การลงโทษผู้กระท้าผิดเพ่ืออันตรายหรือ

ความเสียหายที่ผู้กระท้าผิดได้ก่อให้เกิดขึ้นกับเหยื่อของตน การแก้แค้นและทดแทนผู้กระท้าผิดจึงมี
ขึ้นเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว490 Von Hirsch กล่าวว่า ค้าว่าการแก้แค้น (Retribution) 
แสดงให้เห็นความหมายที่แฝงอยู่เป็นนัยถึงความต้องการล้างแค้น ความอาฆาตพยาบาทและการ
ลงโทษ ในขณะที่โทษที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับ (Deserts) มีความหมายเป็นนัยถึงวิธีการลงโทษที่
ผ่านการคิดค้านวณมาแล้วโดยมีเหตุผลรองรับ491  

อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องยากที่จะวัดได้ว่าโทษเท่าใดที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังที่ Leo Katz กล่าวว่า “ทุกคนอาจเห็นด้วยว่าโทษจ้าคุก 5 ปี เป็นโทษที่
โหดร้ายและไม่เป็นธรรมส้าหรับการแก้แค้นผู้ที่ลักขโมยของในร้านค้า หรือโทษปรับ 5 ดอลลาร์สหรัฐ 
ก็เป็นโทษที่ปรานีผู้กระท้าผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรามากเกินไป แต่นอกเหนือจากกรณีที่เห็นได้

                                                           
489 Norval Morris, op.cit., pp. 17-20. 
490 Michael D. Maltz, op.cit., p. 15. 
491 Andrew von Hirsch, op.cit., p. 46 quoted in Michael D. Maltz, op.cit., p. 16. 
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ชัดเจนดังกล่าวก็คือความนึกคิดของเราเองที่ก้าลังท้าให้เราล้มเหลว โทษจ้าคุก 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี 
เป็นโทษที่เหมาะสมส้าหรับการกระท้าผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเราแล้วหรือไม่....ดูเหมือนว่าความรู้สึก
ในการแก้แค้นทดแทนของเราก้าลังแก้แค้นเราเอง”492 ในขณะที่ Norval  Morris กล่าวว่า "เป็นเรื่อง
แน่นอนที่ไม่อาจวัดปริมาณของโทษที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับ (Deserts) ได้อย่างถูกต้องแม่นย้า" 493   

นักวิชาการบางท่านอาจเห็นว่า การวัดปริมาณของการทดแทนสามารถท้าได้ในทาง
ปฏิบัติ เช่น ด้วยการวัดความเข้าใจของสาธารณชนที่มีต่อระดับความร้ายแรงส้าหรับการกระท้าผิดแต่
ละอย่างแล้วเปรียบเทียบเข้ากับโทษที่มีอยู่ตามกฎหมายเพ่ือหาโทษที่เหมาะสมที่สุดตามที่สาธารณชน
เห็นชอบ494 แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งอีกว่าโทษที่ประชาชนเห็นชอบอาจไม่ได้เกิดจากความเข้าใจที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี ดังตัวอย่างที่ Reiss ชี้ให้เห็นว่า อาชญากรรมที่คนทั่วไปอาจมองว่ามี
ความร้ายแรงน้อย จึงสมควรลงโทษผู้กระท้าผิดไม่มากนัก เช่น การท้าลายทรัพย์สินของรัฐ ทั้งที่อาจ
เป็นอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐอย่างมีนัยส้าคัญ495   

นอกจากนี้ การที่ในปัจจุบันการแก้แค้นและทดแทนมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
หลักการทั้งแนวความคิดเรื่องความได้สัดส่วนของโทษ (Proportionality) การพิจารณาพฤติกรรมใน
อดีตที่ผ่านมาของผู้กระท้าผิด และการค้านึงถึงความเที่ยงธรรมของโทษตามกฎหมาย (Equity) หรือก็
คือการก้าหนดโทษอย่างเดียวกันแก่ผู้ที่กระท้าผิดในลักษณะเดียวกัน ท้าให้แนวความคิดดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายและประมวลกฎหมายอาญาในหลาย ๆ ประเทศ ดังเช่นกฎหมายที่
จ้ากัดการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการลงโทษกล่าวคือ ในการประเมินความได้สัดส่วนของโทษใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาอาจพิจารณาโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าผิดจากคู่มือการลงโทษของผู้
พิพากษา (Sentencing Guidelines) ที่ก้าหนดวิธีการคิดค้านวณและก้าหนดอัตราโทษส้าหรับ
ความผิดแต่ละฐานและส้าหรับผู้กระท้าผิดแต่ละคนเพ่ือที่จะพิจารณาว่าโทษที่ก้าหนดนั้นเหมาะสมกับ
ความผิดที่ได้กระท้าไปแล้วหรือไม่496  เพ่ือให้ได้โทษที่สอดคล้องกับหลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิด
สมควรได้รับในการลงโทษและมีมาตรฐานมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยก็มีคู่มือในลักษณะนี้เช่นกัน
เรียกว่าบัญชีมาตรฐานในการลงโทษเช่นกันแต่มีเนื้อหาแตกต่างจากของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
รายละเอียดและไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายว่าผู้พิพากษาจะต้องท้าค้าพิพากษาตามที่บัญชีก้าหนด
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                           
492 Norval Morris, The Future of Imprisonment (Chicago: University of 

Chicago Press, 1974), pp. 75-76 quoted in Paul H. Robinson, op.cit., p. 121.  
493 Norval Morris, The Future of Imprisonment, p. 75 quoted in Michael D. 

Maltz, op.cit., p. 16. 
494 Ibid. 
495 Albert J. Reiss, “How Serious Is Serious Crime,” Vanderbilt Law Review 35 

(1982): 584 quoted in Michael D. Maltz, Ibid. 
496 Michael D. Maltz, op.cit., pp. 16-17.; อนึ่ง คู่มือการลงโทษเป็นเพียงการให้

ค้าแนะน้าแก่ผู้พิพากษาในการพิจารณาก้าหนดโทษเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันผู้พิพากษาว่าจะต้องก้าหนด
โทษตามท่ีคู่มือแนะน้า ตามค้าพิพากษาระหว่าง United States v. Booker. 
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ถึงกระนั้น แม้โทษที่ผู้พิพากษาก้าหนดจะได้สัดส่วนและเหมาะสมที่สุดทั้งตาม
ความเห็นของผู้กระท้าผิด เหยื่อ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษาและสาธารณชนต่าง ๆ  ทั้งยังสอดคล้องกับ
หลักการทางทัณฑวิทยาทุกหลักการ แต่ความได้สัดส่วนหรือความเหมาะสมของโทษก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
จ้านวนโทษที่ผู้พิพากษาก้าหนดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าผู้กระท้าผิดได้รับโทษเท่าที่ก้าหนดหรือน้อย
กว่าที่ก้าหนดตามค้าพิพากษาด้วย497 เพราะในความเป็นจริงแล้วผู้กระท้าผิดอาจไม่ได้รับโทษเต็มตาม
ค้าพิพากษาอันเนื่องมาจากระบบการลดวันต้องโทษ พักการลงโทษหรืออภัยโทษตามแต่ระบบ
กฎหมายของแต่ละประเทศ498 อันอาจเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ผลในทางตรง
ข้ามกับความคิดประชาชนเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท้าผิดที่มักจะเชื่อมโยงการลงโทษเพ่ือการแก้แค้น
ทดแทนไว้กับความร้ายแรงของโทษ กล่าวคือ ประชาชนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้กระท้าผิดจะต้องได้รับ
โทษเต็มตามค้าพิพากษาและเป็นโทษที่มีระยะเวลายาวนาน มากกว่าที่จะคิดถึงการลดโทษหรือการ
พักการลงโทษก่อนที่จะครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาแม้แต่น้อย499 

กล่าวโดยสรุป การที่จะก้าหนดโทษให้เหมาะสมกับการกระท้าผิดให้ได้มากที่สุดเป็น
เรื่องท่ีท้าได้ยากเพราะความร้ายแรงของการกระท้าผิดหรือความน่าต้าหนิติเตียนของผู้กระท้าผิดอาจ
มีความแตกต่างกันไปตามแต่ความนึกคิดของแต่ละบุคคล อีกทั้งความร้ายแรงของความผิด ความน่า
ต้าหนิติเตียนของผู้กระท้าผิดและโทษที่เหมาะสมก็ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจ้านวนหรือปริมาณที่แน่
ชัดได้ การก้าหนดโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่แต่ละบุคคลได้กระท้าลงไปจึงค่อนข้างเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่
กับความนึกคิดของแต่ละบุคคลเท่านั้น สิ่งที่คนในสังคมหนึ่งเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็อาจไม่เหมาะสมใน
สายตาของคนในอีกสังคมหนึ่ง หรือแม้แต่คนในสังคมเดียวกันก็อาจจะมีมุมมองต่อการกระท้าผิดและ
ผลอันเกิดจากการกระท้าผิด รวมไปถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมที่แตกต่างกัน และแม้ว่า
ในทางปฏิบัติจะมีความพยายามควบคุมสัดส่วนของโทษที่ศาลจะก้าหนดด้วยวิธีการต่าง  ๆ ก็ตาม แต่
ท้ายที่สุดแล้วค้าพิพากษาของศาลก็ยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายของโทษที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับผู้กระท้าผิด
นั่นเอง  

3.2.4.2 ทฤษฎีป้องปราม: ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
โทษตามกฎหมายในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมาย 

ทฤษฎีป้องปรามเป็นทฤษฎีที่ส้าคัญที่นักกฎหมายและฝ่ายนิติบัญญัติใช้เป็นหลักการ
พ้ืนฐานในการบัญญัติกฎหมายอาญาและโทษตามกฎหมาย แต่ทฤษฎีป้องปรามยังขาดประสิทธิภาพ
ในการก้าหนดโทษที่เหมาะสมกับความรับผิดของผู้กระท้าผิด  

แม้แต่ในสถานการณ์ที่รัฐก้าหนดว่าการกระท้าหนึ่งการกระท้าใดเป็นความผิดตาม
กฎหมายและจึงก้าหนดโทษส้าหรับการกระท้าความผิดนั้นไว้อย่างรุนแรงจนหาที่เปรียบไม่ได้ ซึ่ง
ประชาชนทุกคนล้วนทราบว่ามีกฎหมายและโทษเช่นนั้นอยู่ ผู้กระท้าผิดก็มีโอกาสได้ใช้เหตุผลคิด
ค้านวณว่าสมควรจะกระท้าผิดดังกล่าวหรือไม่ ในขณะที่อัตราการจับกุมผู้กระท้าผิดในรัฐนั้นก็สูงมาก

                                                           
497 Michael D. Maltz, op.cit., pp. 16-17. 
498 Ibid., p. 17. 
499 Edward L. Rubin, “Just Say No to Retribution,” Buffalo Criminal Law 

Review 7 (2003): 58 quoted in Paul H. Robinson, op.cit., p. 115. 
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และการลงโทษผู้กระท้าผิดในรัฐนั้นก็ค่อนข้างมีความแน่นอนคือผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่ถูกลงโทษตาม
กฎหมาย (Certainty of punishment) นักวิชาการก็ยังเคลือบแคลงสงสัยในทฤษฎีป้องปรามว่าจะ
สามารถช่วยยับยั้งป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมายได้หรือไม่ในสถานการณ์เช่นนั้ น500 ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

1) ปัญหาเรื่องความซับซ้อนของทฤษฎีและความต้องการใช้ข้อมูล  
Paul H. Robinson เห็นว่า ในการสร้างความรับผิดทางกฎหมายและการ

ก้าหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดจ้าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเป็นจ้านวนมากหรือมหาศาลใน
การค้านวณผลในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมายของกฎหมายและโทษแต่ละประการ ซึ่ง
แน่นอนนักอาชญาวิทยาเองก็ไม่มีข้อมูลมากเช่นนั้น ในขณะที่ผลกระทบจากการใช้ทฤษฎีป้องปรามใน
การบัญญัติกฎหมายก็อาจจะมีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะสามารถท้าความเข้าใจได้ทั้งหมด 

ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนและปริมาณข้อมูลที่นักกฎหมายต้องใช้ในการ
ค้านวณว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะกระท้าผิดกฎหมายรับรู้ถึงโอกาสในการถูกจับกุม ถูกศาลพิพากษาว่า
กระท้าผิดและถูกศาลพิพากษาลงโทษว่ามีเพียงใด ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะกระท้าผิดกฎหมายสามารถคาด
เดาปริมาณของโทษที่เหมาะสมส้าหรับการพิพากษาลงโทษในแต่ละกรณีได้หรือไม่ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะ
กระท้าผิดกฎหมายรับรู้ถึงระดับความเจ็บปวดที่อาจจะได้รับจากการถูกลงโทษแต่ละครั้งหรือไม่ 
ยกตัวอย่างเช่น โทษปรับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โทษจ้าคุกในคุก (Jail) 2 สัปดาห์ โทษจ้าคุกใน
เรือนจ้า (Prison) 3 ปี การกักขังเดี่ยวตลอดชีวิต เหล่านี้ผู้ที่ก้าลังจะกระท้าผิดกฎหมายคิดว่าถ้าตนเอง
ถูกลงโทษเช่นนั้นตนเองจะได้รับความเจ็บปวดทรมาณขนาดไหน  ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิด
กฎหมายรับรู้หรือเข้าใจความล่าช้าในการถูกลงโทษมากขนาดไหน หรือรับรู้และเข้าใจถึงผลประโยชน์
อันน่าดึงดูดใจจากการกระท้าผิดว่าเป็นอย่างไร 

ยิ่งไปกว่านั้น ในการค้านวณผลในทางป้องปรามการกระท้าผิดของโทษตาม
กฎหมายจ้าเป็นจะต้องใช้ความรู้สึกด้านความสมดุล (Equation) ว่าผู้กระท้าผิดที่เป็นเป้าหมายของ
ทฤษฎีจะให้น้้าหนักกับปัจจัยต่าง ๆ ในการกระท้าผิดกฎหมายอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าโอกาสในการ
ถูกลงโทษมีสูง (Certainty of Punishment) ถ้าเช่นนั้นแม้แต่โทษที่มีความรุนแรงในระดับปานกลาง
ก็อาจเพียงพอที่จะข่มขู่ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมาย แต่ถ้าโอกาสในการถูกลงโทษมีต่้า 
เช่นนั้นแล้วประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดของโทษตามกฎหมายก็น่าจะลดลงมาก
พอสมควรหรืออาจถึงขนาดที่ผู้กระท้าผิดเพิกเฉยต่อโทษตามกฎหมายไปอย่างสิ้นเชิง การค้านวณ
ประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดของโทษตามกฎหมายจึงจ้าเป็นจะต้องแสวงหาให้ได้ว่า
โอกาสในการถูกลงโทษเท่าใดที่จะท้าให้ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายเกิดความเกรงกลัว
มากกว่าที่จะค้านวณเรื่องความรุนแรงของโทษหรือระยะเวลากว่าที่ผู้กระท้าผิดจะถูกลงโทษใช่หรือไม่ 
หรือผู้กระท้าผิดอาจค้านึงถึงเรื่องความรุนแรงของโทษหรือระยะเวลากว่าที่ผู้กระท้าผิดจะถูกลงโทษ
มากกว่า  

Paul H. Robinson กล่าวต่อไปอีกว่า แม้ว่านักกฎหมายจะมีข้อมูลอย่าง
เพียงพอ แต่ในการค้านวณและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ก็จ้าเป็นจะต้องใช้ปัจจัยในการค้านวณเชิง

                                                           
500 Paul H. Robinson, op.cit., p. 179.  
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จิตวิทยาเข้ามาช่วยแปลข้อมูลด้วย เช่น ในการค้านวณว่าโทษโดยเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการกระท้าผิด
ฐานปล้นทรัพย์ควรเป็นเท่าไหร่ สมมุติว่าจ้าคุก 5 ปี ก็จะต้องน้าโทษจ้าคุก 5 ปี มาแปรเป็นปริมาณ
ความเจ็บปวดภายในใจที่ผู้กระท้าผิดจะต้องเผชิญจากถูกจ้าคุก 5 ปี ด้วย การค้านวณผลในการป้อง
ปรามการกระท้าผิดของโทษดังกล่าวจึงซับซ้อนและเกินกว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ไปอย่างมหาศาล 

นอกจากนี้ แม้ว่านักกฎหมายจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขพ้ืนฐานที่จ้าเป็นที่
จะช่วยให้โทษตามกฎหมายเกิดประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดอย่างหนึ่งอย่างเพียงพอ 
แต่การค้านวณผลในการป้องปรามการกระท้าผิดก็ยังมีความซับซ้อนในแง่ที่กฎหมายอย่างหนึ่งอาจ
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในการกระท้าผิดให้เป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่เสมอ 
กล่าวคือ กฎ ๆ หนึ่งอาจมีผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใด แต่การแสดงให้ผู้กระท้าผิดทราบว่ามีกฎเช่นนั้นอยู่ก็อาจมีผลเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขใน
การกระท้าผิดของบุคคลดังกล่าวไปได้ เช่น ถ้ากฎหมายต้องการแก้ไขปัญหาการลักทรัพย์ในเคหสถาน
เพ่ือหาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพด้วยการเพ่ิมอัตราโทษส้าหรับความผิดฐานดังกล่าวให้หนักขึ้น ก็อาจ
เป็นสาเหตุให้ผู้กระท้าผิดหันไปใช้วิธีการท้าร้ายร่างกายเหยื่อเพ่ือชิงทรัพย์ที่มีอัตราโทษน้อยกว่าแทน 
หรือตวัอย่างเช่น อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงอาจมีผลเป็นการลดขีดความสามารถในการดูแลความ
สงบเรียบร้อยในสังคมของกระบวนการยุติธรรมและจึงลดโอกาสที่ผู้กระท้าผิดจะถูกจับกุมด้าเนินคดี 
ซึ่งแน่นอนอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่้าก็ย่อมให้ผลในการตรงข้ามกัน นอกจากนี้อัตราการเกิด
อาชญากรรมที่เพ่ิมสูงขึ้นยังอาจมีผลเป็นการท้าให้การลงโทษผู้กระท้าผิดกระท้าได้ล่าช้ามากขึ้นอัน
เนื่องมาจากปัญหาคดีล้นศาล ท้าให้การลงโทษผู้กระท้าผิดที่ล่าช้ามีผลเป็นการลดการรับรู้ของ
ผู้กระท้าผิดถึงความเสียหายอันอาจเกิดจากการถูกลงโทษตามกฎหมายลงได้ ในขณะที่การลดลงของ
อัตราการเกิดอาชญากรรมอาจให้ผลในการตรงข้าม 

Paul H. Robinson จึงสรุปว่า การค้านวณผลในการป้องปรามการกระท้า
ผิดกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่สามารถกระท้าได้ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ หรือก็คือการป้องปรามการ
กระท้าผิดกฎหมายไม่ใช่หลักการทั่วไปที่สามารถแสดงเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจได้ในตัวของมันเอง แต่
เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดค้านวณเอาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ว่าโทษเท่าใดจึงจะป้องปรามการกระท้า
ผิดกฎหมายได้501 ซึ่งอุปสรรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความซับซ้อนในการค้านวณผลในทางป้องปราม
การกระท้าผิดกฎหมายและการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะต้องใช้ในการค้านวณกลายเป็นสิ่งกี ดขวางการ
ท้างานของทฤษฎีป้องปรามอย่างเห็นได้ชัด 

2) อุปสรรคจากความรู้ด้านกฎหมายของประชาชน 
ในการสร้างประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดของกฎหมายและ

โทษตามกฎหมายจ้าเป็นที่ประชาชนจะต้องรับทราบว่ามีกฎหมายอยู่และโทษตามกฎหมายที่มีอยู่เป็น
อย่างไรบ้างอย่างไรก็ดี Paul H. Robinson กล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้วประชาชนไม่ค่อยจะทราบ
เนื้อหาสาระของกฎหมายถ้ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาสาระดังที่ประชาชนคิดเอาไว้ มีงานวิจัย
หลายงานที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนมักจะทึกทักเอาว่ากฎหมายมีรูปแบบเป็นอย่างที่ประชาชนคิดเอา

                                                           
501 Ibid., pp. 70-73.  
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เองว่าความยุติธรรมตามความคิดของตนเองเป็นอย่างไร502  มีงานวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชน
ในทุกมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามีความคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เป็นของตนเอง ที่
น่าสนใจก็คือประชาชนไม่ได้มีความเชื่อว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่มาจากความเห็นของส่วนใหญ่ และความ
เชื่อของประชาชนที่มีต่อกฎหมายมักจะเกิดจากการคาดเดาเอาจากความเห็นของตนเองว่ากฎหมาย
ควรจะเป็นอย่างไรมากกว่าจะใส่ใจถึงเนื้อหาสาระที่แท้จริงของกฎหมาย503  

งานวิจัยอื่น ๆ ต่างก็ให้ข้อสรุปในทางเดียวกัน เช่น งานวิจัยประชากรในมล
รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าประชากรในมลรัฐดังกล่าวเชื่อว่าโทษที่เหมาะสมและชอบ
ด้วยศีลธรรมจรรยาส้าหรับการกระท้าความผิดในขั้นพยายามกระท้าผิดคือยิ่งผู้กระท้าผิดกระท้าผิด
ใกล้จะส้าเร็จมากเท่าใดโทษจ้าคุกก็จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ความจริงแล้วกฎหมายอาญาของมล
รัฐนิวเจอร์ซี่มีเนื้อหาตรงข้ามกับความคิดของประชาชน กล่าวคือกฎหมายอาญาของมลรัฐนิวเจอร์ซี่
จัดระดับความร้ายแรงของการพยายามกระท้าความผิดที่ผ่านขั้นตอนอันส้าคัญที่จะท้าให้การกระท้า
ผิดนั้นส้าเร็จลงได้เท่ากับระดับความร้ายแรงของการกระท้าผิดส้าเร็จ504  

ด้วยเหตุที่ประชาชนมีความคิดเกี่ยวกับกฎหมายเป็นของตนเองจึงเป็นเรื่อง
ยากที่กฎหมายอาญาจะสามารถสื่อสารกฎเกณฑ์ของตนเองออกไปได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการยากที่
ประชาชนจะยอมรับนับถือในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
พิพากษาคดี เพราะผู้ที่ท้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมย่อมมีความรับรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายที่แตกต่างไปจากประชาชนทั่วไปและจึงไม่ยินยอมให้ความรับรู้ที่มีต่อกฎหมายในแบบของ
ประชาชนเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท้าหน้าที่ของตนเองในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ในการ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานต้ารวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนจึงอาจกลายเป็นการส่ง
สารเกี่ยวกับการป้องปรามการกระท้าผิดที่สับสนออกไปยังประชาชน505  

ตัวอย่างเช่น คณะลูกขุนอาจจะปฏิเสธไม่พิพากษาว่าจ้าเลยมีความผิดแม้ว่า
บุคคลดังกล่าวดูเหมือนจะมีความผิดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ถ้าคณะลูกขุนเชื่อว่าการพิพากษา
ลงโทษบุคคลดังกล่าวจะท้าให้เกิดความไม่เป็นธรรม506 พนักงานอัยการอาจใช้ดุลพินิจไม่ปฏิบัติตาม

                                                           
502 Ibid., p. 74. 
503 John Darley, Kevin Carlsmith and Paul H. Robinson, “The Ex Ante Function 

of the Criminal Law,” Law & Society Review 35 (2001) quoted in Paul H. Robinson, 
op.cit., p. 74. 

504 John Darley, Catherine Sanderson and Peter LaMantia, “Community 
Standards for Defining Attempt: Inconsistencies With the Model Penal Code,” 
American Behavioral Scientist 39 (1996): 405 quoted in Paul H. Robinson, op.cit.,     
p. 74. 

505 Paul H. Robinson, op.cit., pp. 74-75. 
506 Irwin A. Horowitz, “The Effect of Jury Nullification Instructions on Verdicts 

and Jury Functioning in Criminal Trals,” Law and Human Behavior 9 (1985): 25 quoted 
in Paul H. Robinson, op.cit., p. 75. 
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กฎเกณฑ์อย่างหนึ่งแต่เลือกใช้กฎเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งหากเห็นว่ากฎเกณฑ์อย่างแรกอาจก่อให้เกิดผลที่
ไม่เป็นธรรม หรือผู้พิพากษาอาจจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอัตราโทษ ต่อรองค้ารับสารภาพ (Plea 
Bargaining) หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการกระท้าผิดตามที่ตน
เห็นสมควร507  

ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจในกระบวนการยุติธรรมจึงมักจะตัดสินใจไปท้าตามที่
ตนเองมีความเข้าใจว่าอย่างไรคือความยุติธรรมส้าหรับกรณีปัญหาหนึ่ง ๆ และจึงเพิกเฉยต่อกฎหมาย
ที่ให้ผลในทางตรงข้ามหรืออย่างน้อยก็พยายามหาหนทางลดทอนผลกระทบของกฎหมายดังกล่าว 
เหล่านี้จึงมีส่วนท้าให้ประชาชนเกิดความสับสนมากกว่าจะท้าให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์ใน
การป้องปรามการกระท้าผิดดังที่กฎหมายตั้งใจจะสื่อสารออกไป  

นอกจากนี้ การปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวค่อนข้างจะเป็นไปในลักษณะที่
ขาดความสม่้าเสมอ  ผู้พิพากษาบางท่านอาจจะได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเรื่องความยุติธรรมและ
จึงเพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ในขณะที่ลูกขุน พนักงานอัยการและผู้พิพากษาก็อาจจะ
ปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดที่ตนรู้สึกที่ดีด้วย มีเชื้อชาติเดียวกันกับตนเอง มีความสามารถในการยกข้ อ
กฎหมายขึ้นมาต่อสู้คดีหรือเป็นคนที่สาธารณชนรู้สึกนิยมชมชอบหรือเป็นที่รู้จักไปในทางปราณี
มากกว่าผู้กระท้าผิดอ่ืน ๆ ทั่วไป ในทางกลับกันก็เป็นไปได้ที่กระบวนการยุติธรรมจะกล่าวหาและ
ตัดสินผู้ที่สังคมเห็นว่าเป็นคนชั่วร้ายในทางที่แตกต่างจากผู้กระท้าผิดอ่ืนทั่ว ๆ ไป  

ด้วยเหตุนี้ Paul H. Robinson จึงเห็นว่า การรุกรานความยุติธรรมที่ตั้งอยู่
บนหลักการป้องปรามการกระท้าผิดด้วยวิธีการใต้โต๊ะในลักษณะดังกล่าว (Under The Table 
Intrusions of Justice) อาจก่อให้เกิดความไม่สม่้าเสมอในการใช้ดุลพินิจ ซึ่งท้าให้เกิดความแตกต่าง
กันในการปรับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและจึงน้าไปสู่การสร้างรูปแบบของความอยุติธรรม
ภายในกระบวนการยุติธรรมในที่สุด508 

นอกจากนี้ ตราบเท่าที่การข่มขู่ผู้กระท้าผิดด้วยโทษตามกฎหมายมีที่มาจาก
กฎเกณฑ์ของกฎหมายตามที่ประชาชนเข้าใจว่าขาดความยุติธรรมแล้ว   ผู้กระท้าผิดก็อาจจะรู้สึกเกรง
กลัวต่อโทษตามกฎหมายน้อยลงเพราะเชื่อว่าไม่ว่าประมวลกฎหมายจะบัญญัติกฎหมายไว้ว่าอย่างไร 
แต่ถ้าผู้กระท้าผิดมีความเชื่อว่า ทนายความ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษาหรือลูกขุนในกระบวนการ
ยุติธรรมเองก็น่าจะไม่มีความเป็นธรรมมากขนาดที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง  ผู้กระท้าผิดก็
อาจจะทึกทักเอาว่ากระบวนการยุติธรรมก็น่าจะหลุดออกจากระบบที่ควรจะเป็นในทางใดทางหนึ่ง 
ดังนั้น โทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าผิดก็น่าจะลดน้อยลงไปกว่าที่น่าจะเป็นด้วย  

ปัญหาประการสุดท้ายก็คือ เพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพในทางป้อง
ปรามการกระท้าผิดมากที่สุด กระบวนการยุติธรรมก็จะต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ถึงความกระจ่าง
ชัดของกระบวนการ ไม่มีการปิดบังใด ๆ  แต่ในทางปฏิบัติมักไม่เป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้
พิพากษาใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาคดีไปในทางตรงข้ามกับที่กฎเกณฑ์ของกฎหมายก้าหนดผลไว้
เป็นอย่างหนึ่ง เหตุผลและการอธิบายถ้อยค้าในค้าพิพากษาก็มักจะเป็นไปในทางสับสนมากกว่าที่จะ

                                                           
507 Paul H. Robinson, op.cit. 
508 Ibid.  
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เข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้ง ซึ่งไม่เพียงท้าให้สารที่กฎหมายต้องการจะสื่อไปยังประชาชนเพ่ือป้องปราม
การกระท้าผิดกฎหมายเกิดความสับสนแล้ว ยังเป็นการล่วงละเมิดอ้านาจของกฎหมายด้วยซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรมในระยะยาว  

ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกฎหมาย โทษตามกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ที่รัฐตั้งใจไว้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมายของกฎหมายและโทษของกฎหมาย เพราะกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่สามารถท้าให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ว่ารัฐต้องการหรือไม่ต้องการให้ประชาชน
กระท้าการใดหรือไม่กระท้าการใด หรือท้าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ผิดเพ้ียนไปเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมย่อมไม่สามารถข่มขู่หรือยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมาย (Potential 
offenders) ไม่ให้กระท้าผิดกฎหมายได้ หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่แม้ไม่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิด
กฎหมายอาญาที่ร้ายแรงหรือรุนแรง ก็อาจจะเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ้าวันหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายเกี่ยวกับ
การพูดจาหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น509   

3) ปัญหาอันเกิดจากความสามารถในการน้ากฎหมายมาปรับใช้กับ
สถานการณ์จริงและการชั่งผลประโยชน์และผลเสียจากการกระท้าผิด
กฎหมาย 

Paul H. Robinson กล่าวว่า เพ่ือที่กฎหมายอาญาจะมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายได้ จ้าเป็นที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องตอบค้าถาม 
3 ค้าถาม ดังต่อไปนี้ให้ได้เสียก่อน 

ค้าถามแรก ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายรู้กฎหมายและเข้าใจ
ความหมายของกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อตนเองหรือไม่  

ค้าถามท่ีสอง ถ้าบุคคลดังกล่าวรู้เช่นนั้นแล้ว บุคคลดังกล่าวมีความสามารถ
พอที่จะน้าความรู้กฎหมายมาคิดค้านวณในการตัดสินใจว่าจะกระท้าหรือไม่กระท้าการอย่างใดได้
หรือไม่ และ 

ค้าถามที่สาม ถ้าบุคคลดังกล่าวรู้กฎหมายและสามารถน้ากฎหมายมา
ประกอบการตัดสินใจของตนเองแล้ว และเมื่อบุคคลดังกล่าวชั่งน้้าหนักระหว่างผลดีและผลเสียที่อาจ
ได้รับจากการกระท้าผิดกฎหมายแล้ว ผลเสียที่คาดว่าจะได้รับจะมีน้้าหนักเหนือกว่าผลดีจนท้าให้ผู้ที่มี
แนวโน้มว่าจะกระท้าผิดกฎหมายตัดสินใจเลือกไม่กระท้าผิดกฎหมายได้หรือไม่510 

จากค้าถามทั้งสามดังกล่าว Paul H. Robinson สรุปว่า กฎหมายจะ
สามารถยับยั้งการกระท้าผิดกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายที่กฎหมายตั้งใจจะส่งสารออกไปตระหนัก
ได้ว่ามีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายอยู่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งถ้าเป้าหมายรู้ว่ามีกฎหมายเช่นนั้น 
กฎหมายจะเกิดประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดก็ต่อเมื่อเป้าหมายมีความสามารถเพียง
พอที่จะใช้เหตุผลใคร่ครวญว่าสิ่งใดดีที่สุดส้าหรับตนเอง อย่างไรก็ดีแม้ว่าเป้าหมายจะทราบกฎหมาย

                                                           
509 Ibid., pp. 75-76. 
510 Ibid., p. 19. 
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และสามารถน้ามาใช้ใคร่ครวญก่อนที่จะตัดสินใจกระท้าผิดหรือไม่กระท้าผิด แต่กฎหมายจะมีผลใน
การป้องปรามการกระท้าผิดก็ต่อเมื่อเป้าหมายสรุปได้ว่าผลเสียอันเกิดจากการกระท้าผิดกฎหมายมี
มากกว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เงื่อนไขทั้ง 3 ประการ ดังกล่าวจึงท้าให้ Paul H. Robinson 
ยังมีความสงสัยในประสิทธิภาพของทฤษฎีป้องปราม  

ส้าหรับเงื่อนไขประการที่ว่าผู้มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายรู้ว่ามี
กฎหมายอยู่นั้น มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีแนวโน้มกระท้าผิดกฎหมายไม่ได้ทราบกฎหมายหรือ
แม้ทราบว่าการกระท้าใดเป็นความผิดก็อาจไม่ทราบกฎเกณฑ์ของกฎหมายในรายละเอียดเสมอไป 
นอกจากนี้ ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มักจะคิดเอาเองว่ากฎหมายเป็น
อย่างที่ตนเองคาดคิดไว้ จึงเป็นการยากที่ทฤษฎีป้องปรามจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการยับยั้งการ
กระท้าผิดกฎหมายได้ในสถานการณ์ท่ีประชาชนไม่ทราบกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ที่มีแนวโน้มในการกระท้าผิดกฎหมายจะทราบว่ามี
กฎเกณฑ์ของกฎหมาย แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถน้าเอากฎเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับ
สถานการณ์ของตนเองได้ อย่างไรก็ดี Paul H. Robinson ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่า มีปัจจัยหลาย 
ๆ ประการที่ท้าให้ผู้ที่มีแนวโน้มในการกระท้าผิดกฎหมายไม่สามารถน้าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมา
ปรับใช้กับตนเองได้ เช่น ผู้ที่กระท้าผิดเป็นกลุ่มหรือมีพรรคพวกมักจะขาดความสามารถในการ
ใคร่ครวญอย่างระมัดระวังถึงผลลัพธ์อันอาจเกิดจากการกระท้าของตนเองในอนาคตและผู้กระท้าผิด
กลุ่มนี้ก็มักจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด แอลกอฮอล์หรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่กร่อน
ประสิทธิภาพของกระบวนการนึกคิดลงไป511 เช่นเดียวกับคนที่มีปัญหาเรื่องความสามารถในการ
ควบคุมตนเองต่้าหรือคนที่ไม่คิดว่าการกระท้าผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่กฎหมายไม่อาจยับยั้ง
คนในลักษณะนี้ไม่ให้กระท้าผิดได้เช่นกัน512 

ส้าหรับเงื่อนไขประการสุดท้ายก็ประสบปัญหาเช่นกันกล่าวคือ แม้ว่าผู้ที่มี
แนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายรู้ว่ามีกฎหมายอยู่และสามารถน้ามาคิดค้านวณผลได้ผลเสียที่อาจเกิด
กับตนเองได้แล้ว แต่ก็ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจท้าให้บุคคลดังกล่าวอาจจะสรุปว่า
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท้าผิดกฎหมายมีน้้าหนักมากกว่าผลร้ายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอัตราการจับกุมและการลงโทษผู้กระท้าผิดในปัจจุบันค่อนข้างต่้า 
กฎหมายจึงอาจล้มเหลวในการป้องปรามการกระท้าผิดถ้าเป้าหมายที่กฎหมายตั้งใจจะข่มขู่ขาดความ
เชื่อถือว่าตนเองมีโอกาสที่จะถูกลงโทษ 

กล่าวโดยสรุปไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีป้องปรามทั่วไปหรือทฤษฎีป้องปรามเป็น
การเฉพาะ เงื่อนไขที่ส้าคัญที่จะท้าให้กฎหมายและโทษตามกฎหมายได้ผลในทางป้องปรามการ
กระท้าผิดก็คือการรับรู้กฎหมาย ความสามารถในการปรับใช้กฎหมายและการชั่งน้้าหนักระหว่างผลดี
และผลเสียไม่ว่าจะของประชาชนทั่วไปหรือตัวผู้กระท้าผิดเอง  แต่โอกาสที่ผู้กระท้าผิดที่เคยถูกลงโทษ
มาแล้วจะทราบกฎหมายย่อมมีมากกว่าประชาชนทั่วไปเพราะบุคคลดังกล่าวเคยผ่านกระบวน

                                                           
511 Ibid., pp. 177-178. 
512 Francis T. Cullen and Robert Agnew, Criminological Theory: Past to 

Present (New York: Oxford University Press, 2011), p. 384.  
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พิจารณาตามกฎหมายมาก่อนแล้ว513 จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายอาจจะสามารถยับยั้งคนบางคนไม่ให้
กระท้าผิดได้ แต่ก็อาจจะไม่สามารถยับยั้งคนอีกหลาย ๆ คนไม่ให้กระท้าผิดได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
นึกคิดและชั่งน้้าหนักของบุคคลดังกล่าวเอง  

3.2.4.3 ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิด: ผลกระทบจากการตัดโอกาสในการ
กระท้าผิดกฎหมายด้วยโทษจ้าคุก 

ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดเป็นทฤษฎีที่ได้ผลเป็นอย่างมากในการป้องกันการ
กระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดในระหว่างที่ถูกจ้าคุกอยู่ แต่ทฤษฎีดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องในแง่ที่ไม่
สามารถน้าไปปรับใช้กับผู้ที่ไม่อยู่ในบังคับของกระบวนการยุติธรรมได้514โดยสภาพของตัวทฤษฎีเอง  

นอกจากนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ท้าให้อัตราการเกิดอาชญากรรม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ และในบางกรณีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเองก็มีส่วนท้าให้จ้านวนผู้ต้องขังเพ่ิม
สูงเรื่อย ๆ  อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐต่าง ๆ ที่เน้นการลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นและมีโทษจ้าคุกที่
ยาวนานขึ้น515 ดังเช่นกฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวหรือที่เรียกว่าโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Long-
term Imprisonment หรือ Preventive Detention) ที่บัญญัติขึ้นในบางประเทศหรือกฎหมายที่เน้น
เพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ้้าเป็นอย่างมาก516 หรือนโยบายในการปราบปรามการกระท้าผิดอย่างเข้มงวด
จริงจัง517รวมไปถึงการด้าเนินกระบวนพิจารณาที่ล่าช้าท้าให้ต้องขังจ้าเลยไว้ระหว่างพิจารณาเป็น
ระยะเวลายาวนาน518 ล้วนมีส่วนท้าให้จ้านวนผู้ต้องขังเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน  

จ้านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมสูงขึ้นจนถึงขั้นที่เรียกว่าผู้ต้องขังล้นเรือนจ้า (Overcrowding)519 
ท้าให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรือนจ้าตามมาที่กลายมาเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญที่ท้า

                                                           
513 Paul H. Robinson, op.cit., pp. 177-178.  
514 Ibid., p. 179. 
515 Tricia A. Fox, Tougher Criminal Legislation Means Prison Overcrowding: 

The End of The Road for Prisons as Agents for Rehabilitation, Retrieved June 30, 
2015 from http://acea.org.au/wp-content/uploads/2015/04/FOX.pdf 

516 Paul H. Robinson, op.cit., pp. 87-90.  
517 นโยบายปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของรัฐบาลไทยเคยท้าให้

จ้านวนผู้ต้องขังเพ่ิมสูงขึ้นเป็นประมาณ 260,000 คน ในปี พ.ศ. 2545; กรมราชทัณฑ์, ผู้ต้องขังล้น
คุก ภารกิจส้าคัญของกรมราชทัณฑ์, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จาก 
http://www.correct.go.th/ over_p. htm.  

518 Court Delay and Prison Overcrowding, Crime and Justice Bulletin, 
Contemporary Issues in Crime and Justice, No. 6, pp. 1-6, Retrieved June 30, 2015 
from http://www.bocsar.nsw.gov.au/Documents/cjb06.pdf  

519 ผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าหมายถึงกรณีท่ีมีจ้านวนผู้ต้องขังเกินกว่าขีดความสามารถของเรือนจ้า
ในการรองรับผู้ต้องขังโดยพิจารณาจากเนื้อที่ของเรือนจ้า ซึ่งจ้านวนพื้นที่ขั้นต่้าที่เหมาะสมต่อผู้ต้องขัง 
1 คน อยู่ที่ 4 ตารางเมตร ในกรณีห้องขังรวม และ 6 ตารางเมตรในกรณีห้องขังเดี่ยว; Tapio Lappi-
Seppälä, Causes of Prison Overcrowding, pp. 44-45, Retrieved June 30, 2015 from 
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ให้กระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่สามารถควบคุมอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการตัด
โอกาสในการกระท้าผิดด้วยวิธีการจ้าคุกหรือกักขังผู้กระท้าผิดเป็นวิธีการที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการสูงมากทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าหน้าที่เรือนจ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารด้านโครงสร้าง 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเรือนจ้ารายวัน และท่ีส้าคัญก็คือค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ต้องขัง520   

ในขณะที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจ้านวนผู้ต้องขังในแต่ละประเทศก้าลังเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
ตัวอย่างเช่น จ้านวนผู้ต้องขังทั่วประเทศสหรัฐอเมริกามีจ้านวนเพ่ิมขึ้นจาก 300,024 คน ในปี ค.ศ. 
1977 เป็น 1,571,013 คน ในปี ค.ศ. 2012521  ส้าหรับประเทศไทยเอง จ้านวนผู้ต้องขังในประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึนจาก 156,151 คน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็น 238,852 คน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2556 และจากการส้ารวจข้อมูลของจ้านวนผู้ต้องขังในประเทศต่าง ๆ กว่า 185 ประเทศ ในปี ค.ศ. 
2008 พบว่า มากกว่าสองในสามของจ้านวนประเทศดังกล่าวมีจ้านวนผู้ต้องขังเกินกว่าขีดความสามารถ
ของเรือนจ้าที่จะรองรับได้522  

นอกจากนี้ ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้ายังท้าให้เกิดอุปสรรคในการบริหารงานยุติธรรม
ที่ส้าคัญหลายประการ กล่าวคือปัญหาความหนาแน่นของเรือนจ้าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจ้า523 รวมถึงปัญหาด้านสุขอนามัยและการควบคุมการติดเชื้อโรค524 
ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดของทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจ้า525  

                                                           

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/Congress_2010/12Tapio_Lappi-Seppala.pdf  
520 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเรือนจ้า ; Christian Henrichson and Ruth 

Delaney, The Price of Prisons: What Incarceration costs Taxpayers (N.p.: VERA 
Institute of Justice, Center on Sentencing and Corrections, 2012) p. 4-6.; An 
Economic  Analysis for Aboriginal and Torres Strait Islander Offenders: Prison vs. 
Residential Treatment (A Report Prepared for The National Indigenous Drug and 
Alcohol Committee, Australian National Council on Drugs, 2012), p. 42.; กรมราชทัณฑ์, 
สถิติงบประมาณกรมราชทัณฑ์ ตั งแต่ พ.ศ.2541-2555, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จาก http:// 
www.correct.go.th/mis/datacorrect/2_2.html   

521 Bureau of Justice Statistics, Prisoners Under State Or Federal 
Jurisdiction,  Retrieved June 30, 2015 from 
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail &iid=2067 and Bureau of Justice Statistics, 
Prisoners In 2012 - Advance Counts, Retrieved June 30, 2015 from 
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=4737   

522 International School of Prison Studies, King’s College, London quoted in 
Tapio Lappi-Seppälä, op.cit., p. 45. 

523 The State Factor, American Legislative Exchange Council, A Plan to 
Reduce Prison Overcrowding and Violent Crime: “Conditional Post-Conviction 
Release Bond Act”, p. 1, Retrieved June 30, 2015 from http://www.alec.org/wp-
content/uploads/ALEC-state-factor-bail.pdf 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/Congress_2010/12Tapio_Lappi-Seppala.pdf
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=4737
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ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้ายังมีส่วนจ้ากัดประสิทธิภาพของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังที่อาจช่วยลดการกระท้าผิดซ้้าลง  และปัญหาด้านทรัพยากรภายในเรือนจ้าที่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณผู้ต้องขังยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโทษตามกฎหมายที่อาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายอีก
ด้วย526 ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ ก็ล้วนให้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า การปล่อยให้เรือนจ้าอัดแน่นไปด้วย
จ้านวนผู้ต้องขังมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อความปลอดภัยของสังคม527 

ปัญหาทั้งด้านจ้านวนผู้ต้องขังและค่าใช้จ่ายที่ตามมาน้าไปสู่ความพยายามในการลด
จ้านวนผู้ต้องขังด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การรอการลงโทษให้กับจ้าเลยหรือการพักการลงโทษให้กับ
ผู้ต้องขัง528  แต่การปล่อยผู้กระท้าผิดกลับสู่สังคมเพียงเพ่ือจะลดความหนาแน่นของเรือนจ้าเป็น
ส้าคัญยังเป็นมาตรการที่ขาดประสิทธิภาพและเท่ากับเป็นการปล่อยให้ผู้กระท้าผิดมีอิสระที่จะไป
กระท้าผิดซ้้าได้อีก ในขณะที่การจ้าคุกผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าต่้าก็เป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ529 แต่ให้ผลเป็นการป้องกันอาชญากรรมเพียงเล็กน้อย530  

ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าจึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมและความ
ปลอดภัยของสังคมเป็นอย่างมาก จึงจ้าเป็นที่รัฐจะต้องแสวงหามาตรการในการลดจ้านวนผู้ต้องขัง
ควบคู่ไปกับพยายามรักษาความปลอดภัยให้กับสังคมเพ่ือให้การควบคุมการกระท้าผิดกฎหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.2.4.4 ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด: อุปสรรคในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดในกระบวนการยุติธรรม 
1) อุปสรรคในการใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูด้านโครงสร้างองค์กรและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

                                                           
524 Steven T. Adwell, “A Case for Single Cell Occupancy in America’s Prisons,” 

Journal of Federal Probation 55 (1991): 64-67.; E. Sieh, “Prison overcrowding: The 
case of New Jersey,” Journal of Federal Probation 41 (1989): 41-47 quoted in Tricia 
A. Fox, op.cit. 

525 Tricia A. Fox, op.cit. 
526 Nancy La Vigne and Julie Samuels, Federal Prison Growth Has Multiple 

Impacts, Research Paper (N.p.: Urban Institute, Justice Policy Center, 2012), 
Retrieved June 30, 2015 from http://www.urban.org/sites/default/files/alfresco/ 
publication-pdfs/412693-The-Growth-amp-Increasing-Cost-of-the-Federal-Prison-
System-Drivers-and-Potential-Solutions.PDF  

527 The State Factor, American Legislative Exchange Council, op.cit. 
528 Jordan Baker and others, A Solution to Prison Overcrowding and 

Recidivism: Global Position System Location of Parolees and Probationers (Thesis 
submitted the Gemstone Program, University of Maryland, 2002).  

529 The State Factor, American Legislative Exchange Council, op.cit. 
530 Christian Henrichson and Ruth Delaney, op.cit., p. 13.  
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ดังได้กล่าวแล้วว่านักอาชญาวิทยาแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุน
แนวทางการลงโทษผู้กระท้าผิด ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนแนวการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ท้าให้สังคม
และแนวทางของกฎหมายอาญาเองก็ยังคงสับสนว่าควรจะด้าเนินการอย่างไรกับผู้กระท้าผิดกันแน่ จึง
ไม่เป็นที่แปลกใจที่จะพบว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญายังมีความสับสนว่าจะให้คุณค่ากับแนวทาง
ใด ในการจัดการกับผู้กระท้าผิดมากกว่ากัน ส่งผลให้วัตถุประสงค์ บรรทัดฐานและแนวความคิด
รากฐานในการปฏิบัติกับผู้กระท้าผิดมีความขัดแย้งกันค่อนข้างมาก  

ความสับสนและความขัดแย้งในคุณค่าทางสังคมที่มีต่อแนวทางการจัดการ
กับผู้กระท้าผิดและทฤษฎีทางทัณฑวิทยาที่ขัดแย้งกันจึงก่อให้เกิดกระบวนการและองค์กรเกี่ยวกับการ
แทรกแซงและแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดที่กลับกลายเป็นการปฏิเสธแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดโดยไม่ได้ตั้งใจดังจะกล่าวต่อไปนี้531   

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดการกับผู้กระท้าผิดไป
เป็นแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจ้าเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรใน
กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจอาศัยแต่เพียงการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือลักษณะนิสัยในการท้างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภายในองค์กรได้  

ประการที่สอง การเสนอเพ่ือปรับใช้แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมจ้าเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทุกคน แต่องค์กร
ในกระบวนการยุติธรรมอย่างหน่วยงานคุมประพฤติ หน่วยงานที่ดูแลการพักการลงโทษ และเรือน
จ้าเป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการจัดการภายในองค์กรที่บุคลากรภายในองค์กรเป็นทั้งผู้ควบคุมจัดการ
และเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง กล่าวคือเจ้าหน้าที่ในองค์กรเหล่านี้ท้าหน้าที่ทั้งการควบคุมและออก
ค้าสั่งจากเบื้องบน ในขณะเดียวกันก็ต้องด้าเนินการควบคุมผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติหรือ
ผู้ได้รับการพักการลงโทษด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้การที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีบทบาทเป็นทั้งผู้จัดการด้วย
และเป็นผู้ปฏิบัติด้วย ท้าให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่อาจรับเอาค้าสั่งให้ยอมรับแนวความคิดหรือนวัตกรรม
ใหม ่ๆ เกี่ยวกับการจัดการกับผู้กระท้าผิดได้ เว้นแต่จะได้รับการโน้มน้าวชักจูงจนเห็นด้วยกับแนวทาง
ใหม่ดังกล่าว ดังนั้นการที่จะท้าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยุติธรรมเห็นชอบกับแนวความคิดในทางแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจึงเป็นงานที่ค่อนข้างยากเป็นพิเศษ532 

ประการที่สาม แม้ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานยุติธรรมจะเป็นทั้งผู้จัดการและ
ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหน่วยงานหรือสถาบันที่ตนเองก้าลัง
ดูแลอยู่ท้าให้ขาดสิทธิขาดในการดูแลและออกค้าสั่งภายในองค์กร ส่งผลให้ในแต่ละหน่วยงานมี
บุคลากรที่มีแนวความคิดที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแนวนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ รูปแบบ
โปรแกรมและกระบวนการจัดการผู้กระท้าผิด และด้วยความแตกต่างด้านแนวความคิดทางทฤษฎี

                                                           
531 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit.,  

pp. 345-346 
532 Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy (New York: Russell Sage 

Foundation, 1980) quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. 
Luckenbill, op.cit., p. 346. 



169 
 

ทัณฑวิทยาภายในสังคมและแม้แต่ในตัวกฎหมายอาญาเอง ก็ยิ่งท้าให้สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
ยุติธรรมต่าง ๆ มีทั้งกลุ่มบุคลากรที่สนใจด้านการลงโทษทางกาย กลุ่มบุคลากรที่สนใจด้านการลดการ
ลงโทษทางกายให้น้อยลงและกลุ่มคนที่สนใจแนวความคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท้า
ผิดถ้าบุคคลเหล่านั้นได้รับบริการในเชิงบวกและไม่เป็นการลงโทษ533  ซึ่งในสถานการณ์ที่มีความ
หลากหลายทางความคิดของบุคลากรภายในหน่วยงานยุติธรรม ประสิทธิภาพของการด้าเนินการของ
หน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับว่าอ้านาจภายในองค์กรอยู่ที่บุคคลกลุ่มใดที่มีแนวความคิดไปในทางใด534   

ประการที่สี่ ความสับสนและความขัดแย้งทางทฤษฎีทัณฑวิทยาร่วมกับ
ความซับซ้อนทางโครงสร้างขององค์กรหรือหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจส่งผลให้
เกิดทัศนคติในเชิง “เฝ้าดูเพียงอย่างเดียว” ขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือองค์กร เพราะ
ความสับสนของทฤษฎีกลายเป็นการสร้างโครงสร้างขององค์กรที่มีลักษณะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่อีกแนวทางหนึ่ง  ยิ่งไปกว่านั้นบุคลากรภายในองค์กรต่าง ๆ ก็ดูเหมือนจะขาดความพยายามอย่าง
แรงกล้าในการคิดค้นนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่  ๆ เพ่ือที่จะผลักดันให้โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดที่แท้จริงสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการภายในเรือนจ้า หน่วยงานคุม
ประพฤติหรือพักการลงโทษได้ หรือแม้แต่การผลักดันโปรแกรมป้องกันอาชญากรรมให้เข้าไปอยู่ใน
หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมก็ตาม  

อย่างไรก็ดี ก็ไม่อาจกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยุติธรรมส้าหรับการ
ขาดความสนใจอย่างจริงจังต่อการพัฒนาและการใช้หลักการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดพ้ืนฐานเพ่ือลด
อัตราการเกิดอาชญากรรมได้เสียทีเดียวเพราะอุปสรรคในกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้กระท้าผิดและ
การป้องกันอาชญากรรมดูเหมือนจะมีรากเหง้ามาจากธรรมชาติขององค์กรและพ้ืนฐานอาชีพใน
กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง535  

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันในภาพรวมขององค์กรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมและดูแลผู้กระท้าผิดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านราชทัณฑ์ต่าง  ๆ  ที่ท้าให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูไม่อาจท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก และนอกจากปัญหาใน
ระดับองค์กรดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีอุปสรรคในส่วนของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูในทางปฏิบัติอีกเช่นกัน 
เพราะกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการ

                                                           
533 Richard McGee, Prisons and Politics (Lexington, MA: Lexington Books, 

1981), pp. 66-74  quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. 
Luckenbill, op.cit., p. 347. 

534 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
535 Donald R. Cressey, “Changing Criminals: The Application of the Theory of 

Differential Association,” American Journal of Sociology 61 (1955); 116-120.; Donald 
R. Cressey, “Professional Correctional Work and Professional Work in Correction,” 
National Probation and Parole Association Journal 5 (1959): 1-15 quoted in Edwin 
H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 348. 
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ด้าเนินการเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการควบคุมประสิทธิภาพในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการไม่ใช่เรื่องที่ท้าได้ง่ายดังจะอธิบายต่อไปนี้ 

2) อุปสรรคในการเข้าถึงสาเหตุในการกระท้าผิดของผู้ต้องขังแต่ละราย 
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะคือ  เป็น

กระบวนการที่จะต้องท้าความเข้าใจปัญหาของผู้กระท้าผิดแต่ละรายเพ่ือที่จะหาทางแก้ไขพฤติกรรม
ของผู้กระท้าผิดได้อย่างถูกต้อง แตกต่างจากการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน เพ่ือป้องปรามหรือเพ่ือตัด
โอกาสในการกระท้าผิดที่แทบไม่ให้ความส้าคัญกับปัญหาหรือภูมิหลังของตัวผู้กระท้าผิด 

Enrico Ferri ให้ความเห็นไว้ว่า การให้การบ้าบัดรักษาเป็นการเฉพาะแก่
ผู้กระท้าผิดแต่ละรายภายหลังจากที่ได้ศึกษาหาสาเหตุทั้งทางกายและจิตใจและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดดังกล่าวแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย  แต่การ
บ้าบัดรักษาดังกล่าวย่อมเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเรื่องจ้านวนผู้ต้องขังใน
เรือนจ้าที่มีจ้านวนมากมายมหาศาลและข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ของเรือนจ้ายังมีความเข้าใจทางด้าน
ชีววิทยาและจิตวิทยาอย่างจ้ากัด โดย Ferri ตั้งค้าถามว่า ผู้บริหารเรือนจ้าจะจัดให้มีการบ้าบัดรักษา
ผู้กระท้าผิดให้กับผู้ต้องขัง 400 หรือ 500 รายได้อย่างไร? และภายใต้ระบบของเรือนจ้าที่มีลักษณะ
ของการจ้ากัดการแสดงออกซ่ึงบุคลิกลักษณะที่แท้จริงของผู้ต้องขังแต่ละคนด้วยการบังคับให้ผู้ต้องขัง
ปฏิบัติตัวไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพ่ือรักษาความปลอดภัยย่อม
เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่เรือนจ้าจะสามารถสังเกตและเข้าใจลักษณะเฉพาะของผู้ต้องขังแต่ละราย536   

Edwin H. Sutherland และคณะกล่าวถึงปัญหาเดียวกันไว้ในรายละเอียด
ว่า ในทางปฏิบัติกระบวนการที่ส้าคัญและเป็นหัวใจในแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดก็คือ
กระบวนการแยกแยะหาปัญหาของผู้กระท้าผิดเพื่อที่จะสามารถจัดหามาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสม
ส้าหรับผู้กระท้าผิดแต่ละราย กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูท้ังกระบวนการจึงขึ้นอยู่กับขั้นตอนการวิเคราะห์
หาปัญหาของผู้กระท้าผิดอันเป็นขั้นตอนแรก อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติย่อมเป็นการยากที่เรือนจ้าต่าง ๆ 
จะสามารถด้าเนินการวินิจฉัยวิเคราะห์ปัญหาหรือสาเหตุในการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ คณะกรรมการอาชญากรรมและการกระท้าผิดกฎหมายแห่งชาติ ( the 
National Council on Crime and Delinquency) ของประเทศสหรัฐอเมริการายงานว่า ในปี ค.ศ. 
1967 ในจ้านวนเจ้าหน้าที่ของเรือนจ้าระดับรัฐ 46,680 คน มีเจ้าหน้าที่เพียง 1,124 คน (คิดเป็น
อัตรา 2.4 เปอร์เซ็นต์) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและจัดกิจกรรมส้าหรับบ้าบัดผู้ต้องขังที่มี
จ้านวนมากถึง 200,000 คน ในขณะนั้น  

นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามวิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องขังแต่ละราย 
แต่การวินิจฉัยวิเคราะห์ก็ยังไม่มีความแม่นย้ามากเพียงพอที่จะจัดหามาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสม
ได้ ในทางปฏิบัติผู้ต้องขังมักจะมีเวลาว่างส้าหรับการสัมภาษณ์พูดคุยเพ่ือวิเคราะห์หาปัญหาเพียงไม่กี่
ชั่วโมงต่อวัน ส่วนเวลาที่เหลือก็เป็นเวลาส้าหรับการรับประทานอาหาร ออกก้าลังกายและอ่ืน  ๆ   
ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังก็มักจะใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 10 ถึง 20 นาที แต่ข้อมูลที่ได้จาก
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การสัมภาษณ์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ดังกล่าวถูกน้ามาใช้วิเคราะห์บุคลิกภาพ ชีวิตทางสังคม และสาเหตุ
ในการกระท้าผิดกฎหมาย และจึงสรุปว่าผู้ต้องขังอยู่ในสภาพที่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูได้หรือไม่ รวมไปถึง
การโปรแกรมบ้าบัด การฝึกต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ที่จะจัดให้กับผู้ต้องขัง  

ที่ส้าคัญแม้ว่าการวิเคราะห์หาสาเหตุในการกระท้าผิดของผู้ต้องขังจะ
ถูกต้องแม่นย้า แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่เรือนจ้าจะสามารถจัดกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูได้สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับปัญหาที่วินิจฉัยพบ อันเนื่องมาจากปัญหาหลากหลายประการในทางปฏิบัติเช่น การที่
เรือนจ้าไม่สามารถจัดหาวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ที่เหมาะสมให้กับผู้ ต้องขังได้ทุกราย ปริมาณงานของ
เจ้าหน้าที่เรือนจ้าที่ล้นมือที่ท้าให้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเพียงผิวเผิน
และไร้ความหมาย การให้เจ้าหน้าที่เรือนจ้าที่มีหน้าที่ในการควบคุมและลงโทษผู้ต้องขังท้าหน้าที่ใน
การจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ที่ขัดแย้งกันเอง ความสามารถอันจ้ากัดของเจ้าหน้าที่
เรือนจ้าในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู การขาดการฝึกฝนทักษะของเจ้าหน้าที่ ทัศนคติของบุคลากร
เจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟู ความขัดแย้งระหว่างความต้องการควบคุมตัวผู้ต้องขังเพ่ือความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการด้าเนินการกับความพยายามในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง537รวมไปถึง
ปัญหางบประมาณในการจัดการโปรแกรมหรือกิจกรรมบ้าบัดแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคที่
ส้าคัญส้าหรับการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในเรือนจ้า538  และท้ายที่สุดยังมีปัญหาการขาด
การตรวจสอบพัฒนาการของผู้ต้องขังภายหลังจากผ่านกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู ที่เป็นขั้นตอนที่มี
ปัญหาและยากพอ ๆ กับการวินิจฉัยในเบื้องต้นก่อนเข้ากระบวนการฟื้นฟูและในเรือนจ้าส่วนใหญ่ก็ยัง
ขาดข้ันตอนการตรวจสอบขั้นตอนนี้หรือท้าไปอย่างผิวเผินเท่านั้น539 ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการจัด
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูให้กับผู้ต้องขังที่ไม่อาจท้าได้ตามที่ได้วิเคราะห์มาได้ 

Sutherland และคณะจึงเห็นว่า เป็นเรื่องยากที่จะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังภายในเรือนจ้าได้สมดังวัตถุประสงค์และนโยบาย ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากปัญหาความขัดแย้ง
กันเองระหว่างทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูกับทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีป้องปรามและทฤษฎีตัดโอกาสใน
การกระท้าผิดอันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการลงโทษผู้กระท้าผิดยังมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่
เรือนจ้าต่าง ๆ จะสามารถคาดหวังผลจากการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้540  ดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ
ก่อนหน้านี้ว่าปัญหาหนึ่งก็คือโครงสร้างขององค์กรและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดหาหรือคัดสรรเจ้าหน้าที่เข้ามาท้างาน การก้าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการ
จัดสรรงบประมาณส้าหรับการปฏิบัติงานในเรือนจ้าล้วนเป็นไปเพ่ือสนับสนุนแนวความคิดในการ

                                                           
537 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit.,  

pp. 480-483, 489.  
538 Enrico Ferri, op.cit. 
539 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit.,  

pp. 480-483.  
540 Rick J. Carlson, David K. Dewolf and Priscilla De Wolf, The Dilemmas of 

Corrections (Lexington, MA: Lexington Books, 1976) quoted in Edwin H. Sutherland, 
Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit., p. 483. 
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ลงโทษผู้กระท้าผิดเป็นหลัก เพราะเมื่อสังคมส่งแต่ผู้ที่ต้องถูกลงโทษเพราะได้กระท้าความผิดให้มาอยู่
ในเรือนจ้าแล้ว สังคมก็ย่อมคาดหมายว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษในระหว่างที่อยู่ในเรือนจ้าเป็น
ส้าคัญ  

แม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีความพยายามจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังในระหว่างที่รับโทษด้วยความคาดหวังว่ากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูในเรือนจ้าจะสามารถวินิจฉัย
และรักษาต้นเหตุที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายได้ด้วยการจัดวิธีการบ้าบัดรักษา
ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ Sutherland และคณะเห็นว่าเป็นสมมุติฐานที่ผิดพลาดว่า การกระท้าผิด
กฎหมายมีสาเหตุมาปัญหาบางประการภายในตัวผู้กระท้าผิดมากกว่าปัญหาภายในสังคมที่ผู้กระท้า
ผิดอาศัยอยู่541  รวมไปถึงการขาดความสนใจต่อเหตุการณ์การกระท้าผิด สถานการณ์อันเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการกระท้าผิด พฤติกรรมของเหยื่อและปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สร้างโอกาสในการก่อ
อาชญากรรม542 ท้าให้เรือนจ้ากลายเป็นองค์กรที่ล้มเหลวในการท้าหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดด้วย
เหตุผลดังกล่าว  

3) อุปสรรคในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู 
ดังที่ Maltz ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยโปรแกรมหรือวิธีการ

ของทัณฑสถานประกอบไปด้วย 5 กระบวนการ คือ การระบุว่าผู้ต้องขังเป็นบุคคลที่มีปัญหาและ
ปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมอาชญากร ในทัณฑสถานมีผู้ที่ สามารถวินิจฉัยปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างแม่นย้า โดยที่ทัณฑสถานต่าง ๆ ก็มีวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของผู้ต้องขังเตรียมไว้
รองรับและมีการน้ามาปรับใช้กับผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ท้าให้ปัญหาของผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขหรือ
บรรเทาลงจนในที่สุดพฤติกรรมอาชญากรของผู้กระท้าผิดก็ลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจากการแก้ไข
ดังกล่าว543 แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าโครงสร้างกระบวนการดังกล่าวจ้าเป็นต้องอาศัยวิธีการดูแล
บ้าบัดรักษาผู้กระท้าผิดด้วยกระบวนการทางการแพทย์ที่สามารถเชื่อมโยงเอาปัญหาทางกายและ
จิตใจของผู้กระท้าผิดเข้ากับวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่เหมาะสมได้ ซึ่ง  Maltz เห็นว่าโครงสร้าง
ดังกล่าวเป็นภาระท่ีหนักมากเกินไปส้าหรับทัณฑสถานต่าง ๆ ด้วยสภาพของกระบวนการเองกล่าวคือ  

ประการแรก แม้ว่าผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่จะถูกส่งไปอยู่ตามทัณฑสถาน
ประเภทต่าง ๆ และได้เข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ  แต่ทัณฑสถานเหล่านั้นก็ไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่ผู้กระท้าผิดตัดสินใจที่จะฝ่าฝืนต่อกฎหมายเอง โดยเฉพาะเมื่อพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์544   

ประการที่สอง เพ่ือให้การด้าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด จ้าเป็นจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูตลอดทั้ง
กระบวนการ (Process evaluation) โดยท้าการประเมินประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ว่า

                                                           
541 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
542 David Garland and Richard Sparks, “Criminology Social Theory and the 

Challenge of Our Times,” British Journal of Criminology 40 (2000): 195. 
543 Michael D. Maltz, op.cit., p. 8. 
544 Ibid.  
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ผู้กระท้าผิดน่าจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือไม่ การวินิจฉัยหาสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมของผู้กระท้า
ผิด การประเมินว่าการวินิจฉัยถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่และอ่ืน ๆ   

ตัวอย่างเช่น ผู้กระท้าผิดอาจได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่
น้าไปสู่พฤติกรรมอาชญากร ซึ่งการวินิจฉัยลักษณะของปัญหาของผู้กระท้าผิดก็จ้าเป็นจะต้องใช้การ
ทดสอบทางจิตวิทยาอย่างจริงจังทั้งก่อนและหลังจากการรักษา จึงจ้าเป็นจะต้องมีการประเมิน
ความสามารถในการวินิจฉัยและการรักษาผู้กระท้าผิดของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานดังกล่าวด้วย รวมไป
ถึงการประเมินความสามารถในการจัดโปรแกรมการดูแลรักษาให้กับผู้กระท้าผิดว่าท้าได้อย่าง
เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นไปที่ตัวกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
ไม่ใช่เพยีงแต่สนใจสถิติคดีอาชญากรรมว่าลดลงหรือไม่   

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาของผู้กระท้าผิดเพ่ือ
เป้าหมายในการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างขึ้นอยู่กับลักษณะ
ทางธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลจัดการโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูแต่ละคน อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าปัญหาของ
ผู้กระท้าผิดทุกรายจะเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพจิตเสมอไป ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ  เช่น การขาดการศึกษา 
หรือการขาดทักษะในการท้างาน ที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ที่ผู้กระท้าผิดตัดสินใจกระท้าผิด
กฎหมายเช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์หาปัญหาที่จับต้องได้มากกว่าเช่นนี้ก็อาจจะท้าได้ง่ายกว่าการ
วิเคราะห์สุขภาพจิตของผู้กระท้าผิด 

ประการที่สาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจ้าเป็น
จะต้องมีการประเมินผลของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ  (Impact Evaluation) ว่าในที่สุดแล้วผู้ที่เข้า
รับการบ้าบัดฟ้ืนฟูตามโปรแกรมต่าง ๆ สามารถแก้ไขพฤติกรรมของตนเองได้หรือไม่ ด้วยการ
เปรียบเทียบกลุ่มผู้ที่เข้ารับการบ้าบัดรักษากับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาว่าปัญหาได้รับการบรรเทาเบา
บางลงหรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบแล้วพบความแตกต่างในทางที่พัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นก็อาจตีความว่าเป็น
เพราะผลจากโปรแกรมบ้าบัดรักษาผู้กระท้าผิดแต่ในความเป็นจริงแล้วการประเมินผลลัพธ์ของ
โปรแกรมมักจะกระท้าโดยปราศจากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการตลอดทั้งกระบวนการ 
(Process Evaluation) ซึ่งการประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมในลักษณะดังกล่าวย่อมเชื่อถือได้น้อย
กว่าโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูที่มีการประเมินประสิทธิภาพของตัวกระบวนการด้วย เพราะกรณีย่อมมี
ความจ้าเป็นที่จะต้องรู้ว่าเหตุใดโปรแกรมดังกล่าวจึงได้ผลหรือเหตุใดจึงไม่ได้ผลเพ่ือที่จะวิเคราะห์ว่า
หากน้าโปรแกรมดังกล่าวไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันจะ
สามารถใช้ได้ผลเช่นเดียวกันหรือไม่ 

อย่างไรก็ดี ในที่สุดแล้วการประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูมักจะ
ละเลยวัตถุประสงค์ของโปรแกรมอยู่นั่นเอง กล่าวคือแทนที่จะประเมินว่าโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูดังกล่าว
บรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมหรือไม่ แต่มักจะประเมินจากอัตราการกระท้าผิดซ้้า (Recidivism) 
เพียงประการเดียว ดังนั้น ค้าถามที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ค้าถามว่า “โปรแกรมดังกล่าวช่วยลดปัญหาที่
วิเคราะห์ได้หรือไม่?” แต่เป็น “โปรแกรมดังกล่าวช่วยลดการกระท้าผิดอาญาของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบ้าบัดหรือไม่?” ทั้งนี้เพราะการนับจ้านวนผู้ที่ถูกจับเพราะกระท้าผิดซ้้าท้าได้
ง่ายกว่าการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูมาก ซึ่ง Maltz เห็นว่าการนับอัตราการ
กระท้าผิดซ้้าแต่เพียงประการเดียวเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเพราะการประเมินตัวกระบวนการหรือ
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โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูย่อมเป็นประโยชน์ต่อการท้าความเข้าใจประสิทธิภาพของโปรแกรมมากกว่าการ
พิจารณาเฉพาะแต่อัตราการกระท้าผิดซ้้าประการเดียว545 

จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูจ้าเป็นต้องอาศัยวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟู
ในทางปฏิบัติและทักษะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ล้าพังการมี
แนวนโยบายว่าจะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดแต่ขาดวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้ วิธีการ
ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูวิธีการหนึ่งก็คือการประเมิน
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ซึ่งไม่อาจท้าได้โดยง่าย และนอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วยังมีปัญหา
เกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดเองท่ีอาจเป็นอุปสรรคในการแก้ไขฟ้ืนฟูเสียเอง 

4) อุปสรรคเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิด 
แม้ว่าแนวทางการแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจะได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางในปัจจุบันแต่กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูไม่ใช่กระบวนการที่ท้าได้โดยง่ายเพราะบุคคลที่ส้าคัญ
ที่สุดในกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูก็คือตัวผู้กระท้าผิดเอง กล่าวคือ กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูโดยเฉพาะที่
กระท้ากันในทัณฑสถานต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาไม่นานมาก และแน่นอนไม่มีทางยาวนาน
มากไปกว่าระยะเวลาต้องขังของผู้กระท้าผิด แต่กว่าที่ผู้กระท้าผิดคนหนึ่งจะพัฒนาพฤติกรรม นิสัย
และบุคลิกภาพของตนเองขึ้นมาได้นั้นก็ใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่องอาจจะทั้งชีวิตของผู้กระท้าผิด 
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูที่ใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานมากนักจึงอาจจะไม่สามารถช่วยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดได้ง่ายนัก546   

นอกจากนี้ ผู้กระท้าผิดกฎหมายยังมีหลายประเภททั้งผู้ที่กระท้าผิดครั้งแรก 
ผู้ที่กระท้าผิดเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือโดยพลั้งพลาด ผู้ที่กระท้าผิดเพราะความจ้าเป็น ซึ่งผู้กระท้าผิด
กลุ่มนี้อาจจะพอแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมได้ไม่ยากนัก แต่ผู้ที่เคยกระท้าผิดมาแล้วและเคยรับโทษตาม
กฎหมายมาแล้วยังกระท้าผิดซ้้าอีก หรือผู้ที่กระท้าผิดซ้้าจนกลายเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถี
ชีวิตหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยอาจจะไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูได้โดยง่ายนัก กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูจึง
อาจจะไม่สามารถช่วยแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดได้เสมอไป547  

ในส่วนของการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูนั้น Sutherland และคณะพบว่า 
ปัญหาที่พบอยู่เสมอก็คือการต่อต้านจากผู้กระท้าผิดซึ่งสาเหตุของการต่อต้านดังกล่าวมีหลายประการ 
ประการแรก ผู้กระท้าผิดมักจะขาดความเชื่อถือในเจ้าหน้าที่เรือนจ้าที่มีหน้าที่จัดการแก้ไขฟ้ืนฟูเพราะ
ความรู้สึกสับสนต่อกระบวนการในเรือนจ้า เพราะผู้กระท้าผิดถูกส่งตัวมาจ้าคุกก็เพ่ือจ้ากัดอิสรภาพ
อันเป็นการลงโทษเพ่ือให้ผู้กระท้าผิดได้รับความทุกข์ทรมาน ในขณะเดียวกันเรือนจ้าก็มีมาตรการหรือ
โปรแกรมเตรียมไว้เพ่ือบ้าบัดและช่วยเหลือผู้กระท้าผิด ผู้กระท้าผิดจึงมักจะรู้สึกยากล้าบากในการ
แยกแยะระหว่างกระบวนการที่ออกแบบมาเพ่ือลงโทษกับกระบวนการที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้กระท้าผิด  

                                                           
545 Ibid., pp. 8-11. 
546 นัทธี จิตสว่าง, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
547 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
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ยิ่งไปกว่านั้น ผู้กระท้าผิดมักจะไม่เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของเรือนจ้าก้าลังเข้า
มาช่วยเหลือตนเองหรือเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังในการลงโทษและควบคุม
ตนเอง ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือบ้าบัดพฤติกรรมในเรือนจ้าส่วน
ใหญ่มักตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจ้าที่ให้ความส้าคัญกับการ
จ้ากัดอิสรภาพของผู้ต้องขังเป็นส้าคัญ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จึงมักจะรู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญหรือนักสังคม
สงเคราะห์มีหน้าที่ในการพยายามป้องกันความขัดแย้งและพยายามสงบสติอารมณ์ของผู้ต้องขังที่ มี
ท่าทีในทางคุกคามมากกว่า ทั้งยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดจ้านวนมากที่ทางเรือนจ้า
พยายามเก็บรวบรวมไปจะถูกน้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตัวผู้กระท้าผิดเองหรือไม่ ผู้ต้องขังในเรือนจ้า
สมัยใหม่จึงมักขาดความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 

ประการที่สอง เรือนจ้าเองก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้กระท้าผิดเกิดความ
เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับตัวผู้กระท้าผิด ตรงข้ามผู้กระท้าผิด
มักจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเรือนจ้าเพ่ือที่จะให้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวก่อนก้าหนดโทษ
ตามค้าพิพากษามากกว่าที่จะให้ความร่วมมือเพ่ือที่จะแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้น ผู้กระท้าผิด
จึงเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูหลากหลายโปรแกรมเพราะเชื่อว่าจะสามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้พักการลงโทษ เช่น คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ 
(Parole Board) มากกว่าที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  

ประการที่สาม ผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มที่จะไม่รู้สึกตื่นเต้นไปกับโปรแกรมต่าง ๆ 
ที่เรือนจ้าจัดให้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเข้าร่วมหรือเป็นกิจกรรมที่ดีแต่อย่างใด แต่มักจะรู้สึกว่า
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานในทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญในการ
ด้าเนินการซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจ้า แต่ไม่ใช่งานของตนเองที่ตนเองจะต้องใส่ใจ  

ประการที่สี่ เมื่อผู้กระท้าผิดจ้านวนมากถูกจ้าคุกรวมอยู่ด้วยกันย่อมน้าไปสู่
การพัฒนาระบบความคิดและความเชื่อเป็นของตนเอง548 มีงานวิจัยพบว่าผู้ต้องขังไม่ได้มีทัศนคติ
ต่อต้านความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เรือนจ้ามากเท่ากับที่ต่อต้านความเชื่อของผู้ต้องขังด้วยกันเอง 549 
ดังนั้น ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพ่ือเปลี่ยนความเป็นอาชญากรไม่ว่าจะในรูปแบบ
ใดจึงมักจะถูกมองว่าบ้า เป็นคนทรยศหรือทั้งสองอย่าง จึงมีความพยายามต่อต้านการแก้ไขฟ้ืนฟูถ้า
กระบวนการดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของผู้ต้องขังด้วยกันเองให้เบี่ยงเบนออกไป
จากแนวความคิดอันเป็นบรรทัดฐานของกลุ่ม 

ประการที่ห้า ผู้กระท้าผิดมักจะมองว่าการใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะ
เรื่องเฉพาะอย่างกับผู้กระท้าผิดเฉพาะรายว่าไม่เป็นธรรมและเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้กระท้าผิดบาง

                                                           
548 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit.,  

pp. 495-496. 
549 Stanton H. Wheeler, “Role Conflict in Correctional Communities,” In The 

Prison, Donald R. Cressey, ed. (New York: Holt Rinehart and Winston, 1961), pp. 229-
259 quoted in Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, 
op.cit., p. 496. 
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คน เช่น ผู้กระท้าผิดบางคนได้รับการปล่อยตัวทั้งที่ผู้กระท้าผิดอ่ืน ๆ มองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย ท้าให้ผู้กระท้าผิดที่ยังคงถูกจ้าคุกต่อไปมองว่าตนเองไม่ได้ถูกจ้าคุกเพราะ
กระท้าผิดกฎหมาย แต่เป็นเพราะกระบวนการภายในเรือนจ้าและความล้าเอียงของเจ้าหน้าที่ที่ท้าให้
ตนเองต้องถูกจ้าคุกต่อไป550  

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ไม่ว่าผู้กระท้าผิดจะมีลักษณะเช่นใด จะเป็นผู้กระท้า
ผิดครั้งแรกหรือเคยกระท้าผิดมาแล้วกระท้าผิดซ้้าอีกแต่ผู้กระท้าผิดแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันใน
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย อารมณ์และพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าผู้กระท้าผิดแต่ละคนเจริญเติบโตขึ้นมาใน
สภาวะแวดล้อมเช่นใด ซึ่งปัจจัยหรือสาเหตุใดที่ท้าให้บุคคลคนหนึ่งตัดสินใจกระท้าผิดกฎหมายย่อม
แตกต่างกันไป การที่ทัณฑสถานแต่ละแห่งจะสามารถหาวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับสาเหตุและ
ปัญหาของผู้กระท้าผิดแต่ละคนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และเมื่อพิจารณาถึงจ้านวนผู้กระท้าผิดในทัณฑสถาน
แต่ละแห่งและงบประมาณที่จ้ากัดแล้วท้าให้ทัณฑสถานต่าง ๆ มักจะใช้วิธีการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดเป็นกลุ่ม โดยใช้วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูวิธีการเดียวกันกับผู้กระท้าผิดทั้งหมดหรือกลุ่มหนึ่งที่รับ
โทษอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งที่ปัญหาของผู้กระท้าผิดแต่ละคนมีความแตกต่างกัน สภาพความ
แตกต่างของปัญหาของผู้กระท้าผิดแต่ละคนจึงเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญที่ท้าให้กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดไม่สามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

ที่ส้าคัญไม่ว่าวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจะมีประสิทธิภาพเพียงใดแต่หาก
ขาดความร่วมมือจากผู้กระท้าผิดเองแล้วก็ย่อมเป็นการยากที่จะแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดได้  
จึงกล่าวได้ว่า มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นมาตรการที่ยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่มาก 
อย่างไรก็ดีนักวิชาการก็ยังคงพยายามหาทางพัฒนาวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพราะ
งานวิจัยต่าง ๆ ยังคงสนับสนุนทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูว่าเป็นหนทางที่จะช่วยลดปัญหาการกระท้าผิดซ้้าได้
วิธีการหนึ่ง 

 
3.3 มาตรการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูกระท้าผิดซ ้าด้วยกระบวนการยุติธรรมตาม

กฎหมายของต่างประเทศในปัจจุบัน 
 

3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.3.1.1 มาตรการเพ่ิมโทษ (Sentencing Enhancement) : ศึกษากรณีกฎหมาย

ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความสนใจกับปัญหาการกระท้าผิดซ้้า 

(Recidivisms) เป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากอัตราการกระท้าผิดซ้้าที่ค่อนข้างสูง  โดยปรากฏข้อมูล
สถิติว่า 45.4 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไปในปี ค.ศ. 1999 และ 43.4 เปอร์เซ็นต์ 

                                                           
550 Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, op.cit. 
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ของผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวไปในปี ค.ศ. 2004 ถูกจับเพราะกระท้าผิดซ้้าหรือเพราะละเมิด
ข้อก้าหนดในการปล่อยตัวภายในเวลา 3 ปี นับแต่ได้รับการปล่อยตัว551  

ด้วยปริมาณผู้กระท้าผิดซ้้าดังกล่าว จึงมีความพยายามศึกษาหาสาเหตุของการกระท้า
ผิดซ้้าอย่างจริงจังรวมไปถึงการพยายามคิดค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับปัญหา
การกระท้าผิดซ้้า ท้าให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติกฎหมายรูปแบบต่าง  ๆ ที่บัญญัติขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้งว่าเพ่ือแก้ไขและจัดการกับการกระท้าผิดซ้้าโดยตรง โดยที่ในแต่ละมลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาล้วนมีการบัญญัติกฎหมายที่ใช้จัดการกับผู้กระท้าผิดซ้้าโดยเฉพาะในลักษณะ
ของกฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้า (Repeat Offenders) หรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย 
(Habitual Offenders) ที่บัญญัติให้มีการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการกระท้าผิดซ้้าสูง
กว่าอัตราโทษตามปกติที่กฎหมายบัญญัติไว้ส้าหรับการกระท้าผิดที่ผู้กระท้าผิดซ้้าได้กระท้าลงไปครั้ง
ล่าสุด โดยกฎหมายของแต่ละมลรัฐมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ้านวนครั้งและฐานความผิดที่กระท้าผิดซ้้า
ที่จะถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องเพ่ิมโทษแตกต่างกันไป รวมไปถึงความแตกต่างในรายละเอียดของ
กรอบอัตราโทษท่ีจะเพ่ิมแก่ผู้กระท้าผิดซ้้า552  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าอยู่
แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาการกระท้าผิดซ้้าโดยเฉพาะในผู้กระท้าผิดซ้้าในคดีอาญา
ที่มีความร้ายแรงหรือมีการใช้ความรุนแรงในการกระท้าผิดที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ด้วยเหตุนี้เพ่ือที่จะตัด
โอกาสในการกระท้าผิดซ้้าของผู้ที่มีประวัติการกระท้าผิดซ้้าที่รัฐเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของ
ประชาชนในสังคมและเพ่ือให้โทษตามกฎหมายสามารถข่มขู่ผู้ที่คิดจะกระท้าผิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการพัฒนากฎหมายที่มีความรุนแรงของโทษสูงด้วยการก้าหนดให้ลงโทษ
ผู้กระท้าผิดซ้้าในคดีอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงหรือร้ายแรง (Violent or Serious Felonies) ด้วยอัตรา
โทษจ้าคุกถึงตลอดชีวิต กฎหมายดังกล่าวมีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่ากฎหมาย Three Strikes อันเป็น
กฎหมายที่มุ่งเน้นการตัดโอกาสในการกระท้าผิดและป้องปรามการกระท้าผิดด้วยการจ้าคุกผู้กระท้า
ผิดเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งอาจจะเกินกว่าความร้ายแรงของการกระท้าผิดที่จ้าเลยได้กระท้าลงไป
มาก กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจ้านวนมากจากทั้งฝ่ายที่สนับสนุน
การและฝ่ายที่คัดค้านการลงโทษที่รุนแรงแต่กฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและถือว่า
เป็นกฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา   

                                                           
551 The PEW Center on the States, State of Recidivism: The Revolving Door 

of the America’s Prisons, Public Safety Performance Project (April 2011), pp. 9-
11,  Retrieved from June 30, 2015 from https://www.michigan.gov/documents/ 
corrections/ Pew_Report_State_of_Recidivism_350337_7.pdf 

552 ตัวอย่างกฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าของประเทศสหรัฐอเมริกา; National 
Center for State Courts, Part VII: The Sentencing Context, 
State Court Organization (1998), Retrieved June 30, 2015 from 
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/ref /collection/criminal/id/129  

https://www.michigan.gov/documents/
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/National%20Center%20for%20State%20Courts/mode/exact
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/National%20Center%20for%20State%20Courts/mode/exact
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/Part
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/VII
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/Sentencing
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/Context
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/State
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/Court
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/Organization
http://cdm16501.contentdm.oclc.org/cdm/search/searchterm/1998
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ด้วยเหตุนี้ ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยก้าลังเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมและการ
กระท้าผิดกฎหมายที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกวันและประชาชนก้าลังเคลือบแคลงว่ากฎหมายอาญาของไทยเบา
เกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ กฎหมายฉบับนี้จึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษา
วิเคราะห์ว่าประเทศไทยควรจะหันมาใช้มาตรการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าให้หนักขึ้นกว่ากฎหมายที่มีอยู่
ในปัจจุบันด้วยการจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ้้าและ
เพ่ือป้องปรามประชาชนทั่วไปให้เกิดความเกรงกลัวไม่กระท้าผิดกฎหมายหรือไม่  

1. ความเป็นมาของ Three Strikes Laws 
Three Strikes Laws หรือที่เรียกกันเต็ม ๆ ว่า Three Strikes Law, and You are 

Out!  เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นบังคับใช้ในระดับรัฐ (Federal)553 และระดับมลรัฐ (States) ในกว่า 
26 มลรัฐได้แก่ วอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด คอนเนกติกัต อินเดียนา แคนซัส แมรี่แลนด์ 
นิวเม็กซิโก นอร์ทแคโรไลนา เวอร์จิเนีย หลุยส์เซียนา วิสคอนซิน เทนเนสซี จอร์เจีย อาร์คันซอ 
ฟลอริดา มอนทานา เนวาดา นิวเจอร์ซี นอร์ทดาโกต้า เพนซิลวาเนีย เซาท์แคโรไลนา ยูทาห์ 
เวอร์มอนต์ แอริโซนา และแมสซาชูเซตส์554  โดยมลรัฐวอชิงตันเป็นมลรัฐแรกที่บัญญัติกฎหมาย 
Three Strikes ขึ้นมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1993 ตามด้วยมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมล
รัฐอ่ืน ๆ  ภายในระยะเวลาไม่นานนัก และมลรัฐแมสซาชู เซตส์เป็นมลรัฐล่าสุดที่ประกาศบังคับใช้
กฎหมาย Three Strikes ในปี ค.ศ. 2012555  

กฎหมายฉบับนี้ก้าหนดโทษอย่างรุนแรงแก่ผู้ที่กระท้าความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
ร้ายแรง (Serious Felony) หรืออาญาอุกฉกรรจ์รุนแรง (Violent Felony) ตามที่กฎหมายของ
ก้าหนดจ้านวน 3 ครั้ง โดยผู้ที่กระท้าความผิดอาญาตั้งแต่ครั้งที่สามขึ้นไปจะถูกศาลพิพากษาให้
ลงโทษจ้าคุกในอัตราสูง ซึ่งอาจสูงถึงจ้าคุกตลอดชีวิตโดยมีก้าหนดระยะเวลาต้องโทษจ้าคุกขั้นต่้า
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษได้ (Parole)  

อย่างไรก็ดี แม้ว่านักกฎหมายและประชาชนทั่วไปจะเรียกกฎหมายของทั้ง 26 มลรัฐ
ดังกล่าวโดยทั่วไปว่า Three Strikes Law อันเนื่องมาจากลักษณะการลงโทษจ้าคุกผู้ที่กระท้าผิดเป็น

                                                           
553 Title 18, Section 3559(c) of the United States Code 
554 California, Colorado, Connecticut, Indiana, Kansas, Maryland, New Mexico, 

North Carolina, Virginia, Louisiana, Wisconsin, Tennessee, Georgia,, Arkansas, Florida, 
Montana, Nevada, New Jersey, North Dakota, Pennsylvania, South Carolina, Utah, 
Vermont, Arizona, and Massachusetts; Three Strikes and You’re Out: Stop Repeat 
Offenders, Retrieved June 30, 2015 from http://www.threestrikes.org/3strikestates. 
html; Arizona Prosecuting Attorneys’ Advisory Council, Arizona’s Sentencing Report, 
Retrieved June 30, 2015 from http://azsentencing.org/issues/115-history-of-arizona-
sentencing-laws and The Pew Charitable Trusts, California Reconsiders “Three 
Strikes”, Retrieved June 30, 2015 from http://www.pewtrusts.org/en/research-and- 
analysis/blogs/stateline/2012/09/21/california-reconsiders-three-strikes 

555 Ibid. 

http://www.threestrikes.org/3strikestates.%20html
http://www.threestrikes.org/3strikestates.%20html
http://azsentencing.org/issues/115-history-of-arizona-sentencing-laws
http://azsentencing.org/issues/115-history-of-arizona-sentencing-laws
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-
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ครั้งที่สามเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนกัน ๆ  แต่แต่ละมลรัฐก็มีความแตกต่างกันไปในเงื่อนไข
เกี่ยวกับฐานความผิดและก้าหนดระยะเวลาต้องโทษ ตัวอย่างเช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนียก้าหนดโทษ
จ้าคุกส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือรุนแรงเป็นครั้งที่ 3 ไว้ที่โทษจ้าคุกตลอดชีวิต 
โดยผู้กระท้าผิดจะต้องได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วย่างน้อย 25 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้พักการ
ลงโทษได้ (Parole) (เรียกกันโดยทั่วไปว่า โทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต) หรือมลรัฐโคโลราโดที่
ก้าหนดโทษไว้ส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือรุนแรงที่โทษจ้าคุกตลอดชีวิตโดยมี
ก้าหนดระยะเวลาจ้าคุกขั้นต่้า 40 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษได้ (หรือโทษ
จ้าคุก 40 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะบังคับให้ศาลลงโทษจ้าเลยในอัตรา
ตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ดังกล่าวอันเป็นการจ้ากัดดุลพินิจของศาลไม่ให้น้าปัจจัยอ่ืนมาประกอบการ
พิจารณาโทษของจ้าเลยเป็นอย่างอ่ืนได้556  

ชื่อ Three Strikes Law มีที่มาจากกติกากีฬาเบสบอลที่นักเบสบอลคนที่มีหน้าที่ตี
ลูกเบสบอลตีลูกเบสบอลที่พิชเชอร์ขว้างมาเสีย  3 ครั้ง (3 Strikes) ผู้ตีคนนั้นก็ต้องออกจากสนามไป  
จึงถูกน้ามาเปรียบเทียบกับผู้กระท้าผิดอาญาในกรณีของ Three Strikes Law ว่า ถ้าบุคคลใดกระท้า
ความผิดอาญาตามที่เงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดครบ  3 ครั้ง บุคคลนั้นก็ต้องออกจากสังคมไปโดยการ
ถูกจ้าคุกกักขังเป็นระยะเวลายาวนานนั่นเอง จึงเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ Three Strikes Law 
ก็คือเพ่ือลดและป้องกันการกระท้าความผิดซ้้า ด้วยการแยกผู้กระท้าผิดออกจากสังคมให้ไปอยู่เสียใน
เรือนจ้าเพ่ือท้าให้สังคมปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้วิธีการจ้าคุกผู้กระท้าผิดเป็นระยะเวลายาวนานนี้ยังท้า
ให้ผู้ที่อาจจะกระท้าความผิดอ่ืน ๆ เกรงกลัวที่จะกระท้าความผิดอันเนื่องมาจากโทษจ้าคุกตาม
กฎหมายที่รุนแรงอีกด้วย557  

เหตุผลของนักวิชาการที่สนับสนุนมาตรการดังกล่าวก็คือ เมื่อการกระท้าความผิด
อย่างใดอย่างหนึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงเกินกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่นนั้นการตัดสินใจเลือก
กระท้าความผิดดังกล่าวย่อมจะลดลง  แต่ถ้าบุคคลยังเลือกที่จะกระท้าความผิดนั้น  ๆ ต่อไปอีกแม้ว่า
การกระท้าผิดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้กระท้าเป็นอย่างมากก็ตาม  เช่นนี้แล้วรัฐก็
จะต้องเพ่ิมมูลค่าความเสียหายนั้นมากขึ้นไปอีกเพ่ือลดอัตราการกระท้าความผิดนั้นลง558 ประกอบกับ

                                                           
556 Elsa Chen, Impact of Three Strikes and Truth in Sentencing on the 

Volume and Composition of Correctional Populations (Report Submitted to: U.S. 
Department of Justice National Institute of Justice Graduate Research Fellowship 
Program, 2000), pp. 5-13.  

557 Susan Seal, William Z. Rayfield, Carl Ballard II, Holden Tran, Christopher 
Kribs-Zaleta and Edgar Diaz, A Dynamical Interpretation of the Three-Strikes Law 
(July 29, 2007), p. 2, Retrieved June 30, 2015 from https://mtbi.asu.edu/ 
sites/default/ files/A_Dynamical_Interpretation_of_the_Three_Strikes_Law.pdf 

558 Kenneth Mentor, “Habitual Offender Laws: Three Strikes and You’re Out,” 
In The Encyclopedia of Crime and Punishment, David Levinson, ed.,  Retrieved 
June 30, 2015 from http://kenmentor.com/papers/3strikes.htm 

https://mtbi.asu.edu/%20sites/default/
https://mtbi.asu.edu/%20sites/default/
http://kenmentor.com/papers/3strikes.htm
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มีแนวความคิดที่ว่าผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกจากการขังเร็วเกินไปกว่าที่จะ
ส้านึกในการกระท้าของตนเองอีกด้วย559  ซึ่งการปล่อยให้ผู้กระท้าผิดออกจากคุกนี่เองที่เป็นสาเหตุ
ของอาชญากรรมจ้านวนมากในขณะนั้น560  กฎหมาย Three Strikes จึงเป็นกฎหมายที่ตอบสนอง
ความเกรงกลัวต่ออัตราการก่ออาชญากรรม รวมทั้งการกระท้าผิดซ้้าที่เพ่ิมสูงขึ้นมากและรวดเร็ว 
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง  ซึ่งในเวลานั้น บรรดานักการเมืองต่าง ๆ 
พากันออกมาสนับสนุนกฎหมาย Three Strikes ด้วยมุ่งหมายจะจับเอาผู้ประกอบอาชญากรรมเป็น
วิถีชีวิตให้กลายมาเป็นผู้ต้องขังอาชีพอันเนื่องมาจากโทษจ้าคุกที่แสนยาวนาน แม้กระทั่ง
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นก็ยังกล่าวสนับสนุนว่า 
Three Strikes Laws เป็นกฎหมายแห่งดินแดนสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว  (The law of the 
Land)561    

การที่ผู้กระท้าผิดที่ต้องโทษตามกฎหมาย Three Strikes จะต้องรับโทษจ้าคุกเป็น
ระยะเวลานานถึงตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิได้รับการภาคทัณฑ์ การคุมประพฤติ หรือการพักโทษ ไม่ว่า
จะอ้างเหตุใด ๆ  โดยผู้กระท้าผิดเหล่านี้อาจจะหลุดพ้นจากบ่วงบาศก์ของ Three Strikes ได้ก็แต่ด้วย
การขอให้ผู้ว่าการรัฐอภัยโทษให้เท่านั้น562 ท้าให้กฎหมายฉบับนี้มีความรุนแรงของโทษค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับกฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าทั่ว ๆ ไป ซึ่งบ่วงบาศก์นี้นับว่าร้ายแรงและมี
ผลกระทบต่อผู้กระท้าความผิดอาญาบางประเภทมากพอสมควรและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สหรัฐอเมริกาซ่ึงผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลกระทบของกฎหมาย Three Strikes ในบทต่อไป 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีถึง 26 มลรัฐที่บังคับใช้ Three Strikes และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นมลรัฐที่สองของสหรัฐอเมริกาที่บัญญัติกฎหมาย Three Strikes ขึ้นบังคับใช้ แต่กฎหมาย 

                                                           
559 John Clark, James Austin and D. Alan Henry, Three Strikes and You're 

Out: A Review of State Legislation, U.S. Department of Justice (September 1997), 
Retrieved June 30, 2015 from http://sjra1.com/index_files/cjreports/1997% 
20NATL%20INST%20OF%20JUST-3-STRIKES%20REPORT-1997-165369.pdf.  

560 “Washington State's three strikes promoter John Carlson claims the leading 
cause of crime is letting criminals out of prison,” In Three Strikes Law: Five Years 
Later, Executive Summary, p. 10, Retrieved June 30, 2015 from http://www. 
prisonpolicy.org/scans/sp/3strikes.pdf  

561  Vincent Schiraldi, Jason Colburn and Eric Lotke,Three strikes and you’re 
out, An Examination of 3-Strikes Laws  10 Years after their Enacment, A Policy 
Brief from the Justice Policy Institute, Retrieved June 30, 2015 from http://www 
.justicepolicy.org/uploads/justicepolicy/documents/04-09_rep_threestrikesnatl_ac.pdf 

562  R. David LaCourse, Jr., Three Strikes, You're Out: A Review, Washington 
Policy Center (January 1997), Retrieved June 30, 2015 from http://www.washington 
policy.org/publications/brief/three-strikes-youre-out-review 

http://sjra1.com/index_files/cjreports/1997%25
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Three Strikes ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ชื่อว่าเข้มงวดที่สุดในบรรดามลรัฐต่าง ๆ ที่ใช้กฎหมายนี้ ท้า
ให้มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐที่ประสบปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มากที่สุดจนเป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์ของนักกฎหมาย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป มีการท้าการศึกษาวิจัยผลดีผลเสีย
ของกฎหมายและมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเป็นจ้านวนมาก และต่อมาในปี 
ค.ศ. 2013 ก็ได้มีการแก้ไขกฎหมาย Three Strikes ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้ลดทอนความเข้มงวด
ของกฎหมายลง กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการน้ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของงานวิจัยฉบับนี้ งานวิจัยฉบับนี้จึงขอยกเอากฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียแต่เพียงมลรัฐเดียวขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบลักษณะของกฎหมาย
นี้เพื่อประโยชน์ในการค้นหามาตรการที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป 

2. มลรัฐแคลิฟอร์เนีย: ความเป็นมาของกฎหมาย 
จุดเริ่มต้นของ Three Strikes Law ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเกิดจากเรื่องราวที่สลดใจ

ในเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เด็กสาวในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 2 คน  คือ Kimber Reynolds วัย 18 ปี 
และ Polly Hannah Klass วัย 12 ปี ที่ถูกฆาตกรสองคนซึ่งมีประวัติการกระท้าผิดกฎหมายอาญา
จ้านวนมาก แต่ก็พ้นโทษจ้าคุกก่อนก้าหนดระยะเวลาตามค้าพิพากษามาแล้วหลายครั้งต่างสังหารเด็ก
สาวทั้งสองอย่างโหดเหี้ยม  ท้าให้เกิดเสียงเรียกร้องของประชาชนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลา
ดังกล่าวให้มีกฎหมายจ้าคุกผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตที่กระท้าผิดซ้้าซากทั้งหลายเป็น
ระยะเวลายาวนานถึงขั้นจ้าคุกตลอดชีวิต โดยให้มีการจ้ากัดสิทธิในการพักการลงโทษของผู้กระท้าผิด
ดังกล่าวอีกด้วย563  

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1994 สภานิติบัญญัติผ่านร่างกฎหมาย Three Strikes 
(Assembly Bill 971 หรือ AB 971) ที่ก้าหนดโทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิตแก่ผู้กระท้าผิดที่มี
ประวัติการกระท้าผิดซ้้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนด ด้วยคะแนนเสียงโหวตท่วมท้น 564  ร่าง
กฎหมายดังกล่าวได้รับการบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Penal 
Code) มาตรา 667(b)-(i)565 และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียลงคะแนน

                                                           
563Three Strikes and You’re Out: Stop Repeat Offenders, Retrieved June 

30, 2015 from http://www.threestrikes.org/mreynolds_bio.html; Polly Klass 
Foundation, Retrieved June 30, 2015 from http://www.pollyklass.org. 

564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 63-9 เสียง และที่ประชุม
วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 29-7, ดู CAL. BILL HISTORY, 1993-1994 REGULAR 
SESSION, ASSEMBLY BILL 971; Naomi Harlin Goodno, “Career Criminals Targerted: The 
Verdict is in, California’s Three Strikes Law Proves Effective,” Golden Gate University 
Law Review 37 (2007): 464.  

565 Section 667(b)-(i) of the California Penal Code 

http://www.threestrikes.org/mreynolds_bio.html
http://www.pollyklass.org/
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เสียงโหวตรับรองญัตติ 184 ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ Bill 971 ด้วยคะแนนเสียงถึง 72 เปอร์เซนต์566 
ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงได้รับการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 
1170.12567 โดยมีเนื้อหาเหมือนกับมาตรา 667 ทุกประการ แต่แตกต่างกันตรงที่การแก้ไขหรือเพิก
ถอนมาตรา 1170.12 จะท้าได้ก็ต่อเมื่อมีการลงคะแนนเสียงของประชาชนให้แก้ไขหรือเพิกถอน
มาตราดังกล่าวหรือต่อเมื่อสภานิติบัญญัติลงคะแนนเสียงโหวตในสัดส่วน 2 ใน 3 ของจ้านวนสมาชิก
ทั้งหมดให้แก้ไขหรือเพิกถอนมาตราดังกล่าว568 ซึ่งสาเหตุที่ยังคงมีการด้าเนินการจัดให้ประชาชน
ลงคะแนนเสียงโหวตญัตติ 184 ทั้งที่สภานิติบัญญัติได้ลงคะแนนเสียงรับรองร่าง AB971 ที่มีเนื้อหา
เหมือนกันไปแล้วก็ตาม ก็เพราะต้องการเพิ่มความมั่นคงให้กับกฎหมายฉบับดังกล่าว569 เพ่ือที่จะได้ไม่
มีการแก้ไขหรือเพิกถอนได้โดยง่าย 

3. วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
มาตรา 667 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียบัญญัติวัตถุประสงค์

ของกฎหมายไว้ว่า “เพ่ือรับประกันโทษจ้าคุกที่มีก้าหนดระยะเวลายาวนานขึ้นและการก้าหนดโทษที่
หนักขึ้นแก่ผู้ที่กระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรง
และ/หรือกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงมาก่อน” 

4. สาระส้าคัญของกฎหมาย 
หลักกฎหมาย Three Strikes  ตามประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ฉบับดั้งเดิมท่ีเป็นปัญหาอย่างมากมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้570  
1) ผู้กระท้าความผิดอาญาครั้งที่สอง (Second Strikers)  ถ้าจ้าเลยเคยต้องค้า

พิพากษาว่ากระท้าความผิดอาญาร้ายแรงหรือความผิดอาญารุนแรง (Serious Felony or Violent 
Felony) มาก่อน 1 ครั้ง กฎหมายก้าหนดให้โทษส้าหรับการกระท้าความผิดอาญาครั้งที่สอง (ไม่จ้ากัด
ว่าต้องเป็นความผิดอาญาอุฉกรรจ์) มีอัตราโทษเป็น 2 เท่า ของอัตราโทษที่กฎหมายก้าหนดส้าหรับ
ความผิดครั้งปัจจุบัน ไม่ว่าการกระท้าความผิดอาญาครั้งนี้ (ครั้งที่ 2) จะเป็นความผิดอาญาร้ายแรง
หรือความผิดอาญาที่รุนแรงหรือไม่  กล่าวคือไม่จ้ากัดว่าต้องเป็น Serious หรือ Violent Felony 
อาจเป็นความผิดอาญาธรรมดาทั่วไปหรือความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ เช่น ลักทรัพย์ประเภทขโมย
ของเล็กน้อย ๆ ในร้านค้า หรือล้วงกระเป๋าธรรมดา เป็นต้น  

2) ผู้กระท้าความผิดอาญาครั้งที่สาม (Third Strikers)  ถ้าจ้าเลยเคยต้องค้า
พิพากษาว่ากระท้าความผิดอาญาร้ายแรงหรือความผิดอาญาที่รุนแรง (Serious Felonies or 

                                                           
566 Institute of Governmental Studies, University of California, Proposition 66: 

Limitation on “Three Strikes” Law (2004) quoted in Naomi Harlin Goodno, op.cit., p. 
465. 

567 California Ballot Propositions Database, Hastings College of the Law Library, 
Text of Proposition 184; Naomi Harlin Goodno, op.cit. 

568 Section 667(j) of California Penal 
569 Hazelton, 926 P. 2d at 426 
570 Section 667(f)(e) of the California Penal Code 
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Violent Felonies) มาแล้ว 2 ครั้ง หรือมากกว่า  กฎหมายก้าหนดให้โทษส้าหรับการกระท้าความผิด
อาญาครั้งปัจจุบัน (ครั้งที่สามขึ้นไปไม่จ้ากัดว่าต้องเป็นความผิดอาญาอุฉกรรจ์) มีอัตราโทษเป็นโทษ
จ้าคุกตลอดชีวิตโดยมีอัตราโทษจ้าคุกขั้นต่้า 25 ปี 571 (โทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต) ไม่ว่าการ
กระท้าความผิดอาญาครั้งที่สาม (หรือครั้งที่สามขึ้นไป) นี้จะเป็นความผิดอาญาร้ายแรงหรือความผิด
อาญาที่รุนแรงหรือไม่เช่นกัน (Any Felony or Non-Serious or Non-Violent Felony) แต่การที่
ศาลจะพิพากษาลงโทษจ้าคุกตามกฎหมาย Three Strikes ได้ พนักงานอัยการจะต้องสามารถพิสูจน์
ให้เห็นได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จ้าเลยเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงหรือ
ร้ายแรงมีจ้านวนครั้งตามท่ีกฎหมายก้าหนด (1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง) มาก่อน 572  

โดยมีหลักกฎหมายเพิ่มเติมที่ส้าคัญโดยสังเขปดังต่อไปนี้573 
1. กฎหมายก้าหนดระยะเวลาต้องโทษจ้าคุกรวมสูงสุดส้าหรับกรณีเรียงกระทง

ลงโทษ (Consecutive Sentencing) ไม่มีผลบังคับใช้กับการก้าหนดโทษตามกฎหมายนี้ 
2. ระยะเวลาระหว่างการกระท้าความผิดครั้งก่อน ๆ  กับการกระท้าความผิดครั้ง

ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อการก้าหนดโทษตามหลัก Three Strikes Law  ดังนี้ แม้ว่าจ้าเลยจะเคย
ต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาร้ายแรงหรือความผิดอาญารุนแรงเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สิบหรือ
ยี่สิบปีก่อน  ความผิดครั้งเก่าก็ยังมีผลท้าให้จ้าเลยถูกลงโทษด้วยบทบัญญัติเพ่ิมโทษ Three Strikes 
Law ได ้

3. การกระท้าผิดครั้งก่อนไม่จ้ากัดว่าจะต้องเป็นการกระท้าผิดที่เกิดขึ้นในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ดังนั้น การกระท้าผิดในมลรัฐอ่ืน ๆ ก็ถือว่าเป็นการกระท้าผิดครั้งก่อนตามกฎหมายนี้ได้
ถ้าการกระท้าผิดดังกล่าวเทียบเท่าได้กับฐานความผิดของกฎหมายแคลิฟอร์เนีย 

4. จ้าเลยไม่มีสิทธิได้รับการรอการลงโทษและคุมประพฤติส้าหรับการกระท้า
ความผิดครั้งล่าสุด รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับการพักโทษหรือรอการก้าหนดโทษส้าหรับการกระท้า
ความผิดครั้งก่อนด้วย จ้าเลยจึงต้องรับโทษจ้าคุกสถานเดียวเท่านั้น 

5. ถ้าการกระท้าผิดในคดีล่าสุดประกอบไปด้วยการกระท้าผิดอาญา อุกฉกรรจ์
มากกว่า 1 ข้อหา ที่ไม่อาจกระท้าผิดขึ้นในโอกาสเดียวกันได้ และไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงในการ
กระท้าผิดเดียวกัน ศาลจะต้องเรียงกระทงลงโทษจ้าเลยส้าหรับการกระท้าผิดแต่ละข้อหาติดต่อกันไป 

6. จ้าเลยไม่มีสิทธิได้รับการขังในสถานที่ขังอ่ืนนอกจากเรือนจ้าของมลรัฐ (ในคดี
ทั่วไป จ้าเลยอาจได้รับสิทธิให้ถูกขังที่บ้านของตนเองหรือที่สถานที่อ่ืนที่เหมาะสม เป็นต้น) นอกจากนี้
จ้าเลยยังไม่มีสิทธิใช้วิธีการด้าเนินกระบวนพิจารณาทางเลือก (Diversion) รวมทั้งไม่มีสิทธิเข้ารับการ

                                                           
571 ในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ต้องโทษจ้าคุกตลอดชีวิตอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับการปล่อยตัว

เนื่องจากพ้นโทษก่อนก้าหนดได้ ซึ่งท้าให้จ้าเลยอาจต้องโทษจ้าคุกจริง  ๆ ไม่ถึง 25 ปี แต่กฎหมาย 
Three Strikes ก้าหนดว่าจ้าเลยที่ต้องโทษจ้าคุกตลอดชีวิตแม้อาจได้รับให้พักการลงโทษก็จะต้อง
ได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วอย่างน้อย 25 ปี 

572 Section 667(f)(1), (e)(1) of the California Penal Code 
573 Section 667(c)(d) of the California Penal Code 

ftp://leginfo.public.ca.gov/pub/code/pen/01001-02000/1191-1209


184 
 

บ้าบัดรักษาที่ศูนย์ฟ้ืนฟูบ้าบัดอาการติดยาแคลิฟอร์เนียตามพระราชบัญญัติสถาบันและงานสังคม
สงเคราะห์แห่งแคลิฟอร์เนีย  

7. จ้าเลยมีสิทธิได้รับเครดิตจากการท้างานหรือการศึกษาระหว่างต้องขังเพ่ือลด
ระยะเวลาจ้าคุกมากที่สุดเพียง 1 ใน 5 ของระยะเวลาจ้าคุกตามค้าพิพากษาทั้งหมด (สิทธิตาม
มาตรฐานทั่วไปคือ การลดระยะเวลาจ้าคุกลงถึง 1 ใน 2 ของระยะเวลาจ้าคุกตามค้าพิพากษา)   

ความผิดอาญาร้ายแรง หรือ Serious Felony ตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
หมายความถึง574  ฆาตกรรม หรือฆ่าคนตายโดยเจตนา ท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ข่มขืนกระท้าช้าเรา 
ช้าเราทางทวารหนักโดยใช้ก้าลัง ใช้ความรุนแรง ข่มขู่  ข่มขู่ว่าจะท้าให้เกิดอันตรายแก่กายอย่าง
รุนแรง หรือท้าให้เกิดความกลัวในทันทีทันใดว่าจะท้าให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้เสียหายหรือของ
บุคคลอื่น การร่วมประเวณีทางปากโดยใช้ก้าลัง ใช้ความรุนแรง ข่มขู่  ข่มขู่ว่าจะท้าให้เกิดอันตรายแก่
กายอย่างรุนแรง หรือท้าให้เกิดความกลัวในทันทีทันใดว่าจะท้าให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้เสียหาย
หรือของบุคคลอื่น  การล่อลวงผู้เยาว์อายุต่้ากว่า 14 ปี เพื่อการอนาจาร  การกระท้าความผิดอาญาใด
ที่มีโทษประหารชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิตตามกฎหมายแห่งมลรัฐต่าง ๆ   การกระท้าความผิดอาญา
อ่ืน ๆ ที่จ้าเลยท้าให้เกิดอันตรายแก่กายอย่างสาหัสแก่บุคคลอ่ืน ที่จ้าเลยไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิด หรือการ
กระท้าความผิดอาญาใดที่จ้าเลยใช้อาวุธปืน พยายามฆ่า  ท้าร้ายร่างกายด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือจะ
ข่มขืนกระท้าช้าเราหรือปล้นทรัพย์  ท้าร้ายร่างกายโดยมีอาวุธอันตราย ผู้ต้องขังด้วยโทษจ้าคุกตลอด
ชีวิตท้าร้ายร่างกายผู้ที่ไม่ใช่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังท้าร้ายร่างกายด้วยอาวุธอันตราย  วางเพลิง  วางระเบิด
ด้วยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่กาย  วางระเบิดด้วยเจตนาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ลักทรัพย์ในเคหสถาน 
รถพ่วงโค้ช หรือส่วนอยู่อาศัยภายในอาคารประเภทอ่ืน ๆ   ปล้นทรัพย์ หรือปล้นธนาคาร  ลักพาตัว 
การจับตัวประกันโดยบุคคลที่ต้องขังอยู่ในเรือนจ้าของมลรัฐ  พยายามกระท้าความผิดอาญาที่มีอัตรา
โทษถึงประหารชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิต การกระท้าผิดอาญาใดที่จ้าเลยใช้อาวุธอันตรายหรืออาวุธที่
ท้าให้ถึงแก่ความตายได้จ้าหน่าย จัดหาให้ จัดการ ให้ หรือเสนอขาย เสนอจัดหาให้ เสนอจัดการ หรือ
เสนอให้ซึ่งเฮโรอีน โคเคน phencyclidine หรือยาเสพติดจ้าพวกเมทแอมเฟตามีน  การลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน  การจี้รถให้ขับไปตามที่คนร้ายต้องการ และการคบคิดวางแผนเพ่ือกระท้า
ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11370.4 (24) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพและความ
ปลอดภัย เป็นต้น   

ส่วนความผิดอาญารุนแรง หรือ Violent Felony ตามกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
หมายความถึงการกระท้าผิดอาญาร้ายแรงดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและรวมถึงการกระท้าความผิด
ต่อไปนี้โดยสรุป575 คือ การกระท้าความผิดทางเพศต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง การกระท้าช้าเราคู่สมรส 
การล่วงล้้าอวัยวะเพศ กรรโชก และการข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยาน เป็นต้น  

ทั้งนี้ จากตัวอย่างกฎหมายข้างต้น มีข้อสังเกตว่ากฎหมาย Three Strikes ของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียก้าหนดเงื่อนไขว่า การกระท้าผิดอาญาครั้งล่าสุดไม่จ้าเป็นต้องเป็นความผิดอาญา

                                                           
574 Section 1192.7(c) of the California Penal Code 
575 Section 667.5 of the California Penal Code 
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อุกฉกรรจ์ (Felony)576 โดยอาจเป็นความผิดอาญาใด ๆ ก็ได้ ในขณะที่กฎหมาย Three Strikes ของ
มลรัฐอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่และของระดับรัฐ (Federal) ก้าหนดว่าการกระท้าผิดครั้งล่าสุดจะต้องเป็น
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือรุนแรงเช่นเดียวกับครั้งก่อน ๆ  ซึ่งข้อกฎหมายดังกล่าวของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก577และท้าให้เกิดปัญหาและผลกระทบในทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างมากดังจะกล่าวถึงในภายหลัง  

กฎหมาย Three Strikes ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่งของ
กฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าในประเทศสหรัฐอเมริกาจ้านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายใน
การลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าด้วยโทษที่รุนแรงเพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดของจ้าเลยให้ได้มากที่สุด
และเพ่ือเป็นการข่มขู่ผู้ที่อาจจะก้าลังกระท้าผิดไม่ให้กระท้าผิดอีกต่อไปตามนโยบายจัดหนัก หรือ Get 
tough on crime  อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เพ่ิมข้ึนสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าที่
ค่อนข้างรุนแรง แต่ในอีกด้านหนึ่ง กระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ถึงกับละเลย
มาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะปัญหาการกระท้าผิดซ้้าด้วยวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดไปแต่อย่างใด โดยปรากฏข้อมูลว่าหน่วยงานต่าง  ๆ ในกระบวนการยุติธรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาต่างพยายามพัฒนาวิธีการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดโดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มที่จะ
กระท้าผิดซ้้าสูงเพื่อลดอัตราการกระท้าผิดซ้้าให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะท้าได้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.3.1.2 มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 

1) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมากประเทศหนึ่ง แต่รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดแต่อย่างใด คงมีเพียงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขที่ 8 ที่ห้ามการก้าหนดราคาประกันส้าหรับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้กระท้าผิดที่สูงเกินส่วน ห้าม
การก้าหนดโทษปรับที่สูงเกินส่วน และห้ามไม่ให้ก้าหนดโทษที่ป่าเถื่อนและผิดธรรมดาเท่านั้น (No 
Excessive Bail, Excessive Fines, and Cruel and Unusual Punishments)578  

อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้ แต่ก็มีค้าพิพากษาของศาลในหลาย ๆ คดีที่น้าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การห้ามก้าหนดโทษที่ป่าเถื่อนและผิดธรรมดามาปรับใช้กับสภาพของเรือนจ้าและทัณฑสถานต่าง ๆ  
ดังตัวอย่างคดีระหว่าง Holt v. Sarver579 ที่ศาลวินิจฉัยว่าการขาดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่เป็น
ประโยชน์ในเรือนจ้าหรือทัณฑสถานเป็นองค์ประกอบหนึ่งร่วมกับปัญหาสภาพความเป็นอยู่และการ

                                                           
576 Section 667(d)(2) of the California Penal Code  
577 Ewing, 538 U.S. at 15, 24 quoted in Naomi Harlin Goodno, op.cit., p. 467. 
578 U.S. Constitution (Amendment VIII) 
579 Holt v. Sarver (1971). 
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ปฏิบัติงานอื่น ๆ ภายในเรือนจ้าหรือทัณฑสถานอันเลวร้าย เช่น ที่อาจท้าให้การจ้าคุกผู้ต้องขังมีสภาพ
เป็นโทษที่ป่าเถื่อนและผิดธรรมดาได้ เพราะการขาดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดมีส่วนท้าให้
สภาพแวดล้อมในเรือนจ้าหรือทัณฑสถานที่เลวร้ายและอาจเป็นสาเหตุที่น้าไปสู่การกระท้าผิดอ่ืนอยู่แล้ว
ยิ่งมีสภาพเลวร้ายลงไปอีก580 ซึ่งศาลในคดี Laaman v. Helgemore581 ก็วินิจฉัยในท้านองเดียวกัน 

จึงกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้บัญญัติรับรองสิทธิของ
ผู้กระท้าผิดหรือผู้ต้องขังในการได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูไว้ คงมีเพียงการพยายามตีความของศาลต่าง ๆ ว่า
การขาดกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดร่วมกับสภาพการจ้าคุกอ่ืน ๆ ของเรือนจ้ามีผลท้าให้โทษ
จ้าคุกที่ผู้ต้องขังได้รับเป็นโทษที่ป่าเถ่ือนและผิดธรรมดาอันจะเป็นโทษที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขท่ี 8 หรือไม่เท่านั้น แม้ว่าค้าพิพากษาบางค้าพิพากษาจะมีแนวโน้มในการรับรองสิทธิในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูโดยอ้อมก็ตาม 

2) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามกฎหมายระดับรัฐ 
ประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา หมวด 18 มาตรา 3582(a) บัญญัติว่า 

“ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการก้าหนดจ้าคุก – ในการพิจารณาว่าสมควรจะก้าหนดโทษจ้าคุกหรือไม่ 
และจะลงโทษจ้าคุกมีก้าหนดระยะเวลาเท่าใดหากสมควรลงโทษจ้าคุก ศาลจะต้องพิจารณาปัจจัย
ตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 3553(a) เท่าที่มีผลใช้บังคับ โดยพึงระลึกว่าโทษจ้าคุกไม่ใช่วิธีการที่
เหมาะสมเพื่อการแก้ไข (Correction) และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด (Rehabilitation)…”582 

และประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา 18 U.S.C. §3553(a) บัญญัติถึงปัจจัยที่
ศาลจะต้องค้านึงถึงและน้ามาพิจารณาในการก้าหนดโทษแก่จ้าเลยดังต่อไปนี้ “… 

(1) สภาพและพฤติการณ์แห่งการกระท้าผิดและประวัติกับลักษณะของ
จ้าเลย 

(2) ความจ้าเป็นในการลงโทษ 
ก. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของการกระท้าผิด เพ่ือสนับสนุน

ให้เกิดความเคารพในกฎหมายและเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการก้าหนดโทษส้าหรับการกระท้า
ผิดนั้น ๆ  

ข. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดกฎหมาย 
ค. เพ่ือคุ้มครองสาธารณชนจากการกระท้าผิดในอนาคตของจ้าเลย

และ 
ง. เพ่ือจัดให้จ้าเลยได้รับการฝึกฝนด้านการศึกษาและวิชาชีพตามที่

จ้าเป็น ได้รับการรักษาพยาบาลหรือได้รับการปรับปรุงแก้ไขในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
(3) ชนิดของโทษที่มีอยู่ 

                                                           
580 Holt v. Sarver, 309 F.Supp. 362 (E.D. Ark. 1970), aff’d, 442 F.2d 304 (8th Cir. 

1971); Edgardo Rotman, “Do Criminal Offenders Have a Constitutional Right to 
Rehabilitation,” Journal of Criminal Law & Criminology 77 (1986): 1041. 

581 Laaman v. Helgemore (D.N.H., 1977) 
582 Title 18, Section 3582(a) of The United States Code  
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(4) ชนิดของโทษและอัตราโทษขั้นสูงขั้นต่้าที่ก้าหนดไว้ส้าหรับ 
ก. ประเภทของการกระท้าผิดที่กระท้าโดยจ้าเลยตามประเภทที่

ก้าหนดไว้ในคู่มือการลงโทษ... 
(5)  ความจ้าเป็นในการหลีกเลี่ยงความแตกต่างของโทษที่ลงแก่จ้าเลยแต่ละ

คนที่มีประวัติเหมือนกันและกระท้าผิดในลักษณะที่เหมือนกันและ 
(6) ความจ้าเป็นในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย”583 

บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติกฎหมายระดับรัฐ (Federal Law) ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังมากที่สุดในขณะนี้ โดยมาตรา 3582(a) บัญญัติปัจจัยในการ
พิจารณาเพื่อก้าหนดชนิดของโทษและระยะเวลาของโทษจ้าคุกในกรณีที่ศาลจะก้าหนดโทษจ้าคุกไว้ว่า
ศาลจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3553(a) เท่าที่มีผลใช้บังคับกับกรณี โดย
พึงตระหนักว่าโทษจ้าคุกไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 584  ซึ่งศาล
สูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาในคดีระหว่าง Tapia v. United States ได้วางหลักการไว้ในค้าพิพากษาว่า 
มาตรา 3582(a) ไม่ใช่บทบัญญัติที่ให้อ้านาจศาลในการก้าหนดโทษจ้าคุกและก้าหนดระยะเวลาของ
โทษจ้าคุกให้ยาวนานยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะสนับสนุนให้ผู้กระท้าผิดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู อย่างไรก็ดี  มาตรา
ดังกล่าวไม่ได้จ้ากัดอ้านาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่มีอยู่ในเรือนจ้าอันจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้กระท้าผิดและการสนับสนุนให้ผู้กระท้าผิดเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวภายหลังจากที่
ศาลได้ก้าหนดโทษจ้าคุกและระยะเวลารับโทษจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิดแล้ว แต่ถ้าศาลก้าหนดระยะเวลา
ต้องโทษจ้าคุกที่ยาวนานขึ้นเพ่ือให้ผู้กระท้าผิดสามารถเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูในระหว่างรับโทษ
จ้าคุกได้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะถ้าสภาคองเกรสต้องการให้ศาลมีอ้านาจพิจารณาเกี่ยวกับ
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในขณะที่ก้าหนดโทษจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิดแล้ว สภาคองเกรสก็ควรจะให้
อ้านาจศาลไว้เช่นนั้นอย่างชัดแจ้งเพ่ือรับประกันว่าผู้กระท้าผิดจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู585 

แม้ว่า มาตรา 3553(a)(2)(D) จะบัญญัติว่า ในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิด 
ศาลจะต้องค้านึงถึงความจ้าเป็นที่โทษตามค้าพิพากษาจะต้องค้านึงถึงการจัดให้ผู้กระท้าผิดได้รับ 
“การศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพตามที่จ้าเป็น การดูแลด้านการแพทย์ หรือการบ้าบัดรักษาอ่ืน ๆ โดย
เรือนจ้าที่มีประสิทธิภาพที่สุด”586 ก็ตาม แต่ศาลในคดี Tapia v. United States ก็กล่าวอีกว่า แม้ว่า
ศาลจ้าเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยดังกล่าวในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิด แต่ศาลก็อาจจะน้าปัจจัย
เหล่านี้ปรับใช้อย่างแตกต่างกันหรือไม่น้ามาปรับใช้ในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของโทษที่ก้าลังพิจารณา587  เท่ากับว่าบัญญัติดังกล่าวไม่ได้เป็นบทบัญญัติที่ก้าหนดสิทธิใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระท้าผิดแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ศาลอาจจะน้ามาปรับใช้ในการ
ก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดเท่านั้น  

                                                           
583 Title 18, Section 3553(a) of The United States Code 
584 Title 18, Section 3582 of The United States Code 
585 Tapia v. United States (2011)  
586 Title 18, Section 3553(a)(2)(D) of the United States Code 
587 Tapia v. United States.  
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ในส่วนอ้านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ (Bureau of Prisons) นั้น ประมวล
กฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด 18 มาตรา 4042(a)588 ก้าหนดหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์มี
หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย การดูแล การด้ารงชีพภายในเรือนจ้าและการให้ค้าแนะน้าแก่
ผู้ต้องขัง เช่นเดียวกับการจัดให้ผู้ต้องขังได้รับทราบข้อมูลที่จ้าเป็นแก่การกลับสู่สังคม ซึ่งรวมถึง
การศึกษาและการท้างาน589 ในด้านสุขภาพ พนักงานอัยการสามารถร้องขอให้ทางเรือนจ้าจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการแก้ผู้ต้องขัง590  และการบริหารจัดการเรือนจ้าจะต้องรวมไปถึง
การจ้าแนกประเภทผู้ต้องขังโดยค้านึงถึงลักษณะการกระท้าผิด บุคลิกลักษณะและสภาพจิตของ
ผู้ต้องขัง และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ควรจะน้ามาพิจารณาเพ่ือจัดระบบระเบียบบังคับ การให้การดูแลและ
รักษาแก่ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล591 นอกจากนี้การเข้าร่วมการแก้ไขฟ้ืนฟูอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง
ในการค้านวณหักลดวันต้องโทษ592 และถ้าผู้ต้องขังที่เข้าร่วมการฝึกวิชาชีพสามารถงดเว้นไม่ท้างาน
ภายในเรือนจ้าตามที่ได้รับมอบหมายได้593  

กฎหมายระดับรัฐที่ดูเหมือนจะเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
มากที่สุดก็คือกฎหมายเกี่ยวกับโปรแกรมขังเพ่ือกระตุ้นอย่างรุนแรง (Shock Incarceration) ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ผู้ต้องขังจะต้องเข้ารับการฝึกในรูปแบบของค่ายทหารที่เคร่งครัด (Boot Camp) มี
กิจกรรมในลักษณะของการฝึกฝนที่หนักหน่วงควบคู่ ไปกับการฝึกอาชีพ การให้ค้าปรึกษา 
กิจกรรมบ้าบัดอาการติดยาเสพติดและโปรแกรมด้านการศึกษา594 อย่างไรก็ดีกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้
ในลักษณะเป็นสิทธิแก่ผู้กระท้าผิดในการเลือกเข้าร่วมโปรแกรมลักษณะนี้595  

จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติกฎหมายในระดับรัฐอนุญาตและสนับสนุนการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด แม้ว่านักวิชาการจะเห็นว่า กฎหมายเหล่านี้ก็ไม่ได้ก้าหนด “สิทธิในการได้รับการ
แก้ไขฟ้ืนฟู” ไว้อย่างชัดแจ้ง และจึงมีความเห็นว่าทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดับรัฐมีลักษณะ
เพิกเฉยต่อสิทธิของผู้กระท้าผิดหรือผู้ต้องขังในการได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู596 

 

                                                           
588 Title 18, Section 4042(a) of the United States Code 
589 Amanda Ploch, “Why Dignity Matters: Dignity And The Right (Or Not) To 

Rehabilitation From International And National Perspective,” International Law And 
Politics 44 (2012): 925.   

590 Title 18, Section 4005(a)(3) of the United States Code 
591 Title 18, Section 4081 of the United States Code 
592 Section 2905(a)(2)(D) of the Crime Control Act of 1990, Pub. L. No. 101–

647, 104 Stat. 4789 (1990) 
593 Title 18, Section 4122(c) of the United States Code 
594 Title 18, Section 4046(b) of the United States Code; Amanda Ploch, op.cit., 

p. 925. 
595 Gissendanner v. Menifee (W.D.N.Y., 1997); Amanda Ploch, op.cit. 
596 Amanda Ploch, op.cit., pp. 925-926.  
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3) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับมลรัฐ 
แม้ว่ารัฐธรรมนูญระดับรัฐจะไม่ได้ให้การรับรองสิทธิของผู้กระท้าผิดหรือผู้ต้องขัง

ไว้แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 สิทธิของผู้กระท้าผิดในการได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญในระดับมลรัฐของหลาย ๆ มลรัฐ ตัวอย่างเช่น  

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐนิวแฮมเชียร์ (New Hampshire)  บัญญัติว่า “การก้าหนด
โทษทุกประเภทจะต้องเป็นไปเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพ่ือเข่นฆ่ามนุษยชาติให้สูญสิ้นไป” (“The 
True Design of All Punishments Being to Reform, Not to Exterminate Mankind”)597  

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐโอเรกอน (Oregon) และมลรัฐอินเดียน่า (Indiana) มี
บทบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษในลักษณะเดียวกันว่า การลงโทษผู้กระท้าผิดจะต้องวางอยู่บนหลักการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ความยุติธรรมอันเนื่องจากความอาฆาตพยาบาท (“Principles of Reformation, 
and Not of Vindictive Justice”)598 

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐวูห์มมิ่ง (Whoming) บัญญัติว่า “ประมวลกฎหมายอาญา
จะต้องอยู่ภายในกรอบของหลักการแห่งมนุษยชนว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการป้องกัน” 
(“The Penal Code Shall Be Framed on the Human Principles of Reformation and 
Prevention”)599 

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐมอนทานา (Montana) บัญญัติสิทธิของผู้กระท้าผิดไว้ใน
หัวข้อ “ผู้ได้รับการลงโทษตามค้าพิพากษา” (Right of the Convicted)600 ว่า “กฎหมายอันบัญญัติ
ไว้เพ่ือการลงโทษผู้กระท้าผิดกฎหมายอาญาจะต้องวางอยู่หลักการป้องกันและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
สิทธิทั้งปวงของผู้กระท้าผิดย่อมกลับคืนมาเมื่อสิ้นสุดการควบคุมดูแลของมลรัฐส้าหรับการกระท้าผิด
กฎหมายใด ๆ ต่อมลรัฐ” (“Laws for The Punishment of Crime Shall Be Founded on the 
Principles of Prevention and Reformation. Full Rights are Restored by the Termination 
of State Supervision for Any Offense Against the State”)601 

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐอลาสก้า (Alaska) บัญญัติว่า “กระบวนการทางอาญา
จะต้องวางอยู่บนหลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตามความจ้าเป็นที่จะต้องคุ้มครอง
สาธารณชน” (“Penal Administration Shall be Based on the Principle of Reformation 
and Upon the Need to Protect the Public.”)602 

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐอิลินอยส์ ( Illinois) บัญญัติว่า “การก้าหนดโทษทุก
ประเภทจะต้องสอดคล้องทั้งกับความร้ายแรงของการกระท้าผิดและวัตถุประสงค์ในการแก้ไข

                                                           
597 Article 18 of the Constitution of the State of New Hampshire  
598 Article I, Section 15 of the Constitution of the State of Oregon and Section 

18 of the Constitution of the State of Indiana. 
599 Article 1, Section 15 of the Constitution of the State of  Whoming 
600 Edgardo Rotman, op.cit., p. 1063. 
601 Article III, Section 24 of the Constitution of the State of Montana 
602 Section 12 of the Constitution of the State of Alaska 
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เปลี่ยนแปลงผู้กระท้าผิดอันจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองของมลรัฐ” (“All Penalties Shall be 
Determined Both According to the Seriousness of the Offense and with the Objective 
to Restore the Offender to Useful Citizenship”603 

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเหล่านี้มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากบทบัญญัติ
เหล่านี้มีผลเป็นการก้าหนดแนวทางการบัญญัติกฎหมายอาญาและเป็นเครื่องรับประกันไม่ให้มีการ
บัญญัติการลงโทษตามกฎหมายที่ป่าเถื่อนและไม่ปกติ (Cruel and Unusual Punishment) ตาม
หลักการของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขที่ 8 604  

นอกจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่บัญญัติถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
โดยตรงดังกล่าวแล้ว ยังมีบทบัญญัติลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมหรือสภาพการจ้าคุกที่ดี
ต่อสุขภาพของผู้กระท้าผิด เช่น รัฐธรรมนูญของมลรัฐเดลาแวร์ (Delaware) บัญญัติว่าไว้ใน
ภาคผนวกเกี่ยวกับการห้ามการลงโทษที่โหดร้าย (Appendix to the Prohibition Against Cruel 
Punishments)605 ว่า “ในการสร้างคุกจะต้องค้านึงถึงสุขภาพของผู้ต้องขัง” (“In the Construction 
of Jails a Proper Regard Shall be Had to the Health of the Prisoners.”)606 เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญของมลรัฐเทนเนสซี (Tennessee) ที่ก้าหนดว่า “…จะต้องจัดให้มีการสร้างเรือนจ้าที่
ปลอดภัยและสะดวกสบาย การตรวจสอบเรือนจ้าและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม” 
(“The Erection of Safe and Comfortable Prisons, the Inspection of Prisons and the 
Humane Treatment of Prisoners, Shall be Provided For.”)607 ซึ่งบทบัญญัติลักษณะดังกล่าว
นี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐวูห์มมิ่งเช่นเดียวกัน608  

นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิอ่ืน ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐที่ก้าหนด
รูปแบบในการปฏิบัติในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy)609 
และสิทธิในความเชื่อส่วนบุคคล (Right of Conscience)610 ที่ห้ามไม่ให้ท้าการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ในรูปแบบการล้างสมองหรือการก้าหนดความนึกคิดให้กับผู้กระท้าผิด ด้วยเหตุนี้ ในการด้าเนินการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดควรจะต้องเป็นไปในแนวทางให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของ

                                                           
603 Article I, Section 11 of the Constitution of the State of Illinois 
604 Edgardo Rotman, op.cit., p. 1064.  
605 Ibid. 
606 Section 11 of the Constitution of the State of Delaware 
607 Section 32 of the Constitution of the State of Tennessee 
608 Article 16 of the Constitution of the State of Whoming and Edgardo 

Rotman, op.cit. 
609 For example, Section 22 of the Constitution of the State of Alaska 
610 For examples, Section 4 of the Constitution of the State of California; 

Article I, Section I, Paragraph XVIII, of the Constitution of the State Georgia and Article 
4 of the Constitution of the State of New Hampshire.  
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ผู้กระท้าผิดและควรจะต้องเป็นไปในแนวทางการส่งเสริมความสามารถของผู้กระท้าผิดในการตัดสินใจ
อย่างเป็นอิสระมากกว่าการจ้ากัดความสามารถในการตัดสินใจของผู้กระท้าผิด611  

นอกเหนือจากสิทธิในการได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ
ต่าง ๆ แล้ว กฎหมายภายในมลรัฐของหลาย ๆ มลรัฐยังก้าหนดหน้าที่ในการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังที่ได้รับโทษตามค้าพิพากษาอีกด้วย เช่น กฎหมายของมลรัฐมอนทานาที่ก้าหนดวัตถุประสงค์
ของงานราชทัณฑ์ไว้อย่างชัดแจ้งว่า “กรมราชทัณฑ์จะต้องใช้ทรัพยากรที่รัฐบาลแห่งมลรัฐจัดให้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ...(2) จัดการควบคุมตัว การตรวจสอบจ้าแนก การดูแล การควบคุมตรวจ
ตรา การบ้าบัดรักษา การจัดการศึกษา การแก้ไขฟ้ืนฟูและการพัฒนาทักษะและการท้างานแก่
เยาวชนซึ่งได้รับการยืนยันว่าจ้าเป็นต้องได้รับการแทรกแซงพฤติกรรมหรือผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนที่
ได้รับการส่งตัวมายังกรมราชทัณฑ์”612  

กฎหมายแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) มีบทบัญญัติให้อ้านาจผู้มี
อ้านาจของหน่วยงานราชทัณฑ์ในการออกค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับการขับยานพาหนะในขณะมึน
เมาแอลกอฮอล์หรือมีสารเสพติดในร่างกายเข้ารับการศึกษาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และสารเสพติด การ
เข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดรักษาหรือแก้ไขฟ้ืนฟูจัดโดยหน่วยงานราชทัณฑ์613 

กฎหมายของมลรัฐเซาท์แคโรไลนา (South Carolina) บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มี
การบ้าบัดรักษาตามมนุษยธรรม (Humanne treatments) แก่ผู้ที่ก้าลังรับโทษในทัณฑสถานของมล
รัฐ614 

กฎหมายของมลรัฐโรดไอส์แลนด์ (Rhodes Island) บัญญัติให้งานราชทัณฑ์ต้อง
จ้าแนกประเภทของผู้กระท้าผิดและพิจารณาจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูให้กับผู้กระท้าผิดแต่ละคน615 

กฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ค (New York) ก้าหนดให้เรือนจ้าจัดการศึกษาให้แก่
ผู้ต้องขังโดยให้ความส้าคัญกับความต้องการของผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ต้ องขังสามารถ
กลับคืนสู่สังคมได้โดยมีเจตนาเพ่ือที่จะใช้ชีวิตและประพฤติตนอย่างพลเมืองดี พร้อมทั้งมีทักษะและ
ความรู้เพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังเหล่านี้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างสุจริต 616 

กฎหมายของมลรัฐวอชิงตัน (Washington) ก้าหนดให้เรือนจ้าจัดให้ผู้ต้องขังมี
หน้าที่ท้างานอันเป็นประโยชน์ภายในเรือนจ้า จัดให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพตามที่จ้าเป็นเพ่ือการ

                                                           
611 Edgardo Rotman, op.cit., p. 1064. 
612 Section 53-1-201 of the Montana Code Annotated (1985) 
613 Chapter 24, Section 1(e)-(f) of the Massachusetts Annotated laws (Law. Co-

op. 1981) 
614 Section 24-1-20 of the South Carolina Code Annotated (Law. Co-op. 1976)  
615 Section 42-56-31 of the Rhodes Island General Laws (1984) 
616 Article 6, Section 136 of the New York Correction Law 
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ปรับสภาพและการแก้ไขฟ้ืนฟู ต้องจัดโปรแกรมเพ่ิมเติมเพ่ือบ้าบัดและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่ติดยาเสพ
ติด617 

นอกจากนี้กฎหมายระดับรัฐว่าด้วยความตกลงในการขนส่งนักโทษข้ามมลรัฐ 
(Interstate Agreement on Detainers Act) ยังก้าหนดด้วยว่าการขนส่งผู้ต้องขังข้ามมลรัฐเพ่ือน้า
ตัวไปพิจารณาคดียัง  อีกมลรัฐหนึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง618 

จะเห็นได้ว่าบางมลรัฐให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดด้วยการ
บัญญัติถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญของมลรัฐ รวมไปถึงที่ปรากฏอยู่ใน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของหน่วยงานราชทัณฑ์และหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในรูปแบบต่าง ๆ กันไม่ว่าจะให้ความส้าคัญกับ
การศึกษา การบ้าบัดอาการติดยาเสพติด การฝึกอาชีพ การจัดสภาพเรือนจ้าให้เหมาะแก่การแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง หรือที่กล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดโดยทั่ว ๆ ไป  

2. มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติ 
1) แนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่เป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม

ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน: การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลัก
ความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง (Risk-need-responsivity) 

ภายหลังจากยุคของ Robert Martinson ที่เสนอความเห็นว่าการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดไม่ได้ผล (Nothing works) จนน้าไปสู่การหันหลังให้กับแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
และหันมาให้ความส้าคัญกับนโยบายการลงโทษผู้กระท้าผิดที่รุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ และคู่มือการลงโทษระดับรัฐ (Federal Sentencing Guidelines) ที่เน้น
การจ้ากัดดุลพินิจของผู้พิพากษาและก้าหนดบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้กระท้าผิดโดยเฉพาะผู้กระท้าผิด
ซ้้าในความผิดอาญาที่รัฐเห็นว่าเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสังคมและประชาชน  

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการอเมริกันรวมทั้งในประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือไม่ได้
คล้อยตามแนวความคิดของ Martinson ทั้งหมด โดยยังคงมีนักวิชาการจ้านวนมากที่พยายาม
วิเคราะห์และศึกษาเพ่ิมเติมจนได้ค้าตอบว่าแนวความคิดของ Martinson ไม่ถูกต้อง และจึงพยายาม
เดินหน้าหาแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีประสิทธิภาพให้ได้ ในช่วงยุค 1980619 Don 
Andrews  James Bonta และคณะพัฒนาหลักการความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง (Risk-
need-responsivity) ขึ้นมา โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการนึกคิดและการเรียนรู้ทางสังคมของผู้กระท้าผิดเพ่ือลดความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าของ

                                                           
617 Section 72.49.010, 72.64.010 and 72.62.010 of the Revised Code of 

Washington 
618 Article 18a, Section 2 of the United States Code 
619 James Bonta and Don A. Andrews, Risk-Need-Responsivity Model for 

Offender Assessment for Offender Assessment and Rehabilitation 2007-06,  
Retrieved May 9, 2015 from http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-
rspnsvty/rsk-nd-rspnsvty-eng.pdf 

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/rsk-nd-rspnsvty-eng.pdf
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/rsk-nd-rspnsvty-eng.pdf
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ผู้กระท้าผิดให้ได้มากที่สุด620  หลักการนี้เป็นที่ยอมรับและมีการน้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม
อเมริกันอย่างกว้างขวาง และขยายไปถึงประเทศอ่ืน  ๆ อีกเป็นจ้านวนมากรวมทั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น หลักการความเสี่ยง-ความต้องการ-
การตอบสนองมีหลักการในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยง (Risk) โดยทั่วไปหมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสิ่งซึ่งมีผลเป็น
อันตรายขึ้น621 โดยแนวคิดในกระบวนการยุติธรรมให้ความส้าคัญกับการประเมินความเสี่ยงเพ่ือบ่งชี้
ถึงความเป็นไปได้ท่ีมนุษย์จะมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น622 ซึ่งหลักความเสี่ยง-ความ
ต้องการ-การตอบสนองในความหมายของกระบวนการยุติธรรมตั้งสมมุติฐานว่า ในโลกนี้มีปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่ท้าให้มนุษย์มีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นอันตราย623 ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาจมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของบุคคลคนหนึ่งและเป็นอิทธิพลที่แตกต่างกันไปส้าหรับมนุษย์แต่ละคน แต่ละสถานการณ์และแต่
ละรูปแบบการพัฒนาของอิทธิพล624 

                                                           
620 Don A. Andrews, Iwan Zinger, Robert D. Hoge, James Bonta, Paul Gendreau 

and Francis T. Cullen, “Does Correctional treatment work? A Psychologically 
Informed Meta Analysis,” Criminology 28 (1990): 369-404 quoted in Kevin Howells 
and Andrew Day, The Rehabilitation of Offenders: International Perspectives 
Applied to Australian Correctional Systems, Trends & Issues in Crime and 
Criminal Justice, No. 112, Australian Institute of Criminology, (May 1999), p. 1, 
Retrieved July 1, 2015 from 
http://www.aic.gov.au/media_library/publications/tandi_pdf/tandi112.pdf 

621 Mary Douglas, Risk and Blame: Essays in Cultural Theory (London: New 
York: Routledge, 1992) quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 44. 

622 Feeley, M. M. and Simon, J., “The New Penology: Notes on the Emerging 
Strategy of Corrections and its Implications,” Criminology 30 (1992), 449-474 quoted 
in Tony Ward and Shadd Maruna, Rehabilitation (New York, NY: Routledge, 2007), p. 
45 

623 R. Blackburn, “Risk Assessment and Prediction,” In Behavior, Crime and 
Legal Processes: A Guide for Legal Practitioners, James McGuire, Tom Mason and 
Aisling O’Kane, eds. (Chichester: Wiley, 2000) quoted in Tony Ward and Shadd 
Maruna, op.cit., p. 46. 

624 James McGuire, “Explanations of Criminal Behavior,” In Behabior, Crime 
and Legal Processes: A Guide for Legal Practitioners, James McGuire, Tom Mason 
and Aisling O’Kane, eds. (Chichester: Wiley, 2000); Patricia J. Mrazek and Robert J. 
Haggerty, Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive 
Intervention (Washington, D.C.: National Academy Press, 1994) quoted in Tony Ward 
and Shadd Maruna, op.cit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_and_Blame
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ปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายของมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ ่ๆ  คือ  

กลุ่มแรก ปัจจัยเสี่ยงด้านพ้ืนนิสัย (Dispositional Factors) เช่น อาการทางจิต 
(Psychopathic) บุคลิกต่อต้านสังคม (Antisocial Characteristics) ตัวแปรด้านความนึกคิด 
(Cognitive Variables) และข้อมูลด้านประชากร (Demographic Data)  

กลุ่มที่สอง ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ (Historic Factors) ประวัติการพัฒนาของ
พฤติกรรมในด้านลบ ประวัติการกระท้าผิดกฎหมายและการใช้ความรุนแรง ประวัติการ
รักษาพยาบาล และประวัติการไม่ยอมปฏิบัติตามค้าแนะน้าในการบ้าบัดแก้ไขต่าง ๆ   

กลุ่มที่สาม สาเหตุอันน้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย (Contextual Antecedences 
to Crime) เช่น ปัจจัยที่น้าไปสู่พฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมาย (Criminogenic needs) รูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่มีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายและการขาดการสนับสนุนในด้านบวก
จากสังคม  

กลุ่มที่สี่  ปัจจัยด้านการแพทย์ เช่น ปัญหาสุขภาพจิต  การใช้สารเสพติด 
ความสามารถในการท้าสิ่งต่าง ๆ ได้ต่้า เป็นต้น625  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดปัจจัยเสี่ยงในการกระท้าผิดกฎหมายออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 

1.  ปัจจัยเสี่ยงที่คงที่ (Static Factors) ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วไม่ว่า
เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด เช่น ประวัติการกระท้าผิดในอดีต ประวัติครอบครัว หรือประวัติการศึกษา 
เป็นต้น และ 

2.  ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ (Dynamic Factors) คือ ปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้
บุคคลคนหนึ่งกระท้าผิดกฎหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ความ
สนใจในเรื่องทางเพศ ความสามารถในการควบคุมตัวเองในทางเพศ ทัศนคติที่มีต่อการกระท้าผิด
กฎหมาย หรือการใช้ยาเสพติด เป็นต้น626 

ความต้องการ (Need) โดยทั่วไปความต้องการมีความสัมพันธ์กับ “ความเสี่ยง” 
ในแง่ที่บุคคลที่ไม่อาจบรรลุความต้องการส่วนตัวได้ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
อันตรายหรือท้าความเสียหายบางประการ กล่าวคือ ความต้องการของมนุษย์ที่ไม่สมหวังดังกล่าวมี

                                                           
625 Don A. Andrew and James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 

3rd ed. (Cincinnati, Ohio: Anderson; Blackburn, 2003).; Clive R. Hollin, “Treatment 
Programs for Offenders: Meta-analysis, “What Works” and Beyond,” International 
Journal of Law and Psychiatry 22 (1999): 361-372.; James McGuire, op.cit. quoted in 
Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit. 

626 Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit. 
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ลักษณะของความเป็นอันตรายในตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ความต้องการที่ไม่สมหวังจึงมักจะบ่งบอกถึงความ
บกพร่องหรือความขาดแคลนบางสิ่งบางอย่าง627  

ส้าหรับความต้องการตามหลักการความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง 
หมายถึงความบกพร่องหรือขาดแคลนของมนุษย์ (Personal Deficit) ซึ่งเฉพาะแต่สิ่งที่มนุษย์ขาดไป
หรือบกพร่องไปดังกล่าวในบางรูปแบบเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดกฎหมาย ความต้องการ
ของมนุษย์จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย 
(Criminogenic Needs) และความต้องการที่ไม่เป็นสาเหตุในการกระท้าผิดกฎหมาย (Noncriminogenic 
Needs)628  

ความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายเป็นความต้องการที่จ้าเป็นต้องมี
การบ้าบัดแก้ไข โดยความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ 
(Dynamic Risk Factors) อันเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมาย ความ
ต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายอาจจะเกิดขึ้นและหายไป ผู้กระท้าผิดที่มีความต้องการที่
น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายจึงจ้าเป็นต้องได้รับการบ้าบัดแก้ไข ตัวอย่างของความต้องการที่น้าไปสู่
การกระท้าผิดกฎหมาย629  เช่น ทัศนคติในเชิงบวกต่อการกระท้าผิดกฎหมาย ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่ต่้า บุคลิกลักษณะในเชิงต่อต้านสังคมของบุคคล เช่น ความวู่วามมุทะลุ ปัญหาการใช้
สารเสพติด ความรู้สึกโกรธและเป็นศัตรู  และการคบหาสมาคมกับผู้กระท้าผิดกฎหมายด้วยกัน630 

ส่วนความต้องการที่ไม่เป็นสาเหตุในการกระท้าผิดกฎหมายหมายถึง  แง่มุม
ตามแต่สถานการณ์ของมนุษย์ซึ่งแม้มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ก็ไม่มีผลต่ออัตราการกระท้าผิด
ซ้้า ตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ในทางการแพทย์ เช่น การขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง631 หรือปัญหา
สุขภาพจิต เช่น ความเครียดหรือความเศร้าโศก เป็นต้น  

                                                           
627 David Braybrooke, Meeting Needs (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1987).; Garret Thomson, Needs (London: Routledge & Kegan Paul, 1987) 
quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 47. 

628 Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 48. 
629  Don A. Andrews and James Bonta, The Psychology Of Criminal Conduct 

4th ed. (Newark, NJ: LexisNexis, 2006).; Don A. Andrews, James Bonta and J. Stephen 
Wormith, “The Recent Past and Near Future of Risk and/or Need Assessment,” Crime 
and Delinquency 52 (2006): 7-27 quoted in James Bonta and Don A. Andrew, Risk-
Need-Responsivity Model for Offender Assessment for Offender Assessment 
and Rehabilitation 2007-06, p. 5. 

630 Don A. Andrew and James Bonta, The Psychology of Criminal 
Conduct quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 48. 

631 Roy F. Baumeister, ed., The Self in Social Psychology (Philadephia, Pa: 
Psychology Press, 1999) quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 49. 
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายกับ
ปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างจะทับซ้อนกันอยู่ในเมื่อทั้งสองประการล้วนมีความสัมพันธ์กับการกระท้าผิด
อาญา632  ปัจจุบันมีการจัดหมวดหมู่พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่น้าไปสู่การ
กระท้าผิดกฎหมายเรียกว่า ปัจจัยเสี่ยง/ความต้องการหลัก 8 ประการ (Central 8 Risk/need 
Factors) ตามตารางแสดงปัจจัยเสี่ยง/ความต้องการ 7 ประการ633 พร้อมค้าแนะน้าในการบ้าบัด
แก้ไขผู้กระท้าผิดดังต่อไปนี้634  

 
ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงปัจจัยเสี่ยง/ความต้องการ 7 ประการ 

 

ปัจจัยเสี่ยง/ความ
ต้องการหลัก 

เครื่องบ่งชี  เป้าหมายในการแทรกแซงแก้ไข 

รูปแบบบุคลิกภาพ
ต่อต้านสังคม 

อารมณ์วู่วาม หุนหันพลันแล่น การ
แสวงหาความพึงพอใจจากการเสี่ยง
ภัย ก้าวร้าวอยู่ตลอดเวลาและขี้
หงุดหงิด  

สร้างทักษะในการจัดการตนเอง 
สอนให้รู้จักควบคุมอารมณ์โกรธ  

ทัศนคติต่อการ
กระท้าผิดกฎหมาย
ในทางบวก 
 

การให้เหตุผลเข้าข้างการกระท้าผิด
กฎหมาย ทัศนคติในทางลบต่อ
กฎหมาย 
 

ต่อต้านการให้เหตุผลสนับสนุนการ
กระท้าผิดกฎหมายด้วยการสร้าง
ทัศนคติในทางสนับสนุนสังคม 
(Prosocial attitudes) 

ให้การสนับสนุนการ
กระท้าผิดกฎหมาย
ในทางสังคม  

มีเพ่ือนเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมาย 
แยกตัวออกจากผู้ที่มีพฤติกรรม
สนับสนุนหรือสอดคล้องกับสังคม  

แยกผู้กระท้าผิดออกจากเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมในเชิงสนับสนุนการ
กระท้าผิดกฎหมายและทดแทนด้วย
เพ่ือนที่มีพฤติกรรมสนับสนุนสังคม  
 

                                                           
632 Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit. 
633 ปัจจัยเสี่ยง/ความต้องการตามหลัก RNR ที่ผู้มีความเสี่ยง/ความต้องการดังกล่าวจ้าเป็น

จะต้องได้รับการบ้าบัดแก้ไข มี 8 ประการ แต่ตามตารางแสดงความเสี่ยง/ความต้องการเพียง 7 
ประการ โดยประการที่แปดคือประวัติการกระท้าผิดกฎหมายที่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คงที่จึ งไม่น้ามา
กล่าวรวมไปไว้ในตาราง; James Bonta and Don A. Andrew, op.cit., p. 6. 

634 Don A. Andrews and James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct.; 
Don A. Andrews, James Bonta and J. Stephen Wormith, op.cit. quoted in James Bonta 
and Don A. Andrew, Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment for 
Offender Assessment and Rehabilitation 2007-06, op.cit., pp. 5-6. 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยเสี่ยง/ความ
ต้องการหลัก 

เครื่องบ่งชี  เป้าหมายในการแทรกแซงแก้ไข 

การใช้สารเสพติด  มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยา
เสพติด  

ลดการใช้สารเสพติด เสริมสร้าง
ทางเลือกอ่ืน ๆ แทนการใช้สารเสพ
ติด  

ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว/ชีวิต
สมรส 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว สภาพ
ครอบครัวที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือขาด
การควบคุมดูแล635/ มีความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวที่ไม่ดี  

สอนทักษะการเลี้ยงดูบุตร 
เสริมสร้างความอบอุ่นและความเอา
ใจใส่ภายในครอบครัว  

การศึกษา/การ
ท้างาน 

ศึกษาเล่าเรียนหรือท้างานได้ไม่ดี/มี
ความพึงพอใจต่อการศึกษาหรือการ
ท้างานต่้า  

พัฒนาทักษะในการท้างาน/
การศึกษา ฝึกฝนการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลภายในที่
ท้างานหรือสถานศึกษา  

กิจกรรมสันทนาการ
ในเชิงสร้างสรรค์
สังคม 

ขาดความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสันทนา
การ/กิจกรรมในเวลาว่างในเชิง
สร้างสรรค์หรือสอดคล้องกับสังคม  

สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม
สันทนาการที่สร้างสรรค์ สอนให้รู้จัก
งานอดิเรกและกีฬาที่สร้างสรรค์  

  
 เมื่อผู้กระท้าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนใดก็ตามที่มีการใช้มาตรการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด เช่น ในเรือนจ้า หรือในการคุมประพฤติผู้กระท้าผิดที่ศาลรอการลงโทษ จะมี
การประเมินความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดด้วยเครื่องมือประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment Instruments) ตามปัจจัยเสี่ยง/ความต้องการตามตารางข้างต้น  

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินว่าผู้กระท้าผิดมี
ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดที่จะกระท้าผิดซ้้า เดิมผู้ที่ท้าหน้าที่ประเมินผู้กระท้าผิดคือเจ้าหน้าที่ด้าน
ราชทัณฑ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เรือนจ้าและพนักงานคุมประพฤติ หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เช่น 

                                                           
635 Paul Gendreau and Don A. Andrews, “Tertiary Prevention: What the Meta-

Analysis of the Offender Treatment Literature Tell Us About What Works,” Canadian 
Journal of Criminology 32 (1990): 173-184 quoted in Colorado Division of Criminal 
Justice, Office of Research and Statistics, Evidence Based Correctional Practices 
(N.p.: The National Institute of Corrections, 2007), p. 2. 
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จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ อันเป็นการประเมินโดยใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การประเมินความเสี่ยงของผู้กระท้าผิดมีความแม่นย้ามาก
ยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของผู้กระท้าผิดเชิงสถิติและด้วยการเก็บหลักฐาน
จากข้อเท็จจริง ซึ่งเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนต่อปัจจัยเสี่ยงและ
สถานการณ์ในชีวิตของผู้กระท้าผิดค่อนข้างมาก636  ความเสี่ยงและความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้า
ผิดกฎหมายที่ได้จากการประเมินจะกลายเป็นเป้าหมายในการแก้ไขผู้กระท้าผิดน้าไปสู่การวิเคราะห์ว่า
วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูใดที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงผู้กระท้าผิดได้637 

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือประเมินความเสี่ยง LSI-R (Level of Service Inventory 
– Revised) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยที่คงที่และที่เปลี่ยนแปลงได้มีที่มา
บุคลิกลักษณะต่าง ๆ ของผู้กระท้าผิดและแง่มุมทางด้านสังคมจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
กระท้าผิดกฎหมายรวม 54 รายการ แยกเป็น 10 หมวดหมู่ ประกอบไปด้วยหมวดประวัติการกระท้า
ผิด หมวดการศึกษา/การท้างาน หมวดการเงิน หมวดครอบครัว/การสมรส หมวดที่พักอาศัย หมวด
กิจกรรมยามว่าง/สันทนาการ หมวดเพ่ือนและคนใกล้ชิด หมวดปัญหาแอลกอฮอล์/ยาเสพติดและ
หมวดอารมณ์/บุคลิกภาพ638 หรือเครื่องมือ LS/CMI (The Level of Service/Case Management 
Inventory) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นล่าสุดที่เพ่ิมการประเมินเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของผู้กระท้า
ผิดโดยพิจารณาทั้งปัญหาด้านสังคม สุขภาพ ประวัติการท้าสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ  สุขภาพจิต ทัศนคติและ
ความเชื่อที่มีต่อการกระท้าผิดกฎหมาย ประวัติการถูกจ้าคุกและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง639 เป็นต้น 

การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงกระท้าโดยการสัมภาษณ์
ผู้กระท้าผิดร่วมกับการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัว นายจ้าง ส้านวนคดีของผู้กระท้าผิด 
ผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายของผู้กระท้าผิดและแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ตามที่จ้าเป็น640 ข้อมูลที่ได้
จากการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในการหา

                                                           
636 James Bonta and Don A. Andrew, op.cit., pp. 3-4. 
637 Robert B. Cormier, “Offender Risk Assessments: An Overview of 

Developments in Canada,” In Risk Assessment & Risk Management: A Canadian 
Criminal Justice Perspective (N.p.: International Centre for Criminal Law Reform and 
Criminal Justice Policy, n.d.), p. 14.  

638 Ibid. 
639 Don A. Andrews, James Bonta and J. Stephen Wormith, LSI/CMI: Level of 

Service/Case Management Inventory: An Offender Assessment System User’s 
Manual (North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems, 2004).; Multi-Health Systems, 
Inc. Retrieved June 30, 2015 from http://www.mhs.com/product.aspx?gr=saf&id 
=overview&prod=ls-cmi 

640 Don A. Andrews and James Bonta, LSI-R: The Level of Service Inventory-
Revised user’s manual (North Tonawanda, NY: Muli-Health Systems, 2001), p. 3.; 
Don A. Andrews; James Bonta and J. Stephen Wormith, op.cit., p. 6. 
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มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละคน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของผู้กระท้าผิด
โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่ไม่คงที่ย่อมน้าไปสู่การลดความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าได้641  

นอกจากนี้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กระบวนการราชทัณฑ์อ่ืน ๆ  เช่น ผู้พิพากษาสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงในการ
พิจารณาว่าจะให้ประกันแก่ผู้ต้องหาหรือไม่ ใช้ในการก้าหนดโทษในการท้าค้าพิพากษา การเพิกถอน
หรือการออกค้าสั่งเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดและการก้าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  เป็นต้น พนักงานคุม
ประพฤติและเจ้าพนักงานที่ดูแลการพักการลงโทษสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการกระท้า
ผิดซ้้าของผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการพักการลงโทษในการก้าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ การ
จัดโปรแกรมในการแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ  และการตัดสินท้าค้าสั่ง ๆ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุมประพฤติหรือ
การพักการลงโทษ เรือนจ้าสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจ้าแนกประเภทผู้ต้องขังเพ่ือการขังและ
การจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง และคณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษ 
(Parole Boards) สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาว่าจะพักการลงโทษแก่ผู้ต้องขังหรือไม่อีก
ด้วย642 

การตอบสนอง (Responsivity) หมายถึง ปฏิกริยาของผู้กระท้าผิดว่ามีการ
ตอบสนองต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างไร การตอบสนองจึงมีส่วนเกี่ยวพันกับแรงจูงใจหรือความตั้งใจของ
ผู้กระท้าผิดที่จะเข้ารับการบ้าบัดพฤติกรรมหรือความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง643   

หลักการตอบสนองตามหลักความต้องการ-ความจ้าเป็น-การตอบสนองจึงกล่าว
ว่า โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้กระท้าผิด ระดับ
แรงจูงใจและสถานการณ์ส่วนบุคคล หลักการตอบสนองจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเลือกวิธีการ

                                                           
641 James Bonta, “Offender risk assessment: Guidelines for selection and use,” 

Criminal Justice and Behavior 29 (2002): 355-379.  
642 The PEW Center on the States, Risk/Needs Assessment 101: Science 

Reveals New Tools to Manage Offenders, Public Safety Performance Project 
(September 2011), p. 2  Retrieved June 30, 2015 from http://www.pewtrusts.org /~/ 
media/legacy/uploadedfiles/pcs_assets/2011/PewRiskAssessmentbriefpdf.pdf 

643 William R. Miller and Stephen Rollnick, Motivational Interviewing: 
Preparing People for Change (New York: Guilford Press, 2002); J. O. Prochaska and 
C. C. DiClemente, “Comments, Criteria, and Creating Better Models: In response to 
Davidson,” In Treating Addictive Behaviors, 2nd ed., William. R. Miller and Nick 
Heather, eds. (New York: Plenum, 1998) quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, 
op.cit., p. 49. 
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แทรกแซงพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้กระท้าผิด644  

การตอบสนองยังแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การตอบสนองโดยเฉพาะ (Specific 
Responsivity) ให้ความส้าคัญกับบุคลลิกลักษณะเฉพาะตัวของผู้กระท้าผิดที่จะช่วยเพ่ิมหรือลดความ
เป็นไปได้ที่ผู้กระท้าผิดจะเข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดแก้ไขต่าง ๆ  เช่น ทักษะทางภาษา ทักษะในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แรงบันดาลใจและความหงุดหงิดร้าคาญ ตัวอย่างเช่น ผู้กระท้าผิดที่ขาด
แรงจูงใจย่อมมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขฟ้ืนฟูค่อนข้างน้อย ส่วนที่สองคือ  การ
ตอบสนองทั่วไป (General Responsivity) หมายถึงบทบาทของระดับการบ้าบัดแก้ไขที่จะต้องจับคู่
รูปแบบการบ้าบัดฟื้นฟูเข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้กระท้าผิด645 

นอกจากนี้ การตอบสนองยังแบ่งออกเป็นการตอบสนองภายในและการตอบสนอง
ภายนอก  การตอบสนองภายใน (Internal Responsivity) คือ การที่ผู้ที่ท้าหน้าที่บ้าบัดแก้ไขผู้กระท้าผิด
จะต้องจับคู่เนื้อหาและระยะเวลาในการบ้าบัดให้เข้ากับลักษณะของผู้กระท้าผิดเช่น บุคลิกลักษณะ
และวุฒิภาวะทางความคิด ในขณะเดียวกันการตอบสนองภายนอก (External Responsivity) คือ 
การที่จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ภายนอกตัวผู้กระท้าผิด เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือ
สภาพการใช้ชีวิตของผู้กระท้าผิด เป็นต้น646  

หลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองจึงเป็นหลักการที่ใช้ในการจัดและ
ปรับมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้า โดยหลักความ
เสี่ยงให้ความส้าคัญกับการจัดระดับมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงในการกระท้า
ผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดแต่ละรายกล่าวคือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้ามากก็ควรจะได้รับการ
บ้าบัดแก้ไขด้วยโปรแกรมท่ีมีความเข้มข้นมากที่สุด ส่วนผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้า
ปานกลางก็ควรได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูน้อยที่มีความเข้มข้นน้อยลงมา647  โดยมีงานวิจัยระบุว่าการ

                                                           
644 Don A. Andrews, James Bonta and Robert D. Hoge, “Classification for 

Effective Rehabilitation: Rediscovering Psychology,” Criminal Justice and Behavior 
17 (1990): 19-52 quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit. 

645 Don A. Andrews and James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct 
quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., pp. 49-50.  

646 Don A. Andrews, “Principles of Effective Correctional Programs,” In 
Compendium 2000 on Effective Correctional Programming, Vol. 1., Laurence L. 
Motiuk and Ralph C. Serin, eds., (Canada: Ministry of Supply Services, 2001).; Ralph 
Serin and Sharon Kennedy, Treatment Readiness and Responsivity: Contributing 
to Effective Correctional Programming (N.p.: Correctional Services Canada, 1997) 
quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 50. 

647 Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 71. 
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ควบคุมและการแก้ไขบ้าบัดให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าน้อยมีผลต่ออัตราการกระท้าผิดซ้้า
โดยรวมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น648 

ส้าหรับหลักความต้องการให้ความส้าคัญกับการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่ให้
ความส้าคัญกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย (Criminogenic 
Needs) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ เช่น ความหุนหันพลันแล่น
หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ต่้า649  

ส่วนหลักการตอบสนองให้ความส้าคัญกับการจัดรูปแบบการแทรกแซงพฤติกรรม
ของผู้กระท้าผิดที่สอดคล้องกับความสนใจกับผู้กระท้าผิดและค้านึงถึงบุคลิกและลักษณะเฉพาะตัว
ของผู้กระท้าผิด เช่น ความสามารถในการนึกคิด รูปแบบการเรียนรู้และการให้คุณค่าต่อสิ่งต่าง  ๆ650 
อันเป็นการให้ความส้าคัญต่อการจัดรูปแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดให้ได้มากที่สุด โดย
ประสิทธิภาพของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบการแก้ไขฟ้ืนฟูและผู้ท้าหน้าที่ใน
การบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้กระท้าผิด651 เพราะการจัดโปรแกรมแก้ไข
ฟ้ืนฟูในระดับที่ไม่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดย่อมน้าไปสู่ความสิ้นเปลืองและในบางกรณีอาจท้าให้
สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น652 

การศึกษาวิจัยในปี ค.ศ. 2010 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง -ความจ้าเป็น-การ
ตอบสนอง โดยพบว่าบ้านกึ่งวิถี 44 แห่ง ในมลรัฐโอไฮโอพบว่าโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูค้านึงระดับความ
เสี่ยงของผู้กระท้าผิดช่วยลดอัตราการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดสูง
ได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่อัตราการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดที่มี อัตราเสี่ยงต่้าเพ่ิมขึ้นเพียง 2 

                                                           
648 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, Implementing 

Evidence-Based Practice in Community Corrections: The Principles of Effective 
Intervention (April 30, 2004), p. 4, Retrieved June 30, 2015 from http://www.doc 
.ks.gov/community-corrections/resources/Implementing%20EBP%20 
in%20Community %20Corrections_%20The%20Principles%20of%20Effective% 
20Intervention.pdf 

649 Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit., p. 71. 
650 Don A. Andrews and James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct 

quoted in Tony Ward and Shadd Maruna, op.cit. 
651 James Bonta, “The Responsivity Principle and Offender Rehabilitation,” 

Forum on Corrections Research 7 (1995): 34-37 quoted in Tony Ward and Shadd 
Maruna, op.cit. 

652James Bonta and Don A. Andrews, op.cit., p. 10. 
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เปอร์เซ็นต์ โดยมีโปรแกรมหนึ่งที่สามารถลดอัตราการกระท้าผิดซ้้าในผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงสูงได้
มากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีอัตราการกระท้าผิดซ้้าของผู้ที่มีความเสี่ยงต่้าที่ 18 เปอร์เซ็นต์653  

อย่างไรก็ดี ล้าพังการใช้หลักความเสี่ยง-ความจ้าเป็น-การตอบสนองในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดยังไม่อาจบรรลุผลเป้าหมายในการลดการกระท้าผิดซ้้าได้หากองค์กรที่ก้าลังด้าเนิน
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูขาดการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ในเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) 
ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 8 ประการ ที่จะช่วยให้การด้าเนินมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งหลักความเสี่ยง-ความจ้าเป็น-การตอบสนองเป็นส่วนหนึ่งของหลักการดังกล่าวด้วย  

หลักการใช้ความรู้ในเชิงประจักษ์ 8 ประการ เพ่ือกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

1. การประเมินความเสี่ยง/ความต้องการในเชิงสถิติ (Assess Offender Risk/ 
Need Level Using Actuarial Instruments)  

ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าการประเมินผู้กระท้าผิดที่เชื่อถือได้และเที่ยงตรงเป็น
เงื่อนไขที่จ้าเป็นในการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมดูแล (หรือคุมประพฤติ) 
และการบ้าบัดรักษาผู้กระท้าผิดที่มีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและ
ความต้องการในการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือที่จะสามารถจัด
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักการต่าง ๆ  ได้แก่หลักความเสี่ยง-ความต้องการ-ความจ้าเป็นให้กับ
ผู้กระท้าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

ซึ่งกระบวนการประเมินความเสี่ยง/ความต้องการของผู้กระท้าผิดจะมีความ
น่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท้าการประเมินเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงมาแล้วเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจ้าเป็นจะต้องเลือกใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่ให้
ความส้าคัญครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยที่คงที่และไม่คงที่ ความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิด
กฎหมายและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรผู้กระท้าผิดที่จะน้าไปใช้654 ซึ่งเครื่องมือที่เป็น
ที่นิยมใช้กันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เช่น LSI (Level of Service Inventory) และ 
LSI-R (Level of Service Inventory-Revised)655 นอกจากนี้ในบางกรณียังอาจมีความจ้าเป็น
จะต้องจัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมท้าการประเมินผู้กระท้าผิดด้วย และที่ส้าคัญเพ่ือให้การ
ประเมินความเสี่ยง/ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจ้าเป็นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการเฝ้าสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้กระท้าผิดอย่างสม่้าเสมอในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ

                                                           
653Edward J. Latessa; Lori B. Lovins and Paula Smith, Final Report: Follow-up 

Evaluation of Ohio’s Community Based Correctional Facility and Halfway House 
Programs—Outcome Study (Ohio: University of Cincinnati, 2010), Retrieved June 30, 
2015 from http://www.drc.ohio.gov/public/UC%20Report.pdf 

654 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, op.cit., p. 3. 
655 Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, 

op.cit., p. 2. 
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เพ่ือที่จะได้น้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดทั้งที่ได้มาอย่างเป็นทางการและการเฝ้าสังเกตอย่างไม่เป็น
ทางการมาใช้ในการประเมินผู้กระท้าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด656 

2. เพ่ิมแรงจูงใจจากภายใน (Enhance Intrinsic Motivation) 
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดควรจะได้รับการฝึกฝนให้

สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้กระท้าผิดในการเข้าร่วมการแก้ไขฟ้ืนฟู เพราะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลคนหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวมีแรงจูงใจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูจึงควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคนิคสัมภาษณ์
หรือพูดคุยกับผู้กระท้าผิดในเชิงสร้างแรงจูงใจให้กับผู้กระท้าผิดเพ่ือให้ผู้กระท้าผิดมีแรงจูงในที่จะ
เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเมื่อสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้แล้วก็ สามารถ
รักษาพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีนั้นไว้ได้657 

3. แทรกแซงเป้าหมาย (Target Interventions) 
การแทรกแซงเป้าหมายเป็นการน้าข้อมูลที่ได้มาจากการประเมินความเสี่ยง /

ความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย (Criminogenic Needs) ของผู้กระท้าผิดตามหัวข้อที่ 
1 มาใช้658 โดยมีงานวิจัยศึกษาพบว่าหากประเมินความเสี่ยง/ความต้องการของผู้กระท้าผิดแล้วพบ
ความเสี่ยง/ความต้องการ เพียง 3-4 รายการ ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยลดการกระท้าผิดซ้้าลงได้ แต่ถ้า
ประเมินพบประมาณ 4-6 รายการ เป็นอย่างน้อยแล้วท้าการแก้ไขความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้า
ผิดดังกล่าวช่วยลดการกระท้าผิดลงได้ถึง 31 เปอร์เซนต์659 

อย่างไรก็ดี แม้จะสามารถประเมินความเสี่ยง/ความต้องการได้อย่างแม่นย้าและ
น่าเชื่อถือแต่ก็พบว่าเรือนจ้าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน้าข้อมูลที่ประเมินได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
เพราะเรือนจ้าส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเวียนเข้าออกของผู้ต้องขัง ความจ้าเป็นใน
การควบคุมผู้ต้องขังและการปฏิบัติงานวันต่อวันของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักได้รับการจัดล้าดับ
ความส้าคัญไว้ก่อนการให้บริการแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระท้าผิด การฝึกฝนเจ้าหน้าที่และความช้านาญของ
เจ้าหน้าที่จึงกลายมาเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผู้กระท้าผิดในขณะที่ยังจะต้องสามารถรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจ้าไว้ได้660  

การแทรกแซงผู้กระท้าผิดที่เป็นเป้าหมายในการแก้ไขฟ้ืนฟูแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอนย่อยโดยสังเขปคือ 

                                                           
656 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, op.cit., pp. 3-4. 
657 Ibid., p. 4. 
658 Paul Gendreau, Shiela A. French and Angela Taylor, What Works (What 

Doesn’t Work) quoted in Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research 
and Statistics, op.cit., p. 2. 

659 Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, 
op.cit., p. 2. 

660 Ibid. 
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1. หลักความเสี่ยง: การจัดการควบคุมดูแลและการบ้าบัดแก้ไขให้กับผู้กระท้าผิด
ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าสูงก่อนเป็นส้าคัญ มีการวิจัยบางงานพบว่าผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงใน
การกระท้าผิดซ้้าต่้ามีแนวโน้มที่จะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ดีอยู่แล้วแม้จะไม่เคยเข้ารับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูที่เข้มข้นจากเรือนจ้า661 ในขณะเดียวกันการจ้าคุกผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้า
ต่้าอาจเป็นการขัดขวางการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคมและเพ่ิมแนวโน้มในการกระท้าผิดซ้้า662 

2. หลักความต้องการ: น้าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความต้องการที่น้าไปสู่การ
กระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดมาใช้เพ่ือจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่ตรงกับสาเหตุการกระท้าผิด
ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะทางสังคม กระบวนการนึกคิดที่ผิดพลาด การขาดการฝึกฝน
วิชาชีพ การใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือการใช้สารเสพติดเป็นต้น663  

3. หลักการตอบสนอง: เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาลักษณะของผู้กระท้าผิดแล้ว
จัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่ตรงกับลักษณะของผู้กระท้าผิดรวมทั้งจัดรูปแบบและวิธีการสื่อสารให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการผู้กระท้าผิดเมื่อเวลาผ่านไป664  

4. ความเข้มข้นและระยะเวลาของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู (Dosage and 
Duration) จะต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้กระท้าผิด โดยผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้า
ผิดซ้้ามากควรจะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูท่ีเข้มข้นมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่้า665 งานวิจัยจ้านวนมากพบว่า
ผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงสูงควรจะใช้เวลา 40-70 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาว่างในแต่ละวันไปกับกิจกรรม
และโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 3-9 เดือน ก่อนพ้นโทษ666 ส้าหรับผู้กระท้าผิดที่ติดยา

                                                           
661 Don A. Andrews and James Bonta and T. R. Clear,  Objectives-Based Case 

Planning (N.p.: National Institute of Corrections, Monograph, Longmont, CO., 1981); 
Elliott Currie, Crime and Punishment in America (New York: Metropolitan Books, 
1998); Ted Palmer, “Programmatic and Non-Programmatic Aspects of Successful 
Intervention: New Directions for Research,” Crime & Delinquency 41 (1995) quoted 
in Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, op.cit., p. 4. 

662 Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, 
op.cit. 

663 Ibid. 
664 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, op.cit., p. 5. 
665 Ibid. 
666 Paul Gendreau and Claire Goggin, Principles of Effective Correctional 

Programming with Offenders (N.p.: Center for Criminal Justice Studies and 
Department of Psychology, University of New Brunswick, n.d.).; Ted Palmer, op.cit.,pp. 
100-131.; Stephen T. Higgins and Kenneth Silverman, Motivating Behavior Change 
Among Illicit-Drug Abusers: Research on Contingency Management Interventions 
(Washington, D.C.: American Psychological Association, 1999) quoted in Colorado 
Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, op.cit., p. 4. 
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เสพติดอย่างรุนแรงและผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศควรจะจัดโครงสร้าง โปรแกรมและเนื้อหาสาระของ
การแก้ไขฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องและเป็นแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูที่ใช้ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานอาจถึงตลอดช่วง
ชีวิตของผู้กระท้าผิด667 โดยมีงานวิจัยระบุว่าการแก้ไขฟ้ืนฟูที่ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์มีผลกระทบเป็นการ
เพ่ิมอัตราการกระท้าผิดซ้้าได้668 

5. การจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักการบ้าบัดรักษา (Implement the Treatment 
Principle) โดยเฉพาะการจัดรูปแบบของการบ้าบัดพฤติกรรมและกระบวนการนึกคิด (Cognitive-
behavioral Treatment) ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสมอ669 

นอกจากนี้ กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูจะต้องให้ความส้าคัญกับ 3 สิ่งคือ (1) 
สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันอันเป็นสาเหตุให้ผู้กระท้าผิดมีพฤติกรรมที่จ้าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข (2) กระบวนการแก้ไขจะต้องเป็นไปในลักษณะของ “การปฏิบัติจริง” มากกว่า “การ
พูดคุย” ถึงปัญหาเท่านั้น และ (3) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการแก้ไขฟ้ืนฟูจะต้อง “สอน” ผู้กระท้าผิดทักษะ
ใหม ่ๆ ในทางท่ีสอดคล้องกับสังคม (Prosocial skills) เพ่ือแทนที่พฤติกรรมหรือแนวคิดต่อต้านสังคม
เดิม ๆ  เช่น ลักขโมย โกหก หลอกลวง ผ่านรูปแบบการปฏิบัติและการส่งเสริมความคิด ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ควรจะประกอบไปด้วยโปรแกรมหลัก ๆ คือ 

1. โปรแกรมเรียนรู้สังคมเพ่ือสอนทักษะและการส่งเสริมพฤติกรรมและทัศนคติ
ใหม ่ๆ อย่างต่อเนื่อง   

2. โปรแกรมเกี่ยวกับกระบวนการนึกคิดและพฤติกรรมที่ให้ความส้าคัญกับการ
แก้ไขทัศนคติ คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือน การใช้สารเสพติด อารมณ์โกรธและอ่ืน ๆ   

3. การใช้ครอบครัวช่วยในการแก้ไขพฤติกรรมด้วยการฝึกสมาชิกในครอบครัว
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สมควรปฏิบัติ 

โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการควบคุมตัวเองให้กับ
ผู้กระท้าผิด ซึ่งวิธีการเหล่าได้รับการยืนยันจากงานวิจัยต่าง ๆ แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลดการ
กระท้าผิดซ้้าลงได้670  

                                                           
667 National Institute on Drug Abuse, Principles of Drug Abuse Treatment for 

Criminal Justice Populations: A Research Based Guide, Retrieved June 30, 2015 
from http://www.nida.nih.gov/PODAT_CJ/ quoted in Colorado Division of Criminal 
Justice, Office of Research and Statistics, op.cit. 

668 Stephen T. Higgins and Kenneth Silverman, op.cit. quoted in Colorado 
Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, op.cit.  

669 Edward J. Latessa, From Theory to Practice: What Works in Reducing 
Recidivism? (Cincinnati, OH: University of Cincinnati, n.d.) quoted in Colorado Division 
of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, op.cit., p. 5. 

670 Edward J. Latessa, op.cit. quoted in Colorado Division of Criminal Justice, 
Office of Research and Statistics, op.cit. 

http://www.nida.nih.gov/PODAT_CJ/
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4. ฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และคอยตรวจสอบการท้างาน
ของเจ้าหน้าที่ในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู (Provide Skill Training for Staff and Monitor Their 
Delivery of Services)  

การแก้ไขฟ้ืนฟูโดยใช้ความรู้ เชิงประจักษ์ให้ความส้าคัญกับยุทธวิธีด้าน
กระบวนการนึกคิดและพฤติกรรมที่ด้าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี671 เพราะ
เจ้าหน้าที่ผู้ท้าหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจะต้องฝึกผู้กระท้าผิดให้เรียนรู้การตอบสนองต่อพฤติกรรม
และรูปแบบการนึกคิดแบบใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ด้าเนินการจึงต้องมีความเข้าใจการคิดในลักษณะต่อต้าน
สังคม การเรียนรู้ทางสังคมและเทคนิคในการสื่อสารที่เหมาะสม การสอนทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้กระท้า
ผิดไม่ใช่ท้าโดยการสอนเท่านั้นแต่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงหรือด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ  รวมทั้ง
จะต้องมีการส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมในทางที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับสังคมให้กับผู้กระท้า
ผิดอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชทัณฑ์จึงต้องได้รับการฝึกฝนให้สามารถจัดล้าดับ
ความส้าคัญ วางแผนและเตรียมงบประมาณเพ่ือให้การแก้ไขฟ้ืนฟูบรรลุผลในการลดการกระท้าผิดซ้้า
ได้ในทางปฏิบัติ672 

5. เพ่ิมการส่งเสริมในด้านบวก (Increase Positive Reinforcement) กล่าวคือ 
เมื่อผู้กระท้าผิดได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการสนองตอบต่อ
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูท่ีดีขึ้นและสามารถรักษาพฤติกรรมในด้านดีที่ได้เรียนรู้มาได้นานขึ้น เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูควรจะเพ่ิมแรงจูงใจในการมีพฤติกรรมในด้านบวกเพ่ือต่อสู้กับแรงจูงใจ
ในด้านลบของผู้กระท้าผิดให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือที่ผู้กระท้าผิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดย
การเสริมแรงจูงใจดังกล่าวควรจะกระท้าด้วยความรวดเร็ว แน่นอน และชัดแจ้ง รวมทั้งด้วยการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบพฤติกรรมในด้านลบของผู้กระท้าผิดอย่างจริงจัง   กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดได้ผลในทางปฏิบัติ673 

6. จัดให้ผู้กระท้าผิดได้รับการสนับสนุนจากชุมชนของผู้กระท้าผิดอย่างต่อเนื่อง 
(Engage Ongoing Support in Natural Communities) มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่ากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู
หรือแทรกแซงพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดที่ประสบความส้าเร็จหลาย ๆ โครงการเช่นที่จัดให้แก่ผู้ติดยา
เสพติดหรือคนไร้บ้านใช้วิธีการน้าสมาชิกในครอบครัว คู่สมรสหรือผู้ให้การสนับสนุนอ่ืน  ๆ ที่อยู่ใน
ชุมชนของผู้กระท้าผิดเองเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป

                                                           
671 Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, 

op.cit. 
672 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, op.cit., p. 6. 
673 James McGuire, “What Works in Correctional Intervention? Evidence and 

Practical Implications,” In Offender Rehabilitation in Practice: Implementing and 
Evaluating Effective Program, Gary A. Bernfeld; David P. Farrington and Alan W. 
Leschied, eds. (N.p.: n.p., 2001).; Stephen T. Higgins and Kenneth Silverman, op.cit. 
quoted in Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics,  
op.cit., p. 5. 

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Gary+A.+Bernfeld
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=David+P.+Farrington
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Alan+W.+Leschied
http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302477.html?query=Alan+W.+Leschied
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ในทางที่ดีของผู้กระท้าผิด674 การสร้างชุมชนให้กับผู้กระท้าผิดที่ก้าลังต่อสู้ดิ้นรนในการปรับเปลี่ยน
ตัวเองทั้งในและนอกเรือนจ้าเป็นความรับผิดชอบที่ส้าคัญของผู้บริหารราชทัณฑ์ในปัจจุบัน675 

7. ตรวจสอบและประเมินกระบวนการ/การปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง (Measure 
Relevant Processes/practices) กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการแก้ไขฟ้ืนฟูจะต้องตรวจสอบและ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงโทษด้านกระบวนการนึกคิดและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้กระท้าผิด
อย่างสม่้าเสมอรวมไปถึงการประเมินการกลับไปกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดถ้าเป็นไปได้676 งานวิจัย
ที่ศึกษากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูของหน่วยงานราชทัณฑ์ในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูท่ีมีการบูรณาการกระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้กระท้าผิดเข้าไปมาก
ที่สุดสามารถลดการกระท้าผิดซ้้าลงได้ 22 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่โปรแกรมที่มีการตรวจสอบต่้ากลับ
เพ่ิมอัตราการกระท้าผิดซ้้า677 

8. แสดงผลตอบรับจากการประเมินและตรวจสอบ (Provide Measurement 
Feedback) กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการแก้ไขฟ้ืนฟูได้ตรวจสอบกระบวนการและการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อที่ 7. แล้ว จะต้องน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการควบคุมและปรับเปลี่ยน
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม รวมไปถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกลับไปยังผู้กระท้าผิด (Feedback) ซึ่งจะช่วยสร้างสามัญส้านึก เพ่ิมแรงจูงใจในการ
พยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง ลดความท้อถอยในการแก้ไขตนเองและช่วยพัฒนาผลลัพธ์ในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูให้ดียิ่งขึ้น การให้รางวัลกับผู้กระท้าผิดบ้างเป็นสิ่งส้าคัญที่จะช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองได้  

ในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่เอง การคอยตรวจสอบพัฒนาการของผู้กระท้าผิดและ
การปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยความมุ่งหมายเพ่ือจะให้ได้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถรักษาการให้ความส้าคัญกับเป้าหมายในการลดการกระท้าผิดซ้้าผ่านกระบวนการ
แก้ไขฟ้ืนฟูโดยใช้ความรู้ในเชิงประจักษ์ได้678  

กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักการใช้ความรู้ในเชิง
ประจักษ์ 8 ประการ ข้างต้นเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เรือนจ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดต่าง ๆ สามารถวางโครงสร้างและล้าดับขั้นตอน รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเป็นกระบวนการที่จะต้องด้าเนินการทั้งใน
ระดับตัวผู้กระท้าผิด เจ้าหน้าที่ผู้ด้าเนินการ และระบบกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู ซึ่งจ้าเป็นจะต้องอาศัย
ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ โดยละเอียดและจะต้องมีการวางแผนยุทธวิธีอย่างจริงจัง การระบุ

                                                           
674 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, op.cit., p. 6. 
675 Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, 

op.cit., p. 5. 
676 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, op.cit., pp. 6-7. 
677 Colorado Division of Criminal Justice, Office of Research and Statistics, 

op.cit., p. 6. 
678 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, op.cit., p. 7. 
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ปัญหาการจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา และการวางแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูโดยใช้ระยะเวลาตามแผน
ที่เหมาะสมอันเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานทั้งระบบและการให้ความส้าคัญ
กับการพัฒนาองค์กรที่ท้าหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด679 เพ่ือให้การด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดอัตราการกระท้าผิดซ้้าได้มากที่สุดเพราะล้าพังการค้นค้น
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วจัดให้ผู้กระท้าผิดเข้าร่วมโปรแกรมโดยขาดการวางแผน การ
ควบคุมและการตรวจสอบที่ดียังไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้า
ผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุอีกด้วย 

บทสรุปส้าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบันสถาบันราชทัณฑ์แห่งชาติ (National Institute of Corrections หรือ 

NIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ใน
การฝึกฝน ให้บริการข้อมูล ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนานโยบาย
และโปรแกรมต่าง ๆ แก่ทัณฑสถานระดับรัฐ มลรัฐและท้องถิ่นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 680 ได้
สนับสนุนให้ทัณฑสถานต่าง ๆ ใช้หลักการแก้ไขฟ้ืนฟูโดยใช้ความรู้ในเชิงประจักษ์ 8 ประการ อย่าง
จริงจัง ปัจจุบันหลักการดังกล่าวกลายเป็นส่วนส้าคัญของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา681 ไม่ว่าจะเป็นการท้าค้าพิพากษาหรือค้าสั่งของศาล
โดยเฉพาะในศาลเยาวชน682 การวางแผนและควบคุมการบ้าบัดยาเสพติดแก่จ้าเลยของศาลยาเสพติด 
(Drug Court)683 และการคุมความประพฤติและการพักการลงโทษแก่จ้าเลย (Probation and 
parole)684 อีกด้วย ตัวอย่างของมลรัฐที่มีกฎหมายก้าหนดให้ศาลหรือหน่วยงานราชทัณฑ์ใช้ความรู้ใน
เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานเช่น  

                                                           
679 Ibid., pp. 3-8. 
680 National Institute of Corrections, Retrieved June 30, 2015 from http:// 

nicic.gov/AboutUs. 
681 California Courts,  Evidence-Based Practice, Retrieved June 30, 2015 from 

http://www.courts.ca.gov/5285.htm. 
682 California Court,  op.cit.; Holly Hills, Jennie L. Shufelt and  Joseph J. 

Cocozza, Evidence-Based Practice Recommendations for Juvenile Drug Courts, 
the National Center for Mental Health and Juvenile  Justice in collaboration 
with the Louisiana Supreme Court Drug Court Office (July 2009), Retrieved June 
30, 2015 from http://ncmhjj.com/pdfs/publications/FinalRecommendations.pdf  

683 National Drug Court Institutes, Quality Improvement for Drug Courts: 
Evidence-Based Practices, Monograph Series 9 (April 2008), Retrieved June 30, 
2015 from http://www.ndci.org/sites/default/files/nadcp/Mono9.Quality 
Improvement%20 new_0.pdf. 

684  A Framework for Implementing Evidence-Based Practice in Probation 
and Parole (February 2004), Retrieved June 30, 2015 from 

http://www.courts.ca.gov/5285.htm
http://www.courts.ca.gov/5285.htm%20%20และ
http://ncmhjj.com/pdfs/publications/FinalRecommendations.pdf
http://www.ndci.org/sites/default/files/nadcp/Mono9.Quality
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พระราชบัญญัติปรับปรุงความปลอดภัยสาธารณะ ค.ศ. 2011 ของมลรัฐอาร์คันซอ 
(Arkansas) ก้าหนดให้หน่วยงานราชทัณฑ์ระดับชุมชนใช้การประเมินความเสี่ยง/ความต้องการในการ
ก้าหนดเงื่อนไขควบคุมดูแลและการจัดโปรแกรมแก้ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธี
ปรับปรุงการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติ685 ซึ่งเป็นที่คาดกันว่าโครงการการปรับปรุงความ
ปลอดภัยสาธารณะดังกล่าวจะช่วยประหยัดงบประมาณด้านทัณฑสถานของมลรัฐอาร์คัสซัสจนถึงปี 
ค.ศ. 2020 ได้ถึง 875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ686 

พระราชบัญญัติความปลอดภัยสาธารณะและความรับผิดชอบของผู้กระท้าผิด 
ค.ศ. 2011 (Public Safety and Offender Accountability act of 2011) ของมลรัฐเคนตักกี้ 
(Kentucky)  ก้าหนดให้ศาลและหน่วยงานราชทัณฑ์จะต้องน้าการประเมินความเสี่ยง/ความต้องการ
มาใช้ในการตัดสินคดีหรือท้าค้าสั่งต่าง  ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 687 นอกจากนี้
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังก้าหนดว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายที่มลรัฐจะใช้จ่ายไปกับผู้กระท้าผิด
ที่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลในชุมชน (เช่นผู้ที่ได้รับการรอการลงโทษหรือพักการลงโทษ) 
จะต้องน้าไปใช้กับโปรแกรมที่ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการภายใน 5 ปี ซึ่งเป็นที่
คาดการณ์ว่ากฎหมายฉบับนี้โดยรวมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของมลรัฐได้ถึง 422 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี688 

                                                           

http://www.superiorcourt. maricopa.gov/AdultProbation/docs/Frameworkf 
orImplementingEBP.pdf; Meghan Guevara and Enver Solomon, Implementing 
Evidence-based Policy and Practice in Community Correction, 2nd ed. (Washington 
D.C.: Crime and Justice Institute and the National Institute of Corrections, 2009), 
Retrieved June 30, 2015 from http://static.nicic .gov/Library/024107.pdf  

685 Arkansas SB750 (2011); The PEW Center on the States, op.cit., p. 6. 
686 The Pew Center on the States, Arkansas’s 2011 Public Safety Reform: 

Legislation to Reduce Recidivism and Curtail Prison Growth (Washington, D.C.: The 
Pew Charitable Trusts, 2011, Retrieved May 1, 2015 from http://www.pewcenteron 
thestates.org /uploadedFiles/Pew_Arkansas_brief.pdf; The PEW Center on the States, 
Risk/Needs Assessment 101: Science Reveals New Tools to Manage Offenders, 
op.cit., p. 6. 

687 Kentucky HB463 (2011); The PEW Center on the States, Risk/Needs 
Assessment 101: Science Reveals New Tools to Manage Offenders, op.cit., p. 6. 

688 The Pew Center on the States, 2011 Kentucky Reforms Cut Recidivism, 
Costs” Broad Bill Enacts Evidence-Based Strategies (Washington, D.C.: The Pew 
Charitable Trusts, July 2011), Retrieved June 30, 2015 from http://www.pewtrusts. 
org/~/media/legacy/uploadedfiles/pcs_assets/2011/2011KentuckyReformsCutRecidivis
mpdf.pdf; The PEW Center on the States, Risk/Needs Assessment 101: Science 
Reveals New Tools to Manage Offenders, op.cit., p. 6. 
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ในปี ค.ศ. 2010 มลรัฐนิวแฮมเชียร์ (New Hampshire) ออกกฎหมายที่ก้าหนดให้
ใช้การประเมินความเสี่ยง/ความต้องการในการให้ข้อมูลประกอบการท้าค้าสั่งเกี่ยวระยะเวลาในการ
ควบคุมผู้กระท้าผิดทุกคนที่ศาลพิพากษาให้รอการลงโทษและที่ได้รับการพักการลงโทษ689 รวมไปถึง
การวางระบบการจัดการกับผู้ที่ละเมิดข้อก้าหนดในการควบคุมดูแล ซึ่งกฎหมายนี้คาดว่าจะช่วย
ประหยัดงบประมาณของมลรัฐได้ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลา 5 ปี690 

และกฎหมายของมลรัฐเซาท์แคโรไลน่าในปี ค.ศ. 2010 ที่ก้าหนดให้พนักงานคุม
ประพฤติจะต้องใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงและความต้องการของ
ผู้กระท้าผิด และในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของการควบคุมดูแลและบริการตามที่สอดคล้องกับ
หลักการใช้ความรู้เชิงประจักษ์691 ซึ่งกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการลดอาชญากรรม
และการปฏิรูปการลงโทษ (Crime Reduction and Sentencing Reform Act) ที่คาดว่าจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของมลรัฐได้ 241 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี692   

ทั้งนี้ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหันมาให้ความส้าคัญกับหลักความเสี่ยง -ความ
ต้องการ-การตอบสนองท้าให้งานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของประเทศสหรัฐอเมริกาหันมาให้ความสนใจ
พัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่เน้นแก้ไขความต้องการอันเป็นสาเหตุน้าไปสู่การกระท้าผิด
กฎหมาย (Criminogenic Needs) ขึ้นมามากมาย ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะน้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ผู้กระท้าผิดแต่ละรายตามข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง/ความต้องการของผู้กระท้าผิดด้วย
เครื่องมือประเมินความเสี่ยง/ความต้องการเชิงสถิติ ดังตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่ใช้แก้ไขผู้กระท้าผิดที่
มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง (Violent Offenders) 693  โปรแกรมแก้ไขผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ (Sex 
                                                           

689 New Hampshire SB500 (2010); The PEW Center on the States, Risk/Needs 
Assessment 101: Science Reveals New Tools to Manage Offenders, op.cit., p. 6. 

690 Council of State Governments Justice Center, New Hampshire: 
Implementing the Strategy (New York: Council of State Governments Justice Center) 
quoted in The PEW Center on the States, Risk/Needs Assessment 101: Science 
Reveals New Tools to Manage Offenders, op.cit., p. 6. 

691 South Carolina S.1154 (2010); The PEW Center on the States, Risk/Needs 
Assessment 101: Science Reveals New Tools to Manage Offenders, op.cit., p. 6. 

692 The Pew Center on the States, South Carolina’s Public Safety Reform: 
Legislation Enacts Research-Based Strategies to Cut Prison Growth and Costs 
(Washington, D.C.: The Pew Charitable Trusts, 2010), Retrieved July 6, 2015 from  
http://www.pewtrusts.org/~/media/Assets/2010/06/10/PSPP_South_Carolina_brief.pdf
; The PEW Center on the States, Risk/Needs Assessment 101: Science Reveals New 
Tools to Manage Offenders, op.cit., p. 6. 

693 Paul Gendreau and Claire Goggin, “Correctional Treatment: Accomplish 
ments and Realities,” In Correctional counseling and rehabilitation, 3rd ed.  Patricia 
Van Voorhis, Michael Braswell and David Lester, eds. (Cincinnati, OH: Anderson, 1997), 
pp. 271-279.; Jack Bush, “Teaching self-risk management to violent offenders,” In 
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Offenders) 694 โปรแกรมส้าหรับผู้กระท้าผิดที่มีพฤติกรรมท้าร้ายคนใกล้ชิด ( Intimate Violence 
Offences) 695 โปรแกรมแก้ไขผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชน (Juvenile Offenders) 696  โปรแกรมแก้ไข
ผู้กระท้าผิดที่เจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง (Mentally-ill Offenders)697 และโปรแกรมแก้ไขผู้กระท้า
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (Drugs Offenders) 698เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดยังไม่ใช่มาตรการบังคับส้าหรับ
ผู้ต้องขัง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้าให้ยังคงมีผู้ต้องขังเป็นจ้านวนมากพ้นโทษตามค้าพิพากษาไป
โดยที่ยังไม่เคยผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย 
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูอีกเป็นจ้านวนมากที่ไม่ได้ออกแบบมาตามหลักการความเสี่ยง -
ความต้องการ-ความจ้าเป็นแม้ว่าจะมีงานวิจัยจ้านวนมากที่แสดงให้เห็นว่าการบ้าบัดผู้กระท้าผิดตาม
หลักการดังกล่าวช่วยลดการกระท้าผิดซ้้าอย่างได้ผลก็ตาม นอกจากนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุใด

                                                           

What Works: Reducing Reoffending-Guidelines from Research and Practice, 
James McGuire, ed. (Chichester: Wiley, 1995), pp. 139-154 quoted in Elizabeth L. 
Jeglic, Christian Maile and Cynthia Calkins-Mercado, “Treatment of Offender 
Populations Implications for Risk Management and Community Reintegration,” In 
Rethinking Corrections, Lior Gideon and Hung-En Sung, eds. (London: SAGE, 2012), p. 
40. 

694 Ibid., p. 43. 
695 National Center for Injury Prevention and Control, 2003 quoted in 

Elizabeth L. Jeglic; Christian Maile, and Cynthia Calkins-Mercado, In Rethinking 
Corrections, op.cit., p. 45. 

696 Susan M. Tarolla, Eric F. Wagner, Jonathan Rabinowitz and Jonathan G. 
Tubman, “Understanding and treating juvenile offenders: A review of current 
knowledge and future directions,” Aggression and Violent Behavior 7 (2002): 125–
143 quoted in Elizabeth L. Jeglic, Christian Maile and Cynthia Calkins-Mercado 
Rethinking Corrections, p. 50. 

697 J. Stephen Wormith, Richard Althouse, Mark Simpson, Lorraine R. Reitzel, 
Thomas J. Fagan and Robert D. Morgan, “The rehabilitation and integration of 
offenders: The current landscape and some future directions for correctional 
psychology,” Criminal Justice and Behavior 34 (2007): 879-892 quoted in Elizabeth 
L. Jeglic, Christian Maile and Cynthia Calkins-Mercado, In Rethinking Corrections, p. 
56. 

698 Center for Substance Abuse Treatment, Substance Abuse Treatment for 
Adults in the Criminal Justice System, Retrieved June 30, 2015 from http://www 
.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64137/  

http://knowledge.sagepub.com/view/contrib/629946
http://knowledge.sagepub.com/view/contrib/638457
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ผู้ต้องขังบางคนจึงไม่เข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดต่าง ๆ เลยหรือมีการจัดให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมที่ยัง
ไม่มีงานวิจัยสนับสนุน699 

3.3.1.3 มาตรการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา  
ระบบการลดวันต้องโทษในประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันไปใน

รายละเอียดขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละมลรัฐและกฎหมายระดับรัฐ 700 โดยรวมแล้วการลดวัน
ต้องโทษในประเทศสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและเพ่ือการระบาย
ปริมาณผู้ต้องขังออกจากเรือนจ้าท้าให้รูปแบบและวิธีการลดวันต้องโทษค่อนข้างหลากหลาย ทั้ง
ระบบการสะสมวันลดวันต้องโทษอัตโนมัติและการสะสมวันลดวันต้องโทษเนื่องจากการท้ากิจกรรม
ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดเช่น การศึกษา การท้างานบริการสาธารณะ หรือการเป็นอาสาสมัคร
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น701ปัจจุบันผู้ต้องขังที่ต้องโทษว่ากระท้าผิดอาญาระดับรัฐมีสิทธิ
สะสมวันลดวันต้องโทษได้สูงสุด 54 วัน ต่อปี702 

ระบบการพักการลงโทษในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
1. การพักการลงโทษระดับรัฐ  
ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการพักการลงโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญา

ระดับรัฐไปแล้วเกือบทั้งหมด703ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษคงมีอ้านาจในการ
พิจารณาพักการลงโทษให้กับผู้ต้องขังบางประเภทเท่านั้น ทั้งนี้การยกเลิกระบบการพักการลงโทษใน
ระดับรัฐดังกล่าวถูกทดแทนด้วยระบบการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแล (Supervised Release) 
ที่ก้าหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องรับโทษจ้าคุกเต็มตามค้าพิพากษาและเมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ
แล้วยังจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติระดับรัฐอีกระยะเวลาหนึ่งโดยเป็น
ดุลพินิจของศาลในการก้าหนดในค้าพิพากษาว่าจะให้ควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ
หรือไม่ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีให้อ้านาจแก่ผู้พิพากษาในการใช้ดุลพินิจเช่นนั้น704  

 
 

                                                           
699 Ibid. 
700 Title 18, Section 3624(b) of the United States Code 
701 Illinois Department of Corrections, Revised Administrative Rules on 

Sentence Credit, IDOC Releases 2013, Retrieved November 21, 2014 from http:// 
www.illinois.gov/idoc/news/2013/Pages/NewAdministrativeRuleonSentenceCredit.asp 

702 Title 18, Section 3624(b) of the United States Code 
703

 Comprehensive Crime Control Act of 1984 (Pub. L. No. 98-473 § 218(a)(5), 
98 Stat. 1837, 2027 [repealing 18 U.S. CODEA. § 4201 et seq.] 

704 James M. Jeffords Center’s Vermont Legislative Research Service. 
University of Vermont, Parole, Sentencing Guidelines, and Supervised Release, p. 
3, Retrieved June 30, 2015 from https://www.uvm.edu/~vlrs/CriminalJusticeand 
Corrections/Federal%20Parole.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Crime_Control_Act_of_1984
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2. การพักการลงโทษระดับมลรัฐ  
ส้าหรับในระดับมลรัฐนั้น ปัจจุบันมี 16 มลรัฐ ที่ยกเลิกระบบการพิจารณาให้มีการพัก

การลงโทษโดยคณะกรรมการพักการลงโทษ (Discretionary Parole) ไปแล้วส้าหรับการกระท้าผิด
อาญาทุกฐาน และมี 4 มลรัฐ ที่ยกเลิกระบบการพิจารณาให้มีการพักการลงโทษโดยคณะกรรมการ
พักการลงโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญารุนแรง (Violent Crimes) และความผิดที่กระท้าต่อบุคคลบาง
ฐาน705 คงเหลือแต่การพักการลงโทษภาคบังคับตามกฎหมาย (Mandatory Parole) เท่านั้น เช่น 
กรณีของมลรัฐเวอร์จิเนียที่ให้พักการลงโทษแก่ผู้ต้องขังที่เหลือโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน โดย
อัตโนมัติ706 

ในมลรัฐที่ยังมีระบบการพักการลงโทษนั้น ผู้มีอ้านาจพิจารณาอนุมัติการพักการ
ลงโทษคือคณะกรรมการพักการลงโทษประจ้ามลรัฐ (State Parole Board) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
พักการลงโทษในแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะเป็นการพักการลงโทษให้กับผู้ต้องขังที่
รับโทษจ้าคุกมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งและให้ปล่อยตัวไปก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา แต่
ต้องถูกคุมความประพฤติไว้ในระหว่างระยะเวลาของโทษที่เหลือ เช่น ระบบของมลรัฐเท็กซัส707 เป็นต้น  

ส้าหรับระบบการอภัยโทษในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
1. การอภัยโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญาระดับรัฐ  
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา หมวด 2 มาตรา 2 ก้าหนดให้ประธานาธิบดีแห่ง

สหรัฐอเมริกาเป็นผู้มีอ้านาจอภัยโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญาระดับรัฐ (Criminal Crimes)708 ซึ่งการ
อภัยโทษ (Pardon หรือ Clemency) ดังกล่าวหมายรวมถึงทั้งอ้านาจในการอภัยโทษโดยเด็ดขาด 
อภัยโทษโดยมีเงื่อนไข การเปลี่ยนโทษ การเปลี่ยนโทษโดยมีเงื่อนไข การทุเลาโทษปรับหรือริบทรัพย์ 
การบรรเทาหรือพักโทษ (Resprite) และการนิรโทษกรรม (Amnesty)709 

                                                           
705 Timothy A. Hughes, Doris James Wilson and Allen J. Beck, Trends in State 

Parole, 1990-2000 (Bureau of Justice Statistics Special Report, U.S. Department of 
Justice, Office of Justice Programs, 2001), p. 1, Retrieved June 30, 2015 from 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/tsp00.pdf 

706 Virginia Department of Corrections, Community Corrections- Frequently 
Ask Questions, Retrieved June 30, 2015 from https://vadoc.virginia.gov/community 
/faqs.shtm 

707Parole/Mandatory Supervision Information.  Texas Board of Pardon and 
Parole. Retrieved June 30, 2015 from http://www.tdcj.state.tx.us/bpp 
/what_is_parole/parole.htm 

708 Article II, Section 2 of the United States Constitution  
709 P. S. Ruckman, Jr., “Executive Clemecy in the United States: Origins, 

Development, and Analysis (1900-1993),” Presidential Studies Quarterly 27 (1997): 
251-271, Retrieved June 30, 2015 from http://www.rvc.cc.il.us/faclink/pruckman/ 
pardoncharts/paper4.pdf 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/tsp00.pdf
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2. การอภัยโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญาระดับมลรัฐ  
โดยทั่วไปแล้ว การอภัยโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดอาญาระดับมลรัฐเป็นอ้านาจของผู้ว่า

การรัฐเกือบทุกรัฐ มีเพียงบางรัฐเท่านั้นที่มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเรื่องราวการขอ
อภัยโทษเป็นการเฉพาะ710 

 
3.3.2 ประเทศออสเตรเลีย 

3.3.2.1 มาตรการเพิ่มโทษ (Sentence Enhancement) 
เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่กระบวนการยุติธรรมในประเทศออสเตรเลียพยายามหา

หนทางในการจัดการกับผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตราย (Dangerous Offenders) และแนวโน้ม
ในการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดเหล่านี้ จึงมีบางมลรัฐของประเทศออสเตรเลียที่บัญญัติกฎหมายที่
ก้าหนดโทษจ้าคุกที่ยาวนานกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้กระท้าผิดซ้้าร้ายแรง (Serious Repeat Offenders)  

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลอีกว่ากระบวนการยุติธรรมควรจะท้าอย่างไรกับผู้กระท้า
ผิดที่ยังมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมเมื่อพ้นโทษไป จึงเกิดแนวความคิดที่จะขังผู้กระท้าผิดลักษณะ
นี้ไว้เป็นระยะเวลายาวนานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดกลุ่มนี้กลับไปกระท้าผิดซ้้าอีก ซึ่งแนวความคิด
นี้ปรากฏอยู่ในรูปแบบของกฎหมายของรัฐต่าง ๆ  4 รูปแบบ คือ การให้เป็นอ้านาจของศาลในการ
พิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควร (Indefinite Sentence) การกักขังผู้กระท้าผิดไว้
ภายหลังจากที่ได้รับโทษจ้าคุกเต็มตามค้าพิพากษาแล้ว หรือที่เรียกว่าโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Post-
Sentence Preventive Detention) และการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดในลักษณะของการคุมความ
ประพฤติภายหลังจากท่ีได้รับโทษจ้าคุกเต็มตามค้าพิพากษา (Post-sentence Supervision)  

รูปแบบการลงโทษตามกฎหมายทั้ง 4 รูปแบบ เป็นกฎหมายที่มีความแตกต่างจาก
รูปแบบในการลงโทษตามกฎหมายของประเทศไทยค่อนข้างมากทั้งรูปแบบการลงโทษ เงื่อนไขของ
ผู้กระท้าผิดที่เข้าหลักเกณฑ์ลงโทษตามกฎหมายและการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการก้าหนดโทษ 
จึงเป็นกฎหมายที่น่าศึกษาเปรียบเทียบว่า กฎหมายลักษณะนี้เป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะน้ามาใช้จัดการกับปัญหาผู้กระท้าผิดซ้้าในประเทศไทยหรือไม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

1. กลุ่มกฎหมายผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย (Serious 
Offender or Habitual Offender Provisions) 

กฎหมายผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงปรากฏอยู่ในกฎหมายของ 3 รัฐ คือ รัฐวิคตอเรีย 
รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐออสเตรเลียใต้ที่มีกฎหมายให้อ้านาจผู้พิพากษาในการก้าหนดโทษจ้าคุกที่

                                                           
710The United States Department of Justice, Pardon Information and 

Instructions, Retrieved June 30, 2015 from http://www.justice.gov/pardon 
/pardon_instructions.htm 
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ยาวนานกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ้้าที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก้าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการก้าหนดโทษเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของชุมชนและสังคมเป็นส้าคัญ711  

1) รัฐวิคตอเรีย (Victoria)  
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1991 (Sentencing Act 1991) มาตรา 6A ถึง 

6F บัญญัติว่าในการพิจารณาก้าหนดระยะเวลาของโทษจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรง (Serious 
Offender) ส้าหรับการกระท้าผิดครั้งล่าสุดที่กระท้า ศาลสูงสุดหรือศาลประจ้าเขต (County Court) 
จะต้องค้านึงถึงการคุ้มครองความปลอดภัยของชุมชนหรือสังคมให้พ้นจากผู้กระท้าผิดดังกล่าวเป็น
วัตถุประสงค์หลักในการก้าหนดโทษและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศาลอาจก้าหนดโทษที่
ยาวนานกว่าที่ได้สัดส่วนกับความหนักเบาของการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดดังกล่าวได้712   

ผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรง (Serious Offenders) หมายถึงผู้กระท้าผิดที่มีอายุไม่
ต่้ากว่า 21 ปี ในขณะที่ศาลมีค้าพิพากษา (Young Offender) 4 ประเภท ดังต่อไปนี้คือ   

1. ผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงทางเพศ (Serious Sexual Offender) คือ ผู้ที่เคย
ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดเกี่ยวกับเพศมาแล้ว 2 ครั้ง หรือมากกว่า และได้รับโทษจ้าคุกหรือกักขัง
ในสถานกักขังเยาวชน (Youth Justice Center) ตามค้าพิพากษาดังกล่าว หรือเคยถูกศาลพิพากษา
ว่ากระท้าผิดเกี่ยวกับเพศอย่างน้อย 1 ฐาน  และกระท้าผิดเกี่ยวกับอาญารุนแรง (Violent offence) 
อย่างน้อย 1 ฐาน โดยการกระท้าผิดทั้ง 2 ฐาน เกิดขึ้นในเหตุการณ์กระท้าผิดเดียวกันและได้รับโทษ
จ้าคุกหรือกักขังในสถานกักขังเยาวชนตามค้าพิพากษาดังกล่าว เป็นต้น 

2. ผู้กระท้าผิดอาญารุนแรงที่มีความร้ายแรง (Serious Violent Offender) คือ 
ผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญารุนแรงที่มีความร้ายแรงมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และได้รับ
โทษจ้าคุกหรือกักขังในสถานกักขังเยาวชนตามค้าพิพากษาดังกล่าว  

3. ผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด (Serious Drug Offender) คือ 
ผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และได้รับโทษจ้าคุก
หรือกักขังในสถานกักขังเยาวชนตามค้าพิพากษาดังกล่าว  

4. ผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงเกี่ยวกับการวางเพลิง (Serious Arson Offender) 
คือ ผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดฐานวางเพลิงมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และได้รับโทษจ้าคุก
หรือกักขังในสถานกักขังเยาวชนตามค้าพิพากษาดังกล่าว713 

โดยการกระท้าผิดครั้งล่าสุดที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษให้ยาวนานกว่า
อัตราโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดจะต้องเป็นการกระท้าผิดลักษณะเดียวกันกับ

                                                           
711 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, Preventive 

Detention for ‘Dangerous’ Offenders in Australian: A Critical Analysis and 
Proposals for Policy Development (Report to the Criminology Research Council, 
2006), pp. 15-17, Retrieved June 30, 2015 from http://www.criminologyresearch 
council.gov.au/reports/200405-03.pdf  

712 Section 6A-6F of the Sentencing Act 1991 (Victoria) 
713 Section 6A and 6B of the Sentencing Act 1991 (Victoria) 
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ประวัติการกระท้าผิดเดิมที่เป็นเหตุให้ผู้กระท้าผิดเข้าหลักเกณฑ์การเป็นผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรง
ประเภทต่าง ๆ ข้างต้น กล่าวคือ กฎหมายก้าหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจดังกล่าวลงโทษผู้กระท้าผิดอาญา
ร้ายแรงเกี่ยวกับเพศส้าหรับการกระท้าผิดเกี่ยวกับเพศหรือการกระท้าผิดอาญารุนแรงในคดีปัจจุบัน  
ลงโทษผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดส้าหรับการกระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในคดี
ปัจจุบัน ลงโทษผู้กระท้าผิดอาญารุนแรงที่มีความร้ายแรงส้าหรับการกระท้าผิดอาญารุนแรงที่มีความ
ร้ายแรงในคดีปัจจุบัน และลงโทษผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงเกี่ยวกับการวางเพลิงส้าหรับการกระท้า
ผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงในคดีปัจจุบัน714 

2)  รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) 
พระราชบัญญัติผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย ค.ศ. 1957 (Habitual Criminals Act 

of 1957) แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ มาตรา 4 วางหลักว่า 
1. เมื่อบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดตามที่ถูก

กล่าวหาว่ากระท้าผิดอาญามีอัตราโทษที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน (Indictable Offence) 
และเคยได้รับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาเนื่องจากได้กระท้าผิดอาญามีอัตราโทษที่ต้องได้รับการ
พิจารณาโดยคณะลูกขุน (Indictable Offence) มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง …ถ้าเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า
กรณีเป็นเรื่องเหมาะสมแก่การแก้ไขฟ้ืนฟูบุคคลดังกล่าวหรือเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวกระท้าผิด
อีก จึงสมควรจ้าคุกบุคคลดังกล่าวไว้ในเรือนจ้าเป็นระยะเวลาพอสมควร ศาลอาจมีค้าสั่งว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยและจึงก้าหนดโทษจ้าคุกบุคคลดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 
แทนการก้าหนดโทษจ้าคุกแก่บุคคลดังกล่าวส้าหรับความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้กระท้าลงไปในคดีนี้  

2. เมื่อบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไปถูกศาลแขวง (Magistrate) พิพากษาว่า 
กระท้าผิดอาญาในความผิดที่มีอัตราโทษที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน (Indictable Offence) 
และเคยได้รับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาเนื่องจากได้กระท้าผิดอาญามีอัตราโทษที่ต้องได้รับการ
พิจารณาโดยคณะลูกขุน (Indictable Offence) มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง …ศาลแขวงอาจมีค้าสั่งให้
เลขาศาลแขวงเสนอคดีต่อศาลประจ้าเขตเพ่ือให้ศาลประจ้าเขตมีค้าสั่งว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัยแทนการก้าหนดโทษจ้าคุกแก่บุคคลดังกล่าวส้าหรับความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้กระท้า
ลงไปในคดีนี้ 715  

ซึ่งมาตรา 6(1) บัญญัติให้อ้านาจแก่ศาลในการก้าหนดโทษจ้าคุกแก่ผู้ที่ศาลมี
ค้าสั่งว่าจ้าเลยเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย (Habitual Offenders) ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 4 มี
ก้าหนดระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี โดยเป็นโทษที่เพ่ิมเติมจากโทษจ้าคุกที่บุคคล
ดังกล่าวได้รับอันเนื่องมาจากการกระท้าผิดในคดีที่ศาลพิจารณา 716 แต่ในการนับระยะเวลารับโทษ
จ้าคุกเพราะการเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยตามมาตรา 6(1) ดังกล่าวจะต้องนับไปพร้อม ๆ  
(Concurrently) กับระยะเวลารับโทษจ้าคุกที่ศาลก้าหนดไว้ส้าหรับการกระท้าผิดในคดีปัจจุบัน717 

                                                           
714 Section 6D  of the Sentencing Act 1991 (Victoria) 
715 Section 4 of the Habitual Criminals Act 1957 No.19 (New South Wales) 
716 Section 6(1) of the Habitual Criminals Act 1957 No.19 (New South Wales) 
717 Section 6(2) of the Habitual Criminals Act 1957 No.19 (New South Wales) 
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กล่าวคือไม่นับโทษต่อกัน เช่น ถ้าศาลพิพากษาลงโทษจ้าเลยเพราะกระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้
จ้าคุก 4 ปี และก้าหนดโทษจ้าคุกเพราะบุคคลดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเป็น
เวลา 6 ปี โทษจ้าคุกเพราะการกระท้าผิดกฎหมายและเพราะการเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยดังกล่าว
จะนับไปพร้อม ๆ กัน รวมระยะเวลาในการรับโทษจ้าคุกจริงจึงเป็นระยะเวลา 6 ปี ไม่ใช่ 10 ปี  

สถานะเป็น “ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย” โดยค้าสั่งศาลตามมาตรา 4 หมายถึง 
กรณีท่ีศาลเห็นว่า ผู้กระท้าผิดมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี ในขณะที่ศาลก้าลังมีค้าพิพากษาและมีประวัติเคย
ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญา (ไม่ว่าจะในหรือนอกรัฐนิวเซาท์เวลส์) ที่ผ่านกระบวนการไต่สวน
โดยคณะลูกขุน (Indictable Offence) มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับโทษจ้าคุก
ตามผลค้าพิพากษาดังกล่าวแยกต่างหากจากกัน  ศาลอาจมีค้าสั่งว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระท้าผิดติด
เป็นนิสัยและจึงก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 
นอกเหนือจากการก้าหนดโทษส้าหรับความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้กระท้าลงไปในคดีที่ก้าลังพิจารณาก็
ได้718 

3) รัฐออสเตรเลียใต้ (Southern Australia) 
พระราชบัญญัติกฎหมายอาญา (การลงโทษ) ค.ศ. 1988 (Criminal Law 

(Sentencing) Act of 1988) มาตรา 20B ให้อ้านาจศาลในการมีค้าสั่งให้จ้าเลยที่กระท้าผิดอาญา
ร้ายแรง (ในคดีปัจจุบัน) มีสถานะเป็น “ผู้กระท้าผิดซ้้าร้ายแรง (Serious repeat offender)” ถ้า
จ้าเลย 

1. เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าความผิดอาญาร้ายแรง (Serious Offence) มี
อัตราโทษจ้าคุกขั้นต่้าอย่างน้อย 5 ปี719 มาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยเป็นการกระท้าผิดที่เกิดขึ้นแยก
ต่างหากจากกันคนละโอกาส และไม่ว่าจะเป็นการกระท้าผิดในขณะที่จ้าเลยยังเป็นเยาวชนหรือไม่ก็
ตาม720 

2. เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศร้ายแรง (Serious 
Sexual Offence) โดยเป็นการกระท้ากับเด็กอายุต่้ากว่า 14 ปี มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเป็นการ
กระท้าผิดที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากกันคนละโอกาส และไม่ว่าจะเป็นการกระท้าผิดในขณะที่ยังเป็น
เยาวชนหรือไม่ก็ตาม721   

                                                           
718 Section 4(1) of the Habitual Criminals Act 1957 No.19 (New South Wales) 
719 Section 20A(1) of the Criminal Law (Sentencing) Act of 1988 (Southern 

Australia) เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร้ายแรง ความผิดเกี่ยวกับการน้าเข้ายาเสพติด ความผิด
เกี่ยวกับการฆ่าผู้อ่ืน ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน ความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อให้เกิดไฟป่า (Bushfire) เป็นต้น  

720 Section 20B(1)(a) of the Criminal Law (Sentencing) Act of 1988 (Southern 
Australia) 

721 Section 20B(1)(b) of the Criminal Law (Sentencing) Act of 1988 (Southern 
Australia) 
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กฎหมายก้าหนดว่าในการพิจารณาว่าควรมีค้าสั่งว่าจ้าเลยมีสถานะเป็นผู้กระท้า
ผิดซ้้ารายแรงหรือไม่ ศาลจะต้องค้านึงว่าควรจะมีค้าสั่งเช่นนั้นหรือไม่ และถ้าศาลมีความเห็นว่า
ประวัติการกระท้าผิดของจ้าเลยเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าควรจะลงโทษจ้าเลยด้วยโทษที่ร้ายแรงเพ่ือ
คุ้มครองความปลอดภัยของชุมชน ศาลก็ควรจะมีค้าสั่งเช่นนั้น722 และเมื่อศาลมีค้าสั่งให้จ้าเลยในคดี
ความผิดอาญาร้ายแรงที่ก้าลังพิจารณามีสถานะเป็นผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงแล้ว ศาลย่อมไม่ผูกพัน
ที่จะต้องก้าหนดโทษส้าหรับจ้าเลยดังกล่าวให้ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดในคดีปัจจุบัน และจ้าเลยจะ
ได้รับสิทธิพักการลงโทษจ้าคุก (Parole) ก็ต่อเมื่อจ้าเลยได้รับโทษจ้าคุกไปแล้ว 4 ใน 5 ของระยะเวลา
ต้องโทษจ้าคุก723 

ตัวอย่างการใช้กฎหมายในกลุ่มนี้ได้แก่ คดีระหว่าง Robert John Strong v. 
The Queen จ้าเลยในคดีนี้ Robert John Strong อายุ 46 ปี ถูกด้าเนินคดีข้อหาคุกคาม ด้วยการส่ง
จดหมายมีเนื้อหาทางเพศจากเรือนจ้าไปให้สตรีที่จ้าเลยเองก็ไม่รู้จักมาก่อนคนหนึ่ง และภายหลังได้รับ
การปล่อยตัวจากเรือนจ้า Strong ยังไปแอบเฝ้าตามสตรีคนดังกล่าวด้วยการย้ายไปอยู่บ้านตรงข้าม
กับสตรีคนนั้นและตะโกนถ้อยค้าทางเพศและผรุสวาทแก่สตรีดังกล่าว ท้าให้สตรีดังกล่าวรู้สึกกลัวและ
วิตกลงกังวล เกี่ยวกับประวัติของ Strong ในอดีตนั้น Strong มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาโดย
ตลอดและใช้เวลาในเรือนจ้าไปค่อนข้างมากอันเนื่องมาจากการกระท้าผิดหลายครั้ง Strong เคยได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีลักษณะก้้าก่ึงว่ามีอาการปัญญาอ่อน มีสภาพจิตและบุคลิกภาพที่ผิดปกติ และมีอาการ
เจ็บป่วยทางจิต ในคดีนี้จ้าเลยให้การรับสารภาพ ซึ่งศาลได้มีค้าพิพากษาเมื่อปี ค.ศ. 2001 ลงโทษ
จ้าคุก Stron เป็นระยะเวลา 4 ปี ส้าหรับความผิดฐานคุกคาม และ 5 ปีส้าหรับความผิดฐานเฝ้า
ติดตามผู้เสียหาย โดยให้นับโทษคาบเกี่ยวกันรวมเป็นโทษจ้าคุก 8 ปี โดยมีข้อก้าหนดห้ามไม่ให้พัก
การลงโทษแก่ Strong จนกว่าจะได้รับโทษไปแล้ว 6 ปี 

อย่างไรก็ดี พนักงานอัยการยื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งว่า Strong เป็นผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัยตามพระราชบัญญัติผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์  ศาลวินิจฉัยแล้วมี
ค้าสั่งว่า Strong เป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยและลงโทษจ้าคุกสูงสุด 14 ปี โดยให้รับโทษไปพร้อมกับ
โทษฐานคุกคามและเฝ้าติดตามของ Strong โดยไม่อนุญาตให้มีการพักการลงโทษ Strong อุทธรณ์ 
แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลดระยะเวลาของโทษตามกฎหมายผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเหลือระยะเวลา 8 
ปี Strong จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดแห่งประเทศออสเตรเลียต่อไป ศาลสูงสุดยกอุทธรณ์ของ 
Strong โดยให้เหตุผลว่า ศาลอุทธรณ์พิจารณาโดยใช้พยานหลักฐานใหม่คือ รายงานทางจิตของ 
Strong 3 ฉบับ และได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่า สมควรจ้าคุก Stron เพ่ือคุ้มครองสาธารณชน จึง
เห็นควรพิพากษายืนตามค้าพิพากษาศาลอุทธรณ์724  

                                                           
722 Section 20B(3) of the Criminal Law (Sentencing) Act of 1988 (Southern 

Australia) 
723 Section 20B(4) of the Criminal Law (Sentencing) Act of 1988 (Southern 

Australia) 
724 Robert John Strong v. The Queen (The New South Wales Court of Criminal 

Appeal, 2005)  
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2. กลุ่มกฎหมายที่ให้อ้านาจศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาล
เห็นสมควร (Indefinite Sentence Provisions)  

กฎหมายที่ให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาล
เห็นสมควรมีหลายรูปแบบ โดยทั่วไปจะให้อ้านาจศาลขณะที่ก้าลังพิจารณาก้าหนดโทษแก่จ้าเลยใน
การพิจารณาว่าจ้าเลยยังแสดงความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าอันจะเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือไม่ ถ้าศาล
เห็นว่าจ้าเลยยังมีความเสี่ยงเช่นนั้น ศาลอาจก้าหนดโทษจ้าคุกแก่จ้าเลยโดยศาลมีอ้านาจพิจารณาว่า
จะปล่อยตัวจ้าเลยต่อเมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร โดยศาลเห็นสมควรเองหรือโดยพนักงานการร้อง
ขอ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจ้าเลยที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้รับ
โอกาสปล่อยตัวโดยสิ้นเชิง กฎหมายยังก้าหนดขั้นตอนในการทบทวนค้าสั่งอีกเป็นระยะ ๆ725 โดยมี 5 
รัฐ ที่มีกฎหมายลักษณะนี้ใช้บังคับดังต่อไปนี้ 

1) รัฐวิคตอเรีย (Victoria) 
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1991 (Sentencing Act 1991) มาตรา 18A 

ก้าหนดว่า เมื่อพนักงานอัยการร้องขอและพิสูจน์ได้ว่าจ้าเลยมีลักษณะเป็นอันตรายต่อชุมชน ศาลอาจ
ก้าหนดโทษแก่จ้าเลยที่ศาลวินิจฉัยว่ากระท้าผิดอาญาร้ายแรง (Serious Offence) ในคดีปัจจุบัน เช่น 
ฐานฆ่าผู้อ่ืน (Homicide) ฐานท้าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดยไม่ได้เจตนา (Manslaughter)  ฐานท้าให้
ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัสโดยเจตนา ฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ ฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา ฐานท้าร้าย
ร่างกายผู้อ่ืนเพ่ือข่มขืนกระท้าช้าเรา และการกระท้าผิดทางเพศต่อเด็ก เป็นต้น ให้ได้รับโทษจ้าคุก  
โดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควร 726  

ซึ่งศาลจะก้าหนดโทษจ้าคุกดังกล่าวได้ต่อเมื่อศาลได้พิจารณาบุคลิกลักษณะ 
ประวัติของจ้าเลย อายุ สุขภาพหรือสุขภาพจิต ลักษณะและความร้ายแรงของการกระท้าผิดในคดี
ปัจจุบันและเหตุผลพิเศษอ่ืน ๆ  แล้วเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูง (High Degree of Probability) ที่
จ้าเลยมีลักษณะเป็นอันตรายต่อชุมชน727  

และในการพิจารณาว่าจ้าเลยมีลักษณะเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือไม่ศาลจะต้อง
พิจารณา 

(1) พฤติการณ์ของการกระท้าผิดอาญาร้ายแรงในคดีปัจจุบันมีลักษณะ
พิเศษหรือผิดแปลกหรือไม่ (Exceptional) 

(2) มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตรายของจ้าเลยปรากฏอยู่ใน
เอกสารในคดีก่อน ๆ เกี่ยวพันกับการกระท้าผิดอาญาร้ายแรงของจ้าเลยในอดีต  

(3) รายงานด้านการแพทย์ ด้านสุขภาพจิตหรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องถ้ามี 
(4) ความเสี่ยงที่จ้าเลยจะก่อให้เกิดอันตรายแก่สมาชิกในชุมชนถ้าศาลไม่

ก้าหนดตามกฎหมายนี้แก่จ้าเลย และ 

                                                           
725 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Feriberg, op.cit., p. 17. 
726 Section 18A of the Sentencing Act of 1991 (Victoria) 
727 Section 18B(1) of the Sentencing Act of 1991 (Victoria) 
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(5) ความจ้าเป็นที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสมาชิกในสังคมจากความเสี่ยง
ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ศาลยังอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ตามที่จ้าเป็นและสมควรแก่การวินิจฉัย
โทษแก่จ้าเลย728 

จ้าเลยที่ได้รับโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัว
ผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรจะไมม่ีสิทธิได้รับการพักการลงโทษ (Parole)729 แต่ศาลจะก้าหนดโทษ
แต่ในนาม (Nominal Sentence) มีก้าหนดระยะเวลาหนึ่ง730 และเมื่อครบก้าหนดระยะเวลาของ
โทษที่ก้าหนดแต่ในนามดังกล่าวแล้ว จ้าเลยจะได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของโทษ ถ้าศาล
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าจ้าเลยยังสมควรถูกควบคุมตัวต่อไปอีก จ้าเลยก็มีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจสอบ
ครั้งต่อไปได้ทุก 3 ปี731 แต่ถ้าศาลเห็นว่าจ้าเลยไม่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป ศาลจะต้อง
ยกเลิกโทษจ้าคุกและมีค้าสั่งให้ปล่อยตัวจ้าเลยไป แต่จ้าเลยจะยังคงต้องเข้าร่วมโปรแกรมเกี่ยวกับการ
กลับคืนสู่สังคม (Reintegration Program) ของคณะกรรมการพักการลงโทษในผู้ใหญ่ (The Adult 
Parole Board) อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี732  

กฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัว
ผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรในรัฐอ่ืน ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาก้าหนดโทษและการ
ตรวจสอบในภาพรวม โดยเฉพาะเงื่อนไขในการก้าหนดโทษมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายของรัฐ
วิคตอเรีย จึงขอกล่าวถึงกฎหมายของรัฐอ่ืน ๆ โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

2) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) 
พระราชบัญญัติโทษทางอาญาและการลงโทษ ค.ศ. 1992 (Penalties and 

Sentencing Act of 1992) แห่งรัฐควีนส์แลนด์ มาตรา 163 ก้าหนดว่า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
พนักงานอัยการร้องขอ ศาลอาจก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัว
ผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรแก่จ้าเลยที่ศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาร้ายแรงที่เกี่ยวพันกับการ
ใช้ความรุนแรง ให้ค้าปรึกษาหรือจัดให้มีการใช้ความรุนแรง หรือพยายามใช้ความรุนแรง หรือสมคบ
คิดกันใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ที่มีอัตราโทษถึงจ้าคุกตลอดชีวิต รวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับการร่วมเพศ
ทางทวารหนัก (Sodonomy) การสอนเรื่องทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่้ากว่า 16 ปี การใช้
ความรุนแรงต่อผู้มีความบกพร่องทางสมอง การข่มขืนกระท้าช้าเราและการท้าร้ายในทางเพศเพ่ือที่
จ้าเลยจะได้รับการบ้าบัดรักษาต่อไป733  

โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาว่า ถ้าศาลพิจารณาประวัติ บุคลิกลักษณะ สุขภาพ 
อายุและสุขภาพจิตของจ้าเลยกับความร้ายแรงของการกระท้าผิดและเหตุผลพิเศษอ่ืน  ๆ แล้วเป็นที่

                                                           
728 Section 18B(2) of the Sentencing Act of 1991 (Victoria) 
729 Section 18A(2) of the Sentencing Act of 1991 (Victoria) 
730 Section 18A(3) of the Sentencing Act of 1991 (Victoria) 
731 Section 18H(1) of the Sentencing Act of 1991 (Victoria) 
732 Section 18M of the Sentencing Act of 1991 (Victoria) 
733 Section 163 of the Penalties and Sentencing Act of 1992 (Queensland) 
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พอใจแก่ศาลว่า จ้าเลยเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชุมชน (A Serious Danger to the 
Community) 734  

อนึ่ง นอกจากมาตรา 163 ที่ให้อ้านาจศาลลงโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของ
ศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรแก่ผู้ที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อชุมชน
แล้ว มาตรา 161E ยังให้อ้านาจศาลในการลงโทษจ้าคุกตลอดชีวิตหรือโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจ
ของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรแก่จ้าเลยที่ศาลวินิจฉัยว่ากระท้าผิด
ทางเพศต่อเด็กอย่างร้ายแรงซ้้า (Repeat Serious Child Sex Offence) โดยไม่ต้องค้านึงถึงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดฐานกระท้าผิดทางเพศต่อเด็กอย่างร้ายแรงซ้้าคือ กรณีที่จ้าเลยถูกศาล
พิพากษาว่ากระท้าผิดทางเพศต่อเด็กอย่างร้ายแรงซ้้าในขณะที่จ้าเลยเป็นผู้ใหญ่ (ความผิดปัจจุบันที่
ศาลก้าลังพิจารณา) และก่อนหน้าที่จะกระท้าผิดฐานนี้ จ้าเลยเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดทาง
เพศต่อเด็กร้ายแรง (Serious Child Sex Offence) อ่ืน ๆ มาก่อนในขณะที่จ้าเลยเป็นผู้ใหญ่735 

3) ออสเตรเลียเขตดินแดนทางเหนือ (Northern Territory) 
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1995 (Sentencing Act of 1995) แห่งรัฐ

ออสเตรเลียเขตดินแดนทางเหนือมาตรา 65(1)(a) ให้อ้านาจศาลในการก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็น
อ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรแก่จ้าเลยที่ศาลวินิจฉัยว่า
กระท้าผิดอาญารุนแรงเกี่ยวด้วยการใช้ก้าลังหรือพยายามใช้ก้าลังต่อผู้อ่ืนและซึ่งจ้าเลยอาจถูกลงโทษ
จ้าคุกตลอดชีวิต736 หรือจ้าเลยที่ศาลวินิจฉัยว่ากระท้าผิดเกี่ยวกับการกระท้าช้าเรา (Sexual 
Intercourse) หรือการกระท้าอนาจารต่อเด็กอายุต่้ากว่า 16 ปี (Indecency to Children)  การ
กระท้าช้าเราหรือการกระท้าอนาจารต่อเด็กอายุเกินกว่า 16 ปี ที่อยู่ในความดูแลของจ้าเลย และการ
กระท้าช้าเราหรือการกระท้าอนาจารต่อผู้อ่ืนโดยปราศจากความยินยอม737   

โดยศาลจะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์การกระท้าผิด ประวัติ อายุและ
บุคลิกลักษณะของผู้กระท้าผิด รายงานทางการแพทย์หรือจิตวิทยาหรือรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้กระท้าผิด เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่ผู้กระท้าผิดจะท้าอันตรายแก่กายของสมาชิกในชุมชน ถ้าศาลไม่
ก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควร 
และความจ้าเป็นในการคุ้มครองสมาชิกในชุมชนจากความเสี่ยงเช่นนั้น738 

 
 
 
 

                                                           
734 Section 163(b) of the Penalties and Sentencing Act of 1992 (Queensland) 
735 Section 161E of the Penalties and Sentencing Act of 1992 (Queensland) 
736 Section 65(1)(a) of the Sentencing Act of 1995 (Northern Territory) 
737 Section 65(1)(c) of the Sentencing Act of 1995 (Northern Territory) 
738 Section 65(9) of the Sentencing Act of 1995 (Northern Territory) 
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4) รัฐทาสมาเนีย (Tasmania) 
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1997 (Sentencing Act of 1997) แห่งรัฐทาสมาเนีย 

มาตรา 19 ให้อ้านาจศาลในการมีค้าสั่งว่าจ้าเลยเป็นผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตราย (Dangerous 
Criminal) เพ่ือ ‘คุ้มครองความปลอดภัยแก่สาธารณชน (Protection of Public)’ โดยพิจารณาจาก
ประวัติ บุคลิกลักษณะ ความเห็นทางการแพทย์และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงก้าหนดโทษจ้าคุก
โดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรแก่จ้าเลยที่กระท้า
ผิดอาญารุนแรงหรือมีการใช้ความรุนแรงเป็นองค์ประกอบความผิดในคดีปัจจุบันที่มีประวัติเคยถูก
ศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญารุนแรงมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง739  

5)  รัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) 
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1995 (Sentencing Act of 1995) มาตรา 

98(1) ให้อ้านาจศาลฎีกาหรือศาลประจ้าเขตก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการ
พิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรแก่จ้าเลยที่ศาลเห็นควรพิพากษาลงโทษจ้าคุกโดยไม่
รอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษและไม่อนุญาตให้ได้รับสิทธิพักการลงโทษ โดยศาลจะใช้อ้านาจ
ก้าหนดโทษดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า มีโอกาสเป็นไปได้ (Balance of Probability) ที่
หากปล่อยตัวจ้าเลยไป ‘จ้าเลยอาจเป็นอันตรายต่อสังคม  (Would Be a Danger to Society)’ โดย
ปัจจัยหนึ่งที่กฎหมายก้าหนดให้ศาลน้ามาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยคือ จ้านวนครั้งและความ
ร้ายแรงของการกระท้าผิดที่จ้าเลยเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษมาก่อนหน้านี้ และความเสี่ยงที่ผู้กระท้า
ผิดจะกระท้าผิดซ้้าในอนาคต740  

ตัวอย่างการใช้กฎหมายในกลุ่มนี้ได้แก่ คดีระหว่าง McGarry v. The Queen 
จ้าเลยในคดีนี้ Michael McGarry ถูกด้าเนินคดีในรัฐออสเตรเลียตะวันตกในข้อหาเกี่ยวกับการ
กระท้าผิดอนาจารต่อเด็กหญิงอายุต่้ากว่า 13 ปี ด้วยการช่วยเหลือตัวเองให้บรรลุอารมณ์ทางเพศต่อ
หน้าเด็กหญิงดังกล่าว จ้าเลยให้การรับสารภาพในชันพิจารณา อย่างไรก็ดีพนักงานอัยการแถลงต่อ
ศาลขอให้ลงโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาล
เห็นสมควรแก่จ้าเลยดังกล่าว เนื่องจากจ้าเลยมีประวัติการกระท้าผิดทางเพศต่อเด็กหญิงมาก่อนเป็น
จ้านวนมากตลอดระยะเวลา 13 ปี และยังเคยถูกลงโทษฐานเปลือยกายในที่สาธารณะมาแล้ว 3 ครั้ง 
โดยเป็นโทษปรับ  2 ครั้ง และโทษจ้าคุกอีก 1 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1991 จ้าเลยถูกพิพากษาจ้าคุก 7 ปี 8 
เดือน ส้าหรับการกระท้าผิดฐานท้าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส 21 กระทง 
ความผิดฐานใช้ก้าลังทางเพศต่อผู้เยาว์ 4 กระทง และการเปลือยกายในที่สาธารณะอีก 6 กระทง ซึ่ง
เหยื่อในการกระท้าผิดดังกล่าวก็คือบุตรสาวของภรรยาจ้าเลย รายงานด้านจิตเวชในปี ค.ศ. 1991 ก็
ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จ้าเลยจะกระท้าผิดซ้้า ในปี ค.ศ. 1994 จ้าเลยถูกพิพากษาลงโทษจ้าคุก 2 
กระทง เกี่ยวกับการกระท้าอันไม่เหมาะสมต่อบุตรสาวโดยสายเลือดของจ้าเลยเอง แต่จ้าเลยได้รับการ
พักการลงโทษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 และมากระท้าผิดซ้้าในคดีนี้เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 
1997 ศาลชั้นต้นจึงพิพากษาลงโทษจ้าคุกจ้าเลยในคดีนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี และยังพิพากษาลงโทษ

                                                           
739 Section 19 of the Sentencing Act of 1997 (Tasmania) 
740 Section 98(1)(2) of the Sentencing Act of 1995 (Western Australia) 
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จ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรโดยอาศัย
อ้านาจตามความในพระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1995 มาตรา 98 จ้าเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน อย่างไรก็ดีภายหลังศาลสูงสุดแห่งประเทศออสเตรเลียจะกลับค้าพิพากษาของศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์ดังกล่าวด้วยเหตุผลว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ได้ระบุให้ชัดแจ้งว่า พฤติกรรม
ประเภทใดของจ้าเลยที่อาจเป็นไปได้ว่าจ้าเลยจะกลับไปกระท้าอีก ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ใช้
ดุลพินิจโดยพิจารณาจากรายงานทางการแพทย์ที่สรุปเพียงว่า จ้าเลยมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมหลากหลายรูปแบบและจ้าเลยอาจเป็นอันตรายต่อเด็กหญิงที่จ้าเลยได้พบ รายงานดังกล่าว
จึงสรุปเพียงว่าจ้าเลยมีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าอีก มากกว่าที่จะวินิจฉัยคาดการณ์ถึงความเสี่ยงใน
ขณะที่ศาลใช้อ้านาจตามกฎหมายนี้741   

3. กลุ่มกฎหมายให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษจ้าคุกตามค้า
พิพากษา (Post-sentence Preventive Detention Provisions) 

นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา รัฐบาลของหลาย ๆ รัฐมีความกังวลว่า
จะด้าเนินการกับกลุ่มผู้กระท้าผิดจ้านวนหนึ่งที่ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกระท้าผิดซ้้าโดยเฉพาะผู้กระท้า
ผิดทางเพศภายหลังจากพ้นโทษตามค้าพิพากษา  จึงมีบางรัฐที่บัญญัติกฎหมายที่ให้อ้านาจแก่ศาลใน
การควบคุมผู้กระท้าผิดทางเพศต่อมาภายหลังครบก้าหนดโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาส้าหรับการ
กระท้าความผิดที่ได้กระท้าไป 

เนื่องจากผู้กระท้าผิดได้รับโทษจ้าคุกส้าหรับการกระท้าผิดของตนเองแล้ว 
วัตถุประสงค์ของการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาจึงไม่ใช่
เพ่ือลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดต่อไป แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองชุมชนและหรือเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิด742 โดยศาลในคดีระหว่าง Fardon v. Attorney-General แห่งรัฐควีนส์แลนด์วินิจฉัยว่า 
การขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษตามค้าพิพากษาที่ใช้บังคับผู้กระท้าผิดบางประเภทชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองชุมชนมากกว่าเพ่ือลงโทษผู้กระท้า
ผิด743   

ปัจจุบันยังมี 3 รัฐ ของประเทศออสเตรเลียคือ ควีนส์แลนด์ นิวเซาท์เวลส์ และ
ออสเตรเลียตะวันตก ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการขังภายหลังพ้นโทษใช้บังคับอยู่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) 
พระราชบัญญัติผู้ต้องขังที่ เป็นอันตราย (ผู้กระท้าผิดทางเพศ) ค.ศ.  2003 

(Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 มาตรา 3 แห่งรัฐควีนส์แลนด์บัญญัติ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่า 

(1) เพ่ือรับรองว่าจะมีการปกป้องคุ้มครองชุมชนอย่างเพียงพอ 

                                                           
741 McGarry v. The Queen (High Court of Australia, 2001).  
742 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 29. 
743 Fardon v. Attorney-General (High Court of Australia, 2004) 
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(2) เพ่ือจัดให้มีการควบคุม ดูแลหรือรักษาผู้ต้องขังบางประเภทโดยเฉพาะ
เพ่ือให้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังดังกล่าวเป็นไปได้ง่ายขึ้น744 

โดยกฎหมายฉบับนี้ให้ค้าอธิบายว่า เพ่ือที่จะรับรองว่าผู้ต้องขังจะได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่จากการรับได้โอกาสให้ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูในระหว่างที่ถูกจ้าคุก745 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ใช้บังคับกับผู้ต้องขังที่ก้าลังได้รับโทษจ้าคุกตามค้า
พิพากษาไม่ว่าจะได้รับโทษก่อนหรือหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเพราะได้กระท้าผิดอาญา
เกี่ยวกับเพศร้ายแรง (Serious Sexual Offence) 746 ซึ่งหมายความถึงความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ
โดยธรรมชาติที่เกี่ยวพันกับการใช้ก้าลังหรือเป็นการกระท้าต่อเด็กไม่ว่าจะกระท้าผิดในรัฐควีนส์แลนด์
หรือที่อ่ืน747 

ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายกระท้าโดยพนักงานอัยการอาจร้องขอต่อศาลสูงสุดแห่ง
รัฐควีนส์แลนด์ (Supreme Court) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน สุดท้ายของโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษา
ของผู้ต้องขังเพ่ือขอให้คุมขังผู้ต้องขังที่ก้าลังอยู่ระหว่างการรับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาในความผิด
เกี่ยวกับเพศร้ายแรงต่อไปภายหลังจากครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา748 

ในการยื่นค้าร้องของพนักงานอัยการ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบผู้กระท้าผิด
เกี่ยวกับเพศร้ายแรง (the Serious Sexual Offenders Review Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ระหว่างหน่วยงานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ส้านักงานอัยการ
และกรมต้ารวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ท้าหน้าที่พิจารณาเสนอคดีให้อัยการสูงสุดพิจารณาว่าควรจะร้อง
ขอต่อศาลให้มีการขังเพ่ือป้องกันความปลอดภัยแก่สังคมหรือไม่ โดยจะท้าการพิจารณาล่วงหน้า 18 
เดือน ก่อนที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษ โดยผู้ต้องขังที่อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือคุมขังไว้ต่อไป
ภายหลังพ้นโทษคือ ผู้ต้องขังที่ได้รับโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่รับ
โทษจ้าคุกเพราะได้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรง749 

เมื่อศาลสูงสุดแห่งรัฐควีนส์แลนด์ได้รับค้าร้องจากพนักงานอัยการแล้ว ศาลสูงสุด
จะต้องพิจารณาจนเป็นที่พอใจว่าผู้ต้องขังที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
ชุมชน (A Serious Danger to the Community) ถ้าไม่มีการขังบุคคลดังกล่าวไว้ต่อไปภายหลังพ้น

                                                           
744 Section 3 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
745 Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Bill 2003 (Qld): 5; Bernadette 

McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 31. 
746 Section 5 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
747 Schedule to Act, Dictionary of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) 

Act 2003 (Queensland) 
748 Section 5 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
749 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 31. 
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โทษ โดยผู้ต้องขังจะถูกจัดว่าเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชุมชนถ้ามีความเสี่ยงที่ไม่อาจรับได้ 
(Unacceptable Risk) ว่า ผู้ต้องขังจะกระท้าผิดอาญาเกี่ยวกับเพศร้ายแรง (1) ถ้าผู้ต้องขังได้รับการ
ปล่อยตัวไป หรือ (2) ถ้าผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวไปโดยปราศจากค้าสั่งให้ควบคุมดูแล (Supervision 
Order) ผู้ต้องขังภายหลังปล่อยตัว750 

ในทางปฏิบัติ ถ้าศาลสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องขังเป็นบุคคลที่เป็นอันตราย
ต่อชุมชน ศาลสูงสุดจะต้องพิจารณาว่าการออกค้าสั่งควบคุมดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษจะเพียงพอ
ต่อการคุ้มครองชุมชนหรือไม่ หรือจ้าเป็นที่จะต้องออกค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษ 
(Preventive Detention Order)751 โดยศาลจะต้องพิจารณาจาก  

1. รายงานด้านสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง โดยศาลสูงสุดอาจมีค้าสั่งให้จิตแพทย์ท้า
การประเมินผู้ต้องขังแล้วเสนอรายงานเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังอาจจะกระท้าผิดเกี่ยวกับ
เพศร้ายแรงซ้้าอีกและเหตุผลอ่ืน ๆ 752 

2. รายงานการทางการแพทย์ สภาพจิต จิตวิทยาหรือการประเมินอ่ืน ๆ  
3. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มในการกระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรงอีกในอนาคต 
4. ผู้ต้องขังมีรูปแบบของพฤติกรรมการกระท้าผิดหรือไม่ 
5. การเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผลในทางบวกแก่ผู้ต้องขังหรือไม่  
6. ประวัติของผู้ต้องขังและประวัติการกระท้าผิดในอดีต 
7. ความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังจะกระท้าผิดทางเพศร้ายแรงถ้าได้รับการปล่อยตัวกลับสู่

ชุมชน 
8. ความจ้าเป็นในการคุ้มครองสมาชิกในชุมชนและ 
9. ความพยายามของผู้ต้องขังในการพยายามแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของ

พฤติกรรมของตนเอง รวมถึงว่าผู้ต้องขังได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูหรือไม่ 
10. ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง753 
อนึ่ง ศาลสูงสุดจะไม่ถือว่าค้าสั่งควบคุมดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษกับค้าสั่งให้

ขังไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษมีสถานะเท่าเทียมกัน754 โดยถ้าศาลเห็นว่าค้าสั่งควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
เพียงพอต่อการรับรองความคุ้มครองให้กับชุมชน ศาลก็จะออกค้าสั่งให้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังภายหลัง

                                                           
750 Section 13 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
751 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 32. 
752 Section 11 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
753 Section 13(4) of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
754 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 32. 
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พ้นโทษเป็นหลักด้วยเหตุผลว่าการละเมิดต่อสิทธิของผู้ต้องขังเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น755 ซึ่งค้าสั่งให้
ควบคุมดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษเป็นค้าสั่งที่มีก้าหนดระยะเวลาแน่นอน756 

อย่างไรก็ดี ถ้าศาลสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าควรออกค้าสั่งให้ขังผู้ต้องขังไว้ต่อไป
ภายหลังพ้นโทษเพ่ือป้องกันอันตรายแก่สังคม (Preventive detention order) แล้ว ค้าสั่งดังกล่าว
จะเป็นค้าสั่งที่ไม่มีก้าหนดระยะเวลาจนกว่าศาลจะมีค้าสั่งให้ยกเลิกค้าสั่งดังกล่าวเสีย 757 แต่จะมี
กระบวนการทบทวนค้าสั่งประจ้าปี (Annual review) เพ่ือประเมินว่าผู้ต้องขังยังเป็นบุคคลที่เป็น
อันตรายต่อชุมชนหรือไม่ ซึ่งอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ยื่นค้าขอให้ศาลสูงสุดประเมินค้าสั่งที่ให้ขังผู้กระท้า
ไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษทุก ๆ ปี758 แต่เมื่อมีการทบทวนค้าสั่งครั้งแรกแล้วและศาลเห็นว่ามี
พฤติการณ์พิเศษที่สมควรทบทวนค้าสั่งเร็วกว่าก้าหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากการทบทวนค้าสั่งครั้ง
ก่อน ศาลอาจท้าการทบทวนค้าสั่งก่อนครบก้าหนดเวลา 1 ปี ก็ได้759  

นอกจากนี้ อัยการสูงสุดสามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนค้าสั่งที่ให้ขังผู้กระท้าผิด
ไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษ หรือแก้ไขค้าสั่งควบคุมดูแลผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษได้หากเห็นว่ามีเหตุสมควร
เพิกถอนหรือแก้ไขค้าสั่ง760 

อนึ่ง เมื่อศาลสูงสุดประจ้ารัฐมีค้าสั่งเกี่ยวกับการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลัง
พ้นโทษอย่างไรแล้ว อัยการสูงสุดหรือผู้ต้องขังมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวได้761 

2) รัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) 
พระราชบัญญัติผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศที่เป็นอันตราย ค.ศ. 2006 (Dangerous 

Sexual Offenders Act of 2006) มาตรา 4 บัญญัติวัตถุประสงค์ของกฎหมายไว้คล้ายคลึงกับรัฐค
วีนส์แลนด์คือเพ่ือรับรองว่าจะมีการคุ้มครองชุมชนอย่างเพียงพอและเพ่ือจัดให้มีการควบคุม ดูแลหรือ
รักษาผู้กระท้าผิดบางประเภท762 

                                                           
755 Attorney-General (Qld) v. Francis (The Queensland Court of Appeal, 2006) 
756 Section 15(b) of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
757 Section 14(1)(b) of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
758 Section 27 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
759 Section 28 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
760 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p. 32. 
761 Section 31 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland) 
762 Section 4 of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
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โดยกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ที่ก้าลังรับโทษจ้าคุกเพราะได้กระท้าผิดเกี่ยวกับ
เพศร้ายแรง763 คือ ผู้ที่กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศตามที่กฎหมายอาญาก้าหนดมีอัตราโทษจ้าคุกขั้นสูง
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป เช่น การกระท้าผิดทางเพศต่อเด็ก การกระท้าช้าเราโดยปราศจากความยินยอม 
และการกระท้าผิดทางเพศต่อผู้มีความบกพร่องทางจิต เป็นต้น764 

ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายกระท้าโดยพนักงานอัยการอาจร้องขอต่อศาลสูงสุด
ประจ้ารัฐ (Supreme Court) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน สุดท้ายของโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาของ
ผู้ต้องขังเพ่ือขอให้มีการกักขังผู้ต้องขังที่ก้าลังอยู่ระหว่างการรับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาในความผิด
เกี่ยวกับเพศร้ายแรงต่อไปภายหลังจากครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา765เช่นเดียวกับรัฐควีนส์แลนด์ 
โดยอธิบดีของส้านักงานอัยการประจ้ารัฐจะเป็นผู้ยื่นค้าขอ (Director of Public Prosecutions)766  

เช่นเดียวกับรัฐควีนส์แลนด์ ศาลสูงสุดประจ้ารัฐออสเตรเลียตะวันตกจะเป็นผู้
พิจารณาว่าสมควรมีค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรงไว้ภายหลังพ้นโทษหรือไม่ โดยจะต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า มีพยานหลักฐานที่ยอมรับได้และน่าเชื่อถือว่ามีแนวโน้มใน
ระดับสูงที่ผู้กระท้าผิดจะเป็นอันตรายต่อชุมชน (‘Acceptable and Cogent Evidence and to a 
High Degree of Probability that the Offender is a Serious Danger to the Community’)767 
โดย ‘บุคคลที่เป็นอันตรายต่อชุมชน’ มีความหมายเช่นเดียวกับกฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์และมี
บรรทัดฐานในการพิจารณาออกค้าสั่งเป็นอย่างเดียวกัน768 โดยศาลสูงสุดประจ้ารัฐอาจมีค้าสั่งให้
จิตแพทย์ท้าการตรวจวิเคราะห์จิตของผู้ต้องขังและท้าความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาออกค้าสั่ง
ของศาลก็ได้769 และเมื่อศาลสูงสุดประจ้ารัฐมีค้าสั่งเป็นอย่างไรแล้ว อธิบดีของส้านักงานอัยการ
ประจ้ารัฐหรือผู้ต้องขังอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวได้770 และในกรณีที่ศาลมีค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้

                                                           
763 Section 8(1) of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
764 Section 106A of the Evidence Act of 1906 (Western Australia) 
765 Section 8(3) of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
766 Section 8 of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
767 Section 7(1)-(2) of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
768 Section 7(1) (3) of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland); Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 33. 
769 Section 37 of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
770 Section 34 of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
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ต่อไปภายหลังพ้นโทษ ก็จะมีกระบวนการทบทวนค้าสั่งประจ้าปีเช่นเดียวกับกระบวนการของรัฐควีนส์
แลนด์771 

3) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) 
พระราชบัญญัติอาชญากรรม (ผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรง) ค.ศ. 2006 

(Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006) แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ มาตรา 3 บัญญัติ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายขังเพ่ือป้องกันไว้ว่าเพ่ือรับรองความปลอดภัยและการปกป้องคุ้มครอง
ชุมชน และเพ่ือส่งเสริมให้มีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรง772 

กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่ก้าลังรับโทษจ้าคุกเพราะได้กระท้าผิดอาญา
เกี่ยวกับเพศร้ายแรง (Serious Sexual Offence) ที่มีโทษจ้าคุกขั้นต่้าตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป หรือความผิด
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศโดยธรรมชาติ (An Offence of a Sexual Nature) ซึ่งหมายรวมถึงการกระท้า
ใด ๆ ในเชิงอนาจารแม้จะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 7 ปี ก็ตาม เช่น การร่วมเพศกับสัตว์ หรือการถ่าย
ภาพยนตร์เด็กในเชิงอนาจาร773   

ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายกระท้าโดยพนักงานอัยการอาจร้องขอต่อศาลสูงสุด
ประจ้ารัฐ (Supreme Court) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน สุดท้ายของโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาของ
ผู้ต้องขังเพ่ือขอให้มีการกักขังผู้ต้องขังที่ก้าลังอยู่ระหว่างการรับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาในความผิด
เกี่ยวกับเพศร้ายแรงต่อไปภายหลังจากครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา774เช่นเดียวกับรัฐควีนส์แลนด์
และออสเตรเลียตะวันตก โดยอัยการสูงสุดประจ้ารัฐจะเป็นผู้ยื่นค้าขอ775  

ในการพิจารณาค้าขอของอัยการสูงสุดประจ้ารัฐ ศาลสูงสุดประจ้ารัฐจะต้อง
พิจารณาหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานจากจิตแพทย์ สถิติว่าบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้มีแนวโน้มที่จะ
กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศซ้้า ความส้าเร็จในการเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ  และประวัติการ
กระท้าผิดในอดีตของผู้กระท้าผิด เป็นต้น จนเป็นที่พอใจว่ามีแนวโน้มในระดับที่สูงที่ผู้กระท้าผิดจะ
กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรงอีกในอนาคต (‘A High Degree of Probability that the Offender 

                                                           
771 Section 29 of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 (Western 

Australia) 
772 Section 3 of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
773 Section 5 of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
774 Section 14(2) of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
775 Section 14(1) of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
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is Likely to Commit a Further Serious Sex Offence’) ถ้าไม่มีการขังผู้กระท้าผิดดังกล่าวไว้
ต่อไปและศาลจะไม่ออกค้าสั่งควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดดังกล่าวภายหลังพ้นโทษ776 

ระยะเวลาในการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษตามค้าพิพากษาของรัฐ
นิวเซาท์เวลส์มีความแตกต่างกับสองรัฐข้างต้นกล่าวคือ ระยะเวลาในการขังภายหลังจากพ้นโทษจะ
สิ้นสุดลงตามก้าหนดระยะเวลาที่ศาลก้าหนดไว้ในขณะมีค้าสั่งหรือถ้าศาลไม่ได้ก้าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดไว้ ระยะเวลาในการขังภายหลังพ้นโทษมีระยะเวลาจ้ากัดไม่เกิน  5 ปี ภายหลังจากที่ศาลมี
ค้าสั่งดังกล่าว777 อย่างไรก็ดีแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาการขังภายหลังพ้นโทษดังกล่าวแล้ว แต่ศาลสูงสุด
ประจ้ารัฐยังคงไว้ซึ่งอ้านาจในการออกค้าสั่งให้ขังบุคคลดังกล่าวไว้ภายหลังพ้นโทษเป็นครั้งที่ 2 หรือ
มากกว่านั้นตามค้าขอของพนักงานอัยการ778 อนึ่ง กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกบัทบทวนค้าสั่งเช่นเดียวกับกฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์และรัฐออสเตรเลียตะวันตก 

เมื่อศาลสูงสุดประจ้ารัฐมีค้าสั่งเกี่ยวกับการขังภายหลังพ้นโทษอย่างไรแล้ว 
อัยการสูงสุดหรือผู้กระท้าผิดมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวเพ่ือขอให้แก้ไขหรือยกเลิกค้าสั่งได้
ตลอดเวลา779 และข้าหลวงประจ้าส้านักงานแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด (Commissioner of 
the Corrective Service) จะต้องจัดท้ารายงานประจ้าปีเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดที่ถูกขังภายหลังพ้น
โทษเสนอต่ออัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาทุกปี780 

ตัวอย่างการใช้กฎหมายลักษณะนี้ได้แก่ คดีระหว่าง Fardon v. Queensland 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1980 จ้าเลยในคดีดังกล่าว เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุก 13 ปี ใน
ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา หลังจากรับโทษจ้าคุกได้ 8 ปี จ้าเลยก็ได้รับการพักการลงโทษ แต่
หลังจากได้รับการปล่อยตัวเพียง 20 วัน จ้าเลยก็กระท้าผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา ฐานร่วมเพศผิด
ธรรมชาติ และฐานท้าร้ายร่างกาย จ้าเลยจึงถูกพิพากษาจ้าคุกเป็นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน ค.ศ. 2003 อัยการสูงสุดแห่งรัฐควีนส์แลนด์ยื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ขังจ้าเลยไว้ต่อไป
ภายหลังพ้นโทษตามพระราชบัญญัติผู้ต้องขังที่เป็นอันตราย (ผู้กระท้าผิดทางเพศ) ค.ศ. 2003 ซึ่งศาล
มีค้าสั่งให้ขังจ้าเลยไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษได้ จ้าเลยอุทธรณ์ค้าสั่ง ศาลสูงสุดแห่งรัฐควีนส์แลนด์
วินิจฉัยว่า  

                                                           
776 Section 17(2)(3) of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New 

South Wales) 
777 Section 18(1) of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
778 Section 18(3) of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
779 Section 19(1) of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
780 Section 19(2) of the Crimes (Serious Sex Offenders) Act of 2006 (New South 

Wales) 
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“สิ่งที่ศาลกังวลเป็นอย่างมากคือ การที่จ้าเลยล้มเหลวในการเข้าร่วมหรือจะเข้า
ร่วมการบ้าบัดต่าง ๆ จนเสร็จสิ้น...ตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้มีความพยายามที่จะช่วยเหลือจ้าเลยให้
สามารถกลับคืนสู่สังคมได้...แต่จ้าเลยเลือกที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองหรือ
เข้ารับการบ้าบัดแก้ไขท่ีเหมาะสมเสียเป็นส่วนใหญ่… 

ตามรายงานและหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏต่อศาลแสดงให้เห็นแนวทางที่ส้าคัญ...
ที่จ้าเป็นจะต้องค้นหาต่อไป เป้าหมายอย่างหนึ่งที่ส้าคัญก็คือการแก้ไขฟ้ืนฟูจ้าเลย ถ้าจ้าเลยยังคงถูก
คุมขังไว้ต่อไป และด้วยความร่วมมือจากจ้าเลย ร่วมกับการบ้าบัดรักษาที่เหมาะสมดังที่นายแพทย์ 
Moyle ได้แนะน้าอาจน้าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เมื่อจะมีการทบทวนค้าสั่งนี้อีกครั้งในครั้งหน้า แต่
จนกว่าการทบทวนค้าสั่งจะมีขึ้นอีกครั้ง จ้าเลยจะต้องถูกควบคุมตัวไว้ต่อไปจนกว่าชุมชนจะได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองที่เพียงพอ”781   

4. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดภายหลังพ้นโทษ (Post-
Sentence Supervision in the Community)  

การควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดภายหลังพ้นโทษเป็นกฎหมายที่ให้อ้านาจศาลในการออก
ค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลภายในชุมชนต่อไปภายหลังพ้นโทษแม้ว่า
ผู้กระท้าผิดจะได้รับโทษจ้าคุกครบถ้วนตามค้าพิพากษาแล้วก็ตาม ปัจจุบันมี 5 รัฐ ของประเทศ
ออสเตรเลียคือ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐ ควีนส์แลนด์ รัฐออสเตรเลียใต้ รัฐวิคตอเรีย และรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตกที่บังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้782 

พระราชบัญญัติผู้ต้องขังที่เป็นอันตราย (ผู้กระท้าผิดทางเพศ) ค.ศ. 2003 (Dangerous 
Prisoners (Sexual Offenders) Act of 2003) แห่งรัฐควีนส์แลนด์ มาตรา 13 พระราชบัญญัติ
ผู้กระท้าผิดทางเพศที่เป็นอันตราย ค.ศ. 2006 (Dangerous Sexual Offenders Act of 2006) แห่ง
รัฐออสเตรเลียตะวันตก มาตรา 17(1)(b) และพระราชบัญญัติอาชญากรรม (ผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ
ร้ายแรง) ค.ศ. 2006 (Crimes (Serious Sexual Offenders) Act of 2006) แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
มาตรา 6 ถึงมาตรา 13 บัญญัติให้อ้านาจศาลในการออกค้าสั่งให้มีการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิด
เกี่ยวกับเพศ (Post-sentence Supervision Order) ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะเป็น
อันตรายต่อชุมชน783 โดยมีกระบวนการยื่นค้าขอและด้าเนินการออกค้าสั่งคล้ายคลึงกับกระบวนการ
ออกค้าสั่งให้คุมขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปเพ่ือป้องกันอันตรายแก่ชุมชนหรือสังคมภายหลังพ้นโทษตามที่
กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้ โดยหากศาลเห็นว่าค้าสั่งควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ
เพียงพอต่อการรับความปลอดภัยให้แก่ชุมชนแล้ว ก็ไม่จ้าต้องออกค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไป
ภายหลังพ้นโทษ และจึงมีค้าสั่งให้ควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษแทน  

                                                           
781 Fardon v. Attorney-General (High Court of Australia, 2004) 
782 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 35. 
783 Section 13 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland); Section 17(1)(b) of the Dangerous Sexual Offenders Act of 2006 
(Western Australia); Section 6-13 of the Crimes (Serious Sexual Offenders) Act of 2006 
(New South Wales); Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit. 
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อนึ่ง ถ้าศาลเห็นควรมีค้าสั่งให้ควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ ศาลจะ
ก้าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผู้กระท้าผิดต้องปฏิบัติตามเมื่อได้รับการปล่อยตัว เช่น การรายงานตัวตัวต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก้าหนด การรับการตรวจเยี่ยมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามค้าสั่ง
ศาล การแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่หรือสถานที่ท้างานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การไม่ย้ายออกจากหรืออยู่นอกรัฐที่ออกค้าสั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  การเข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดฟ้ืนฟูที่รัฐจัดให้ การสวมอุปกรณ์ควบคุมอิเลคทรอนิคส์ 
การห้ามพบปะกับบุคคลที่ศาลมีค้าสั่งห้าม การไม่ท้างานในประเภทที่ศาลก้าหนด การห้ามเปลี่ยนชื่อ 
และการไม่กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศภายในระยะเวลาที่ก้าหนด รวมไปถึงค้าสั่งใด ๆ ที่ศาลเห็นสมควร
ก้าหนด เป็นต้น784  

หากผู้กระท้าผิดประพฤติฝ่าฝืนเงื่อนไขการควบคุมดูแลของศาลมีโทษตามกฎหมาย 
เช่น กฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ก้าหนดโทษจ้าคุกส้าหรับการฝืนเงื่อนไขโดยไม่มีเหตุสมควรสูงสุด 2 
ปี หรือโทษจ้าคุกส้าหรับการถอดอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ติดตามตัวสูงสุด 5 ปี785 เป็นต้น 

ส้าหรับรัฐวิคตอเรียมีพระราชบัญญัติการเฝ้าระวังผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรง 
ค.ศ. 2005 (Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005) มาตรา 1 ที่ก้าหนดวัตถุประสงค์
ในการออกค้าสั่งควบคุมดูแลภายหลังพ้นโทษว่าเพ่ือเพ่ิมการคุ้มครองแก่ชุมชนด้วยการก้าหนดให้
ผู้กระท้าผิดที่ก้าลังรับโทษจ้าคุกส้าหรับการกระท้าผิดเกี่ยวกับเพศบางฐานและเป็นผู้ที่มีลักษณะเป็น
อันตรายต่อชุมชนให้ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลต่อไปในขณะที่กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี ซึ่งผู้มีอ้านาจร้องขอให้ศาลสูงสุดหรือศาลเขตประจ้ารัฐ (Supreme Court or 
County Court) มีค้าสั่งดังกล่าวคือ เลขานุกรมกรมยุติธรรม (Secretary of the Department of 
Justice)786  

โดยผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศร้ายแรงตามกฎหมายนี้หมายถึงผู้ที่ก้าลังรับโทษจ้าคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระท้าต่อเด็กอายุต่้ากว่า18 ปี เท่านั้น ไม่รวมถึงการกระท้าผิดต่อผู้ใหญ่ เช่น 
ข่มขืนกระท้าช้าเราเด็ก การประทุษร้ายเด็กเพ่ือการอนาจาร การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กอายุ
ต่้ากว่า 16 ปี การกระท้าอนาจารต่อเด็กอายุต่้ากว่า 16 ปี การลักพาตัวและกักขังเด็ก การลักพาตัว

                                                           
784 Section 16 of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 

(Queensland); Section 18 of the Dangerous Sexual Offenders Act 2006 (Western 
Australia); Section 11 of the Crimes (Serious Sexual Offenders) Act of 2006 (New 
South Wales) 

785 Section 43AA of the Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003 
(Queensland) 

786 Section 1 and 14 of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005 
(Victoria) 
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เด็กอายุต่้ากว่า 16 ปี การมีสื่อลามกเกี่ยวกับเด็กไว้ในครอบครอง และการกระท้าผิดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
เพศ เช่น การร่วมเพศกับสัตว์ หรือการเตร็ดเตร่ใกล้โรงเรียน เป็นต้น787  

ค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายงานการประเมินผู้กระท้า
ผิดโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง788 ซึ่งศาลจะมีค้าสั่งให้ควบคุม
ผู้กระท้าผิดที่เข้าหลักเกณฑ์ได้ต่อเมื่อเป็นที่พอใจต่อศาลว่าผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มในระดับที่สูงที่จะ
กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศอีกในอนาคตถ้าได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชนไปภายหลังจากพ้นโทษจ้าคุก
ตามค้าพิพากษา789 

ในการออกค้าสั่งควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดภายหลังพ้นโทษดังกล่าวจะมีการระบุ
เงื่อนไขให้ผู้กระท้าผิดต้องปฏิบัติตามหลายประการเช่น เงื่อนไขห้ามกระท้าผิดทางอาญา ผู้กระท้าผิด
ต้องรายงานตัวและรับการตรวจเยี่ยมจากเลขานุการหรือผู้แทน ห้ามผู้กระท้าผิดย้ายที่อยู่โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ห้ามย้ายออกจากรัฐวิคตอเรียโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการพักการลงโทษผู้ใหญ่ (the Adult Parole Board) เช่น ก้าหนดเวลาที่ผู้กระท้าผิดต้อง
อยู่บ้านและสถานที่ที่ห้ามไม่ให้ผู้กระท้าผิดเข้าไป เป็นต้น790 

ภายหลังจากออกค้าสั่งแล้ว ศาลที่ออกค้าสั่งจะต้องทบทวนค้าสั่งภายในระยะเวลาไม่
เกิน 3 ปี นับแต่ออกค้าสั่งครั้งแรกและต้องทบทวนค้าสั่งทุก ๆ  3 ปี หลังจากนั้น 791 และเลขานุการ
กรมยุติธรรมอาจขอให้มีการต่ออายุค้าสั่ง (Renewal) เมื่อใดก็ได้ตราบเท่าที่ค้าสั่งเดิมยังมีผลใช้
บังคับ792  

เลขานุการกรมยุติธรรมหรือผู้กระท้าผิดมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค้าสั่ง
ควบคุมภายหลังพ้นโทษดังกล่าวได้793 

3.3.2.2 มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด  
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
ประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ (States) กับ 2 อาณาเขตการปกครอง 

(Territories) หลัก ๆ  แต่ละรัฐและอาณาเขตการปกครองมีรัฐบาลบริหารราชการภายในของตนเอง 
รวมทั้งมีฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ และศาลสูงสุดเป็นของตนเองด้วย อย่างไรก็ดีจากการศึกษา
พบว่าไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญแห่งเครือจักรภพและระดับรัฐของประเทศออสเตรเลียที่กล่าวถึง

                                                           
787 Section 3(1) and Schedule of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 

2005 (Victoria) 
788 Section 6-7 of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005 (Victoria) 
789 Section 11(1) of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005 (Victoria) 
790 Section 15 of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005 (Victoria) 
791 Section 21(1)(a)(b) of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005 

(Victoria) 
792 Section 24(1) of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005 (Victoria) 
793 Section 36, 37 of the Serious Sex Offenders Monitoring Act of 2005 

(Victoria) 
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การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้าผิดมีเพียงเรื่องเดียวคือ  สิทธิของ
ผู้กระท้าผิดในการได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน794  

ส่วนบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในประเทศออสเตรเลียก็
ค่อนข้างจะหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและอาณาเขตการปกครอง  เริ่มตั้งแต่อ้านาจใน
การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระท้าผิดของรัฐบาลของแต่ละรัฐและอาณา
เขตการปกครองมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ท้าให้กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ของประเทศออสเตรเลียมีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลาย บางครั้งปรากฏอยู่ในรูปแบบของกฎหมาย
อาญา บางครั้งเป็นปรากฏเป็นกฎหมายด้านราชทัณฑ์ และบางครั้งก็ปรากฏอยู่ ในรูปแบบ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการก้าหนดโทษที่ใช้บังคับอยู่ในบางรัฐเท่านั้น นอกจากนี้ เนื้อหาสาระของ
กฎหมายที่กล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดก็มีความแตกต่างกันไปอีกทั้งที่กล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดไว้เป็นเพียงหลักการกว้าง ๆ โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไป
ด้าเนินการพัฒนาและปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเอง ไปจนถึงกฎหมายที่กล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟู
ไว้ค่อนข้างละเอียดถึงแนวทางและกฎเกณฑ์ในการด้าเนินการ795 

กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของรัฐและอาณาเขตการปกครองต่าง ๆ 
ในประเทศออสเตรเลียมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1) อาณาเขตเมืองหลวงออสเตรเลีย (Australian Capital Territory) 
พระราชบัญญัติอาชญากรรม (การลงโทษ) ค.ศ. 2005 แห่งอาณาเขตเมืองหลวง

ออสเตรเลียมาตรา 7 ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการลงโทษไว้ว่า “ศาลอาจก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิด
เพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรับประกันว่าผู้กระท้าผิดจะได้รับโทษที่เพียงพอส้าหรับการกระท้าผิด
ของตนเองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม 

2. เพ่ือป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องปรามไม่ให้ผู้กระท้าผิดหรือบุคคลอ่ืน ๆ 
กระท้าผิดกฎหมายในลักษณะเดียวกันหรือเป็นอย่างเดียวกัน 

3. เพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมจากผู้กระท้าผิดกฎหมาย 
4. เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
5. เพ่ือให้ผู้กระท้าผิดต้องรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง 
6. เพ่ือประณามการกระท้าของผู้กระท้าผิด 

                                                           
794 Section 79 of the Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (Imp) 

(an Act of the Parliament of the United Kingdom). 
795 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based Correctional 

Offender Rehabilitation Programs: The 2009 National Picture in Australia, 
(Canberra; Australian Institute of Criminology, 2011), p. 4,  Retrieved July 1, 2015 from 
http://www.aic.gov.au/media_library/publications/rpp/112/rpp112.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Parliament
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom
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7. เพ่ือให้ตระหนักได้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นแก่เหยื่อของอาชญากรรมและ
สังคม”796 

พระราชบัญญัติการบริหารจัดการราชทัณฑ์ ค.ศ. 2007 แห่งอาณาเขตเมือง
หลวงออสเตรเลีย ในส่วนของค้าน้าของกฎหมายได้วางหลักการไว้ว่า  “ในการบริหารจัดการผู้กระท้า
ผิดที่ต้องโทษจ้าคุก ผู้ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีหรือผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ตามกฎหมาย
ควรจะต้องเป็นไปเพ่ือรักษาความปลอดภัย สังคมที่เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย... (c) ด้วยการ
ส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท้าผิด”797  

ในส่วนของวัตถุประสงค์ของกฎหมาย มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า “เพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยแก่สาธารณะและการรักษาไว้ซึ่งสังคมที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการ 

1. การรับประกันการคุมขังผู้ต้องขังในทัณฑสถานด้วยความแน่นหนาและ 
2. การรับประกันความยุติธรรม ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของทัณฑสถานและ 
3. การรับประกันว่าผู้ต้องขังจะได้รับการปฏิบัติในแนวทางที่เหมาะสม มี

มนุษยธรรมและเป็นธรรมและ 
4. การส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท้า

ผิด”798  
และมาตรา 9(f) กล่าวถึงการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับนี้ว่าจะต้องเป็นการ

ด้าเนินการเพ่ือ “ส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท้าผิดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ” 

ที่มาของการบัญญัติกฎหมายฉบับดังกล่าวมาจากการเปิดเรือนจ้าแห่งใหม่ ชื่อ 
Alexander Maconochie Centre: AMC) ตั้งอยู่ที่เมืองแคนเบอร์ร่า (Canberra) เมืองหลวง
ออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตเมืองหลวงออสเตรเลียที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2008  
โดยรัฐบาลของอาณาเขตเมืองหลวงออสเตรเลียได้ส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่รับโทษอยู่ใน
เรือนจ้าดังกล่าวด้วยการจัดโปรแกรมบ้าบัดเฉพาะด้านหลาย ๆ โปรแกรมเช่น การให้ค้าปรึกษาแก่
ผู้กระท้าผิดรายตัวหรือเป็นกลุ่ม การให้การศึกษาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด กิจกรรมสร้าง
ทักษะในการนึกคิดและการป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเช่นเดิม (Relapse Prevention and 
Cognitive Skill-building Activities) ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองปัจจัยเสี่ยงของผู้กระท้าผิดแต่ละคน 
เป็นต้น โดยโปรแกรมเหล่านี้จะด้าเนินการควบคู่ไปกับโปรแกรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเรือนจ้า รวม
ไปถึงการสร้างชุมชนบ้าบัด (Therapeutic Community) ผ่านการพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนด้วยตนเอง การร่วมกันสนับสนุนและการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงผู้กระท้าผิด และการ
สร้างศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว (The Pre-release Transitional Release Centre (or 

                                                           
796 Section 7 of the Crimes (Sentencing) Act 2005 (Australian Capital Territory) 
797 Preamble of the Corrections Management Act 2007 (Australian Capital 

Territory) 
798 Section 7 of the Crimes (Sentencing) Act 2005 (Australian Capital Territory) 
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TRC)) ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องขังให้สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้ สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
และช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถลงหลักปักฐานได้ 799  

นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติอาชญากรรม (การบริหารการลงโทษ) ค.ศ. 2005 
(The Crimes (Sentence Administration) Act 2005)  มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า “การปฏิบัติต่อ
ผู้กระท้าผิดที่ได้รับโทษตามค้าพิพากษาจะต้องเป็นไปในแนวทางดังต่อไปนี้เท่าที่จะสามารถกระท้าได้
ในทางปฏิบัติ 

1. ด้วยความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้กระท้าผิด 
2. เพ่ือรับประกันการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดอย่างเหมาะสม มีมนุษยธรรมและ

เป็นธรรม 
3. เพ่ือมิให้มีการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดอย่างทรมานหรือป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม 

หรือด้วยความเลวทราม 
4. เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท้า

ผิด”800 
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้ที่ถูกฝาก

ขังหรือถูกขังไว้ระหว่างพิจารณา (Full-time Detainee as to Committal or Remand Order) ผู้ที่
ศาลมีค้าพิพากษาให้ปล่อยตัวโดยให้ท้าทัณฑ์บนไว้ (Good Behavior Bond) และผู้ที่ได้รับการพัก
การลงโทษ (Parole)801 ตัวอย่างเช่น มาตรา 99 ที่อนุญาตให้ก้าหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวให้แก่ผู้ที่
ศาลมีค้าพิพากษาให้ปล่อยตัวโดยให้ท้าทัณฑ์บนไว้ว่าต้องเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูด้วย 802 หรือ
มาตรา 120(2)(k) ที่ให้อ้านาจคณะกรรมการพักการลงโทษ (Parole Board) ในการพิจารณาว่าจะ
อนุญาตให้ผู้ต้องขังรายหนึ่งรายใดได้รับการพักการลงโทษจ้าคุกหรือไม่โดยการพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์หลาย ๆ ประการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ว่า “มีแนวโน้มที่การพักการลงโทษจะช่วยให้ผู้กระท้า
ผิดสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในชุมชนที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่” จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าบทบัญญัติ

                                                           
799 John Hargreaves, “Beyond rehab: Where does the prison fit?,” Current 

Issues in Criminal Justice 21 (2009): 148-153 quoted in Karen Heseltine, Andrew Day 
and Rick Sarre, Prison-based correctional offender rehabilitation programs: The 
2009 national picture in Australia, op.cit., p. 5. 

800 Section 7 of the Crimes (Sentence Administration) Act of 2005 (Australian 
Capital Territory). 

801 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 
offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, op.cit., 
p. 5.; Crimes (Sentence Administration) Act of 2005 (Australian Capital Territory) 

802 Ibid. 
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ดังกล่าวได้รวมเอาองค์ประกอบในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการพักการลงโทษด้วย803 

2) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) 
พระราชบัญญัติอาชญากรรม (กระบวนการลงโทษ) ค.ศ. 1999 แห่งรัฐนิวเซาท์

เวลส์ มาตรา 3A ระบุวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท้าผิดอาญาไว้ว่า “ 
1. เพ่ือรับประกันว่าผู้กระท้าผิดได้รับโทษที่เพียงพอส้าหรับการกระท้าผิด 
2. เพ่ือป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องปรามผู้กระท้าผิดและบุคคลอ่ืน ๆ จาก

การกระท้าผิดในลักษณะเดียวกัน 
3. เพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมจากผู้กระท้าผิดกฎหมาย 
4. เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
5. เพ่ือให้ผู้กระท้าผิดรับผิดชอบในการกระท้าของตนเอง 
6. เพ่ือประณามพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด 
7. เพ่ือให้ตระหนักได้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นแก่เหยื่อของอาชญากรรมและ

สังคม”804 
พระราชบัญญัติอาชญากรรม (การบริหารการลงโทษ) ค.ศ. 1999 (แก้ไขเมื่อปี 

ค.ศ. 2008) บัญญัติวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจัดการลงโทษผู้กระท้าผิดไว้ว่า 
“(1)  เพ่ือรับประกันว่าผู้กระท้าผิดที่ศาลก้าหนดให้ต้องได้รับการควบคุมตัว

ไว้ได้ถูกย้ายออกจากชุมชนโดยทั่วไปและได้รับการจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย แน่นหนา
และมีมนุษยธรรม 

(2)  เพ่ือรับประกันว่าผู้กระท้าผิดอ่ืน ๆ จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลใน
ลักษณะที่ปลอดภัย แน่นหนาและมีมนุษยธรรม 

(3)  เพ่ือรับประกันว่าจะไม่มีการคุกคามหรืออันตรายต่อความปลอดภัยของ
ผู้ที่อยู่ในการควบคุมตัวหรือการควบคุมดูแล 

(4)  เพ่ือจัดให้ผู้กระท้าผิดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือให้สามารถกลับคืนสู่
สังคมท่ัวไปได”้ 805 

และยังมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 1986 ที่บัญญัติให้มีการ
ตระหนักและการจัดโปรแกรมส้าหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท้าผิดหรือผู้กระท้าผิดเรียกว่า “โปรแกรม
แทรกแซง” (Intervention Programs) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้(1) 

                                                           
803 Section 120(2)(k) of the Crimes (Sentence Administration) Act of 2005 

(Australian Capital Territory) 
804 Section 3A  of the Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (New South 

Wales) 
805 Section 2A(1) of the Crimes (Administration of Sentences) Act 1999 (New 

South Wales) 
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(a)  เพ่ือจัดกรอบแผนงานเพ่ือการตระหนักและการจัดการโปรแกรมด้วย
วิธีการทางเลือกบางประการในการจัดการกับผู้ที่ได้กระท้าผิดกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่ากระท้าผิด
กฎหมาย และ 

(b)  เพ่ือรับประกันว่าโปรแกรมดังกล่าวจะน้าไปใช้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวทุกคนและโปรแกรมดังกล่าวจะได้รับการจัดการและบริหาร
อย่างเหมาะสม และ 

(c)  เพ่ือลดแนวโน้มพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายในอนาคตด้วยการจัด
ให้มีการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว 

(2)  ในการบัญญัติกฎหมายส่วนนี้ รัฐบาลตระหนักว่า... 
(b)  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่ประสบความส้าเร็จจะน้าไปสู่การรักษาไว้

ซึ่งสังคมที่ปลอดภัยสงบสุขและเป็นธรรม” 806 
และมาตรา 347 บัญญัติว่า  

“(1)  กฎเกณฑ์ท่ีออกตามความในกฎหมายนี้อาจประกาศว่าโปรแกรมที่ใช้ใน
การจัดการผู้กระท้าผิดหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท้าผิดตามที่กล่าวถึงในกฎเกณฑ์ดังกล่าวคือ 
“โปรแกรมแทรกแซง” ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายส่วนนี้ 

(2)   วัตถุประสงค์ของโปรแกรมดังกล่าวอาจรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
(a)  การสนับสนุนการบ้าบัดรักษาหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดหรือ

ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท้าผิด 
(b)  การสนับสนุนให้ผู้กระท้าผิดกลับคืนสู่ชุมชน807 

ตามกฎหมายนี้  ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท้าผิดกฎหมายอาจจะต้องเข้าร่วม
โปรแกรมแทรกแซงได้ในหลาย ๆ ช่วงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น ศาลอาจอนุญาตให้
บุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัว โดยก้าหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว
ว่าบุคคลดังกล่าวต้องยินยอมเข้ารับการประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูหรือบ้าบัดต่าง ๆ 808 หรือในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าบุคคลใดกระท้าผิดตามกฎหมายจริง ศาล
ก็อาจมีค้าสั่งให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมโปรแกรมแทรกแซงโดยก้าหนดเป็นเงื่อนไขในกรณีที่ศาลจะ
ปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไปโดยให้ท้าทัณฑ์บนแทนการลงโทษหรือในกรณีรอการลงโทษแก่ผู้กระท้า

                                                           
806 Chapter 7, Part 4, Section 345 of the Criminal Procedure Act 1986 (New 

South Wales) 
807 Chapter 7, Part 4, Section 347 
808 Section 36A(1) of the Bail Act 1978 (New South Wales); Karen Heseltine, 

Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional offender rehabilitation 
programs: The 2009 national picture in Australia, p. 6. 
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ผิด809 นอกจากนี้ ศาลยังอาจจะเลื่อนการลงโทษผู้กระท้าผิดออกไปก่อนเพ่ือให้ผู้กระท้าผิดได้รับการ
ประเมินความเหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรมแทรกแซงหรือเพ่ือให้ผู้กระท้าผิดได้เข้าร่วมโปรแกรม
แทรกแซงอีกด้วย810 

ส้าหรับผู้กระท้าผิดที่ติดยาเสพติด ผู้พิพากษาศาลยาเสพติด (Drug Court) มี
อ้านาจออกค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้้าและศาลพิพากษาลงโทษให้เข้ารับการบ้าบัด
อาการติดยาเสพติดโดยไม่จ้าต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระท้าผิด811 กล่าวคือ ศาลมีอ้านาจออก
ค้าสั่งบังคับให้ผู้กระท้าผิดเข้ารับการบ้าบัดและผู้กระท้าผิดก็ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าว โดยผู้
พิพากษาจะคอยควบคุมดูแลการบ้าบัดของผู้กระท้าผิดดังกล่าวจนกว่าผู้กระท้าผิดจะมีสิทธิได้รับการ
พักการลงโทษ812  

3) อาณาเขตดินแดนตอนเหนือ (Northern Territory) 
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1995 มาตรา 5 ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการ

ก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดไว้ว่า 
1. เพ่ือลงโทษผู้กระท้าผิดให้ได้ขนาดหรือในแนวทางที่เป็นธรรมส้าหรับทุก

พฤติการณ ์
2. เพ่ือให้ศาลมีค้าสั่งก้าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถ

แก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้ 
3. เพ่ือให้ผู้กระท้าผิดหรือบุคคลอ่ืน ๆ เสียก้าลังใจที่จะกระท้าผิดกฎหมายเป็น

อย่างเดียวกันหรือในท้านองเดียวกัน 
4. เพ่ือให้เกิดความชัดแจ้งโดยผ่านค้าสั่งศาลว่าสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมของ

ผู้กระท้าผิดดังกล่าว 
5. เพ่ือปกป้องคุ้มครองอาณาเขตการปกครองจากผู้กระท้าผิด 
6. เพ่ือวัตถุประสงค์ตั้งแต่สองวัตถุประสงค์หรือมากกว่าดังที่กล่าวในมาตรานี้813  
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1995 ส่วนที่ 6 ให้อ้านาจศาลในการ

ก้าหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้กระท้าผิดต้องเข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดรักษาตามที่ก้าหนด  โดยมาตรา 100 
บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลจะออกค้าสั่งโดยก้าหนดเงื่อนไขหรือออกค้าสั่งก้าหนดให้ผู้กระท้าผิดมีภาระ
ผูกพันในการกระท้าการใด ศาลอาจก้าหนดเงื่อนไขหรือภาระผูกพันให้ผู้กระท้าผิดเข้าร่วมโปรแกรม
บ้าบัดรักษาตามที่ก้าหนด” โดยมาตรา 101 บัญญัติให้ศาลต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระท้าผิดใน

                                                           
809 Section 10(1)(c) of the Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (New South 

Wales) and Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 
offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia. 

810 Ibid., p. 7. 
811 Section 2A of the Drug Court Act 1998 (New South Wales) 
812 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 

offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, p. 7. 
813 Section 5 of the Sentencing Act 1995 (Northern Territory) 
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การเข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดดังกล่าวเสียก่อนจึงออกค้าสั่งก้าหนดเงื่อนไขหรือภาระดังกล่าวให้แก่
ผู้กระท้าผิดได้814 และมาตรา 102 ก้าหนดว่า ก่อนที่ศาลจะออกค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดเข้ารับการบ้าบัด
ดังกล่าว ศาลจะต้องอธิบายวัตถุประสงค์และผลของค้าสั่ง ผลลัพธ์ที่อาจตามมาถ้าผู้กระท้าผิดล้มเหลว
ไม่สามารถปฏิบัติตามค้าสั่งดังกล่าวได้โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังเป็นข้อแก้ตัวได้ ผลประโยชน์
และผลเสียจากการเข้าร่วมโปรแกรมตามค้าสั่งของศาลรวมทั้งความเสี่ยงด้านการแพทย์และประโยชน์
จากตัวยาที่ใช้ในโปรแกรมให้ผู้กระท้าผิดฟังด้วยภาษาที่ผู้กระท้าผิดสามารถเข้าใจได้815 และยังมี
มาตรา 9(a) ที่ให้อ้านาจศาลในการออกค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดสามารถรับโทษตามค้าพิพากษาใน
ระหว่างกลับไปอยู่ในชุมชนได้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด816  

4) รัฐควีนส์แลนด์ (Queenlands) 
พระราชบัญญัติโทษและกระบวนการก้าหนดโทษ ค.ศ. 1992 มาตรา 9(1) แห่ง

รัฐควีนส์แลนด์บัญญัติถึงวัตถุประสงค์ในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดไว้ในลักษณะเดียวกับ
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1995 มาตรา 5 ของอาณาเขตการปกครองตอนเหนือ (Nothern 
Territory) โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ให้อ้านาจศาลในการมีค้าสั่งก้าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
ผู้กระท้าผิดสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้817 

เกี่ยวกับการให้บริการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดนั้น รัฐควีนส์แลนด์มีส้านักราชทัณฑ์
ของรัฐ (Queensland Corrective Services) มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดบริการบ้าบัดรักษาและแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามความในพระราชบัญญัติกองบริการบ้าบัดรักษา ค.ศ. 2006 โดยมาตรา 3 
บัญญัติวัตถุประสงค์ของการให้บริการบ้าบัดรักษาว่าเพ่ือความปลอดภัยของชุมชนและป้องกัน
อาชญากรรมด้วยการควบคุมตัวผู้กระท้าผิดไว้อย่างมีมนุษยธรรม ควบคุมดูแลและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิด818 

มาตรา 226 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติถึงบริการและโปรแกรมที่จะต้อง
จัดให้กับผู้กระท้าผิดไว้ว่า “…  

(1) ผู้บริหารสูงสุดของส้านักงานราชทัณฑ์จะต้องจัดบริการหรือโปรแกรม 
(a) ส้าหรับสวัสดิการทางการแพทย์และศาสนาของผู้ต้องขัง และ 
(b) เพ่ือช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมื่อ

ได้รับการปล่อยตัว รวมถึงการฝึกทักษะต่าง ๆ แก่ผู้ต้องขัง และ 
(c) เพ่ือริเริ่ม รักษาไว้และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท้าผิดกับ

สมาชิกในครอบครัวและชุมชน และ 
(d) เพ่ือช่วยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 

                                                           
814 Section 101 of the Sentencing Act 1995 (Northern Territory) 
815 Section 102 of the Sentencing Act 1995 (Northern Territory) 
816 Section 9(a) of the Sentencing Act 1995 (Northern Territory) 
817 Section 9(1) of the Penalties and Sentences Act 1992 (Queensland) 
818 Section 3 of the Corrective Service Act 2006 (Queensland) 
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(2)  การจัดบริการและโปรแกรมดังกล่าวจะต้องค้านึงถึงความต้องการของ
ผู้กระท้าผิดเป็นการเฉพาะ (Special needs)”819 ซึ่งหน่วยงานบริการการบ้าบัดรักษาดังกล่าวได้น้า
กรอบงานตามที่บัญญัติในกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีการก้าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายดังกล่าวก้าหนดไว้  

5) รัฐออสเตรเลียใต้ (South Australia) 
พระราชบัญญัติกฎหมายอาญา (การลงโทษ) ค.ศ. 1988 มาตรา 10(1)(m) 

บัญญัติปัจจัยและวัตถุประสงค์ในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดที่ศาลจะต้องค้านึงถึงไว้หลายประการ
ว่า  

1. พฤติการณ์การกระท้าผิด 
2. ความผิดอื่นที่อาจน้ามาพิเคราะห์ด้วย 
3. ถ้าการกระท้าผิดเป็นส่วนหนึ่งของการกระท้าผิดอ่ืนในลักษณะของชุดการ

กระท้าผิดที่ลักษณะหรือรูปแบบการกระท้าผิดเป็นอย่างเดียวกัน 
4. พฤติการณ์ของเหยื่อในการกระท้าผิด 
5. การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระท้าผิด 
6. ถ้าผู้กระท้าผิดเป็นผู้ใหญ่และมีเด็ก (ซึ่งไม่ ใช่ผู้เสียหาย) เป็นผู้รู้เห็นการ

กระท้าผิดดังกล่าว 
7. ความร้ายแรงของการมีส่วนในการกระท้าผิดครั้งดังกล่าวของผู้กระท้าผิด 

(รวมถึงการกระท้าใดเพ่ือบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียอันเนื่องมาจากการกระท้าผิดด้วย) 
8. ระดับการให้ความร่วมมือในการสืบสวนเกี่ยวกับการกระท้าผิดของผู้กระท้า

ผิด 
9. ผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดที่มีต่อตัวผู้กระท้าผิดหรือบุคคลอ่ืน ๆ  
10. ความจ้าเป็นที่จะท้าให้แน่ใจว่าผู้กระท้าผิดถูกลงโทษอย่างเพียงพอส้าหรับ

การกระท้าผิดดังกล่าวแล้ว 
11. ลักษณะหรือขอบเขตการยึดทรัพย์สิน ถ้าจะมีหรือได้มีการยึดทรัพย์สิน 

(นอกเหนือไปจากการยึดทรัพย์เพ่ือลบล้างประโยชน์ที่ผู้กระท้าผิดได้รับจากการกระท้าผิดกฎหมาย)  
12. ลักษณะ ประวัติในอดีต อายุ ทรัพย์สิน และสภาพร่างกายหรือจิตใจของ

ผู้กระท้าผิด 
13. การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
14. ผลกระทบของโทษอันอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้กระท้าผิด 
15. ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง820 
อย่างไรก็ดีวัตถุประสงค์เพ่ือ “การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด” ยังเป็นวัตถุประสงค์

รองจากการลงโทษ “เพ่ือความปลอดภัยของชุมชน” ตามมาตรา 10(1b)821 

                                                           
819 Section 266 of the Corrective Service Act 2006 (Queensland) 
820 Section 10(1)(m) of the Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (South 

Australia)  
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ส้าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการแก้ไขฟ้ืนฟูให้แก่ผู้กระท้าผิดคือ หน่วยงานด้าน
ราชทัณฑ์ของรัฐ (The Department for Correctional Services) โดยการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดของเรือนจ้าต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติทัณฑสถาน ค.ศ. 1982 มาตรา 
23(3)822 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการประเมินผู้ต้องขังว่า (Prisoner Assessment) ในการประเมินผู้ต้องขัง
ตามมาตรานี้ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องค้านึงถึง “… 

1. อายุ เพศ และภูมิหลังทางสังคม การแพทย์ จิตวิทยา อาชีพและประวัติของ
ผู้ต้องขัง และ 

2. ความต้องการของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการศึกษาหรือการฝึกฝนหรือการ
บ้าบัดรักษาทางการแพทย์และจิตเวช และ 

3. ความถนัดหรือความเหมาะสมของผู้กระท้าผิดส้าหรับการฝึกฝนหรือการ
ท้างานในรูปแบบใด ๆ  และ 

4. พฤติการณ์ในการกระท้าผิดที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดต้องรับโทษจ้าคุกและ
ระยะเวลาของโทษจ้าคุก และ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดตามที่ปรากฏในเอกสารของศาล และ 
6. พฤติกรรมของผู้ต้องขังในระหว่างอยู่ในเรือนจ้า และ 
7. การค้านึงถึงความปลอดภัยของและอัตราว่างของที่พักส้าหรับผู้กระท้าผิดใน

เรือนจ้า 
8. ค้าถามเก่ียวกับการรักษาไว้ซึ่งความผูกพันของผู้กระท้าผิดที่มีต่อครอบครัว 
9. ในกรณีที่เกี่ยวข้อง แผนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวผู้ต้องขังและ

การแก้ไขฟ้ืนฟูในทางสังคมของผู้กระท้าผิด 
10.  อ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บริหารของหน่วยงานเห็นว่าเกี่ยวข้อง… 
มาตรา 23(6) ก้าหนดไว้ว่า เมื่อท้าการประเมินผู้ต้องขังเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บริหาร

ของหน่วยงานจะต้องจัดเตรียมโปรแกรมส้าหรับผู้ต้องขังโดยจะต้องเป็นโปรแกรมที่ประกอบไปด้วย
การศึกษาหรือการฝึกฝนหรือการบ้าบัดทางการแพทย์หรือจิตเวช และภายหลังจากที่ได้มีการประเมิน
เพ่ิมเติมแล้ว อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้823 

กระบวนการตามมาตรา 23 ดังกล่าวเป็นบทบังคับให้ผู้บริหารเรือนจ้าต่าง ๆ 
ต้องปฏิบัติตาม โดยกรอบการด้าเนินการตามกฎหมายนี้ไม่ได้บังคับว่าการแก้ไขฟ้ืนฟูจะต้องก้าหนด
เป้าหมายไปที่ปัจจัยที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย (Criminogenic Factors) ของผู้กระท้าผิด แต่

                                                           
821 Section 10(1)(m), 10(1b) of the Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (South 

Australia); Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 
offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, p. 8. 

822 Ibid. 
823 Section 23 of the Correctional Services Act 1982 (Southern Australia) 
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วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้เน้นการจัดโปรแกรมที่ครอบคลุมความต้องการของผู้กระท้าผิดที่
หลากหลาย 824  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรา 23 ดังกล่าวจะไม่ได้กล่าวถึง “การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิด” ไว้อย่างชัดแจ้ง แต่กรมราชทัณฑ์ของรัฐควีนส์แลนด์ (The Department for Correctional 
Services) ก็ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงานไว้ว่าเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่าง
ชัดเจนกล่าวคือ  

“การปฏิบัติการเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของกรมราชทัณฑ์ครอบคลุมถึง
โปรแกรมและบริการที่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้า
ผิดด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้กระท้าผิดและผู้ต้องขังได้มีโอกาสใช้ชีวิตในทางที่เป็นประโยชน์และชอบ
ด้วยกฎหมาย ด้วยการจัดโปรแกรมและบริการตามความมุ่งหมายส้าหรับผู้กระท้าผิดและผู้ต้องขัง  
กรมราชทัณฑ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อลดการกระท้าผิดซ้้าและความปลอดภัยของชุมชน”825 

6) รัฐทาสมาเนีย (Tasmania)  
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1997 แห่งรัฐทาสมาเนียไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดหรือโปรแกรมบ้าบัดใด ๆ ไว้เลย826  
ส่วนพระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1977 มาตรา 3(e)(ii) กล่าวถึงการแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการบังคับโทษแก่ผู้กระท้าผิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
“วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้คือ 
…1.  เพ่ือช่วยป้องกันอาชญากรรมและส่งเสริมการเคารพกฎหมายด้วยการให้

อ้านาจศาลในการ 
(1) ก้าหนดโทษโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องปรามผู้กระท้าผิดและบุคคลอ่ืน 

ๆ ไม่ให้กระท้าผิดกฎหมายและ 
(2) ก้าหนดโทษโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและ 
(3) ก้าหนดโทษเพ่ือประณามพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด...”827 

ส่วนมาตรา 27H แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้อ้านาจศาลในการออกค้าสั่งให้
ผู้กระท้าผิดเข้ารับการบ้าบัดอาการติดยาเสพติดโดยศาลอาจออกค้าสั่งเพ่ิมเติมเช่น ค้าสั่งให้ผู้กระท้า
ผิดต้องเข้ารับการตรวจสารเสพติด (Drug Testing) ค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดต้องเข้าโปรแกรมถอนพิษยา
เสพติดหรือโปรแกรมบ้าบัดอ่ืน ๆ  ค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดเข้ารับการฝึกอาชีพ รับการศึกษา การท้างาน 
การแก้ไขฟ้ืนฟูหรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ตามท่ีก้าหนดในค้าสั่ง เป็นต้น828 

 

                                                           
824 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 

offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, p. 9. 
825 Ibid. 
826 Corrections Act 1997 (Tas) ad Karen Heseltin; op.cit., p. 10. 
827 Section 3(e)(ii) of the Sentencing Act 1997 (Tasmania) 
828 Section 27H(1) of the Sentencing Act 1997 (Tasmania) 
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7) รัฐวิคตอเรีย (Victoria) 
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1991 แห่งรัฐวิคตอเรียกล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท้าผิดไว้เป็นการทั่วไปอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น โดยมาตรา 5(1) บัญญัติวัตถุประสงค์ในการก้าหนด
โทษของศาลว่า “วัตถุประสงค์เดียวที่อาจใช้ในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดคือ  

1. เพ่ือลงโทษผู้กระท้าผิดภายในขอบเขตและในลักษณะที่เป็นธรรมส้าหรับ
พฤติการณ์ทั้งปวงหรือ 

2. เพ่ือป้องปรามผู้กระท้าผิดหรือบุคคลอ่ืนไม่ให้กระท้าผิดกฎหมายอย่าง
เดียวกันหรือในลักษณะเดียวกันอีก หรือ 

3. เพ่ือก้าหนดเงื่อนไขที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าท้าให้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดเป็นไปได้ง่ายขึ้น หรือ 

4. เพ่ือแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าศาลต้าหนิติเตียนพฤติกรรมที่ผู้กระท้าผิดได้
กระท้าลงไป หรือ 

5. เพ่ือปกป้องชุมชนจากผู้กระท้าผิด หรือ 
6. การรวมกันของวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่สองประการหรือมากกว่า

ขึ้นไป829  
บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการให้อ้านาจศาลในการก้าหนดเงื่อนไขในการแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดมากกว่าที่จะเป็นการส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในเนื้อหาของกฎหมายเอง 830  
ส้าหรับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1986 และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็

กล่าวถึงวัตถุประสงค์และโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ดีมาตรา 
57B กล่าวถึงการอนุญาตให้ผู้กระท้าผิดออกนอกเรือนจ้าเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation and 
Transition Permit)831 ไว้ว่า “เลขานุการ (The Secretary) อาจอนุญาตให้ผู้กระท้าผิดออกนอก
เรือนจ้าเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใดดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายหรือการศึกษาของผู้ต้องขัง 
2. เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากเลขานุการว่าเป็นโปรแกรมที่

ได้รับการออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการรักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้ต้องขัง 
3. เพ่ือให้ผู้ต้องขังพักอาศัยอยู่ในศูนย์เปลี่ยนผ่าน (Transition Center) ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ตามแผนส้าหรับผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาต 
4. เพ่ือหางานหรือท้างานรวมถึงกรณีท้างานในชุมชนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
5. เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากเลขานุการว่าเป็นโปรแกรมที่

ได้รับการออกแบบมาเพ่ืออ้านวยความสะดวก 

                                                           
829 Section 5(1)(c) of the Sentencing Act 1991 (Victoria); Karen Heseltine, 

Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional offender rehabilitation 
programs: The 2009 national picture in Australia, p. 10. 

830 Ibid., p. 10. 
831 Ibid., p. 11. 
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(1) ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง หรือ 
(2) ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขัง หรือ 
(3) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขัง832 

8) รัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) 
พระราชบัญญัติการลงโทษ ค.ศ. 1995 แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตกไม่ได้กล่าวถึง

การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการลงโทษผู้กระท้าด้วย มีเพียงมาตรา 67 และ 
74 กล่าวถึงการก้าหนดให้ผู้กระท้าผิดท้างานบริการสังคม (Community Service) โดยไม่ได้รับ
ค่าจ้างเพ่ือวัตถุประสงค์ในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด833 และมาตรา 33G ที่ก้าหนดเงื่อนไข
ของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในกรณีที่ศาลมีค้าสั่งก่อนพิพากษา (Pre-sentence Order) หรือ
เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท้าผิดในระหว่างอยู่ ในชุมชน 
(Community Corrections Officer) มีค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดเข้าร่วมโปรแกรมว่าจะต้องเป็นโปรแกรม
ที่ออกแบบมาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้กระท้าผิดได้ตระหนัก เริ่มต้นควบคุม และได้รับการบ้าบัดที่
เหมาะสมในกรณีที่จ้าเป็นส้าหรับปัจจัยส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้กระท้าผิดมีพฤติกรรม
กระท้าผิดกฎหมาย834 

มาตรา 13, 14 และ 14A แห่งพระราชบัญญัติการบริหารจัดการการลงโทษ ค.ศ. 
2003 แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตกให้อ้านาจคณะกรรมการพิจารณาผู้ต้องขัง (Prisoners Review 
Board) ซึ่งมีอ้านาจการพิจารณาอนุญาต เลื่อนหรืองดการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องขังในการให้
ค้าแนะน้าและรับรองโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้กระท้าผิดได้เรียนรู้ทัศนคติและบรรทัดฐานใหม่  ๆ ที่
จ้าเป็นส้าหรับการขัดเกลาผู้กระท้าผิดในทางสังคม หรือโปรแกรมขัดเกลาผู้กระท้าผิดทางสังคม (Re-
Socialisation Programs)835 

และมีพระราชบัญญัติเรือนจ้า ค.ศ. 1981 ก้าหนดแนวทางในการจัดโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระท้าผิด โดยมาตรา 95(1) ให้อ้านาจเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของเรือนจ้า (Chief 
Executive Office) ในการจัดโปรแกรมและบริการต่าง ๆ เพ่ือสุขภาพและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังโดย
บริการและโปรแกรมดังกล่าวอาจเป็นโปรแกรมท่ีได้รับการออกแบบและจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ต้องขัง และ 
2. เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังมีรูปแบบการใช้

ชีวิตที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อปล่อยตัว และ 
3. ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้เมื่อได้รับการปล่อยตัว และ 
4. รักษาไว้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว ชุมชน

และวัฒนธรรมให้มั่นคงยิ่งข้ึน และ 

                                                           
832 Section 57(B) of the Corrections Act 1986 (Vicoria) 
833 Section 67 and 74 of the Sentencing Act 1995 (Western Australia) 
834 Section 33G of the Sentencing Act 1995 (Western Australia) 
835 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 

offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, p. 11. 
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5. จัดบริการให้ค้าปรึกษาและความช่วยเหลืออ่ืน ๆ แก่ผู้ต้องขังและครอบครัว
ของผู้ต้องขังเก่ียวด้วยปัญหาและเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและทางสังคมและ 

6. จัดให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสใช้เวลาในระหว่างอยู่ ในเรือนจ้าไปในทางที่
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ด้วยการจัดโปรแกรมฝึกอาชีพและการศึกษาและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือช่วย
ให้ผู้ต้องขังสามารถพัฒนาตนเองได้ และ 

7. จัดให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสท้างาน ท้ากิจกรรมสันทนาการและพักผ่อนหย่อน
ใจ836   

อย่างไรก็ดี มาตรา 95(3) ห้ามไม่ให้มีการบังคับให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมหรือ
ใช้บริการตามที่เรือนจ้าจัดไว้ให้ดังกล่าว มาตรา 95(4) ก้าหนดว่าถ้าผู้ต้องขังมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอ 
เรือนจ้าอาจจะก้าหนดให้ผู้ต้องขังต้องท้างานก็ได้ มาตรา 95(5) ก้าหนดว่าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสูงสุด
ของเรือนจ้าจะต้องรับประกันว่าการจัดบริการและโปรแกรมดังกล่าวจะต้องจัดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาวอบอร์ริจิน (Aboriginal People) และชาวเกาะทอร์เรส 
สเตรท (Torres Strait Islanders) ด้วย มาตรา 95(6) การจัดบริการและโปรแกรมตามมาตรานี้อาจจะจัด
ขึ้นในหรือนอกเรือนจ้าก็ได้ และมาตรา 95(7) และ (8) ก้าหนดว่าทางเรือนจ้าอาจจะกักขังผู้ต้องขังไว้
ภายนอกเรือนจ้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสท้างานหรือเข้าร่วมโปรแกรมหรือบริการต่าง  ๆ 
ตามมาตรานี้ก็ได้เมื่อได้รับอนุญาต837  

กฎหมายระดับประเทศ (Federal Laws) 
ในกรณีที่ผู้กระท้าผิดกระท้าความผิดตามกฎหมายระดับประเทศ (Federal 

Offences) พระราชบัญญัติอาชญากรรม ค.ศ. 1914 มาตรา 16A(1) บัญญัติว่า “ในการก้าหนดโทษ
หรือค้าสั่งใด ๆ แก่ผู้ที่กระท้าผิดตามกฎหมายระดับรัฐ ศาลจะต้องก้าหนดโทษหรือมีค้าสั่งที่เหมาะสม
กับความร้ายแรงของพฤติการณ์ในการกระท้าผิดทั้งปวง”838 

โดยมาตรา 16A(2) ก้าหนดให้ศาลต้องค้านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการใน
การก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดเช่น ลักษณะและพฤติการณ์ในการกระท้าผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระท้าผิดดังกล่าว ผลในทางป้องปรามการกระท้าผิด ความจ้าเป็นในการรับประกันว่า
ผู้กระท้าผิดได้รับโทษที่เพียงพอกับการกระท้าผิดของตนแล้ว และบุคลิกลักษณะ ประวัติ อายุ 
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้กระท้าผิด รวมไปถึงโอกาสในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด839 ซึ่งมาตรา
นี้เป็นเพียงมาตราเดียวที่กล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเอาไว้ในกฎหมายฉบับนี้840 

กล่าวโดยสรุป กฎหมายของประเทศออสเตรเลียในแต่ละรัฐและอาณาเขตการ
ปกครองรวมถึงกฎหมายในระดับประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูและการให้บริการแก้ไขฟ้ืนฟูแก่

                                                           
836 Section 95(2) of the Prison Act 1981 (Western Australia) 
837 Section 95(3)-(8) of the Prison Act 1981 (Western Australia) 
838 Section 16A(1) of the Crimes Act 1914 (Commonwealth)  
839 Section 16A(2) of the Crimes Act 1914 (Commonwealth)  
840 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 

offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, p. 12. 



246 
 

ผู้กระท้าผิดยังมีลักษณะแตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงเป็นการยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าปรัชญาเกี่ยวกับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างไรแน่ และแม้กฎหมายเหล่านี้
บัญญัติอนุญาตให้จัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระท้าผิดได้ แต่แนวทางในทางปฏิบัติก็ยังขาดความ
สอดคล้องกัน บางครั้งบทบัญญัติของกฎหมายก็ให้ความส้าคัญกับงานราชทัณฑ์ แต่บางครั้งก็ให้
ความส้าคัญกับการลงโทษและบางครั้งก็ให้ความส้าคัญกับการพักการลงโทษ หรือโปรแกรมหรือการ
บริหารจัดการของศาล ยิ่งไปกว่านั้น ค้าสั่งให้จัดการแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้กระท้าผิดมักจะมีที่มาเริ่มต้นจาก
ส่วนราชการฝ่ายบริหารท้าให้ค้าสั่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและอาณาเขตการปกครอง841 
นอกจากนี้ ยังมีความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดกับวัตถุประสงค์ในการ
ลงโทษอ่ืน ๆ  กฎหมายบางฉบับต้องการแยกผู้กระท้าผิดบางประเภทออกจากชุมชนให้นานที่สุดเท่าที่
จะนานได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
โดยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสังคม842 สถาบันอาชญาวิทยาแห่งประเทศออสเตรเลีย 
(Australian Institute of Criminology) จึงเสนอความเห็นเพ่ือบรรเทาความไม่สอดคล้องกันใน
แนวความคิด นโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวว่าแต่ละรัฐและอาณาเขตการปกครองควรจะตรา
บทบัญญัติกฎหมายที่มีรูปแบบเดียวกับเพ่ือก้าหนดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการแก้ไขฟ้ืนฟูที่
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทุกรัฐและอาณาเขตการปกครองและวิธีการในการบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวร่วมกัน843 

2. มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติ  
แม้ว่ากฎหมายเก่ียวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของประเทศออสเตรเลียจะค่อนข้าง

แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและอาณาเขตการปกครอง แต่ในทางปฏิบัติแล้วพบว่าทัณฑสถานต่าง ๆ ใน
ทุกรัฐและอาณาเขตการปกครองล้วนจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูให้แก่ผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการ
กระท้าผิดซ้้าปานกลางถึงสูง โดยมีรูปแบบของโปรแกรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากใน
ภาพรวม  

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้บริหารงานราชทัณฑ์ของประเทศออสเตรเลียต่างทุ่มเทให้กับ
การพัฒนาและการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนานโยบาย การฝึกเจ้าหน้าที่
และสต๊าฟ การควบคุมดูแลและการประเมินผลของโปรแกรมอย่างสม่้าเสมอ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงที่จะกระท้าผิดซ้้า844 อันเป็นผลมาจากข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่แสดงให้เห็นว่าล้าพังแต่การลงโทษและจ้าคุกผู้กระท้าผิดยังไม่เพียงพอที่จะลดอัตราการกระท้าผิดซ้้า

                                                           
841 Ibid. 
842 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based Correctional 

Rehabilitation: An Overview of Intensive Interventions for Moderate too High-risk 
Offenders (Canberra: Australia Institute of Technology, 2011), p. 2. 

843 Ibid., p. 12. 
844 Ibid., p. 1. 
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ลงได้845  และข้อมูลจากงานวิจัยจ้านวนมากที่สนับสนุนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดว่าสามารถช่วยลด
อัตราการกระท้าผิดซ้้าได้846 ในทางตรงข้ามพบว่าการพัฒนาโปรแกรมที่มีความเข้มข้นของเนื้อหา
โปรแกรมสูงส้าหรับผู้กระท้าผิดสตรี ผู้กระท้าผิดชาวพ้ืนเมืองออสเตรเลียและผู้กระท้าผิดที่มีปัญหา
ทางสติปัญญากลับเป็นไปในแนวทางสวนทางกัน847  

ส้าหรับรูปแบบของกระบวนการและโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียในขณะนี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจาก
หลักการความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง (Risk-need-Responsivity) ของนักวิชาการชาว
แคนาดา Don Andrews James Bonta และคณะที่กล่าวว่าการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องเน้นการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระท้าผิดของผู้กระท้า
ผิด ซึ่งรวมถึง ความรู้สึกและทัศนคติต่อต้านสังคม ปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหาและการควบคุมตนเอง 
และการใช้สารเสพติด ซึ่งเรียกว่า “ความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย” (Criminogenic 
Needs) เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และจึงน้าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูปัญหา
เฉพาะด้านของผู้กระท้าผิดมากมาย848  

โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-ความจ้าเป็นในประเทศ
ออสเตรเลียมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้   

1. โปรแกรมเก่ียวกับแรงจูงใจ (Motivational Programs) 
โปรแกรมเก่ียวกับแรงจูงใจเป็นโปรแกรมที่มีเป้าหมายในการให้ค้าแนะน้าเบื้องต้นแก่

ผู้ต้องขังในลักษณะของการบ้าบัดแบบกลุ่มก่อนเพ่ือที่จะพัฒนาการตระหนักถึงปัญหาและเพ่ิม
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง นอกจากนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมนี้แล้ว
มักจะมีการจัดโปรแกรมป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเช่นเดิม (Relapse Prevention Program) 
ให้กับผู้ต้องขังด้วยโดยมีเป้าหมายเพ่ือทบทวนทักษะที่ผู้ต้องขังได้รับมาภายหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
เกี่ยวกับแรงจูงใจแล้ว ควบคู่ไปกับการคอยสังเกตความเสี่ยงของผู้ต้องขังที่ยังมีอยู่ภายหลังจากสิ้นสุด

                                                           
845 M. Keith Chen and Jesse M. Shapiro, op.cit. quoted in Karem Heseltine, 

Rick Sarre and Andrew Day, Prison-based Correctional Rehabilitation: An Overview 
of Intensive Interventions for Moderate too High-risk Offenders. 

846 Don A. Andrews and James Bonta, “Rehabilitating Criminal Justice Policy 
and Practice,” Psychology, Public Policy and Law 16 (2010): 39-55 quoted in Karem 
Heseltine, Rick Sarre and Andrew Day, Prison-based Correctional Rehabilitation: An 
Overview of Intensive Interventions for Moderate too High-risk Offenders. 

847 Karem Heseltine, Rick Sarre and Andrew Day, Prison-based Correctional 
Rehabilitation: An Overview of Intensive Interventions for Moderate too High-risk 
Offenders, p. 2.  

848 Kevin Howells and Andrew Day, op.cit., p. 1. 
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โปรแกรมแล้วและเพ่ือรักษาแรงจูงใจของผู้ต้องขังให้สามารถใช้ชีวิตในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้849  

โปรแกรมเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ใช้กันในรัฐและอาณาเขตการปกครองต่าง ๆ  ยังแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่มประเภท ตามลักษณะความต้องการที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิด 
(Criminogenic Needs) คือ กลุ่มโปรแกรมที่ใช้กับผู้กระท้าผิดที่ติดสารเสพติด (Substance Use)  
เช่น โปรแกรมจุดเปลี่ยน (Turning Point) ของรัฐควีนส์แลนด์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง หรือ 
โปรแกรมผลของกระทบจากการพ่ึงพา (Impact of Dependence) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ใช้เวลา
ทั้งสิ้น 34 ชั่วโมง เป็นต้น โปรแกรมกลุ่มที่สองคือ โปรแกรมที่ใช้กับผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ (Sex 
Offenders) เช่น โปรแกรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการบ้าบัด (PREP-Preparation for Treatment) 
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 24-48 ชั่วโมง และโปรแกรมท้าความเข้าใจการกระท้าผิดเกี่ยวกับ
เพศ (Understanding Sexual Offending) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์เช่นกัน ใช้เวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง 
และโปรแกรมกลุ่มที่สามคือโปรแกรมเกี่ยวกับกระบวนการนึกคิด (Cognitive Skills) เช่น โปรแกรม
การแทรกแซงกระบวนการนึกคิดแบบกระชับ (Cognitive Brief Intervention) ของรัฐควีนส์แลนด์ใช้
เวลา 20 ชั่วโมง เป็นต้น850 

2. โปรแกรมฝึกทักษะด้านกระบวนการนึกคิด (Cognitive Skills Programs) เป็น
โปรแกรมที่เน้นการฝึกฝนทักษะในการนึกคิด ออกแบบมาเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ (Needs) 
ของผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าค่อนข้างสูง ปัจจุบันเรือนจ้าทุกแห่งของประเทศ
ออสเตรเลียใช้โปรแกรมลักษณะนี้ในการบ้าบัดผู้ต้องขังโดยมีระดับความเข้มข้นของโปรแกรมอยู่ที่
ระยะเวลาการบ้าบัดประมาณ 12 ชั่วโมง ไปจนถึง 100 ชั่วโมง ขึ้นไป 

โปรแกรมฝึกทักษะด้านกระบวนการนึกคิดวางอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าพฤติกรรมกระท้า
ผิดกฎหมายในผู้กระท้าผิดบางคนเชื่อมโยงกับทักษะในการนึกคิดที่ไม่เพียงพอเช่น คนที่มีปัญหาด้าน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การให้เหตุผลด้านจริยธรรม รูปแบบการนึกคิด การ
ควบคุมตนเองและมุมมองของบุคคล ด้วยเหตุนี้โปรแกรมลักษณะนี้จึงเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการ
ควบคุมตนเอง การใช้เหตุผลที่ส้าคัญ การแก้ปัญหา มุมมองที่มีต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การ
ตัดสินใจด้านจริยธรรมทางสังคมและการตระหนักถึงเหยื่อ  

                                                           
849Andrew Day and S. Casey, “Maintenance Programs for Forensic Clients,” 

Psychology, Crime and Law 16 (2010): 1-10 quoted in Karem Heseltine, Rick Sarre 
and Andrew Day, Prison-based Correctional Rehabilitation: An Overview of 
Intensive Interventions for Moderate too High-risk Offenders, p. 1 

850 Karem Heseltine, Rick Sarre and Andrew Day, Prison-based Correctional 
Rehabilitation: An Overview of Intensive Interventions for Moderate too High-risk 
Offenders, p. 2.; อนึ่ง ดูตัวอย่างโปรแกรมประเภทต่าง ๆ ของประเทศออสเตรเลียได้ในบทความนี้ 
และในบทความ; Karem Heseltine, Rick Sarre and Andrew Day, Prison-based 
Correctional Offender Rehabilitation Programs: The 2009 National Picture in 
Australia. 
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เกือบทุกรัฐและอาณาเขตการปกครองได้พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานตามโปรแกรม
ลักษณะนี้ที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดด้านเหตุผลทางทฤษฎีและสถิติ ค้าอธิบายหลักการบ้าบัดและ
ข้อสังเกตต่าง ๆ ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟู และยังให้ความส้าคัญกับการฝึกฝนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยการน้าผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นผู้ริเริ่มการฝึกเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศออสเตรเลีย จากนั้นสร้างและพัฒนารูปแบบให้เจ้าหน้าที่สามารถฝึกฝนกันเองต่อ ๆ มา
ภายในประเทศได้ รวมทั้งให้ความส้าคัญกับการประเมินคุณภาพของกระบวนการและเนื้อหาสาระ
ของโปรแกรมอย่างสม่้าเสมอ851 

3. โปรแกรมส้าหรับผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ (Sexual Offender Programs) เป็น
โปรแกรมท่ีประเทศออสเตรเลียค่อนข้างให้ความส้าคัญอีกโปรแกรมหนึ่งอันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ 
ประการเช่น การเสนอบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตรายและผู้กระท้า
ผิดเกี่ยวกับเพศหลาย ๆ ฉบับในรัฐต่าง ๆ  การจัดตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อจากการ
กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ และความกังวลของสาธารณชนและสื่อมวลชนที่ส่งผลต่อความพยายามในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น852 

ปัจจุบันทุกรัฐและอาณาเขตการปกครองหลักทั้งสองแห่งของประเทศออสเตรเลียได้
จัดให้มีโปรแกรมบ้าบัดผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศรวมกันมากกว่า 30 โปรแกรม ที่มีความเข้มข้นของ
โปรแกรมตั้งแต่ 12 ชั่วโมง ขึ้นไปจนถึง 720 ชั่วโมง รวมทั้งโปรแกรมในลักษณะบ้าบัดอย่างต่อเนื่องไม่
มีก้าหนดระยะเวลาสิ้นสุดโปรแกรมแน่นอน โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือลดความเป็นไปได้ที่ผู้กระท้าผิด
จะกระท้าผิดทางเพศซ้้า853 

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ออกแบบมาส้าหรับผู้กระท้าผิดที่ปฏิเสธว่าตนเองกระท้าผิด
เกี่ยวกับเพศคือ โปรแกรมส้าหรับผู้ปฏิเสธ (Denier’s programs) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตกที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้กระท้าผิดให้เข้าใจเกี่ ยวกับสาระส้าคัญของข้อ
กล่าวหาที่ผู้กระท้าผิดถูกกล่าวหารวมไปถึงการช่วยเหลือให้ผู้กระท้าผิดสามารถวางแผนในการจัดการ
ตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะท้าให้ตนเองต้องตกเป็นผู้ต้องหาอีกครั้งในอนาคต854 

4. โปรแกรมส้าหรับผู้กระท้าผิดในคดีเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง (Violent 
Offender Programs) เช่นเดียวกับโปรแกรมส้าหรับผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ แรงกดดันจากฝ่าย
การเมือง การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตราย ความสนใจจากสื่อมวลชน

                                                           
851 Karem Heseltine, Rick Sarre and Andrew Day, Prison-based Correctional 

Rehabilitation: An Overview of Intensive Interventions for Moderate too High-risk 
Offenders, pp. 3-4.  

852 Ibid., p. 4.  
853 Karen Heseltine, Andrew Day and Rick Sarre, Prison-based correctional 

offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, p. 15. 
854Karem Heseltine, Rick Sarre and Andrew Day, Prison-based Correctional 

Rehabilitation: An Overview of Intensive Interventions for Moderate too High-risk 
Offenders, pp. 4-5 
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และการพยายามให้ความช่วยเหลือเหยื่อจาการกระท้าผิดส่งผลให้มีความพยายามพัฒนาการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าสูง โดยในปัจจุบันทั้ง 6 รัฐ 
และ 2 อาณาเขตการปกครองล้วนจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูให้กับผู้กระท้าผิดในคดีลักษณะนี้ที่มีความ
เข้มข้นของโปรแกรมตั้งแต่ 100 ชั่วโมง ไปจนถึง 330 ชั่วโมง รวมถึงโปรแกรมแบบต่อเนื่องไม่มี
ก้าหนดเวลาสิ้นสุดให้กับผู้กระท้าผิด855 

5. โปรแกรมเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว (Domestic Violence 
Programs) ทุกรัฐและอาณาเขตการปกครองของประเทศออสเตรเลียมีโปรแกรมส้าหรับผู้กระท้าผิด
เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวอย่างน้อย 1 โปรแกรม ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่มีความ
เข้มข้นต่้าไปจนถึงปานกลางตั้งแต่ 12 ชั่วโมง ไปจนถึง 100 ชั่วโมง เนื้อหาของโปรแกรมโดยทั่วไปให้
ความส้าคัญกับการส่งเสริมมุมมองว่าการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นอาชญากรรม ต่อต้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงอนุญาตให้มีการใช้ความรุนแรงและการท้าร้ายร่างกายได้ พัฒนา
ความสามารถในการยอมรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงของตนเอง และส่งเสริมทักษะและยุทธวิธีที่
จ้าเป็นในการยุติพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงแก่ผู้กระท้าผิดในลักษณะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
ผู้กระท้าผิด (เช่น ชาวออสเตรเลียพ้ืนเมือง) 856 

6. โปรแกรมบ้าบัดอาการติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ (Drug and Alcohol 
Programs) โปรแกรมบ้าบัดผู้กระท้าผิดที่ติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ประกอบไปด้วยวิธีการบ้าบัด
หลากหลายวิธีการตั้งแต่การตรวจปัสสาวะ การบ้าบัดโดยใช้ตัวยา บริการด้านสุขภาพ และวิธีการ
บ้าบัดอ่ืน ๆ ที่ทางเรือนจ้าจัดให้แก่ผู้ต้องขัง โดยในปัจจุบันทุกรัฐและอาณาเขตการปกครองมีการจัด
โปรแกรมบ้าบัดสารเสพติดให้กับผู้ต้องขังรวมกันมากถึง 30 โปรแกรม ส่วนใหญ่มีโปรแกรมขั้นต่้า 3 
โปรแกรมและบางรัฐมีโปรแกรมที่หลากหลายมากถึง 7 โปรแกรม ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่มีความ
เข้มข้นสูงใช้ระยะเวลาบ้าบัดมากถึง 100 ชั่วโมง หรือมากกว่า ในบางรัฐมีแนวทางการบ้าบัดที่ชัดเจน
โดยจัดให้ผู้ต้องขังเข้ารับการบ้าบัดเริ่มจากโปรแกรมที่มีความเข้มข้นต่้าไปจนถึงโปรแกรมบ้าบัดที่มี
ความเข้มข้นสูง และเมื่อส้าเร็จโปรแกรมบ้าบัดแล้วยังมีโปรแกรมป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรม
เช่นเดิมหรือโปรแกรมรักษาพฤติกรรม (Relapse Prevention or Maintenance Programs) ที่มี
เป้าหมายเพ่ือสนับสนุนและทบทวนทักษะที่ได้เรียนรู้มาจากโปรแกรมบ้าบัดก่อนหน้านี้  ส้าหรับการ
จัดผู้กระท้าผิดเข้ารับการบ้าบัดด้วยโปรแกรมใดขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยง /ความต้องการ
ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ   

โปรแกรมบ้าบัดที่มีความเข้มข้นต่้า (20 ชั่วโมง หรือต่้ากว่า) โดยมากเป็นโปรแกรมใน
ลักษณะการให้ความรู้แก่ผู้กระท้าผิดในเชิงจิตวิทยา กล่าวคือ การให้ความรู้แก่ผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับ
สารเสพติด การค้นหาผลเสียและผลดีจากการใช้สารเสพติด การแนะน้ายุทธวิธีลดอันตรายจากการใช้
สารเสพติด และการพัฒนาแรงจูงใจในการลดการใช้สารเสพติดและเข้ารับการบ้าบัดต่อไป ส้าหรับ
โปรแกรมที่มีความเข้มข้นสูง (100 ชั่วโมง หรือมากกว่า) โดยทั่วไปเน้นยุทธวิธีด้านแรงจูงใจ การ

                                                           
855 Karen Heseltine, Andrew Day, and Rick Sarre, Prison-based correctional 

offender rehabilitation programs: The 2009 national picture in Australia, p. 18.  
856 Ibid., p. 23. 
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จัดการกับกระบวนการนึกคิดและพฤติกรรม และการใช้เหตุผลทางอารมณ์  มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้สารเสพติด การเชื่อมโยงสารเสพติดกับพฤติกรรมการกระท้าผิด
กฎหมาย สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสร้างโครงสร้างทางความเชื่อและกระบวนการนึกคิด
ที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดและอาชญากรรมข้ึนใหม่ การพัฒนาความคิดที่สอดคล้องกับสังคม การ
เพ่ิมสติสัมปชัญญะ การจัดการอารมณ์ การส่งเสริมทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การส่งเสริม
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ และการพัฒนาแผนการป้องกันการหวนกลับไปมีพฤติกรรมใช้สาร
เสพติดเช่นเดิม โดยโปรแกรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี มีการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนในรายละเอียดและเจ้าหน้าที่ล้วนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับ
โปรแกรมอ่ืน ๆ ในประเทศออสเตรเลีย857  

นอกจากโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประเทศออสเตรเลียยังมีโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู
ที่น่าสนใจอีกหลายโปรแกรมเช่น โปรแกรมส้าหรับผู้กระท้าผิดเพศหญิงโดยเฉพาะ ( Female 
Offender Programs)  ซึ่งแต่ละรัฐก็มีรูปแบบโปรแกรมที่เน้นให้ความส้าคัญกับปัญหาของผู้กระท้า
ผิดเพศหญิงท่ีแตกต่างกัน เช่น โปรแกรมของรัฐควีนส์แลนด์เป็นโปรแกรมส้าหรับการกระท้าผิดอาญา
ทั่ว ๆ ไป โปรแกรมของรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการที่ผู้กระท้าผิดตกเป็นเหยื่อจากการ
ใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวและการใช้สารเสพติด โปรแกรมของรัฐวิคตอเรียเป็นโปรแกรมฝึก
กระบวนการนึกคิด โปรแกรมเกี่ยวกับการกระท้าผิดทั่วไปและโปรแกรมเกี่ยวกับการที่ผู้กระท้าผิดตก
เป็นเหยื่อจากการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว ส้าหรับโปรแกรมของรัฐออสเตรเลียตะวันตกเป็น
โปรแกรมเก่ียวกับการกระท้าผิดทั่วไปและการใช้สารเสพติด858 และยังมีโปรแกรมส้าหรับผู้กระท้าผิด
ชาวพ้ืนเมืองออสเตรเลีย โดยมากเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวอีกด้วย859  

จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดทั้งผู้กระท้าผิดทั่วไปและผู้กระท้าผิด
ซ้้าในประเทศออสเตรเลียในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปในแนวทางตามหลักความเสี่ยง -ความ
ต้องการ-การตอบสนองที่ให้ความส้าคัญกับการแก้ไขผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าสูง
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา หลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองจึงเป็นหลักการที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล และจึงมีความเหมาะสมที่จะน้ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้กระท้าผิด
ซ้้าในประเทศไทย เนื่องจากเป็นหลักการที่ให้ความส้าคัญกับตัวผู้กระท้าผิดและปัญหาของผู้กระท้าผิด
แต่ละรายที่ควรได้รับการแก้ไขให้ตรงจุด   

3.3.2.3 มาตรการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา  
ระบบการพักการลงโทษของประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
1. การพักการลงโทษต่อกฎหมายแห่งเครือจักรภพ 
ผู้ที่ถูกพิพากษาว่ากระท้าผิดต่อกฎหมายแห่งเครือจักรภพ (Federal Offences or 

Commonwealth Laws) จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษตามกฎหมายของรัฐหรืออาณาเขตการ

                                                           
857 Ibid., pp. 29-30.  
858 Ibid., p. 31. 
859 Ibid., p. 33. 
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ปกครองที่ผู้กระท้าผิดถูกพิพากษาลงโทษในขณะนั้น โดยศาลจะน้ากฎหมายท้องถิ่ นเกี่ยวกับการพัก
การลงโทษมาพิจารณาเมื่อต้องพิพากษาลงโทษผู้กระท้าผิด โดยมีขั้นตอนในเบื้องต้นคือ ถ้าศาลจะ
พิพากษาลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดที่กระท้าผิดตามกฎหมายระดับรัฐเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ศาล
จะต้องก้าหนดวันปล่อยตัวพักการลงโทษไว้ล่วงหน้าในค้าพิพากษา แต่ถ้าศาลจะพิพากษาลงโทษ
จ้าคุกเกินกว่า 3 ปี ศาลอาจใช้ดุลพินิจได้ 2 ประการ คือ ประการแรก ศาลอาจก้าหนดระยะเวลาที่
ผู้กระท้าผิดไม่มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษไว้ (Non-parole Period) หรือประการที่สอง ศาลอาจ
ก้าหนดวันปล่อยตัวพักการลงโทษไว้ล่วงหน้า (Recognizance Release Order) ซึ่งในกรณีนี้ผู้กระท้า
ผิดจะได้รับการพักการลงโทษและปล่อยตัวไปทันทีที่ถึงก้าหนดดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากศาลเห็นว่าไม่
สมควรให้ผู้กระท้าผิดได้รับการพักการลงโทษ ศาลอาจจะปฏิเสธไม่ก้าหนดทั้งระยะเวลาที่ไม่มีสิทธิพัก
การลงโทษและไม่ก้าหนดวันปล่อยตัวพักการลงโทษไว้เลยก็ได้หากเห็นว่ าเป็นการสมควรกับ
พฤติการณ์การกระท้าผิดและประวัติการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิด860 

เมื่อเข้าสู่ระยะเวลาที่ผู้กระท้าผิดมีสิทธิได้รับการพิจารณาว่าจะได้พักการลงโทษ
หรือไม่ ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พักการลงโทษ ส้านักงานราชทัณฑ์ในแต่ละรัฐหรือ
อาณาเขตการปกครองจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดในลักษณะรายงานก่อนพักการลงโทษ 
(Pre-release Report) เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดในระหว่างอยู่ในเรือนจ้าและค้าแนะน้าของ
ส้านักงานราชทัณฑ์ว่าผู้กระท้าผิดสมควรจะได้รับการพักการลงโทษหรือไม่ ส่งให้กับผู้มีอ้านาจพักการ
ลงโทษประกอบการพิจารณา861 

2. การพักการลงโทษในระดับรัฐหรืออาณาเขตการปกครอง 
การพักการลงโทษในระดับรัฐหรืออาณาเขตการปกครองมีความคล้ายคลึงกันเป็น

ส่วนใหญ่ มีเพียงความแตกต่างในรายละเอียดเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับการพักการ
ลงโทษในระดับรัฐกล่าวคือ ศาลอาจจะก้าหนดระยะเวลาที่ผู้กระท้าผิดไม่มีสิทธิได้รับการพักการ
ลงโทษไว้ (Non-parole Period) หรือ ศาลอาจก้าหนดวันปล่อยตัวพักการลงโทษไว้ล่วงหน้า 
(Recognizance Release Order) ก็ได้ ส้าหรับในกรณีที่ศาลไม่ได้ก้าหนดวันที่ผู้กระท้าผิดมีสิทธิ
ได้รับการพักการลงโทษไว้ ผู้กระท้าผิดสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการพักการลงโทษเพ่ือขอให้
อนุมัติการพักการลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดได้เมื่อรับโทษจ้าคุกไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น รัฐควีนส์
แลนด์ก้าหนดว่าผู้กระท้าผิดสามารถขอพักการลงโทษได้เมื่อรับโทษจ้าคุกไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ ของ
โทษตามค้าพิพากษา ในกรณีเป็นผู้กระท้าผิดที่ศาลประกาศว่าเป็นผู้กระท้าผิดอาญาร้ายแรงที่ใช้ความ
รุนแรง (Serious Volent Offenders) ตามกฎหมายของรัฐจะต้องรับโทษไปแล้วอย่างน้อย 80% 

                                                           
860 Rachel Simpson, Parole: an overview, p. 21, Retrieved July 1, 2015 from 

http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/0/d0c3c3b886306
0feca256ecf0009ee4c/$FILE/20-99.pdf 

861 Commonwealth Attorney-General’s Department Federal Offenders Unit, 
Amendments to Commonwealth Parole Information Circular (4 October 2012), 
p. 2, Retrieved July 1, 2015 from http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/Federal 
Offenders/ Documents/FederalParoleAmendments.pdf 

http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/0/d0c3c3b8863060feca256ecf0009ee4c/$FILE/20-99.pdf
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/0/d0c3c3b8863060feca256ecf0009ee4c/$FILE/20-99.pdf
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ของโทษตามค้าพิพากษาหรือจะต้องรับโทษไปแล้วอย่างน้อย 15 ปี จึงจะมีสิทธิขอพักการลงโทษ 
ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดน้อยกว่า เว้นแต่ว่าศาลจะได้ก้าหนดวันที่จ้าเลยมีสิทธิได้รับการพักการลงโทษไว้ช้า
กว่านั้น การพิจารณาให้พักการลงโทษก็จะต้องเป็นไปตามค้าสั่งศาล862และในการพิจารณาอนุมัติให้
พักการลงโทษ คณะกรรมการพักการลงโทษของรัฐหรืออาณาเขตการปกครองต่าง ๆ จะพิจารณาและ
ค้านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดและพฤติการณ์การกระท้าผิดรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อ
ชุมชนและสังคม863 

ในกรณีที่ผู้กระท้าผิดฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติ เกือบทุกรัฐจะเพิกถอนการพัก
การลงโทษโดยอัตโนมัติในทันทีที่ผู้กระท้าผิดถูกศาลพิพากษาและต้องรับโทษจ้าคุกในกรณีที่กระท้า
ผิดซ้้าในระหว่างพักการลงโทษ ในกรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติอ่ืน  ๆ เป็นอ้านาจของ
คณะกรรมการพักการลงโทษในการใช้ดุลพินิจว่าจะเพิกถอนการพักการลงโทษหรือไม่ และในกรณีที่มี
การเพิกถอนการพักการลงโทษ บางรัฐก้าหนดว่าผู้กระท้าผิดต้องรับโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลาเท่าที่
เหลืออยู่ในขณะพักการลงโทษ แต่บางรัฐก็ก้าหนดให้ผู้กระท้าผิดต้องรับโทษจ้าคุกเท่าที่เหลืออยู่
ในขณะฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติ864 

ระบบการอภัยโทษ (Pardon or Royal Prerogative of Mercy) ในประเทศออสเตรเลีย
เป็นการใช้พระราชอ้านาจพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศในเครือจักรภพซึ่ง
ปัจจุบันก็คือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบทที่ 2 โดยผ่านผู้ว่าการรัฐของรัฐหรืออาณาเขตการปกครอง
ต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย865 โดยเป็นการพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล ไม่มีการอภัยโทษ
เป็นการทั่วไป 

  
3.3.3 ประเทศญี่ปุ่น 

3.3.3.1 มาตรการเพิ่มโทษ (Sentencing Enhancement) 
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่ใช้จัดการลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าที่คล้ายคลึงกับกฎหมายของ

ประเทศไทยคือ กฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดทั่วไปคื อประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศญี่ปุ่น 
866มาตรา 56 ถึง 59 ว่าด้วย ‘การพิพากษาลงโทษครั้งที่สอง’ (Second Conviction) โดยมาตรา 56 
วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ้าเลยที่เข้าข่ายเพิ่มโทษเพราะถูกพิพากษาลงโทษเป็นครั้งที่สองว่า 

  

                                                           
862 Queensland Government, The Parole System, Retrieved July 1, 2015 from 

http://www.justice.qld.gov.au/justice-services/courts-and-tribunals/going-to-court/sen 
tencing/the-parole-system 

863 Halsbury’s Laws of Australia, Vol. 21(2), π335-1120. 
864 Rachel Simpson, op.cit., p. 22. 
865 Section 7 (1) (2) of the Australia Act of 1986 
866 ประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Penal Code) ฉบับแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ; Japanese Law Translation, Retrieved May 1, 2015 from  http://www 
.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960&vm=04&re=02  
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1. ในกรณีที่จ้าเลยเคยต้องค้าพิพากษาให้ลงโทษ 
1) จ้าคุกมีก้าหนดระยะเวลาหนึ่งพร้อมโทษท้างานในเรือนจ้า (Imprisonment 

with work) 
2) ประหารชีวิตส้าหรับการกระท้าผิดฐานที่กฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกพร้อม

โทษท้างานในเรือนจ้าเป็นโทษทางเลือก (Alternative Punishment) ส้าหรับโทษประหารชีวิต867  
3) ประหารชีวิตแต่จ้าเลยได้รับการลดโทษลงเหลือโทษจ้าคุกพร้อมโทษท้างาน

ในเรือนจ้า868 
4) จ้าคุกโดยไม่มีโทษท้างานในเรือนจ้า (Imprisonment without Work) ใน

คดีที่จ้าเลยกระท้าผิดหลายข้อหา มีอัตราโทษทั้งโทษจ้าคุกที่มีโทษท้างานในเรือนจ้าและที่ไม่มีโทษ
ท้างานในเรือนจ้า แต่ข้อหาที่วางโทษจ้าคุกโดยไม่มีโทษท้างานในเรือนจ้าเป็นบทบัญญัติที่มีอัตราโทษ
หนักสุด869  ซึ่งมาตรา 56 ให้ถือว่าจ้าเลยเคยได้รับโทษจ้าคุกโดยมีโทษท้างานในเรือนจ้าด้วยเพ่ือ
ประโยชน์ในการก้าหนดโทษตามมาตรานี้  

2. จ้าเลยกระท้าผิดกฎหมายซ้้าอีกครั้งภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่จ้าเลย
ได้รับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาครบถ้วนหรือมีการยกเลิกการบังคับโทษจ้าคุกดังกล่าว (Remitted) 
หรือนับจากวันที่มีการยกเลิกการบังคับโทษประหารชีวิต หรือนับจากวันที่จ้าเลยที่ได้รับการลดโทษ
จากโทษประหารชีวิตลงเป็นโทษจ้าคุก (โดยมีโทษท้างานในเรือนจ้า) ได้รับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษา
ครบถ้วนแล้วหรือนับจากวันที่มีการยกเลิกการบังคับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาดังกล่าวและ 

3.  ศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกจ้าเลยในคดีปัจจุบันมีก้าหนดระยะเวลาแน่นอนพร้อม
ก้าหนดโทษท้างานในเรือนจ้าแก่จ้าเลยดังกล่าว ให้ถือว่าการลงโทษตามค้าพิพากษาครั้งนี้เป็นการ
ลงโทษครั้งที่สอง (‘Second Conviction’)870 

โดยมาตรา 57 บัญญัติให้เพ่ิมอัตราโทษจ้าคุกสูงสุดส้าหรับการพิพากษาลงโทษเป็น
ครั้งที่สองนี้เป็น 2 เท่า ของอัตราโทษจ้าคุกสูงสุดพร้อมโทษท้างานในเรือนจ้าส้าหรับการกระท้าผิด
นั้น871 

                                                           
867 ตัวอย่างของโทษทางเลือก เช่น มาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ

ญี่ปุ่น บัญญัติว่า “ผู้ใดก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือวางเพลิงเผาอาคาร รถไฟ รถราง เรือเดินสมุทรหรือ
เหมืองที่มีการใช้เป็นที่พักอาศัยหรือมีบุคคลอยู่ในที่ดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับโทษประหารชีวิต หรือ
จ้าคุกตลอดชีวิตพร้อมโทษท้างานในเรือนจ้า หรือจ้าคุกโดยมีก้าหนดระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 5 ปี พร้อม
โทษท้างานในเรือนจ้า” ดูประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศญี่ปุ่น; Japances Law Translation, 
op.cit. 

868 ประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศญี่ปุ่นมาตรา 68 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายให้
อ้านาจในการลดโทษประหารชีวิต ให้ลดโทษประหารชีวิตลงเป็นโทษจ้าคุกตลอดชีวิตโดยมีหรือไม่มี
โทษท้างานในเรือนจ้า หรือโทษจ้าคุกมีก้าหนดระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 10 ปี โดยมีหรือไม่มีโทษท้างานใน
เรือนจ้า”  ดูประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศญี่ปุ่น; Ibid. 

869 Section 45-47 of the Japan Penal Code (Consolidated Punishment) 
870 Section 56 of the Japan Penal Code (Consolidated Punishment) 
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และมาตรา 59 บัญญัติให้ลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าตั้งแต่ครั้งที่สามเป็นต้นไปอย่าง
ผู้กระท้าผิดซ้้าเป็นครั้งที่สอง872  

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติกฎหมายเพ่ิมโทษของประเทศญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ของประเทศไทยในแง่ที่ต่างเป็นบทเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดทั่วไป
โดยไม่จ้ากัดฐานความผิดและมีการก้าหนดระยะเวลาการกระท้าผิดซ้้านับแต่พ้นโทษตามค้าพิพากษา
ครั้งก่อนที่ระยะเวลา 5 ปี เหมือนกัน  นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมโทษในลักษณะที่บังคับให้ศาลต้อง
เพ่ิมโทษแก่จ้าเลยที่มีประวัติการกระท้าผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดอันเป็นการจ้ากัดดุลพินิจ
ของผู้พิพากษาไม่ให้สามารถก้าหนดโทษเป็นอื่นแก่จ้าเลยได้เช่นเดียวกัน คงมีความแตกต่างกันในเรื่อง
ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโทษและการพ้นโทษตามค้าพิพากษาครั้งก่อน และอัตราการเพ่ิมโทษที่
แตกต่างกัน โดยมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทยก้าหนดให้เพ่ิมโทษแก่จ้าเลยที่กระท้า
ผิดซ้้าเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น และการเพ่ิมโทษตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทยเป็น
การเพ่ิมโทษทุกประเภทที่สามารถเพ่ิมโทษได้ได้แก่ โทษจ้าคุกแบบมีก้าหนดระยะเวลา โทษปรับ โทษ
กักขัง แต่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นก้าหนดให้เพ่ิมโทษได้เฉพาะโทษจ้าคุกแบบมีโทษท้างานใน
เรือนจ้าเท่านั้น873   

3.3.3.2 มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด  
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่บัญญัติถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างชัดแจ้ง 2 ฉบับ ฉบับแรกคือ 

พระราชบัญญัติการบ้าบัดผู้ต้องขังและผู้ถูกกักขังและสถานที่คุมขังตามกฎหมาย ค.ศ. 2005 (Act on 
Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees Act of 2005) ที่
กล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการทัณฑสถานและการบ้าบัดผู้ต้องขังไว้ว่า 

“พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการด้าเนินการบ้าบัดผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักขัง และ...
โดยค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลดังกล่าวและตามที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบุคคลนั้น 
เช่นเดียวกับเพ่ือบรรลุผลในการจัดการที่เหมาะสมและการบริหารจัดการสถานที่คุมขังตามกฎหมาย 
(กล่าวคือ ทัณฑสถาน สถานกักกันและ...)”874  

                                                           
871 Section 57 of the Japan Penal Code (Consolidated Punishment); The 

maximum term of punishment for a second conviction shall be twice the maximum 
term of imprisonment with work prescribed in relation to such crime. 

872 Section 59 of the Japan Penal Code (Consolidated Punishment) 
873 ดูเปรียบเทียบ มาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
874 Section 1 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan) (“The purpose of this Act shall be 
to conduct adequate treatment of inmates, detainees, and coast guard detainees 
with respect for their human rights and in accordance with their respective 
circumstances, as well as to achieve the appropriate management and administration 
of penal detention facilities i.e. penal institutions, (detention facilities, and coast 
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มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงหลักการในการบ้าบัดผู้ต้องขังที่ต้องโทษ
ตามค้าพิพากษาของศาลไว้ว่า “การบ้าบัดรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับโทษตามค้าพิพากษาจะต้องกระท้า
ด้วยเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นแรงจูงใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Reformation) และแก้ไขฟ้ืนฟู 
(Rehabilitation) และการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในสังคม (The Adaptability 
to Life in Society) ด้วยการด้ารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะตามบุคลิกภาพและสถานการณ์ของ
บุคคลดังกล่าว”875 

กฎหมายฉบับดังกล่าวมีลักษณะพิเศษคือ ในเกือบทุกมาตราของกฎหมายฉบับนี้ล้วน
ระบุเจตจ้านงค์ของกฎหมายที่ต้องการให้เจ้าพนักงานราชทัณฑ์หรือผู้คุมเรือนจ้าต้องค้านึงถึง
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขัง
โดยตรงหรือการท้ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ผู้คุมเรือนจ้าก็จะต้องกระท้าไปในทาง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเสมอ 

ตัวอย่างเช่น มาตรา 89 บัญญัติถึงสิทธิพิเศษส้าหรับผู้ต้องขังไว้ว่า ในกรณีที่ผู้คุม
เรือนจ้าเห็นควรด้าเนินการเพ่ือให้ผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้าพิพากษาเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะเข้า
ร่วมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง ผู้คุมเรือนจ้าอาจให้สิทธิพิเศษบางประการแก่
ผู้ต้องขังดังกล่าวก่อนผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้ยืมใช้หรือได้ใช้เสื้อผ้า เครื่องนอน อาหาร น้้า
และชา สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันเช่น ปากกา ยางลบ รวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งห้อง ขนม
หวานและสิ่งของที่ผู้ต้องขังชื่นชอบเป็นการส่วนตัว (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ตามที่บัญญัติใน
มาตรา 40  สิทธิในการได้รับอนุญาตให้น้าสิ่งของส่วนตัวมาใช้ภายในเรือนจ้าได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร 
ขวดน้้า เครื่องตกแต่งห้อง ของหวาน สิ่งของที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ของใช้จ้าเป็นในชีวิตประจ้าวัน 
เครื่องเขียน และสิ่งของอ่ืน ๆ ที่อาจน้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวันภายในเรือนจ้าตามมาตรา 41 และสิทธิ
ได้รับการพิจารณาระยะเวลาและจ้านวนครั้งที่จะให้ญาติ บุคคลอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นต้องเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
เพ่ือประโยชน์ในเรื่องส่วนตัว กฎหมายหรือธุรกิจของผู้ต้องขังและบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้ต้องขังตามมาตรา 111876  

ซ่ึงสิทธิตามมาตรา 40, 41 และ 111 ดังกล่าวเป็นสิทธิที่ผู้ต้องขังทั่วไปได้รับอยู่แล้ว
ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้งหรือตามดุลพินิจของผู้คุมในการพิจารณาอนุญาต

                                                           

guard detention facilities.”, Retrieved July 1, 2015  from http://www.cas.go.jp/jp/ 
seisaku/hourei/data/APDFTID.pdf 

875 Section 30 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan) (“Treatment of a sentenced 
person shall be conducted with the aim of stimulating motivation for reformation 
and rehabilitation and developing the adaptability to life in society by working on 
his/her sense of consciousness in accordance with his/her personality and 
circumstances”).  

876 Section 89 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 

http://www.cas.go.jp/jp/%20seisaku/hourei/data/APDFTID.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/%20seisaku/hourei/data/APDFTID.pdf


257 
 

ตามที่กฎหมายให้อ้านาจไว้ แต่ในกรณีที่ผู้คุมขังเห็นว่ากรณีมีความจ้าเป็นที่จะต้องกระตุ้นแรงจูง ใจ
ของผู้ต้องขังคนหนึ่งคนใดในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง ผู้คุมขังสามารถพิจารณาให้สิทธิในการใช้สิ่งของ
ต่าง ๆ และสิ่งในการเข้าเยี่ยมดังกล่าวแก่ผู้ต้องขังคนดังกล่าวเป็นพิเศษได้ ตามที่ผู้คุมเห็นว่าเหมาะสม
กับผลการประเมินทัศนคติของผู้ต้องขังที่มีต่อการลงโทษในแต่ละระยะ877 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังก้าหนดการแนะแนว (Guidance) แก่ผู้ต้องขังที่ก้าลัง
รับโทษตามค้าพิพากษาไว้ 2 ประการ ประการแรกคือ การแนะแนวเพ่ือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(Guidance for Reform) ตามมาตรา 103(1) ที่บัญญัติว่า “ผู้คุมเรือนจ้าจะต้องจัดการแนะแนว
ตามที่จ้าเป็นให้แก่ผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้าพิพากษาเพ่ือที่จะกระตุ้นผู้ต้องขังเหล่านั้นให้
ตระหนักได้ถึงความรับผิดชอบต่อการกระท้าผิดของตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ
และได้รับความรู้และรูปแบบการใช้ชีวิตที่จ้าเป็นส้าหรับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในสังคม”878 

และในกรณีที่ผู้คุมพบว่า ผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้าพิพากษามีลักษณะที่ยากต่อ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูหรือยากที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างราบรื่นอันเนื่องมาจากการ
พ่ึงพายาเสพติดหรือสารเสพติดหรือสารกระตุ้นหรือผู้ต้องขังเป็นนักเลงหรืออันธพาลหรืออ่ืน ๆ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด มาตรา 103(2) บัญญัติก้าหนดให้ผู้คุมเรือนจ้าจะต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวของผู้ต้องขัง879 

ส้าหรับการแนะแนวประการที่สองคือ การแนะแนวการศึกษา (Guidance in 
School Courses) ตามมาตรา 104(1) ที่บัญญัติให้ผู้คุมเรือนจ้าจะต้องจัดการแนะแนวการศึกษา
กล่าวคือ การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาที่มี เนื้อหาเทียบเท่ากับหลักสูตรการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาในโรงเรียน ค.ศ. 1947 (Act No.26) ให้กับผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้า
พิพากษาที่มีลักษณะยากที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองหรือยากที่จะกลับคืนสู่สังคมได้
อย่างราบรื่นอันเนื่องมาจากการขาดภูมิหลังทางด้านการศึกษาอันเป็นพ้ืนฐานส้าหรับการใช้ชีวิตทาง
สังคม880  

และมาตรา 104(2) ยังก้าหนดว่าผู้คุมเรือนจ้าอาจจะจัดให้ผู้ต้องขังที่ก้าลังได้รับโทษ
ตามค้าพิพากษาได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการกลับคืนสู่
สังคมที่ราบรื่นด้วยการแนะน้าหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางการศึกษา
ของผู้ต้องขังดังกล่าว881 

                                                           
877 Section 89 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
  

878 Section 103(1) of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 

  

879 Section 103(2) of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
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นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติมาตราอ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังไว้โดยสังเขป
ดังต่อไปนี้ มาตรา 106 กล่าวถึงการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจ้าได้เป็นพิเศษ (Day Leave 
or Furlough) เพ่ือไปพบบุคคลที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังดังกล่าว882 

มาตรา 110 ก้าหนดว่าในการอนุญาต ห้าม ยกเลิกหรือจ้ากัดการติดต่อกับโลก
ภายนอกของผู้ต้องขังจะต้องค้านึงถึงความเหมาะสมของการติดต่อกับโลกภายนอกในฐานที่เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคมอย่างราบรื่นของผู้ต้องขัง883  

มาตรา 146 ให้อ้านาจผู้คุมเรือนจ้าในการพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้ต้องขังบางประเภทใน
การโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายนอกหากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคมอย่างราบรื่นของผู้ต้องขังดังกล่าว884 

มาตรา 150 ก้าหนดว่าในการที่ผู้คุมจะลงโทษผู้ต้องขังเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของเรือนจ้า ผู้คุมจะต้องค้านึงถึงปัจจัยหลายประการ รวมทั้งผลกระทบจากการลงโทษ
ดังกล่าวที่มีต่อความคาดหวังที่ผู้ต้องขังจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง885 

ส้าหรับหลักการบ้าบัดผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่ได้มีค้าพิพากษานั้น มาตรา 31 ให้
ความส้าคัญกับการป้องกันการหลบหนีและการท้าลายพยานหลักฐานรวมทั้งการให้ความเคารพใน
สิทธิของผู้ต้องขังในการต่อสู้คดี886 ส่วนการบ้าบัดผู้ต้องขังที่ได้รับโทษจ้าคุกประหารชีวิตนั้นมาตรา 32 
ให้ความส้าคัญกับการช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถมีจิตใจที่สงบได้ (Peace of Mind) เท่านั้น887 โดย
กฎหมายไม่ได้ให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดสองกลุ่มนี้แต่อย่างใด 

นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกกักขัง
ตามค้าพิพากษา (Detainees) บัญญัติไว้ในตอนที่ 3 (Chapter 3) ได้แก่ มาตรา 186-189 ว่าด้วยการ
ยืมหรือใช้สิ่งของของเรือนจ้าหรือสิ่งของส่วนตัว , มาตรา 207 ว่าด้วยสิทธิในการได้รับการเยี่ยมใน
ระหว่างถูกกักขัง, มาตรา 219 ว่าด้วยการระงับหรือการยุติการเข้าเยี่ยม, มาตรา 223 ว่าด้วยการห้าม

                                                           
882 Section 106 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
 

883 Section 110 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 

 

884 Section 114 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 

 

885 Section 150(2) of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 

 

886 Section 31 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). (Principle of Treatment for 
Unsentenced Persons). 

887 Section 32 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). (Principle of Treatment for 
Inmates Sentenced to Death). 
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โต้ตอบทางจดหมาย, มาตรา 224 ว่าด้วยการตรวจสอบและลบเนื้อหาบางส่วนของจดหมายโต้ตอบ ที่
เน้นการค้านึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกกักขังเป็นส้าคัญหรือห้ามการ
กระท้าการบางประการหากผู้คุมเรือนจ้าเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ฟ้ืนฟูตนเองของผู้ถูกกักขัง888 

ส้าหรับกฎหมายฉบับที่สองคือ พระราชบัญญัติแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ค.ศ. 2007 
(Offenders Rehabilitation Act of 2007) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกระบวนการพักการลงโทษ
แก่ผู้ต้องขัง การคุมประพฤติผู้กระท้าผิด การสงเคราะห์ผู้กระท้าผิดภายหลังปล่อยตัว การอภัยโทษ 
รวมไปถึงการจัดตั้งและก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีอ้านาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
เช่น คณะกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดแห่งชาติ (National Offenders Rehabilitation 
Commissions) ที่มีหน้าที่พิจารณาให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการอภัยโทษและการตรวจสอบการท้างาน
ของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษระดับภาค (Regional Parole Board) เป็นต้น889 

โดยมาตรา 1 ได้บัญญัติวัตถุประสงค์ของกฎหมายไว้ว่า “เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท้า
ผิดกฎหมายอาญาและผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนกระท้าผิดซ้้าหรือตัดโอกาสในการกระท้าผิดกฎหมาย
และช่วยให้บุคคลเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพและช่วย
ให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพัฒนาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ด้วยตนเองด้วยการบ้าบัดรักษาบุคคลเหล่านี้
อย่างเหมาะสมภายในสังคม และเพ่ือรับประกันการจัดการอภัยโทษที่เหมาะสมและเพ่ือสนับสนุนการ
ป้องกันกิจกรรมการกระท้าผิดกฎหมายและอ่ืน ๆ  เพ่ือที่จะปกป้องคุ้มครองสังคมและส่งเสริมสวัสดิ
ภาพของบุคคลและสาธารณชน”890 

และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก้าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายนี้ว่า “มาตรการใด ๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ที่ใช้บังคับแก่ผู้ที่กระท้าผิดกฎหมายและ
ผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนจะต้องเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและเพียงเท่าที่จ้าเป็นและ
เหมาะสมต่อการพัฒนาและแก้ไขฟ้ืนฟูบุคคลเหล่านั้นโดยการค้านึงถึงบุคลิกลักษณะ อายุ ประวัติ
ส่วนตัว สภาพจิตใจและร่างกาย สภาพแวดล้อมในครอบครัว เพ่ือนและปัจจัยอ่ืน  ๆ ของบุคคล
ดังกล่าวที่จะน้ามาตรการดังกล่าวมาปรับใช้”891 

มาตรา 31(2) บัญญัติว่า พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานคุมประพฤติ ศึกษา
ค้นคว้า ประสานความร่วมมือและท้างานอ่ืน ๆ เกี่ยวด้วยการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ที่กระท้าผิดกฎหมายและ

                                                           
888 Section 186-189, 207, 219, 223, 224. of the Act on Penal Detention 

Facilities and Treatment of Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
889 Offenders Rehabilitation Act (Act No. 88 of June 15, 2007). 
890 Section 1 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
891 Section 3 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
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ผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนและในการป้องกันการกระท้าผิดกฎหมายโดยตั้งอยู่บนความรู้ทางการแพทย์ 
จิตวิทยา ครุศาสตร์ สังคมวิทยาและความรู้ความช้านาญด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟู892  

มาตรา 49(1) พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้ค้าแนะน้าและควบคุมดูแลผู้ถูกคุม
ประพฤติและผู้ได้รับการพักการลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 57 และให้การแนะแนวและ
ช่วยเหลือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 58 เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูก
คุมประพฤติหรือผู้ได้รับการพักการลงโทษ893 

และยังมีมาตราอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจเช่น มาตรา 51(2) ให้อ้านาจพนักงานคุมประพฤติ
ก้าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติเป็นพิเศษ (Special Conditions) แก่ผู้ถูกคุมประพฤติหรือได้รับการ
พักการลงโทษเพ่ิมเติมจากเงื่อนไขการคุมประพฤติทั่วไปตามที่กฎหมายก้าหนด ( General 
Conditions) เช่น การห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจน้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมาย การแจ้งการ
เดินทาง การลาออกจากงาน หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะอ่ืน ๆ แก่พนักงานคุมประพฤติล่วงหน้า 
หรือการให้เข้ารับการบ้าบัดเป็นพิเศษ เป็นต้น หากพนักงานคุมประพฤติเห็นว่ากรณีมีความจ้าเป็น
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการพักการลงโทษ894  

มาตรา 56(1) การแนะแนวทางการใช้ชีวิตและการประพฤติตัว (Life and Conduct 
Guidelines) เพ่ือการพัฒนาและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ได้รับการพักการลงโทษ  
มาตรา 59 การแนะแนวหรือให้ค้าแนะน้าหรือใช้มาตรการอ่ืนที่เหมาะสมแก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของ
เยาวชนที่อยู่ภายใต้การคุมประพฤติ เพ่ือให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดังกล่าวตระหนักได้ถึงความ
รับผิดชอบในการดูแลเยาวชนและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขฟ้ืนฟูเยาวชน มาตรา 70 การ
ระงับการคุมประพฤติไว้ชั่วคราวในกรณีที่ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือการแก้ไขฟ้ืนฟู
เยาวชนที่อยู่ภายใต้การคุมประพฤติ มาตรา 85 การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้พ้นโทษตามที่
จ้าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง 

กล่าวโดยสรุป ประเทศญี่ปุ่นมีบทบัญญัติกฎหมายที่กล่าวถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดไว้โดยตรงโดยปรากฏอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกล่าวคือ 
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติและการปล่อยตัวจ้าเลยก่อน
ครบก้าหนดระยะเวลาจ้าคุกตามค้าพิพากษา ด้วยเหตุนี้แม้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้
กล่าวถึงสิทธิของผู้กระท้าผิดในการได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูไว้ แต่กฎหมายภายในของประเทศญี่ปุ่นก็ให้
ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในลักษณะของการให้แนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานว่าจะต้อง
ปฏิบัติงานโดยค้านึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดนอกเหนือไปจากการบังคับโทษตามค้า

                                                           
892 Section 31(2) of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
893 Section 49(1) of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
894 Section 51(1),(2) of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005 (Japan). 
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พิพากษาอย่างเคร่งครัดด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทิศทางในการบริหารจัดการเรือนจ้าและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

2. มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติ 
ดังได้กล่าวข้างต้นว่าปรัชญาในการบริหารจัดการเรือนจ้าหรือทัณฑสถานต่าง ๆ และ

การบ้าบัดผู้ต้องขังของประเทศญี่ปุ่นคือ การด้าเนินการบ้าบัดผู้ต้องขังหรือผู้ถูกกักขังอย่างเพียงพอ 
โดยต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหรือผู้ถูกกักขัง เช่นเดียวกับการบรรลุผลในการจัดการ
และบริหารเรือนจ้าหรือทัณฑสถานที่เหมาะสม895 นอกจากนี้ยังปรากฏวัตถุประสงค์ในการบ้าบัดรักษา
ผู้ต้องขังตามค้าพิพากษาว่าเพ่ือการกระตุ้นให้ผู้ต้องขังเกิดแรงจูงใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการ
แก้ไขฟ้ืนฟูรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในสังคม896 ประเทศญี่ปุ่นจึง
ให้ความส้าคัญกับการบ้าบัดรักษาผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้าพิพากษาโดยแบ่งการบ้าบัดรักษา
ผู้ต้องขังออกเป็น 3 ส่วน ตามกฎหมายคือ (1) การท้างาน (2) การแนะแนวเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
และ (3) การแนะแนวเพ่ือการศึกษา และเพ่ือให้บรรลุผลในการบ้าบัดรักษาผู้ต้องขังอย่างมี
ประสิทธิภาพ เรือนจ้าหรือทัณฑสถานต่าง ๆ จ้าการประเมินผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดแยก
ประเภทผู้ต้องและจึงก้าหนดมาตรการบ้าบัดรักษาให้กับผู้ต้องขังแต่ละคน ดังรายละเอียดขั้นตอนการ
บ้าบัดผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้าพิพากษาโดยสังเขปดังต่อไปนี้897 

ประการแรก การประเมินเพ่ือบ้าบัดรักษา (Assessment for Treatment) โดยทาง
เรือนจ้าหรือทัณฑสถานจะท้าการประเมินผู้ต้องขังเพ่ือการบ้าบัดรักษาเป็นระยะ ๆ  ส้าหรับการ
ประเมินในชั้นแรกจะกระท้าเมื่อโทษตามค้าพิพากษาของผู้ต้องขังถึงที่สุดแล้ว การประเมินในขั้นตอน
นี้เป็นการประเมินที่ครอบคลุมทั้งสภาพกายและจิตใจ ประวัติส่วนตัวของผู้ต้องขัง ภูมิ หลังด้าน
การศึกษา ประวัติการท้างาน การเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม แนวโน้มการกระท้าผิด
กฎหมาย สภาพแวดล้อมในครอบครัวและชีวิตของผู้ต้องขัง ความสามารถในการท้างานหรือ
การศึกษา แผนการในชีวิตและอนาคต และเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง   

การประเมินในขั้นแรกนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการประเมินที่กระท้า
ที่เรือนจ้าหรือทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังถูกจ้าคุกอยู่ในเวลาที่โทษตามค้าพิพากษาของผู้ต้องขังดังกล่าวถึง
ที่สุดแล้วเพ่ือการจัดเรือนจ้าหรือทัณฑสถานที่เหมาะสมให้กับผู้ต้องขัง และการประเมินระยะที่สองจะ
กระท้าที่เรือนจ้าหรือทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังถูกย้ายไปภายหลังจากการประเมินระยะแรก ซึ่งการ
ประเมินครั้งนี้จะเป็นการประเมินในรายละเอียดมากขึ้นเพ่ือส้ารวจภูมิหลังของผู้ต้องขังอย่างละเอียด  

เมื่อประเมินผู้ต้องขังได้ผลอย่างไรแล้ว ทางเรือนจ้าหรือทัณฑสถานจะจัดแนวทางการ
บ้าบัด (Treatment Guideline) ที่มีวัตถุประสงค์ เนื้อหาและวิธีการบ้าบัดรักษาที่เหมาะสมกับ
ผู้ต้องขังแต่ละคน หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลการบ้าบัดผู้ต้องขังทุก 6 เดือน หรือเมื่อจ้าเป็น

                                                           
895 Article 1 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates 

and Detainees of 2005.  
896 Section 2 of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees of 2005.  
 

897 UNAFEI, Criminal Justice in Japan, (2011), p. 36.  
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ตามท่ีระบุในแนวทางการบ้าบัดส้าหรับผู้ต้องขังคนดังกล่าว และยังอาจจะมีการปรับปรุงแนวทางการ
บ้าบัดดังกล่าวได้ตามความจ้าเป็นอีกด้วย898 

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบว่าการประเมินผู้ต้องขังส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปในแนวทาง
ที่ให้ความส้าคัญกับการจัดการความปลอดภัยภายในเรือนจ้า กล่าวคือการป้องกันการหลบหนี การ
ละเมิดต่อกฎระเบียบของเรือนจ้าและอ่ืน ๆ ส้าหรับการประเมินเพ่ือลดการกระท้าผิดซ้้ายังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา899 แต่จากข้อมูลล่าสุดในปี ค.ศ. 2012 พบว่า มีการน้าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและ
ความต้องการอันน้าไปสู่การกระท้าผิดในลักษณะเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศแคนาดาและประเทศ
สหรัฐอเมริกามาใช้ในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน แต่ยังคงใช้จ้ากัดเฉพาะในกลุ่มผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ
และผู้กระท้าผิดที่มีปัญหาเสพติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์เท่านั้น ไม่ได้น้ามาใช้กับผู้กระท้าผิดที่เป็น
เยาวชนหรือผู้กระท้าผิดอ่ืน ๆ  รวมทั้งมีการใช้โปรแกรมบ้าบัดกระบวนการนึกคิดและพฤติกรรม 
(Cognitive-Behavioral Program) ส้าหรับผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศและผู้กระท้าผิดที่มีปัญหาการใช้
ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือส้าหรับผู้กระท้าผิดเฉพาะกลุ่ม
ดังกล่าวแล้ว900  

ส้าหรับการบ้าบัดผู้ต้องขังในประเทศญี่ปุ่นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การท้างาน (Prison Work) 
โทษจ้าคุกตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โทษจ้าคุกอย่าง

เดียวกับโทษจ้าคุกควบคู่กับการท้างานในเรือนจ้า ( Imprisonment with Work) ผู้ต้องขังที่ศาล
พิพากษาลงให้ลงโทษจ้าคุกพร้อมกับให้ท้างานเรือนจ้าจะต้องท้างานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมี
การวางแผนและบริหารการท้างานส้าหรับผู้ต้องขังแต่ละคนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลาย
ประการคือ การสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมให้กับผู้ต้องขังด้วยการให้ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจรวมทั้งความตั้งใจที่จะท้างาน และการสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสติปชัญญะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การท้างานภายในเรือนจ้าของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ งานด้าน
การผลิต (Production Work) เช่น งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานผลิตโลหะ งานไม้ งานพิมพ์ งานหนัง เป็น
ต้น การฝึกวิชาชีพ และงานด้านการดูแลรักษา (Self-maintenance Work) โดยผู้ต้องขังจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท้างานและเพ่ือให้ผู้ต้องขังมีรายได้ส้าหรับเตรียมไว้ใช้ชีวิต

                                                           
898 Ibid. 
899 UNAFEI, Post-Sentencing Disposition and Treatment Measures, a Report 

of the Course from 142nd International Training at Fukuoka Japan In Resource Material 
Series, No.80 (March, 2010), p. 141. 

900 UNAFEI, Risk/Needs Assessment of Offenders, a Report of the 151st 
International Training at Fushu, Tokyo, Japan, Resource Material Series No.88, (Dec. 
2012), p. 134; UNAFEI, Evidence-based Offender Treatment Programme, a Report 
of the 151st International Training at Fushu, Tokyo, Japan, Resource Material Series 
No.88 (Dec. 2012), p. 142. 
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ภายหลังพ้นโทษเท่านั้น จ้านวนเงินค่าจ้างจึงไม่ใช่ค่าจ้างตามปริมาณงานที่ผู้ต้องขังได้ท้าไป โดยเฉลี่ย
แล้วค่าจ้างท่ีผู้ต้องขังได้รับคิดเป็นเงินประมาณ 4,351 เยน ต่อเดือน (อัตราในปี ค.ศ. 2009) 

โดยทั่วไปแล้วผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้าพิพากษาจะท้างานภายในเรือนจ้าหรือ       
ทัณฑสถาน แต่ก็มีผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขที่ก้าหนดอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางออกไปนอก
เรือนจ้าเพ่ือท้าธุรกิจของตนเองได้ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจ้า901  

2. การแนะแนวเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Guidance for Reform) 
การแนะแนวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติการบ้าบัดผู้ต้องขัง

และผู้ถูกกักขังและสถานที่คุมขังตามกฎหมาย ค.ศ. 2005 มาตรา 103(1) ที่บัญญัติว่า “ผู้คุมเรือนจ้า
จะต้องจัดการแนะแนวตามที่จ้าเป็นให้แก่ผู้ต้องขังที่ก้าลังรับโทษตามค้าพิพากษาเพ่ือที่จะกระตุ้น
ผู้ต้องขังเหล่านั้นให้ตระหนักได้ถึงความรับผิดชอบต่อการกระท้าผิดของตนเอง พร้อมที่จะพัฒนา
สุขภาพกายและจิตใจและได้รับความรู้และรูปแบบการใช้ชีวิตที่จ้าเป็นส้าหรับการปรับตัวให้เข้ากับ
ชีวิตในสังคม”902  

ในทางปฏิบัติการแนะแนวเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมี 2 ประเภท คือ การแนะแนวทั่วไป
ส้าหรับผู้ต้องขังที่รับโทษตามค้าพิพากษาทุกคน และการแนะแนวเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพิเศษส้าหรับ
ผู้ต้องขังที่มีปัญหาเฉพาะด้าน  

การจัดการแนะแนวทั่วไปกระท้าโดยวิธีการบรรยาย การสัมภาษณ์และวิธีการอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ให้ผู้ต้องขังเข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกที่มีต่อเหยื่อ
ในการกระท้าผิด (2) ให้ผู้ต้องขังสามารถพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นปกติและมีทัศนคติที่แข็งแรง
และ (3) ให้ผู้ต้องขังเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการวางแผนการใช้ชีวิตภายหลังจากได้รับการ
ปล่อยตัวและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่พฤติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

ส้าหรับการแนะแนวพิเศษประกอบไปด้วยโปรแกรม 6 โปรแกรม ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
คือ การแนวแนวเพ่ือเอาชนะการเสพติดยาเสพติด การแนะแนวเพ่ือถอนตัวจากกลุ่มองค์กร
อาชญากรรม การแนะแนวเพ่ือป้องกันการกระท้าผิดซ้้าส้าหรับผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับเพศ การแนะแนว
ให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติจากมุมมองของเหยื่อ การแนะแนวความปลอดภัยในการจราจรและการ
แนะแนวเพ่ือช่วยเหลือในการจัดหางาน903  

3. การแนะแนวการศึกษา  (Guidance in School Courses)  
การแนะแนวการศึกษาเกิดจากการที่มีผู้ต้องขังจ้านวนมากยังมีการศึกษาไม่เพียง

พอที่จะน้าไปใช้ในการด้ารงชีวิตได้ เรือนจ้าหรือทัณฑสถานต่าง ๆ จึงจัดการแนะแนวการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวมไปถึงวิชาภาษาญี่ปุ่นและคณิตศาสตร์ให้กับผู้ต้องขัง 
โดยผู้ต้องขงัที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับอาจจะได้รับโอกาสในการศึกษาและการสอบเทียบเพ่ือจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในกรณีที่ผู้ต้องขังมีความก้าวหน้าทางการศึกษาจนคาดได้ว่า

                                                           
901 UNAFEI, Criminal Justice in Japan, op.cit., pp. 36-37.  
902 Section 103(1) of the Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 

Inmates and Detainees Act of 2005.  
903 Ibid., p. 38.  
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ผู้ต้องขังจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างราบรื่น ผู้ต้องขังดังกล่าวก็อาจจะได้รับโอกาสในการศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย904 

3.3.3.3 มาตรการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา  
การปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาของประเทศญี่ปุ่นมี 2 

ระบบคือ การพักการลงโทษและการอภัยโทษ  
ระบบการพักการลงโทษของประเทศญี่ปุ่นถือเป็นรูปแบบของการบ้าบัดผู้กระท้าผิด

ด้วยชุมชนรูปแบบหนึ่งโดยเป็นการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดออกจากเรือนจ้าก่อนครบก้าหนดโทษตามค้า
พิพากษา ผู้มีอ้านาจพิจารณาอนุมัติการพักการลงโทษในประเทศญี่ปุ่นคือ คณะกรรมการพักการ
ลงโทษเขต (Regional Parole Boards)  

ในการพิจารณาพักการลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้กระท้าผิดที่จะมีคุณสมบัติ
ได้รับการพักการลงโทษจะต้องรับโทษจ้าคุกมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 3 ของโทษตามค้าพิพากษา หรือ
อย่างน้อย 10 ปี ในกรณีของโทษจ้าคุกตลอดชีวิต และเมื่อคณะกรรมการพักการลงโทษประจ้าเขต
เห็นควรอนุมัติให้พักการลงโทษแล้ว ผู้กระท้าผิดจะต้องถูกคุมความประพฤติไว้ตลอดระยะเวลาของ
โทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาที่เหลืออยู่ ซึ่งในกรณีที่เป็นผู้ต้องโทษจ้าคุกตลอดชีวิต ผู้กระท้าผิดดังกล่าว
ต้องถูกคุมความประพฤติไว้ตลอดชีวิต เว้นแต่จะได้รับการอภัยโทษด้วยการทุเลาการบังคับโทษ 
(Remission of Execution of Sentence) โดยกระบวนการพักการลงโทษของประเทศญี่ปุ่นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ในประเทศญี่ปุ่น ผู้กระท้าผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเยาวชนไม่มีสิทธิขอพักการ
ลงโทษด้วยตนเอง ผู้ที่จะยื่นเรื่องขอพิจารณาพักการลงโทษให้กับผู้กระท้าผิดได้คือ  ผู้บริหารของ
เรือนจ้าและทัณฑสถานที่ผู้กระท้าผิดต้องขังอยู่ หรือมิฉะนั้นคณะกรรมการพักการลงโทษอาจจะเป็นผู้
เริ่มต้นด้าเนินการตรวจสอบเพื่อพักการลงโทษให้กับผู้กระท้าผิดด้วยตนเอง  

ในการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้พักการลงโทษหรือไม่ คณะกรรมการพักการลงโทษจะ
ไปตรวจเยี่ยมเรือนจ้าและทัณฑสถานเพ่ือสัมภาษณ์ผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นกรรมการ 3 
คน ประกอบกันเป็นองค์คณะจะท้าการตรวจสอบว่าผู้กระท้าผิดแต่ละรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขในการพักการลงโทษหรือไม่ การตรวจสอบดังกล่าวประกอบไปด้วยการสังเกตผู้กระท้าผิดโดย
กรรมการที่เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้กระท้าผิด การตรวจสอบข้อมูลจากบันทึกเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดที่
เรือนจ้าและทัณฑสถานจัดท้าไว้ และข้อมูลจากส้านักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับข้อมูลทางสังคมของ
ผู้กระท้าผิด นอกจากนี้คณะกรรมการพักการลงโทษยังต้องรับฟังความเห็นและความรู้สึกของเหยื่อใน
การกระท้าผิดด้วยถ้าม ี

ส้าหรับเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติให้พักการลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดผู้ใหญ่คือ  
1. ผู้กระท้าผิดได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือ 10 ปี ในกรณีต้องโทษ

จ้าคุกตลอดชีวิต 
2. ผู้กระท้าผิดแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกส้านึกผิดและความตั้งใจที่จะแก้ไขฟ้ืนฟู

ตนเอง  

                                                           
904 Ibid. 
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3. ไม่ปรากฏว่าผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ้้า และ 
4. สังคมจะยินยอมให้ผู้กระท้าผิดได้พักการลงโทษ 
เมื่อองค์คณะของคณะกรรมการพักการลงโทษ 3 คน พบว่าผู้กระท้าผิดมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่ก้าหนด คณะกรรมการพักการลงโทษจะมีค้าสั่งให้พักการลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดโดย
ก้าหนดวันที่ได้รับการพักการลงโทษ สถานที่พักอาศัยในระหว่างพักการลงโทษและเงื่อนไขที่ต้อง
ปฏิบัติในระหว่างพักการลงโทษในลักษณะของการคุมความประพฤติ ซึ่งในส่วนของการจัดระดับการ
ควบคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะได้รับการจัดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงและความต้องการ (Risk and Needs Assessments) ซึ่งแต่ละระดับบ่งบอกถึง
ความถี่ในการติดต่อกับพนักงานคุมประพฤติและหลักเกณฑ์ส้าหรับการเตรียมมาตรการส้าหรับจัดการ
กับพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีของผู้ได้รับการพักการลงโทษ แต่ในระหว่างการพักการลงโทษ ผู้ได้รับการ
พักการลงโทษอาจได้รับการปรับระดับขึ้นหรือลงได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในการบ้าบัดพฤติกร รม 
นอกจากนี้ผู้ได้รับการพักการลงโทษยังอาจต้องเข้ารับการบ้าบัดพฤติกรรมด้วยโปรแกรมต่าง  ๆ  2 
หมวดหมู่ ได้แก่ โปรแกรมบ้าบัดตามประเภทปัญหา (Categorized Treatment) ออกแบบมาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเฉพาะด้านของของผู้กระท้าผิด ปัจจุบันมี 13 โปรแกรม โปรแกรมบ้าบัดส้าหรับเงื่อนไข
การคุมความประพฤติเป็นพิเศษ (Treatment Programmes as Special Probation Conditions) 
เพ่ือจัดการกับแนวโน้มในการกระท้าผิดกฎหมายบางประการ ปัจจุบันมี 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม
บ้าบัดผู้กระท้าผิดทางเพศ โปรแกรมบ้าบัดผู้ติดยาเสพติดหรือสารกระตุ้น และโปรแกรมป้องกันการใช้
ความรุนแรง โดยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบตามทฤษฎีพฤติกรรมและกระบวนการนึกคิด (Cognitive-
Behavioral Theory) และเมื่อโปรแกรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หาก
ผู้กระท้าผิดล้มเหลวในการเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการพักการลงโทษได้ 905 

ส้าหรับระบบการอภัยโทษของประเทศญี่ปุ่น เป็นมาตรการท้าให้อ้านาจในการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดเป็นอันไร้ผลไปโดยไม่จ้าต้องมีการพิจารณาคดีหรือมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือท้าให้
เนื้อหาสาระหรือผลของค้าพิพากษาอันเนื่องมาจากการพิจารณาคดีเป็นอันไร้ผลไป โดยรูปแบบของ
การอภัยโทษมี 5 รูปแบบคือ การนิรโทษกรรมหรือการอภัยโทษเป็นการทั่วไป (General Amnesty 
or General Pardon) การอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย (Special Pardon) การเปลี่ยนโทษหนักเป็น
เบา (Commutation of Sentence) การทุเลาการบังคับโทษตามค้าพิพากษา (Remission of 
Execution of Sentence)906 และการคืนสิทธิแก่ผู้กระท้าผิด (Restoration of Rights)907 

นอกจากนี้การอภัยโทษยังแบ่งได้เป็นอีก 2 รูปแบบ คือ การอภัยโทษโดยค้าสั่งของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการอภัยโทษให้กับผู้กระท้าผิดทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดไว้ว่า
ด้วย ฐานความผิด โทษตามค้าพิพากษา วันเวลากระท้าผิดและอ่ืน ๆ  ได้แก่ การนิรโทษกรรมเป็นการ
ทั่วไป การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการคืนสิทธิแก่ผู้กระท้าผิด ซึ่งเป็นลักษณะของการอภัยโทษแก่
ผู้กระท้าผิดทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และการอภัยโทษให้แก่ผู้กระท้าผิดเฉพาะรายซึ่งเป็นอ้านาจของ

                                                           
905 UNAFEI, Criminal Justice in Japan, op.cit., pp. 42-47.  
906 Part 2 Chapter 5 Section 5 of the Japan White Paper on Crimes 2004  
907 Part 2 Chapter 5 Section 5 of the Japan White Paper on Crimes 2001 
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คณะรัฐมนตรีเช่นกันตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดแห่งชาติ (National 
Offenders Rehabilitation Commission) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้สอบถาม
ความเห็นของคณะรัฐมนตรีว่าจะอภัยโทษแก่ผู้กระท้าผิดรายใดรายหนึ่งหรือไม่ และหลังจากนั้น
สมเด็จพระจักรพรรดิจะมีพระบรมราชโองการรับรองการอภัยโทษดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง การอภัยโทษ
เป็นการเฉพาะรายได้แก่ การอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา การทุเลาการ
บังคับโทษตามค้าพิพากษาและการคืนสิทธิแก่ผู้กระท้าผิด ซึ่งการอภัยโทษดังกล่าวนี้เป็นการอภัยโทษ
ให้แก่ผู้กระท้าผิดเฉพาะบางรายโดยการพิจารณาเป็นรายบุคคล908 

อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ การอภัยโทษในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างกระท้าด้วยความ
เข้มงวดและเป็นไปในแนวทางอนุรักษ์นิยม909โดยมีผู้กระท้าผิดเพียงไม่กี่รายที่ได้รับการอภัยโทษซึ่ง
ปรากฏว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จนถึงปี ค.ศ. 2010 มีการอภัยโทษเพียง 2 รูปแบบ เท่านั้นคือ การทุเลา
การบังคับโทษและการคืนสิทธิแก่ผู้กระท้าผิดโดยไม่ปรากฏว่ามีการอภัยโทษในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่อย่าง
ใด หรือก็คือไม่เคยมีผู้ได้รับการอภัยโทษเป็นการปล่อยตัวเลย และก็มีผู้ได้รับการอภัยโทษปีละไม่กี่
รายเท่านั้น910 

 
3.3.4 ประเทศสิงคโปร์  

3.3.4.1 มาตรการเพิ่มโทษ (Sentencing Enhancement)  
กฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ้้าของประเทศสิงคโปร์มี 2 รูปแบบ คือ กฎหมายเพ่ิม

โทษผู้กระท้าผิดซ้้าทั่วไปตามอัตราโทษที่คาดหวังว่าจะช่วยยับยั้งไม่ให้บุคคลดังกล่าวกระท้าผิดซ้้าอีก
ต่อไป โดยให้เป็นดุลพินิจของศาลหรือก้าหนดเป็นอัตราโทษบังคับส้าหรับผู้กระท้าผิดซ้้า 911ในท้านอง
เดียวกับกฎหมายเพ่ิมโทษของประเทศไทย และกฎหมายอีกรูปแบบคือ กฎหมายที่ใช้ในการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยโดยเฉพาะคือ กฎหมายที่ให้จ้าคุกผู้กระท้าผิดเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสังคม (Preventive Detention)912 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. กฎหมายเพิ่มโทษทั่วไป ตัวอย่างเช่น  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75  ก้าหนดว่า ถ้าครั้งก่อนผู้กระท้าผิดเคยกระท้าผิด

เกี่ยวกับเงินตราหรือดวงตราของรัฐและศาลลงโทษจ้าคุกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ต่อมาภายหลังกระท้าผิด
ซ้้าในกลุ่มความผิดเดิม ที่มีอัตราโทษจ้าคุกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป  

                                                           
908 Part 2 Chapter 5 Section 4 of the Japan White Paper on Crimes 2011  
909UNAFEI, Post-Sentencing Disposition and Treatment Measures, op.cit.,   

p. 141. 
910 Japan White Paper on Crimes 2000-2011. 
911 Chan Wing Cheong, “Preventive Detention and Corrective Training for 

Habitual Offenders in Singapore,” Singapore Academy of Law Journal 8 (March 
1996): 157 (Part I).  

912 Ibid. 
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โทษ ผู้กระท้าผิดซ้้าต้องถูกเพ่ิมโทษเป็นจ้าคุกตลอดชีวิตหรือเพ่ิมโทษจ้าคุกเป็น 2 เท่า 
ของโทษที่ศาลก้าหนด (แต่ไม่เกิน 15 ปี)  ส้าหรับความผิดดังกล่าว913  หรือ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 458 A ก้าหนดว่า กรณีผู้กระท้าผิดเคยต้องค้า
พิพากษาว่ากระท้าผิดเกี่ยวกับการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อ่ืนเพ่ือกระท้าผิดอาญาอ่ืนที่มีโทษ
จ้าคุกหรือเพ่ือท้าร้ายผู้อื่น แล้วกระท้าผิดซ้้าฐานดังกล่าว 

โทษ ผู้กระท้าผิดซ้้าจะต้องถูกลงโทษเฆี่ยนนอกเหนือจากโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับ
ความผิดฐานดังกล่าวด้วย914 

กฎหมายเพิ่มโทษผู้กระท้าผิดซ้้าลักษณะนี้คล้ายคลึงกับกฎหมายเพ่ิมโทษของประเทศ
ไทยที่ให้เพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าทันทีที่บุคคลดังกล่าวกระท้าผิดซ้้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก้าหนดและเป็นการเพ่ิมโทษในอัตราที่แน่นอนตามที่กฎหมายก้าหนด แต่กฎหมายอีกลักษณะที่เน้น
การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดซ้้าเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือประโยชน์ในการ
คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่สังคมคือกฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกระยะเวลายาวนานแก่ผู้กระท้าผิดซ้้า
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

2. กฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนาน (Long-term Imprisonment) 
หรือโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention) 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) หรือที่เรียกกันในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศสิงคโปร์ว่า Preventive detention law หรือกฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกัน915 ที่
ให้จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าไว้เป็นระยะเวลายาวนาน เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์และความปลอดภัยสาธารณะด้วยการจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือตัด
โอกาสในการกระท้าผิดซ้้าเป็นระยะเวลานานระยะหนึ่ง โดยกฎหมายดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ว่า เมื่อ
บุคคลมีอายุ 30 ปี หรือมากกว่า  

1)  ถูกศาล High Court หรือ District Court พิพากษาว่าได้กระท้าผิดอาญามี
อัตราโทษจ้าคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และเคยถูกพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาในประเทศสิงคโปร์หรือ
ราชอาณาจักรอ่ืน ๆ มาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ตั้งแต่บุคคลดังกล่าวมีอายุ 16 ปี  และอย่างน้อย 2 ใน 
3 ครั้ง ดังกล่าวเคยได้รับโทษจ้าคุกหรือโทษฝึกอบรมเพ่ือแก้ไข (Corrective Training) หรือ 

2)  ถูกศาล High Court หรือ District Court พิพากษาว่ากระท้าผิดอาญา มี
อัตราโทษจ้าคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ในการกระท้าผิด 3 ฐานความผิดที่แยกต่างหากจากกันขึ้นไปในการ
พิจารณาครั้งเดียว และเคยต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญามีอัตราโทษจ้าคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป โดย

                                                           
913 Section 75 of the Singapore Penal Code  
914 Section 548A of the Singapore Penal Code  
915 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) ของประเทศสิงคโปร์ใช้ค้าว่า 

“Preventive detention” เช่นเดียวกับกฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษของ
ประเทศออสเตรเลีย แต่มีเนื้อหาสาระของกฎหมายที่แตกต่างกัน ในหัวข้อของประเทศสิงคโปร์ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงจะเลี่ยงไปใช้ค้าว่า “โทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนาน” เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนกับกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย. 
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ได้รับโทษจ้าคุกไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในประเทศสิงคโปร์หรือราชอาณาจักรอ่ืน ๆ  เมื่อบุคคลดังกล่าวมี
อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป 

โทษ  ถ้าเป็นที่พอใจแก่ศาลว่ากรณีจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสาธารณประโยชน์
ว่าจ้าเลยควรจะถูกคุมขังไว้เป็นระยะเวลาพอสมควรและหลังจากนั้นควรจะถูกควบคุมดูแลความ
ประพฤติไว้ถ้าได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษ ศาลจะต้องก้าหนดโทษเป็นระยะเวลายาวนาน 
(Preventive Detention) 7 ถึง 20 ปี แทนโทษจ้าคุกตามกฎหมายส้าหรับความผิดดังกล่าว เว้นแต่
จะมีเหตุผลพิเศษเป็นอย่างอ่ืนที่ศาลจะไม่ก้าหนดโทษเช่นนั้น916   

กฎหมายลักษณะนี้มีต้นแบบมาจากกฎหมายเก่าของประเทศอังกฤษและถูกน้ามา
บังคับใช้ในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี ค.ศ. 1955917 และยังคงมีบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันคือ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) ดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ในการลงโทษผู้กระท้าผิด
ซ้้าที่มีประวัติการกระท้าผิดเป็นจ้านวนมากและมีประสบการณ์ถูกลงโทษตามกฎหมายมาอย่างโชก
โชนตั้งแต่โทษปรับไปจนถึงโทษจ้าคุกและโทษเฆี่ยนตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ แต่โทษตาม
กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่สามารถยับยั้งไม่ให้ผู้กระท้าผิดเหล่านี้กระท้าผิดกฎหมายอาญาได้ กฎหมายที่
ให้จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าไว้เป็นระยะเวลายาวนานจึงเป็นทางเลือกส้าหรับศาลในการใช้ดุลพินิจ918 เพ่ือ
ลงโทษผู้กระท้าผิดที่มีพฤติกรรมในลักษณะพยศต่อกฎหมายซึ่งศาลในประเทศสิงคโปร์เรียกผู้กระท้า
ผิดลักษณะนี้ว่า “ผู้กระท้าผิดซ้้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (“Incorrigible Recidivists”)” หรือ “ผู้ที่เป็น
อันตรายต่อสังคม (“Menace to the Society”)”919   ไม่ให้สามารถกระท้าผิดซ้้าอีกได้ด้วยการจ้าคุก
ผู้กระท้าผิดซ้้าเหล่านี้เป็นระยะเวลายาวนาน 7 ถึง 20 ปี920  

ตัวอย่างเช่น ศาลในคดีระหว่าง PP v. Sng Keok Chuan ที่ได้พิพากษาลงโทษจ้าคุก
จ้าเลยในคดีดังกล่าวตามกฎหมายที่ให้จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าเป็นระยะเวลายาวนานตามกฎหมายคุมขัง
เพ่ือป้องกัน (Preventive Detention) เป็นระยะเวลาถึง 8 ปี โดยให้เหตุผลว่า “ในสถานการณ์

                                                           
916 Section 304(2) of the Singapore Criminal Procedure Code อนึ่ง เดิมกฎหมาย 

Preventive detention ตามดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Section 12 of the Singapore Criminal 
Procedure Code หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12 ของประเทศสิงคโปร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์และสาระส้าคัญในลักษณะเดียวกับมาตรา 304(2) ในปัจจุบัน เพียงแต่มีการเปลี่ยน
ถ้อยค้าเล็กน้อยและเงื่อนไขของกฎหมายในรายละเอียดเล็กน้อย แต่เงื่อนไขหลักเกี่ยวกับประวัติการ
กระท้าผิดซ้้าและอัตราโทษจ้าคุกตามกฎหมาย 7-20 ปี ยังคงเหมือนกัน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรา 12 เดิม; Chan Wing Cheong, op.cit., p. 160; ทั้งนี้บทความดังกล่าวจะอ้างอิงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12 ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมเป็นหลัก แต่ผู้วิจัยน้ามาปรับเทียบ
เคียงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) ซึ่งเป็นกฎหมายปัจจุบัน.  

917 Section 21 of the Criminal Justice Act 1948 (England) quoted in and see 
Chan Wing Cheong, op.cit., p. 158.  

918 Chan Wing Cheong, op.cit., pp. 157-158. 
919 Kua Hoon Chua v PP (1995) 
920 Chan Wing Cheong, op.cit., p. 163. 
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เช่นนี้…การแยกเอาจ้าเลยออกจากประชากรที่หมุนเวียนกันอยู่ในสังคมเป็นระยะเวลาพอสมควรย่อม
เป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อศาลได้พิจารณารายงานส้าหรับการพิจารณาโทษจ้าคุกจ้าเลยไว้เป็นระยะ
เวลานานแล้วจึงเห็นว่า อัตราโทษจ้าคุกสูงสุด 5 ปี ตามกฎหมายส้าหรับการกระท้าผิดอาญาที่ได้
วินิจฉัยว่าจ้าเลยได้กระท้าผิดไปจริงนั้นยังเป็นโทษที่ไม่เพียงพอส้าหรับสถานการณ์ทั้งมวลในคดีนี้”921 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าจะลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าตามเงื่อนไขของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) หรือไม่นั้น ศาลของประเทศสิงคโปร์จะต้องสั่งให้อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ (Commissioner of Prisons) หรือผู้ได้รับมอบหมาย ให้เสนอรายงานเกี่ยวพฤตินิสัยและ
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้กระท้าผิดกับความเหมาะสมในการก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวตาม
กฎหมายนี้ต่อศาล922 เพ่ือพิจารณาว่าสมควรก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าหรือไม่ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะด้าเนินการจัดท้ารายงานโดยอาศัยความช่วยเหลือจาก
นักจิตวิทยาในการประเมินสภาพของผู้กระท้าผิดและความเหมาะสมในการก้าหนดโทษเช่นนั้น923 

กฎหมายมาตรานี้จึงมีลักษณะเป็นการให้ดุลพินิจแก่ผู้พิพากษาอย่างเต็มที่ว่า สมควร
จะพิพากษาลงโทษผู้กระท้าผิดซ้้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดด้วยการคุมขังเพ่ือป้องกันเพ่ือ
คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่สังคมหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเพิ่มโทษทั่วไปที่ศาลมักจะต้องเพ่ิม
โทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้าทันทีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดโดยศาลไม่จ้าต้องใช้ดุลพินิจว่าจะเพ่ิม
หรือไม่เพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ้้า  

3.3.4.2 มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด  
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
 ส้าหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ้้าโดยเฉพาะนั้น 

ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายเฉพาะอันเป็นมาตรการที่มีเจตนารมณ์เดียวกันกับกฎหมายจ้าคุกผู้กระท้า
ผิดซ้้าเป็นระยะเวลายาวนาน หรือ Preventive Detention ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 304(2) ของประเทศสิงคโปร์ที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้ คือ เป็นมาตรการตาม
กฎหมายที่มุ่งแก้ปัญหาผู้กระท้าผิดซ้้าที่มีประวัติการกระท้าผิดมาเป็นระยะเวลายาวนานและโทษตาม
กฎหมายทั่ว ๆ ไปไม่สามารถยับยั้งไม่ให้ผู้กระท้าผิดดังกล่าวงดเว้นไม่กระท้าผิดกฎหมายได้ กฎหมาย
ดังกล่าวปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(1) คือ กฎหมายที่ให้
จ้าคุกผู้กระท้าผิดเพื่อการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย (Corrective Training) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                           
921 Magistrate’s Appeal No 109/95/01, 27 April 1995; Chan Wing Cheong, 

op.cit., p. 163. 
922 Section 304(3) of the Singapore Criminal Procedure Code.  
923 อนึ่ง กฎหมาย Preventive detention ฉบับเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 12 ไม่ได้บังคับว่าศาลจะต้องสั่งให้มีการจัดท้ารายงานและจะต้องพิจารณารายงาน
เกี่ยวกับผู้กระท้าผิดซ้้าก่อนในการที่จะรพิจารณาก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวแก่ผู้กระท้าผิดซ้้า;  Chan 
Wing Cheong, op.cit., p. 169.  
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มาตรา 304(1) “เมื่อบุคคลมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า  
1) ถูกศาล High Court หรือ District Court พิพากษาว่าได้กระท้าผิดอาญามี

อัตราโทษจ้าคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และเคยถูกพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญาในประเทศสิงคโปร์หรือ
ราชอาณาจักรอื่น ๆ มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ตั้งแต่บุคคลดังกล่าวมีอายุ 16 ปี  หรือ 

2)  ถูกศาล High Court หรือ District Court พิพากษาว่ากระท้าผิดอาญา มี
อัตราโทษจ้าคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ในการกระท้าผิด 3 ฐานความผิดที่แยกต่างหากจากกันขึ้นไปในการ
พิจารณาครั้งเดียว และเคยต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดอาญามีอัตราโทษจ้าคุกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป โดย
ได้รับโทษจ้าคุกไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในประเทศสิงคโปร์หรือราชอาณาจักรอ่ืน ๆ  เมื่อบุคคลดังกล่าวมี
อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป 

ถ้ากรณีเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า กรณีจะเป็นประโยชน์แก่จ้าเลยในการแก้ไขเปลี่ยน
ตนเอง (Reformation) และการป้องกันอาชญากรรม และจึงเห็นว่าจ้าเลยควรจะได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือแก้ไขลักษณะนิสัยเป็นระยะเวลาพอสมควร และหากว่าจ้าเลยได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนด
โทษ จ้าเลยก็ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลต่อไป (Supervision) เช่นนั้นแล้วเว้นแต่จะมีเหตุผล
พิเศษที่จะไม่กระท้าเช่นนั้น ศาลย่อมจะต้องพิพากษาให้จ้าเลยต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือแก้ไขพฤติ
นิสัย (Corrective Training) เป็นระยะเวลา 5 ถึง 14 ปี แทนการก้าหนดโทษจ้าคุกตามกฎหมาย”924  

จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า โทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย หรือ 
Corrective Training แม้จะมีเจตนารมณ์ในการลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าที่มีประวัติการกระท้าผิด
กฎหมายมาอย่างโชกโชนเป็นระยะเวลา 5 ถึง 14 ปี เช่นเดียวกับกฎหมายจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าเป็น
ระยะเวลายาวนาน หรือ Preventive Detention ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 304(2) ของประเทศสิงคโปร์ แต่วัตถุประสงค์ในการลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าของกฎหมายที่
ให้ฝึกอบรมผู้กระท้าผิดเพ่ือแก้ไขพฤตินิสัยดังกล่าวก็เป็นไปเพ่ือที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ้้าที่ยังมี
แนวโน้มที่จะใช้ชีวิตกระท้าผิดกฎหมายต่อไปในอนาคต925 ซึ่งศาลในคดี Kua Hoon Chua v. PP 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ไว้อีกว่า “เพ่ือหันเหผู้กระท้าผิดให้ออกไปจากแรงดึงดูดของการ
กระท้าผิดกฎหมายด้วยการให้ผู้กระท้าผิดดังกล่าวต้องอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์และด้วยการจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีทักษะในการท้างานบางอย่าง” และด้วยเหตุนี้จึงสามารถช่วยลดการกระท้าผิดซ้้าลง
ได้926 

ปัจจุบันผู้กระท้าผิดซ้้าที่ได้รับโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยตามกฎหมาย
จะต้องรับโทษจ้าคุกอยู่ในเรือนจ้าชางฮี (Changi Prison) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งระหว่างที่ได้รับโทษ
ดังกล่าว ทางเรือนจ้าจะจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือแก้ไขพฤตินิสัยให้แก่ผู้กระท้าผิดซ้้าเพ่ือให้ผู้กระท้าผิด
ซ้้าสามารถใช้ชีวิตที่ดีและประโยชน์ได้ภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว โดยทางเรือนจ้าจะจัดให้
ผู้กระท้าผิดเหล่านี้ต้องท้างาน เพื่อผู้กระท้าผิดมีทักษะในการท้างานเหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละคน

                                                           
924 Section 304(1) of the Singapore Criminal Procedure Code.  
925 R v. Barrett (1949) 2 All ER 689; R v. Churchill (1952) 2 QB 637, 641 and Kua 

Hoon Chua. op.cit. 
926 Chan Wing Cheong, op.cit., p. 165.  
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อันจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้กระท้าผิดเหล่านี้สามารถด้ารงชีวิตต่อไปได้เมื่อได้รับการปล่อยตัว 
รวมไปถึงการที่ทางเรือนจ้าจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาให้แก่ผู้กระท้าผิด การแก้ไขบ้าบัด
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยและการฝึกอบรมผู้กระท้าผิดโดยเจ้าหน้าที่ของเรือนจ้า และ
การช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้สึกรับผิดชอบได้927   

2.  มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติ 
1) ความเปลี่ยนแปลงของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ : บทเรียนที่น่าศึกษาส้าหรับ

ประเทศไทย 
แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมีโทษเฉพาะที่ใช้ในการลงโทษกับผู้กระท้าผิดซ้้าคือ 

กฎหมายเพ่ิมโทษทั่วไป กฎหมายการลงโทษจ้าคุกระยะยาว (Preventive Detention) ที่ลงโทษ
จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ้้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมได้ในอนาคต และยังมีมาตรการลงโทษจ้าคุกเพ่ือ
ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย (Corrective Training) ซึ่งน่าจะมีผลเป็นการช่วยป้องปรามหรือยับยั้งการ
กระท้าผิดซ้้าลงได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่รัฐบาลสิงคโปร์กลับกล่าวอย่างเต็มภาคภูมิว่า 
สาเหตุที่สถิติการกระท้าผิดซ้้าในประเทศสิงคโปร์ลดลงเป็นอย่างมากเป็นเพราะความร่วมมือในการ
ด้าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของกรมราชทัณฑ์ (Singapore Prison Service) ภายใต้สังกัด
กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) ซึ่งเป็นกระทรวงทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศสิงคโปร์ โดยกรมราชทัณฑ์ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงกิจการภายในอีก 9 หน่วยงาน ที่ร่วมกันสร้าง 
HOME TEAM หรือทีมบ้านร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งเสริมและรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงความพยายามในการลดอาชญากรรมและอัตราการกระท้าผิดอาญาซ้้าในประเทศ
สิงคโปร์ด้วย928 

                                                           
927 Part II, Section 3 of the Singapore’s Criminal Procedure Code (Corrective 

Training and Preventive Detention) Regulations 2010  
928 Speech by Minister for Law and Second Minister for Home Affair, May 

5, 2009, Prisons-SCORE Corporate Advance 2009 at Singapore Expo, Retrieved July 1, 
2015 from http://www.mha.gov.sg/Newsroom/speeches/Pages/Prisons-
SCORE%20Corporate%20Advance%202009%20at%20Singapore%20Expo%20-
%20Speech%20by%20Minister%20for%20Law%20and%20Second%20Minister%20for
%20Home%20Affairs.aspx; Goh Chin Mien, The Singapore Correctional System. 
153rd International Senior Seminar Participants’ Papers , UNAFEI’s Resource Material 
Series No.90, p. 172; Peter Joo Hee Ng. Offender Rehabilitation: Community 
Engagement, and Preventing Re-offending in Singapore. 142nd International 
Training Course Visiting Experts’ Papers. UNAFEI’s Resource Material Series No.80, p. 
18, 20; Lena Leong, The Story of Singapore Prison Service: From Custodians of 
Prisoners to Captains of Life (Singapore: Civil Service College Singapore, 2010), 
Retrieved July 1, 2015 from https://www.cscollege.gov.sg/Knowledge/Pages/The-

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=c5be6568-59d3-44a6-94e4-3da1970aafcf;page=0;query=CompId%3Ac5be6568-59d3-44a6-94e4-3da1970aafcf%20ValidTime%3A20150404000000%20TransactionTime%3A20150404000000;rec=0#legis
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=c5be6568-59d3-44a6-94e4-3da1970aafcf;page=0;query=CompId%3Ac5be6568-59d3-44a6-94e4-3da1970aafcf%20ValidTime%3A20150404000000%20TransactionTime%3A20150404000000;rec=0#legis
https://www.cscollege.gov.sg/Knowledge/Pages/The-Story-of-Singapore-Prison-Service-From-Custodians-of-Prisoners-to-Captains-of-Life.aspx
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โดยแนวทางของประเทศสิงคโปร์ที่เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการกับผู้กระท้า
ผิดจากแนวทางแก้แค้นทดแทนหรือป้องปรามมาเป็นแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างเต็ม
รูปแบบจนสามารถลดอัตราการกระท้าผิดซ้้าจาก 44.4 เปอร์เซนต์ ในปี ค.ศ. 1998 ลงจนเหลือร้อยละ 
26.5 เปอร์เซนต์ ในปี ค.ศ. 2009929และประเทศสิงคโปร์ก็ยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการกระท้า
ผิดซ้้าอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกันดังกล่าวได้จนถึงปัจจุบัน930 ที่มาของรูปแบบการด้าเนินงานของกรม
ราชทัณฑ์ที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดดังกล่าวเกิดจากในช่วง ปี ค.ศ. 1998 กรมราชทัณฑ์ต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าและการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนื่องจากปัญหาท้างาน
หนักเกินไปและปัญหาด้านขวัญก้าลังใจในการท้างาน รวมถึงปัญหาเรื่ององค์กรไม่ได้รับการยอมรับ
จากสาธารณชนและข้อกล่าวหาว่ากรมราชทัณฑ์ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย
ภายในประเทศได้ และแม้ว่าแนวความคิดเรื่องการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ แต่ก็เป็นไปในลักษณะที่อ่อนแอ ส่วนบทบาทของเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ก็มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังเป็นหลักเท่านั้น ในขณะที่โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังยังจ้ากัด
อยู่แค่การท้างาน การศึกษาและการให้ค้าปรึกษาทางศาสนาเท่านั้น แต่ไม่มีการดูแลและประเมินผล
ของการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความสามารถของกรมราชทัณฑ์ของ
สิงคโปร์ในการช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน อันเป็นปัญหาในลักษณะเดียวกันกับที่ประเทศ
ไทยก้าลังประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ดังจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 4 อย่างไรก็ดี ผู้อ้านวยการกรมราชทัณฑ์
ของประเทศสิงคโปร์ในขณะนั้นเห็นว่า การเพิ่มอัตราก้าลังเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาได้
ในระยะยาว และมีความเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ควรจะปรับเปลี่ยนบทบาทจากเพียงแค่การรักษาความ
ปลอดภัยภายในเรือนจ้าไปเป็นบทบาทในฐานะท่ีกรมราชทัณฑ์จะเป็นกัปตันน้าทางชีวิตให้กับผู้ต้องขัง 
(Captain of Lives)931 

ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบงานของกรมราชทัณฑ์ไปเป็นแนวทางแก้ไข
ฟ้ืนฟูอย่างเต็มรูปแบบนั้นต้องเผชิญปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาในการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดในการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าพนักงานในการปฏิรูปองค์กรและละทิ้งวิธีคิดเก่า  ๆ 
ที่เพียงแต่ควบคุมผู้ต้องขัง ไปเป็นการดูแลและท้าความรู้จักผู้ต้องขังในความดูแลของตนเองให้ได้เป็น
อย่างดี โดยพนักงานราชทัณฑ์มีหน้าที่ช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ อันเป็นการ

                                                           

Story-of-Singapore-Prison-Service-From-Custodians-of-Prisoners-to-Captains-of-
Life.aspx 

929 Peter Joo Hee Ng, op.cit. 
930 Greater Community Involvement Contributes to Lower Re-Offending 

Rates, Concerted Focus on Stronger Rehabilitation for Drug Offenders, 30 January 
2013 Retrieved July 1, 2015 from http://www.news.gov.sg/public/sgpc/en/media 
_releases/agencies/sps/press_release/P-20130130-1/AttachmentPar/0/file/Singapore 
%20Prison%20Service%202013%20Release%20of%20Annual%20Statistics.pdf; Lena 
Leong, op.cit. 

931Lena Leong, op.cit. 

https://www.cscollege.gov.sg/Knowledge/Pages/The-Story-of-Singapore-Prison-Service-From-Custodians-of-Prisoners-to-Captains-of-Life.aspx
https://www.cscollege.gov.sg/Knowledge/Pages/The-Story-of-Singapore-Prison-Service-From-Custodians-of-Prisoners-to-Captains-of-Life.aspx
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ช่วยให้เจ้าพนักงานราชทัณฑ์มองเห็นโอกาสใหม่  ๆ และหนทางแก้ไขปัญหา และกรมราชทัณฑ์
สิงคโปร์ยังเป็นองค์กรแรก ๆ ของประเทศที่จัดจ้างบุคคลากรจากองค์กรภายนอกมาช่วยงานที่ไม่ใช่
งานหลักขององค์กรเช่น ผู้ให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรที่จะมาช่วยควบคุมผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยง
ต่้าไปศาล และการบริหารจัดการงานครัว เป็นต้น ท้าให้เจ้าพนักงานราชทัณฑ์มีเวลาไปดูแลผู้ต้องขัง
มากขึ้น932 

ในส่วนของกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง มีการจัดตั้งหน่วยงานค้นคว้าและ
วางแผนขึ้นมาเพ่ือท้าการค้นคว้าหากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพโดยประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานค้นคว้าภายนอกอ่ืน ๆ  ร่วมกับการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือ
ขอความร่วมมือในการวางระบบแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ซึ่งหนึ่งในผลงานของหน่วยงานค้นคว้าและ
วางแผนของกรมราชทัณฑ์ก็คือการน้าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและความต้องการของผู้กระท้าผิด
มาใช้ ได้แก่เครื่องมือ Level of Service inventory (Revised tool) หรือ LSI-R รวมไปถึงเครื่องมือ
อ่ืน ๆ  อีกหลายเครื่องมือ เช่น เครื่องมือ Level of Service/Case Management Inventory 
(LS/CMI) ที่ให้ผลการประเมินที่แม่นย้า เครื่องมือ Institutional Violence Risk Prediction Scale 
(IVRPS) เครื่องมือ Youth Level of Service/ Case Management Inventory (YLS/CMI) 
เครื่องมือ Singapore Prison Short Risk Scale (SPSRS) เครื่องมือ Institutional Violence Risk 
Prediction Scale (IVRPS) เครื่องมือ VORAS and HCR-20/SARA for Violent Offenders 
เครื่องมือ STATIC-99 and SVR-20 for Sex Offenders และเครื่องมือ Structured Decision 
Making เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวช่วยให้กรมราชทัณฑ์สิงคโปร์สามารถจ้าแนกลักษณะของ
ผู้ต้องขังและจัดให้ผู้ต้องขังเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงอันน้าไปสู่การ
กระท้าผิดกฎหมายและความต้องการในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 933 อันเป็นเครื่องมือจ้าแนกใน
ลักษณะเดียวกับท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียใช้ดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อข้างต้น 
ร่วมกับการคิดค้นแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูอ่ืน ๆ  เช่น การให้ผู้ต้องขังช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ท้างาน
เพ่ือช่วยลดปริมาณงานของเจ้าพนักงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขั งกับเจ้าพนักงาน 
เป็นต้น934 

ในด้านการพัฒนาเจ้าพนักงาน มีการส่งเสริมให้เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ทุกระดับ
ได้เสนอแนวความคิดในการพัฒนาระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาส่วนกลางก็รับฟัง
ความคิดเห็นของเจ้าพนักงานทุกคนอย่างแท้จริงจนท้าให้เจ้าพนักงานของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์มี
ความกล้าที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการท้างานใหม่ ๆ เป็นอย่างมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส้าคัญที่ท้าให้ระบบของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์พัฒนาไปเป็นอย่างมาก  

ส้าหรับประการสุดท้ายก็คือ การที่กรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ตระหนักได้ถึง
ความส้าคัญของครอบครัวและคนในสังคมที่จะช่วยน้าพาผู้ต้องขังกลับสู่สังคมได้ จึงมีการใช้ทรัพยากร

                                                           
932Ibid.  
933Ibid. 
934Ibid. 
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และความรู้ทางเทคโนโลยี ทรัพยากรด้านชุมชนและสังคม กับการใช้สื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือ 935 
ดังปรากฏวิธีการด้าเนินงานในทางปฏิบัติ เช่น การจัดท้าโฆษณาและแคมเปญรณรงค์ “กัปตันแห่ง
ชีวิต แก้ไข ท้าใหม่ เริ่มใหม่” (Captains of Lives, Rehab Renew Restart) เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ให้แก่ประชาชน การให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปท้าข่าวภายใน
เรือนจ้า การเผยแพร่เรื่องราวความส้าเร็จในการแก้ไขตนเองของอดีตผู้กระท้าผิดกฎหมายเผยแพร่
ทั่วไปทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างความรับรู้ให้แก่
ประชาชนชาวสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งกรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรณรงค์ต่าง  ๆ 
มากมาย และยังช่วยให้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าพนักงานบรรเทาเบาบางลงไปด้วยเมื่อประชาชน
เปลี่ยนมามีความรับรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากจนมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มาสมัครงานเพ่ิมมากขึ้น จนในที่สุดในระหว่างปี ค.ศ. 2007-2009 กรมราชทัณฑ์ได้รับการโหวตให้
เป็นหนึ่งในสิบนายจ้างที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์936 

ในขณะเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ก็สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนอื่น ๆ เพ่ือสร้างระบบการดูแลอดีตผู้ต้องขังผ่าน 4 ยุทธวิธี ได้แก่ (1) การพัฒนาการโครงสร้าง
และโปรแกรมดูแลอดีตผู้ต้องขังร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ (2) การพัฒนาโครงสร้างการควบคุมดูแล
ระบบเครือข่ายการดูแลอดีตผู้ต้องขังระหว่างหน่วยงานต่างกับกรมราชทัณฑ์ (3) การลงทุนด้าน
การศึกษาให้แก่ครอบครัวของอดีตผู้ต้องขังเพ่ือช่วยให้ครอบครัวของอดีตผู้ต้องขังสามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ต้องขังก้าลังรับโทษจ้าคุกและเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวของ
ผู้ต้องขังการต้อนรับอดีตผู้ต้องขังกลับบ้าน และ (4) การสร้างความยอมรับในตัวอดีตผู้ต้องขังให้แก่
ชุมชนและสังคม ซึ่งในการด้าเนินการดังกล่าวกรมราชทัณฑ์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศต่าง ๆ จนกลายเป็นโครงการต่าง ๆ มากมายที่มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในปัจจุบัน 
ไม่ใช่เป็นเพียงโครงการแต่ในนาม ซึ่งโครงการต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ประสบความส้าเร็จเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการเป็นที่รู้จัก จ้านวนจิตอาสาที่เข้ามาร่วมงาน และ
จ้านวนเงินบริจาคช่วยเหลือโครงการ937 

นอกจากนี้  ในปี ค.ศ. 2006 กรมราชทัณฑ์ยังแก้ไขใบสมัครงานของกรม
ราชทัณฑ์เองเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายทะเบียนประวัติอาชญากรที่แก้ไขดังกล่าวว่า ผู้สมัครงาน
กับกรมราชทัณฑ์ไม่จ้าต้องตอบค้าถามว่าเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษมาก่อนหรือเคยมีประวัติการ
กระท้าผิดอาญามาก่อนหรือไม่ และในใบสมัครของกรมราชทัณฑ์ก็ไม่ก้าหนดให้ผู้สมัครงานต้องแจ้ง
ด้วยว่าตนเองเคยมีประวัติการกระท้าผิดอาญามาก่อนหรือไม่938 

                                                           
935Ibid. 
936Ibid. 
937Ibid.  
938Stanley Teng, Effective Rehabiitation and Reintegration of Offenders, 

145th International Training Course Visiting Experts’ Papers, UNAFEI’s Resource 
Material Series No.82., p. 47. 
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แนวทางของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามขององค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งที่สามารถก้าวข้ามจากบทบาทหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังไป
เป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องขัง ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงและสร้าง
วิสัยทัศน์ใหม่ที่ชัดเจน การสร้างช่องทางที่เป็นไปได้ และการให้อ้านาจและเครื่องมือแก่เจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์และประชาชนในสังคมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งอาจจะไม่สามารถ
ท้าได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในสังคม จนเป็นที่ยอมรับว่าผลงานของกรมราชทัณฑ์ช่วย
ให้อัตราการกระท้าผิดซ้้าของประเทศสิงคโปร์ลดลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998939 และยังประสบ
ความส้าเร็จในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าอีก บทเรียนและแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด้าเนินงานของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์มาเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่น่า
ศึกษาเพ่ือปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้าและผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าในประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก แม้ว่าประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์จะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องของจ้านวน
ประชากร จ้านวนเรือนจ้า และจ้านวนผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจ้าในปัจจุบันก็ตาม 
กล่าวคือ ประเทศสิงคโปร์มีจ้านวนผู้ต้องขังไม่เกินสองหมื่นคน 940 ส่วนประเทศไทยมีผู้ต้องขังเป็น
จ้านวนมากกว่าสองแสนคน ที่ท้าให้ระดับของปัญหาในการจัดการระบบเรือนจ้าและกระบวนการ
แก้ไขฟ้ืนฟูของไทยกับสิงคโปร์มีความแตกต่างกันอยู่มากก็ตาม 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.1  Singapore Prison Service941 
 

                                                           
939 Lena Leong, op.cit. 
940ปี ค.ศ. 2012 ประเทศสิงคโปร์มีจ้านวนประชากรผู้ต้องขัง 12,530 คน; Greater 

Community Involvement Contributes to Lower Re-Offendening Rates, op.cit. 
941 Singapore Prison Service, Retrieved July 1, 2015 from http://www. 

sps.gov.sg/ 

http://www/
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2) มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ้้าของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ในปัจจุบัน  
กรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ประกาศอย่างชัดแจ้งว่า การลดอัตราการกระท้าผิดซ้้าคือ

ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ก็ประสบ
ความส้าเร็จในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและจะยังคงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ ที่จะ
น้ามาใช้ในการด้าเนินการของกรมราชทัณฑ์ต่อไป942 

1.   วิสัยทัศน์และภารกิจ  
การเป็นกัปตันน้าทางชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรม

ราชทัณฑ์943 
2.   กรอบการด้าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด  
กรอบการด้าเนินงานของกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญา 2 

ประการ คือ 
ประการแรก การช่วยขยายขีดความสามารถในการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท้า

ผิดให้ได้มากที่สุดผ่านการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและกับสังคม และการจัดโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูท่ีมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม ทัศนคติและทักษะในทางท่ีดีของผู้กระท้าผิด และ 

ประการที่สอง การแก้ไขฟ้ืนฟูจะต้องเริ่มต้นนับแต่ที่ผู้กระท้าผิดก้าวเข้ามาอยู่ใน
ระบบของเรือนจ้าและกระท้าอย่างต่อเนื่องแม้ภายหลังจากที่พ้นโทษไปแล้ว ดังนั้นจึงเน้นย้้าให้
ความส้าคัญกับโปรแกรมดูแลและบริการช่วยเหลือภายหลังพ้นโทษด้วย 

ปรัชญาดังกล่าวน้าไปสู่แนวทางการดูแลแก้ไขผู้กระท้าผิดโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้น
รับไปจนภายหลังพ้นโทษ (Through-care) แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

1. การดูแลภายในเรือนจ้า (In-care)  
1) การประเมินและจัดแบ่งชั้น (Assessment and Classification)  
นับแต่เริ่มแรกที่เข้าไปในเรือนจ้า ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องได้รับการประเมิน

และจัดแบ่งชั้นผู้ต้องขังตามระดับความเสี่ยงในการกระผิดกฎหมายและความต้องการในการได้รับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูโดยกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและความต้องการ Revised 
Level of Service Inventory (LSI-R) และเครื่องมืออ่ืน ๆ  ในการประเมินเพ่ือจัดสถานที่ขังและ
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขัง โดยระดับชั้นของผู้ต้องขัง โดยแบ่งผู้ต้องขังออกเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับ A คือผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าต่้า ระดับ B คือผู้ต้องขังที่มีความ
เสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าปานกลาง และระดับ C คือผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าสูง 
นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องมือเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงในการใช้สารเสพติด การใช้ความ
รุนแรงและการกระท้าผิดทางเพศอีกด้วย 

ในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์มุ่งใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ไปกับการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดระดับ B และระดับ C เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการกระท้าผิดซ้้าค่อนข้างมาก ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูเชิงประจักษ์ 8 ประการ นั่นเอง  

                                                           
942 Peter JooHee Ng, op.cit., p. 20.  
943 Stanley Teng, op.cit., p. 43.  
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2) แผนการแก้ไขฟ้ืนฟูรายบุคคล (Personal Route Map: PRM)  
เมื่อประเมินระดับการแก้ไขฟ้ืนฟูของผู้ต้องขังแต่ละคนได้แล้ว ข้อมูล

ดังกล่าวจะน้ามาใช้สร้างแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูส้าหรับผู้ต้องขังแต่ละคน โดยผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้ รับ
การจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลส่วนบุคคล (Personal Supervisor) เพ่ือควบคุมดูแลและตรวจสอบแผนการ
แก้ไขฟ้ืนฟูของผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องขังคนดังกล่าวต้องโทษจ้าคุกอยู่
ในเรือนจ้า 

3) โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู  
กรมราชทัณฑ์ได้จัดชุดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูไว้เป็นจ้านวนมาก โดยผู้ต้องขัง

แต่ละคนต้องเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูตามโปรแกรมก้าหนดไว้ในแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูของแต่ละคน 
ตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจเช่น โปรแกรมบ้าบัดพิเศษ (Specialized Treatment Programmes 
หรือ STPs) ที่พัฒนาขึ้นและด้าเนินการโดยผู้ให้ค้าปรึกษาและนักจิตวิทยาประจ้าเรือนจ้า มีเป้าหมาย
ในการจัดการกับความต้องการในการกระท้าผิดอาญาของผู้ต้องขังใน 5 ส่วนส้าคัญ คือกระบวนการ
คิดที่เป็นไปในทางสอดคล้องกับสังคม การจัดการความโกรธและอารมณ์ การบ้าบัดอาการติดยาเสพติด 
การจัดการและเอาชนะการใช้ความรุนแรง และการบ้าบัดพฤติกรรมกระท้าผิดทางเพศ  เพ่ือเพ่ิมแรง
จูงให้กับผู้ต้องขังในการเปลี่ยนแปลงผ่านความเข้าใจในปัญหาและรากเหง้าของพฤติกรรมที่ผิด
กฎหมายของผู้ต้องขัง เช่นเดียวกับการช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ทักษะในการหลีกเลี่ยงการ
กระท้าผิดซ้้า  เป็นต้น  

2. การดูแลช่วงก่ึงวิถี (Halfway Care)  
การดูแลช่วงก่ึงวิถีเป็นการดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม

ได้ในช่วงสุดท้ายของโทษตามค้าพิพากษาโดยมีมาตรการควบคุมเช่น ให้ผู้ต้องขังสวมอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ ให้กักขังไว้ในบ้าน ห้ามออกจากบ้านในช่วงเวลาที่ก้าหนด หรือให้ผู้ต้องขังไปรายงาน
ตัวตามระยะเวลาที่ก้าหนด เป็นต้น จนถึงปี ค.ศ. 2010 กรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ได้จัดให้ผู้ต้องขัง 
26,000 คน เข้าร่วมโปรแกรมที่มีชุมชนเป็นพ้ืนฐานในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง โดยพบว่าผู้ต้องขังที่เข้า
ร่วมโปรแกรมดังกล่าวมีอัตราการกระท้าผิดซ้้าต่้ากว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ในการส้ารวจเมื่อปี ค.ศ. 2007  

3. การดูแลช่วงภายหลังพ้นโทษ (Aftercare Phase)  
เพ่ือดูแลผู้กระท้าผิดภายหลังพ้นโทษ กรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ได้จัดให้มีโปรแกรม

ดูแลด้วยชุมชนภายหลังพ้นโทษ (Community Aftercare Programme: CAP) เพ่ือช่วยสนับสนุน
อดีตผู้ต้องขังให้สามารถกลับสู่สังคมได้โดยจะให้ความช่วยเหลือในช่วง 6 เดือนแรก หลังพ้นโทษ โดย
ผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนกับ CAP จะได้รับการดูแลจากผู้ดูแลเฉพาะรายเพ่ือช่วยให้อดีตผู้ต้องขังสามารถ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นโทษใน 5 เรื่องส้าคัญได้แก่ การจ้างงาน ปัญหาทางการเงิน 
ปัญหาด้านที่พักอาศัย และการให้ความสนับสนุนด้านสังคมและครอบครัวรวมถึงทักษะในการแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ต้องขัง 

ทั้งนี้ ในทุกกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์
สิงคโปร์ ล้วนแล้วแต่เป็นไปโดยการท้างานร่วมกับองค์กรของรัฐและเอกชนอื่น ๆ  รวมไปถึงประชาชน
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานของกรมราชทัณฑ์ เช่น ความร่วมมือจากอาสาสมัครภาค
ประชาชนมากกว่า 1,400 คน ที่เข้าร่วมเป็นผู้ให้ค้าปรึกษาทางด้านสังคมและศาสนาแก่ผู้ต้องขังใน
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เรือนจ้าและภายหลังพ้นโทษเพ่ือช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความหวังและการน้าทางแก่ผู้ต้องขังในการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยกรมราชทัณฑ์มีระบบการบริหารงานในส่วนของอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ
ท้างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะในการท้างานของอาสาสมัครอย่างจริงจัง หรือ
โครงการ Yellow Ribbon Project ที่เป็นโครงการที่ประสบความส้าเร็จในการด้าเนินงานและเป็นที่
รู้จักของประชาชนสูงดังกล่าวมาแล้ว เป็นต้น944 

3.3.4.3 มาตรการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา 
การปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาของประเทศสิงคโปร์มี 

2 ระบบ คือ การพักการลงโทษและการอภัยโทษ 
ระบบการพักการลงโทษในประเทศสิงคโปร์เรียกว่า ระบบทุเลาการลงโทษ (Remission 

System) ในปัจจุบันยินยอมให้ผู้ต้องขังที่ได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ใน 3 ของโทษมีสิทธิ
ไดร้ับการทุเลาการลงโทษโดยอัตโนมัติคือ ออกจากเรือนจ้าก่อนก้าหนดได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขควบคุม
ความประพฤติ อย่างไรก็ดี ขณะนี้ก้าลังมีการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการทุเลาการลงโทษ
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมความประพฤติโดยห้ามกระท้าผิดซ้้าในระหว่างทุเลาการลงโทษ 
เรียกว่าระบบทุเลาการลงโทษโดยมีเงื่อนไข (Conditional Remission System) มิฉะนั้นศาลอาจ
พิพากษาเพ่ิมเติมโทษส้าหรับการกระท้าผิดครั้งใหม่เพราะเหตุที่กระท้าผิดซ้้าโดยศาลสามารถเพ่ิมโทษ
ได้ไม่เกินระยะเวลาจ้าคุกที่เหลือในคดีก่อนที่ได้รับการทุเลาการลงโทษ นอกจากนี้ผู้ต้องขังบางคนยัง
อาจได้รับเงื่อนไขการคุมความประพฤติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกด้วย เช่น การห้ามออกนอกบ้านในเวลา
กลางคืนเป็นต้น945 

ส้าหรับระบบการอภัยโทษในประเทศสิงคโปร์เป็นอ้านาจของประธานาธิบดีในการ
พิจารณาอภัยโทษให้แก่ผู้กระท้าผิดคนใด แต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องยากที่ประธานาธิบดีจะ
พิจารณาอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังคนใดโดยเฉพาะในคดีที่มีโทษประหารชีวิตเนื่องจากประธานาธิบดีจะ
อนุมัติให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องขังคนใดได้ต่อเมื่อได้รับค้าแนะน้าจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น946 นับแต่ปี ค.ศ. 
1965 จนถึงปี ค.ศ. 2012 ประธานาธิบดีสิงคโปร์เคยอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารชีวิต
เพียง 6 ราย เท่านั้น947 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีทัณฑวิทยาทุกทฤษฎีต่างมีข้อดีและข้อเสียในตนเอง การน้า
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาปรับใช้กับกระบวนการยุติธรรมที่มากจนเกินไปอาจส่งผลให้เกิดผลเสียหรือ
อุปสรรคที่เกินความคาดหมายมากกว่าผลดีตามที่คาดหวังไว้ และเมื่อได้ศึกษาถึงมาตรการต่าง ๆ ทั้ง

                                                           
944 Ibid. 
945 Singapore Prison Service, Singapore Remission System and Mandatory 

Aftercare Scheme, Retrieved July 1, 2015 from http://www.sps.gov.sg/connect-
us/conditional-remission-system-and-mandatory-aftercare-scheme 

946 Section 22P of the Constitution of the Republic of Singapore. 
947“Singapore authorities urged to save Malaysian man from execution,” 

Amnesty’s Press Release (May 9, 2012), Retrieved July 1, 2015 from https://www. 
amnesty.ie/news/singapore-authorities-urged-save-malaysian-man-execution 
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มาตรการเชิงลงโทษผู้กระท้าผิดและมาตรการเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดแล้วย่อมแสดงให้เห็นได้
โดยนัยยะว่ามาตรการต่าง ๆ ของต่างประเทศเหล่านั้นเป็นมาตรการที่อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีทัณฑวิทยา
ใด และเป็นการอาศัยแนวคิดของทฤษฎีทัณฑวิทยาดังกล่าวที่มากจนเกินไปจนอาจก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลเสียอย่างไรหรือไม่ อย่างไรก็ดีในเบื้องต้นผู้วิจัยเห็นว่าควรจะท้าการศึกษามาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของประเทศไทยเพ่ือทราบและท้าความเข้าใจในสถานการณ์
ของกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันดังที่จะน้าเสนอต่อไปในบทที่ 4 ก่อนที่จะท้าการวิเคราะห์
ต่อไปว่า มาตรการของต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของต่างประเทศอย่างไร และจะมีมาตรการใดที่เหมาะสมที่จะน้ามาปรับใช้กับประเทศไทย
หรือไม่ อย่างไร      



 
บทท่ี 4 

 
มาตรการลงโทษและแก้ไขผู้กระท้าผิดอาญาซ ้าในกฎหมายไทย 

  
 หลังจากศึกษาและท าความเข้าใจวิวัฒนาการและแนวทางการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดซ้ าในระดับทฤษฎีสากลและจากมาตรการจริงที่บังคับใช้อยู่ในต่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน
แล้ว จ าเป็นที่จะต้องศึกษามาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในกระบวนการยุติธรรมไทย 
โดยจะศึกษาทั้งมาตรการที่ใช้บังคับกับผู้กระท าผิดครั้งแรกและผู้กระท าผิดซ้ าด้วย เนื่องจากมาตรการ
ที่บังคับใช้กับผู้กระท าผิดครั้งแรกก็เป็นมาตรการทั่วไปที่ศาลจะน ามาบังคับใช้กับผู้กระท าผิดซ้ าด้วย 
นอกเหนือไปจากมาตรการเฉพาะส าหรับลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ า รวมทั้งปัญหาในการ
บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว เพ่ือทราบสภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน 
ก่อนที่จะศึกษาวิเคราะห์ต่อไปว่าควรจะน ามาตรการใดของต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย 
หรือควรจะคิดค้นมาตรการใดขึ้นมาใหม่ที่จะเหมาะสมกับสภาพปัญหาการกระท าผิดซ้ าของประเทศ
ไทยในปัจจุบันให้ได้มากท่ีสุด 
 
4.1   มาตรการลงโทษและแก้ไขผู้กระท้าผิดกฎหมายโดยทั่วไปของประเทศไทยใน 
       ปัจจุบัน 
  

4.1.1 มาตรการทางกฎหมาย 
4.1.1.1  การลงโทษผู้กระท าผิดตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายที่มีมาแต่โบราณคือเพ่ือแก้แค้น

ทดแทนกับความผิดที่ผู้กระท าผิดได้ท าลงไป เพ่ือป้องปรามไม่ให้ผู้กระท าผิดคิดหวนกลับไปกระท าผิด
ซ้ าอีกซ่ึงอาจมีผลรวมไปถึงการป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นคิดจะกระท าผิดเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกลงโทษ และเพ่ือ
ตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท าผิดได้มีโอกาสกระท าผิดอีกในอนาคตไม่ว่าจะชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป 
โทษจึงมีหลากหลายรูปแบบตามแต่วัฒนธรรม สภาพสังคมและกฎหมายของแต่ละสังคม เช่น โทษใน
สมัยโบราณมักเป็นโทษที่กระท าต่อร่างกายของผู้กระท าผิด948เช่น การเฆี่ยน การโบย การใช้ทวนตี
ตามร่างกาย การลงตราประทับด้วยเหล็กลนไฟ การสัก  หรือการแห่ประจาน949 การตัดอวัยวะ เช่น 
ตัดนิ้วมือ ตัดมือหรือเท้า หรือตัดอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น950 การประหารชีวิตด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 
                                                           

948 ประเทือง ธนิยผล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2552), หน้า 140-142 อ้างถึงใน อัจฉรียา ชูตินันท์, เรื่องเดิม, หน้า 147. 

949 ชาย เสวิกุล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2517), หน้า 193-195 
อ้างถึงใน อัจฉรียา ชูตินันท์, เรื่องเดิม, หน้า 147. 

950 ประเทือง ธนิยผล, เรื่องเดิม, หน้า 143. 
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การท าให้จมน้ าตาย การเผาไฟให้ตาย เอาหินขว้างให้ตาย ตัดศีรษะด้วยกีโยตินหรือดาบ การแขวนคอ 
การดื่มยาพิษ951 การใช้เก้าอ้ีไฟฟ้า952 ยิงเป้า รมด้วยแก๊สพิษ หรือฉีดยาหรือสารพิษ เป็นต้น953 
ส าหรับโทษทางอาญาที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันคือ โทษจ าคุกในลักษณะเป็นการจ ากัด
เสรีภาพของผู้กระท าผิดไว้ด้วยการจ าคุกในเรือนจ าและทัณฑสถานโดยไม่มีการกระท าต่อเนื้อตั ว
ร่างกายของผู้กระท าผิดเช่นในอดีต รวมไปถึงโทษทางเลือกอ่ืน ๆ  เช่น โทษกักขังผู้กระท าผิดไว้ใน
สถานที่ต่าง ๆ  เช่น  สถานกักขังหรือบ้านของผู้กระท าผิดเอง การรอการลงโทษจ าคุกหรือการรอการ
ก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดแต่ให้คุมความประพฤติของผู้กระท าผิดไว้ โทษปรับ หรือโทษริบทรัพย์ เป็นต้น  

ส าหรับโทษตามกฎหมายไทยในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจนกระทั่งมีรูปแบบ
ที่ค่อนข้างเป็นสากลเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โทษตามกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าผิดกฎหมายอาญาไว้ 

5 ประเภท คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน954 
1) โทษประหารชีวิต 
ในโทษทั้ง 5 ประเภท ดังกล่าว โทษประหารชีวิตเป็นโทษที่มีความรุนแรงที่สุด 

โดยเป็นโทษที่มีวัตถุประสงค์  3 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท าผิดได้มีโอกาส
กระท าความผิดซ้ าในอนาคตโดยเด็ดขาด อันจะมีผลเป็นการปกป้องคุ้มครองสังคมอย่างถาวร 
ประการที่สอง เพ่ือให้บุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมเกิดความเกรงกลัวต่อโทษที่รุนแรงต่อชีวิตและจึงไม่คิดจะ
กระท าผิดเช่นเดียวกันนั้น และประการที่สาม เพ่ือแก้แค้นทดแทนผู้กระท าผิดให้สาสมกับความผิดที่
ตนเองได้กระท าลงไป955 ดังนั้นโทษประหารชีวิตจึงเป็นระวางโทษส าหรับการกระท าความผิดที่รัฐเห็น
ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรฐาน
เป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 หรือการกระท าความผิดที่เป็นภัยต่อความ
ปลอดภัยและความสงบสุขของสังคม เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
288 และ 289 หรือความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสาม (มี
เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายหรือจ าหน่ายเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณสารบริสุทธิ์
ตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไป) เป็นต้น956 

                                                           
951 เรื่องเดียวกัน, หน้า 145. 
952 “Electric Executions: The New York Court of Appeals Passes on the 

Question: The Famous Kemmler Case Devided,” Lawrence Daily Record (January 1, 
1890): 1.   

953 อัจฉรียา ชูตินันท์, เรื่องเดิม, หน้า 152. 
954 มาตรา 18 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายอาญา 
955 อัจฉรียา ชูตินันท์, เรื่องเดิม, หน้า 151. 
956 ตัวอย่างฐานความผิดและระวางโทษตามกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาและ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
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ส าหรับวิธีการบังคับโทษประหารชีวิตนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 
บัญญัติให้ใช้วิธีการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย957  

2) โทษจ าคุก 
โทษจ าคุกในปัจจุบันเป็นวิธีการลงโทษโดย “การใช้มาตรการควบคุมบุคคลไว้ใน

เรือนจ าหรือสถานที่ควบคุม เพ่ือจ ากัดสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของบุคคล”958 โทษจ าคุกจึง
เป็นโทษที่ใช้วิธีการลงโทษด้วยการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้กระท าผิดซึ่งยังส่งผลกระทบไปถึงจิตใจ 
ชื่อเสียงในลักษณะของการสร้างตราบาปให้กับผู้กระท าผิดและการใช้ชีวิตของผู้กระท าผิดตามปกติอีก
ด้วย959   

โทษจ าคุกมี 2 ประเภท คือ โทษจ าคุกตลอดชีวิตและโทษจ าคุกแบบมีก าหนด
ระยะเวลา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงโทษจ าคุกแบบมีก าหนดระยะเวลาก็เพ่ือตัดโอกาสในการกระท า
ผิดซ้ าชั่วคราวด้วยการกันบุคคลดังกล่าวออกไปจากสังคมชั่วระยะเวลาหนึ่งท าให้สังคมเกิดความ
ปลอดภัยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว960 ส่วนโทษจ าคุกตลอดชีวิตมีวัตถุประสงค์โดยเนื้อแท้คือ เพ่ือตัด
โอกาสในการกระท าผิดซ้ าของบุคคลดังกล่าวโดยถาวร อย่างไรก็ดีด้วยเหตุที่รูปแบบกระบวนการ
ยุติธรรมของเกือบทุกประเทศท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยมีระบบการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษหรือ
อภัยโทษ ท าให้ในทางปฏิบัติแล้วผู้กระท าผิดที่ได้รับโทษจ าคุกตลอดชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกจ าคุกตลอด
ชีวิตอย่างแท้จริง แต่สามารถกลับออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติเมื่อได้รับโทษจ าคุกไปเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วและต่อมาได้รับการลดวันต้องโทษ พักการลงโทษหรืออภัยโทษ961 

นอกจากวัตถุประสงค์ในการตัดโอกาสในการกระท าผิดแล้วยังมีวัตถุประสงค์ใน
การแก้แค้นทดแทนผู้กระท าผิดเพ่ือให้สาสมกับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท าลงไป วัตถุประสงค์ใน
การป้องปรามข่มขู่ให้ผู้กระท าผิดรู้สึกเข็ดหลาบที่กระท าผิดแล้วต้องถูกจ าคุกไม่มีเสรีภาพเหมือนเช่น
เคย วัตถุประสงค์ในการข่มขู่บุคคลอ่ืนไม่ให้กล้ากระท าผิดเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกลงโทษดังกล่าว และใน
ปัจจุบันยังมีวัตถุประสงค์ของการจ าคุกเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกประการคือเพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้ใช้เวลาใน
ระหว่างที่รับโทษในการส านึกผิดและแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง962 

ปัจจุบันหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับโทษจ าคุกของประเทศไทย คือ กรม
ราชทัณฑ์ มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ในการบริหาร
เรือนจ าและควบคุมผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีและผู้ต้องขังที่ได้รับโทษตามค าพิพากษา
ของศาล 

 

                                                           
957 มาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
958 Black’s Law Dictionary, op.cit.  
959 อัจฉรียา ชูตินันท์, เรื่องเดิม, หน้า 152. 
960 ธานี วรภัทร,์ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ้าคุก (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553), หน้า 

36. 
961 เรื่องเดียวกัน. 
962 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-43. 
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3) โทษกักขัง 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการลงโทษกักขังไว้ว่า 

ในกรณีที่จ าเลยกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกและศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน และไม่ปรากฏ
ว่าจ าเลยดังกล่าวเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกิน 3 เดือน แทนโทษจ าคุกก็ได้ 

ปัจจุบันการลงโทษกักขังแทนการจ าคุกมีไม่บ่อยครั้งนัก แต่ก็ยังเป็นโทษที่ใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วโทษกักขังจะใช้ในกรณีกักขังแทนค่าปรับมากกว่าตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 วรรคแรก ว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ช าระค่าปรับภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขัง
แทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียก
ประกัน หรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้”  โดยในกรณีที่มีการกักขังแทนค่าปรับ
จะถือการกักขังหนึ่งวันแทนอัตราค่าปรับ 200 บาท ตามมาตรา 30 วรรคสาม โดยจะกักขังแทน
ค่าปรับสามารถกักขังได้ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป ศาลจะ
กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้ตามมาตรา 30 วรรคแรก 

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติแล้วในกรณีที่จ าเลยไม่มีเงินช าระค่าปรับตามค า
พิพากษาของศาล ศาลจะออกหมายกักขังจ าเลยไว้ในวันฟังค าพิพากษาทันที เว้นแต่จ าเลยจะยื่นขอ
ประกันตัวเพ่ือขอเวลาหาค่าปรับ ศาลอาจจะอนุญาตให้ปล่อยตัวจ าเลยชั่วคราวเพ่ือไปหาค่าปรับมา
ช าระต่อศาลได้  

ในกรณีที่จ าเลยถูกกักขังตามผลของค าพิพากษาหรือกักขังแทนค่าปรับ กฎหมาย
ก าหนดให้กักขังจ าเลยไว้ที่อ่ืนที่ไม่ใช่เรือนจ า สถานีต ารวจหรือสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาของพนักงาน
สอบสวน เช่นที่บ้านของจ าเลยเองก็ได้ หรือที่ อ่ืนใดที่เหมาะสมและยินยอมรับตัวจ าเลยไว้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 24 วรรคแรก โดยในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งสถานกักขังขึ้นใน
จังหวัดต่าง ๆ เพ่ือรองรับผู้ต้องกักขังดังกล่าว963  

4) โทษปรับ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับ ผู้นั้นจะต้อง

ช าระเงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาของศาล” โทษปรับจึงเป็นโทษที่ไม่ได้กระท าต่อเนื้อตัว
ร่างกายของผู้กระท าผิด แต่เป็นโทษที่บังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระท าผิดเป็นส าคัญ โดยผู้ต้องโทษ
ปรับจะต้องน าเงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาของศาลมาช าระแก่ศาล964 ซึ่งค่าปรับจ านวน

                                                           
963 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549,  ค้นวันที่ 1 

เมษายน 2558 จาก http://www.correct.go.th/lawcorrects/lawfile/22001.pdf   
964หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2544) หน้า 191 อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์,  รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทน
ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม, 2551), หน้า 15.  



284 
 

ดังกล่าวจะตกเป็นเงินของแผ่นดิน ไม่ใช่ของผู้เสียหาย เนื่องจากเป็นเงินที่รัฐต้องการลงโทษผู้กระท า
ผิด ไม่ใช่เพ่ือเป็นค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเยียวยาความเสียหายแก่เหยื่อหรือเพ่ือให้เหยื่อในการ
กระท าผิดสามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้มากที่สุดอันเป็นเรื่องในทางแพ่ง โทษปรับจึงเป็นโทษทาง
อาญาที่ในกรณีท่ีผู้กระท าผิดไม่มีเงินช าระค่าปรับ รัฐก็สามารถกักขังบุคคลดังกล่าวแทนค่าปรับเพ่ือให้
เกิดการลงโทษผู้กระท าผิดในที่สุดได้และเมื่อโทษปรับเป็นโทษก็ย่อมมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
ผู้กระท าผิดอีกทางหนึ่งด้วย965 

เดิมโทษปรับมักจะน าไปใช้ลงโทษผู้กระท าผิดที่พฤติการณ์การกระท าผิดที่ไม่ถือ
ว่าร้ายแรงมากนัก966  เช่น ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานเมาแล้วขับตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้เล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน 
เป็นต้น เนื่องจากรัฐเห็นว่าความผิดดังกล่าวไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดอีกทั้ง
การลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดเป็นระยะเวลาเพียงสั้น ๆ อาจไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าผิดรู้สึกหลาบ
จ าทั้งยังเป็นการสร้างตราบาปให้กับผู้กระท าผิดว่าเคยถูกจ าคุกอีกด้วย 967 โทษปรับจึงเป็นโทษที่
เหมาะสมส าหรับการหลีกเลี่ยงการจ าคุกระยะสั้นและการสร้างตราบาปแก่ผู้กระท าผิด ทั้งยังช่วยป้อง
ปรามให้ผู้กระท าผิดรู้สึกเข็ดหลาบอีกด้วย968 แต่ในยุคหลัง ๆ มีการน าโทษปรับไปใช้ลงโทษผู้กระท า
ผิดที่กระท าผิดในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง 
โดยมากมักจะเป็นความผิดอาญารูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เช่น ความผิดอาญาทางเศรษฐกิจ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ความผิดเกี่ยวกับการค้าที่ไม่เป็นธรรม การกระท าผิดของนิติบุคคล เป็นต้น969 โทษปรับตามกฎหมาย

                                                           
965 สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง, การบังคับโทษปรับ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 13 อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
นิติศาสตร์,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ
และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2551), หน้า 15-16.  

966 วีรพล ปานะบุตร, “โทษปรับในสวีเดน”, วารสารอัยการ, 14 (กุมภาพันธ์ 2522):  27 
อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการ
พัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญา  (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2551), หน้า 18. 

967 สมพร พรหมมหิตาธร, “โทษปรับ,” อัยการนิเทศ 31 (2512): 443 อ้างถึงใน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการพัฒนา
มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  
(รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2551), หน้า 18.  

968 วีรพล ปานะบุตร, เรื่องเดิม. 
969 รองพล เจริญพันธุ์, “การใช้โทษปรับเป็นตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องค า

พรรณาคุณภาพสินค้าหรือการโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 10 (2521): 316, 319 อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์,  รายงาน
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สมัยใหม่จึงมักจะมีความรุนแรงของค่อนข้างมากในลักษณะที่ว่าหากโทษจ าคุกมีความรุนแรงมาก
เกินไปจึงลงโทษปรับแทน แต่เมื่อลงโทษปรับแล้วก็สมควรก าหนดค่าปรับให้มีจ านวนสูงมากเพ่ือให้สา
สมกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น970 นอกจากนี้ยังมีโทษปรับในคดีความผิดที่รัฐเห็นว่าควร
จะน าโทษปรับมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการลงโทษผู้กระท าผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกเพ่ือป้องปราม
และข่มขู่ให้ผู้ที่คิดจะกระท าผิดเกิดความเกรงกลัวต่อโทษให้ได้มากที่สุด เช่น โทษปรับตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522971 ที่มีโทษปรับสูงมากถึงหลักล้านบาท  

5) โทษริบทรัพย ์
โทษริบทรัพย์เป็นโทษที่มุ่งหมายเอากับทรัพย์สินโดยตรง โดยไม่จ ากัดว่าผู้กระท า

ผิดเป็นเยาวชนหรือผู้ใหญ่ หากทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลก็มีอ านาจริบ
ได้972 โดยแบ่งประเภทของทรัพย์สินที่กฎหมายอาญาบัญญัติให้ริบได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ 

1. ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าบุคคลใดท าหรือมีทรัพย์สินดังกล่าวไว้ถือว่า
เป็นความผิดตามกฎหมาย ศาลต้องริบเสียทั้งสิ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 เช่น โพย
สลากกินรวบ973  อาวุธปืนไม่มีทะเบียน974 ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท975 โดยมาตรานี้
เป็นกฎหมายบังคับให้ศาลต้องริบทรัพย์สินที่ท าไว้หรือมีไว้เป็นความผิดทุกกรณี ศาลไม่มีอ านาจใช้
ดุลพินิจเป็นอ่ืนใด 

2. ทรัพย์สินกฎหมายบัญญัติว่าบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท า
ความผิดตามกฎหมาย ศาลมีอ านาจริบทรัพย์ดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)976 

ตัวอย่างของทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้ในการกระท าผิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ผู้กระท าผิดใช้ในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดให้โทษ977 อาวุธปืนที่ผู้กระท าผิดพกไปในชุมชนและยิง

                                                           

การวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขัง
แทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม, 2551). 

970 พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์, การลงโทษปรับทางอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), หน้า 16 อ้างถึงใน  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการพัฒนามาตรการยึด
ทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  (รายงานการวิจัย 
เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2551). 

971 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
972 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 246/2516 (ศาลฎีกา) 
973 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/2507 (ศาลฎีกา) 
974 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1611/2500, 781/2520, 7766/2544 (ศาลฎีกา) 
975 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1688/2544, 2221/2521 (ศาลฎีกา) 
976 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2073/2492 (ศาลฎีกา) 
977 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2545 (ศาลฎีกา) 
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โดยใช่เหตุในเมือง978 อาวุธปืนมีทะเบียนที่จ าเลยพกพาไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนใน
หมู่บ้าน979 หรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้กระท าผิดใช้ขับเข้าประกบแล้วกระชากสร้อยคอผู้เสียหาย980  

ตัวอย่างของทรัพย์สินซึ่งบุคคลมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด เช่น เงินที่
ผู้กระท าผิดเตรียมไว้ให้แก่ผู้รับจ้างฆ่าผู้ตาย981 เงินที่ผู้กระท าผิดเตรียมไว้เพ่ือน ามาซื้อยาเสพติด982 
ธนบัตรที่ใช้แจกจ่ายเพ่ือซื้อเสียงในการเลือกตั้ง983 แผ่นซีดีภาพยนตร์ลามก984 รถจักรยานยนต์ที่ใช้ใน
การกระท าความผิดฐานแข่งรถ985 รถยนต์ที่ดัดแปลงเพื่อใช้ซุกซ่อนยาเสพติดในขณะขนย้าย986เป็นต้น 

ทรัพย์เหล่านี้ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจริบได้หากฟังข้อเท็จจริงในคดีแล้วเห็นว่าเป็น
ทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด 

นอกจากโทษริบทรัพย์ตามกฎหมายอาญาโดยเฉพาะมาตรา 32 และ 33 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติทั่วไปที่บังคับใช้กับทรัพย์สินในการกระท าผิดทุกประเภทคดีไม่จ ากัดเฉพาะการกระท าผิด
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ที่บัญญัติให้ริบทรัพย์สินไว้
เป็นการเฉพาะอีกด้วย เช่น การริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ หรือพระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นต้น 

โทษริบทรัพย์จึงเป็นโทษที่มุ่งหมายเอากับทรัพย์สินเป็นส าคัญ โดยพิจารณา
เนื้อหาสาระของตัวทรัพย์สินเองว่าเป็นทรัพย์ประเภทที่กฎหมายบัญญัติให้ริบหรือไม่  และสามารถริบ
ได้แม้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของผู้กระท าผิดหรือจ าเลยในคดีก็ตาม 

กล่าวโดยสรุป โทษตามกฎหมายไทยในปัจจุบันเป็นโทษที่ค่อนข้างเป็นสากล
เช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ ส าหรับการปรับใช้โทษแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการกระท าผิดแต่
ละคดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ กฎหมายสารบัญญัติที่ก าหนดว่าการ
กระท าใดเป็นความผิดและก าหนดระวางอัตราโทษไว้ ซึ่งศาลไม่สามารถก าหนดโทษให้สูงกว่าหรือต่ า
กว่าอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้และไม่สามารถก าหนดโทษประเภทที่กฎหมายสารบัญญัติไม่ได้
บัญญัติไว้ส าหรับการกระท าผิดดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดีภายใต้กรอบระวางโทษที่กฎหมายก าหนดไว้
ดังกล่าว ศาลยังมีอ านาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาก าหนดชนิดของโทษและความหนักเบาของโทษที่
เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดีและตัวผู้กระท าผิดได้โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  เช่น อายุ เพศ ภูมิหลัง 
การศึกษา สภาพครอบครัวและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของจ าเลย ร่วมกับการพิจารณาพฤติการณ์
การกระท าผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของจ า เลย เพ่ือให้สามารถก าหนดโทษได้

                                                           
978 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1718/2546 (ศาลฎีกา) 
979 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3674/2535 (ศาลฎีกา) 
980 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6624/2545 (ศาลฎีกา) 
981 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 699/2520 (ศาลฎีกา) 
982 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5220/2531 (ศาลฎีกา) 
983 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2086/2543 (ศาลฎีกา) 
984 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1552/2546 (ศาลฎีกา) 
985 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6674/2538 (ศาลฎีกา) 
986 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4142/2546 (ศาลฎีกา) 
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อย่างเป็นธรรมที่สุดทั้งต่อตัวผู้กระท าผิด ผู้เสียหายและประโยชน์ของสังคม  อย่างไรก็ดี โทษประหาร
ชีวิตและโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลแม้จะถึงที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ใช่โทษที่เด็ดขาดส าหรับ
ผู้กระท าผิดในทางปฏิบัติ เนื่องจากยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อโทษประหารชีวิตและโทษ
จ าคุกในทางที่ผู้กระท าผิดอาจได้รับการลดโทษจนไม่ต้องถูกประหารชีวิตหรือได้รับโทษจ าคุกน้อยลง
กว่าที่ก าหนดไว้ตามค าพิพากษากล่าวคือ กฎหมายเกี่ยวกับการอภัยโทษ ลดวันต้องโทษหรือพักการ
ลงโทษ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในแง่ของวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด แต่
ย่อมมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการแก้แค้นทดแทนผู้กระท าผิดที่ให้ความส าคัญกับโทษที่ได้
สัดส่วนกับการกระท าผิดอย่างแน่นอน ดังจะอธิบายโดยละเอียดในภายหลัง  

4.1.1.2 การรอการลงโทษหรือการรอการก าหนดโทษและการคุมประพฤติ 
การรอการลงโทษคือการที่ศาลรอการลงโทษจ าคุกให้แก่ผู้กระท าผิด โดยให้

ความส าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมและนิสัยของผู้กระท าผิดมากกว่า “การลงโทษจ าคุกระยะสั้น
ที่นอกจากจะไม่ช่วยแก้ไขให้จ าเลยกลับตัวเป็นคนดีแล้ว ยังท าให้ประวัติเสียอีกด้วย เมื่อพ้นโทษแล้วก็
ยากจะกลับตัวประกอบอาชีพโดยสุจริตต่อไปได้ ย่อมส่งผลร้ายแก่ครอบครัวหรือผู้อยู่ในอุปการะ”987 
โดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ร้ายโดยกมลสันดานและความผิดที่ได้กระท าลงไปก็ไม่ถึงกับร้ายแรง
มากนัก ดังนั้นเพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวต้องมีตราบาปว่าเคยติดคุกมาก่อนจนอาจเสียหายต่อการศึกษา
หรือการท างานและเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี ศาลก็อาจจะรอการลงโทษจ าคุกแก่
ผู้กระท าผิดที่มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดก็ได้988 โดยหลักเกณฑ์การรอการลงโทษ
ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
โทษที่ศาลจะรอการลงโทษได้จะต้องเป็นโทษจ าคุกเท่านั้น จะรอการลงโทษปรับ989

หรือโทษอ่ืน ๆ เช่นโทษประหารชีวิต โทษกักขังหรือโทษริบทรัพย์สินก็ไม่ได้เช่นกัน990 โดยศาลอาจจะ
ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งเพ่ือให้ผู้กระท าผิดหลาบจ าด้วยก็ได้991  

2. ไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน 
แต่เป็นโทษส าหรับการกระท าความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กล่าวคือ จะต้อง
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กระท าผิดดังกล่าวเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน ซึ่งหมายถึงการรับโทษจ าคุก
จริง ๆ  ถ้าในคดีก่อนศาลมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษผู้กระท าผิดคนดังกล่าวไว้ 992 หรือผลค า
พิพากษาในคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดและผู้กระท าผิดยังไม่ได้รับโทษในคดีดังกล่าว หรือผู้กระท าผิดถูก
จ าคุกไว้ตามผลค าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ แต่ต่อมาปรากฏว่าศาลฎีกาพิพากษายก

                                                           
987 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1993/2540 (ศาลฎีกา) 
988 วีระชาติ เอี่ยมประไพ, “รอการลงโทษ,” ดุลพาห 34 (มีนาคม-เมษายน 2530): 58-59. 
989 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3818/2533 (ศาลฎีกา) 
990 วีระชาติ เอี่ยมประไพ, เรื่องเดิม, หน้า 59. 
991 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5239/2540 (ศาลฎีกา) 
992 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1983/2497, 1027/2538 (ศาลฎีกา) 
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ฟ้อง ก็ไม่ถือว่าผู้กระท าผิดได้รับโทษจ าคุกมาก่อนศาลสามารถรอการลงโทษในคดีหลังได้ 993 แต่ถ้า
ผู้กระท าผิดเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วเท่าใด ในระหว่างที่
ยังเป็นเยาวชนหรือพ้นโทษมานานหลายสิบปีแล้ว หรือจ าเลยเคยได้รับโทษคุกในคดีก่อนมาบ้างแล้ว 
เช่นเคยรับโทษตามค าพิพากษาไปแล้ว 1 วัน แต่ยังรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาในคดีก่อนไม่
ครบถ้วน994 เช่น คดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาและผู้กระท าผิดได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัว
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา ศาลก็จะรอการลงโทษแก่บุคคลดังกล่าวไม่ได้  

3. เมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควร
ปราณีแล้วเห็นเป็นการสมควร 

มาตรา 56 ก าหนดปัจจัยหลาย ๆ ประการที่ศาลอาจน ามาพิจารณาประกอบในการ
ใช้ดุลพินิจว่าจะรอการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดหรือไม่ โดยศาลอาจน าปัจจัยเดียวหรือหลาย  ๆ ปัจจัย
ดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันในการใช้ดุลพินิจก็ได้ ตัวอย่างปัจจัยที่ศาลเคยน ามาเป็นเหตุในการรอการ
ลงโทษเช่น เหตุเกี่ยวกับอายุ ผู้กระท าผิดมีอายุน้อยอยู่ระหว่างการศึกษากระท าผิดโดยขาดความยั้ง
คิดหรือโดยประมาท995 ผู้กระท าผิดมีอายุมากเคยท าคุณประโยชน์มาก่อนกระท าความผิดเล็กน้อย
หรือไม่ร้ายแรงและไม่เคยกระท าผิดมาก่อน996 ผู้กระท าผิดเคยมีประวัติประกอบคุณงามความดีมา
ก่อน เช่น รับราชการ เป็นพยาบาล เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นนายอ าเภอ โดยมีประวัติการท าหน้าที่ราชการ
ดีหรือไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย ร่วมกับเหตุปัจจัยอันควรปราณีอ่ืน ๆ 997 ผู้กระท าผิดอยู่ระหว่างศึกษา
เล่าเรียน ศาลอาจใช้ดุลพินิจของรอการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดเพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนไปต่อไป
ได้998 ผู้กระท าผิดเพิ่งเคยกระท าผิดเป็นครั้งแรก ไม่ใช่คนชั่วร้ายโดยกมลสันดาน999 หรือเหตุอ่ืน ๆ อัน
ควรปราณีที่ปรากฏตามค าพิพากษาเช่น ผู้กระท าผิดพยายามชดใช้ค่าเสียหายเพ่ือบรรเทาผลร้ายแก่
ผู้เสียหายแล้ว ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกับผู้กระท าผิด ผู้เสียหายถอนค าร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อ
ส่วนตัว เป็นต้น1000  

โดยทั่วไปแล้วไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าสภาพความผิดอย่างไรที่ศาลจะรอการลงโทษ
หรือไม่รอการลงโทษให้แก่จ าเลย เป็นดุลพินิจของศาลในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงต่าง  ๆ ตามที่ปรากฏ

                                                           
993 วีระชาติ เอี่ยมประไพ, เรื่องเดิม, หน้า 59-60.  
994 เรื่องเดียวกัน, หน้า 60. 
995 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1973/2497, 429-430/2505, 892/2507 (ศาลฎีกา) 
996 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1051/2505, 1886/2523 (ศาลฎีกา) 
997 ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1886/2523, 1051/2505, 1202/2520, 744/2501, 

1873/2522 (ศาลฎีกา) 
998 วีระชาติ เอี่ยมประไพ, เรื่องเดิม, หน้า 63.; ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 429-

430/2505, 2454/2522 (ศาลฎีกา) 
999 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
1000 ดูตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238-1239/2518, 594/2521, 1759/2526, 

1754/2527, 5855/2534, 471/2535, 9/2539 (ศาลฎีกา) 
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ในส านวนรวมไปถึงรายงานการสืบเสาะและพินิจจ าเลยถ้ามีเป็นรายคดีไป โดยศาลอาจจะรอการ
ลงโทษให้แก่ผู้กระท าผิดถ้าเห็นว่าการกระท าผิดเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่ร้ายแรง เช่น การจัดให้มีการ
เล่นการพนันครั้งละเล็ก ๆ น้อย ๆ มีของกลางเพียง 11 บาท1001 หรือรับซื้อสุราต่างประเทศเพ่ือ
ต้องการบริโภคในราคาถูกและเป็นการกระท าผิดในระหว่างเครือญาติ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สู้
ร้ายแรง สมควรรอการลงโทษไว้1002 เป็นต้น แต่ศาลอาจจะไม่รอการลงโทษถ้าเห็นว่าการกระท าผิดมี
ผลก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคม1003  ผู้กระท าผิดที่กระท าผิดซ้ าโดยไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายและไม่เข็ดหลาบ1004 เป็นการกระท าผิดที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง1005 
หรือ ผู้กระท าผิดขาดความส านึกผิดในการกระท าของตนเอง1006 เป็นต้น   

4. ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้หรือรอการลงโทษไว้
แล้วปล่อยตัวไปเพ่ือให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่ศาลพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลเห็นควรรอการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 56 ศาลอาจพิพากษาว่าผู้กระท าผิดมีความผิดและก าหนดโทษจ าคุกแก่บุคคล
ดังกล่าว แต่รอการลงโทษจ าคุกให้กับบุคคลดังกล่าวและปล่อยตัวไปเพ่ือให้ผู้นั้นได้กลับตัวภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนดแต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันมีค าพิพากษา หรือศาลอาจพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิด
แต่รอการก าหนดโทษไว้ และปล่อยตัวไปเพ่ือให้ผู้นั้นได้กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดแต่ไม่
เกินห้าปีนับแต่วันมีค าพิพากษา  

ในปัจจุบันศาลส่วนใหญ่ใช้วิธีการรอการลงโทษเป็นหลัก ส่วนวิธีการรอการก าหนด
โทษไม่เป็นที่นยิมใช้เนื่องจากจะกลายเป็นหน้าที่ของศาลในคดีหลังที่ต้องก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดทั้ง
ที่ศาลในคดีหลังไม่มีข้อมูลการกระท าผิดในคดีก่อนที่รอการก าหนดโทษไว้เพียงพอที่จะก าหนดโทษแก่
ผู้กระท าผิดได้1007 

อนึ่งโดยมากแล้ว หากกฎหมายที่บัญญัติให้การกระท าเป็นความผิดก าหนดบทลงโทษ
ในลักษณะของโทษ “จ าคุกและปรับ” หรือโทษ”จ าคุกหรือปรับ” ศาลก็อาจจะลงโทษจ าคุกสถาน
เดียวโดยไม่ลงโทษปรับด้วยก็ได้1008 แต่ในทางปฏิบัติถ้าศาลจะรอการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดใด ศาล
มักจะลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งเพ่ือให้จ าเลยเข็ดหลาบและไม่คิดกลับไปกระท าผิดอีก1009 

                                                           
1001 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1997/2525 (ศาลฎีกา) 
1002 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7206/2540 (ศาลฎีกา) 
1003 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1175/2522, 985/2547, 2914/2524, 6469-6470/2543, 

31/2540, 7683/2544, 59/2547, 3001/2540, 5472/2545, 4042/2547, 7562/2540 (ศาลฎีกา) 
1004 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2008/2541 (ศาลฎีกา) 
1005 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2583/2524, 7/2525, 314/2544 (ศาลฎีกา) 
1006 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2878/2522, 1708/2535, 2921/2541, 741/2545 (ศาลฎีกา) 
1007 วีระชาติ เอี่ยมประไพ, เรื่องเดิม, หน้า 71.  
1008 มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายอาญาประกอบในกรณีกฎหมายก าหนดโทษจ าคุกและปรับ 
1009 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2534, 3/2539, 143/2539, 5239/2540 (ศาลฎีกา) 
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5. โดยศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 
การรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดนั้น ศาลอาจจะก าหนด

เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติแก่ผู้กระท าผิดด้วยหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ศาลเห็นควรก าหนดเงื่อนไขคุม
ความประพฤติของผู้กระท าผิดไว้นั้น มาตรา 56 ก าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติไว้ 5 ประการ 
คือ 

1.  ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้
สอบถาม แนะน า ช่วยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบ
อาชีพหรือจัดให้ กระท ากิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์ตามที่ เจ้าพนักงานและผู้กระท า
ความผิดเห็นสมควร 

2.  ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
3.  ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท า

ความผิดในท านองเดียวกันอีก 
4.  ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือ

จิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
5.  เงื่อนไขอ่ืน  ๆ  ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟูหรือป้องกันมิให้

ผู้กระท าความผิดกระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก1010 
ในกรณีที่ศาลเห็นควรก าหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติของจ าเลยนั้น ศาลจะก าหนด

ระยะเวลาในการคุมความประพฤติไว้เช่น 1 ปี  2 ปี หรือมากกว่านั้นตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจ
ก าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติไว้ข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังตัวอย่างในกรณีที่ศาลพิพากษารอ
การลงโทษแก่จ าเลยผู้กระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 และฐานเป็นผู้ขับขี่เสพ
ยาเสพติดให้โทษ ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติว่า 

“…โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติจ าเลยไว้ 2 ปี นับแต่
วันที่ได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าเลยฟัง โดยให้จ าเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมความประพฤติ
ปีละ        3 ครั้ง ตามเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาที่ พนักงานคุมความประพฤติเห็นสมควร ห้าม
จ าเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ให้จ าเลยละเว้นการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท า
ความผิดในท านองเดียวกันอีก กับให้จ าเลยกระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่
พนักงานคุมความประพฤติและจ าเลยเห็นสมควรมีก าหนด 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56… ”1011 

ในกรณีที่ผู้กระท าผิดปฏิบัติผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติของศาล เช่น ไม่ไป
รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติตามก าหนด ไม่กระท ากิจกรรมบริการสังคม หรือกลับไปมี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 57 ก าหนดว่าศาลอาจตักเตือน
ผู้กระท าผิดหรือจะก าหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้ก าหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้1012 

                                                           
1010 มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
1011 ตัวอย่างเงื่อนไขการคุมความประพฤติในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1031/2543 (ศาลฎีกา) 
1012 มาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-51-58.html#m56
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4.1.1.3 วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย เป็นวิธีการที่มีแนวคิดมาจากความพยายามปกป้อง

คุ้มครองสังคมจากการกระท าผิดกฎหมายหรือเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยกระท าผิดกฎหมายมาก่อน
กลับไปกระท าผิดกฎหมายอีก1013  วิธีการเพ่ือความปลอดภัยไม่ใช่โทษ แต่เป็นมาตรการแยกต่างหาก
จากโทษตามกฎหมาย บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 1 หมวด 3 ส่วนที่ 2 มาตรา 39 
ถึง มาตรา 50 เนื่องจากโทษตามกฎหมายเป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษผู้กระท าผิด1014 
แต่วิธีการเพ่ือความปลอดภัยเป็นวิธีการเพ่ือให้สังคมปลอดภัยจากการกระท าของบุคคลหนึ่งในภาย
ภาคหน้า1015 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 ก าหนดวิธีการเพ่ือความปลอดภัยไว้หลายวิธี คือ 
กักกัน ห้ามเข้าเขตก าหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล และห้ามการประกอบ
อาชีพบางอย่าง ซึ่งวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแต่ละวิธีก็มีเจตนารมณ์ในการบังคับใช้ที่แตกต่างกัน คือ 

1. กักกัน  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 บัญญัติว่า “กักกัน คือ การควบคุมผู้กระท า

ความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนด เพ่ือป้องกันการกระท าความผิด เพ่ือดัดนิสัย และเพ่ือฝึกอาชีพ”  
ในทางปฏิบัติ ผู้ถูกกักกันจะถูกควบคุมตัวไว้ในเขตกักกันตามที่รัฐมนตรีประกาศใน

ราชกิจจา-นุเบกษา โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ถูกกักกันให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับในการกักกัน1016 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการกักกันก็คือเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกักกันที่เป็นผู้กระท า
ผิดติดเป็นนิสัยหวนกลับไปกระท าผิดกฎหมายอีก เพ่ือดัดนิสัยของผู้ถูกกักกัน และเพ่ือฝึกอาชีพให้แก่
ผู้ถูกกักกัน จึงเป็นวิธีการที่ครอบคลุมทั้งการตัดโอกาสในการกระท าผิดซ้ าในท านองเดียวกับการใช้
โทษจ าคุก ร่วมกันการใช้วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไปในคราวเดียวกัน1017  
                                                           

1013 โกเมน ภัทรภิรมย์, ค้าบรรยายประมวลกฎหมายอาญาลักษณะวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยในการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย (กรุงเทพฯ: กองคดีวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
กรมอัยการ, 2533), หน้า 43 อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ กล้าการรบ, การปรับโทษคดีอาญาตามค้าพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาล
ยุติธรรม, 2557). 

1014 แคทลียา วิเศษรัตน์, การน้าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา: ศึกษาการ
แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการด้าเนินคดี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 1. 

1015 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 19 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 213 อ้างถึงใน  แคทลียา วิเศษรัตน์, เรื่องเดิม. 

1016 มาตรา 4 ถึงมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2510; ธีรวัฒน์ กล้าการรบ, การปรับโทษคดีอาญาตามค้าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, 
2557), หน้า 13-14.   

1017 ณรงค์ ใจหาญ, กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.พ.: ม.ป.ป.), หน้า 50 อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ กล้าการรบ, เรื่องเดิม, หน้า 17. 



292 
 

2. ห้ามเข้าเขตก าหนด 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44 บัญญัติว่า “ห้ามเข้าเขตก าหนดคือ การห้ามมิให้

เข้าไปในท้องที่หรือสถานท่ีที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา”  และมาตรา 45 บัญญัติว่า “เมื่อศาลพิพากษา
ให้ลงโทษผู้ใดและศาลเห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะมีค าขอหรือไม่ ศาลอาจสั่ง
ในค าพิพากษาว่า เมื่อผู้นั้นพ้นโทษตามค าพิพากษาแล้ว ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าไปในเขตก าหนดเป็นเวลาไม่
เกินห้าปี”  

ดังนั้น ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดและศาลเห็นว่าสมควรมีค าสั่ง
ห้ามไม่ให้ผู้กระท าผิดเข้าไปในท้องที่หรือสถานท่ีที่ก าหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ศาลก็อาจ
มีค าสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระท าผิดเข้าไปในเขตก าหนดเป็นเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่ผู้กระท าผิดพ้นโทษตามค า
พิพากษาได้ อันเป็นการป้องปรามการกระท าผิดในอนาคตอย่างหนึ่งด้วยการจ ากัดเสรีภาพของ
ผู้กระท าผิดไว้ แต่ไม่ถึงกับเป็นการควบคุมหรือคุมขังผู้กระท าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ1018 

3. เรียกประกันทัณฑ์บน 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าความปรากฏแก่ศาล

ตามข้อเสนอของพนักงานอัยการว่าผู้ใดจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของ
ผู้อ่ืน หรือจะกระท าการใดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการพิจารณาคดีความผิดใด ไม่ว่าศาลจะลงโทษผู้ถูก
ฟ้องหรือไม่ก็ตาม เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะกระท าความผิดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งผู้นั้นให้ท าทัณฑ์บน
โดยก าหนดจ านวนเงินไม่เกินกว่าห้าหมื่นบาทว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือจะไม่กระท าความผิด
ดังกล่าวแล้วตลอดเวลาที่ศาลก าหนด แต่ไม่เกินสองปี และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้" 

มาตรานี้จึงให้อ านาจศาลในการเรียกประกันทัณฑ์บนเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
จากผู้ที่ศาลเห็นว่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือจะกระท าการ
ใดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อพนักงานอัยการมีค าขอ แม้ว่าศาลจะพิพากษายกฟ้องบุคคลดังกล่าวก็ตาม 
อันเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญกรรมหรือการกระท าผิดกฎหมายขึ้น โดยให้ผู้นั้นท าสัญญาต่อ
ศาลว่า จะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือจะไม่กระท าการใดให้
เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติตภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด1019 อันเป็น
วิธีการในเชิงป้องปรามการกระท าผิดอย่างหนึ่ง  

4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48  “ถ้าศาลเห็นว่า การปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง 

โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเป็นการไม่ปลอดภัย

                                                           
1018 ธีรวัฒน์ กล้าการรบ, เรื่องเดิม, หน้า 14, 18. 
1019 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
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แก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้ และค าสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็
ได”้ และ 

มาตรา 49  บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก หรือพิพากษาว่ามี
ความผิดแต่รอการก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษบุคคลใด ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิด
เกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเป็นอาจิณ หรือการเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ศาลจะก าหนดในค าพิพากษา
ว่า บุคคลนั้นจะต้องไม่เสพสุรา ยาเสพติดให้โทษอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังสองอย่าง ภายในระยะเวลา
ไม่เกินสองปีนับแต่วันพ้นโทษ หรือวันปล่อยตัวเพราะรอการก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวในวรรคแรกไม่ปฏิบัติตามที่ศาลก าหนด ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุม
ตัวไว้ในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้”  

กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการให้อ านาจศาลในการควบคุมตัวผู้ที่เสพติดสุราหรือยาเสพ
ติดที่ศาลได้มีค าสั่งห้ามไม่ให้เสพสุราหรือยาเสพติดภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาล กับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและการปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวอาจไม่ปลอดภัยแก่
ประชาชนไว้ในสถานพยาบาลเพ่ือการบ าบัดรักษาได้ อันเป็นวิธีการที่ช่วยป้องกันการกระท าผิดใน
อนาคตด้วยการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือการติดสุราหรือสิ่งเสพ
ติดจากแพทย์เสียก่อน วิธีการนี้จึงบังคับใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้ใช้เป็นการทั่วไป1020 

5. ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง   
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 บัญญัติว่า “เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด ถ้า

ศาลเห็นว่าผู้นั้นกระท าความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอาจจะกระท า
ความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในค าพิพากษาห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมี
ก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้” อันเป็นวิธีการที่มีเจตนารมณ์เพ่ือป้องกันไม่ให้
ผู้กระท าผิดแสวงหาโอกาสในการกระท าผิดซ้ าโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
บางอย่างอีกในอนาคต  

กฎหมายไทยจึงมีมาตรการทั้งมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายส าหรับการ
กระท าผิดในอดีต และวิธีการเพ่ือความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิดใน
อนาคต อย่างไรก็ดี ปัจจุบันแทบจะไม่มีการใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยในกระบวนการยุติธรรมอัน
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ คงมีแต่การใช้โทษตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งท าให้กระบวนการ
ยุติธรรมไทยในปัจจุบันค่อนไปในทางการลงโทษอดีต แต่ขาดการป้องกันเพ่ืออนาคต จึงอาจจ าเป็น
จะต้องมีการพิจารณาแนวทางที่กระบวนการยุติธรรมจะสามารถน าแนวทางการป้องกันภัยในอนาคต
มาบังคับใช้ในทางปฏิบัตินอกเหนือไปจากการลงโทษแต่เพียงสถานเดียวด้วย  

4.1.1.4 ปัญหาในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการที่ท าให้ศาลไม่อาจบังคับ

ใช้มาตรการทางกฎหมายได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

                                                           
1020 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
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1. ศาลไม่อาจก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดได้อย่างเหมาะสมส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของกฎหมายในการป้องกันการกระท าผิดซ้ า  

การก าหนดโทษให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษตามทฤษฎีต่าง ๆ 
เป็นเรื่องที่ท าได้ยากในความเป็นจริง เนื่องจากการก าหนดโทษไม่ใช่เพียงการนึกเอาลอย  ๆ ว่า
ต้องการจะลงโทษผู้กระท าผิดเท่าใดตามความเห็นชอบของผู้พิพากษาแต่ละคน แต่ผู้พิพากษาจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมากทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิด ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เสียหาย
และตัวผู้กระท าผิด ประวัติการกระท าผิดของผู้กระท าผิด รวมไปถึงกฎเกณฑ์ตามกฎหมายต่าง ๆ  
หรือแม้แต่วิธีปฏิบัติในกระบวนการศาลยุติธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานในการค านวณโทษแก่
ผู้กระท าผิดคนหนึ่ง ๆ    

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกระบวนการก าหนดโทษของศาลไทยยังมีปัญหาอยู่ 2 ประการ
คือ 

ปัญหาแรก ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการเลือกประเภทของโทษหรือวิธีการลงโทษ 
กล่าวคือศาลจะใช้ดุลพินิจก าหนดรูปแบบของโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท าผิด
และตัวผู้กระท าผิดแต่ละราย ที่จะส่งผลให้ผู้กระท าผิดเหล่านั้นไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก หรือตัด
โอกาสในการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดอย่างเหมาะสม และ 

ปัญหาที่สอง ปัญหาการใช้ดุลพินิจก าหนดความหนักเบาของโทษแก่ผู้กระท าผิดที่จะ
ส่งผลเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้กระท าผิดหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก1021  

ซึ่งหากผู้พิพากษาก าหนดรูปแบบของโทษไม่เหมาะสม เช่น จ าคุกผู้ที่ยังไม่สมควรรับ
โทษจ าคุกหรือปล่อยผู้ที่สมควรรับโทษจ าคุกเพราะกระท าผิดซ้ า ๆ ไม่เข็ดหลาบ หรือลงโทษเบาเกินไป
หรือหนักเกินไปแล้ว ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในอนาคตของผู้กระท าผิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
เช่นการลงโทษที่รุนแรงเกินความจ าเป็นแก่ผู้ที่กระท าผิดไปโดยไม่ใช่คนชั่วร้ายโดยก าเนิดแต่อาจขาด
โอกาสหรือผู้ชี้แนะแนวทางในการด ารงชีวิตที่เหมาะสม หรือเป็นผู้ที่เยาว์วัยก าลังศึกษาเล่าเรียนแต่
กระท าผิดไปเพราะขาดความยั้งคิด คึกคะนองตามเพ่ือน ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในภายภาค
หน้าของผู้กระท าผิดลักษณะนี้โดยอาจท าให้ยิ่งถล าลึกไปกับการกระท าผิดกฎหมายมากกว่าเดิม ใน
เมื่อขาดโอกาสที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองไปแล้วและยังได้เข้าไปเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีจากเพ่ือนผู้ต้องขัง
อีกด้วย  

สาเหตุของปัญหาในการใช้ดุลพินิจที่ยังไม่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีและตัว
ผู้กระท าผิดมีที่มาจากสาเหตุ 9 ประการ คือ 

1. ปัญหากระบวนการยุติธรรมของไทยขาดเครื่องมือและมาตรการที่เพียงพอและ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ลงโทษและควบคุมพฤติกรรมของผู้กระท าผิดกฎหมาย  กล่าวคือ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 ก าหนดโทษไว้ 5 ประเภท คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบ

                                                           
1021 อุทิศ  สุภาพ,  การน้าปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการก้าหนดโทษของศาลไทย: 

ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระท้าความผิดโดยพลั งพลาด (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 
2558 จาก http://elib.coj.go.th/Article/01-0002-01.pdf 
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ทรัพย์ แต่โทษเหล่านี้ปัจจุบันไม่มีการบังคับใช้หรือบังคับโทษในทางปฏิบัติ เต็มตามเจตนารมณ์ของ
โทษตามกฎหมายกล่าวคือ  

ประเทศไทยลงโทษประหารชีวิตนักโทษครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
25521022 ผ่านมาถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาประมาณ 6 ปี แล้ว หากประเทศไทยยังไม่มีการประหารชีวิต
นักโทษในอีก 4 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทาง
ปฏิบัติ (Abolished in Practice) เนื่องจากไม่มีการประหารชีวิตนักโทษเป็นระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป 
แม้ว่าจะยังมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายก็ตาม1023 หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เท่ากับว่าประเทศไทยจะ
เป็นประเทศที่มีโทษประหารชีวิตแต่ในนามเท่านั้น แต่ไม่มีการบังคับโทษดังกล่าวทางพฤตินัย1024  

ส าหรับโทษประเภทที่สองคือโทษจ าคุก แม้ว่าศาลจะก าหนดโทษไว้อย่างไร แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วกรมราชทัณฑ์มีอ านาจพักการลงโทษให้แก่ผู้กระท าผิดตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมก าหนดและในหลายวโรกาสก็มีการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปท าให้มี
นักโทษจ านวนมากได้ลดโทษจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปหลายครั้งและได้รับ
การปล่อยตัวไปก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษา และในกรณีของโทษกักขังก็ไม่ค่อยมีการ
พิพากษาลงโทษกักขังผู้กระท าผิดมากเท่าใดนัก มีเพียงการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 ที่ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่การกักขังเพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดโดยตรง1025 

ในส่วนของโทษปรับก็ปรากฏว่า นับแต่ที่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาเมื่อ
ปี พ.ศ. 2499 ก็แทบจะไม่มีการปรับปรุงโทษปรับให้สอดคล้องกับค่าเงินและสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยเลย โดยในปัจจุบันอัตราโทษส าหรับการกระท าความผิดต่อชีวิตและร่างกายหลาย ๆ 
ฐานยังคงมี อัตราโทษปรับไม่ เกินหลักหมื่น ในขณะที่ อัตราโทษปรับส าหรับคดีความผิดต่อ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กลับมีโทษหลักแสนทั้งที่ไม่ใช่ความผิดต่อชีวิตและความปลอดภัย
ของประชาชน ส่วนความผิดต่อทรัพย์เช่น ฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ก็มี
โทษปรับเพียง 6,000 บาท ท าให้โทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลาย
ฉบับไม่อาจบรรลุผลทั้งในแง่ของการก าหนดโทษที่เหมาะสมแก่การกระท าผิดและยังไม่อาจช่วยป้อง
ปรามการกระท าผิดซ้ าได้ และส าหรับโทษประเภทสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์ก็มีข้อจ ากัดในการบังคับใช้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และมาตรา 33 เช่น ศาลไม่อาจริบรถยนต์ที่คนร้ายน าไปใช้
ลักทรัพย์ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าผิดโดยตรง หรือมิฉะนั้นก็ใช้ช่องว่างของ

                                                           
1022 “เข็มฉีดยา” จุดจบนักค้ายา,” ผู้จัดการออนไลน์ (15 กันยายน 2552), ค้นวันที่ 16 

สิงหาคม 2558 จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID= 
9520000107174 

1023 Amnesty International U.S.A., Death Penalty Trends, Retrieved August 16, 
2015 from http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/death-penalty/us-death-
penalty-facts/death-penalty-trends   

1024 วันชัย รุจนวงค์, อธิบดีอัยการส านักงานต่างประเทศ, ส านักงานอัยการสูงสุด, 13 
สิงหาคม 2558, การสัมภาษณ์. 

1025 เรื่องเดียวกัน. 



296 
 

กฎหมายในการกระท าผิด เช่น การไปเช่าซื้อรถมาใช้ในการกระท าผิด รถดังกล่าวจึงเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังนั้นหากผู้ให้เช่าซื้อรถไม่รู้เห็นกับการกระท าผิดแล้วก็สามารถ
ร้องขอคืนรถท่ีศาลริบได้  ท าให้โทษริบทรัพย์ยังไม่ใช่โทษที่รัฐสามารถน ามาใช้ข่มขู่หรือท าให้ผู้กระท า
ผิดเกิดความเกรงกลัวได้อย่างครอบคลุม1026  

ในขณะเดียวกันกฎหมายอาญาก็ไม่มีมาตรการอ่ืน ๆ ที่มากพอที่ศาลจะน ามาใช้
ทดแทนโทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์ได้ แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 
จะให้อ านาจศาลในการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดได้ แต่ก็บังคับว่าศาลต้อง
รอการลงโทษเฉพาะผู้กระท าผิดที่ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกและศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น 
ในขณะที่อัตราโทษขั้นต่ าตามกฎหมายอาญาในหลาย ๆ ฐานความผิดมีอัตราสูง เช่น ความผิดฐาน
ปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนตามประใงลกฎหมายอาญา มาตรา 339 ประกอบมาตรา 335 มีอัตราโทษ
จ าคุก 10 ถึง 20 ปี และปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท ดังนั้น แม้ผู้กระท าผิดจะให้การรับ
สารภาพ และศาลก าหนดอัตราโทษจ าคุกขั้นต่ าและยังใช้เหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 78 ลดโทษให้อีกกึ่งหนึ่ง ก็ยังเหลือโทษจ าคุกถึง 5 ปี ซึ่งเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรอการ
ลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 แต่เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ในการกระท าผิดมีเพียง
ว่า นาย ก. นักศึกษามหาวิทยาลัยใช้มือผลัก นาย ข.เพ่ือแย่งซาลาเปามาจากนาย ข. ตอนเวลา 19 
นาฬิกา ซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิดฐานปล้นทรัพย์แล้ว แต่ค าถามต่อมาคือนาย ก.สมควรได้รับโทษ
จ าคุก 10 ปี หรือไม่ หรือแม้แต่โทษจ าคุก 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราโทษขั้นต่ าสุดที่ศาลจะลงได้ในกรณีที่นาย 
ก.ให้การรับสารภาพ เป็นโทษที่เหมาะสมหรือไม่ หรือสมควรจะได้รับการรอการลงโทษจ าคุกแล้วใช้
มาตรการคุมความประพฤติเพ่ือให้โอกาสนาย ก. กลับไปเรียนหนังสือและกลับตัวเป็นพลเมืองดี หรือ
หากการกระท าผิดของนาย ก. ครั้งนี้ท าในเวลากลางวันท าให้อัตราโทษขั้นต่ าที่นาย ก.ต้องได้รับฐาน
ชิงทรัพย์มีเพียง 5 ปี เมื่อนาย ก.ให้การรับสารภาพ ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้นาย ก. กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เหลือโทษจ าคุก 2 ปี 6 เดือน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะรอการ
ลงโทษให้ได้ และศาลจึงรอการลงโทษให้แก่นาย ก. หลังจากนั้น นาย ก. ก็กลับตัวเป็นพลเมืองดีท ามา
หากินมีอาชีพสุจริต แต่เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี นาย ก. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับ
อันตรายสาหัส นาย ก. ก็ส านึกผิดดูแลและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่ จน
ผู้เสียหายพอใจไม่ติดใจเอาความกับนาย ก. อีก แต่เมื่อศาลจะรอการลงโทษจ าคุกให้แก่นาย ก. กลับ
ท าไม่ได้เพราะติดขัดเงื่อนไขของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่ว่าศาลจะรอการลงได้เฉพาะผู้ที่
ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนหรือเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท เท่ากับว่าติดเงื่อนไขอีกเช่นกันเพราะ นาย ก. เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนเมื่อ
สามสิบปีมาแล้วในความผิดฐานชิงทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มี
ข้อก าหนดเช่นนี้แล้วก็ยากที่ศาลจะใช้มาตรการรอการลงโทษและให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิดที่สมควรจะ
ได้รับโอกาสในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้ และหากศาลจะเลี่ยงไปใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 
ด้วยการเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นกักขังในกรณีที่ศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ศาลก็ไม่อาจใช้
มาตราดังกล่าวกับนาย ก.ได้ เพราะมาตรา 23 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกและ

                                                           
1026 เรื่องเดียวกัน. 
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ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏ
ว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษจ าคุกนั้นก็ได้” ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขในท านอง
เดียวกับมาตรา 56 คือ จ าเลยต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ด้วยเหตุนี้แม้กฎหมายอาญา
ของไทยจะมีบทบัญญัติในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด แต่กฎหมายอาญาเองนั้นก็กลับปิดช่องทางในการ
ใช้ดุลพินิจในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเสียเอง ท าให้ทางเลือกในการใช้มาตรการทางเลือกของศาลมี
จ ากัด1027  

ด้วยทราบในปัญหาดังกล่าว นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาส านักงานศาลยุติธรรมจึง
เสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยให้แก้ไขกฎหมายจากเดิมที่ศาลจะรอการ
ลงโทษให้แก่ผู้กระท าผิดได้เฉพาะกรณีที่ศาลจะก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ให้ขยายเป็น 5 ปี และ
แก้ไขให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจรอการลงโทษแก่ผู้ที่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนด้วย หากศาลเห็นว่า
ควรให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิดอีกครั้ง1028 

อย่างไรก็ดี แม้หลาย ๆ คดีในปัจจุบันจะเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรอการลงโทษให้แก่
ผู้กระท าผิดได้ แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ก็ไม่ได้ก าหนดมาตรการคุมประพฤติไว้
หลากหลายเพียงพอที่จะให้ศาลเลือกใช้มาตรการได้แต่กลับเปิดเป็นช่องว่างให้ศาลสร้างมาตรการต่าง ๆ 
ขึ้นได้เอง ตามมาตรา 56 (5) ทีใ่ห้อ านาจศาลในการมีค าสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูหรือ
ป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดกระท าผิดอีก แต่ก็ปรากฏว่าศาลในปัจจุบันก็มักจะออกค าสั่งเหมือน ๆ กันใน
แทบทุกคดีตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมา ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  4626/2548 (คดียา
เสพติด) วินิจฉัยว่า “พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจ าเลย 400,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 200,000 บาท โทษจ าคุกให้รอการลงโทษ
ไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติของจ าเลยไว้ 2 ปี นับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าเลยฟัง 
โดยให้จ าเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาที่
พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร ห้ามจ าเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด และให้จ าเลยละ
เว้นการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดในท านองนี้อีก กับให้จ า เลยกระท ากิจกรรม
บริการสังคมหรือสาธาณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจ าเลยเห็นสมควรมีก าหนด 30   
ชั่วโมง...”  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันเป็นปกติจนเป็นมาตรฐานในแทบทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ก็ตามเพียงแต่อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อย เช่นระยะเวลา
ท ากิจกรรมบริการสังคมที่แตกต่างกันไป เช่น 15 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง เป็น
ต้น น้อยครั้งที่ศาลจะมีค าสั่งคุมประพฤติด้วยรูปแบบค าสั่งที่แตกต่างไปจากนี้ ซึ่งนักกฎหมายบางท่าน

                                                           
1027 ม.ล. ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ผูพิ้พากษาอาวุโสในศาลฎีกา, ศาลยุติธรรม, 18 สิงหาคม 

2558, การสัมภาษณ์. 
1028

 “เลขาธิการศาลยุติธรรม เสนอแก้ กม.ให้ศาลใช้ดุลยพินิจขยายรอการลงโทษให้จ าเลยได้
มากขึ้น,” ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (15 ธันวาคม 2557), ค้นวันที่ 22 สิงหาคม 2558 จาก 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1418635001 
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เห็นว่า เป็นเพราะผู้พิพากษาไม่กล้ามีค าสั่งให้แตกต่างไปจากรูปแบบที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ในครั้งอดีต 
ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ  เช่นวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 ถึงมาตรา 
50 ก็แทบจะไม่มีที่ใช้ในปัจจุบันดังจะกล่าวถึงในรายละเอียดหลังจากนี้1029   

ในขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมในแต่ละหน่วยงานก็มีอุปสรรคปัญหาในการ
ด าเนินงานในทางปฏิบัติมากมาย เช่น กรมราชทัณฑ์ก็มีปัญหานักโทษล้นคุก ส่วนกรมคุมประพฤติก็มี
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอท างาน ปัญหาข้อจ ากัดด้านทรัพยากร และปัญหางานล้นมือพนักงานคุม
ประพฤติ ท าให้ทางออกในการสร้างสรรค์มาตรการที่จะมารองรับค าสั่งของศาลก็เต็มไปด้วยอุปสรรค  

กล่าวโดยสรุป ระบบกฎหมายอาญาของไทยในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ท าให้ศาลไม่มี
ทางเลือกในการใช้โทษมากนักเนื่องจากโทษหลาย ๆ ประเภทก็ไร้ประสิทธิภาพในทางพฤตินินัย ส่วน
โทษหรือมาตรการที่มีอยู่ก็ มีไม่มากพอที่จะเปิดช่องให้ศาลมีค าสั่งเพ่ือปรับใช้กับผู้กระท าผิดให้
หลากหลายและเหมาะสมมากกว่านี้ได้ ดังนั้นหากการกระท าผิดไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องลงโทษประหาร
ชีวิต ศาลก็ต้องพิจารณาโทษจ าคุก และจึงต้องมาพิจารณาว่าสมควรลงโทษจ าคุกหรือไม่ลงโทษจ าคุก 
หากศาลเห็นว่าจะไม่ลงโทษจ าคุกก็ต้องรอการลงโทษและลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง ซึ่งโทษปรับใน
ปัจจุบันก็ไม่ได้สูงมากนักดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางเลือกของศาลในการใช้มาตรการแก่ผู้กระท าผิด
จึงมีจ ากัดเป็นอย่างยิ่ง และแม้กฎหมายบางรูปแบบจะเปิดช่องให้ศาลสามารถใช้มาตรการอ่ืน ๆ 
นอกเหนือไปจากโทษจ าคุกได้ เช่นการรอการลงโทษและการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 แต่ศาลเองก็ไม่กล้ามีค าสั่งเกี่ยวกับการคุมความประพฤติให้แตกต่างออกไปตาม
ความเหมาะสมในแต่ละคดีหรือมิฉะนั้นก็ไม่อาจมีค าสั่งในลักษณะดังกล่าวได้ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ 
ในทางปฏิบัติ การก าหนดโทษและมาตรการที่จะน ามาปรับใช้กับผู้กระท าผิดเพ่ือป้องกันการกระท า
ผิดซ้ าในอนาคตจึงไม่อาจท าได้อย่างเหมาะสมและไม่อาจแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการกระท าผิด
กฎหมายได้ ในขณะเดียวกันการใช้มาตรการบางอย่างท่ีมากจนเกินความจ าเป็น เช่น การใช้โทษจ าคุก
ที่มากจนเกนิไปก็ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ประการ เช่น ท าให้เกิดปัญหานักโทษล้นคุก นักโทษเรียนรู้
พฤติกรรมที่ไม่ดีจากในเรือนจ า นักโทษกลายเป็นผู้มีตราบาปกลายเป็นคนขี้คุก เมื่อพ้นโทษแล้วสังคม
ก็ไม่ให้การยอมรับยากที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ต้องกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก เป็นต้น1030  

นอกจากปัญหาที่ศาลขาดเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาการกระท าผิดกฎหมายที่เพียงพอ
แล้ว ปัญหาที่ส าคัญของกระบวนการยุติธรรมประการต่อไปก็คือ ปัญหาจากการที่ศาลไม่มีข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้     

2. สาเหตุจากการที่ศาลมีข้อมูลที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดโทษไม่
เพียงพอ กล่าวคือ ในการที่ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจก าหนดโทษให้เหมาะสมมากที่สุดจ าเป็นจะต้อง
ใช้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลทั้งในส่วนของพฤติการณ์ในการกระท าผิด ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดและ
ตัวผู้เสียหาย และผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิดดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
นอกเหนือจากท่ีได้มาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส านวนคดีแล้ว ยังอาจได้มาด้วยการสั่งให้พนักงานคุม

                                                           
1029 วันชัย รุจนวงศ์, เรื่องเดิม. 
1030 เรื่องเดียวกัน. 
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ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลย แต่ในทางปฏิบัติแล้วการจะหาข้อมูลที่จ าเป็นต่าง  ๆ มาให้ได้
ครบถ้วนไม่อาจท าได้ง่ายนักโดยมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ1031กล่าวคือ 

1) ปัญหาจากการไม่มีข้อมูลที่เพียงพอปรากฏในส านวนคดีของศาล 
ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษที่เหมาะสมตามทฤษฎีทัณฑวิทยานั้น ผู้วิจัยเห็นว่า

ควรจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรก ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท าผิดในคดี หรือก็คือข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ ณ ขณะที่มีการกระท าผิดว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น และ 
ส่วนที่สอง ข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิด ประวัติการ

กระท าผิด สาเหตุในการกระท าผิด เจตนาชั่วร้ายในการกระท าผิด ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหาย ความ
เสียหายที่เกิดข้ึน การบรรเทาความเสียหาย เหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการก าหนดประเภทของโทษ
และความหนักเบาของโทษหรือมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้กระท าผิด  

เพ่ือที่ผู้กระท าผิดจะได้รับโทษและหรือมาตรการที่เหมาะสมกับพฤติการณ์การ
กระท าผิด โทษและหรือมาตรการที่จะมีผลเป็นการป้องปรามการกระท าผิดซ้ าและตัดโอกาสในการ
กระท าผิดในอนาคต และโทษและหรือมาตรการที่จะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้อันจะเป็นการ
ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก ซึ่งศาลอาจได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากหลาย
ช่องทาง กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล ข้อมูลแรกที่จะปรากฏต่อศาลก็
คือค าฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่งโดยหลักการแล้วพนักงานอัยการก็จะบรรยายฟ้องเพียงให้ครบ
องค์ประกอบการกระท าผิดตามที่กฎหมายก าหนดโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของพฤติการณ์การ
กระท าผิดหรือข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้โดยละเอียด ดังนั้นศาลย่อมไม่อาจทราบได้ว่า จ าเลย
เป็นคนอย่างไร มีประวัติส่วนตัวอย่างไร มีประวัติการกระท าผิดเดิมหรือไม่อย่างไร หรือมีรายละเอียด
ของการกระท าผิดที่แท้จริงเป็นอย่างไร เว้นแต่ที่พนักงานอัยการเจตนาบรรยายมาเพราะต้องการให้มี
ผลกับคดี เช่น ประวัติการกระท าผิดของผู้กระท าผิดในกรณีที่พนักงานอัยการต้องการขอให้ศาลเพ่ิม
โทษเพราะเหตุกระท าผิดซ้ า หรือกรณีผู้กระท าผิดให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนจน
สามารถขยายผลไปจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ืนได้ซึ่งผู้กระท าผิดอาจได้รั บประโยชน์
ลงโทษต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 
100/2  หรือในบางส านวนที่พนักงานสอบสวนยื่นค าร้องของฝากขังผู้กระท าผิดไว้ในระหว่างชั้น
สอบสวนก็อาจพอปรากฏรายละเอียดของพฤติการณ์กระท าผิดอยู่บ้างจากค าร้องขอฝากขังและ
เอกสารประกอบค าร้องขอฝากขัง เช่น ส าเนาบันทึกการจับกุม หรือบันทึกค าให้การของผู้ต้องหาใน
ชั้นสอบสวน เป็นต้น ที่อาจท าให้ศาลทราบรายละเอียดของคดีมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่ปรากฏในฟ้องของ
พนักงานอัยการ แต่คดีใดที่ไม่มีการขอฝากขังผู้กระท าผิดในระหว่างสอบสวน ก็ย่อมปรากฏแต่ค าฟ้อง
ของพนักงานอัยการในส านวนคดีเท่านั้น หลังจากนั้นศาลอาจได้ข้อมูลรายละเอียดของพฤติการณ์แห่ง
คดีที่มากขึ้นมาจากขั้นตอนการสมานฉันท์ การสอบค าให้การ และการสืบพยาน ดังนั้นศาลจะได้
รายละเอียดของพฤติการณ์การกระท าผิดมากที่สุดก็จากการสืบพยาน อย่างไรก็ดีโดยมากแล้วการ
สืบพยานก็จะสืบกันเฉพาะแต่พฤติการณ์การกระท าผิดเท่านั้น ไม่ได้น าสืบไปถึงตัวจ าเลยมากเท่าใด

                                                           
1031 อุทิศ สุภาพ, เรื่องเดิม, หน้า 11.  
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นัก ส่วนคดีที่ไม่มีการสืบพยานกล่าวคือ คดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพและคดีไม่จ าต้องสืบพยาน
ประกอบค ารับสารภาพเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นต่ าไม่เกิน 5 ปี ก็ยิ่งไม่มีข้อมูลใด ๆ 
ปรากฏในส านวนคดีของศาลนอกเหนือไปจากเท่าท่ีพนักงานอัยการบรรยายมาในฟ้อง หรือจากค าร้อง
ขอฝากขังระหว่างสอบสวนเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้มีการขอฝากขังทุกคดี ดังนั้น ไม่ว่าในคดีที่มีการสืบพยาน
หรือไม่มีการสืบพยาน หากศาลต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท าผิดหรือรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิด ผู้เสียหาย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การ
กระท าผิดโดยตรง เช่น ความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ผู้เสียหาย การเยียวยาผู้เสียหาย บริษัทประกันภัยใน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ มีการเจรจาตกลงใด ๆ กันหรือไม่ เป็นต้น ศาลก็ต้องอาศัยข้อมูลจาก
การสอบถามหรือไต่สวนคู่ความด้วยตนเอง หรืออาจมีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ
จ าเลย แต่หากศาลไม่มีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ ศาลก็ต้องอาศัยข้อมูลจากค า
ฟ้อง ค าร้องขอฝากขัง (ถ้ามี) พยานหลักฐานจากการสืบพยาน (ถ้ามี) เท่านั้นในการใช้ดุลพินิจก าหนด
โทษ ซึ่งก็มักจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์การกระท าผิดมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้กระท า
ผิด ผู้เสียหาย หรือเรื่องราวหลังเกิดเหตุการกระท าผิดโดยตรง ซึ่งยังอาจไม่เพียงพอที่จะก าหนดโทษ
ให้เหมาะสมกับตัวผู้กระท าผิดแต่ละราย ดังตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลที่ปรากฏในส านวนของศาลที่ศาลสามารถน ามาใช้ในการก าหนดโทษ 
 

สิ่งท่ีปรากฏในส้านวน
ศาล 

ข้อมูลทีศ่าลจะได้ 

ค าร้องขอฝากขัง (ถ้ามีการ
ร้ องขอฝากขั ง ระหว่ า ง
สอบสวน) 

พฤติการณ์แห่งคดีคร่าว ๆ จากบันทึกการจับกุม หรือบันทึกค าให้การชั้น
สอบสวนของผู้ต้องหา (บางศาลก็ไม่มีการส่งบันทึกค าให้การชั้นสอบสวน
ต่อศาลในชั้นร้องขอฝากขังผู้ต้องหา)  

ค าฟ้อง 1. พฤติการณ์แห่งคดีบรรยายเท่าที่ครบองค์ประกอบความผิด 
2. ประวัติการกระท าผิดก่อนหน้านี้ (เฉพาะประวัติการกระท าผิดที่ เข้า

หลักเกณฑ์ขอให้ศาลเพ่ิมโทษ บวกโทษ หรือนับโทษต่อได้)   
3. อ่ืน ๆ ที่พนักงานอัยการอาจต้องการให้ศาลทราบเป็นรายกรณีไป 

เช่น ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานต ารวจ
จนขยายผลไปจับผู้กระท าผิดอ่ืนได้เพ่ือที่ศาลอาจใช้ดุลพินิจก าหนด
โทษในอัตราที่ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ 
มาตรา 100/2 หรือถ้ามีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกันแล้ว 
พนักงานอัยการก็อาจจะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้ศาลทราบ เป็นต้น  

พยานหลักฐานจากการ
สืบพยาน (ถ้าเป็นคดีที่มี
การสืบพยานกรณีจ าเลย
ให้การปฏิเสธ หรือกรณีที่
จ าเลยให้การรับสารภาพ  

1. พฤติการณ์การกระท าผิดโดยละเอียด 
2. ข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายที่มาเป็นพยานโจทก์ (ถ้าเป็นคดีราษฎรเป็น

ผู้เสียหาย) 
3. ข้อมูลส่วนตัวของจ าเลยในบางคดีที่มีการน าสืบข้อมูลส่วนตัวของ

จ าเลย (แต่โดยมากแล้วจะไม่ค่อยสืบข้อมูลส่วนตัวมากนักหรือแม้มี 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

 

สิ่งท่ีปรากฏในส้านวน
ศาล 

ข้อมูลที่ศาลจะได้ 

แต่กฎหมายก าหนดให้
โ จ ท ก์ ต้ อ ง สื บ พ ย า น
ประกอบค ารับสารภาพ)  
 

การสืบก็ไม่ละเอียดมากนัก โดยมากแล้วจะเป็นการสืบพยานเพ่ือ
ปฏิเสธความรับผิดมากกว่า) 

หมายเหตุ ถ้าเป็นการสืบพยานประกอบค ารับสารภาพมักจะเป็นการ
สืบพยานโจทก์ให้เข้าองค์ประกอบความผิดเท่านั้น ซึ่งโจทก์มักจะน า
พยานมาสืบเพียงบางส่วน ไม่ได้สืบพยานเต็มรูปแบบเหมือนการ
สืบพยานในคดีที่จ าเลยให้การปฏิเสธ และก็มักจะไม่มีการสืบพยาน
จ าเลยในคดีที่สืบพยานประกอบค ารับสารภาพ 

การสืบเสาะและพินิจ (ถ้า
ศาลสั่ ง )  หรือการที่ศาล
สอบถามไต่สวนคู่ความ 
(ถ้ามีการด าเนินการ)  

ข้อมูลส่วนตัวของจ าเลย ประวัติการกระท าผิดของจ าเลย พฤติการณ์
การกระท าผิดโดยสรุป ข้อมูลจากฝั่งผู้ เสียหาย ความต้องการของ
ผู้เสียหาย การเยียวยาชดใช้ความเสียหาย ความเห็นของพนักงานคุม
ประพฤติเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมกับจ าเลย หรือความเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในคดี  

ข้อมูลที่จ าเลยแถลงหรือ
อ้างส่งศาล 

เช่น ค าแถลงการณ์ปิดคดี ค าแถลงการณ์ประกอบค ารับสารภาพ หรือที่
จ าเลยแถลงข้อมูลต่อศาลเอง  แต่ข้อมูลเหล่านี้มีเป็นบางคดีเท่านั้น  

 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ปรากฏในส านวนคดีของศาลไม่ได้ครบถ้วนเสมอไป

ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคดีประเภทไหนและมีการด าเนินกระบวนพิจารณาไปในลักษณะใดอันจะท าให้มีข้อมูล
รายละเอียดใดบ้างเข้าสู่ส านวนศาล ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ทุกส านวนคดีมีข้อมูลต่าง ๆ ทั้งพฤติการณ์
การกระท าผิดและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิดและผู้เสียหายที่ครบถ้วน บางส านวนจึงอาจ
มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ค าฟ้อง ค าให้การ ข้อมูลจากการสอบถามหรือไต่สวนโดยศาล ข้อมูลจากการ
สืบพยาน ข้อมูลที่จ าเลยน าสืบหรืออ้างส่ง และข้อมูลจากพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งก็มีไม่มากนักที่จะมี
ส านวนที่มีข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ไปจนถึงส านวนที่มีข้อมูลน้อยที่สุดคือมีเพียงค าฟ้องและค าให้การ
รับสารภาพของจ าเลยสั้น ๆ ว่า “ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพว่ากระท าผิดตามฟ้อง” เท่านั้นที่ศาลใช้
ในการก าหนดโทษแก่จ าเลย ซึ่งบางครั้งก็ไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ค าฟ้องและค าให้การเป็น
ข้อมูลที่เพียงพอแล้วต่อการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษของศาล แต่ก็ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องปริมาณคดีที่มี
เป็นจ านวนมากในปัจจุบันที่ท าให้การแสวงหาข้อมูลที่ครบถ้วนของศาลยังไม่อาจท าได้อย่างเต็มที่ 

ส าหรับในคดีที่ศาลมีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยนั้น 
งานวิจัยนี้ศึกษาพบว่า มีปัญหาในการด าเนินการอยู่หลายประการ กล่าวคือ 
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2) ปัญหาในส่วนของการสืบเสาะและพินิจ 
ปัญหาประการแรก คือ จ านวนพนักงานคุมประพฤติไม่เพียงพอที่จะสามารถ

สืบเสาะข้อมูลของผู้กระท าผิดได้ทุกคนทุกคดี1032  
ปัญหาประการที่สอง คือ กระบวนการการสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดจ าเป็น

จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ต้องมีการเลื่อนการฟังค าพิพากษาออกไป ซึ่งบางครั้งก็มีผลกระทบกับ
ผู้กระท าผิดที่เพ่ิงกระท าผิดเป็นครั้งแรกและไม่ได้กระท าผิดร้ายแรงจนถึงกับต้องถูกลงโทษจ าคุกใน
ขณะเดียวกนัผู้กระท าผิดดังกล่าวก็อาจจะมีฐานะยากจนไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัว ท าให้ต้องถูกขัง
ไว้ในเรือนจ าระหว่างรอผลการสืบเสาะและพินิจเพ่ือฟังค าพิพากษา (บางคนถูกฝากขังไว้ตั้งแต่ชั้น
สอบสวน) ซึ่งบางครั้งเม่ือได้ผลการสืบเสาะและพินิจมาแล้ว ศาลก็เห็นควรให้รอการลงโทษหรือรอการ
ก าหนดโทษให้ ท าให้ผู้กระท าผิดดังกล่าวต้องถูกจ าคุกไปโดยใช่เหตุ หรือแม้ผู้กระท าผิดบางคนจะพอ
หาหลักทรัพย์มาขอประกันตัวได้ แต่ก็อาจต้องเดือดร้อนเสียค่าใช้จ่ายในการหาหลักทรัพย์ เช่น ต้อง
ไปเช่าหลักประกันมาจากนายประกันอาชีพ ท าให้บางครั้งเพ่ือเร่งรัดให้คดีเสร็จสิ้น โดยเร็วเพ่ือที่
ผู้กระท าผิดเหล่านี้จะไม่ต้องถูกจ าคุกหรือต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ศาลก็อาจจะตัดสินคดีไปในวันสอบ
ค าให้การที่ผู้กระท าผิดให้การรับสารภาพในทันทีหากเห็นว่าเป็นการกระท าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ  หรือพอ
มีเหตุรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษได้โดยไม่ได้ตรวจสอบพฤติการณ์การกระท าผิดหรือประวัติ
ของผู้กระท าผิดโดยละเอียด 

ปัญหาประการที่สาม คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และพระราชบัญญัติ
วิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ก าหนดให้ศาล
สามารถมีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติท าการสืบเสาะและพินิจจ าเลยได้เฉพาะในคดีที่ศาลจะ
พิพากษาลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น เท่ากับว่าโดยหลักการแล้วศาลไม่อาจมีค าสั่งให้ท าการ
สืบเสาะและพินิจจ าเลยที่ศาลจะลงโทษจ าคุกเกินกว่า 3 ปี ได้ ท าให้มีข้อจ ากัดในการสืบเสาะและ
พินิจจ าเลยอยู่ค่อนข้างมาก โดยทั่วไปแล้วในกรณีเช่นนี้ ศาลจะใช้ดุลพินิจก าหนดโทษไปตาม
ข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏตามศาลในส านวนคดีและตามบัญชีอัตราโทษของศาลหรือยี่ต๊อกเท่านั้น1033  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.... 1034 เพ่ือ
พิจารณาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2522 โดยร่างกฎหมายฉบับใหม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติหลายประการ หนึ่งใน
บทบัญญัติที่น่าสนใจคือ มาตรา 13 ที่บัญญัติว่า  

“มาตรา 13 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
1032 เชฎฐพันธุ์ อุชุปาละนันท์, การลงโทษจ้าคุกโดยวิธีการก้าหนดช่วงโทษ (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 128 
อ้างถึงใน อุทิศ สุภาพ, เรื่องเดิม, หน้า 11. 

1033 อุทิศ สุภาพ, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
1034 ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
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1. สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจในเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด เหตุอันควร
ปราณี รวมถึงการท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง 
ตลอดจนความต้องการของบุคคลเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ” 

ดังนั้น หากมีการน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. 2522 ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องข้อจ ากัดเกี่ยวกับอัตราโทษที่ศาลจะสามารถสั่งให้
พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจได้อีกต่อไป1035 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้ประชาชน
ทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการร่าง
กฎหมาย1036  

3) ปัญหาในส่วนของประวัติการกระท าผิด 
ปัญหาประการแรก เป็นกรณีที่ความไม่ปรากฏต่อศาลว่าผู้กระท าผิดเคยมีประวัติ

การกระท าผิดมาก่อนหน้านี้ กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวน
คดีอาญาจะท าการตรวจสอบประวัติการกระท าผิดอาญาของผู้กระท าผิดหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบ 
“ทะเบียนประวัติอาชญากร” เพ่ือประกอบส านวนการสอบสวนที่จะส่งให้พนักงานอัยการเพ่ือท าการ
ฟ้องคด ี

หากพนักงานอัยการตรวจดูทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วพบว่า ผู้กระท าผิดเคย
มีประวัติการกระท าผิดมาก่อนที่สามารถน าไปเป็นเหตุขอเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
92 หรือตามกฎหมายอื่น ขอบวกโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 หรือขอนับโทษจ าคุกใน
คดีหลังต่อจากโทษจ าคุกของผู้กระท าผิดในคดีก่อน พนักงานอัยการโจทก์ก็จะมีค าขอท้ายฟ้องให้ศาล

                                                           
1035 อนึ่ง ร่างพระราชบัญญัตินี้อาจมีข้อบกพร่องในแง่อ่ืน ๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากขอบเขตของ

งานวิจัยนี้ที่มุ่งให้ความส าคัญกับการสืบเสาะและพินิจและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเท่านั้น เช่น กรณี
ที่มีผูไ้ม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวเกี่ยวกับผู้มีอ านาจสั่งการหรือชี้ขาดเรื่องราวต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในร่าง
พระราชบัญญัตินี้ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ; “ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับ
ร่าง พ.ร.บ.คุมประพฤติ ที่ให้อ านาจรัฐมนตรีสั่งการงานคุมประพฤติ เนื่องจากมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองอยู่แล้ว,” ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (17 มีนาคม 2558), ค้นวันที่ 22 สิงหาคม 2558 
จาก http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL5803170010022;  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าในที่สุดแล้วร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติท่ีจะน ามาประกาศใช้
เป็นกฎหมายจะเป็นอย่างไร 

1036 หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... , ค้นวันที่ 
2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.7prohost.com/probation/u5/probation/images intro/ 
doplaw01.pdf; บันทึกหลักการและเหตุผล, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.7 
prohost.com/probation/u5/probation/imagesintro/doplaw01.pdf; แบบสอบถามความ
คิดเห็นร่างพระบัญญัติคุมประพฤติออนไลน์, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www. 
probation.go.th/doplaw/  
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พิพากษาเพ่ิมโทษ บวกโทษหรือนับโทษต่อ ซึ่งท าให้ศาลสามารถทราบได้ว่าผู้กระท าผิดดังกล่าวเคยมี
ประวัติการกระท าผิดมาก่อน และอาจจะเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนหรือไม่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน 

อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้วมีปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจท าให้พนักงานอัยการ
ไม่อาจทราบข้อมูลประวัติการกระท าผิดเก่าของผู้กระท าผิดในคดีที่ก าลังพิจารณาสั่งฟ้อง เช่น 
พนักงานสอบสวนท าการตรวจสอบแล้วแต่ไม่สามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรได้ทัน
ก าหนดระยะเวลาครบฝากขังและพนักงานอัยการต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในก าหนด 1037 เนื่องจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทยมีแห่งเดียวคือกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร แต่ต้องท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรให้กับพนักงานสอบสวนทั่วประเทศท าให้บางครั้งไม่อาจตรวจสอบข้อมูลได้
ทันระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนต้องส่งส านวนการสอบสวนให้กับพนักงานอัยการก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ที่ก าหนด
ระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาไว้เพ่ือท าการสอบสวนไว้ไม่เกิน 7 วัน ส าหรับความผิดมีอัตราโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 48 วัน ส าหรับความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี และไม่
เกิน 84 วัน ส าหรับความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป1038 และพนักงานอัยการก็ต้องฟ้อง
คดีไปเมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากขังดังกล่าวโดยที่ไม่มีข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรในส านวน 
ซึ่งไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยนัก แม้จะมีเกิดปัญหาขึ้นบ้างก็ตาม 

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติในทางปฏิบัติคือ ในกรณีที่คดีปัจจุบันเป็นคดีที่มี
อัตราโทษจ าคุกตามกฎหมายไม่เกิน 3 ปี หรือมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท เช่น ความผิดฐานเสพ
เมทแอมเฟตามีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57 และมาตรา 91 ซึ่งอยู่
ในอ านาจของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 จึง
เรียกกันโดยทั่วไปว่า “คดีศาลแขวง” และผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนตลอดข้อ
กล่าวหา มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนด “ให้พนักงานสอบสวนน าตัวผู้ต้องหามายัง
พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องศาลโดยมิต้องท าการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่า
จะให้การประการใด และถ้าผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพ ให้ศาลบันทึกค าฟ้อง ค ารับสารภาพ และ
ท าค าพิพากษาในบันทึกฉบับเดียวกัน แล้วให้โจทก์จ าเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น”  โดยมาตรา 7 บัญญัติ
ว่า “ในการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวง เมื่อจับผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนส่งตัว
ผู้ต้องหาพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังอัยการ เพ่ือยื่นฟ้องให้ทันภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่
ผู้ต้องหาถูกจับ...”  ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวมีผลท าให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาควบคุมตัวผู้ถูกจับ 
48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่มาถึงสถานีต ารวจตามมาตรา 7 และบุคคลดังกล่าวให้การรับสารภาพ  
พนักงานสอบสวนจะต้องน าตัวผู้กระท าผิดซึ่งเป็นผู้ต้องหามาส่งให้พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีในทันที 
ท าให้ไม่มีการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้กระท าผิดในคดีประเภทนี้แต่อย่างใด เพราะ
ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง จึงไม่มีข้อมูลปรากฏต่อศาลว่าบุคคลดังกล่าว

                                                           
1037 กองทะเบียนประวัติอาชญากร,  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www. 

criminal.police.go.th 
1038 มาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนหรือไม่หรือเคยกระท าผิดกฎหมายมาก่อนหรือไม่ และโดยทั่วไปศาลก็จะ
พิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดประเภทนี้ไปในวันเดียวกันนั้นเลย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคดีประเภทนี้มักจะ
เป็นความผิดไม่ร้ายแรงมากนัก ผู้กระท าผิดประเภทนี้จึงมักจะได้รับการรอการลงโทษจ าคุกเสมอ เว้น
แต่จะมีเหตุสมควรเลื่อนการอ่านค าพิพากษาไปเป็นวันอ่ืน เช่น ศาลประสงค์จะให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยเพ่ือทราบพฤติการณ์การกระท าผิดหรือประวัติอ่ืน  ๆ ของจ าเลย ก็
อาจจะมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าผิดครั้งก่อน ๆ ของจ าเลยปรากฏในรายงานการสืบเสาะและ
พินิจจ าเลยได้1039 แต่ก็ไม่บ่อยครั้งนักท่ีศาลจะสั่งให้สืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดในคดีศาลแขวง  

ดังนั้น ปัญหาส าคัญประการหนึ่งก็คือการที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบเทคโนโลยีที่
ช่วยให้พนักงานสอบสวนสามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรได้ภายในระยะเวลาอันสั้น คือ
ระบบ Integrated Automated Fingerprint Indentification System หรือ IAFIS ซึ่งใช้อยู่ใน
ส านักงานสอบสวนกลาง หรือ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า FBI (Federal Bureau of Investigation) 
ระบบดังกล่าวเป็นระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ลายสัก ต าหนิบนร่างกาย รูปพรรณสัณฐานทั้ง
ส่วนสูง น้ าหนัก สีผมและสีตาของบุคคล ภาพถ่ายหน้าตรงของผู้กระท าผิดที่เคยถูกจับกุม และประวัติ
การกระท าผิดของบุคคลต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีฐานข้อมูลมากกว่า 70 ล้าน
รายการ โดยระบบดังกล่าวท างานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดเพ่ือช่วยให้เจ้าพนักงานทั้งใน
ระดับรัฐและระดับมลรัฐและพนักงานสอบสวนของส านักงานสอบสวนกลางเองสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลผู้กระท าผิดได้ตลอดเวลา โดยเฉลี่ยแล้วระบบ IAFIS สามารถตรวจสอบข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ
ของผู้กระท าผิดที่ส่งเข้ามาด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 27 นาที ในขณะ
ที่การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของประชาชนทั่ว ๆ ไปใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 12 นาที1040 
ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบัน FBI ยังพัฒนาไปสู่การใช้ระบบ Next Generation Identification หรือ NGI 
แทนระบบ IAFIS โดยระบบดังกล่าวเริ่มน ามาใช้ปี ค.ศ. 2011 ระบบ NGI เป็นระบบให้บริการข้อมูล
ทางชีวภาพของมนุษย์ สามารถปรับปรุงคุณภาพของลายพิมพ์นิ้วมือ เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องและแม่นย า
ในการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือได้มากถึง 92 ถึง 99.6 เปอร์เซ็นต์ และระบบดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับ
อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ ท าให้เจ้าพนักงานสามารถแสกนและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา
กับฐานข้อมูลได้ขณะก าลังปฏิบัติงานในภาคสนาม ระบบดังกล่าวยังรวบรวมภาพถ่ายของบุคคล
มากกว่า 23 ล้านคน เจ้าพนักงานสามารถส่งภาพถ่ายเข้าเก็บไว้บนฐานข้อมูลได้ และสามารถ
ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพถ่ายที่ส่งไปกับฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติและจะได้รับผลการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบ NGI ยังเก็บรวบรวมลายพิมพ์ฝ่ามือ และภาพดวงตา
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลบุคคลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบของ

                                                           
1039 มาตรา 7 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ

อาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 
1040Federal Bureau of Investigation, Integrated Automated Fingerprint 

Identification System, Retrieved September 18, 2015 from https://www.fbi.gov/ 
about-us/ cjis/fingerprints_biometrics/iafis/iafis. 

https://www.fbi.gov/
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ประเทศไทยที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 48 ชั่วโมง และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด
ได้มากและตอบสนองต่อการท างานสืบสวนและสอบสวนได้อย่างรวดเร็วดังเช่นระบบของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แล้วจึงควรจะมีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของประเทศไทยให้มี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนของไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใสและเที่ยงธรรม และสนับสนุนกระบวนการทางยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น1041 

ปัญหาประการที่สอง เป็นกรณีที่พนักงานอัยการโจทก์ตรวจสอบทะเบียนประวัติ
อาชญากรในส านวนการสอบสวนแล้วพบว่ากรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะขอเพ่ิมโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หรือ 93  หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์บวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดี
ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 เช่น ผู้ต้องหากระท าผิดซ้ าภายหลังจากพ้นก าหนด
ระยะเวลารอการลงโทษหรือพ้นระยะเวลา 5 ปี นับแต่ที่พ้นโทษในคดีก่อนแล้ว โจทก์ย่อมไม่อาจมีค า
ขอบวกโทษหรือเพ่ิมโทษได้ และจึงไม่บรรยายประวัติการกระท าผิดของผู้ต้องหามาในฟ้อง ประกอบ
กับไม่มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้พนักงานอัยการต้องส่งทะเบียนประวัติอาชญากรต่อศาล ท า
ให้ศาลไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเคยมีประวัติการกระท าผิดมาก่อน จึงลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างผู้ที่
กระท าผิดครั้งแรก  

ปัญหาประการที่สาม ในกรณีที่มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสพิเศษต่าง ๆ  
เช่น พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539 มาตรา 4 ที่ล้างมลทินให้แก่ผู้กระท าผิดซึ่งต้องโทษจ าคุก
ตามค าพิพากษาและพ้นโทษไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับคือวันที่ 5 ธันวาคม 2539 
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ  ดังนั้น ท าให้ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเคย
ได้รับโทษจ าคุกมาก่อนและได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทิน หากกระท าผิดขึ้นอีกในคดี
หลัง ย่อมไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน และด้วยเหตุนี้พนักงานอัยการย่อม
ไม่เสนอประวัติการกระท าผิดครั้งก่อน ๆ ให้ศาลพิจารณาเนื่องจากไม่สามารถน ามาเป็นเหตุเพ่ิมโทษ
หรือบวกโทษผู้กระท าผิดได้ตามกฎหมาย ศาลจึงอาจพิจารณาก าหนดโทษแก่บุคคลดังกล่าวอย่าง
ผู้กระท าผิดครั้งแรก  

ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 17396/2555 ที่วินิจฉัยว่า “ส่วนที่โจทก์ขอให้เพ่ิม
โทษนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มาตรา 4 บัญญัติให้ล้างมลทินแก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิด
ต่าง ๆ  ซึ่งได้กระท าก่อนหรือในวันที่  5 ธันวาคม 2550 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น  ๆ  ดังนั้น เมื่อความผิดที่
โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษ จ าเลยได้ต้องโทษและพ้นโทษไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวใช้บังคับอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดแล้ว จ าเลยย่อมได้ รับประโยชน์ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจเพิ่มโทษจ าเลยได้” 

                                                           
1041 Federal Bureau of Investigation, Next Generation Identification (NGI), 

Retrieved September 18, 2015 from https://www.fbi.gov/about-us/cjis/finger 
prints_biometrics/ngi 

https://www.fbi.gov/about-us/cjis/finger
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ปัญหาประการที่สี่ กรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระท าผิดกฎหมายเป็นจ าเลยต่อ
ศาลเอง โดยไม่เลือกด าเนินคดีผ่านพนักงานสอบสวน ท าให้ไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรของจ าเลย ดังนั้น หากโจทก์ซึ่งเป็นราษฎรไม่ทราบว่าจ าเลยเคยถูก
ด าเนินคดีอ่ืนมาก่อน ก็ย่อมไม่มีค าขอให้ศาลเพ่ิมโทษเพราะเหตุกระท าผิดซ้ า และในทางกลับกัน การ
ที่จ าเลยไม่ถูกสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนจึงท าให้ไม่มีการพิมพ์ลายมือจ าเลยและแจ้งไปยังกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากรว่าบุคคลดังกล่าวถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในข้อหาใด ที่ศาลใด และผลคดีเป็น
อย่างไร ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วจึงไม่มีข้อมูลของจ าเลยในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ที่กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ปัญหาประการที่ห้า สาเหตุอ่ืน ๆ  เช่น บางครั้งพนักงานสอบสวนในคดีเก่าของ
ผู้กระท าผิดไม่ได้ส่งข้อมูลผลการด าเนินคดีที่ครบถ้วนไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรท าให้ข้อมูล
ที่ปรากฏในทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้กระท าผิดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้พนักงานอัยการ
ต้องเสียเวลาไปสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเช่นต้องติดต่อไปยังศาลที่ผู้กระท าผิดเคยถูกฟ้องมาก่อนเพ่ือขอ
ทราบผลค าพิพากษา ซึ่งบางครั้งก็ตรวจสอบได้ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนไป ท าให้พนักงานอัยการ
จ าเป็นต้องฟ้องคดีไปโดยไม่บรรยายฟ้องว่าจ าเลยเคยกระท าผิดกฎหมายมาก่อน หรือบางครั้งก็
บรรยายฟ้องเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการกระท าผิดของจ าเลยที่เป็นเหตุขอเพ่ิมโทษหรือบวกโทษที่ไม่
ถูกต้องต่อศาล1042 

อนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันศาลต่าง ๆ ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลคดีด้วยคอมพิวเตอร์ 
เมื่อมีการฟ้องคดีผู้กระท าผิดเป็นจ าเลยต่อศาลหนึ่ง เช่น ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ก็อาจจะสามารถพบ
ข้อมูลการถูกฟ้องคดีของจ าเลยคนดังกล่าวในสารบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ถ้า
คดีเดิมเป็นคดีที่ฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกับคดีหลัง แต่ก็อาจจะไม่พบข้อมูลหากว่าจ าเลย
เปลี่ยนชื่อ เพราะระบบฐานข้อมูลของศาลเก็บข้อมูลจากชื่อจ าเลยที่ปรากฏในฟ้อง หรือแม้จะไม่มีการ
เปลี่ยนชื่อ แต่โดยทั่วไปแล้วไม่มีแนวทางปฏิบัติว่า เจ้าหน้าที่ศาลจะต้องท าการสืบค้นข้อมูลในฐาน
ระบบคดีของศาลเพ่ือตรวจหาว่าจ าเลยนี้เคยถูกด าเนินคดีที่ศาลนี้มาก่อนหรือไม่ ท าให้ไม่มีการ
น าเสนอข้อมูลต่อศาลเกี่ยวกับประวัติการถูกด าเนินคดีที่ศาลดังกล่าวของจ าเลยคนหนึ่งคนใ ด 
นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลของศาลจะจัดเก็บเฉพาะคดีในศาลเดียวกันเท่านั้น ไม่มี
ข้อมูลคดีของศาลอื่นด้วย ดังนั้นหากจ าเลยคนดังกล่าวเคยถูกฟ้องคดีต่อศาลอ่ืนมาก่อนแล้วมาถูกฟ้อง
คดีใหม่ในศาลปัจจุบัน ก็ไม่อาจทราบได้ว่าจ าเลยคนดังกล่าวเคยมีประวัติถูกฟ้องคดีที่ศาลอ่ืนมาก่อน
แล้ว ศาลย่อมไม่อาจทราบได้ว่าจ าเลยเคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนหรือไม่เช่นกัน 

ซึ่งผลของการที่ความไม่ปรากฏต่อศาลว่าผู้กระท าผิดมีประวัติการกระท าผิดมา
ก่อนย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจในการก าหนด กล่าวคือผู้กระท าผิดย่อมได้รับการพิจารณา
โทษจากศาลอย่างผู้กระท าผิดครั้งแรกอยู่เสมอ  ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้กระท าผิดดังกล่าวอาจจะ
เข้าลักษณะผู้กระท าผิดซ้ าหรือเป็นผู้กระท าผิดติดเป็นนิสัยหากกระท าผิดในลักษณะเดิมบ่อยครั้ง  

                                                           
1042 สุพจน์ สีตะสิทธิ์, รองอัยการจังหวัด ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดนครพนม, 2 กรกฎาคม 2558, การสัมภาษณ์. 
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4) ปัญหาเรื่องศาลไทยยังใช้อ านาจของศาลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
คดีหรือตัวผู้กระท าผิดไม่เพียงพออันเนื่องมาจากการยึดติดในการใช้ระบบกล่าวหาตามแบบระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ตามประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ที่คู่ความมี
หน้าที่น าพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาล ส่วนศาลจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าไปร่วมค้นหาความจริง ไม่
เรียกพยานมาสืบเอง และไม่ค่อยซักถามพยานของคู่ความด้วยตนเอง โดยศาลจะท าหน้าที่เพียง
ควบคุมกระบวนพิจารณาในศาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ท าให้ศาลยังไม่
อาจใช้อ านาจของตนเองในการค้นหาความจริงในคดีหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการ
อ านวยความยุติธรรมได้ ทั้งที่ประเทศไทยก็น าระบบกฎหมายแบบ  ซีวิลลอว์ (Civil Law) 1043  ตาม
ระบบกฎหมายของประเทศในแถบยุโรปมาใช้อยู่ด้วย ซึ่งระบบกฎหมายกฎหมายแบบซีวิลลอว์ เป็น
ระบบที่ให้ความส าคัญกับการใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดี กล่าวคือการให้ผู้พิพากษาเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการไต่สวนหาความจริงในการพิจารณาคดีด้วย 1044  

การวางตัวเป็นกลางของศาล โดยยึดถือหลักการว่าโจทก์มีหน้าที่น าพยานหลักฐาน
มาสืบเพ่ือพิสูจน์ความผิดของคู่ความ หากน าสืบไม่ได้ ศาลก็ต้องยกฟ้อง เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันมา
นาน จนท าให้ผู้พิพากษาเกิดความเกรงกลัวหากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อความจริงในคดี
มากจนเกินไปก็อาจจะถูกครหาหรือร้องเรียนเอาได้1045 ซึ่งแม้แต่ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ 
ข้อ 9 ก็ยังก าหนดว่า “ผูพิพากษาพึงระลึกวาการน าพยานหลักฐานเขาสืบและการซักถามพยานควรเป
นหนาที่ของคูความและทนายความของแตละฝายที่จะกระท า ผูพิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือ
ซักถาม พยานดวยตนเองก็ตอเมื่อจ าเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม หรือมีกฎหมายบัญญัติไวให
ศาลเปนผูกระท าเอง”1046 แสดงให้เห็นว่า การน าพยานหลักฐานเข้าสืบเป็นหน้าที่หลักของคู่ความ 
ส่วนศาลจะใช้อ านาจเรียกพยานหลักฐานมาศาลหรือซักถามพยานเองได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าเป็นกรณี
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรือมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจเท่านั้น 

ผู้วิจัยยังมีความเห็นอีกว่า ศาลไทยค่อนข้างจะวางตัวเป็นกลางในการสืบพยาน
ด้วยการให้เป็นหน้าที่ของคู่ความในการน าพยานมาสืบพิสูจน์ความผิดหรือหักล้างพยานหลักฐานของ
อีกฝ่าย จนท าให้ศาลไทยไม่ค่อยจะเข้าไปมีส่วนในการค้นหาข้อเท็จจริงใด ๆ เกี่ยวกับการกระท าผิดใน
คดีอาญาทั้งที่มีกฎหมายให้อ านาจอยู่ในหลาย ๆ เรื่อง ๆ  เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 175 ที่บัญญัติว่า “เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมีอ านาจเรียกส านวน

                                                           
1043 สมยศ ไขประพาย, บทบาทอ้านาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

(กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป.),     
หน้า 1.  

1044 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4.  
1045 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.; จรัญ ภักดีธนากุล (ผู้เสวนา).  โครงการสัมมนาเรื่อง การน้า

ระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้ในศาล: แนวคิดและวิธีปฏิบัติของศาลต่างประเทศและ
ศาลไทย.  29 มีนาคม 2554  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. 

1046 ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ, ค้นวันที่ 2 เมษายน 2558 จาก http://www. 
supremecourt.or.th/file/criminal/jariyatham.pdf 
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การสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการวินิจฉัยได้” แต่ศาลก็ไม่ค่อยได้ใช้ดุลพินิจเรียก
ส านวนการสอบสวนมาประกอบการพิจารณาเท่าใดนัก หรือประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 228 ที่บัญญัติว่า “ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอ านาจ
สืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้” แต่เท่าที่ผ่านมาผู้พิพากษามักจะใช้ดุลพินิจพิจารณา
เฉพาะพยานหลักฐานที่คู่ความน ามาสืบพิสูจน์ต่อศาลเท่านั้น  

ในขณะเดียวกัน ศาลไทยยังจ ากัดบทบาทของตนเองในการค้นหาข้อความจริงใด ๆ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดอีกด้วย เช่น ในคดีที่ไม่มีการสืบพยาน 
กล่าวคือเป็นคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพ และกรณีเป็นคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงไม่เกินห้าปี ซึ่ง
ศาลสามารถพิพากษาตัดสินคดีได้โดยไม่ต้องสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 176 ดังนั้น หากโจทก์ฟ้องจ าเลยในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงไม่เกินห้าปีและจ าเลย
ให้การรับสารภาพ ศาลก็สามารถพิพากษาคดีได้ในวันที่สอบค าให้การของจ าเลย โดยโจทก์ไม่ต้องสืบ
พยานหลักฐานใด ๆ เลย ซึ่งในทางปฏิบัติเรียกคดีลักษณะนี้ว่าคดีเวรชี้ ที่พนักงานอัยการโจทก์จะฟ้อง
มายังศาลต่าง ๆ ในแต่ละวันเป็นจ านวนพอสมควร และในแต่ละศาลก็จะมีการพิพากษาตัดสินคดี
เหล่านี้ไปอย่างรวดเร็ว โดยศาลจะใช้ดุลพินิจก าหนดโทษตามบัญชีอัตราโทษประจ าศาลให้เป็นไปตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  โดยไม่มีการซักถามจ าเลย ผู้เสียหาย หรือพยานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ในคดี ไม่ซักถามประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับจ าเลย ไม่ขอให้พนักงานอัยการส่ง
รายการทะเบียนประวัติอาชญากรของจ าเลยให้แก่ศาล 1047 หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ๆ ที่อาจเป็น
ประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษนอกเหนือไปจากโทษตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราโทษ เว้นแต่จะ
มีบางคดีที่บัญชีอัตราโทษก าหนดไว้หรือเป็นกรณีที่ศาลเห็นเองว่าสมควรจะให้พนักงานคุมประพฤติ
สืบเสาะและพินิจจ าเลยเสียก่อน หรือควรจะเรียกผู้เสียหายมาศาลเพ่ือมาเจรจากับจ าเลยก่อนในกรณี
ที่เป็นคดีที่มีผู้เสียหาย แล้วจึงค่อยพิพากษาลงโทษในภายหลัง ซึ่งเป็นการปฏิบัติในลักษณะของการ
เลือกกระท าเป็นบางคดีเท่านั้น  

ในส่วนของคดีที่มีการสืบพยานก็มักเป็นไปในท านองเดียวกันกล่าวคือ ศาลจะให้
ความส าคัญกับการน าพยานหลักฐานมาสืบของคู่ความแต่ละฝ่าย เมื่อคู่ความแถลงหมดพยานก็เป็นอัน
เสร็จสิ้นการด าเนินกระบวนพิจารณา จากนั้นศาลก็จะนัดฟังค าพิพากษา โดยศาลจะไม่ค่อยซักถาม
คู่ความหรือพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากพยานหลักฐานที่คู่ความน ามาสืบ 
ไม่สั่งให้คู่ความน าพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติม หรือเรียกพยานมาสืบเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากที่
คู่ความน ามาสืบเอง ถ้าคู่ความน าพยานมาสืบเท่าใดก็อนุญาตให้สืบพยานไปเท่านั้น 

                                                           
1047 ในทางกลับกัน หากประวัติการกระท าผิดของจ าเลยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ศาลจะขอบวกโทษ 

เพ่ิมโทษหรือนับโทษต่อได้ตามกฎหมาย พนักงานอัยการโจทก์ก็จะไม่ส่งรายการทะเบียนประวัติ
อาชญากรของจ าเลยให้แก่ศาล รวมทั้งไม่รายงานให้ศาลทราบว่าจ าเลยเคยมีประวัติการกระท าผิดมา
ก่อนหรือไม่ เนื่องจากไม่มีระเบียบให้พนักงานอัยการต้องส่งทะเบียนประวัติอาชญากรของจ าเลย
ให้แก่ศาล เว้นแต่เป็นกรณีที่พนักงานอัยการมีดุลพินิจเป็นการส่วนตัวต้องการให้ศาลทราบประวัติการ
กระท าผิดของจ าเลย ก็อาจจะบรรยายมาในฟ้องให้ศาลทราบ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นปกติท่ัวไป 
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นอกจากนี้ แม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 175 จะ
บัญญัติว่า “เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมี อ านาจเรียกส านวนการสอบสวนจาก
พนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบ การวินิจฉัยได้” ศาลก็ยังไม่ค่อยใช้อ านาจดังกล่าวมากนัก โดยเฉพาะ
ในคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพและไม่มีการสืบพยาน ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลเนื่องมาจากการที่
กฎหมายดังกล่าวใช้ถ้อยค าว่า “เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว” ด้วยเหตุผลหนึ่ง ดังนั้นในคดีที่ไม่มีการ
สืบพยานจึงไม่มีการเรียกส านวนการสอบสวนมาดู รวมไปถึงการไม่สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ
และพินิจจ าเลยเพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของจ าเลยเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจในการ
ก าหนดโทษ โดยเฉพาะในคดีท่ีศาลจะไม่รอการลงโทษนั้นแทบจะไม่มีการสืบเสาะและพินิจจ าเลยเลย 
เว้นแต่กรณีท่ีศาลเห็นควรใช้ดุลพินิจสั่งให้สืบเสาะและพินิจจ าเลยเพ่ือติดส านวนไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นกรณี
ส่วนน้อย 

ส าหรับคดีที่ศาลจะมีค าสั่งให้สืบเสาะและพินิจจ าเลยนั้น แม้ว่าประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 และพระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 2522 มาตรา 11 จะวางหลักเกณฑ์ให้ศาลสามารถมีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติท าการ
สืบเสาะและพินิจจ าเลยได้เฉพาะคดีท่ีศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี แต่ในทางปฏิบัติศาลก็อาจจะสั่ง
ให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยที่ศาลจะลงโทษเกิน 3 ปี ได้ แต่ก็ยังมีการสืบเสาะและ
พินิจจ าเลยในคดีประเภทนี้ไม่มากนัก โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีที่ศาลจะลงโทษจ าคุกเกิน 3 ปี 
หรือไม่ก็ตาม ศาลมักจะสั่งให้สืบเสาะและพินิจจ าเลยในคดีที่บัญชีอัตราโทษก าหนดไว้ว่าให้สืบเสาะ
และพินิจจ าเลยเสมอ หรือเป็นกรณีที่ศาลจะใช้ดุลพินิจรอการลงโทษให้แก่จ าเลยหรือลงโทษแตกต่าง
ไปจากที่บัญชีอัตราโทษก าหนดไว้เท่านั้น แต่การสืบเสาะและพินิจจ าเลยเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจ
เพ่ือก าหนดอัตราโทษให้เหมาะสมกับจ าเลยอย่างแท้จริงโดยไม่มีเรื่องของบัญชีอัตราโทษหรือการรอ
การลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นศาลยังกระท าไม่มากนัก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะยังไม่มีกฎหมายให้อ านาจ
ในการสืบเสาะและพินิจคดีที่ศาลจะลงโทษจ าคุกเกิน 3 ปี ไว้โดยตรง หรือมิฉะนั้นก็เป็นประเพณีนิยม
ในทางปฏิบัติที่จะมักจะไม่สืบเสาะและพินิจจ าเลยที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ  

แนวทางปฏิบัติของศาลไทยจึงค่อนข้างแตกต่างจากแนวทางของต่างประเทศ 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รายงานการสืบเสาะและพินิจมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก และ
วัตถุประสงค์หลักในการจัดท ารายงานการสืบเสาะและพินิจในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันก็เพ่ือ
ประโยชน์การก าหนดโทษแก่จ าเลยเป็นส าคัญ1048 โดยเฉพาะในกรณีที่จ าเลยให้การรับสารภาพและคดี
ไม่มีการสืบพยาน รายงานการสืบเสาะและพินิจในประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นแหล่งข้อมูลหลัก
เกี่ยวกับจ าเลยที่ศาลจะใช้ในการก าหนดโทษแก่จ าเลย 1049  ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแห่ง

                                                           
1048 Gregory W. Carman and Tamar Harutunian “Fairness at the Time of 

Sentencing: The Accuracy of the Presentence Report,” St.John’s Law Review 78 
(2004): 1.  

1049 Timothy Bakken, “The Continued Failure of Modern Law  to Create 
Fairness and Efficiency:  The  Presentence Investigation Report  and Its  Effect  on 
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สหรัฐอเมริกา 18 U.S.C. §3552(a) และกฎข้อที่ 32 แห่งกฎเกณฑ์แห่งสหรัฐว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
อาญา (Rule 32 of The Federal Rules of Criminal Procedure) ก าหนดเป็นข้อบังคับไว้ว่า ใน
คดีอาญาระดับรัฐ (Federal) เมื่อจ าเลยให้การรับสารภาพและแถลงไม่ประสงค์จะต่อสู้คดี (nolo 
contendere) หรือศาลหรือคณะลูกขุนพิจารณาพยานหลักฐานแล้ววินิจฉัยว่าจ าเลยกระท าความผิด
จริง (Guilty) พนักงานคุมประพฤติจะต้องจัดท ารายงานการสืบเสาะและพินิจจ าเลยเสนอต่อศาล
ก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา1050 เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น เมื่อศาลเห็นว่า เป็น
กรณีที่ศาลมีข้อมูลเพียงพออย่างมีนัยยะส าคัญในอันที่จะท าค าพิพากษาได้ โดยศาลจะต้องอธิบายถึง
ข้อมูลที่ศาลใช้ในการท าค าพิพากษาดังกล่าวด้วย  หรือเมื่อเป็นคดีที่อัตราโทษประหารชีวิตซึ่ง
กฎหมายก าหนดให้ศาลจะต้องท าการไต่สวนเกี่ยวกับบทลงโทษที่จะลงแก่จ าเลยเป็นการเฉพาะไว้อยู่
แล้ว1051

   

                                                           

Justice,” New York Law School Law Review 40 (1996): 363, 364 quoted in Gregory W. 
Carman and Tamar Harutunian, op.cit., p. 7. 

1050 ในคดีระดับมลรัฐ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นส่วนใหญ่มีอ านาจสั่งให้มีการเสนอรายงานการ
สืบเสาะและพินิจได้เสมอ แม้ว่าจะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจแตกต่างกันไปในแต่ละ
เขตอ านาจศาล กฎหมายของบางมลรัฐบังคับให้ต้องสืบเสาะและพินิจจ าเลยในทุกประเภทคดี  
กฎหมายของบางมลรัฐก าหนดให้ต้องสืบเสาะและพินิจจ าเลยเฉพาะบางประเภทคดี เช่น คดีอาญาอุจ
ฉกรรจ์ (Felony) เท่านั้น ในขณะที่บางมลรัฐก็ยกให้เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาว่าจะ
สืบเสาะและพินิจจ าเลยหรือไม่ แต่โดยทั่วไปแล้วแทบทุกเขตอ านาจศาลก็ใช้รายงานการสืบเสาะและ
พินิจจ าเลยในการก าหนดโทษตามค าพิพากษากันอย่างกว้างขวาง ดู 2ARIZ.  CT. R. CRIM.  P.  26.4 
(1973);  CONN.  GEN.  STAT.  §54-109  (1958);  DEL  CODE  tit. X, §4331  (1974);  34 
FLA. S. C.  R. CRIM.  P  3.7111  (West 1975); MAss. ANN.  LAWS  ch.  279 §4A (Michie 
Law Co-op  1978); CAL  PENAL  CODE  §  1203  (West 197lu;  IND.  COUD §35-8-1A-13  
(Burns i976);  41  MICH. Comp. LAWS ANN.  §771.14  (1967); VT. CT. R. CRIM. & APP. P.  
32(c) (1974); ARK.  STAT.  ANN.  §43-2333  (1978);  D.C.  CT. R. 20 (1967); 10B  GA.  
CODE  ANN.§27-2709  (1972); 57  IOWA CODE-ANN.  §901.3  (West 1978); LA. CODE 
CRIM. PRO. ANN.  art. 875 (West 1978);  ME. CT. R. CRIM.  P. 32 (1977); MD. ANN.  
CODE  art. 41,  §124 (1971); William P. McLauchlan, “Privacy and the Presentence 
Report,” Indiana Law Journal 54 (1979), Retrieved July 2, 2015 from http://www. 
repository.law.indiana.edu/ilj/vol54/iss3/1   

1051 ดู Rule 32(c)(1)(A)(i) and (ii) of the Federal Rules of the Criminal Procedure 
and Title 18, Section 3553 of the United States Code เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการก าหนด
โทษ และดู Title 18, Section 3593(c) of the United States Code เป็นกรณีที่จ าเลยถูก
พิพากษาว่ากระท าผิดในคดีที่พนักงานอัยการท าความเห็นต่อศาลเพ่ือเสนอให้ศาลลงโทษประหารชีวิต
แก่จ าเลย ไม่ว่าจ าเลยจะให้การรับสารภาพหรือโดยกระบวนพิจารณาของศาลพบว่าจ าเลยมีความผิด
จริงตามฟ้อง ศาลจะต้องท าการไต่สวนต่อหน้าคณะลูกขุนหรือต่อหน้าศาลเพ่ือพิจารณาเหตุในการ
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ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า โดยทั่วไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจ าเลยให้การรับ
สารภาพ หรือเมื่อศาลท าการสืบพยานแล้วศาลหรือคณะลูกขุนเห็นว่า จ าเลยมีความผิดตามฟ้องของ
พนักงานอัยการโจทก์ ศาลจะยังไม่ท าค าพิพากษาเพ่ือก าหนดบทลงโทษในทันที แต่ศาลจะมีค าสั่งให้
พนักงานคุมประพฤติท าการสืบเสาะและพินิจจ าเลยแล้วรายงานต่อศาล โดยศาลสามารถระบุ
รายละเอียดข้อมูลที่ศาลต้องการให้พนักงานคุมประพฤติท าการสืบเสาะและพินิจเป็นพิเศษได้ด้วย 1052  
นอกจากนี้ ศาลอาจมีค าสั่งให้มีการตรวจสอบสภาพจิตใจของจ าเลยโดยนักจิตวิทยาหรือสั่งให้เรือนจ า
หรือบุคคลที่ศาลสั่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ าเลยจากท้องถิ่นที่จ าเลยอาศัยอยู่แล้วท ารายงานเสนอต่อ
ศาลได้หากศาลเห็นว่า ข้อมูลตามรายงานการสืบเสาะและพินิจยังไม่เพียงพอต่อการก าหนดโทษแก่
จ าเลย1053 

แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นไปในลักษณะที่ศาลเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท าผิดเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท า
ผิด ซึ่งศาลไทยยังมีบทบาทในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยร่วมกับการยึดติดในบัญชีอัตราโทษ จึงค่อนข้าง
ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดไทยในปัจจุบัน 

2. สาเหตุจากการขาดกฎหมายก าหนดแนวทางหรือวัตถุประสงค์ในการลงโทษ 
กล่าวคือ ในการพิจารณาก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอ านาจในการ
พิจารณาและพิพากษาอรรถคดีภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย โดยจะต้องพิจารณาประเภทของโทษที่จะ
ลงแก่ผู้กระท าผิดตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยไม่ได้ก าหนดไว้ว่าใน
การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด ผู้พิพากษาจะต้องค านึงถึงปัจจัยใดหรือสิ่งใดบ้าง ไม่มีการ
ก าหนดกระบวนการวิเคราะห์ว่าควรใช้ดุลพินิจอย่างไร มีขั้นตอนการอย่างไร 1054 และควรจะให้
ความส าคัญหรือค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท าผิดวัตถุประสงค์ใดบ้างกล่าวคือ การ
ลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน เพ่ือป้องปรามการกระท าผิด เพ่ือตัดโอกาสในการกระท าผิด หรือเพ่ือการ

                                                           

บรรเทาโทษหรือลงโทษให้หนักข้ึน ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะไม่มีการท ารายงานการสืบเสาะและพินิจเสนอ
ต่อศาล แต่ Title 18, Section 3593(c) of the United States Code บัญญัติให้คู่ความทุกฝ่ายมี
สิทธิเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษต่อศาล รวมไปถึงเหตุในการลงโทษให้หนักขึ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของโทษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมไปถึงเอกสารข้อมูลที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนพิจารณา
ทั้งหมด ข้อมูลที่จ าเลยเป็นฝ่ายเสนอเพ่ือบรรเทาโทษความรุนแรงของโทษ และข้อมูลที่พนักงาน
อัยการหรือรัฐเป็นผู้เสนอเพ่ือลงโทษให้หนักขึ้น ซึ่งคู่ความแต่ละฝ่ายมีสิทธิหักล้างข้อมูลของอีกฝ่ายได้
อย่างเต็มที่. 

1052 The Presentence Investigation Report, pp. 1-3, Retrieved July 14, 2015 
from http://www.fd.org/docs/select-topics---sentencing/the-presentence-
investigation-report.pdf?sfvrsn=4Publication 107 

1053 Title 18, Section 3552(b)(c) of the United States 
1054 จรัญ ภักดีธนากุล, “ดุลพินิจของศาลไทย,” รพี 2539 (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 

2539), หน้า 12. 
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แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด คงมีเพียงแนวทางที่บรรพตุลาการให้แนวทางไว้ตามแนวค าพิพากษาฎีกาต่าง ๆ 
หรือตามค าสอนของบรรพตุลาการว่าจะต้องค านึงถึงปัจจัยใดบ้างในการก าหนดโทษ เช่น พฤติการณ์
การกระท าผิด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดและตัวผู้ถูกกระท าในการกระท าผิด เป็นต้น ซึ่งก็ล้วน
เป็นปัจจัยในเชิงข้อเท็จจริงทั้งสิ้น  

เมื่อปรากฏว่าประเทศไทยขาดกฎหมายก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการน าปรัชญา
หรือหลักการลงโทษผู้กระท าผิดตามทฤษฎีทัณฑวิทยาต่าง ๆ มาปรับใช้ในการก าหนดโทษแก่ผู้กระท า
ผิด ส่งผลให้ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ยังมีความสับสนในการเลือกทฤษฎีการลงโทษมาปรับใช้ในการก าหนด
โทษ ประกอบกับทฤษฎีการลงโทษทั้ง 4 ทฤษฎีหลัก คือการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน การลงโทษ
เพ่ือป้องปราม การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสในการกระท าผิด และการลงโทษเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู เองก็มี
ความขัดแย้งกันเองอยู่พอสมควรจนท าให้อาจเกิดความสับสนจนไม่อาจเลือกทฤษฎีการลงโทษที่
เหมาะสมมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีได้ ซึ่งการยึดเอาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียว
โดยไม่ค านึงถึงทฤษฎีอ่ืน ๆ ก็อาจท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท าผิดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้1055  

ตัวอย่างเช่น ผู้พิพากษาคนหนึ่งอาจเชื่อมั่นในทฤษฎีป้องปรามจึงให้ความส าคัญกับ
การลงโทษผู้กระท าผิดให้หนักมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเพ่ือให้ผู้กระท าผิด
ได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจจนไม่กล้ากระท าผิดซ้ าอีก แต่การลงโทษดังกล่าวก็ย่อมขัดแย้งกับทฤษฎี
การแก้แค้นทดแทนที่ให้ความส าคัญกับลงโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท าผิดซึ่งผู้ที่สนับสนุนทฤษฎี
ป้องปรามการกระท าผิดย่อมเห็นว่าการลงโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท าผิดท าให้โทษตามกฎหมาย
สูญเสียประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท าผิดไป1056 และยังอาจขัดแย้งกับทฤษฎีแก้ฟ้ืนฟูที่ให้
ความส าคัญกับการให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิดในการปรับปรุงแก้ไขตนเองอีกด้วยเนื่องจากการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหนักมากเกินไปอาจท าให้ผู้กระท าผิดสูญเสียโอกาสหรือก าลังใจที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูตนเอง  

นอกจากนี้ ยังมีผู้พิพากษาอีกเป็นจ านวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี
ทางอาชญาวิทยาว่าด้วยสาเหตุในการกระท าผิดกฎหมายและทฤษฎีทัณฑวิทยาว่าด้วยการลงโทษ
ผู้กระท าผิด เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาสาขานิติศาสตรบัณฑิตและเนติบัณฑิตในประเทศไทยยังไม่
ค่อยให้ความส าคัญกับการศึกษาวิชาทางด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในลักษณะของวิชาบังคับ
ศึกษา โดยมากแล้ววิชาเหล่านี้ถูกจัดให้เป็นวิชาเลือกศึกษาเท่านั้น นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่จึงมี
ความรู้ในกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมักจะเป็นวิชาบังคับในหลาย ๆ 
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการกระท าผิดกฎหมายและหลักการลงโทษ
ผู้กระท าผิดอยู่ค่อนข้างมาก  

3. สาเหตุจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้พิพากษาแต่ละคนเอง กล่าวคือ ผู้พิพากษา
แต่ละคนก็เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปที่มีพ้ืนฐานตามธรรมชาติแต่ดั้งเดิม บุคลิกภาพ อุปนิสัย ความรู้ 

                                                           
1055 ไชยยศ วรนันท์ศิริ, “ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระท าผิด,” ดุลพาห 41 (กันยายน-ตุลาคม 

2537): 119-128 อ้างถึงใน อุทิศ สุภาพ, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
1056 Paul H. Robinson, Distributive Principles of Criminal Law: Who Should 

Be Punished How Much?, (Oxford: Oxford University Press, 2008), p. 7. 
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การศึกษา ประสบการณ์ในชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างกันไป ท าให้ผู้พิพากษาแต่ละคนต่างก็มี
แนวความคิด ทัศนคติ มุมมองและการให้เหตุผลต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป เช่นผู้พิพากษา
บางคนเชื่อมั่นในการลงโทษที่รุนแรงว่าจะช่วยก าจัดอาชญากรรมได้ แต่บางคนก็เชื่อว่าควรจะให้
โอกาสผู้กระท าผิดได้แก้ไขตนเองเป็นส าคัญ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษของผู้
พิพากษาแต่ละคนทั้งสิ้น1057 

ประกอบกับเมื่อประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ก าหนดแนวทางและวัตถุประสงค์ในการ
ลงโทษผู้กระท าผิดตามทฤษฎีทัณฑวิทยาไว้ ท าให้ผู้พิพากษาขาดแนวทางที่จะใช้ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์
ในการลงโทษผู้กระท าผิด ผู้พิพากษาส่วนใหญ่จึงพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดไปตามที่ผู้พิพากษาแต่ละ
คนเห็นว่าเหมาะสม หรือมิฉะนั้นก็โดยลืมคิดค านึงถึงทฤษฎีการลงโทษไป 

4. การเคร่งครัดกับบัญชีมาตรฐานการลงโทษหรือ “ยี่ต๊อก” มากเกินไป กล่าวคือ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าหรือแตกต่างกันมากเกินไปในการลงโทษอันเนื่องมาจาก
คุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้พิพากษาแต่ละคนที่แตกต่างกันดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ศาลยุติธรรมไทย
ได้สร้างบัญชีมาตรฐานการลงโทษหรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “ยี่ต๊อก” ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
แตกต่างกันในการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดที่กระท าผิดในลักษณะเดียวกันแต่ได้รับโทษแตกต่างกัน 
อย่างไรก็ดีเนื่องจากบัญชีมาตรฐานการลงโทษไม่อาจระบุรายละเอียดที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณา
คดีแต่ละคดีได้อย่างครอบคลุม โดยทั่วไปแล้วบัญชีมาตรฐานการลงโทษมีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้เพียงกว้าง ๆ และขาดความยืดหยุ่น1058  และไม่มีการก าหนดปัจจัยที่ศาลจะสามารถ
น ามาใช้ในการพิจารณาว่า หากข้อเท็จจริงในคดีเป็นเช่นนี้ แล้วศาลควรจะก าหนดโทษอย่างไรให้เข้า
กับพฤติการณ์ในแต่ละคดีที่เพียงพอ1059  ท าให้ในทางปฏิบัติแล้ว บัญชีมาตรฐานการลงโทษสามารถ
ช่วยให้ศาลสามารถก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดในกระบวนการยุติธรรมได้เท่าเทียมกันในระดับหนึ่ง
เท่านั้น1060 แต่ยังไม่อาจช่วยให้ก าหนดโทษได้เหมาะสมกับตัวผู้กระท าผิดแต่ละคนมากที่สุด1061  

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์หรือปัจจัยทั้งที่
เกี่ยวกับการกระท าผิดในคดีโดยตรงและที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กระท าผิดที่ศาลควรจะต้องพิจารณาและ
ค านึงถึง มีแต่ค าสอนของบรรพตุลาการ ดังตัวอย่างที่พระยานิติไพศาลย์ได้กล่าวถึงหลักการใช้ดุลพินิจ
ในการก าหนดโทษของศาลว่า ศาลจะต้องค านึงถึงลักษณะของผู้ร้าย ลักษณะของผู้ถูกท าร้าย 
ประโยชน์ของรัฐบาลหรือสาธารณชน กิริยาอาการที่จ าเลยกระท าผิด และผลของความผิด 1062 ที่สั่ง

                                                           
1057 อุทิศ สุภาพ, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
1058 เรื่องเดียวกัน. 
1059 วิวรรธน ์ด ารงค์กุลนันท์, ปัจจัยในการก้าหนดบัญชีอัตราโทษส้าหรับความผิดฐานลัก

ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 184. 

1060 เรื่องเดียวกัน. 
1061 อุทศิ สุภาพ, เรื่องเดิม, หน้า 12. 

  1062 หยุด แสงอุทัย, การลดอาชญากรรมโดยออกกฎหมายก้าหนดแนวทางให้ศาลใช้
ดุลพินิจในการลงโทษ (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2514) อ้างถึงใน วิชา      
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สอนกันเรื่อยมา แต่ก็จางหายไปตามเวลา โดยผู้พิพากษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันไปยึดบัญชีมาตรฐาน
การลงโทษเป็นหลักเกณฑ์หลักในการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด ดังตัวอย่างที่ปรากฏในงานวิจัยระดับ
มหาบัณฑิต เรื่อง “การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในค าพิพากษาศาลชั้นต้น : ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มความผิดที่เป็นความผิดในตัวเองและกลุ่มความผิดที่กฎหมายบัญญัติ” ที่ศึกษาจากการส่ง
แบบสอบถามแก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร จ านวน 156 ราย และการสัมภาษณ์ผู้
พิพากษาที่มีอาวุโส จ านวน 5 ราย พบว่า เนื่องจากผู้พิพากษาศาลชั้นต้นพยายามที่จะท าให้ผลค า
พิพากษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการก าหนดโทษให้เป็นไปตามอัตราโทษที่บัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษแนะน าไว้  ร่วมกับการที่ระบบกระบวนพิจารณาของไทยไม่เปิดโอกาสให้มีการน าข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดเข้าสู่ส านวน เพราะถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นในคดี ท าให้ผู้พิพากษาศาล
ชั้นต้นไม่อาจน าทฤษฎีอาชญาวิทยาที่แตกต่างกันมาประยุกต์ใช้กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีได้1063  

ทั้งที่บรรพตุลาการก็เคยกล่าวถึงการใช้บัญชีอัตราโทษไว้ในค าพิพากษาฎีกาที่ 
1304/2500 ว่า “...การที่จะยึดถือเอาอัตราก าหนดที่คิดกันขึ้นแล้วอ้างว่าเป็นมาตรฐาน โดยไม่
ค านึงถึงพฤติการณ์ประกอบการกระท าผิดตามหลักวิชาธรรมศาสตร์นั้น อาจก่อให้เกิดความอยุติธรรม
ได้ง่าย และเมื่อปรากฏว่า ศาลที่สูงกว่าไม่เห็นด้วยในดุลพินิจการพิพากษาคดีเช่นเดียวกันนั้นแล้ว ศาล
ชั้นต้นก็ชอบที่จะรับเป็นข้อควรค านึงในการอ านวยความยุติธรรมต่อไป...” 

ส าหรับสาเหตุของวิธีปฏิบัติในการก าหนดโทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษใน
ปัจจุบันดังกล่าวเป็นเพราะการสร้างแนวความคิดในเชิงเป็นบรรทัดฐานทั่วไปแก่ผู้พิพากษาว่า โดย
หลักแล้วผู้พิพากษาจะต้องไม่ก าหนดโทษนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานการลงโทษ แต่
หากเห็นควรจะก าหนดโทษนอกเหนือไปจากที่บัญชีมาตรฐานการลงโทษวางแนวทางไว้ ก็จ าเป็น
จะต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เสียก่อน1064 ซึ่งก็ปรากฏว่าในทางปฏิบัติผู้
พิพากษาส่วนใหญ่ต่างพากันยึดถือการลงโทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษอย่างค่อนข้างเคร่งครัด 
จนขาดความพยายามในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี โดยอ้างว่าการใช้ดุลพินิจของศาลอาจท าให้เกิด
อคติแก่จ าเลยได้1065 หรือเพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้ถูกครหาว่ามีส่วนได้เสียกับคดีจนอาจถูกกล่าวหาว่า
ทุจริตหรือเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเองถูกต าหนิที่ไม่พิพากษาคดีให้สอดคล้องกับบัญชีมาตรฐานการ

                                                           

มหาคุณ. ผู้พิพากษากับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 
http://elib.coj.go.th /Article/d24_2_8.pdf 

1063 สุรพล ศุขอัจจะสกุล, การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในค้าพิพากษาศาลชั นต้น : 
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความผิดที่เป็นความผิดในตัวเองและกลุ่มความผิดที่กฎหมาย
บัญญัติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2546). 

1064 จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์, มาตรฐานการก้าหนดโทษ (ยี่ต๊อก) กับความเป็นอิสระของผู้
พิพากษา: กรณีศึกษาคดีลักทรัพย์ (การค้นคว้าอิสระบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
เมษายน 2549), หน้า ง. 

1065 เรื่องเดียวกัน, หน้า จ. 
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ลงโทษ1066 หรือแม้จะมีการพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเช่นมีการสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิด 
แต่ก็ยังก าหนดโทษภายในกรอบของบัญชีมาตรฐานการลงโทษเป็นหลัก ส่วนการก าหนดโทษให้
นอกเหนือจากบัญชีดังกล่าวยังเป็นลักษณะของการพิจารณาเฉพาะบางคดีที่เห็นสมควรเท่านั้น การ
เคร่งครัดกับบัญชีมาตรฐานการลงโทษมากเกินไปในทางปฏิบัติจึงอาจส่งผลกระทบต่อการก าหนดโทษ
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีและอาจจะไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษต่าง ๆ ด้วย ถึง
กระนั้น บัญชีมาตรฐานการลงโทษก็ยังเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมคือผู้
พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และทนายความว่า แม้ว่าบัญชีมาตรฐานการลงโทษจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้พิพากษา แต่ก็ช่วยให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความมากขึ้น1067 ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเพราะความเชื่อว่าบัญชีมาตรฐานการลงโทษสามารถลดปัญหาความแตกต่างของโทษ
ส าหรับผู้กระท าผิดแต่ละรายในกรณีท่ีกระท าความผิดเป็นอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกันได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้พิพากษาจะพยายามก าหนดโทษให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตาม
บัญชีมาตรฐานการลงโทษ แต่ก็ปรากฏว่าบัญชีมาตรฐานการลงโทษของศาลต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศรัฐเดียว ดังนั้นผู้กระท าผิดหลาย
คนที่กระท าผิดเป็นอย่างเดียวกัน เช่น ซื้อขายยาเสพติดมีปริมาณเท่ากัน แต่กระท าผิดคนละจังหวัด
กัน ก็อาจได้รับโทษจ าคุกมีระยะเวลาแตกต่างกัน เนื่องจากบัญชีอัตราโทษของศาลแต่ละจังหวัด
ก าหนดอัตราโทษส าหรับการกระท าผิดลักษณะเดียวกันไว้แตกต่างกัน  

นอกจากนี้บัญชีมาตรฐานการลงโทษของศาลยังเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ประชาชน
ทั่วไป และในค าพิพากษาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ระบุเหตุผลว่าเหตุใดจึงก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดเช่นนั้น 
โดยเฉพาะในคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพและคดีไม่มีการสืบพยาน รวมทั้งอาจไม่มีการสืบเสาะและ
พินิจจ าเลย ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหลายท่านที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ให้ความเห็นไว้ว่า 
ปัญหาหลัก ๆ ของการท าค าพิพากษาในปัจจุบันก็คือ ศาลมักไม่ให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงก าหนดโทษแก่
ผู้กระท าผิดเช่นนั้น ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจเหตุผลของศาล1068 ในค าพิพากษาของศาลจึงมักจะ
ปรากฏแต่ค าฟ้องของโจทก์ ค าให้การของจ าเลย และค าพิพากษาของศาลว่าจ าเลยกระท าผิดตาม
กฎหมายใด ต้องได้รับโทษอย่างไรและเท่าใดเท่านั้น  ทั้งที่ตามหลักแล้ว ศาลต้องใช้ดุลพินิจไม่เป็นไป
ตามอ าเภอใจกล่าวคือ การใช้ดุลพินิจต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และกรอบของความถูกต้องชอบธรรม มี
ความโปร่งใส ประชาชนสามารถคาดหมายผลของค าพิพากษาได้ตามสมควร ควรมีการให้เหตุผลของ
การใช้ดุลพินิจที่เพียงพอและชัดเจน ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล เห็นว่า ถ้าศาลไม่จ าต้อง
ให้เหตุผลในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษแล้ว ก็ไม่อาจมีผู้ใดทราบได้ว่าศาลใช้ดุลพินิจโดยผิดพลาด
หรือไม่ เป็นการใช้ดุลพินิจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมกันแน่ เป็นการใช้ดุลพินิจ

                                                           
1066 เรื่องเดียวกัน. 
1067 เรื่องเดียวกัน. 
1068  งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จ านวน 21 ท่าน แบ่งเป็นผู้พิพากษา 

10 ท่าน และพนักงานอัยการ 21 ท่าน ดูข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก;  
วิวรรธน์ ด ารงค์กุลนันท์ เสนอว่า ศาลควรให้เหตุผลในการก าหนดโทษไว้ด้วย โดยเฉพาะในกรณีท่ีศาล
จะก าหนดโทษแตกต่างจากบัญชีมาตรฐานการลงโทษ; วิวรรธน์ ด ารงค์กุลนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 172. 
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ตามอ าเภอใจหรือไม่หรือเหมาะสมแล้ว คู่ความจะอุทธรณ์หรือฎีกาการใช้ดุลพินิจของศาลได้อย่างไร
ว่าศาลใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องอย่างไร และยังท าให้ไม่มีแนวทางที่ศาลสูงจะสามารถตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของศาลชั้นได้ว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่1069  

ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3127/2550 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการเขียนค าพิพากษาในส่วนของท่อนก าหนดโทษของศาลชั้นต้นว่ามักจะเป็นไปในลักษณะ
อย่างไรโดยทั่วไป 

“โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยกับพวกซึ่งได้แยกด าเนินคดีต่างหากร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็น
เท็จต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายผู้มีหน้าที่รับแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกล าไย ปี 2547 ว่าจ าเลย
มีพ้ืนที่ปลูกล าไยให้ผลผลิตแล้วจ านวน 14 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 944 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตทั้งสิ้น 
13,216 กิโลกรัม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,137,267 

จ าเลยให้การรับสารภาพ 
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 

267, 83 เป็นการกระท ากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 267 ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนัก
ที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษจ าคุก 1 ปี จ าเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 
คงจ าคุก 6 เดือน”  

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบไปด้วย 50 มลรัฐ ที่มีระบบกฎหมายและ
การปกครองเป็นของตนเองในแต่ละมลรัฐ แต่กลับมีระบบบัญชีมาตรฐานการลงโทษในระดับรัฐ (U.S. 
Sentencing Guidelines) ฉบับเดียวส าหรับใช้เป็นแนวทางแก่ผู้พิพากษาทั่วประเทศที่พิจารณาคดี
ระดับรัฐ (Federal cases) ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดระดับรัฐ และบัญชีมาตรฐาน
การลงโทษระดับรัฐดังกล่าวยังเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบอัตราโทษที่คาดว่า
ผู้กระท าผิดอาจจะได้รับได้ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบัญชีมาตรฐานการลงโทษ
ระดับรัฐได้ในเวปไซต์ของคณะกรรมการการลงโทษแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Sentencing 
Commission)1070  ซึ่งบัญชีมาตรฐานการลงโทษของประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะระบุอัตราโทษ
ส าหรับความผิดฐานต่าง ๆ  วิธีการค านวณโทษ ประเภทของโทษและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ลงโทษ และการพิจารณาข้อเท็จจริง หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการก าหนดโทษ เช่น ประวัติ
การกระท าผิดและการใช้ชีวิตของผู้กระท าผิด แล้ว ยังแสดงวัตถุประสงค์ในการก าหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการลงโทษส าหรับกระบวนการยุติธรรรมทางอาญา รวมไปถึงตัวอย่างพฤติการณ์การ
กระท าผิดเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้พิพากษาในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษไว้โดยละเอียดเพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามทฤษฎีการลงโทษต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด

                                                           
1069

 จรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม. 
1070 United States Sentencing Commission, 2013 United States Sentencing 

Commission Guidelines Manual, Retrieved July 2, 2015 from http://www.ussc. 
gov/guidelines-manual/2014/2014-ussc-guidelines-manual 
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และเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด1071 โดยจะมีการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมและนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นประจ าทุกปี1072 ท าให้กระบวนการลงโทษของศาลระดับรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่อนข้างโปร่งใสและเป็นที่เข้าใจแก่ผู้กระท าผิดได้ว่าเหตุใดจึงได้รับโทษเช่นนั้น  

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าระบบบัญชีมาตรฐานการลงโทษจะสามารถช่วยลดปัญหาความ
แตกต่างและช่องว่างในการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดที่กระท าผิดในลักษณะเดียวกัน แต่ในที่สุดแล้ว
ความแตกต่างกันของบัญชีมาตรฐานการลงโทษศาลต่าง ๆ ในประเทศไทยก็อาจส่งผลกระทบต่อความ
สอดคล้องกันของโทษที่ก าหนดแก่ผู้กระท าผิดแต่ละคนในประเทศไทยอยู่นั่นเอง และการยึดถือและ
เคร่งครัดกับบัญชีมาตรฐานการลงโทษมากเกินไปย่อมท าให้การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษของศาลขาด
ความเป็นอิสระในการปรับใช้ทฤษฎีการลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิดในแต่ละคดีที่อาจมีความ
แตกต่างกันในเรื่องของสาเหตุในการกระท าผิด ที่มาของพฤติกรรมและความประพฤติที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ที่ท าให้โทษหรือมาตรการอย่างเดียวกันอาจจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้กระท าผิดได้อันอาจน าไปสู่การหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกเม่ือพ้นโทษอีกได้   

งานวิจัยนี้จึงได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการขาดข้อมูลที่ศาลจะ
น ามาใช้ประกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 21 ท่าน ปรากฏว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ทั้งท่ีเป็นผู้พิพากษาและเป็นพนักงานอัยการเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันศาลพิจารณา
ก าหนดโทษโดยขาดข้อมูลที่เพียงพอที่จะช่วยให้ศาลก าหนดโทษได้อย่างเหมาะสม และศาลเองก็ไม่
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท าผิดหรือตัวผู้กระท าผิดมากเท่าที่ควรจะเป็น โดยศาลมักใช้
ดุลพินิจก าหนดโทษโดยยึดถือบัญชีมาตรฐานการลงโทษมากจนเกินไป จนไม่ค่อยกล้าใช้ดุลพินิจที่
แตกต่างไปจากแนวทางที่เคยปฏิบัติหรือท ากันมา ซึ่งอาจท าให้เกิดค าถามขึ้นในสังคมว่า ค าพิพากษา
ของศาลเป็นธรรมและเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันหรือไม่ จึงจ าเป็น
จะต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการค้นหามาตรการที่จะช่วยให้ศาลต้องตระหนักถึงความส าคัญ
ของการใช้ดุลพินิจให้สอดคล้องกับทฤษฎีทัณฑวิทยาทั้งสี่ทฤษฎี ช่วยเป็นแนวทางแก่ศาลในการใช้
ดุลพินิจก าหนดโทษว่าควรจะพิจารณาปัจจัยใดบ้าง เพ่ือให้ศาลต้องยึดมั่นในแนวทางที่กฎหมาย
ก าหนดมากกว่าการให้ความส าคัญกับแนวทางตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษที่ควรจะมีสถานะเป็น
เพียงคู่มือเท่านั้น ช่วยให้ศาลต้องใช้อ านาจในการเชิงไต่สวนเพ่ือค้นหาข้อมูลคดี ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษที่เหมาะสม ด้วยการขยายอ านาจของศาลในการไต่สวนหา
ข้อความจริงในคดีและที่เก่ียวกับผู้กระท าผิด การเพ่ิมอ านาจของศาลและพนักงานคุมประพฤติในการ

                                                           
1071 United States Sentencing Commission Guidelines Manual (2014), 

Retrieved July 2, 2015 from http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-
manual/2014/GLMFull.pdf 

1072 United States Sentencing Commission, Guideline Manual Archives, 
Retrieved July 2, 2015 from http://www.ussc.gov/guidelines-manual/guidelines-
manual-archives  
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สืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิด เช่น การน าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ... .1073 ซึ่งให้อ านาจ
พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเมื่อศาลมีค าสั่งมาบังคับใช้ การ
แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้ศาลมีอ านาจสั่งสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัด การก าหนดให้ศาลต้องสืบเสาะและพินิจคดีบางประเภทเสมอ เช่น คดีที่มีอัตราโทษจ าคุก
ตลอดชีวิตและประหารชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลคดีในทุกด้านเช่น การเข้าถึงข้อมูลในส านวนการ
สอบสวนของพนักงานอัยการ และเพ่ือตอบสนองต่ออ านาจของศาลดังกล่าว ควรจะปรับปรุงและเพ่ิม
ศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติให้สามารถปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของศาลเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษ  

อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการดังกล่าวต้องระวังไม่ให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการ
ยุติธรรมหากศาลจะใช้อ านาจในเชิงไต่สวนอย่างเต็มที่ทุกคดี และควรจะระมัดระวังไม่ให้การใช้อ านาจ
ไต่สวนของศาลโดยเฉพาะการเรียกส านวนจากพนักงานอัยการไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ รวมถึงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่เห็นว่าควรจะปรับปรุง
บัญชีมาตรฐานการลงโทษให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานกลางใช้ได้ทั่วประเทศหรือในระดับภูมิภาค 
โดยอาจเปิดเผยบัญชีมาตรฐานการลงโทษให้ประชาชนรับทราบถึงมาตรฐานของศาล และเพ่ือความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่เน้นย้ าว่าศาลต้องใช้บัญชีมาตรฐานการลงโทษในฐานะที่เป็นคู่มือแนะน า
ศาลในการก าหนดโทษเท่านั้น ไม่ให้กลายเป็นเครื่องจ ากัดความเป็นอิสระของศาลในการใช้ดุลพินิจ
ก าหนดโทษเสมอไป1074 

5. การเคร่งครัดกับการใช้เหตุบรรเทาโทษเพราะจ าเลยให้การรับสารภาพในชั้น
พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 มากเกินไปในปัจจุบัน  

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 บัญญัติว่า “มาตรา 78 เมื่อปรากฏว่ามีเหตุ
บรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อ่ืนแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควร จะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษ ที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็
ได ้

เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบา ปัญญาตกอยู่ในความ
ทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึก ความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุ
แก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาล อันเป็นผลประโยชนแก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่ศาล
เห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน ” 

ในปัจจุบันศาลยุติธรรมไทยยึดถือหลักการลดโทษให้แก่จ าเลยที่ให้การรับสารภาพ 
โดยถือว่ากรณีมีเหตุบรรเทาโทษ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จึงลดโทษให้แก่จ าเลยถึงกึ่งหนึ่ง
เกือบทุกคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ท าให้เมื่อศาลวางโทษที่เหมาะสมกับพฤติการณ์
แห่งคดีแล้ว (ซึ่งโดยมากเป็นการก าหนดโทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษ)  

ตัวอย่างการลดโทษ เช่น ข้อเท็จจริงในค้าพิพากษาฎีกาที่ 1021/2557 “ โจทก์ฟ้อง
ขอให้ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ให้จ าเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืน

                                                           
1073 ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
1074 ดูข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
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เป็นเงิน 45,300 บาท แก่ผู้เสียหาย และนับโทษจ าเลยต่อจากโทษของจ าเลยในคดีอาญาหมายเลข
แดงท่ี 744/2556 ของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 

จ าเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจ าเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ  

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) 
(3) (8) วรรคสอง จ าคุก 5 ปี จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ าคุก 2 ปี 6 เดือน นับโทษจ าเลย
ต่อจากโทษจ าคุกของจ าเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 744/2556 ของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 
และให้จ าเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 45,300 บาท แก่ผู้เสียหาย” 

หรือ ค าพิพากษาฎีกาที่ 13936/2556 “โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 , 7, 8, 26, 57, 76/1, 92, 102 ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ริบของกลาง 

จ าเลยให้การปฏิเสธ แต่ก่อนสืบพยาน จ าเลยขอถอนค าให้การเดิมและให้การใหม่
เป็นรับสารภาพ 

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522    มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 57, 76/1 วรรคหนึ่ง (ที่ถูก มาตรา 92 วรรคหนึ่ง), 102 การกระท า
ของจ าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 2 ปี ฐานเสพกัญชา 
จ าคุก 1 เดือน รวมจ าคุก 2 ปี 1 เดือน จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา 78 กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก 1 ปี 15 วัน ริบของกลาง” 

แนวปฏิบัติเช่นนี้เกิดขึ้นในเกือบทุกคดีในลักษณะเป็นหลักทั่วไปในทางปฏิบัติ เว้นแต่
มีพฤติการณ์แห่งคดีท่ีศาลเห็นสมควรไม่ลดโทษให้ ศาลจึงจะไม่ลดโทษให้แม้จ าเลยให้การรับสารภาพ
โดยศาลจะระบุเหตุผลที่ไม่ลดโทษให้ลงในค าพิพากษาด้วย แต่ก็เป็นคดีส่วนน้อยมากที่ศาลจะใช้
ดุลพินิจเช่นนี้  

ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8688/2543 “ที่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ไม่ลดโทษให้จ าเลยที่ 3 ที่ร่วมกับพวกกระท าผิดฐานโทรมหญิงเพราะพฤติการณ์การกระท าผิด “เป็น
การกระท าอย่างอุกอาจ มิได้ย าเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง แสดงถึงจิตใจที่โหดเหี้ยมทารุณผิดวิสัย
มนุษย์อันพึงมี ทั้ง ๆ ที่ได้รับการศึกษาสูงพอสมควร เป็นภาพสะท้อนอย่างดีให้แก่สังคมว่า ย่อหย่อน
ในการอบรมด้านศีลธรรม จึงท าให้จิตใจแข็งกระด้างไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ ประการส าคัญผลการกระท า
ดังกล่าวเป็นการสร้างมลทินและตราบาปให้แก่ลูกผู้หญิงไปตลอดชีวิต หากสังคมปล่อยให้มีการกระท า
การที่ป่าเถ่ือนและล่วงละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ต่อไป” 

การลดโทษกึ่งหนึ่งเมื่อจ าเลยให้การรับสารภาพจึงมีผลท าให้จ าเลยอาจจะได้รับโทษที่
ไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์กระท าผิดและตัวจ าเลยเอง ขัดแย้งกับทฤษฎีแก้แค้นทดแทนและอาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายได้ นอกจากนี้ เมื่อจ าเลยต้องรับโทษ
จ าคุกจริง ๆ ในเรือนจ าแล้วจ าเลยยังอาจได้รับประโยชน์จากการลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ
และการพระราชทานอภัยโทษที่มีส่วนลดโทษที่จ าเลยจะต้องได้รับจริง ๆ ลงไปอีกด้วย  
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อย่างไรก็ดี วิธีการนี้เป็นวิธีการที่มีจุดเริ่มต้นมาจากระบบกฎหมายอเมริกัน ที่ศาลจะ
ต่อรองและเสนอประโยชน์เป็นการลดโทษแก่จ าเลยแลกกับการให้การรับสารภาพและยินยอมงดเว้น
สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีด้วยการสืบพยานเสีย ซึ่งภายหลังก็แพร่หลายไปสู่ระบบกฎหมาย
ยุโรปด้วย เช่น กฎหมายของประเทศอิตาลี (The Italian Code of Criminal Procedure, Article 
444) ที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลดโทษให้แก่จ าเลยที่ให้การรับสารภาพได้ 1 ใน 3 ของโทษที่จะลงแก่
จ าเลย1075 แตก่ารลดโทษกึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติเกือบทุกคดีนี้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคดีของ
ศาลยุติธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากทนายความมักทราบดีว่า หากให้การสารภาพเสียก็จะลดโทษได้
กึ่งหนึ่งในทันที ทนายความจึงมักจะแนะน าลูกความในเบื้องต้นว่าหากกระท าผิดจริงก็ควรจะรับ
สารภาพเสียเพ่ือที่ศาลจะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง หรือแม้แต่ศาลเองก็แนะน าจ าเลยในลักษณะเดียวกัน เมื่อ
จ าเลยให้การรับสารภาพแล้วก็ไม่จ าต้องสืบพยานในคดีส่วนใหญ่ ยกเว้นแต่คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้น
ต่อตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปที่โจทก์ต้องสืบพยานประกอบค ารับสารภาพ ท าให้ศาลสามารถบริหารคดีให้เสร็จ
ไปได้ด้วยความรวดเร็วมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากจ าเลยไม่มีทางเลือกกล่าวคือ ไม่ว่าจะให้การรับ
สารภาพหรือปฏิเสธจ าเลยก็อาจจะได้รับโทษอย่างเต็มที่ ก็เป็นไปได้ที่จ าเลยส่วนใหญ่อาจให้การ
ปฏิเสธเสียทั้งหมดเพ่ือเสี่ยงว่า ศาลอาจยกฟ้องหากโจทก์สืบพยานไม่ได้ตามฟ้อง และศาลก็อาจจ าเป็น
จะต้องสืบพยานเต็มรูปแบบเกือบทุกคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลเป็นจ านวนมากในแต่
ละปีและอัตราก าลังพนักงานอัยการและผู้พิพากษาที่ไม่เพียงพอในปัจจุบัน ก็อาจท าให้เกิดปัญหาคดี
ล้นศาลได้เนื่องจากไม่สามารถบริหารจัดการคดีให้เสร็จสิ้นไปได้ภายในระยะเวลาที่ควร  

อนึ่ง ผู้กระท าผิดที่เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมมาก่อนแล้วก็มักจะทราบขั้นตอนใน
การพิจารณาคดี และอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่า หากต่อสู้คดีไปก็อาจจะได้รับโทษหนัก เช่น ผู้กระท า
ผิดที่ถูกเจ้าพนักงานต ารวจจับกุมได้ในขณะกระท าผิดซึ่งหน้า มีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนา ก็มักจะ
ใช้วิธีการรับสารภาพเพ่ือให้ได้รับโทษน้อยลงกึ่ งหนึ่ง และเมื่อเข้าไปรับโทษในเรือนจ าแล้วก็จะ
ประพฤติตัวดีเพ่ือให้ได้รับการลดวันต้องโทษ พักการลงโทษหรือพระราชทานอภัยโทษเพ่ือให้ได้รับ
การปล่อยตัวเร็วขึ้น การรับสารภาพจึงกลายเป็นเครื่องมือส าหรับผู้กระท าผิดบางประเภทในการรับ
โทษตามกฎหมายให้น้อยที่สุดเครื่องมือหนึ่ง 

ผู้วิจัยจึงสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจลด
โทษของศาลว่าเหมาะสมหรือไม่ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเห็นว่า หากผู้กระท าผิดรู้สึกส านึกผิดอย่าง
แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้กระท าผิดซ้ าหรือไม่ ก็ควรจะได้รับประโยชน์ในเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน ส าคัญที่ว่าศาลจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมคือ ไม่ใช้ดุลพินิจลดโทษอย่างพร่ า
เพรื่อจนประชาชนกล่าวว่าถ้ารับสารภาพก็ได้ลดโทษอย่างแน่นอน โดยไม่พิจารณาความรู้สึกส านึกที่
แท้จริงของผู้กระท าผิด ดังนั้น กฎหมายควรให้อ านาจศาลอย่างกว้างขวางในการใช้ดุ ลพินิจดังกล่าว 

                                                           
1075 ส านักงานศาลยุติธรรม, สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, “Criminal Procedure: 

Comparative Aspects-Adjudication,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อเรื่อง การน้าระบบ
การพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้ในศาล: แนวคิดและวิธีปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย, 
29 มีนาคม 2554 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. 
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แต่ควรจะมีมาตรการเสริมที่จะช่วยแนะน าหรือช่วยให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้กระท าผิดแต่ละรายอย่างแท้จริง1076 

6. ปัญหาว่า ศาลไม่ค่อยใช้วิธีการรอการก าหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 ทั้งที่มีค้าแนะน้าของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับวิธีการรอการก้าหนดโทษ ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่แนะน าไว้อย่างน่าสนใจว่า  

“ข้อ 1 ภายใต้บังคับมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในคดีความผิดซึ่งตาม
บัญชี มาตรฐานการลงโทษของศาลก าหนดให้รอการลงโทษได้ หรือความผิดอื่นใดซึ่งศาลเห็นว่าจ าเลย
ยังไม่สมควร ถูกจ าคุก หากพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า 

(1) ก ารกระท าความผิดของจ าเลยมีสาเหตุมาจากความยากจนหรือกระท าไปโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย 

(2)  จ าเลยได้ส านึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น และในกรณี
ที่มีผู้เสียหายบุคคลดังกล่าวไม่ติดใจที่จะด าเนินคดีแก่จ าเลย 

(3)  ผู้เสียหายกับจ าเลยมีความสัมพันธ์กันในทางหนึ่งทางใด เช่น เป็นญาติ เพ่ือน
บ้านหรือผู้ร่วมงาน และความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดไม่ร้ายแรงซึ่งท้ังสองฝ่ายต่างมีความเข้าใจที่ดีต่อ
กันแล้ว 

(4)  เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท และผู้เสียหายเป็นบุคคลในครอบครัว
หรือญาติของจ าเลยหรือตัวจ าเลยได้รับผลร้ายอย่างรุนแรงจากการกระท าความผิดนั้น หรือ 

(5)  พฤติการณ์อ่ืนในท านองเดียวกับ (1) ถึง (4) ซึ่งศาลเห็นว่าจ าเลยไม่ควรมี
ประวัติต้องโทษ  ติดตัว 

ศาลพึงพิจารณาใช้วิธีการรอการก าหนดโทษเพ่ือให้โอกาสจ าเลยกลับตัวภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก าหนด 

ข้อ 2 นอกเหนือจากเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 วรรคสอง (1) (2) (3) (4) แล้ว ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขอ่ืนตามมาตรา 56 วรรคสอง (5) 
ดังต่อไปนี้ ให้จ าเลยปฏิบัติเพ่ิมเติมก็ได้  

(1)  ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือเยียวยาความเสียหายทาง
ร่างกายหรือจิตใจให้แก่ผู้เสียหายโดยวิธีอ่ืนตามที่จ าเลยและผู้เสียหายตกลงกัน 

(2)  ให้เข้ารับค าแนะน าจากแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคล
ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจหรือทางสังคม ตามที่ศาลก าหนด 

(3)  ให้ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาลเห็นสมควรและจ าเลยยินยอม 
(4)  ให้บริจาคเงินเพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ตามที่จ าเลยยินยอม 
(5)  ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในระหว่างเวลาที่ศาลก าหนด 
(6)  ห้ามเข้าไปในสถานที่ท่ีศาลก าหนด 
(7)  ให้ท าทัณฑ์บนว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้อื่น 
(8)  ไม่เสพสุราหรือยาเสพติดให้โทษ 

                                                           
1076 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
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(9)  ไม่ประพฤติตนหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจน าไปสู่การกระท า
ความผิดอีก”1077 

อย่างไรก็ดี ศาลไม่ค่อยน าวิธีการตามค าแนะน าของประธานศาลฎีกาดังกล่าวมาใช้ 
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะศาลเกรงว่า จะท าให้เป็นภาระแก่ศาลในคดีหลังที่ต้องก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด
ซ้ า ทั้งที่วิธีการและเงื่อนไขในการรอการก าหนดโทษและคุมความประพฤติผู้กระท าผิดตามค าแนะน า
ของประธานศาลฎีกาดังกล่าวน่าจะช่วยป้องกันการกระท าผิดซ้ าในเป็นผู้กระท าผิดมีลักษณะตามเหตุ
ที่ปรากฎในค าแนะน าดังกล่าว หรือผู้กระท าผิดครั้งแรก ๆ ที่ยังไม่กลายเป็นผู้กระท าผิดติดเป็นนิสัย 
นอกจากนี้ แม้ศาลนิยมใช้วิธีการรอการลงโทษและคุมความประพฤติผู้กระท าผิดมากกว่า แต่เงื่อนไข
การคุมความประพฤติที่ศาลในปัจจุบันนิยมก าหนดแก่ผู้กระท าผิดก็มักจะเป็นเงื่อนไขที่ไม่หลากหลาย 
ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 10879/2556 ที่ก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติในรูปแบบที่ศาลมักจะ
ใช้กันอยู่ท่ัวไป  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 10879/2556 “พิพากษาแก้เป็นว่า จ าเลยกระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 (8) ประกอบมาตรา 69 จ าคุก 2 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ าคุก 1 ปี 6 เดือน โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 3 ปี 
นับแต่วันอ่านค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าเลยฟัง และคุมความประพฤติของจ าเลยไว้ 2 ปี โดยให้จ าเลย
ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาที่พนักงานคุม
ประพฤติเห็นสมควร ให้จ าเลยกระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุม
ประพฤติและจ าเลยเห็นสมควรมีก าหนด 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56…” 

ทั้งท่ีหากพิจารณาพฤติการณ์การกระท าผิดและประวัติของผู้กระท าผิดแต่ละรายแล้ว 
ศาลสามารถก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติที่หลากหลายมากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมกับ
รูปการณ์ในแต่ละคดี เช่น อาจจะเพ่ิมเงื่อนไขให้ผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดท าประกันทัณฑ์บนว่าจะ
ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอีกก็ได้ เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคสอง (5) ก็ให้อ านาจ
ศาลในการก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้
ผู้กระท าความผิดกระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีกได้อยู่แล้ว  

การใช้ประโยชน์จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และมาตรการป้องกันการ
กระท าผิดกฎหมายผ่านวิธีการคุมความประพฤติในลักษณะที่ค่อนข้างจ ากัดและที่ยังไม่หลากหลาย
เพียงพอ ในขณะเดียวกันการให้ความส าคัญกับการใช้โทษจ าคุกมากกว่าการป้องกันการกระท าผิดซ้ า
ด้วยการคุมความประพฤติด้วยเงื่อนไขท่ีเหมาะสมกับผู้กระท าผิดแต่ละคน จึงอาจส่งผลให้ผู้กระท าผิด
บางรายหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าได้  

เมื่อสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทั้ง 21 ท่าน เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจของศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 สรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิได้โดยสังเขป
ว่า กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันไม่มีเครื่องมือที่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและป้องกัน
การกระท าผิดซ้ าได้ โทษที่มีอยู่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงหรือไร้ประสิทธิภาพ ท าให้ศาลต้องใช้โทษ

                                                           
1077 ค าแนะน าของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับวิธีการรอการก าหนดโทษ ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 
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จ าคุกเป็นเครื่องมือหลักในการปราบปรามอาชญากรรม อย่างไรก็ดี ศาลควรหลีกเลี่ยงการน าคนเข้า
คุก เพราะโทษจ าคุกไม่ใช่โทษที่สามารถแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าผิดได้เสมอไป แต่ศาลควรหาทาง
ปรับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือให้เป็นประโยชน์โดยให้อยู่ในระดับที่ผู้กระท าผิดต้องรู้สึกเข็ด
หลาบ ประชาชนรู้สึกว่าผู้กระท าผิดถูกลงโทษแล้ว เป็นมาตรการที่สามารถป้องปรามไม่ให้คนคิด
กระท าผิดได้ และสามารถแก้ไขฟ้ินฟูผู้กระท าผิดได้ด้วย จึงควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการคุม
ความประพฤติให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้ศาลมีเครื่องมือที่จะ
น ามาใช้แก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าผิดได้มากยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับผู้กระท าผิดแต่ละรายอย่าง
แท้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ามาตรการเพ่ิมเติมคือการน าโทษระดับกลางมาปรับใช้  เช่น การกักขัง
ในบ้าน (House arrest) หรือการใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ควบคุมตัวผู้กระท าผิด1078 หรือการน า
วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้เป็นวิธีการคุมความประพฤติ รวมไป
ถึงการเพ่ิมช่องทางเลือกในการคุมความประพฤติให้แก่ศาลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแทนการใช้
โทษจ าคุกเป็นเครื่องมือหลักในการปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย1079 

7. ปัญหาว่ากฎหมายอาญาให้อ้ ากดนาจศาลในการใช้ดุลพินิจที่ก าหนดโทษ แต่ขาด
มาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เพียงพอ  

วิธีการเพ่ือความปลอดภัยไม่ใช่โทษตามกฎหมาย แต่เป็นวิธีการแยกต่างหากจาก
โทษ โดยเป็นมาตรการที่รัฐใช้เพ่ือควบคุมผู้ที่มีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสังคม และน่ากลัวว่าจะไปกระท าผิดกฎหมายในอนาคต ไม่ให้สามารถกระท าผิด
กฎหมายได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะได้กระท าผิดกฎหมายไปแล้วหรือไม่ก็ตาม1080 

ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 ถึง 50 ก าหนดวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยไว้  5 รูปแบบ แต่ปรากฏว่าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยไม่เป็นที่นิยมใช้มากนัก จนเรียกได้ว่า
แทบจะไม่มีการใช้เลยในปัจจุบันด้วยสาเหตุหลายประการ  

สาเหตุประการแรกก็คือ รูปแบบของวิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่ค่อนข้างจ ากัดเพียง           
5 รูปแบบ คือ กักกัน ห้ามเข้าเขตก าหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล และห้าม
ประกอบอาชีพบางอย่าง โดยที่แต่ละวิธีการก็มีเงื่อนไขการบังคับใช้ในรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่าง
กันไปอีก ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าเงื่อนไขเหล่านั้นยิ่งท าให้โอกาสที่จะน าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช้
เป็นไปได้ยาก และไม่เหมาะสมกับสถาพสังคมในปัจจุบัน และะยังไม่หลากหลายเพียงพอที่จะควบคุม
หรือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิดในอนาคตได้ 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการประกันทัณฑ์บนก็จ ากัดว่าจะต้องใช้ในกรณีที่ผู้กระท า
ผิดอาจจะก่อเหตุร้ายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือจะกระท าการใดให้เกิดความเสียหายแก่

                                                           
1078 ดล บุนนาค, “ทางเลือกในการลงโทษจ าเลยในคดีอาญา: มาตรการลงโทษระดับกลาง,” 

ดุลพาห 60 (มกราคม-เมษายน 2556): 149-167. 
1079 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
1080 สุรัสวดี วัฒนชัยนันท์, มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยในสังคม: 

ศึกษากรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2548), หน้า 45.  
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สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ทั้งที่วิธีการนี้อาจจะสามารถน าไปใช้ในการป้องกันการ
กระท าผิดอย่างอ่ืนก็ได้ เช่น อาจจะให้ผู้กระท าผิดในคดีความผิดทางเศรษฐกิจหรือภาษีอากรท า
ประกันทัณฑ์บนไว้ก็ได้ว่าจะไม่กระท าผิดดังกล่าวอีกไม่ว่าจะเป็นคดีที่ศาลจะรอการลงโทษหรือไม่รอ
การลงโทษก็ตาม เป็นต้น แต่เมื่อผู้กระท าผิดทางเศรษฐกิจหรือภาษีอากรไม่เคยมีพฤติกรรมว่าจะท า
อันตรายผู้อ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนและก็ไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็
อาจจะไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวกับค้ายาเสพติดได้  

ส่วนกรณีของวิธีการห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างและการห้ามเข้าเขตก าหนดที่
ยากจะน าไปใช้กับผู้กระท าผิดในบางประเภทคดี เช่น ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มักจะประกอบ
อาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะแม่ค้าขายข้าวแกง แรงงานรับจ้างทั่วไป คนขับรถบรรทุก พนักงานบริษัท 
ข้าราชการ หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพใด ๆ เลย ก็สามารถกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนไม่
อาจกล่าวได้ว่าจะมีอาชีพใดที่สนับสนุนการกระท าผิดดังกล่าวมากจนถึงกับต้องห้ามประกอบอาชีพนั้น 
การประกอบอาชีพจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรง เช่นเดียวกับสถานที่ที่
ไม่เก่ียวข้องว่าผู้ค้ายาเสพติดในที่หนึ่งจะไม่สามารถค้ายาเสพติดในอีกท่ีหนึ่งได้ แต่เป็นเรื่องของการหา
โอกาสในการกระท าผิดมากกว่าที่จะต้องอาศัยความรู้ความช านาญหรือการแสวงหาสถานที่กระท าผิด
ที่เหมาะสมในแต่ละคราวไป การห้ามผู้ค้ายาเสพติดประกอบอาชีพหรือห้ามเข้าสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
จึงไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ เช่นเดียวกับความผิดฐานลักทรัพย์ที่มีปัญหาการกระท าผิดซ้ าสูง
รองลงมาจากการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การจ ากัดห้ามไม่ให้ผู้กระท าผิดเข้าไปในสถานที่หนึ่ง ก็
ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีพฤติกรรมลักทรัพย์จนติดเป็นนิสัยจะไม่สามารถหาทางลักทรัพย์ที่สถานที่อ่ืนได้    

วิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่มีจ ากัดในปัจจุบันจึงไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะสามารถ
น ามาใช้ป้องกันการกระท าผิดในอนาคตส าหรับสภาพสังคมและปัญหาการกระท าผิดกฎหมายใน
ปัจจุบันได้อย่างเพียงพอ 

สาเหตุประการที่สอง การท่ีมาตรา 43 และมาตรา 46 ก าหนดว่าพนักงานอัยการต้อง
เป็นผู้ฟ้องหรือเสนอขอให้ศาลใช้วิธีการกักกันหรือท าประกันทัณฑ์บนเท่านั้น ดังนั้นหากพนักงาน
อัยการไม่ฟ้องหรือเสนอขอให้ศาลใช้วิธีการดังกล่าวกับผู้ใด ศาลก็ไม่อาจมีค าสั่งให้กักกันหรือท า
ประกันทัณฑ์บนได้  ตัวอย่างเช่น ศาลอาจจะพบว่าผู้กระท าผิดมีพฤติกรรมลักทรัพย์หรือเสพยาเสพ
ติดและจ าหน่ายยาเสพติดจนติดเป็นนิสัย แต่เมื่อพนักงานอัยการไม่ได้ขอให้ศาลสั่งให้กักกันหรือให้ผู้
นั้นท าประกันทัณฑ์บน ศาลก็ไม่อาจสั่งให้กักกันหรือสั่งให้ผู้กระท าผิดดังกล่าวท าประกันทัณฑ์บนเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้นั้นไปลักทรัพย์หรือกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในอนาคตอีกได้ อย่างไรก็ดี ปรากฏ
ข้อมูลว่าในช่วงปี พ.ศ. 2533 ส านักงานอัยการสูงสุดเคยมีแนวนโยบายให้พนักงานอัยการร้องขอต่อ
ศาลให้มีการใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยในทุกคดีอาญาที่เข้าหลักเกณฑ์จนถึงขั้นเคยจัดท า “คู่มือการ
ด าเนินคดีวิธีการเพ่ือความปลอดภัยชั้นพนักงานอัยการ พร้อมระเบียบ หนังสือเวียน ตัวอย่างค าฟ้อง 
ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าร้อง” เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่พนักงานอัยการทั่วประเทศ แต่ปรากฏว่าศาลในช่วง
นั้นยกค าร้องของพนักงานอัยการเสียเป็นส่วนใหญ่ ภายหลังพนักงานอัยการจึงไม่มีค าขอดังกล่าวอีก
มาจนถึงปัจจุบัน1081 

                                                           
1081 สาโรจน์ นักเบศร์, อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 ส านักงานอัยการสูงสุด, 

5 สิงหาคม 2558, การสัมภาษณ์. 
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สาเหตุประการที่สาม การที่มาตรา 41 ก าหนดประเภทของความผิดที่ศาลจะสามารถ
ใช้วิธีกักกันได้เฉพาะความผิดบางประเภทที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ทั้งที่ยังมี
ความผิดอีกหลากหลายประเภทตามพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ  ที่อาจจะเหมาะสมที่จะน าวิธีการกักกันมา
ใช้บังคับ  

สาเหตุประการที่สี่  ผู้วิจัยเห็นว่า ด้วยเหตุที่กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการใช้โทษในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และด้วยปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ท าให้ทั้งศาล พนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนละเลยการ
ป้องกันการกระท าผิดในอนาคตด้วยวิธีการเพ่ือความปลอดภัยไปค่อนข้างมาก และขาดการศึกษา 
ตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดและพฤติกรรมอันเป็นนิสัยของผู้กระท า
ผิดที่จะสามารถน ามาใช้ในการก าหนดวิธีการเพ่ือความปลอดภัยได้ คงให้ความส าคัญกับการด าเนินคดี
กับผู้กระท าผิดเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าที่จะมองไปถึงอนาคต ดังนั้น วิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยจึงเป็นวิธีการที่ถูกลืมไปจากกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน ทั้งที่บางวิธีการก็อาจจะ
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการกระท าผิดซ้ าในอนาคตก็ได้ หากว่าจะมีการน ามาบังคับใช้อย่าง
จริงจังและมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน    

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทั้ง 21 ท่านแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะน าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยกลับมาบังคับใช้อีกครั้งในฐานะที่เป็นวิธีการที่จะ
ช่วยควบคุมความประพฤติของผู้กระท าผิดไม่ให้หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก อันจะช่วยปกป้องคุ้ม
ความปลอดภัยให้แก่สังคมได้ เพราะวิธีการเพ่ือความปลอดภัยหลาย ๆ วิธีการเป็นวิธีการที่เป็น
ประโยชน์เหมาะสมกับสถานการณ์การกระท าผิดกฎหมายในปัจจุบัน และสามารถช่วยป้องกันการ
กระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดได้หากน ามาใช้อย่างเหมาะสมและโดยปราศจากอุปสรรคข้อจ ากัดของตัว
บทกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน1082  

ด้วยเหตุนี้ เฉพาะการพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้กระท าผิดซ้ า ผู้วิจัยเห็นว่า สมควรมีการ
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ให้ขยายขอบเขตวิธีการเพ่ือความปลอดภัยให้มีความหลากหลาย 
จนถึงขั้นเปิดให้เป็นดุลพินิจของศาลในการก าหนดวิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่เหมาะสมกับผู้กระท า
ผิดซ้ าแต่ละราย ทั้งท่ีเป็นผู้กระท าผิดซ้ าทั่วไปและผู้กระท าผิดซ้ าที่ศาลเห็นว่าเป็นผู้กระท าผิดติดเป็น
นิสัย เพื่อให้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยสามารถใช้ได้จริงและเหมาะสมกับผู้กระท าผิดและพฤติการณ์
ในแต่ละคดี  

ประการที่สอง ให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจก าหนดวิธีการเพ่ือความปลอดภัยได้เอง 
เมื่อเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องให้พนักงานอัยการมีค าขอ เพ่ือให้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยเป็นวิธีการ
ที่สามารถใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าต่อไป   

8. ปัญหาผู้กระท าผิดได้รับโทษน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามค าพิพากษา 
 ในทางปฏิบัติแม้ว่าศาลจะก าหนดโทษประหารชีวิตหรือก าหนดโทษจ าคุกไว้เป็น

ระยะเวลาเท่าใด แต่ในความเป็นจริงแล้วโทษจ าคุกหรือโทษประหารชีวิตตามค าพิพากษาของศาล

                                                           
1082 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
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ดังกล่าวยังไม่ใช่โทษสุดท้ายส าหรับผู้กระท าผิด  เมื่อผู้กระท าผิดเข้าไปรับโทษจ าคุกในเรือนจ าแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการรอการประหารชีวิต ผู้กระท าผิดที่ต้องโทษจ าคุกหรือประหารชีวิตตามค าพิพากษา
ถึงที่สุดอาจจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษที่มีผลเป็นการลดโทษแก่ผู้กระท าผิดลงหรือปล่อยตัว
ผู้กระท าผิดไปก่อนครบก าหนดโทษไปในที่สุดตามหลักเกณฑ์ที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
ก าหนด นอกจากนี้ส าหรับผู้กระท าผิดที่ประพฤติตัวดีก็อาจได้รับการลดวันต้องโทษท าให้จ านวนวันที่
ต้องรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาลดลง หรือมิฉะนั้นก็อาจได้รับการพักการลงโทษกล่าวคือได้รับ
อนุญาตให้ปล่อยตัวไปก่อนก าหนดครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาได้  

หากมองในแง่ของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแล้ว การได้รับการปล่อยตัวก่อนครบ
ก าหนดโทษตามค าพิพากษา เช่น การพักการลงโทษนั้น ถือเป็นมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
มาตรการหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่รับโทษจ าคุกมาเป็นเวลานานมักจะมีปัญหาในการปรับตัว
เข้าสู่สังคมเมื่อพ้นโทษและมักจะกระท าผิดกฎหมายซ้ าอีก การพักการลงโทษจึงมีขึ้นเพ่ือช่วยให้
ผู้กระท าผิดที่รับโทษตามค าพิพากษาได้รับโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอกได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากภายหลังจากการพักการลงโทษแล้ว ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษดังกล่าวจะยังคงต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลความประพฤติรวมไปถึงระบบการให้ความช่วยเหลือจากรัฐในการปรับตัวเมื่อ
ได้รับการปล่อยตัวเข้าสู่สังคม โดยบุคคลดังกล่าวยังไม่ถึงกับมีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เสียทีเดียว การ
พักการลงโทษจึงมีส่วนช่วยให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษเกิดความคุ้นเคยกับแบบแผนอันจะ
ช่วยด้วยกฎหมายของสังคมและการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับการพักการลงโทษไว้การพักการ
ลงโทษจึงถือเป็นการช่วยคุ้มครองสังคมจากการกระท าผิดกฎหมายโดยอ้อม1083 ส่วนการสะสมลดวัน
ต้องโทษก็ช่วยให้ผู้ต้องขังพยายามที่จะประพฤติตัวดีอยู่ในกฎระเบียบเพ่ือจะได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษ
ชั้นดีและเพ่ือจะได้สะสมวันลดวันต้องโทษได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้ต้องขัง
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรือนจ าอีกทางหนึ่ง1084 

อย่างไรก็ดี หากมองในแง่มุมของทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีป้องปรามการกระท า
ผิด และทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท าผิดแล้ว การปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษย่อมมีผล
เป็นการลดทอนประสิทธิภาพของทฤษฎีดังกล่าว เนื่องจากผู้กระท าผิดย่อมไม่ได้ รับโทษที่ได้สัดส่วน
กับการกระท าผิดของตนเอง กระบวนการยุติธรรมไม่อาจตัดโอกาสในการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท า
ผิดซ้ าได้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าสูง และการที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษ
จ าคุกน้อยกว่าที่ค าพิพากษาก าหนดยังอาจมีผลเป็นการลดทอนประสิทธิภาพของโทษตามกฎหมายใน
การป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายทั้งต่อตัวผู้กระท าผิดเองและบุคคลอ่ืนทั่วไป เพราะบุคคลเหล่านี้
ได้เห็นตัวอย่างแล้วว่า แม้จะกระท าผิดกฎหมายและต้องรับโทษตามค าพิพากษาก็ยังมีโอกาสได้รับ
โทษน้อยกว่าที่กฎหมายและค าพิพากษาก าหนดไว้อีกด้วย  

                                                           
1083 มณฑิรา ศิลปศร, การพักการลงโทษ: ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมาย 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 8-9 อ้างถึง
ใน เนติพันธ์ บุญมา, การพักการลงโทษ: ศึกษาเฉพาะเรือนจ้าจังหวัดปทุมธานี (กรุงเทพฯ: สถาบัน
พัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป.), หน้า 8-9. 

1084 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 
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นอกจากนี้ จะเห็นได้จากโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันว่า ผู้ที่ท า
หน้าที่ในการพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายด้วยการตัดสินว่าบุคคลใดกระท าผิดกฎหมายอาญา 
รวมไปถึงการก าหนดรูปแบบของโทษและความหนักเบาของโทษที่ผู้กระท าผิดจะได้รับตามกฎหมายก็
คือผู้พิพากษาของศาลยุติธรรม แต่เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดไปอย่างไรแล้ว ภายหลัง
จากนั้นศาลกลับแทบไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนด
โทษเลย โดยเฉพาะในเรื่องของการลดวันต้องโทษและพักการลงโทษที่กลายเป็นภาระหน้าที่ของกรม
ราชทัณฑ์ไปโดยเด็ดขาด โดยที่ศาลไม่อาจทราบเลยว่าผู้กระท าผิดที่ได้พิพากษาลงโทษไปนั้นได้รับการ
ปล่อยตัวไปแล้วเมื่อใด ก่อนหรือเมื่อครบก าหนดโทษตามค าพิพากษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทั้ง
ที่เป็นผู้พิพากษาและพนักงานอัยการหลายท่านเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวว่า ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มี
อ านาจในการพักการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดแต่เพียงผู้เดียว โดยขาดกระบวนการตรวจสอบการอ าใช้
นาจดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและขาดการถ่วงดุลอ านาจกับศาลซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจก าหนดโทษ
โดยตรง จึงควรจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กระบวนการพักการลงโทษมีขั้นตอนและกระบวนการ
ที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นรูปธรรม และควรให้มีการถ่วงดุลการใช้อ านาจดังกล่าวระหว่าง
ศาลกับราชทัณฑ์ด้วย1085 ส าหรับในเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษนั้นเป็นเรื่องของพระบรมราช
วินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ตามพระราชอ านาจที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ต่าง ๆ  ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259 ถึงมาตรา 267 ว่าด้วยการ
อภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และการลดโทษ1086  

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยในส่วนของการลงโทษ
และการบังคับโทษตามกฎหมายแล้วจะเห็นได้ว่า ยังมีอุปสรรคและข้อขัดข้องในกระบวนการอยู่หลาย
ประการที่ท าให้การก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดยังค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามหลักการทางทัณฑวิทยา 
และเม่ือศาลได้ก าหนดโทษไปแล้วก็ปรากฏว่า ยังมีกระบวนการปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนด
โทษซึ่งกระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการบังคับโทษในขณะที่ผู้กระท าผิดอยู่ในความดูแลของ
กรมราชทัณฑ์ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพของโทษที่ศาลได้ก าหนดไปแล้ว จึงเห็นได้
ว่า กระบวนการลงโทษและกระบวนการบังคับโทษของไทยยังขาดการประสานงานและความเชื่อมโยง
กันในลักษณะของต่างหน่วยงานต่างท า หน่วยงานหนึ่งลงโทษไปตามที่ตนเองเห็นสมควร ส่วนอีก
หน่วยงานหนึ่งก็ปล่อยผู้กระท าผิดไปตามที่ตนเองเห็นสมควรเช่นกัน โดยขาดการประสานงานกันหรือ
การควบคุมหรือการคานอ านาจซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโทษตามกฎหมาย 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการระหว่างสองหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจึงเป็น
เรื่องจ าเป็นที่งานวิจัยฉบับนี้จะน าเสนอต่อไป  

กล่าวโดยสรุป การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้กระท าผิดทั้งรูปแบบของ
โทษและความหนักเบาของโทษจึงอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมายของผู้กระท า
ผิด กล่าวคือแทนที่ผู้กระท าผิดที่ไม่ได้กระท าผิดด้วยความชั่วร้ ายโดยกมลสันดานจะสามารถแก้ไข
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 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
1086 กรมราชทัณฑ์, การพระราชทานอภัยโทษ, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก
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ฟ้ืนฟูพฤติกรรมของตนเองได้ ก็อาจจะถล าลึกเข้าสู่วงจรการกระท าผิดมากไปกว่าเดิมหากถูกลงโทษที่
รุนแรงเกินไป ส่วนผู้กระท าผิดที่เป็นคนชั่วร้ายหรือเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตก็อาจจะ
ลอยนวลหลุดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมไปกระท าผิดซ้ าโดยไม่เข็ดหลาบอีกได้ หากผู้กระท าผิดชั่ง
น้ าหนักแล้วเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท าผิดมีมากกว่าโทษที่จะได้รับตามกฎหมาย และ
จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขแนวทางการใช้ดุลพินิจในลักษณะนี้ให้สอดคล้องกับทฤษฎีทัณฑวิทยาและมี
ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับแต่ละคดีให้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ
ปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทาง
ตามทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด โดยไม่ไปลดทอนประสิทธิภาพของทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ มากจน
เกินควร  

  
4.1.2 มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 

4.1.2.1  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า 
ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมคือ 

การควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า ได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถด ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ 
โดยสังคมให้การยอมรับ โดยมีอ านาจหน้าที่คือ 

1.  ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมาย โดย
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เก่ียวข้องขององค์การสหประชาชาติ 

3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง 
4.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย1087 
 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า

ผิดให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีด้วยตามวิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์ที่ว่า “กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”  พันธ
กิจที่ส าคัญของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันจึงมี 2 ประการ คือ 

1. การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ 
2. การบ าบัดฟ้ืนฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ1088  

                                                           
1087 กรมราชทัณฑ์, รายงานการด้าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจ้าปี

งบประมาณ 2555, หน้า 10. 
1088 กรมราชทัณฑ์, บทบาทและภารกิจส้านักพัฒนาพฤตินิสัย, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 

จาก http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-11-28-09-44-03.html  

http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-11-28-09-44-03.html
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แผนปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558 คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมและการปฏิบัติต่อ

ผู้ต้องขัง  
เป้าประสงค์ : การควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์หลัก : พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม  
เป้าประสงค์ : คืนคนดีสู่สังคม  
กลยุทธ์หลัก : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย 
               : ผู้ต้องขังได้รับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ และการเตรียมความ

พร้อมก่อนปล่อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : ขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์หลัก : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการบ าบัด ฟ้ืนฟู 
               : เรือนจ าและทัณฑสถาน ปลอดยาเสพติด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความเป็นมืออาชีพในงานราชทัณฑ์  
เป้าประสงค์ : ราชทัณฑ์มืออาชีพ  
กลยุทธ์หลัก : พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้เป็นมืออาชีพ 
               : เจ้าหน้าที่ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในงานราชทัณฑ์  
เป้าประสงค์ : ราชทัณฑ์ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลัก : พัฒนาการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ 
             : เสริมสร้างกรมราชทัณฑ์ใสสะอาด 
โดยมีเป้าประสงค์ในระยะเวลา 4 ปี คือ การพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท าผิดมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล สามารถ กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข และสภาพปัญหายาเสพติดลดลง จนอยู่ใน
ระดับท่ี ไม่ส่งผลกระทบต่อการ ดารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน1089 

สาเหตุที่กรมราชทัณฑ์ให้ความส าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมและนิสัยของ
ผู้กระท าผิดก็เนื่องจากตระหนักได้ว่า ล าพังการคุมขังผู้กระท าผิดไว้ โดยไม่มีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ให้ท าในระหว่างรับโทษ หรือไม่มีโอกาสท ากิจกรรมพัฒนาตนเอง ย่อมท าให้
ผู้กระท าผิดมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต คิดฟุ้งซ่าน ท าให้ผู้ต้องขังมีสภาพเสื่อมโทรมลงไปกว่าเดิม และ
เกิดการรวมกลุ่มกันเรียนรู้และถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากรรมซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการใช้เวลาว่าง
ไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการเล่นการพนัน นอกจากนี้ยังท าให้การ

                                                           
1089 กรมราชทัณฑ์, แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2555-2558, ค้นวันที่ 2 

กรกฎาคม 2558 จาก http://www.correct.go.th/correct2009/upload/files/ 
procurement/2555/part1.pdf 
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ควบคุมดูแลผู้ต้องขังท าได้ยากล าบากมากขึ้น1090 กรมราชทัณฑ์จึงจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังโดย
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นรับตัวผู้ต้องขังมาคุมขัง การดูแลในระหว่างคุมขัง การ
ดูแลก่อนปล่อยและการดูแลหลังปล่อย โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้1091 

1. ขั้นการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มภายหลังจากที่เรือนจ าและทัณฑสถานได้รับตัว

ผู้ต้องขังไว้แล้ว ก็จะท าการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเพ่ือให้ทราบกฎระเบียบในการชีวิตในเรือนจ าและทัณฑ
สถานรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่ผู้ต้องขังจะได้รับก่อน จากนั้นท าการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะน ามา
เข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูว่า จะคัดเลือกผู้ต้องขังลักษณะใด ประเภทใดมาเข้ารับการฟ้ืนฟู และเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเพ่ือท าการจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขังส าหรับการวางแผน
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าแนกผู้ต้องขังที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

เมื่อรับตัวผู้ต้องขังมาแล้วทางเรือนจ าและทัณฑสถานจะท าการจ าแนกผู้ต้องขังเป็น 2 
ระดับ คือ 

1)  การจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขังพ้ืนฐาน เพ่ือการจัดประเภทผู้ต้องขัง
ส าหรับการควบคุมและแยกขังโดยจัดระดับการควบคุมออกเป็น ระดับมั่นคงสูงสุด ระดับมั่นคงสูง 
ระดับปานกลางและระดับต่ า นอกจากนี้ยังเป็นการจ าแนกเพ่ือคัดผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมแก้ไข
พ้ืนฐาน ได้แก่การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม และการรับสวัสดิการต่าง ๆ  
วิธีการจ าแนกผู้ต้องขังพ้ืนฐานจะท าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังและการประชุม
เพ่ือแยกกองงาน ซึ่งการจัดอบรมแก้ไขพ้ืนฐานจะจัดให้กับผู้ต้องขังทุกคนและกระท าอย่างต่อเนื่อง  

2)  การจ าแนกลักษณะเพ่ือการแก้ไข เป็นการจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขังเพ่ือ
เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูหรือปรับพฤติกรรมในชั้นสูงด้วยการศึกษาผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล เน้นการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลแบบเจาะลึก ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับผู้ต้องขังต่าง  ๆ  การเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ต้องขัง การสังเกตพฤติกรรม และการใช้แบบประเมินทางจิตวิทยา แล้วน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของพฤติกรรม จัดประเภท แยกประเภท  และจัดผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัดตามโปรแกรมการแก้ไข
ฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน จัดท ากรณีศึกษาเพ่ือสอบประวัติอย่างละเอียดและจัดกลุ่ม
พฤติกรรมโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม พฤติกรรมย่อย 

กลุ่มแรก กลุ่มผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มไม่กระท าผิดซ้ า หรือกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไข ได้แก่ ผู้ต้องขังที่กระท าผิดโดยพลั้งพลาด ยังไม่เข้าสู่วงจรการกระท าผิดกฎหมาย ท าผิดเป็นครั้ง
แรก ท าผิดโดยไม่แสดงความชั่วร้าย หรือมีครอบครัวหรืออาชีพรองรับเมื่อพ้นโทษ ซึ่งผู้กระท าผิดกลุ่ม
นี้ไม่จ าต้องรับการแก้ไขเพียงแต่ต้องปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดกลุ่มนี้ไม่ให้มีลักษณะเสื่อมโทรมหรือตกต่ า

                                                           
1090 นัทธี จิตสว่าง, โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนพงศ์การพิมพ์

, 2546), หน้า 1-2.  
1091 กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, กลุ่มงานพัฒนาระบบการ

พัฒนาพฤตินิสัย, คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง (กรุงเทพฯ: กลุ่มงาน
พัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552), 
หน้า 1.  
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ไปกว่าเดิม และอาจเข้าไปส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว จะเตรียมการกลับสู่สังคมและจัด
สวัสดิการแก่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ 

กลุ่มที่สอง กลุ่มผู้ต้องขังที่พอแก้ไขได้ คือกลุ่มผู้ต้องขังยังไม่ได้ถล าเข้าสู่วงจรการ
กระท าผิดกฎหมายซ้ าซาก ไม่ได้เป็นอาชญากรมืออาชีพ แต่กระท าผิดเพราะความจ าเป็นหรือถูก
กดดัน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ าได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ปกติ
แล้วจะต้องจัดผู้ต้องขังกลุ่มนี้เข้ารับโปรแกรมการแก้ไขต่าง ๆ เป็นพิเศษ  

กลุ่มที่สาม กลุ่มที่ยากต่อการแก้ไข คือกลุ่มผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าซาก กระท าผิดใน
คดีที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง กลุ่มอาชญากรมืออาชีพ หรือผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางจิต 
ทางเรือนจ าและทัณฑสถานจะใช้การปฏิบัติที่เข้มงวด ใช้มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดหรือใช้
โปรแกรมแก้ไขบ าบัดที่เข้มข้นเป็นพิเศษ 

กลุ่มที่สี่ ผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษได้แก่คนต่างชาติ คนป่วย คนพิการหรือผู้สูงอายุ ทาง
เรือนจ าเน้นการจัดสวัสดิการและการดูแลสวัสดิภาพให้กับผู้ต้องขังมากกว่าการแก้ไขฟ้ืนฟู 

การจ าแนกผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไขเป็นการจ าแนกโดยลงลึกถึงสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจ
ในการกระท าผิด ร่วมกับการจัดแบ่งกลุ่มตามประเภทคดีหรือตามพฤติกรรมการกระท าผิดของ
ผู้ต้องขัง โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องขังโดยเฉพาะ
พฤติกรรมอาชญากร เมื่อจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไขเสร็จสิ้น1092แล้วก็จะคัดผู้ต้องขังไป
เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู หรือปรับพฤติกรรมในชั้นสูงตามกลุ่มประเภทคดีหรือประเภทพฤติกรรมและ
ตามความเหมาะสม เช่น โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังที่กระท าผิดทางเพศ โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องคดี
ยาเสพติด (รายย่อย) เป็นต้น โดยการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไขไม่ได้ด าเนินการกับ
ผู้ต้องขังทุกคน แต่จะท ากับผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น และจะจัดการบ าบัดเป็นรุ่น  ๆ ไป รุ่นละ 
30-50 คน ไม่ท าต่อเนื่องเหมือนโปรแกรมแก้ไขผู้ต้องขังพ้ืนฐาน 1093 

2. การด าเนินการตามข้ันตอนการบ าบัดฟื้นฟู  
ขั้นตอนนี้เป็นการน าผู้ต้องขังที่ได้รับการจ าแนกลักษณะแล้วมาเข้าโปรแกรมบ าบัด

ต่าง ๆ ตามประเภทคดีหรือพฤติกรรมการกระท าผิด ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดทางเพศ โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย) โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง (Violent Offender) โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย โปรแกรมการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ใช้ความรุนแรงในครอบครัว โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดอันเนื่องมาจากการดื่ม
สุรา และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่จัดเป็นการเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังแต่ละประเภท โดยเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟู
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องขังเป็นส าคัญระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการอบรม

                                                           
1092 แบบจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (แบบ จน.1) และแบบสอบประวัติข้อมูลผู้ต้องขัง (แบบ 

จน.2). 
1093 กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, กลุ่มงานพัฒนาระบบการ

พัฒนาพฤตินิสัย,  เรื่องเดิม, หน้า 2-5. 
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ผู้ต้องขังตามโปรแกรมต่าง ๆ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยหลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
120 ชั่วโมง 1094 

3. ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
ภายหลังจากเข้าโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูพ้ืนฐาน โปรแกรมแก้ไขเฉพาะทาง หรือ

โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าแล้ว และผู้ต้องขังมีระยะเวลาต้องโทษต่อไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาของศาลเนื่องจากได้รับ
การพักการลงโทษหรือได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกเพ่ือคุมประพฤติ และผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อย
ตัวเนื่องจากพ้นโทษตามค าพิพากษาโดยเด็ดขาด กรมราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย เพ่ือเตรียมผู้ต้องขังให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้หลังจาก
ถูกคุมขังมานาน เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางกรณีผู้ต้องขังอาจไม่สามารถปรับตัว
ได้เมื่อได้รับการปล่อยตัวท าให้อาจหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก นอกจากนี้ ยังสอนแนวทางการ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดซ้ า การแนะแนวทางการใช้ชีวิตในชุมชน การฝึกอาชีพ
อิสระ เพ่ือให้สามารถปรับตัวเป็นพลเมืองดีได้ ทั้งนี้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีก าหนด
ด าเนินโครงการปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และครั้งที่ 2 ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี โดยขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบ่งเป็น 4 ระยะ  

ระยะแรก คือการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังที่เหลือก าหนดระยะเวลาจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือน เพ่ือเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จากนั้นจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขังโดยจัดท า
ประวัติเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ การวางแผนการด าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ 
รวมทั้งการประเมินภาวะทางจิตของผู้เข้าโครงการโดยนักจิตวิทยาเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น  

ระยะที่สอง คือการแยกตัวผู้ต้องขังที่จะเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ออกจากกิจกรรมของเรือนจ าแล้วน าไปอยู่ในแดนส าหรับความพร้อมก่อนปล่อยโดยเฉพาะ หรือแยก
เรือนนอนหรือห้องนอนในกรณีที่เรือนจ าและทัณฑสถานมีสถานที่คับแคบเท่าที่จะท าได้จากนั้นเข้าสู่
ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1)  การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
จากนั้นทางเรือนจ าและทัณฑสถานจะด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความ

พร้อมก่อนปล่อยเป็นระยะเวลา 30-100 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยการอบรม 4 ด้าน ด้านแรก คือการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายในลักษณะของการฝึกระเบียบวินัยและกายบริหาร ด้านที่สองคือ
การพัฒนาด้านจิตใจด้วยการฝึกทักษะชีวิต การอบรมทางศาสนาแบบเข้มข้นและคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที่สามคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้แก่การอบรมความรู้
กฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและเงื่อนไขการคุมประพฤติ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
พอเพียงตามแนวพระราชด าริการให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวอาชีพทั้ งการแนะน าแหล่งงาน การหา
งาน การสมัครงาน เป็นต้น และการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ต่าง  ๆ  และด้านที่สี่คือการฝึก
ทักษะอาชีพอิสระหรืออาชีพระยะสั้นเพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและความสมัครใจของผู้ต้องขัง 

                                                           
1094 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
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ส าหรับกรณีที่จ าแนกลักษณะผู้ต้องขังและประเมินภาวะทางจิตแล้วพบว่า 
ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ต้องขังที่มีปัญหาคือ ผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มกระท าผิดซ้ า ผู้ต้องขังพิการ 
ผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตหรือกาย ผู้ต้องขังไม่มีญาติหรือที่พักอาศัย เป็นต้น ก็จะจัดการอบรม
หลักสูตรให้ครบทั้ง 4 ด้าน ก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดกลุ่มผู้ต้องขังที่มีปัญหาไปท าการอบรมเพ่ิมเติม
ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละกลุ่มหรือบุคคล เช่นการให้ค าปรึกษาแนะแนว การบ าบัดเฉพาะ การจัดการ
รายกรณีโดยนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหรือผู้จัดการรายกรณีควบคู่กับการจัดท ากลุ่มบ าบัด เช่น 
กลุ่มจิตบ าบัด กลุ่มให้ค าปรึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ ทักษะชีวิต กลุ่มแนะแนว เป็นต้น รวมทั้ง
ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานให้ช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษหากทาง
เรือนจ าและทัณฑสถานไม่มีเจ้าหน้าเฉพาะในการด าเนินการ หรือประสานวิทยากรภายนอกเข้ามาให้
ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ 

นอกจากนี้ผู้ต้องขังที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยยังต้องออกไป
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายนอกเรือนจ าและทัณฑสถาน เช่น การพัฒนาศาสนสถานต่าง ๆ  การให้
ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ
ต่าง ๆ  เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้ปรับตัวเข้าสู่ชุมชนและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต   

2) การจัดวันนัดพบแรงงาน 
ในช่วงใกล้พ้นโทษเรือนจ าและทัณฑสถานจะต้องจัดงานวันนัดพบแรงงานโดยมี

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เหมาะสมและความรู้ที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการสมัครงานรวมถึงความรู้ในการประกอบธุรกิจ SMEs การเชิญหน่วยงานภายนอกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ เช่น บริษัท ห้างร้าน หรือธนาคารสถาบันการเงินให้ความรู้
และค าปรึกษาเรื่องสินเชื่อ เงินทุนในการท าธุรกิจ และการจัดตลาดนัดแรงงานโดยให้นายจ้างและ
ผู้ประกอบการเข้ามาเปิดรับสมัครผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเข้าท างาน แต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่
สามารถปรับได้ตามความพร้อมของเรือนจ าและทัณฑสถาน 

3) การประเมินความพร้อมก่อนปล่อย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะจัดท าบัญชีตรวจสอบความพร้อม (Check list) ในด้าน

ต่างของผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว เช่น ที่อยู่อาศัยหลังพ้นโทษ การวางแผนการด าเนินชีวิต แผนการ
ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
สภาพจิตใจของผู้ต้องขัง การยอมรับของชุมชนและสังคม หากพบว่าผู้ต้องยังมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหานั้นให้หมดไปก่อนได้รับการปล่อยตัว 

4) การติดตามหลังพ้นโทษ  
หลังจากปล่อยตัว 3 เดือน ทางเรือนจ าและทัณฑสถานจะท าการติดตามผลหลัง

ปล่อยตัวผู้ต้องขังไปด้วยวิธีการหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ติดตามผลด้วยตนเอง 
หรือประสานงานให้อบจ./อบต.ที่เป็นเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ช่วยติดตามผู้ต้องขัง จากนั้นรวบรวม
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ข้อมูลส่งไปยังฝ่ายแก้ไขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย กองสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ทุก ๆ  
3 เดือน1095 

4. ขั้นตอนดูแลหลังปล่อย  
ภายหลังปล่อยตัวทางเรือนจ าและทัณฑสถานจะประสานงานกับองค์กรของรัฐหรือ

องค์กรเอกชน มูลธิต่าง ๆ  เช่นมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี บ้านพระพร เพ่ือท าการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
หลังปล่อยตามปัญหาและความจ าเป็นของผู้ต้องขัง1096 

กล่าวโดยสรุป กรมราชทัณฑ์มีนโยบายและแผนงานรวมทั้งโครงการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดโดยมุ่งเน้นการแก้ไขพฤตินิสัยและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ต้องขัง ร่วมกับการ
เตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังในการกลับคืนสู่สังคมภายหลังปล่อยตัว โดยมุ่งหมายป้องกันไม่ให้
ผู้ต้องขังหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่าในการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือเข้ารับ
การบ าบัดของกรมราชทัณฑ์ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าและความต้องการของ
ผู้ต้องขังที่น าไปสู่การกระท าผิดแต่เน้นการจ าแนกตามประเภทคดีที่กระท าผิด ในขณะที่กรมคุม
ประพฤติมีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าและความต้องการของผู้ต้องขังมาใช้
แล้วดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป นอกจากนี้การด าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ยังมี
อุปสรรคและปัญหาอีกหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท าผิดซ้ า
ดังจะกล่าวถึงในภายหลัง 

4.1.2.2 การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยการคุมความประพฤติ  
ในกรณีที่ศาลพิพากษารอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดเนื่องจาก

เห็นว่าผู้กระท าผิดยังไม่ควรได้รับโทษจ าคุก ศาลอาจมีค าพิพากษาให้ควบคุมความประพฤติของบุคคล
ดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้ โดยศาลอาจจะก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการคุมความประพฤติไว้ เช่น ให้คุม
ความประพฤติของจ าเลยไว้ โดยให้จ าเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ต่อปี เป็นต้น 
ผู้กระท าผิดดังกล่าวย่อมตกอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติ สังกัดกรม
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในควบคุมความประพฤติของผู้กระท าผิดตามค าสั่ง
ศาล นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติยังมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมความประพฤติของผู้ต้องขังที่
ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษอีกด้วย1097 

การคุมความประพฤติ คือ การควบคุมและสอดส่องผู้กระท าผิดโดยไม่ต้องถูกควบคุม
ตัว โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในการคุมความประพฤติที่ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องปฏิบัติ และ
พนักงานคุมประพฤติจะคอยควบคุมดูแลและสนับสนุนผู้ถูกคุมความประพฤติตามระดับความเสี่ยงต่อ

                                                           
1095 กรมราชทัณฑ์, กองสังคมสงเคราะห์, ฝ่ายแก้ไขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย, 

คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
(กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 2555), หน้า 1-10. 

1096 กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์,  กลุ่มงานพัฒนาระบบการ
พัฒนาพฤตินิสัย, เรื่องเดิม, หน้า 1. 

1097 กรมคุมประพฤติ, การคุมความประพฤติ, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http:// 
www.probation.go.th  



336 
 

การกระท าผิดซ้ าและสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อุปนิสัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้โดยไม่หวน
กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก1098 

นับแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา กรมคุมประพฤติใช้เครื่องมือจ าแนกผู้กระท าผิดตาม
หลักเกณฑ์ความเสี่ยงหรือแนวโน้มในการกระท าผิดซ้ าและเกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการ เพ่ือ
คัดกรองระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มในการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด และสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้กระท าผิดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข1099 เนื่องจากเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้กระท าผิด
มีมูลเหตุมาจากปัจจัยหลายประการได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมของผู้กระท าผิดซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล กรมคุมประพฤติจึงมีนโยบายในการ
จ าแนกลักษณะของผู้กระท าผิดเพ่ือหาสาเหตุการกระท าผิดของแต่ละบุคคลทั้งในด้านพฤติกรรม 
อารมณ์ความรู้สึกและกระบวนการนึกคิด (Cognitive) เพ่ือวิเคราะห์หาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติส าหรับการวางแผนและจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความ
ประพฤติทั้งการติดตามสอดส่อง ควบคุมดูแล เยียวยาแก้ไขและให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย1100 โดย
เกณฑ์ความเสี่ยงหรือแนวโน้มในการกระท าผิดซ้ าที่กรมคุมประพฤติใช้อยู่ในปัจจุบันมี 6 ประการ คือ 

1. การกระท าผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกด าเนินคดี หรือถูกด าเนินคดีแต่ไม่มีโทษจ าคุก 
2. ประวัติการกระท าผิดที่ศาลพิพากษาจ าคุก หรือรอการลงโทษจ าคุก 
3. การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 
4. ประวัติการก่อเหตุรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาด

ความส านึก หรือความรับผิดชอบ  
5. การคบค้าสมาคมกับนักเลงอันธพาล หรือกลุ่มอาชญากร หรือผู้ค้าหรือผู้เสพยา

เสพติด 
6. ปัจจัยอื่น ๆ  ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระท าความผิด 
ร่วมกับการพิจารณาจากข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ  คือ ความส านึกผิดในคดี การบรรเทา

ผลร้ายในคดี ความรุนแรงของพฤติการณ์การกระท าผิดในคดี มีคดีอ่ืนอยู่ในระหว่างการด าเนินคดี
หรือไม่ และข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับหลักเกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระท าผิด จะประเมินว่า
ผู้กระท าผิดมีปัญหาความต้องการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย/สภาพแวดล้อม 
2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้อุปการะ/ผู้ดูแล 

                                                           
1098 เรื่องเดียวกัน. 
1099 กนกพรรณ กัลยาณสุต, รายงานผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการจ้าแนกและ

การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน (กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2555), หน้า 2.  
1100 กรมคุมประพฤติ, การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในงานของคุมประพฤติ, ค้นวันที่ 2 

กรกฎาคม 2558 จาก http://www.probation.go.th 

http://www.probation.go.th/


337 
 

3. ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วย 
4. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา/อาชีพ 
5. ปัญหาทางการเงิน 
6. การมีโรคประจ าตัวร้ายแรง 
7. การมีอาการผิดปกติทางจิต/บุคลิกภาพ/พฤติกรรม 
8. ปัญหาการดื่มสุรา 
9. ปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด 
10. ปัญหาอื่น ๆ 1101 
เมื่อท าการประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติแล้ว พนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบ

จะต้องจัดระดับการควบคุมสอดส่องและจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติแต่ละราย โดยวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติของงานคุมประพฤติคือ 

1. เพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติให้เป็นไปในทางที่พึง
ปรารถนา 

2. เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ถูกคุมความประพฤติกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก1102 
ส าหรับกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูของกรมคุมประพฤติมีทั้งแบบการให้ความช่วยเหลือเป็น

รายบุคคลส าหรับผู้ที่มีปัญหาเร่งด่วนเฉพาะด้านจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข และการจัดกิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือสร้างก าลังใจของสมาชิกกลุ่มและเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ต่อไป โดยโปรแกรมของกรมคุม
ประพฤติเป็นการ  บูรณาการความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพเข้าด้วยกัน เช่น ด้านจิตวิทยา 
พฤติกรรมศาสตร์  สังคมสงเคราะห์  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมและ
โปรแกรมต่าง ๆ  โดยกิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูของกรมคุมประพฤติมีหลากหลายรูปแบบได้แก่  

1. การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา  เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับ
ค าปรึกษาในเชิงจิตวิทยา เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุจากลักษณะจิตใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ 
แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมต่าง ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต โดยมี
พนักงานคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมีทั้งการให้ค าปรึกษาเป็น
รายบุคคลและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 

2. กิจกรรมการอบรม  เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการบรรยายและการอภิปรายเป็น
กลุ่มใหญ่ โดยเชิญวิทยากรผู้ให้ความรู้มาจากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ
กิจกรรมคือ รูปแบบกิจกรรมในการอบรมความรู้และเสริมสร้างพัฒนาความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะ
ความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมากจะเน้นในด้านการกระบวนการรู้คิด (cognition) เป็นส าคัญ 
เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

                                                           
1101 กนกพรรณ กัลยาณสุต, เรื่องเดิม, หน้า 6-7.  
1102 กรมคุมประพฤติ, วัตถุประสงค์ของการแก้ไขฟื้นฟู, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 
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และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด เช่นความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด กฎหมายทั่วไป กฎจราจร การประกอบอาชีพ เป็นต้น และกิจกรรมอีกรูปแบบคือกิจกรรม
อบรมธรรมะเพ่ือขัดเกลาจิตใจของผู้ถูกคุมความประพฤติ ด้วยการจัดอบรมหลักธรรมทางศาสนาเป็น
กลุ่มเพ่ือที่ผู้ถูกคุมความประพฤติจะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างถูกท านองคลองธรรม  

3. โปรแกรมค่าย เป็นการกิจกรรมกลุ่มในลักษณะการเข้าค่ายเป็นระยะเวลาสั้น ๆ  
3-5 วัน เพ่ือท ากิจกรรมตามตารางที่ก าหนดร่วมกัน ซึ่งโปรแกรมค่ายมีหลายรูปแบบทั้งค่ายจริยธรรม
ที่เน้นการปรับปรุงพฤติกรรมและอุปนิสัยด้วยหลักธรรมทางศาสนา ค่ายยาเสพติดที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการนึกคิดและพฤติกรรม (Cognitive – Behavioral  Approach) ที่ยังแบ่ง
ออกเป็นค่ายยาเสพติดส าหรับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด และค่ายยาเสพติดส าหรับผู้ค่ารายย่อย  โดย
จัดรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการป้องกันการหวนกลับไปเสพหรือมี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการสร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน   

4. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นการจัดโปรแกรมในลักษณะกลุ่มโดยให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวความคิดที่เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมกระท าผิดกฎหมายเพ่ือป้องกันการกระท าผิดซ้ า ลดพฤติกรรมเสี่ยง และมีทักษะการด ารง
ชีพที่เหมาะสม รวมทั้งการมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ซึ่งมีทั้งโปรแกรมพ้ืนฐานที่ผู้ถูก
คุมความประพฤติทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ตระหนักได้ถึงคุณค่าในตนเอง การมีเป้าหมายชีวิต 
การตระหนักได้ถึงปัจจัยเสี่ยงและการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และโปรแกรมเฉพาะด้ านที่มุ่ง
แก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะด้านนั้น ๆ  ได้แก่ ความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การจัดการกับอารมณ์ 
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธและการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพและ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา โดยมีการจัดท าโปรแกรมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทคือ โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติด โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้
ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน และโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ได้รับการพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจ าคุก 

5. โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดคดีจราจร (ขับรถขณะเมาสุรา) เป็นการจัด
กิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม มีการบรรยายความรู้ การสาธิต และการบ าเพ็ญประโยชน์ ด้วยการสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่ควรรู้ ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ และการลดเลิกแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งการสร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมด้วยการอบรมธรรมะ การจัดเวที
เสวนาเกี่ยวกับอันตรายจากการเมาแล้วขับ การท างานบริการสังคมและการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึก
และตระหนักได้ถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับ  

6.  การส่งต่อไปเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟู ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติเห็นว่าผู้ถูกคุม
ความประพฤติควรได้รับการบ าบัดด้วยวิธีการอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ทางส านักงานคุมประพฤติจะ
สามารถจัดให้ได้ เช่น การบ าบัดทางจิตโดยนักจิตวิทยา หรือการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดสุรา เป็นต้น 
พนักงานคุมประพฤติก็อาจจัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ไปเข้ารับการบ าบัดที่หน่วยงานอ่ืนที่มี
โปรแกรมท่ีเหมาะสมดังกล่าวได้  

7. การฝึกอบรมอาชีพ เป็นการจัดการฝึกหัดอาชีพให้ตามความสนใจหรือความ
ต้องการของผู้ถูกคุมประพฤติ โดยอาจจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไปเข้ารับการฝึกอาชีพที่หน่วยงาน
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หรือสถาบันต่าง ๆ  เช่น สภาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งส านักงานคุม
ประพฤติอาจจัดวิทยากรมาฝึกสอนวิชาชีพที่ส านักงานคุมประพฤติเป็นคราว ๆ ไป 

8. การแนะน างานอาชีพ เป็นการจัดแนะน าอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่
ว่างงานหรือก าลังหางานใหม่ได้ทราบข้อมูลแหล่งงานและการเปิดจ้างงาน  โดยสถาบันหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ  อาจเข้ามาแนะน างานอาชีพโดยตรง หรือส านักงานคุมประพฤติประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเช่นส านักงานจัดหางานจังหวัด  ให้มาให้ค าแนะน าด้านอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่
ส านักงานก็ได้  

9. การจัดให้ท างานบริการสังคม  เป็นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท างานบริการ
สังคมหรือสาธารณประโยชน์ในรูปแบบที่พนักงานคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติมีความเห็น
ตรงกันว่าเหมาะสม โดยเป็นการท างานให้กับสังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณะกุศล โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักและมีจิตส านึกในทาง
รับผิดชอบผู้อ่ืนและสังคมมากขึ้น ช่วยพัฒนาคุณค่าในตัวเอง ช่วยสร้างระเบียบวินัย  และช่วยให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติได้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเองด้วยการท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

10. การสงเคราะห์ เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามความ
จ าเป็นเช่น การสงเคราะห์ค่าพาหนะ ค่าอาหาร การศึกษา หรือเงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น1103 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากรมคุมประพฤติมีระบบการจัดการคุมความประพฤติ
และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติโดยค านึงถึงความเสี่ยงและความต้องการของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในแนวทางเดียวกับต่างประเทศ โดยท าการศึกษาการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและ
ความต้องการจากระบบของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา รวมทั้ง
ประเทศในทวีปยุโรปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และน ามาปรับใช้กับผู้กระท าผิดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงและความ
ต้องการรวมไปถึงการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ประโยชน์ ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อปัญหาการ
ขาดประสิทธิภาพการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่จะกล่าวถึงหลังจากนี้ 

4.1.2.3 การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยการปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษตามค า
พิพากษา  

ในทางปฏิบัติแม้ว่าศาลจะก าหนดโทษประหารชีวิตหรือก าหนดโทษจ าคุกไว้เป็น
ระยะเวลาเท่าใด แต่ในความเป็นจริงแล้วโทษจ าคุกหรือโทษประหารชีวิตตามค าพิพากษาของศาล
ดังกล่าวยังไม่ใช่โทษสุดท้ายส าหรับผู้กระท าผิด  เมื่อผู้กระท าผิดเข้าไปรับโทษจ าคุกในเรือนจ าแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการรอการประหารชีวิต ผู้กระท าผิดที่ต้องโทษจ าคุกหรือประหารชีวิตตามค าพิพากษา
ถึงที่สุดอาจจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษที่มีผลเป็นการลดโทษแก่ผู้กระท าผิดลงหรือปล่อยตัว
ผู้กระท าผิดไปก่อนก าครบก าหนดโทษตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ส าหรับผู้กระท า

                                                           
1103 กรมราชทัณฑ์, การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก
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ผิดที่ประพฤติตัวดีก็อาจได้รับการพักการลงโทษกล่าวคือได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวไปก่อนก าหนดครบ
ก าหนดโทษตามค าพิพากษาได้  

การปล่อยตัวผู้กระท าผิดด้วยการอภัยโทษมีที่มาจากแนวความคิดเรื่องการให้โอกาส
แก่ผู้กระท าผิดให้ได้รับโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยการกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมเร็วขึ้นด้วยการอภัยโทษให้แก่ผู้กระท าผิดที่มีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือที่ได้ไม่กลับไป
กระท าผิดซ้ าอีก1104 เช่นเดียวกับการพักการลงโทษที่ถือเป็นมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดมาตรการ
หนึ่งเช่นกัน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่รับโทษจ าคุกมาเป็นเวลานานมักจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้าสู่
สังคมเมื่อพ้นโทษและมักจะกระท าผิดกฎหมายซ้ าอีก การพักการลงโทษด้วยการเปิดโอกาสให้
ผู้กระท าผิดได้กลับสู่สังคมก่อนก าหนดโทษตามค าพิพากษาจึงสามารถช่วยให้ผู้กระท าผิดที่ได้รับ
โอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอกได้ง่ายขึ้น1105 ส าหรับการลดวันต้องโทษก็เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันคือ เป็นมาตรการจูงใจให้ผู้ต้องขังให้ประพฤติตัวดี  อยู่ในระเบียบวินัย มีความ
อุตสาหะตั้งใจรับการศึกษาอบรมและท างานฝึกวิชาชีพมากขึ้น และเพ่ือลดปัญหาผู้พ้นโทษกระท าผิด
ซ้ า1106  

การปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษจึงเป็นมาตรการในเชิงที่เน้นการ
สนับสนุนให้ผู้กระท าผิดมีแรงจูงใจและกระตือรือร้นที่จะแก้ไขตนเองเพ่ือที่จะได้รับโอกาสในการ
กลับไปใช้ชีวิตดังเช่นคนอ่ืน ๆ ในสังคม โดยระบบการพักการลงโทษ การอภัยโทษ และการลดวัน
ต้องโทษในประเทศไทยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การพักการลงโทษ 
การพักการลงโทษเป็นการพักการลงโทษจ าคุกให้แก่ผู้ต้องขังที่ก าลังรับโทษจ าคุก

ตามค าพิพากษาที่มีความประพฤติดีหรือกระท าการงานก้าวหน้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ท าให้
บุคคลดังกล่าวได้รับโอกาสในการปล่อยตัวก่อนที่จะครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาจริง  ๆ  โดยการ
พักการลงโทษมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 3 ประการคือ 

1) วัตถุประสงค์ในแง่ของรัฐ การพักการลงโทษมีประโยชน์เพ่ือช่วยลดความ
แออัดของเรือนจ าด้วยการระบายผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปจากเรือนจ าเสียบ้าง ซึ่งมีผลช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการบริหารจัดการเรือนจ าอีกทางหนึ่ง 

2) วัตถุประสงค์ในแง่ของผู้กระท าผิด การพักการลงโทษเป็นมาตรการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดมาตรการหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่รับโทษจ าคุกมาเป็นเวลานานมักจะมี
ปัญหาในการปรับตัวเข้าสู่สังคมเมื่อพ้นโทษและมักจะกระท าผิดกฎหมายซ้ าอีก การพักการลงโทษมี
ขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้กระท าผิดที่รับโทษตามค าพิพากษาได้รับโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก
ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากภายหลังจากการพักการลงโทษแล้ว ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษดังกล่าวจะยังคง

                                                           
1104 ยุพาวดี ปานช่วย, การอภัยโทษ ศึกษาหลักการพิจารณาตัวผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคล

และนโยบายทางอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2557). 

1105 มณฑิรา ศิลปศร, เรื่องเดิม. 
1106 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 
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ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลความประพฤติรวมไปถึงระบบการให้ความช่วยเหลือจากรัฐในการ
ปรับตัวเมื่อได้รับการปล่อยตัวเข้าสู่สังคม โดยบุคคลดังกล่าวยังไม่ถึงกับมีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เสีย
ทีเดียว การพักการลงโทษร่วมกับการคุมความประพฤติและการให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวแก่ผู้
ที่ได้รับการพักการลงโทษจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่เคยรับโทษจ าคุกได้มีโ อกาส
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีอิสรภาพได้อย่างราบรื่น 

3) วัตถุประสงค์ในแง่สังคม การพักการลงโทษช่วยปกป้องคุ้มครองสังคมในทาง
หนึ่งเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมยังคงติดตาม ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ที่ได้รับการพักการ
ลงโทษเมื่อออกไปสู่สังคม และยังมีเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติต่าง ๆ ที่ผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษจะต้องปฏิบัติตามและหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติที่ร้ายแรงดังกล่าว 
ผู้กระท าผิดดังกล่าวก็จะต้องถูกเพิกถอนการพักการลงโทษและต้องกลับไปรับโทษจ าคุกตามค า
พิพากษาเดิมอีกครั้ง การพักการลงโทษจึงมีส่วนช่วยให้ผู้ ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษเกิด
ความคุ้นเคยกับแบบแผนอันช่วยด้วยกฎหมายของสังคมและการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับ
การพักการลงโทษไว้จึงเป็นการช่วยคุ้มครองสังคมจากการกระท าผิดกฎหมายโดยอ้อม1107 

ส าหรับการพักการลงโทษของไทยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
มาตรา 32 ที่บัญญัติว่า “ผู้ต้องขังเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 
ความก้าวหน้าในการศึกษาและท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษอาจได้รับ
ประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้...(5) พักการลงโทษภายใต้บังคับเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรี
ก าหนดไว้ แต่การพักการลงโทษนี้จะพึงกระท าได้ต่อเมื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของก าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี ในกรณีที่ต้องโทษจ าคุก
ตลอดชีวิตและระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินกว่า
ก าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่...” 

หลักเกณฑ์ในการพักการลงโทษในประเทศไทยจึงสรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ าก่อนครบ

ก าหนดระยะเวลาต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 
2. ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษจะต้องเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดคือผู้ต้องขังที่

ศาลออกหมายจ าคุกคดีถึงที่สุดแล้วและได้รับโทษจ าคุกมาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก าหนดโทษตามค า
พิพากษาของศาล หรือในกรณีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตจะต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 
ปี ซึ่งเป็นการวางระยะเวลาเพ่ือพิสูจน์ความประพฤติของผู้ต้องขังก่อนว่าสมควรจะได้รับการพักการ
ลงโทษหรือไม ่

3. คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักการลงโทษกฎหมายก าหนดไว้อย่างกว้าง
คือ “ความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาและท าการงานเกิดผลดี หรือท า
ความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ” จึงเป็นดุลพินิจของผู้ที่มีอ านาจพิจารณาในการพิจารณาว่าผู้ต้องขัง
คนใดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพักการลงโทษ 

                                                           
1107 มณฑิรา ศิลปศร, เรื่องเดิม. 
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4. ในการพักการลงโทษจะมีการคุมความประพฤติไว้ในระหว่างระยะเวลาพักการ
ลงโทษมีก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินก าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ โดยจะมีการก าหนดเงื่อนไขการ
ปฏิบัติตัวในระหว่างระยะเวลาคุมประพฤติด้วย   

5. ระยะเวลาในระหว่างที่ได้รับการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวให้ออกไป
อยู่นอกเรือนจ าถือว่าเป็นระยะเวลาได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาด้วย ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวพ้น
โทษโดยเด็ดขาด ดังนั้น หากผู้ได้รับการพักการลงโทษประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติก็อาจ
ถูกน าตัวกลับมารับโทษตามค าพิพากษาที่ยังเหลืออยู่และอาจถูกลงโทษทางวินัยด้วย 

6. ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่จะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษได้จะต้องเป็นผู้ต้องขัง
เด็ดขาดระดับชั้นดีขึ้นไป1108 โดยผู้ต้องขังเด็ดขาดอาจได้รับการพักการลงโทษดังต่อไปนี้ 

1)   ชั้นเยี่ยม ไม่เกินหนึ่งในสามของก าหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาดในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับ
หลังสุด 

2)   ชั้นดีมาก ไม่เกินหนึ่งในสี่ของก าหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด
ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด 

3)  ชั้นดี ไม่เกินหนึ่งในห้าของก าหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดใน
กรณีท่ีมีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด1109 

ส าหรับขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดเพ่ือพักการลงโทษนั้นมี 3 
ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง เรือนจ าและทัณฑสถานต้องน ารายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติ
ตาม   มาตรา 35(5) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และเข้าหลักเกณฑ์การพักการลงโทษ 
(พ.ศ. 2556) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ข้อ 92 วรรคสอง มาจัดท าบัญชีเป็นสองบัญชี 
คือ บัญชีผู้ต้องขังเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษกับบัญชีผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ไม่อยู่
ในข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดในชั้น
เรือนจ าเพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป1110  โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าข่ายสมควร
ได้รับการพักการลงโทษหรือไม่สมควรได้รับการพักการลงโทษตามท่ีปรากฏในหลักเกณฑ์การพิจารณา
พักการลงโทษ (พ.ศ. 2556) ของกรมราชทัณฑ์มีดังต่อไปนี้1111  

 
 
 

                                                           
1108 เนติพันธ์ บุญมา, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
1109 ข้อ 92 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2553 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479. 
1110 กรมราชทัณฑ์, หนังสือด่วนมาก ที่ ยธ. 0706/2440, 10 พฤศจิกายน 2553.  
1111 หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ (พ.ศ. 2556) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 

2556 เป็นต้นไป 
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1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ต้องขังเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษ 
1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายมาตรา 32 และมาตรา 32(5) แห่ง

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และข้อ 91 และข้อ 92 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 
2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 

2) มีระยะเวลาการคุมประพฤติไม่เกิน 5 ปี  
3) ต้องโทษจ าคุกครั้งแรก ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีเคยต้องโทษจ าคุกในความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท หรือลหุโทษ ส าหรับกรณีเคยต้องโทษจ าคุกและได้รับการล้างมลทินตาม
พระราชบัญญัติล้างมลทินมาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการต้องโทษจ าคุกครั้งแรก 

2. การตรวจพิจารณาพักการลงโทษของคณะกรรมการพักการลงโทษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ “ให้ความเห็นชอบพักการลงโทษ” โดยให้พิจารณาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
เด็ดขาด ดังนี้ 

1)  พฤติการณ์ในระหว่างที่คุมขังอยู่ในเรือนจ าและทัณฑสถาน เกี่ยวกับความ
อุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาการท างาน การฝึกอบรมวิชาชีพและอ่ืน ๆ  หรือท าความชอบแก่
ราชการเป็นพิเศษ และความประพฤติ ซึ่งส่อแสดงว่าปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ขึ้น เป็นที่ไว้วางใจแล้ว 

2)  พฤติการณ์ก่อนมาต้องโทษ เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ ประวัติการ
ต้องโทษ เป็นต้น  

3)   พฤติการณ์กระท าผิดที่คณะกรรมการพักการลงโทษ ต้องใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ ในคดีความผิดต่อไปนี้  

(1)  ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกกรณี 
(2)  ความผิดต่อชีวิตที่เป็นมือปืนรับจ้าง หรือลักษณะเป็นมือปืนรับจ้าง หรือ

พฤติการณ์ฆ่าผู้อ่ืนอย่างโหดเหี้ยม  
(3)  ความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระท าช าเราผู้เสียหายอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือมี

พฤติการณ์อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง  
(4)  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ กรณีลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ที่มี

การฆ่าเจ้าทรัพย์ หรือท าร้ายเจ้าทรัพย์ไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือ กระท าผิดลักษณะเป็นแก๊งอาชญากร
อาชีพ คดีท่ีเป็นภัยร้ายแรงต่อความสงบสุขของสังคม 

(5)  ความผิดที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(6)  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งผลการตรวจสอบจากส านักงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่าเข้าข่ายเป็นผู้กระท าผิด “รายส าคัญ” หรือคดีที่มีของกลาง
เป็นจ านวนมาก  

ทั้งนี้ คดีความผิดตาม (1) ถึง (6) หากต้องโทษมาพอสมควรแก่โทษ มีการพัฒนา
พฤตินิสัย สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว เหลือโทษจ าคุกต่อไปไม่
มากก็ควรให้โอกาส 
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4)  ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะ รวมทั้งฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวและ
การประกอบอาชีพของผู้ต้องขังเด็ดขาดภายหลังจากท่ีได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ 

คณะกรรมการพักการลงโทษ มีอ านาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาพักการลงโทษเป็นราย ๆ 
ไป1112 

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาและสามารถคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดที่จะ
ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้แล้ว ทางเรือนจ าก็จะส่งรายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ผ่านการ
คัดเลือกดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังเด็ดขาดแต่ละรายเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาพักการลงโทษไปยังกรมราชทัณฑ์เพ่ือเสนอให้ “คณะกรรมการพักการลงโทษ” พิจารณา
ต่อไป1113 เป็นขั้นตอนสุดท้าย  

ขั้นตอนที่สาม คณะกรรมการพักการลงโทษ (Parole board) ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2553 ข้อ 91  มีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบการพักการลงโทษ ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรม
มอบหมาย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกรมการ
ปกครอง ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการ
ส านักทัณฑปฏิบัติเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส่วนพักการลงโทษ เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ1114 จะท าการพิจารณาเพ่ือเห็นชอบการพักการลงโทษส าหรับผู้ต้องขังเด็ดขาด
แต่ละรายจากนั้นจึงส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอนุมัติการพักการลงโทษต่อไป1115 

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอนุมัติการพักการลงโทษแล้ว กรมราชทัณฑ์จะ
สั่งการให้เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดที่
ได้รับอนุมัติให้พักการลงโทษเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 6 เดือน โดยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้
ด าเนินการตามแนวทางของคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย พ.ศ. 25531116 และจะต้องมีการ
อบรมและชี้แจงผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับอนุมัติให้พักการลงโทษทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไข
การคุมประพฤติภายหลังปล่อยตัวอย่างเคร่งครัดด้วย1117 

 
 

                                                           
1112 หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ (พ.ศ. 2556), เรื่องเดิม. 
1113 เนติพันธ์ บุญมา, เรื่องเดิม, หน้า 19.; กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553 ข้อ 91 
1114 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) 
1115 เนติพันธ์ บุญมา, เรื่องเดิม, หน้า 20.  
1116 กรมราชทัณฑ์, หนังสือที่ ยธ 0715/2667, 17 ธันวาคม 2552; เนติพันธ์ บุญมา, เรื่อง

เดิม. 
1117 กรมราชทัณฑ์, หนังสือที่ ยธ 0706.3/780, 1 เมษายน 2554; เนติพันธ์ บุญมา, เรื่อง

เดิม. 
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เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในระหว่างปล่อยตัวเพ่ือพักการลงโทษ  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2553 ข้อ 94 และ ข้อ 95 ก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับ

อนุมัติให้พักการลงโทษต้องกระท าหรือห้ามกระท าอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ 
ข้อ 94 เงื่อนไขท่ีเป็นข้อห้ามกระท าการมีดังต่อไปนี้ 
1.  ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่ สถานที่ หรือตามเวลา ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก าหนด 
2.  ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจน าไปสู่การกระท าผิดอีก 
3.  ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให้

โทษทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ทุกชนิด 
4.  ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เช่น เสพสุราหรือเล่นการพนันที่อาจน าไปสู่การ

กระท าผิดกฎหมายอีก1118 
ข้อ 95  เงื่อนไขให้กระท าการมีดังต่อไปนี้ 
1.  ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าจะครบก าหนด

โทษหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติก าหนด 
2.  ให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้งไว้ หากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนผู้

อุปการะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้แจ้งพนักงานคุม
ประพฤติทราบภายในก าหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป 

3.  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าและค าตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติก าหนด 

4.  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ นั้น ไม่ว่าโทษสถานใด ผู้นั้นหรือผู้
อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง 

5.  ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต หากเปลี่ยนสถานที่ท างานหรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้ง
พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายใน
ก าหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป1119 

โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 14 ข้อ 96 ก าหนดว่าจะก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวข้อเดียวหรือ
หลายข้อส าหรับผู้ต้องขังแต่ละรายก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแก่ลักษณะของบุคคลและ
พฤติการณ์1120 โดยหากปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ บุคคล
ดังกล่าวอาจถูกจับกลับมาได้โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายจ าคุกและจะต้องกลับไปรับโทษจ าคุกใน
เรือนจ าตามระยะเวลาต้องโทษจ าคุกที่ยังเหลืออยู่ตามค าพิพากษา โดยนอกจากจะถูกเพิกถอนการพัก
การลงโทษแล้วยังอาจถูกลงโทษทางวินัยอีกด้วย1121 

                                                           
1118 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ข้อ 94 
1119 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ข้อ 95 
1120 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553) ข้อ 96. 
1121 เนติพันธ์ บุญมา, เรื่องเดิม, หน้า 50-51. 
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จากขั้นตอนพิจารณาอนุมัติการพักการลงโทษและหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการ
ลงโทษดังกล่าวเห็นได้ว่ากระบวนการพักการลงโทษมีการด าเนินการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยทาง
เรือนจ าและทัณฑสถานจะท าการคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นและท าการ
ตรวจสอบประวัติส่วนตัว ประวัติการกระท าผิดในอดีตและพฤติการณ์การกระท าผิดของผู้ต้องขัง
ดังกล่าวโดยละเอียด จากนั้นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกในระดับเรือนจ าและ
คณะกรรมการพักการลงโทษชุดใหญ่ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2553 ข้อ 91 และ 
ข้อ 92 กระบวนการพิจารณาพักการลงโทษจึงค่อนข้างรัดกุม นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
พักการลงโทษ (พ.ศ. 2556) ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญนอกเหนือจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32(5) โดยเฉพาะประวัติการรับโทษจ าคุกและลักษณะความผิดที่อยู่ใน
ข่ายและไม่อยู่ในข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษไว้โดยพิจารณาจากพฤติการณ์การกระท าผิดทั้งใน
อดีตและปัจจุบันของผู้ต้องขังเป็นส าคัญ  

ส าหรับสถิติการพักการลงโทษนั้นพบว่ามีจ านวนผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับอนุมัติให้พัก
การลงโทษลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2546 มีผู้ต้องขังเด็ดขาดได้รับ
การพักการลงโทษ 22,420 คน ปี พ.ศ. 2547 มีจ านวน 13,384 คน ปี พ.ศ. 2548 มีจ านวน 7,082 
คน ปี พ.ศ. 2549 มีจ านวน 5,158 คน ปี พ.ศ. 2550 มีจ านวน 5,094 คน ปี พ.ศ.2551 มีจ านวน 
3,336 คน ปี พ.ศ. 2552 มีจ านวน 3,065 คน และปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 2,917 คน1122  

จากสถิติในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ในจ านวนผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับอนุมัติให้พักการ
ลงโทษ 2,917 คน มีผู้กระท าผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 โดยแยกเป็น
การกระท าผิดอาญาขึ้นอีก 16 คน และกระท าผิดเงื่อนไขอ่ืน ๆ  เช่น ไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม
ประพฤติ ไม่พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะ ออกนอกเขตพ้ืนที่คุมประพฤติและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษอีก รวม 11 คน1123 แสดงให้เห็นว่าระบบการคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดเพ่ือพักการลงโทษและคุม
ประพฤติผู้ต้องขังเด็ดขาดค่อนข้างได้ผลในทางปฏิบัติพอสมควร       

อย่างไรก็ดี ปรากฏสถิติผู้เข้ารับการคุมประพฤติเนื่องจากได้รับการพักการลงโทษของ
กรมคุมประพฤติที่แตกต่างจากสถิติของกรมราชทัณฑ์เล็กน้อย คือ ปรากฏสถิติผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษที่เข้ารับการควบคุมและสอดส่อง ในปี พ.ศ. 2546 จ านวน 29,054 คน ปี พ.ศ. 2547 จ านวน 
15,077 คน ปี พ.ศ. 2548 จ านวน 6,967 คน ปี พ.ศ. 2549 จ านวน 6,030 คน ปี พ.ศ. 2550 
จ านวน 4,817 คน ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 3,704 คน ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 5,847 คน ปี พ.ศ. 2553 
จ านวน 4,513 คน ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 5,451 คน ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 5,606 คน ปี พ.ศ. 2556 
จ านวน 8,205 คน ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 18,172 คน และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน

                                                           
1122 กรมราชทัณฑ์, สถิติพักการลงโทษ, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www. 

correct.go.th/mis/statcorrect/3_3.html; กรมราชทัณฑ,์ รายงานผลการด้าเนินงานด้านทัณฑ
ปฏิบัติ ประจ้าปี 2553 (กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 2553), หน้า 15.  

1123 กรมราชทัณฑ์, รายงานผลการด้าเนินงานดา้นทัณฑปฏิบัติ ประจ้าปี 2553, หน้า 17. 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 10,963 คน1124 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้นโยบายพักการลงโทษ
มากขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา                                                                                                                                                                           

2. การลดวันต้องโทษจ าคุก 
การลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นมาตรการจูงใจให้ผู้ต้องขังพยายามประพฤติตัวดี เพ่ือจูง

ใจให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะตั้งใจรับการศึกษาอบรมและ
ท างานฝึกวิชาชีพมากขึ้น และเพ่ือลดปัญหาผู้พ้นโทษกระท าผิดซ้ า พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2479 จึงก าหนดให้มีการลดวันต้องโทษจ าคุกให้แก่ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ประพฤติตนดี เพ่ือให้ได้รับการ
ปล่อยตัวจากเรือนจ าเร็วขึ้น โดยหลังจากปล่อยตัวจากเรือนจ าแล้วให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดผู้นั้นยังอยู่
ภายใต้การควบคุมความประพฤติของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะครบก าหนดโทษ1125  

การลดวันต้องโทษในประเทศไทยมีแบบอย่างมาจากการลดวันต้องโทษ Remission 
Law ในประเทศอังกฤษ และ Good Time Law ของประเทศสหรัฐอเมริกา สาเหตุที่มีการน าระบบ
ลดวันต้องโทษมาใช้ในประเทศไทยก็เนื่องจากประเทศไทยเคยเกิดปัญหาผู้ต้องขังก่อการจราจลเพ่ือ
เรียกร้องให้มีการพระราชทานอภัยโทษในช่วงที่ไม่มีการพระราชทานอภัยโทษมาเป็นระยะเวลานาน 
กรมราชทัณฑ์จึงน าวิธีการลดวันต้องโทษมาใช้เพ่ือบรรเทาความต้องการของผู้ต้องขังที่ต้องการได้รับ
การปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาและเพ่ือเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดตาม
หลักทัณฑวิทยา1126  

โดยมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 บัญญัติว่า “ผู้ต้องขัง
เด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาและท าการ
งานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้... 

1. ลดวันต้องโทษจ าคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจ าคุกจะพึงกระท าได้ ต่อเมื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดได้รับ
โทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษ
จ าคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ าคุกมีก าหนดเวลา 

2. ในการลดวันต้องโทษตาม (6) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนของกรม
ราชทัณฑ์ กรมต ารวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห์ และ จิตแพทย์จากกรมการแพทย์เป็นผู้
พิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก…” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวหลักเกณฑ์ในการลดวันต้องโทษจ าคุกมีดังนี้ 

                                                           
1124 กรมคุมประพฤติ, สถิติคดีควบคุมและสอดส่องขอส้านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน, ค้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.probation. 
go.th/ 

1125 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 
1126 ธีรารัตน์ สัมมา, กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ: ศึกษากรณีลดวันต้องโทษจ้าคุก 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546), หน้า 126. 
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1. ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับลดวันต้องโทษจ าคุกคือผู้ต้องขังเด็ดขาดที่จ าคุกมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี ในกรณีที่ต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิต โดยผู้ต้องขังเหล่านี้จะได้รับ
การสะสมวันลดโทษจ าคุกในวันแรกของการจ าคุกเดือนที่ 7 หรือในวันแรกของการจ าคุกปีที่ 11 
ตามล าดับ1127  

2. ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการลดวันต้องโทษจะได้ลดวันต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 5 วัน 
ต่อเดือน  โดยในทางปฏิบัติกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ก าหนดจ านวนวันลดโทษจ าคุกไว้ดังต่อไปนี้ 

ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม    จะได้รับวันลดโทษเดือนละ 5 วัน 
ผู้ต้องขังชั้นดีมาก   จะได้รับวันลดโทษเดือนละ 4 วัน 
ผู้ต้องขังชั้นดี  จะได้รับวันลดโทษเดือนละ 3 วัน 
โดยทางเรือนจ าและทัณฑสถานจะรวบรวมวันลดโทษสะสมของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุก

รายไว้ให้จนกระทั่งเมื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดรายใดมีวันลดโทษสะสมเท่ากับจ านวนวันต้องโทษจ าคุกตาม
พิพากษาที่เหลือ (ภายหลังจากได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษแล้วถ้ามี) ทางเรือนจ า
และทัณฑสถานจะน าข้อมูลการลดวันต้องโทษพร้อมรายงานผลการสืบเสาะข้อเท็จจริงถึงฐานะความ
เป็นอยู่ ความเชื่อถือของผู้อุปการะ ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพพร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง1128เสนอคณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดราย
ดังกล่าวไป โดยการพิจารณาดังกล่าวมีข้ึนทุกเดือน1129  

อนึ่ง ผู้ต้องขังเด็ดขาดข้ันกลาง ชั้นเลวและชั้นเลวมากจะไม่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว
ข้างต้น จะต้องรอสะสมความดีจนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ต้องขังชั้นดีเป็นอย่างน้อยจึงจะได้เริ่มต้นสะสมวัน
ลดโทษจ าคุก1130 

3. คณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษจ าคุกประกอบไปด้วยอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรม
ประชาสงเคราะห์ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักคุมประพฤติ 
(ปัจจุบันส านักคุมประพฤติยกระดับเป็นกรมคุมประพฤติ) เป็นเลขานุการ ผู้อ านวยการส่วนพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายลดวันต้องโทษจ าคุกเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาลดวันต้องโทษให้แก่ผู้ต้องขังเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 และกฎกระทรวง
มหาดไทยฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521)1131  

                                                           
1127 เรื่องเดียวกัน, หน้า 108. 
1128 เรื่องเดียวกัน, หน้า 112. 
1129 กรมราชทัณฑ์, เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี, การพักการลงโทษ, ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 

2558 จากhttp://www.correct.go.th/copsura/about/prisonner.htm  
1130 ธีรารัตน์ สัมมา, เรื่องเดิม, หน้า 108. 
1131 ภาคผนวก ค แห่งค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 429/2539 

http://www.correct.go.th/copsura/about/prisonner.htm
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4. ในกรณีที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการสะสมวันลดวันต้องโทษจ าคุกกระท าผิดวินัย 
เช่น ท าร้ายหรือพยายามท าร้ายพนักงานเจ้าหน้า พยายามหลบหนี ก่อการวิวาทกับผู้ต้องขังอ่ืนเนือง ๆ  
จงใจหลีกเลี่ยงการงาน หรือเล่นการพนัน เป็นต้น จะต้องถูกตัดวันลดวันต้องโทษจ าคุกออกตามความ
ร้ายแรงของการผิดวินัยดังกล่าว 1132 

5. เมื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดเหลือโทษจ าคุกต่อไปเท่ากับจ านวนวันที่ได้รับการลดวัน
ต้องโทษจ าคุก ให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดดังกล่าวไป แต่ผู้ต้องขังเด็ดขาดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดดังกล่าวในระหว่างได้รับการปล่อยตัวไป โดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ก าหนดให้น าเงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามกระท าการและให้กระท าการส าหรับผู้ได้รับ
การพักการลงโทษตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 94 ถึง ข้อ 98 มาบังคับใช้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวเพราะได้รับการลดวัน
ต้องโทษโดยอนุโลม1133 หากปรากฏว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวไปเนื่องจากได้รับการลด
วันต้องโทษจ าคุกดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างหนึ่งอย่างใด 
ผู้ต้องขังเด็ดขาดดังกล่าวอาจถูกจับตัวกลับมารับโทษจ าคุกตามระยะเวลาต้องโทษจ าคุกที่ยังเหลืออยู่
และอาจถูกลงโทษทางวินัยอีกสถานหนึ่ง1134 

การลดวันต้องโทษจ าคุกเมื่อออกไปท างานสาธารณะ 
นอกจากการลดวันต้องโทษเป็นการทั่วไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) 

แล้ว ผู้ต้องขังเด็ดขาดท่ีออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ ายังได้รับประโยชน์โดยการลดวันต้องโทษ
จ าคุกเท่ากับจ านวนวันที่ออกไปท างานอีกด้วย คือ เมื่อออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ า 1 วัน ก็
จะได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุก 1 วัน1135 

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าจะต้อง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประกอบไปด้วยข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป ที่อธิบดีแต่งตั้งไม่น้อย
กว่า 3 คน เป็นกรรมการ โดยคนหนึ่งต้องเป็นผู้บัญชาการเรือนจ าและให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 1136ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงอายุ ประวัติ
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฝีมือ หรือ

                                                           
1132 ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
1133 ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
1134 ธีรารัตน์ สัมมา, เรื่องเดิม, หน้า 108. 
1135 ข้อ 1 และ ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2523) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
1136 ข้อ 4. แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
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ความรู้ความช านาญในงาน สภาพแห่งความผิดของผู้นั้น และสภาพของท้องถิ่น ว่าสมควรให้ผู้ต้องขัง
เด็ดขาดผู้นั้นออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ าหรือไม่1137 

จากขั้นตอนการลดวันต้องโทษทั้ง 2 ประเภท ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการลดวัน
ต้องโทษทั่วไปจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังที่มีก าหนดระยะเวลาจ าคุกตามค าพิพากษาไม่ยาวนานมาก
นัก เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้ผู้ต้องขังสามารถได้รับประโยชน์จากการลดวันต้องโทษได้ไม่เกิน 5 
วัน ต่อเดือน หรือเท่ากับ 60 วันต่อปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังที่มีก าหนดระยะเวลาจ าคุกไม่ยาวนานมาก
อาจได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้น แต่ส าหรับผู้ต้องขังที่มีก าหนดระยะเวลาจ าคุกยาวนานหลาย ๆ ปี 
อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการสะสมวันลดวันต้องโทษจนกว่าจะเหลือเท่าระยะเวลาต้องโทษตาม
ค าพิพากษา ซึ่งส าหรับผู้ต้องขังลักษณะนี้อาจจะต้องอาศัยประโยชน์จากการได้รับพระราชทานอภัย
โทษร่วมด้วยจึงจะได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้น 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาสถิติผู้ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากการลดวันต้องโทษที่เข้ารับ
การคุมประพฤติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากการลดวันต้องโทษค่อนข้างมาก
พอสมควรและมากกว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวเพราะเหตุพักการลงโทษด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ปี 
พ.ศ. 2546 จ านวน 20,032 คน ปี พ.ศ. 2547 จ านวน 20,018 คน ปี พ.ศ. 2548 จ านวน 22,492 
คน ปี พ.ศ. 2549 จ านวน 17,517 คน ปี พ.ศ. 250 จ านวน 18,083 คน ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 
16,169 คน ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 20,005 คน ปี พ.ศ.2553 จ านวน 18,208 คน ปี พ.ศ. 2554 
จ านวน 27,662 คน ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 19,863 คน ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 26,807 คน ปี พ.ศ. 
2557 จ านวน 23,478 คน และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 จ านวน 10,135 
คน1138  

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าการลดวันต้องโทษจ าคุกเป็นการให้ความส าคัญกับความประพฤติ
การอยู่ในระเบียบวินัย ความก้าวหน้าอุตสาหะในการศึกษาอบรมและการท างานฝึกอาชีพ หรือการท า
ความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษของผู้ต้องขังในระหว่างอยู่ในเรือนจ ามากกว่าพฤติการณ์การกระท าผิด
หรือประวัติการกระท าผิดของผู้ต้องขังในอดีต และในส่วนของการปล่อยตัวนั้น แม้ว่าผู้ต้องขังจะได้รับ
การปล่อยตัวเนื่องจากการลดวันต้องโทษแล้วก็ยังต้องอยู่ภายใต้การคุมประพฤติต่อไปจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลาต้องโทษตามค าพิพากษา และอาจถูกจับกลับมารับโทษจ าคุกใหม่ได้หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ เท่ากับว่าผู้ต้องขังเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้โทษตามค าพิพากษานั่นเอง ไม่ถือว่าพ้นโทษตามค า
พิพากษาแต่อย่างใด นักวิชาการบางท่านจึงเห็นว่า การลดวันต้องโทษไม่มีผลกระทบต่ออ านาจตุลา
การโดยตรง1139  

 
 

                                                           
1137 ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
1138 กรมคุมประพฤติ, สถิติคดีควบคุมและสอดส่องขอส้านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน. 
1139 ธีรารัตน์ สีมา, เรื่องเดิม, หน้า 129. 
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3. การพระราชทานอภัยโทษ 
การพระราชทานอภัยโทษมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย เดิมเป็นการใช้พระราชอ านาจ

ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ ต้องราชทัณฑ์เนื่องใน
โอกาสส าคัญของบ้านเมืองตามพระราชด าริหรือพระราชประสงค์ขององค์พระมหากษัตริย์ แต่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 การพระราชทานอภัยโทษจะต้องกระท าภายในกรอบ
ของรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 7 โดยพระมหากษัตริย์จะทรงใช้
พระราชอ านาจทางฝ่ายบริหารในการมีพระราชวินิจฉัยฎีกาที่ทูลเกล้าฯถวายขึ้นมาหรือจากการถวาย
ค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี1140 

การพระราชทานอภัยโทษ หมายถึง “การพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์แก่ผู้ต้องโทษให้ได้รับการปล่อยตัวหรือลดโทษแล้วแต่กรณี ทั้งในรูปของการ
พระราชทานอภัยโทษขึ้นมา และในรูปของการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปโดยรัฐบาล 
(คณะรัฐมนตรี) เป็นผู้เสนอให้มีการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสหรือวาระที่ส าคัญเกี่ยวกับ
องค์พระมหากษัตริย์และบ้านเมืองโดยก าหนดเป็นพระราชกฤษฎีกา”1141 

วัตถุประสงค์ของการพระราชทานอภัยโทษในปัจจุบัน 
1.  เพ่ือให้เกิดผลต่อความมั่นคงของชาติ เพราะการพระราชทานอภัยโทษก่อให้เกิด

ความรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในหมู่ผู้ต้อง
ราชทัณฑ์  

2.  การพระราชทานอภัยโทษจะสามารถแก้ไขความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม 
เปิดโอกาสให้มีการทบทวนโต้แย้งแสดงความบริสุทธิ์  

3. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในกิจการราชทัณฑ์ที่จะน าการ
พระราชทานอภัยโทษมาเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลต่อการปกครองใน
เรือนจ า  

4.  ช่วยลดจ านวนผู้ต้องขัง ผ่อนคลายความแออัดยัดเยียดในเรือนจ าลงได้ เป็นการ
ประหยัดงบประมาณในการเลี้ยงดูผู้ต้องขังและการสร้างเรือนจ าเพิ่มเติม  

5.  ลดความเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมในความรู้สึกของผู้ต้องขัง ก่อให้เกิดความส านึกใน
การท าความดีต่อไป เป็นการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  

6.  เพ่ือประโยชน์ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการร้องขอจากประมุข
หรือผู้น าของต่างประเทศ เช่น พระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ  

7. ผ่อนคลายความเคร่งครัดของกฎหมายตามลายลักษณ์อักษร โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม เช่น ความเจ็บป่วย มูลเหตุจูงใจให้กระท าผิด ความ
เยาว์วัย หรือเหตุผลในด้านอ่ืน ๆ  ตามแต่กรณี1142  

                                                           
1140 กรมราชทัณฑ์, รายงานผลการด้าเนินงานดา้นทัณฑปฏิบัติ ประจ้าปี 2553, หน้า 11. 
1141 เรื่องเดียวกัน. 
1142 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-12. 
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หลักเกณฑ์การพระราชทานอภัยโทษในปัจจุบัน 
1.  ผู้ต้องขังที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้จะต้องเป็นผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

คือ คดีครบก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกาแล้วและไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษา
ของศาลชั้นต้นอีกต่อไป1143 

2.  โทษที่จะรับพระราชทานอภัยโทษ หมายถึง โทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 18 คือประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน1144  

3.  ผลของการได้รับพระราชทานอภัยโทษ  
1)  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 265 

(1)  การพระราชทานอภัยโทษโดยเด็ดขาดแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ให้บังคับโทษ
ต่อไป ถ้าเป็นโทษปรับที่ช าระแล้วให้คืนค่าปรับนั้นทั้งหมด 

(2)  การพระราชทานอภัยโทษที่เปลี่ยนจากหนักเป็นเบาหรือลดโทษ โทษที่
เหลือยังต้องบังคับต่อไป 

(3)  การพระราชทานอภัยโทษ ไม่ท าให้ผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษพ้น
จากความรับผิดในการต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน หรือค่าทดแทนตามค าพิพากษา 

2)  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 266 การพระราชทาน
อภัยโทษในการกระท าผิดครั้งหนึ่งแล้วผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้กระท าผิดอีกครั้งหนึ่ง การอภัย
โทษนั้นมิใช่เหตุที่จะท าให้ศาลไม่พิพากษาเพ่ิมโทษหรือไม่รอการลงอาญา1145  

4. ประเภทของการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
ประเภทที่ 1 การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลรายใดรายหนึ่งหรือคณะ

บุคคลคณะใดคณะหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259 และมาตรา 261 
แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ การทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของผู้ต้องค าพิพากษา
เมื่อคดีถึงที่สุดให้รับโทษหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง และการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทาน
อภัยโทษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
ของผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลทหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ประเภทที่ 2 การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคล
และเหตุการณ์ส าคัญของบ้านเมืองในโอกาสต่าง ๆ  เช่น การพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับองค์
พระมหากษัตริย์ องค์ราชินี และพระราชวงศ์ชั้นสูง การศาสนา และการอันเกี่ยวข้องกับการปกครอง
ของรัฐตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 261 ทวิ กล่าวคือ เมื่อมีวโรกาสหรือ

                                                           
1143 กระทรวงยุติธรรม, กรมราชทัณฑ์, การพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 261 ทวิ (กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 2550), หน้า 55.; เพ่ิมเติมโดย
พระราช บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2517 (2550) 

1144 เรื่องเดียวกัน. 
1145 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 
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โอกาสอันเป็นวาระส าคัญของบ้านเมือง ซึ่งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะถวายค าแนะน าต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษ1146 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ส าหรับในรัชกาลปัจจุบันมีการพระราชทานอภัยโทษโดยการตราพระราชกฤษฎีกา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง ครั้งล่าสุดคือพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. 2558 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นอกจากนี้ยังมีการพระราชทานอภัยโทษใน
รูปแบบของการนิรโทษกรรมและการล้างมลทินอีกหลายครั้ง ครั้งล่าสุดคือพระราชบัญญัติล้างมลทิน
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.
2550  

5.  หลักเกณฑ์การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป 
ในส่วนของหลักเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปด้วยการตราพระ

ราชกฤษฎีกาในแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและสภาพสังคมในแต่ละ
ยุคสมัย เนื่องจากการพระราชทานอภัยโทษโดยพระราชกฤษฎีกาไม่มีกฎหมายแม่บทก าหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพระราชทานอภัยโทษและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษจะตราขึ้น
เฉพาะในโอกาสหรือวโรกาสส าคัญของบ้านเมืองเท่านั้น1147 ไม่ได้มีขึ้นเป็นประจ า จึงไม่มีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่แน่นอนชัดเจน ดังนั้น เพ่ือท าความ
เข้าใจเนื้อหาสาระของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโดยสังเขป ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง
เนื้อหาและหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 11 ฉบับหลังสุด ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึง 
พ.ศ. 2558 เพ่ือแสดงแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
ในยุคปัจจุบันโดยสรุปดังต่อไปนี้1148 

1. การพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว คือ กรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษก าหนดให้กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดไปในทันที มีหลักเกณฑ์โดยสังเขปให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ 

1) เหลือโทษจ าคุกรวมกันทุกคดีไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี1149 
2) เป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง มือหรือเท้าด้วนสองข้าง หรือเป็นบุคคลซึ่ง

แพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นคนทุพพลภาพมีลักษณะ
อันเห็นได้ชัด1150 

                                                           
1146 เรื่องเดียวกัน, หน้า 60.  
1147 อุมาพร สิทธิบูรณาญา, การอภัยโทษในประเทศไทย: ศึกษากรณีการอภัยโทษเป็นการ

ทั่วไป (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 97. 
1148 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2555. 
1149 มาตรา 6(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2558  
1150 มาตรา 6(2)(ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2558 
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3) เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (โรคเอดส์) หรือโรคจิต ซึ่งทางราชการได้ท าการรักษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน...และ
ได้รับโทษจ าคุกมาแล้วเป็นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด1151 

4) เป็นหญิงซึ่งต้องโทษจ าคุกเป็นครั้งแรก และรับโทษจ าคุกคดีเดียวหรือหลาย
คดีรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 21152 

5) เป็นคนมีอายุไม่ต่ ากว่า 60 ปี บริบูรณ์ และเหลือโทษจ าคุกไม่เกินก าหนด
ระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด หรือเป็นคนอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป1153 

6) เป็นผู้ต้องโทษจ าคุกครั้งแรก และมีอายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ และได้รับ
โทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษ1154  

7) เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และเหลือโทษจ าคุกในคดีเดียวหรือหลายคดี
รวมกันไม่เกิน   2 ปี1155  

8) เป็นหญิงมีครรภ์ที่เหลือโทษจ าคุกรวมกันไม่เกิน 1 ปี 1156 
9) ผู้ได้รับการปล่อยตัวด้วยเหตุพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษที่ไม่ผิดเงื่อนไข

การคุมความประพฤติ1157 
10) ผู้ต้องกักขัง ผู้ท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน

ค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ1158 
2.  การพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษ คือกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทาน

อภัยโทษก าหนดให้ลดโทษประหารชีวิตหรือโทษจ าคุกให้แก่ผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามที่   
พระราชกฤษฎีกาก าหนด ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้  

1)  ให้ลดโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต ลดโทษจ าคุกตลอดชีวิตเป็น
โทษจ าคุก 40 ปี หรือ 50 ปี และลดโทษจ าคุกลงตามอัตราส่วนที่พระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบับ
ก าหนด1159 

                                                           
1151 มาตรา 6(2)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2558 
1152 มาตรา 6(2)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542 

และมาตรา 6(2)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2558 
1153 มาตรา 6(2)(จ) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542; 

มาตรา 6(2)(ง) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2558  
1154 มาตรา 6(2)(ฉ) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542; 

มาตรา 6(2)(จ) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2558  
1155 มาตรา 6(2)(ช) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542; 

มาตรา 6(2)(ฉ) แห่งพระราชชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2558 
1156 มาตรา 6(2)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542 
1157 มาตรา 6(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2547 
1158 มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542; 

มาตรา 5(1)-(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2558.  
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2)  ให้ลดโทษแก่ผู้ต้องโทษจ าคุกเพราะความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 2 ใน 
31160 

3)  ให้ลดโทษแก่ผู้ต้องโทษตามความผิดที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละพระ
ราชกฤษฎีกา เช่น ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนฯ ป่าไม้ เพศ เสรีภาพ ชีวิตและร่างกายตามที่ก าหนด 
เป็นต้น โดยให้ลดโทษน้อยกว่าการลดโทษทั่วไปตามมาตราส่วนที่ก าหนดในแต่ละพระราช
กฤษฎีกา1161 

4)  ให้ลดโทษแก่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทและตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ . 
2534 ในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการลดโทษทั่วไปตามมาตราส่วนที่ก าหนดไว้ในแต่ละพระราช
กฤษฎีกา1162 

5)  ให้ลดโทษแก่นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในเรือนจ าเป็นพิเศษอีก 1 ปี1163 

3. ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับพระราชทานอภัยโทษ คือกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษก าหนดไม่ให้ผู้ต้องขังบางประเภทได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ว่าจะเป็นการพระราชทาน
อภัยโทษปล่อยตัวหรือพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษ ดังหลักเกณฑ์โดยสังเขปต่อไปนี้ 

1) ไม่ลดโทษหรือลดโทษให้แก่ผู้กระท าผิดซ้ าที่ศาลมีค าพิพากษาเพ่ิมโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92, 93 หรือกฎหมายอ่ืน ในสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดโทษทั่วไป เช่น 
ลดโทษให้เพียงสัดส่วน 1 ใน 6 ถึง 1 ใน 9 ของโทษที่เหลืออยู่1164 

                                                           
1159 มาตรา 7(1)-(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2539 

และ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2554; มาตรา 7 วรรคหนี่ง และ มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542 และมาตรา 7(1)-(2), มาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558. 

1160 มาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2535; มาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2558. 

1161 มาตรา 7(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2539 
และ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2554; มาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 
2558.  

1162 มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2539 และ
มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2558 

1163 มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2535; 
มาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2539; มาตรา 12 แห่งพระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2549; มาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2558 
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2) ไม่ลดโทษให้ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ที่ได้รับ
โทษจ าคุกตามค าพิพากษาเกินอัตราที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดภายหลังวันที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกา1165 

3) ไม่ลดโทษให้ผู้กระท าผิดความผิดที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละพระราช
กฤษฎีกา เช่น ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ป่าไม้ ป่าสงวน เพศ เสรีภาพ ทรัพย์ ชีวิต และร่างกาย
รายละเอียดที่พระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบับประกาศก าหนด1166 

จากตัวอย่างหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษข้างต้นจะเห็นได้ว่า
พระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบับมีหลักเกณฑ์การพระราชทานอภัยโทษที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงยุค
สมัยโดยเฉพาะในส่วนของฐานความผิดที่จะพระราชทานอภัยโทษให้ลดโทษและไม่พระราชทานอภัย
โทษเลย แต่ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยรวมคือ การพระราชทานปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ไม่น่าจะเป็น
ภัยต่อสังคมอีกต่อไป เช่น สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ผู้ต้องขังที่
อายุน้อย ผู้ต้องขังที่เพ่ิงกระท าผิดครั้งแรก ผู้ต้องขังที่กระท าผิดไม่ร้ายแรง หรือเหลือโทษจ าคุกไม่มากนัก 
การพระราชทานอภัยโทษด้วยการลดโทษให้กับผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ในข่ายสมควรได้รับการปล่อยตัวแต่ยัง
มีเหตุพอลดโทษให้ได้ โดยอาจจะลดโทษให้น้อยส าหรับผู้ที่กระท าผิดฐานที่รัฐบาลเห็นว่ าเป็นภัยต่อ
สังคม แต่ยังจ าเป็นจะต้องลดโทษให้บ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการประพฤติตัวให้อยู่ในระเบียบวินัย
และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบในเรือนจ า และการไม่พระราชทานอภัยโทษให้กับผู้กระท า
ผิดที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระท าท่ีร้ายแรงหรือเป็นภัยหรือมีผลกระทบต่อสังคมมากในแต่ละยุคสมัย  

ผลของการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป1167 
1. ผลต่อการกระท าผิดอาญา 
การพระราชทานอภัยโทษมีผลเป็นการยกเว้นโทษหรือลดโทษให้กับผู้กระท าผิด แต่

ไม่มีผลเป็นการยกเว้นความผิด กล่าวคือยังคงถือว่าบุคคลดังกล่าวกระท าผิดตามกฎหมายและเคย
ต้องโทษตามค าพิพากษามาก่อน 

2. ผลต่อกระบวนพิจารณาคดี 
1)  ผลต่อค าพิพากษาของศาล 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาด

โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามมิให้บังคับโทษนั้น ถ้าบังคับโทษไปบ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็นโทษปรับที่ช าระ
แล้ว ให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมด 
                                                           

1164 มาตรา 10(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542; มาตรา 11(2) 
แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549; มาตรา 11 และมาตรา 12 
แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558.  

1165 มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533; มาตรา 11 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549; มาตรา 12(1) แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 

1166 มาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533 
1167 อุมาพร สิทธิบูรณาญา, เรื่องเดิม, หน้า 105-106. 
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ถ้าการอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยู่ก็
ให้บังคับไปได้...” ดังนั้นถ้าได้พระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว ก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องขังเด็ดขาด
ดังกล่าวไปในทันที ถ้าเป็นการพระราชทานอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาหรือลดโทษและยังมี
โทษตามค าพิพากษาเหลืออยู่ ก็ให้บังคับโทษเท่าที่เหลืออยู่ภายหลังลดโทษแล้วต่อไป และถ้าช าระ
ค่าปรับแล้วก็ต้องคืนค่าปรับให้ทั้งหมด 

2)  ผลต่อผู้กระท าผิดไม่เข็ดหลาบหรือผู้กระท าผิดซ้ า 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266 บัญญัติว่า “เมื่อผู้กระท าผิดที่ได้รับ

พระราชทานอภัยโทษไปแล้วเนื่องจากการกระท าความผิดอย่างหนึ่ง ต่อมาภายหลังได้มีการกระท า
ความผิดขึ้นใหม่ การอภัยโทษในการกระท าความผิดอย่างหนึ่งไปแล้ว ไม่เป็นผลต่อการตัดอ านาจศาล
ที่จะเพ่ิมโทษหรือไม่รอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยกระท าผิดหลายครั้งไม่เข็ด
หลาบหรือว่าด้วยการรอการลงอาญา” ทั้งนี้เนื่องจากการพระราชทานอภัยโทษไม่มีผลเป็นการยกเว้น
หรือลบล้างการกระท าผิดอาญาครั้งก่อน ดังเช่นพระราชบัญญัติล้างมลทิน โดยมีผลเป็นเพียงการ
ยกเว้นโทษเท่านั้น 

3. ผลอ่ืน ๆ  
1)  การพระราชทานอภัยโทษไม่มีผลลบล้างผลของค าพิพากษาในส่วนแพ่งใน

กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 265 วรรคสาม 

2) การพระราชทานอภัยโทษไม่มีผลเป็นการลบล้างประวัติการกระท าผิดใน
ทะเบียนประวัติอาชญากร เนื่องจากการพระราชทานอภัยโทษไม่มีผลเป็นการลบล้างผลของค า
พิพากษาของศาลที่พิพากษาว่าบุคคลดังกล่าวกระท าผิดตามกฎหมาย1168   

4.1.2.4 ปัญหาในการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดโดยทั่วไป 
1. ปัญหาการขาดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
ปัจจุบันทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานยุติธรรมทั่ว

โลกโดยเฉพาะในส่วนการบังคับโทษแก่ผู้กระท าผิดทั่วโลก โดยเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่า 
มาตรการลงโทษผู้กระท าผิดเพ่ือให้ผู้กระท าผิดรู้สึกเข็ดหลาบแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วย
ป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก เนื่องจากยังมีปัจจัยอีกหลาย ๆ ประการทั้ง
ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอกคือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
แวดล้อมรอบตัวผู้กระท าผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมาย
ของผู้กระท าผิด ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้มาตรการในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้กระท าผิด
เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าผิดให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับบรรทัด
ฐานของสังคม ซึ่งปรากฏว่ากฎหมายของหลาย ๆ ประเทศต่างสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยการบรรจุแนวความคิดว่าด้วยการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดลงไปเป็น
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย แนวความคิดในการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดที่เหมาะสม แนวความคิดใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในกระบวนการยุติธรรม ภาระหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขฟ้ืนฟู

                                                           
1168 เรื่องเดียวกัน. 
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ผู้กระท าผิด วิธีการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ทั้งที่เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติใน
รายละเอียด รวมไปถึงการก ากับการด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการยุติธรรมว่าจะต้องไม่กระทบต่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
เป็นส าคัญ  

ส าหรับประเทศไทยนั้น ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน แม้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับที่ผ่านมาจะไม่ได้กล่าว
รับรองสิทธิในการได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูของผู้กระท าผิด รวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการยุติธรรมเลยก็ตาม  

อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ได้บัญญัติถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดไว้ว่า ในกรณีที่ “ผู้ใดกระท าผิดได้กระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่
เป็นโทษส าหรับการกระท าความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  เมื่อศาลได้ค านึงถึง
อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและ
สิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณีแล้วเห็นเป็นการสมควร  ศาลจะ
พิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้หรือรอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไปเพ่ือให้โอกาส
ผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะ
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้. . .” 

ส าหรับเงื่อนไขคุมความประพฤติของผู้กระท าผิดตามมาตรา 56 นั้นมีหลายประการ 
เช่น ให้ผู้กระท าผิดไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติได้สอบถาม 
แนะน า ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือ
จัดให้กระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามพนักงานคุมประพฤติและผู้กระท าผิด
เห็นสมควร ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการ
ประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดในท านองเดียวกันอีก ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยา
เสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตาม
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกัน
มิให้ผู้กระท าความผิดกระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก1169  

อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ดังกล่าวก็เป็นการให้อ านาจศาลใน
การสั่งให้มีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเฉพาะผู้ที่ศาลจะรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษเท่านั้น 
แต่ไม่มีบทบัญญัติอ่ืนใดที่ให้อ านาจศาลในการสั่งให้ผู้กระท าผิดอ่ืน ๆ ที่ศาลจะลงโทษจ าคุกให้ได้รับ
การแก้ไขฟ้ืนฟูด้วย ดังนั้น ในกรณีที่ศาลเห็นควรพิพากษาให้บุคคลใดได้รับโทษจ าคุกจริง  ๆ  การที่
บุคคลดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการด าเนินการของ เรือนจ าหรือ
ทัณฑสถานที่บุคคลดังกล่าวต้องไปรับโทษจ าคุกเท่านั้น  

ส าหรับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์นั้น 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์
โดยตรงไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือภาระหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์และข้าราชการของ
                                                           

1169 มาตรา 56 วรรคสอง (1) ถึง (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
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กรมราชทัณฑ์ว่าจะต้องด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไว้ คงมีเพียงบทบัญญัติบางมาตราที่กล่าวถึง
กิจกรรมและการประพฤติปฏิบัติตัวของผู้กระท าผิดที่พอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดในแง่ของการประพฤติปฏิบัติตัว การท างาน การศึกษา และการรักษาสุขภาพในระหว่างรับโทษ
ของผู้กระท าผิดอยู่บ้างก็คือ  

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 หมวด 5 ว่าด้วยการงาน มาตรา 22 บัญญัติว่า 
“ผู้ต้องขังเด็ดขาด ต้องท างานตามค าสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจ า” ซึ่งเป็นบทบัญญัติในเชิงก าหนดให้
ผู้ต้องขังเด็ดขาดต้องท างานมากกว่าที่จะกล่าวถึงว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดควรจะต้องท างานเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดหรือเพ่ือประโยชน์ของตัวผู้ต้องขังอย่างไร มาตรา 22 ทวิ ก าหนดประเภทผู้ต้องขังที่
ห้ามออกไปท างานสาธารณะนอกเรือนจ า มาตรา 23 ก าหนดประเภทผู้ต้องขังและงานที่ผู้ต้องขังแต่
ละประเภทมีสิทธิท าได้ มาตรา 25 กล่าวถึงค่าตอบแทนในการท างานของผู้ต้องขัง และมาตรา 26 
กล่าวถึงกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บหรือตายจากการท างาน  

ส าหรับหมวด 6 กล่าวถึง การศึกษาอบรมของผู้ต้องขัง โดยมาตรา 27 กล่าวถึง
อ านาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการอบรมผู้ต้องขัง มาตรา 
28 กล่าวถึงว่ารัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการศึกษาและการอบรมให้กับผู้ต้องขัง และผู้ต้องขัง
อาจน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เองได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น  

หมวด 7 กล่าวถึง อนามัยและสุขาภิบาลของผู้ต้องขัง กล่าวคือ การด าเนินการใน
กรณีผู้ต้องขังป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์  

หมวด 8 กล่าวถึง วินัยของผู้ต้องขังว่า ผู้ต้องขังต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
ของเรือนจ า และกล่าวถึงการประพฤติตัวของผู้ต้องขังเด็ดขาดเพ่ือการเลื่อนชั้นหรือลดชั้น การพักการ
ลงโทษ การลดวันต้องโทษ การท างานสาธารณะนอกเรือนจ า การเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง การยื่นขอ
พระราชทานอภัยโทษ การลงโทษเมื่อท าผิดวินัย และด าเนินการเมื่อผู้ต้องขังกระท าผิดอาญาขึ้น
ภายในเรือนจ า 

หมวด 10 กล่าวถึง การปล่อยตัวผู้พ้นโทษและผู้ได้รับการพักการลงโทษ โดยผู้ที่ได้รับ
การพักการลงโทษจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจถูกจับ
กลับมารับโทษตามก าหนดที่ยังเหลืออยู่อีก  

ส่วนบทบัญญัติในหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งแต่หมวด 1 ข้อความทั่วไป หมวด 2 การรับตัวผู้ต้องขัง  
หมวด 3 การแยกย้ายผู้ต้องขัง หมวด 4 อ านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ า หมวด 9 
ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง หมวด 11 การตรวจเรือนจ า หมวด 12 ความผิดเกี่ยวกับเรือนจ า ลักษณะ 2 
ทัณฑนิคม ลักษณะ 3 การรักษาพระราชบัญญัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติงาน การควบคุมตัวและการรักษาระเบียบวินัยภายในเรือนจ าโดยแท้  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า แม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะก าหนด วิสัยทัศน์ไว้ว่า กรมราชทัณฑ์ เป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขั ง เพ่ือคืนคนดี มีคุณค่าสู่
สังคม และยังก าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานไว้ว่า “บ าบัด ฟ้ืนฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
อย่างมีประสิทธิภาพ”1170  แต่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นกฎหมายที่ก ากับอ านาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ทั้งในระดับ

                                                           
1170 กรมราชทัณฑ์, วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมราชทัณฑ์, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

จาก http://www.correct.go.th/mis/datacorrect/1_3.html 

http://www.correct.go.th/mis/datacorrect/1_3.html
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โครงสร้างและวิธีปฏิบัติที่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ยังคงมีลักษณะเป็น
กฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการควบคุมผู้ต้องขังเป็นส าคัญ โดยขาดการก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งไม่มีการก าหนดแนวทาง กฎเกณฑ์หรือวิธีการ
ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไว้เลย นอกจากเท่าที่ปรากฏอยู่ข้างต้นซึ่งพอจะตีความได้ว่าอาจมี
ส่วนแก้ไขฟ้ืนฟูความประพฤติของผู้กระท าผิดอยู่บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาอบรมและการ
ท างาน 

ส่วนกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ก็เพียงแต่ขยายความในส่วนการด าเนินการต่าง  ๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เท่านั้น โดยในส่วนของการท างานของผู้ต้องขัง กฎกระทรวง 
ข้อ 50(6) บัญญัติให้งานที่จัดให้ผู้ต้องขังเด็ดขาดให้ค านึงถึงผลในทางอบรม และข้อ 51 ก าหนดว่า 
ผู้ต้องขังเด็ดขาดอายุต่ ากว่า 25 ปี ให้ค านึงถึงการศึกษาและการอบรมเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ การ
ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูใด ๆ ที่กระท าอยู่ในปัจจุบันยังคงขึ้นอยู่กับนโยบายของฝ่ายบริหารของกรม
ราชทัณฑ์ เท่านั้น ว่าจะจัดด าเนินการไปในทิศทางใดและในลักษณะใด แต่ไม่มีกฎหมายที่ก ากับ
เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กรอบวิธีปฏิบัติ และ
วิธีปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์จะสามารถใช้ยึดถือและอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับการวางนโยบายและการก าหนดมาตรการในทางปฏิบัติได้  

ส าหรับพระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา       
พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติและวิธีด าเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 แม้กฎหมายฉบับนี้จะไม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติว่าอย่างชัดแจ้ง แต่หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้กล่าวไว้
ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ได้บัญญัติถึงวิธีการคุมความประพฤติผู้กระท าผิดความผิดไว้ ให้อ านาจศาลที่จะปล่อยตัวผู้กระท าผิด
ไปเพ่ือให้โอกาสผู้นั้นกลับตัว โดยศาลพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่ให้รอการก าหนดโทษไว้ หรือ
ก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้และก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดนั้น 
สมควรมีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ....” อ านาจหน้าที่และวิธีการ
ด าเนินการคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติจึงเป็นการคุมความประพฤติของจ าเลยไว้
เพ่ือให้จ าเลยที่ศาลให้โอกาสในการกลับตัวไม่กระท าผิดซ้ าอีก ซึ่งผู้ที่จะไม่กระท าผิดซ้ าอีกก็คือผู้ที่
สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของตนเองได้แล้วนั่นเอง กฎหมายฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่โดยนัย  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้โดยละเอียดพบว่าอ านาจของพนักงานคุม
ประพฤติมี 2 ส่วน คือการสืบเสาะและพินิจจ าเลย1171 และการคุมความประพฤติจ าเลยตามค าสั่ง

                                                           
1171 มาตรา 6 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตาม

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 
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ศาล1172 ซึ่งรวมถึงการคุมความประพฤติผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษหรือพัก
การลงโทษด้วย 

โดยบทบัญญัติที่ส าคัญคือ มาตรา 6 “ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1.   สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติความประพฤติสติปัญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยอาชีพ และสิ่งแวดล้อมของจ าเลย ตลอดจนสภาพความผิดและเหตุอ่ืนอัน
ควรปรานีตามที่ศาลสั่งเพ่ือรายงานต่อศาล  

2.   ส่งตัวจ าเลยให้แพทย์ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ  
3.   ท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของจ าเลยว่าจะปรับปรุง แก้ไข 

หรือฟ้ืนฟูตนเองได้เพียงใด หรือไม่ ตลอดจนความต้องการของจ าเลยเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความ
ประพฤติ  

4.   สอดส่อง สอบถาม แนะน า ช่วยเหลือ และตักเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติใน
เรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ  

5.   สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติในการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีศาลก าหนด  
6.   ท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพและ

พฤติการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติเพ่ือเสนอต่อศาล  
7.   ท าหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับการคุมความประพฤติตามที่ศาลเห็นสมควร” 
อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายฉบับนี้จะก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติไว้ 

แต่มาตรา 6 (1) (3) (5) และ (6) ก็เป็นการกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติงานในลักษณะการควบคุมให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และให้การคุมความประพฤติลุล่วงไปได้
ในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ เช่น มาตรา 15 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
เพ่ือคุมความประพฤติตามท่ีศาลก าหนด หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของผู้ถูก
คุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติท ารายงานเสนอให้ศาลทราบโดยไม่ชักช้า...”  

ส าหรับ มาตรา 6 (2) และ (4) แม้จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดโดยตรง 
แต่อนุมาตรา (2) ที่ให้ส่งตัวจ าเลยให้แพทย์ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ก็ค่อนข้างจะ
เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิดที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจเท่านั้น ส่วนอนุมาตรา (4) ที่ให้พนักงาน
คุมประพฤติสอดส่อง สอบถาม แนะน า ช่วยเหลือ และตักเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติในเรื่องความ
ประพฤตแิละการประกอบอาชีพ ก็ค่อนข้างเป็นไปในแนวทางการให้ค าแนะน าตักเตือนในเบื้องต้น แต่
ไม่ได้ถึงกับให้พนักงานคุมประพฤติก้าวเข้าไปด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้กระท าผิดอย่างเป็น
รูปธรรม จึงมีเพียงอนุมาตรา (7) ที่กล่าวว่า ให้พนักงานคุมประพฤติท าหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับการคุมความ
ประพฤติตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งพอจะเป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจพนักงานคุมประพฤติในการ
ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้ เช่น การจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดต่าง  ๆ  แต่มาตรา
ดังกล่าวก็ให้อ านาจพนักงานคุมประพฤติในการด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรเท่านั้น  

                                                           
1172 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ. 2522 
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จึงเห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของกรมคุมประพฤติหรือ
พนักงานคุมประพฤติในการจัดให้มีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่ถูกคุมความประพฤติไว้โดยตรง แต่
เป็นกฎหมายที่ให้ความส าคัญกับการควบคุมผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ให้ละเมิดเงื่อนไขการคุม
ประพฤติเป็นส าคัญเท่านั้น  

นอกจากนี้ ในส่วนของงานคุมประพฤติยังมีพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 ที่ให้อ านาจกรมคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดด้วย อย่างไรก็ดี แม้
กฎหมายจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดยาเสพติดของผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดโดยตรง 
แต่ก็เป็นกฎหมายที่จัดการเฉพาะผู้กระท าผิดฐานเสพยาเสพติด หรือกระท าผิดฐานเสพยาเสพติดและ
ฐานจ าหน่าย ฐานครอบครอง หรือฐานครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อย เช่น เสพ
เมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายไม่เกิน 5 เม็ด (หน่วยการใช้) 
หรือมีกัญชาไว้ในครอบครองไม่เกิน 5 กรัม1173 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ติดยาเสพติดแต่กระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดฐานอ่ืนเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด เช่น เสพเมทแอมเฟตามีนและจ าหน่ายเมทแอมเฟตามีน
มากกว่า   5 เม็ด (หน่วยการใช้) ขึ้นไป หรือมีกัญชาไว้ในครองเกินกว่า 5 กรัม หรือเป็นผู้ติดยาเสพติด
แต่กระท าผิดอาญาฐานอ่ืน ๆ  ด้วย เช่นฐานลักทรัพย์ หรือแม้แต่ผู้ที่กระท าผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพยา
เสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายฉบับนี้ การบ าบัดยาเสพติดของผู้กระท าผิดกลุ่มนี้จึงต้องอาศัยงานคุม
ประพฤติท่ัวไปที่ไม่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรภภาพผู้ติดยาเสพติดหรืองานราชทัณฑ์เป็น
ผู้ด าเนินการ  ดังนั้น พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จึงไม่ใช่กฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ประเทศไทยยังขาด 
1. กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเพ่ือ

ป้องกันการกระท าผิดซ้ า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและส่งเสริม
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและทรัพย์สิน 

2. กฎหมายที่ให้อ านาจศาลในการใช้ดุลพินิจในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นการ
ทั่วไป ไม่จ ากัดเฉพาะผู้กระท าผิดบางกลุ่มที่ศาลจะรอการลโทษ และไม่จ ากัดเฉพาะวิธีการบาง
ประเภท  

3. กฎหมายที่ก าหนดให้วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมในส่วนงานบังคับโทษและงานคุมประพฤติ รวมไปถึงยัง
ขาดกฎหมายที่ก าหนด รูปแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของข้าราชการในหน่วยงาน กรอบวิธีปฏิบัติ 
และวิธีปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ที่ข้าราชการของหน่วยงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถ
ใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงานทั้งในระดับการวางนโยบายและการก าหนดมาตรการในทาง
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่พ่ึงพาแต่เพียงนโยบาย
ของผู้บริหารในการปฏิบัติงานเท่านั้น  

                                                           
1173 กฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติด พ.ศ. 2546 
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การขาดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวข้างต้นย่อมส่งผลกระทบต่อความชัดเจนด้าน
นโยบายและการให้ความส าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นอย่างมาก เพราะเท่ากับว่าการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดยังถูกจ ากัดอยู่เท่าที่ปรากฏเป็นเงื่อนไขให้ปฏิบัติได้ตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
รวมไปถึงการมีสภาพเป็นเพียงนโยบายภายในของผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
เท่านั้น ซึ่งบางครั้งการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดก็ปรากฏเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งภายในองค์กร แต่ไม่ใช่มาตรการหรือภาระหน้าที่ที่ทุกคนในองค์กรจะต้องตระหนักถึง
ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งหรือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะในต าแหน่งหน้าที่ใด 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจและก าหนดวิธีปฏิบัติเป็นการทั่วไปไว้อย่างชัดแจ้ง  

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นต่อไปว่า การที่การด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดมีสภาพเป็น
เพียงหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด นโยบายของผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ต่าง ๆ ที่มีต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด การ
จัดสรรก าลังคนผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วย
ทัศนคติที่มุ่งหวังให้ผู้กระท าผิดสามารถกลับตัวได้อย่างแท้จริง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าทัศนคติที่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมมีผลต่อการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดมากที่สุด กล่าวคือ 
หากทุกฝ่ายตระหนักได้ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดว่าเป็นสิ่งที่พึง
ด าเนินการ ต้องด าเนินการ และจะด าเนินการอย่างไรแล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่าทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน และทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและในทุกต าแหน่งหน้าที่จะต้องพยายามปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นส าคัญ และร่วมกันพยายามแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ในการ
ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษและบังคับโทษสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเพื่อลดปัญหาการกระท าผิดซ้ าให้ได้มากท่ีสุด 

ในการนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายว่ามีความเห็น
อย่างไรหากจะบัญญัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติกลายเป็น
หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานอย่างเต็มที่ ปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิเกือบทุกท่านเห็นด้วยว่าควรจะต้องสนับสนุนให้กรม
ราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่างเต็มที่
โดยมีกฎหมายให้อ านาจรองรับ เพราะสังคมย่อมคาดหวังว่า ผู้กระท าผิดควรจะได้รับการบ าบัดแก้ไข
พฤติกรรมไม่ให้เป็นอันตรายต่อสังคมอีก ล าพังการขังผู้กระท าผิดไว้ในเรือนจ าไม่ให้สามารถกระท าผิด
ซ้ าได้อีกชั่วระยะเวลาหนึ่งตามทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท าผิดยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันการกระท า
ผิดซ้ าได้หากปราศจากการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมหรือแก้ไขสาเหตุอันเป็นที่มาของพฤติกรรมของ
ผู้กระท าผิด การเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติเช่นนี้จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด1174 

                                                           
1174 ดูข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
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2. ปัญหาในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 
กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่ต้องรับภาระอันหนักอ้ึงในการจัดการควบคุมดูแลและ

แก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่มีจ านวนมากถึงสามแสนคนเศษในปัจจุบัน ในการด าเนินงานแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์จึงยังมีอุปสรรคติดขัดหลายประการที่ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาด้านงบประมาณ 
ปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเรือนจ าและทัณฑสถาน และการด าเนินงานต่าง  ๆ 

ภายในเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ  โดยเฉพาะการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังได้ก็คือเงินงบประมาณที่จะ
ใช้จัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ  แม้กรมราชทัณฑ์จะมีนโยบายให้ความส าคัญกับการแก้ไขและ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ซึ่งรวมไปถึงการฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมการมีงานท า การให้การศึกษา 
การอบรมด้านศีลธรรม การให้การสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  เป็นต้น แต่การจะด าเนินการแก้ไข
ฟ้ืนฟูให้ได้ครอบคลุมทุกด้านมากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก ในขณะที่เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ก็ยังคงต้องใช้งบประมาณไปกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
ตามปกติ แต่ในภาวะที่กรมราชทัณฑ์ก าลังประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าอยู่ในขณะนี้ย่อมส่งผล
กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอยู่พอสมควร ดังจะ
เห็นได้จากงบประมาณรายจ่ายของกรมราชทัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ทางกรมราชทัณฑ์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลสูงถึง 11,042 ล้านบาทเศษ อย่างไรก็ดี งบประมาณจ านวน
ดังกล่าวได้รับการจัดสรรไปใช้ส าหรับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังถึง 10,899 ล้านบาทเศษ  แต่ได้รับการ
จัดสรรไปใช้ส าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเพียง 142 ล้านบาทเศษ 1175 หรือ
คิดเป็นงบประมาณส าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเพียงร้อยละ 1.28 ของ
งบประมาณทั้งหมด ส าหรับที่ต้องน าไปใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ 137 แห่ง ที่มีจ านวนมากกว่าสามแสนคนเศษในปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยปัญหา
ในการปฏิบัติงานตามโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2551 ที่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่างบประมาณที่กรมราชทัณฑ์จัดสรรให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถานเพ่ือใช้ในการ จัด
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังไม่เพียงพอและขาดความต่อเนื่อง1176  

2. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติงาน 
ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในเรือนจ าและทัณฑสถานต่าง  ๆ เป็น

ปัญหาที่มีมานานอย่างต่อเนื่อง โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
เป็นงานประจ า เจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้องปฏิบัติงานในลักษณะ 24 ชั่วโมง คือ ท างานควบคุมดูแล

                                                           
1175 ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงบประมาณ, เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 4 งบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2558). 

1176 เพชรรัตน์ อิงคสารมณี, ปัญหาในการปฏิบัติงานตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของ
กรมราชทัณฑ์ (สารนิพนธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 83. 
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ผู้ต้องขังในตอนกลางวันและอาจต้องเข้าเวรรักษาการณ์ในวันหยุดและตอนกลางคืนของวันธรรมดา
ด้วย ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ต้องด าเนิ นการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เช่น การฝึกวิชาชีพควบคู่กันไปด้วย อันเนื่องมาจากปัญหา
อัตราก าลังที่ไม่เพียงพอ ท าให้ในบางเรือนจ า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 1 คน ต้องรับภาระฝึกวิชาชีพให้กับ
ผู้ต้องขัง 50 คน ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยและความ
ประพฤติของผู้ต้องขังด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง 50 คน ไปพร้อม ๆ กับการฝึกวิชาชีพ อีกทั้งจ านวน
ผู้ต้องขังที่มีเป็นจ านวนมากท าให้มีขาดแคลนเครื่องมือฝึกอาชีพ และบางครั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมก็รับ
หน้าที่ฝึกวิชาชีพเดิม ๆ มาเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติหน้าที่ เหล่านี้ล้วน
ท าให้เป็นการยากที่จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ1177  

โดยธรรมชาติแล้วเนื้อหาสาระงานในการควบคุมผู้ต้องขังกับงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง
ค่อนข้างแตกต่างกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในด้านงานควบคุมผู้ต้องขังเป็นงานที่ต้องเน้นการรักษา
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นส าคัญโดยเฉพาะในเรือนจ าและทัณฑสถานที่มี
ผู้ต้องขังคดีจ าหน่ายยาเสพติด  ผู้ต้องขังมีอิทธิพลและผู้ต้องขังที่มีลักษณะร้าย ท าให้เจ้าหน้าที่ส่วน
หนึ่งต้องควบคุมและดูแลผู้ต้องขังอย่างเข้มงวดใกล้ชิด ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง
ตลอดเวลา เนื่องจากผู้ต้องขังกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรมท าผิดกฎระเบียบของเรือนจ า เช่น ลักลอบ
จ าหน่ายยาเสพติด หาทางน าโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาในเรือนจ าด้วยวิธีการต่าง  ๆ  หรือพร้อมที่จะ
หลบหนีตลอดเวลา เช่นเดียวกับการดูแลผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษสูงที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ตื่นตัว มีไหวพริบ และต้องระมัดระวังในการคุมขัง ในขณะเดียวกันเมื่อต้อง
ท าการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่ งกลับต้องควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
ในลักษณะผ่อนปรน ไม่เข้มงวด ต้องจัดหากิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ผู้ต้องขังได้ท า มีความเป็น
กันเอง ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้ต้องขัง เนื้อหางานที่แตกต่างกันเช่นนี้ท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการปฏิบัติงานเมื่อเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนหนึ่งต้องเข้มงวดแต่อีกส่วนหนึ่งกลับมี
ลักษณะผ่อนปรน เกิดความยากล าบากในการปฏิบัติหน้าที่ บางครั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ด้วยกันเองก็มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอีกฝ่ายเนื่องจากเนื้อหางานแตกต่างกันมากเกินไป1178 
นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่คนเดียวกันต้องรับหน้าที่ทั้งควบคุมดูแลผู้ต้องขังและด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังก็อาจจะยิ่งเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากบทบาทที่ไม่ชัดเจนของตัวเจ้าหน้าที่
เอง อีกทั้งการที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้องรับภาระปฏิบัติงานในหลายด้านท าให้งานด้านการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดยังขาดประสิทธิภาพ1179  

                                                           
1177 พงษ์ศรี นวลสาร, การศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการเตรียมความ

พร้อมด้านการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ (สารนิพนธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 2, 82.  

1178 พิมพ์นิภา ทรงประสิทธิ์, ทัศนะของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต่อโปรแกรมชุมชนบ้าบัด: 
ศึกษาเฉพาะทัณฑสถานบ้าบัดพิเศษกลาง (สารนิพนธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 112-116.  

1179 เพชรรัตน์ อิงคสารมณี, เรื่องเดิม, หน้า 90. 
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ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่อีกประการก็คือ การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขัง เนื่องจากงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนและเสียสละเป็นอย่างมาก
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติทั้งหน้าที่หลักคือการควบคุมดูแลผู้ต้องขังใน
ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังจึงเกิดความเหน็ดเหนื่อย ต้องการแรงจูงใจ สิ่งตอบ
แทนหรือรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 1180 โดยมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเห็นว่า
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันน้อยเกินไปไม่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
อีกทั้งความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นจ านวนมาก จึงเกิดความไม่พอใจในรายได้
และสวัสดิการที่ได้รับ ท าให้เจ้าหน้าที่บางรายหารายได้เสริมด้วยการกระท าผิดกฎหมาย เช่น 
จ าหน่ายยาบ้าหรือรับสินบนจากญาติผู้ต้องขัง เป็นต้น1181 

3. ปัญหาการขาดบุคลากรวิชาชีพและผู้มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน
แก้ไขฟ้ืนฟ ู

เจ้าหน้าที่เรือนจ าและทัณฑสถานก็เช่นเดียวกับข้าราชการหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการ
สับเปลี่ยนต าแหน่งหรือโยกย้ายอยู่เสมอ ท าให้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมการจัด
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูไม่ได้ปฏิบัติงานด้านนี้อย่างแท้จริง ในหลายกรณีจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าราชทัณฑ์ที่
ขาดความรู้และทักษะในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังหรือไม่ได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานแก้ไขฟ้ืนฟูเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้และความช านาญเฉพาะหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนเองแต่เดิมเท่านั้น  รวมไปถึงการขาดการจัดการศึกษาอบรม ดูงานและจัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องท าให้ยังมีปัญหาด้านศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟู1182 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนผู้ปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะด้านโดยเฉพาะนักสังคม
สงเคราะห์และนักจิตวิทยาที่มีความช านาญและความรู้เฉพาะด้านที่เจ้าหน้าราชทัณฑ์ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการขาดแคลนวิทยากรหรือผู้มีความรู้ที่จะมาให้การอบรม
แก่ผู้ต้องขังอันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณในการจ้างวิทยากร หรือบางเรือนจ าและทัณฑ
สถานก็อยู่ห่างไกลจากหน่วยงานราชการที่มีผู้มีความรู้ปฏิบัติงานอยู่ ท าให้การจัดหลักสูตรต่าง  ๆ  
เช่น โครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าไม่อาจท าได้ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดแนวทางไว้ เรือนจ า
และทัณฑสถานต่าง ๆ ต้องจัดหลักสูตรไปทั้งที่มีปัญหาด้านวิทยากรท าให้ผู้ต้องขังไม่ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่วางไว้1183 

4. ปัญหาด้านนโยบายและทัศนคติที่มีต่อการแก้ไขฟ้ืนฟู 
นโยบายของกรมราชทัณฑ์และทัศนคติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ า

และทัณฑสถานมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากต่อทิศทางและการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง กล่าวคือ 

                                                           
1180 เรื่องเดียวกัน, หน้า 90. 
1181 พงษ์ศรี นวลสาร, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
1182 เพชรรัตน์ อิงคสารมณี, เรื่องเดิม, หน้า 88, 90.; พิมพ์นิภา ทรงประสิทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 

112. 
1183 กรมราชทัณฑ์, รายงานผลการด้าเนินงานโครงการแกไ้ขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระท้าผิดซ ้า 

ประจ้าปีงบประมาณ 2555, หน้า 7. 
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หากผู้บริหารให้ความส าคัญและก าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนแล้วย่อมส่งผลต่อแนวทางการ
ด าเนินงานและการสร้างทัศนคติที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติงานจะมีต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง  

อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติพบว่า เรือนจ าและทัณฑสถานส่วนใหญ่ยังมีนโยบายด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยการควบคุมมากกว่าการแก้ไขฟ้ืนฟู บางครั้งผู้บริหารของหน่วยงานเองก็ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้ต้องขัง หรือไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้การ
สนับสนุนการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูแก่ผู้ต้องขัง ร่วมกับปัญหาอ่ืน ๆ  เช่น ปัญหาด้านงบประมาณ ท าให้
แนวทางการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูในเรือนจ าและทัณฑสถานค่อนข้างขาดเอกภาพ เกิดปัญหาหลาย
ประการในทางปฏิบัติ เช่น ไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เรือนจ าและทัณฑสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก การขาดการประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานระหว่างเจ้าหน้าที่และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมาให้การสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน
การแก้ไขฟ้ืนฟูต้องปฏิบัติงานอ่ืน ๆ หลายหน้าที่ท าให้การจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูขาดประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่เรือนจ าและทัณฑสถานฝ่ายอื่น ๆ มองว่าการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นภาระในด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขังโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้หญิง 
ผู้ปฏิบัติงานมักจะมีปัญหาความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ โดยเฉพาะฝ่ายควบคุมเนื่องจากมีความ
เชื่อเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานไม่เคยรับการอบรมและไม่
เข้าใจนโยบายและหลักการส าคัญของงานแก้ไขฟ้ืนฟูจึงไม่สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟู รวม
ไปถึงผู้ปฏิบัติงานเองมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ต้องขังโดยมีความเชื่อว่าผู้ต้องขังไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมได้เป็นต้น1184 เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการขาดแนวนโนบายที่
ชัดเจนและการขาดการให้ความส าคัญต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งการเน้นย้ าและแสดงออกให้
เห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้บริหารในระดับกรม ระดับเรือนจ า
และทัณฑสถาน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาถึงทัศนคติและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในที่สุด 

5. ปัญหาอื่น ๆ   
นอกจากปัญหาส าคัญ 4 ประการ ข้างต้นแล้วยังมีปัญหาอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่

ล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้แก่  
ปัญหาด้านสถานที่ซึ่งมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องด้วยจ านวนผู้ต้องขังที่มีเป็นจ านวน

มากท าให้ไม่สามารถแยกผู้ต้องขังที่เข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูออกจากผู้ต้องขังทั่วไปเป็นเอกเทศได้ 
ผู้ต้องขังที่เข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูต้องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังประเภทอ่ืน นอกจากนี้ปัญหาสถานที่ที่คับแคบ
ท าให้ไม่สามารถจัดสรรพ้ืนที่ไว้ส าหรับการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูโดยเฉพาะได้ มีปัญหาเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูเนื่องจากต้องใช้
สถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  และสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ าและทัณฑสถานก็ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู เช่น มีเสียงดังรบกวนบรรยากาศการเรียนรู้ 
การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม1185  

                                                           
1184 เพชรรัตน์ อิงคสารมณี, เรื่องเดิม, หน้า 86-91. 
1185 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91-95. 
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ผู้ต้องขังขาดแรงจูงในในการเข้าร่วมโปรแกรม เช่น วันลดโทษ การพักการลงโทษ 
ผู้ต้องขังไม่เห็นความส าคัญของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูแต่ให้ความส าคัญกับการฝึกวิชาชีพหรือเข้ากอง
งานที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า หรือผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูได้จนจบ
หลักสูตรเนื่องจากได้รับการปล่อยตัวเสียก่อนหรือต้องออกไปท างานสาธารณะ1186 

 การขาดการประเมินติดตามผลผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วเพ่ือป้องกันการกระท าผิดซ้ า
และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ 1187 ดังเช่น การขาดการประเมิน
ติดตามผลผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกระท าผิดซ้ าของกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น  

ที่ส าคัญก็คือกรมราชทัณฑ์ยังไม่มีการน าระบบการจ าแนกผู้ต้องขังหรือการการ
ประเมินความเสี่ยงและความต้องการที่น าไปสู่การกระท าผิด (Risk/Needs assessment tool) มาใช้ 
โดยปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ยังให้ความส าคัญกับการจ าแนกผู้ต้องขังเพ่ือการควบคุมเท่านั้น ส่วนการ
จ าแนกผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูยังคงเป็นการจ าแนกโดยอาศัยการดูประเภทความผิดที่กระท า การ
รวบรวมประวัติของผู้ต้องและการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ยังขาดการใช้เครื่องมือเชิงสถิติที่
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าค่อนข้างแม่นย าดังเช่นในต่างประเทศ ซึ่งการจ าแนกผู้ต้องขังโดยขาดการ
ประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าเชิงสถิติอาจส่งผลต่อการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับ
ตัวผู้ต้องขังได้  

3. ปัญหาในการปฏิบัติงานคุมประพฤต ิ
กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ส าคัญในการควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท าผิดที่

ศาลพิพากษารอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแต่ให้คุมความประพฤติของผู้กระท าผิดไว้ หรือ
ควบคุมความประพฤติของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาเนื่องจาก
ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ นอกจากนี้ยังมีภาระหน้าที่อีก 2 ประการหลัก คือ 
ภาระหน้าที่สืบเสาะและพินิจจ าเลยตามค าสั่งศาลและภาระหน้าที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อีกด้วย กรมคุมประพฤติและส านักงาน
คุมประพฤติต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกรมคุมประพฤติจึงต้องรับภาระอันหนักอ้ึงในการบริหารจัดการงาน
คุมความประพฤติผู้กระท าผิดที่มีเป็นจ านวนมาก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับกรมราชทัณฑ์อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมความประพฤติ
และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ปัญหาปริมาณงาน  
ส านักงานคุมประพฤติเกือบทั่วประเทศประสบปัญหาปริมาณงานเกินก าลังอัตรา

เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ทั้งงานสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่องผู้กระท าผิด และงานด้านแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น และเนื่องจากปัญหาด้านอัตราก าลังที่มีจ ากัดท าให้
ส านักงานคุมประพฤติต่าง ๆ แก้ไขปัญหาด้วยการน าพนักงานคุมประพฤติจากงานอ่ืนมาปฏิบัติงาน
ด้านที่ขาด เช่น งานตรวจพิสูจน์เพิ่มข้ึน ท าให้พนักงานคุมประพฤติงานอื่น ๆ ต้องรับภาระเพ่ิมมากขึ้น 

                                                           
1186 เรื่องเดียวกัน. 
1187 กรมราชทัณฑ์, รายงานผลการด้าเนินงานโครงการแกไ้ขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระท้าผิดซ ้า 

ประจ้าปีงบประมาณ 2555, หน้า 7.   
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เกิดภาวะงานล้นมือ เนื่องจากอัตราก าลังของส านักงานคุมประพฤติไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เข้ามา
ในส านักงาน ท าให้พนักงานคุมประพฤติมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการท างานเฉพาะหน้าให้เสร็จทันตาม
ระยะเวลาก าหนด ประกอบกับกรมคุมประพฤติมีนโยบายลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ค านึงถึงคุณภาพงาน ก็ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์
ขาดรายละเอียดในเชิงลึกทั้งพยานแวดล้อมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง1188    

ปัญหางานล้นมือยังท าให้ไม่สามารถอบรมพัฒนาบุคลากรได้ทั่วถึงและผู้รับการอบรม
ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติต้องมุ่ง
ปฏิบัติงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ปัญหาปริมาณคดีที่เกินเป้าหมายที่กรมคุม
ประพฤติตั้งไว้จึงส่งผลต่อเนื่องไปถึงการขาดแคลนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอทุกปีเนื่องจากกรมคุมประพฤติจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี แต่ในความ
เป็นจริงปรากฏว่าปริมาณงานที่เข้าสู่ส านักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งและผลการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ไปมาก โดยเฉพาะงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ท าให้หลาย ๆ ส านักงานต้อง
ประสบปัญหางบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  

ส าหรับในส่วนของงานตรวจพิสูจน์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังประสบ
ปัญหาด้านสถานที่รองรับการควบคุมระหว่างตรวจพิสูจน์และฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไม่เพียงพอกับจ านวนผู้
เสพยาเสพติดที่ส่งเข้ามาฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกฎหมาย ท าให้ต้องมีการปรับแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดจากแบบควบคุมตัวเป็นไม่ควบคุมตัวแทน ซึ่งไม่ตรงตามสภาพปัญหาและอาการของผู้

                                                           
1188 กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, รายงานสรุปผลการตรวจ

ราชการไตรมาสที่ 1-4 ประจ้าปีงบประมาณ 2554, ค้นวันที่ 17 กันยายน 2558 จาก http:// 
www.probation.go.th/inspector/; กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ , 
รายงานประจ้าปีผลการด้าเนินงานของส้านักผู้ตรวจราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, 
ค้นวันที่ 17 กันยายน 2558 จาก http:// www.probation.go.th/inspector/; กรมคุมประพฤติ, 
ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤต,ิ แผนการตรวจราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, ค้น
วันที่ 17 กันยายน 2558 จาก http:// www.probation.go.th/inspector/; กรมคุมประพฤติ, 
ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, สรุปผลการตรวจราชการตามหัวข้อการตรวจราชการเม่ือ
สิ นไตรมาสที่ 3 หน่วยรับการตรวจราชการ จ้านวน 48 แห่ง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, 
ค้นวันที่ 17 กันยายน 2558 จาก http:// www.probation.go.th/inspector/; กรมคุมประพฤติ, 
ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557, ค้นวันที่ 17 กันยายน 2558 จาก http:// www.probation.go.th/inspector/; กรม
คุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ , สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 2 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, ค้นวันที่  17 กันยายน 2558 จาก http://www 
.probation.go.th/ inspector/; กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, สรุปผล
การตรวจราชการ ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, ค้นวันที่ 17 กันยายน 2558 จาก 
http://www. probation.go.th/inspector/ 



370 
 

เสพยาเสพติดตามผลการประเมินร่างกาย จิตใจและสังคม ท าให้คุณภาพงานด้อยลง ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกลับไปเสพยาเสพติดซ้ าและถูกจับมาด าเนินคดีใหม่  

ปัญหาปริมาณคดีจึงมีผลกระทบต่ออัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ท าให้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปีไม่สอดคล้องกับปริมาณคดีท่ีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  และสถานที่บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติดที่ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถวางแผนการบ าบัดยาเสพติดได้เหมาะสมกับอาการของผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 25571189 และ
คาดว่าจะยังคงเป็นปัญหาส าคัญท่ีกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและ
ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่อาจท าได้ตามมาตรฐานของกรมคุมประพฤติ 

2. ปัญหาการจ าแนกผู้กระท าผิดที่ถูกคุมความประพฤติ 
กรมคุมประพฤติน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง/ความต้องการของผู้กระท าผิดมาใช้

ในการประเมินแนวโน้มในการกระท าผิดซ้ าและเพ่ือประเมินสภาพปัญหาและความต้องการที่น าไปสู่
การกระท าผิดของผู้กระท าผิดเพ่ือที่จะสามารถจ าแนกประเภทผู้กระท าผิดและวางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้ตรงกับสภาพปัญหามาตั้งแต่ปี 2549  

อย่างไรก็ดีรายงานผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการจ าแนกและการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดในชุมชนในปี 2555 ของกรมคุมประพฤติพบปัญหาในการด าเนินการจ าแนกผู้กระท าผิด
ในส่วนของพนักงานคุมประพฤติ คือ พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.69 ไม่เคยเข้ารับ
การอบรม/ประชุม/ สัมมนา/นิเทศ/สอนงานเรื่องการจ าแนกผู้กระท าผิดในงานคุมประพฤติ และร้อย
ละ 31.22 ไม่เคยอบรมเรื่องการคัดกรองผู้ติดยาเสพติด ในเรื่องการจัดท ากิจกรรม/โปรแกรมแก้ไข
ฟ้ืนฟู และการสงเคราะห์ผู้กระท าผิด พนักงานคุมประพฤติ ร้อยละ 23.63 ระบุว่าไม่เคยเข้ารับการ
อบรม และพนักงานคุมประพฤติเพียงร้อยละ 17.28 ที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความรู้ความเข้าใจระดับ
มากเกี่ยวกับการจ าแนกและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในงานคุมประพฤติ  ส าหรับงานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีเพียงร้อยละ 13.23 ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก1190 โดยพบว่า
พนักงานคุมประพฤติในงานกิจกรรมชุมชนไม่เห็นความส าคัญของการจ าแนกผู้กระท าผิดเท่าที่ควร 

                                                           
1189 กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ,  รายงานสรุปผลการตรวจ

ราชการไตรมาสที่ 1-4 ประจ้าปีงบประมาณ 2554.; กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุม
ประพฤติ,  รายงานประจ้าปีผลการด้าเนินงานของส้านักผู้ตรวจราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555.; กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ,  แผนการตรวจราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.;  กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ,  
สรุปผลการตรวจราชการตามหัวข้อการตรวจราชการเม่ือสิ นไตรมาสที่ 3 หน่วยรับการตรวจ
ราชการ จ้านวน 48 แห่ง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.; กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจ
ราชการกรมคุมประพฤติ,  สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557.; กรมคุมประพฤต,ิ ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ,  สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาส
ที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557.; กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ,  
สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 

1190 กนกพรรณ กัลยาณสุต, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
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โดยไม่ด าเนินการจ าแนกผู้กระท าผิดตามหลักเกณฑ์และไม่น าข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกผู้กระท าผิดไป
วางแผนเพ่ือก าหนดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระท า
ผิดอย่างจริงจัง ในส่วนของกระบวนการจ าแนกนั้น กรมคุมประพฤติยังไม่มีการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่มีการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมด้านการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดให้หลากหลายหรือเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง1191 

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงปี 2556 ถึง 2557 ส านักงานคุมประพฤติ
ต่าง ๆ มีการด าเนินการจ าแนกและคัดกรองผู้กระท าผิดตามรูปแบบของกรมคุมประพฤติ แต่ยังคงไม่มี
การวิเคราะห์และน าผลการจ าแนกผู้ถูกคุมประพฤติมาวิเคราะห์และจัดแผนกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ถูกคุมประพฤติ ท าให้การด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมประพฤติยังคง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร1192 

3. ปัญหางานสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลังปล่อย 
ปัญหาเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลังปล่อยที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็คือ การ

ให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิดหลังปล่อยยังมีการด าเนินงานค่อนข้างน้อย รูปแบบการสงเคราะห์ต้อง
เป็นไปตามที่กรมคุมประพฤติก าหนด มีขั้นตอนการตรวจสอบและเอกสารประกอบการขอรับการ
สงเคราะห์ ท าให้ผู้กระท าผิดไม่ประสงค์รับการสงเคราะห์ และส านักงานคุมประพฤติต่าง  ๆ ไม่ได้น า
ชุมชน เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้น าชมชน หรือองค์กรปกครองส่วน
                                                           

1191 กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ,  รายงานสรุปผลการตรวจ
ราชการไตรมาสที่ 2 และ 3 ประจ้าปีงบประมาณ 2554,  ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 
จาก http://www.probation.go.th/inspector/sarup/sruptrimat%203.pdf 

1192 กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, สรุปผลการตรวจราชการตาม
หัวข้อการตรวจราชการเม่ือสิ นไตรมาสที่ 3 หน่วยรับการตรวจราชการ จ้านวน 48 แห่ง ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556), ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 
จาก http://www.probation.go.th/inspector/sarup/saruptaimas%202%202 556.pdf;   
กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 1 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556), ค้นวันที่ 16 กันยายน 
2558 จาก http://www.probation.go.th/inspector/sarup/saruptraimas% 201%2057.pdf; 
กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 2 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557), ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 
จาก http://www.probation.go.th/inspector/sarup/saruptraimas%202%2057.pdf; กรมคุม
ประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, สรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 3 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557,  ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 จาก http://www.probation.go.th/ 
inspector /sarup/sarup%20trimas%203%20%202557.doc 

 
 

  
 

http://www.probation.go.th/inspector/sarup/saruptraimas%201%2057.pdf
http://www.probation.go.th/%20inspector%20/sarup/sarup%20trimas%203%20%202557.doc
http://www.probation.go.th/%20inspector%20/sarup/sarup%20trimas%203%20%202557.doc
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ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานสงเคราะห์ผู้กระท าผิด ทั้งกรมคุมประพฤติก็ไม่ได้สนับสนุน
และติดตามการปฏิบัติงานด้านนี้อย่างจริงจัง ท าให้งานสงเคราะห์ผู้กระท าผิดค่อนข้างขาดไม่สัมฤทธิ์
ผล1193 

4. ปัญหาอื่น ๆ   
นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมคุมประพฤติยังประสบปัญหาอีกหลายประการที่

ล้วนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด เช่น พนักงานคุมประพฤติ
ขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น ความรู้ด้านการวิ เคราะห์ข้อมูล 
ความรู้ในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ความรู้ด้านโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ความรู้และความเข้าใจในระบบงานคุมประพฤติอย่างถ่องแท้ ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการจ าแนกผู้กระท าผิดดังได้กล่าวมาแล้ว ประกอบกับปัญหางานล้นมือและ
สวัสดิการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการท าให้บุคลากรเกิดความท้อแท้และเบื่อหน่ายในการ
ปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ส านักงานคุมประพฤติต่าง ๆ ยังประสบปัญหาปลีกย่อยต่าง ๆ อีกหลาย
ประการ เช่น ปัญหาอาคารสถานที่ การขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
และปัญหาขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นต้น 1194 ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของส านักงานคุมประพฤติในทางปฏิบัติ 

4. ปัญหาในส่วนการปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษ 
การปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการ

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยการให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิดที่สามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ให้สามารถ
กลับคืนสู่สังคมได้เร็วขึ้นด้วยมุ่งหวังว่า หากผู้กระท าผิดได้รับโอกาสในการปรับตัวเพ่ือกลับสู่สังคมได้
แล้ว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันกลับปรากฏว่า 
การปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษาถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการระบาย
ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ าเพ่ือลดปัญหาความแออัดยัดเยียดของเรือนจ าเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป1195 ดังปรากฏในวัตถุประสงค์หนึ่งของการพระราชทานอภัยโทษ
ของกรมราชทัณฑ์ว่า “ช่วยลดจ านวนผู้ต้องขัง ผ่อนคลายความแออัดยัดเยียดในเรือนจ าลงได้ เป็นการ
ประหยัดงบประมาณในการเลี้ยงดูผู้ต้องขังและการสร้างเรือนจ าเพ่ิมเติม” ร่วมกับวัตถุประสงค์ในการ

                                                           
1193 กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ,  รายงานสรุปผลการตรวจ

ราชการไตรมาสที่ 2 และ 3 ประจ้าปีงบประมาณ 2554.; กรมคุมประพฤติ, ส านักผู้ตรวจราชการ
กรมคุมประพฤติ. รายงานสรุปผลการตรวจราชการไตรมาสที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ 2554.  ค้น
วันที่ 16 กันยายน 2558 จาก http://www.probation.go.th/inspector/ 

1194 กรมคุมประพฤติ. ส านักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ, รายงานประจ้าปีผลการ
ด้าเนินงานของส้านักผู้ตรวจราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนการตรวจราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 จาก http://www.probation 
.go.th/inspector/sarup/saruppee%2055.pdf 

1195 อุมาพร สิทธิบูรณาญา, เรื่องเดิม, หน้า 108.; ยุพาวดี ปานช่วย, เรื่องเดิม. 
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บริหารจัดการเรือนจ าคือ “เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในกิจการราชทัณฑ์ที่จะน าการ
พระราชทานอภัยโทษมาเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลต่อการปกครองใน
เรือนจ า” “ลดความเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมในความรู้สึกของผู้ต้องขัง ก่อให้เกิดความส านึกในการท า
ความดีต่อไป เป็นการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา”1196 อย่างไรก็ดี แม้กรมราชทัณฑ์จะกล่าวว่าการ
พระราชทานอภัยโทษมีส่วนช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ แต่ก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ต้องขังที่จะมีสิทธิได้รับหรือไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษอยู่ 2 
ประการ คือ  

ประการแรก การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปไม่ได้พิจารณาประวัติส่วนตัว
หรือประวัติการกระท าผิดของผู้ต้องขัง พฤติการณ์การกระท าผิด มูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดหรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องขังหรือการกระท าผิดของผู้ต้องขัง รวมทั้งไม่ได้มีการพิจารณา
เกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองและความเหมาะสมของผู้ต้องขังเด็ดขาดเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด แต่
เป็นลักษณะการอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังเด็ดขาดจ านวนมากที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ปล่อยตัวและ
ลดโทษเท่านั้น1197 ดังนั้นผู้ต้องขังคนใดที่มีลักษณะฐานความผิดและโทษหรือมีลักษณะอ่ืน ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ในแต่ละปี เช่น เป็นคนพิการ เหลือโทษจ าคุกรวมกันทุกคดีไม่เกิน 1 ปี เป็นผู้ที่ต้องโทษ
ประหารชีวิตก็ให้เปลี่ยนเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ต้องโทษจ าคุกเพราะได้กระท าผิดโดย ก็ย่อม
ได้รับพระราชทานอภัยโทษเสียทั้งสิ้น และในกรณีของผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัย
โทษเป็นการปล่อยตัว ก็สามารถได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษได้หลาย ๆ ครั้งตามแต่ที่
จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้สะสมวันลดวันต้องโทษและได้รับการพัก
การลงโทษอีกด้วยหากเข้าหลักเกณฑ์ จนในที่สุดอาจได้รับการปล่อยตัวภายในระยะเวลาไม่นานนัก  

ประการที่สอง ในทางกลับกันปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็น
การทั่วไปในบางปีมีข้อจ ากัดไม่ให้ผู้กระท าผิดบางประเภทได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว
หรือลดโทษเลย เช่นพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542 มาตรา 10(1) บัญญัติไม่ให้ 
“ผู้ต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ฐานผลิต น าเข้า
หรือส่งออก หรือฐานผลิต น าเข้าหรือส่งออกเพ่ือจ าหน่าย จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย” อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษเลย หรือในบางปีก็ก าหนดให้ได้รับพระราชทานอภัย
โทษเป็นการลดโทษได้ส าหรับผู้ที่ต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทแต่ในอัตราส่วนที่
ค่อนข้างน้อย เช่นอัตราส่วน 1 ใน 6 ถึง 1 ใน 9 ตามแต่ชั้นของผู้ต้องขัง เช่นพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2554 มาตรา 10 หรือกรณีการจ ากัดไม่ให้ผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาเพ่ิม
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หรือมาตรา 93 ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเลยหรือ
มิฉะนั้นก็ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย  รวมไปถึงการจ ากัดการได้รับ
พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้กระท าผิดประเภทอ่ืน ๆ ตามแต่นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย  

                                                           
1196 กรมราชทัณฑ์, รายงานผลการด้าเนินงานดา้นทัณฑปฏิบัติ ประจ้าปี 2553, หน้า 11. 
1197 อุมาพร สิทธิบูรณาญา, เรื่องเดิม, หน้า 117.  
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จึงเป็นที่น่าสังเกตเช่นเดียวกันว่า การจ ากัดการได้รับพระราชทานอภัยโทษแก่
ผู้กระท าผิดเหล่านี้นั้นเป็นการจ ากัดโดยหลักเกณฑ์ตามแต่ที่รัฐบาลแต่ละยุคจะก าหนดแนวทางไว้
อย่างตรงไปตรงมาโดยพิจารณาจากฐานความผิดหรือคุณสมบัติบางประการเกี่ยวกับการกระท าผิด
ของผู้ต้องขังเป็นส าคัญ เช่น บางปีต้องการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ก็จ ากัดการได้รับ
พระราชทานอภัยโทษส าหรับผู้ที่กระท าผิดเกี่ยวกับป่าไม้ โดยไม่มีการพิจารณาประวัติส่วนตัวหรือ
ประวัติการกระท าผิดของผู้ต้องขัง พฤติการณ์การกระท าผิด มูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดหรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องขังหรือการกระท าผิดของผู้ต้องขัง รวมทั้งไม่ได้มีการพิจารณา
เกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองและความเหมาะสมของผู้ต้องขังเด็ดขาดเป็นรายบุคคล 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในประเทศไทยเป็นการ
พิจารณาผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษและผู้ที่จะถูกจ ากัดการได้รับพระราชทานอภัยโทษโดย
ถือเอาหลักเกณฑ์ทั่วไปตามที่พระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบับจะก าหนดไว้เป็นบรรทัดฐานส าคัญ โดย
ปราศจากการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังแต่ละคน ในขณะเดียวกันการจ ากัดการปล่อย
ตัวก่อนก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าผิดบางประเภทโดยปราศจากการค านึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัว
ผู้กระท าผิดและข้อเท็จจริงที่ว่าผู้กระท าผิดดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าหรือไม่ และผู้กระท า
ผิดดังกล่าวได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูตามความเหมาะสมแล้วหรือไม่ ก็อาจส่งผลร้ายต่อพฤติกรรมของ
ผู้กระท าผิดในอนาคตได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหลายท่านก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกัน
ว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในอดีตที่
ผ่านมาเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้วหรือไม่ และควรจะมีแนวทางใดที่จะช่วยให้
กระบวนการปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษเป็นไปในแนวทางที่พิจารณาความเหมาะสม
ของผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลได้มากขึ้นหรือไม่ ดังนั้น หากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
การปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษเป็นรายตัวได้มากยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของ
สังคมมากข้ึนหรือไม่1198   

ในขณะเดียวกัน เมื่อการพระราชทานอภัยโทษไม่สามารถมีขึ้นได้ทุกปีและเมื่อ
เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ มีปริมาณผู้ต้องขังเป็นมากเกินกว่าที่จะควบคุมดูแลได้ กรมราชทัณฑ์ก็
ใช้วิธีการพักการลงโทษให้แก่ผู้ต้องขังโดยให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติแทน โดยกรม
ราชทัณฑ์พยายามด าเนินการเพ่ิมจ านวนผู้ได้รับการพักการลงโทษให้ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกรมราชทัณฑ์ในการระบายความแออัดของเรือนจ าและทัณฑ
สถาน1199 ซึ่งเมื่อพิจารณาขั้นตอนพิจารณาอนุมัติการพักการลงโทษและหลักเกณฑ์การพิจารณาพัก
การลงโทษในหัวข้อ 4.1.2 หัวข้อย่อยที่ (3) จะเห็นได้ว่ากระบวนการพักการลงโทษมีการด าเนินการ
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยทางเรือนจ าและทัณฑสถานจะท าการคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดที่เข้า
หลักเกณฑ์ในเบื้องต้นและท าการตรวจสอบประวัติส่วนตัว ประวัติการกระท าผิดในอดีตและ
พฤติการณ์กระท าผิดของผู้ต้องขังดังกล่าวรวมไปถึงพฤติกรรมในระหว่างรับโทษจ าคุก ผลการ

                                                           
1198 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
1199 กรมราชทัณฑ์ หนังสือที่ ยธ 0706.7/2498, 23 มกราคม 2556 เรื่อง ผลการด าเนินงาน

พักการลงโทษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพักการลงโทษ 
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ฝึกอบรม ผลงานและความดีความชอบในระหว่างรับโทษจ าคุกในเรือนจ าโดยละเอียด จากนั้นต้อง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกในระดับเรือนจ าและคณะกรรมการพักการลงโทษชุด
ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษที่ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญนอกเหนือจาก
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32(5) โดยเฉพาะประวัติการรับโทษจ าคุก
และลักษณะความผิดที่อยู่ในข่ายและไม่อยู่ในข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษไว้โดยพิจารณาจาก
พฤติการณ์การกระท าผิดทั้งในอดีตและปัจจุบันของผู้ต้องขังเป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า แม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพักการลงโทษทั้งใน
ระดับพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง นอกเหนือจากที่ปรากฏในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2479 มาตรา 32(5) จะไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ต้องขังเด็ดขาดที่จะมีสิทธิ
ได้รับหรือไม่ได้รับการพักการลงโทษไว้ในอย่างชัดแจ้ง แต่ในทางปฏิบัติมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาพักการลงโทษในระดับปฏิบัติ คือหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ (พ.ศ. 2556) และ
ยังคงถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ความส าคัญกับพฤติการณ์การกระท า
ผิดของผู้ต้องขังเด็ดขาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน และการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้ต้องขัง รวมทั้งการ
พิจารณาจ ากัดสิทธิในการได้รับการพักการลงโทษเฉพาะกรณีเป็นผู้ที่ต้องโทษจ าคุกครั้งแรก แต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย และก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหลักการเท่านั้น ไม่ได้ลง
รายละเอียดถึงปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดในรายละเอียด ประก อบกับ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ก็ไม่ได้ก าหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดไว้ว่า
ผู้ต้องขังลักษณะอย่างไรที่จะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษ รวมทั้งปัญหาที่ว่า
หากเป็นผู้กระท าผิดซ้ าจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายด้วยหรือไม่ อย่างไร เพียงแต่ก าหนดคุณสมบัติไว้อย่าง
กว้างตามมาตรา 32(5) ว่า “ผู้ต้องขังเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 
ความก้าวหน้าในการศึกษาและท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษอาจได้รับ
ประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้...(5) พักการลงโทษภายใต้บังคับเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรี
ก าหนดไว้…” เท่านั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างกว้างมากจนเกินไปและเป็นคุณสมบัติที่ขาดการ
ค านึงถึงประวัติส่วนตัว ประวัติการกระท าผิดและพฤติการณ์การกระท าผิดทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท า
ให้การคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดยังคงเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของผู้มีอ านาจพิจารณาในแต่ละระดับชั้นที่
ด าเนินการตามนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติภายในกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าว
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตหากกรมราชทัณฑ์มีแนวนโยบายที่จะเพ่ิมปริมาณผู้ได้รับการพัก
การลงโทษให้ได้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้    

อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า แม้การพิจารณาพักการลงโทษจะมีการพิจารณา
พฤติกรรมในระหว่างรับโทษจ าคุก ผลการฝึกอบรม ผลงานและความดีความชอบในระหว่างรับโทษ
จ าคุกในเรือนจ า1200 แต่ระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูของกรมราชทัณฑ์ยังขาดระบบการจ าแนกหรือประเมิน
ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ า นอกเหนือจากการพิจารณาเพียงว่าผู้ต้องขังได้เข้าร่วม
โครงการแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ ของทางเรือนจ าด้วยดีหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าวจะช่วยให้การพิจารณาพักการลงโทษสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น  ดังเช่นแนวทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่น าระบบการจ าแนกผู้กระท าผิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การ
                                                           

1200 เนติพันธ์ บุญมา, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
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ตอบสนองมาใช้ในการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลพินิจก าหนด
โทษของศาล และการพิจารณาพักการลงโทษแก่ผู้ต้องขังด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หากกรมราชทัณฑ์ประสงค์จะระบายความแออัดของ
เรือนจ าและทัณฑสถานให้ได้มากกว่านี้และโดยมีประสิทธิภาพเป็นการลดความเสี่ยงในการกระท าผิด
ซ้ า ก็ควรจะมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
พักการลงโทษที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิด
ซ้ าต่ า ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถลดความแออัดของเรือนจ าและทัณฑสถานได้แล้ว ยังจะช่วยให้
เรือนจ าและทัณฑสถานสามารถน าทรัพยากรที่เหลือไปใช้กับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงใน
การกระท าผิดซ้ าสูงได้เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย เพราะถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาความแออัดของเรือนจ าได้
แล้ว ก็ย่อมยากที่จะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังทุกรายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  การ
ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดจึงจ าเป็นต้องกระท าควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบของเรือนจ าให้
เป็นสถานที่คุมขังเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าสูงและควรจะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่าง
เข้มข้นเท่านั้น  

เมื่อสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทั้ง 21 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการพักการลงโทษให้เป็นกระบวนการที่
มีโครงสร้าง มาตรการและขั้นตอนการด าเนินการโดยยกระดับให้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้กระบวนการพักการลงโทษเป็นกระบวนการหลักที่จะช่วยคัดกรองหรือ
จ าแนกผู้ต้องขังให้ออกไปจากกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพราะที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ในการพักการลงโทษยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ทั้งยังมีข้อ
ครหาเรื่องความโปร่งใส จากประสบการณ์ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า การจะพักการลงโทษ
ให้แก่ผู้ต้องขังหรือไม่กลายเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับว่าทางเรือนจ าจะเสนอเรื่องมาอย่างไรโดยที่ไม่ มี
หลักเกณฑ์ให้กรรมการพิจารณามากนัก โดยทั่วไปแล้วกรรมการจะได้พิจารณาแต่เอกสารเกี่ยวกับ
นักโทษที่ทางเรือนจ าท ามา แต่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวผู้ต้องขัง หากมีข้อสงสัยอย่างไรก็ต้องซักถาม
กับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ อีกทั้ง กรรมการพักการลงโทษก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ราชการอ่ืน ๆ ต้อง
รับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการส านักงานคุม
ประพฤติ การพิจารณาพักการลงโทษจึงได้แต่พิจารณาจากตัวอักษร หากคณะกรรมการพักการลงโทษ
จะมีโอกาสได้พูดคุยหรือพบผู้ต้องขังดังเช่นแนวทางของประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการ
พิจารณามากขึ้น การปรับปรุงกระบวนการพักการลงโทษน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้ที่ควรจะได้รับการคัดกรองหรือจ าแนกออกไปควรจะเป็นผู้ที่ผ่านการ
แก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยแล้วและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าต่ า ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมอีก
ต่อไปหรือเป็นผู้มีอันตรายต่อสังคมต่ าเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบสุขและความปลอดภัย
ให้แก่สังคม ส่วนผู้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขพฤตินิสัยของตนเองได้โดยยังเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท า
ผิดซ้ าสูง ก็สมควรที่จะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมต่อ ไปเพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมเป็น
กระบวนการที่ช่วยคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริง1201  

                                                           
1201 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
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ส าหรับการปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษด้วยวิธีการลดวันต้องโทษนั้น 
ปัจจุบันการสะสมวันลดวันต้องโทษสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 5 วัน ต่อเดือน ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32(6) ปีหนึ่งจึงสะสมวันลดวันต้องโทษได้มากที่สุดไม่เกิน 60 วัน แม้จะ
มีผลเป็นการลดจ านวนวันต้องโทษจ าคุกตามท่ีก าหนดในค าพิพากษาลงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีผลกระทบกับ
วันต้องโทษมากเท่ากับการได้รับประโยชน์จากการพักการลงโทษหรือพระราชทานอภัยโทษเป็นการ
ทั่วไป ส าหรับการสะสมวันลดวันต้องโทษจ าคุกเนื่องจากการท างานสาธารณะนั้นผู้ต้องขังจะได้รับวัน
ลดวันต้องโทษสะสม 1 วัน ต่อ 1 วันท างาน อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้ออกไปท างาน
สาธารณะได้จะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของเรือนจ าเสียก่อน ซึ่งอาจส่งผลให้
ผู้กระท าผิดบางประเภทเช่นผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดที่ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ไปท างาน
สาธารณะได้ท าให้ไม่ได้รับการลดวันต้องโทษเหมือนผู้ต้องขังอ่ืน ๆ  ทั้งที่จ านวนผู้ต้องขังคดียาเสพติด
มีค่อนข้างมากท่ีสุด1202  

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าการลดวันต้องโทษจะไม่ได้พิจารณาความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ า
ของผู้ต้องขังหรือประวัติในอดีตของผู้ต้องขัง แต่ผู้ต้องขังก็สามารถสะสมวันลดวันต้องโทษได้จ ากัดใน
แต่ละปี นอกจากนี้การลดวันต้องโทษก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังมีแรงจูงใจที่จะประพฤติ
ตนให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจ าและทัณฑสถาน ระบบการลดวันต้องโทษแม้จะมีผลต่อทฤษฎีแก้
แค้นทดแทน และทฤษฎีป้องปรามการกระท าผิดอยู่บ้าง แต่ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้เรือนจ า
และทัณฑสถานสามารถควบคุมความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบภายในเรือนจ าได้มาตรการ
หนึ่ง  

กล่าวโดยสรุป การปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษย่อมมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของโทษตามกฎหมายในการป้องปรามการกระท าผิดและท าให้ผู้กระท าผิดเข็ดหลาบ 
รวมไปถึงการตัดโอกาสในการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดเนื่องจากผู้กระท าผิดได้รับการปล่อยตัวเร็ว
กว่าโทษที่ก าหนดไว้ตามค าพิพากษา อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รัฐสามารถ
ระบายผู้ต้องขังที่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้วให้ออกจากเรือนจ าและทัณฑสถานเพ่ือให้บุคคล
เหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยไม่กระท าผิดซ้ า แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติก็คือผู้ต้องขังที่รัฐ
ปล่อยตัวไปก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษานั้นเป็นผู้ต้องขังที่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้ว
หรือไม่หรือมีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าสูงหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติต่อไป  

 
 
 
 
 
  

                                                           
1202 สรพงษ์ เศรษฐสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 107.; มาตรา 22 ทวิ วรรคสอง (4) แห่ง

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
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4.2   มาตรการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดอาญาซ ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 

4.2.1 มาตรการทางกฎหมาย 
4.2.1.1 กฎหมายเพิ่มโทษ 
กฎหมายอาญาไทยบัญญัติมาตรการลงโทษผู้กระท าซ้ าไว้เป็นการเฉพาะ คือ การเพ่ิม

โทษผู้กระท าผิดที่กระท าผิดซ้ าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยกฎหมายเพ่ิมโทษเพราะเหตุ
กระท าผิดซ้ านี้มีทั้งท่ีเป็นกฎหมายเพ่ิมโทษทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 กล่าวคือ ใน
กรณีท่ีไม่มีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ก็สามารถน าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 92 ไป
ใช้บังคับกับการกระท าผิดกฎหมายอาญาซ้ าได้โดยไม่จ ากัดประเภทฐานความผิดยกเว้นแต่เป็นกรณีที่
เป็นการกระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษเท่านั้น1203 แต่ในกรณีที่มีบทบัญญัติกฎหมาย
บัญญัติให้เพ่ิมโทษการกระท าผิดอาญาประเภทใดประเภทหนึ่งซ้ าไว้เป็นการเฉพาะ ก็ต้องบังคับไป
ตามบทบัญญัติดังกล่าวดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กฎหมายเพิ่มโทษทั่วไป 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้

ลงโทษจ าคุก ถ้าและได้กระท าความผิดใด ๆ อีก ในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปี
นับแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุกก็ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นหนึ่งใน
สามของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง” 

โดยมีข้อสังเกตที่น่าสนใจส าหรับบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวคือ 
1. กฎหมายก าหนดให้เพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด 1 ใน 3 ของโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระท าผิดดังกล่าวจริง ๆ  ไม่ใช่เพ่ิมโทษจากระวางโทษที่
กฎหมายก าหนดไว้1204 

2. กฎหมายนี้สามารถปรับใช้ได้กับการกระท าผิดอาญาทุกฐานความผิด ไม่ว่าจะ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ  และไม่จ ากัดว่าการกระท าผิด
ครั้งก่อนกับครั้งหลังจะต้องเป็นการกระท าผิดประเภทเดียวกัน หากความปรากฏว่าผู้กระท าผิดเคย
ต้องค าพิพากษาถึงที่ให้ลงโทษจ าคุก เช่น ในครั้งก่อนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษส าหรับการกระท าผิดครั้ง
ก่อนดังกล่าวหรือภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษในคดีก่อนดังกล่าว ผู้กระท าผิดกลับมากระท าผิด
ซ้ าอีกเช่นกลับมากระท าผิดฐานจ าหน่ายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ศาลในคดีหลังก็จะต้องเพ่ิมโทษที่จะลงส าหรับความผิดฐานจ าหน่ายเมทแอมเฟ
ตามีนอีกหนึ่งในสามของโทษที่ศาลในคดีหลังจะลงแก่ผู้กระท าผิด 

3. ศาลจะเพ่ิมโทษได้ก็ต่อเมื่อผู้กระท าผิดได้ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด
ในคดีก่อนจริง ๆ  ถ้าในคดีก่อนศาลมีค าพิพากษารอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด
ดังกล่าว ศาลในคดีหลังก็ไม่อาจเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิดได้ เนื่องจากไม่มีวันพ้นโทษเป็นเกณฑ์ในการ

                                                           
1203 มาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
1204 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2104/2511 (ศาลฎีกา) 
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เพ่ิมโทษ1205 และถ้าคดีก่อนยังไม่ถึงท่ีสุด เช่น คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ศาลก็ไม่สามารถเพ่ิมโทษใน
คดีหลังได้เช่นกนั1206 

4. นอกจากศาลจะเพ่ิมโทษจ าคุกได้แล้ว ศาลยังสามารถเพ่ิมโทษปรับได้ด้วยหาก
ศาลก าหนดโทษปรับโทษอีกสถานหนึ่ง ดังนั้น ในกรณีที่ศาลลงโทษจ าคุกและปรับ ศาลสามารถเพ่ิมได้
ทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ แต่ถ้าศาลจะลงโทษปรับเพียงสถานเดียว ศาลไม่อาจเพ่ิมโทษปรับอย่าง
เดียวได้1207 

5. ถ้าศาลในคดีหลังจะลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ย่อมไม่อาจเพ่ิม
โทษอีกได้1208 

6. กรณีท่ีมีการกระท าผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 
ศาลจะต้องเพ่ิมโทษทุกกรรม ไม่อาจเพิ่มโทษแต่เพียงบางกรรมได้1209 

7. การเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 92 เป็นบัญญัติบังคับให้ศาลต้อง
เพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิด หากพนักงานอัยการมีค าขอให้เพ่ิมโทษมาท้ายฟ้องและกรณีเข้าหลักเกณฑ์
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ศาลก็ไม่อาจใช้ดุลพินิจไม่เพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิดได้1210  

8. ถ้าปรากฏว่ามีการตราพระราชบัญญัติล้างมลทินให้ถือว่าผู้กระท าผิดดังกล่าวไม่
เคยต้องโทษมาก่อน เมื่อบุคคลดังกล่าวกระท าผิดอีกแม้จะเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรานี้ก็ไม่สามารถ
เพ่ิมโทษได้1211  

ตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายเพ่ิมโทษ เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 770/2550 โจทก์ฟ้องว่า 
เมื่อระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2548 เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2548 เวลากลางวันก่อน
เที่ยงต่อเนื่องกัน จ าเลยกับพวกอีก 3 คน ร่วมกันลักแผ่นเหล็กแบบก่อสร้างขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร 
ยาว 120 เซนติเมตร จ านวน 18 แผ่น รวมราคา 5,400 บาท ของนายเนียน มีเปี่ยม ผู้เสียหายไปโดย
ทุจริตโดยจ าเลยกับพวกร่วมกันใช้รถกระบะหมายเลขทะเบียน บฉ 8256 สุโขทัย ที่ เตรียมมาเป็น
ยานพาหนะบรรทุกแผ่นเหล็กแบบก่อสร้างที่จ าเลยกับพวกร่วมกันลักไปดังกล่าวเพ่ือสะดวกแก่การ
กระท าผิด การพาทรัพย์นั้นไป หรือเพ่ือให้พ้นจากการจับกุม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83, 335, 336 ทวิ, 92 และเพ่ิมโทษจ าเลย 

จ าเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจ าเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
เพ่ิมโทษ 

                                                           
1205 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2313/2545, 786/2502, 5808/2533 (ศาลฎีกา)  
1206 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2716/2545 (ศาลฎีกา) 
1207 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 413/2549 (ศาลฎีกา) 
1208 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3279/2528, 706/2526; มาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา. 
1209 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2523 (ศาลฎีกา) 
1210 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 427/2512 (ศาลฎีกา) 
1211 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3141/2527, 5439/2530 (ศาลฎีกา) 
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ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) 
(7) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ จ าคุก 2 ปี เพิ่มโทษจ าเลยหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 92 เป็นจ าคุก 2 ปี 8 เดือน จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ าคุก 1 ปี 4 เดือน 

2. กฎหมายเพิ่มโทษเฉพาะเรื่อง  
กฎหมายเพิ่มโทษเฉพาะเรื่องมีปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ โดยเป็นการเพ่ิมโทษ

ผู้ที่กระท าผิดซ้ าในความผิดประเภทเดิมตามที่กฎหมายก าหนด ในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างกฎหมายนี้ที่
สนใจ    3 กฎหมาย คือ  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษจ าคุก ถ้าและได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จ าแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ าใน
อนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้า
ความผิดครั้งแรกเป็นความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน หากศาลจะพิพากษา
ลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้ง
หลัง 

(1)  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา107 ถึง 
มาตรา 135  

(2)  ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามท่ีบัญญัติไว้ใน มาตรา 136 ถึง มาตรา 146 ….. 
(12)  ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 309 มาตรา 310 และมาตรา 

320 
(13)  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ใน มาตรา 334 ถึง มาตรา 365”1212 
กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้เพ่ิมโทษแก่ผู้ที่กระท าผิดประเภทเดิมซ้ า

คือกระท าผิดซ้ าอนุมาตราเดียวกันตามมาตรา 93(1) ถึง (13) ซึ่งมาตรานี้มีหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้
เหมือนกันมาตรา 92 ตามข้อสังเกตแปดประการข้างต้น เพียงแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
อัตราส่วนการเพ่ิมโทษที่มากกว่ามาตรา 92 คือเพ่ิมโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลจะลง ความแตกต่างกัน
เรื่องระยะเวลาในการกระท าผิดซ้ าภายหลังพ้นโทษที่จ ากัดระยะเวลาไว้ที่ 3 ปี ภายหลังพ้นโทษ ความ
แตกต่างกันในเรื่องศาลในคดีก่อนได้พิพากษาลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือน และการก าหนดฐาน
ความผิดในการกระท าผิดครั้งก่อนและครั้งหลังว่าต้องเป็นฐานความผิดในกลุ่มอนุมาตราเดียวกัน
เท่านั้น นอกนั้นมีหลักเกณฑ์การบังคับใช้เหมือนกับมาตรา 92  

นอกจากนี้ในกรณีที่พนักงานอัยการโจทก์มีค าขอเพ่ิมโทษตามมาตรา 93 มาในฟ้อง 
แต่ทางพิจารณาศาลเห็นว่าเพ่ิมโทษได้เพียงตามมาตรา 92 ซึ่งเป็นบททั่วไป แม้โจทก์ไม่ได้มีค าขอเพ่ิม
โทษตามมาตรา 92 มาด้วย ศาลก็สามารถเพ่ิมโทษตามมาตรา 92 ได้1213 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระท าความผิดตาม

                                                           
1212 มาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
1213 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 575/2548, 861/2509 (ศาลฎีกา) 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-107-112.html#107
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-130-135.html#135
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-136-146.html#136
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-136-146.html#146
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-309-321.html#309
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-309-321.html#310
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-334-336.html#334
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-362-366.html#365
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พระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะ
พิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับ
ความผิดครั้งหลัง” 1214 

ดั งนั้น ในกรณีที่ ผู้ กระท าผิด เคยต้องค า พิพากษาถึ งที่ สุ ดว่ ากระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาก่อนไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสพ ผลิต 
น าเข้า จ าหน่าย ครอบครอง หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายและได้กระท าผิดซ้ าในความผิดฐาน
ใดฐานหนึ่งดังกล่าวภายในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 ก าหนดให้เพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิดส าหรับการ
กระท าผิดในครั้งหลังก่ึงหนึ่ง  

แต่ถ้าการกระท าผิดครั้งก่อนกับครั้งหลังเป็นคนละประเภทกัน เช่น ครั้งก่อนเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติอ่ืนส่วนครั้งหลังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 ย่อมไม่อาจเพ่ิมโทษกึ่งหนึ่งตามกฎหมายนี้ได้ แต่สามารถเพ่ิมโทษหนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 92 แทนได้ 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 14 ทวิ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิด
ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบก าหนดสามปีกระท าความผิดต่อ
พระราชบัญญัตินี้อีก 

(1)  ถ้าโทษซึ่งก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่กระท าครั้งหลังเป็นโทษจ าคุกและปรับ ให้
วางโทษทวีคูณ 

(2)  ถ้าโทษซึ่งก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่กระท าครั้งหลังเป็นโทษจ าคุกหรือปรับ ให้
วางโทษทั้งจ าท้ังปรับ” 1215 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าพระราชบัญญัติการพนันจะก าหนดบทเพ่ิมโทษเป็นทวีคูณและ
ก าหนดบทบังคับการลงโทษทั้งจ าทั้งปรับไว้ตามสองอนุมาตราดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนื่องจาก
โทษตามกฎหมายนี้ล้วนมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท จึงเข้าหลักเกณฑ์
ในการฟ้องคดีอย่างคดีศาลแขวงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวง พ.ศ. 2499 ท าให้ในกรณีที่ผู้กระท าผิดให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวนจะไม่ท าการ
สอบสวนแต่จะส่งตัวให้พนักงานอัยการฟ้องคดีภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่จับกุมและน าตัวไปถึงสถานี
ต ารวจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 
มาตรา 20 ประกอบมาตรา 7 และจึงส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรว่าบุคคล
ดังกล่าวเคยกระท าผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาก่อนหรือไม่โดยสภาพ ท าให้โดยทั่วไปแล้ว
พนักงานอัยการไม่อาจทราบข้อมูลเพ่ือท าค าขอเพ่ิมโทษมาท้ายฟ้องได้ จึงไม่มีการเพ่ิมโทษตาม
กฎหมายนี้ในทางปฏิบัติส าหรับกรณีที่ผู้กระท าผิดให้การรับสารภาพและศาลก็จะพิจารณาคดีส าหรับ
ผู้กระท าผิดดังกล่าวอย่างผู้กระท าผิดครั้งแรกเสมอไป1216  

                                                           
1214 มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
1215 มาตรา 14 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
1216 ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีอัตราโทษจ าคุกต่ ากว่า 3 ปี และพนักงานอัยการต้อง

ฟ้องเป็นคดีศาลแขวงก็จะมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
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กรณตี่างจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่เกือบทุกฐานความผิดที่มี
อัตราโทษจ าคุกเกินกว่า 3 ปี 1217 ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การด าเนินคดีอย่างคดีศาลแขวง ดังนั้นไม่ว่า
ผู้กระท าผิดจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดจึงต้องท า
การสอบสวนการกระท าผิด และพนักงานสอบสวนต้องฝากขังผู้กระท าผิดไว้ต่อศาลในระหว่าง
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ท าให้โดยทั่วไปแล้วพนักงาน
สอบสวนสามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดได้ และพนักงาน
อัยการจึงสามารถมีค าขอเพ่ิมโทษท้ายฟ้องหากพบข้อมูลที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องเพ่ิมโทษตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติเพ่ิมโทษส าหรับการกระท าผิดซ้ า เช่น 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 62 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วครั้งหนึ่ง ถ้าได้กระท าความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูก
ลงโทษแล้วนั้นซ้ าอีก ให้ศาลพิจารณาเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอย่างน้อยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษ
จ าคุกหรือเพ่ิมโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับส าหรับความผิดนั้น”1218  รวมไปถึงความพยายาม
แก้ไขกฎหมายบางฉบับเพื่อเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ิมโทษส าหรับการกระท าผิดซ้ าบางประเภท เช่น การ
เพ่ิมบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการท าซ้ าโดยการบันทึกเสียงหรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพจาก
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นต้น1219 

ตัวอย่างการใช้กฎหมายเพ่ิมโทษเฉพาะเรื่อง เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 5311/2549 
“โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยมีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ก่อนคดีนี้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 จ าเลยเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล
ทหารกรุงเทพในคดีหมายเลขแดงที่ 144/2546 ให้จ าคุก 13 เดือน ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จ าเลยกระท าความผิดในคดีนี้อีกภายในเวลา 5 ปี  นับแต่วันพ้นโทษ 
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, 67, 97 และเพ่ิมโทษจ าเลย
ตามกฎหมาย 

จ าเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจ าเลยในคดีที่โจทก์อ้างเป็น
เหตุขอให้เพ่ิมโทษ 

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522  มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 จ าคุก 1 ปี เพ่ิมโทษจ าเลยกึ่งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97 เป็นจ าคุก 1 ปี 6 เดือน จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ าคุก 9 
เดือน” 

                                                           
1217 ยกเว้นความผิดบางฐาน เช่นฐานเสพเมทแอมเฟตามีน หรือฐานเสพกัญชา ดูตัวอย่าง

มาตรา 66, 67, 91 และ 92 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
1218 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
1219 “ครม.เห็นชอบแก้ พรบ. ลิขสิทธิ์เพ่ิมโทษพวกก็อบหนัง-เพลง,” แนวหน้า (21 มกราคม 

2556), ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.ryt9.com/s/nnd/1572870  
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กฎหมายเพ่ิมโทษจึงเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์โดยตรงในการลงโทษผู้กระท าผิด
ซ้ าให้หนักขึ้นอันเนื่องมาจากสถานะการเป็นผู้กระท าผิดซ้ าของบุคคลดังกล่าวเพ่ือให้หลาบจ า  

4.2.1.2 กฎหมายบวกโทษ 
ในกรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดที่ศาลจะ

พิพากษาลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี โดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 แล้วต่อมา
ความปรากฏแก่ศาลว่าบุคคลดังกล่าวกระท าผิดซ้ าในระหว่างระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการ
ก าหนดโทษ และการกระท าผิดครั้งหลังนี้มิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก ก าหนดว่าศาลในคดีหลังที่ความปรากฏต่อศาลนั้นว่า
ผู้กระท าผิดเคยถูกศาลรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษไว้ในคดีก่อนจะต้องก าหนดโทษที่รอการ
ก าหนดโทษไว้แล้วบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษใน
คดีหลังแล้วแต่กรณี1220 

โดยศาลที่พิจารณาคดีหลังสามารถบวกโทษจ าคุกของผู้กระท าผิดในคดีก่อนเข้ากับ
โทษในคดีหลังได้ทันทีหากความปรากฏต่อศาลว่าผู้กระท าผิดกระท าความผิดในระหว่างระยะเวลารอ
การลงโทษในคดีก่อน โดยไม่จ าต้องมีค าขอบวกโทษจากโจทก์แต่อย่างใด 1221 แต่ในทางปฏิบัติ
พนักงานอัยการก็จะตรวจสอบประวัติการกระท าผิดของผู้กระท าผิดจากทะเบียนประวัติอาชญากรที่
พนักงานสอบสวนรวบรวมไว้ในส านวนคดีอยู่แล้ว หากพบว่ามีประวัติเข้าหลักเกณฑ์การขอบวกโทษ
ตามกฎหมาย พนักงานอัยการก็จะมีค าขอให้บวกโทษผู้กระท าผิดมาท้ายฟ้องด้วย  อย่างไรก็ดี การ
บวกโทษดังกล่าวจะกระท าต่อเมื่อศาลในคดีหลังจะพิพากษาลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดจริง  ๆ  แต่ถ้า
ศาลในคดีหลังเห็นควรรอการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดอีกครั้ง หรือเห็นควรลงโทษด้วยวิธีการอ่ืนเช่นส่ง
ตัวไปฝึกอบรมยังสถานพินิจ1222หรือลงโทษจ าคุกแล้วเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นกักขัง1223 หรือศาลในคดี
หลังลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต1224 หรือคดีก่อนศาลยังไม่ได้พิพากษาลงโทษแก่
ผู้กระท าผิดกล่าวคือคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา1225 ศาลไม่อาจบวกโทษในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดี
หลังได้ 

ตัวอย่างของการบวกโทษจ าคุกเช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 1501/2555 “โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจ าเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 , 7, 8, 26, 76, 76/1, 102 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 91 บวกโทษจ าคุกของจ าเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ ย.5303/2544 ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษของจ าเลยในคดีนี้ และริบกัญชาของกลาง 

จ าเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจ าเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ 

                                                           
1220 มาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 1221ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9377/2539 (ศาลฎีกา)   
1222 ดูตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1208/2509, 1274/2519 (ศาลฎีกา) 
1223 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2544 (ศาลฎีกา) 
1224 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 600/2515 (ศาลฎีกา) 
1225 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1274/2519 (ศาลฎีกา) 
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ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 76/1 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
จ าคุก 2 ปี ฐานจ าหน่ายกัญชา จ าคุก 2 ปี จ าเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
78 หนึ่งในสาม ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 1 ปี 4 เดือน ฐานจ าหน่ายกัญชา 
จ าคุก 1 ปี 4 เดือน รวมจ าคุก 2 ปี 8 เดือน บวกโทษจ าคุก 1 เดือน 15 วัน ที่รอการลงโทษไว้ใน
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ย.5303/2544 ของศาลชั้นต้น เป็นจ าคุก 2 ปี 9 เดือน 15 วัน ริบกัญชาของ
กลาง” 

การบวกโทษจ าคุกจึงเป็นมาตรการหนึ่งในการลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าว่าผู้กระท าผิดซ้ า
ย่อมไม่สามารถลอยนวลจากโทษตามกฎหมายได้หากหวนกลับไปกระท าผิดอีกภายในระยะเวลาที่ศาล
รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษไว้ 

4.2.1.3 ปัญหาและข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ิมโทษและกฎหมายบวกโทษ 
มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าในปัจจุบัน คือ กฎหมายเพ่ิม

โทษและกฎหมายบวกโทษ แต่กฎหมายทั้งสองรูปแบบนี้มีข้อจ ากัดและปัญหาในการบังคับใช้อยู่บาง
ประการที่อาจส่งให้ผลให้ประสิทธิภาพของกฎหมายในการลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าลดน้อยลงไปด้วย
ปัญหาและข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือ  

ประการแรก คือ ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา กล่าวคือ กฎหมายเพ่ิมโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 92 ซึ่งเป็นบทเพ่ิมโทษทั่วไปและตามกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นบทเพ่ิมโทษเฉพาะ
เรื่อง และกฎหมายบวกโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 เป็นบทบัญญัติที่มีข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลาที่ศาลจะสามารถเพ่ิมโทษหรือบวกโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าได้ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 92 ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาว่า ผู้กระท าผิดจะต้องกระท าผิดซ้ าภายในระหว่างที่ยัง
ต้องรับโทษ หรือภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ ศาลจึงจะพิพากษาเพ่ิมโทษจ าคุกแก่จ าเลยหนึ่งใน
สามของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลังได้1226 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 ก าหนดว่า ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
จ าคุก ถ้าและได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จ าแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ าในอนุมาตรา
เดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้ง
แรกเป็นความผิด ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้ง
หลังถึงจ าคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง 

หรือบทเพ่ิมโทษผู้กระท าผิดซ้ าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
มาตรา 97 ที่ก าหนดว่า ศาลจะพิพากษาเพ่ิมโทษจ าคุกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิด
ครั้งหลังไดต้่อเมื่อ ผู้ที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ

                                                           
1226 มาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ยาเสพติด พ.ศ. 2522 ได้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวซ้ าอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่
หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษครั้งก่อน1227  

ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 2413/2547 ที่วินิจฉัยว่า “โจทก์บรรยายฟ้องไว้ชัด
แจ้งว่า ก่อนคดีนี้จ าเลยเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกมีก าหนด 12 เดือน ฐานมีเมทแอม
เฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1570/2544 ของศาล
ชั้นต้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ซึ่งมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และจ าเลยกลับมากระท าความผิดในคดีนี้ขึ้นอีกภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ ขอศาลได้เพ่ิมโทษ
จ าเลยตามกฎหมายด้วย ค าขอท้ายค าฟ้องได้ระบุมาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ 
ไว้ด้วย…เมื่อศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลย จึงต้องเพ่ิมโทษที่จะลงแก่จ าเลยอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่
ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง” 

จึงเห็นได้ว่า กฎหมายเพ่ิมโทษตามกฎหมายไทยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่อง
ระยะเวลาในการกระท าผิดซ้ าว่า กฎหมายจะเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าได้ต่อเมื่อเป็นการกระท าผิดซ้ า
ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น ดังนั้น หากผู้กระท าผิดกระท าผิดซ้ าหลังจากระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด เช่น กระท าผิดซ้ าภายในระยะเวลา 5 ปี 1 วัน นับแต่พ้นโทษในคดีก่อน ศาลก็ไม่
อาจพิพากษาเพ่ิมโทษจ าคุกแก่ผู้กระท าผิดดังกล่าวได้ และด้วยเหตุนี้ในทางปฏิบัติ เมื่อพนักงาน
อัยการโจทก์ตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้กระท าผิดแล้วพบว่า ผู้กระท าผิดกระท าผิดซ้ า
เมื่อระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี หรือ 5 ปี นับแต่พ้นโทษในคดีก่อนแล้ว พนักงานอัยการก็จะไม่มีค าขอ
ท้ายฟ้องขอให้ศาลเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิดดังกล่าว และไม่บรรยายฟ้องให้ศาลเห็นว่า บุคคลดังกล่าว
เคยมีประวัติการกระท าผิดมาก่อนหน้านี้ในเมื่อไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องแสดงประวัติการกระท าผิด
ของผู้กระท าผิดต่อศาล เว้นแต่พนักงานอัยการบางท่านจะเห็นสมควรอ้างส่งทะเบียนประวัติอาชญา
กรของผู้กระท าผิดบางรายต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีก็ได้ แต่ก็เป็นดุลพินิจส่วนตัว
ของพนักงานอัยการท่านนั้นเอง ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่บังคับให้พนักงานอัยการต้องส่ง
ทะเบียนประวัติอาชญากรของจ าเลยต่อศาลแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้จะมีพนักงานอัยการบางคนที่
บรรยายหรือส่งทะเบียนประวัติอาชญากรต่อศาล แต่ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดมั่นในอัตราโทษ
ตามบัญชีการลงโทษ จึงไม่ได้ใช้ดุลพินิจก าหนดโทษที่แตกต่างไปจากที่บัญชีมาตรการลงโทษก าหนดไว้
แต่อย่างใด  

เช่นเดียวกับกฎหมายเพิ่มโทษ กฎหมายบวกโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
58 ก็มีระยะเวลาที่ศาลในคดีหลังจะสามารถน าโทษที่ศาลในคดีก่อนรอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับ
โทษในคดีหลังของผู้กระท าผิด หรือให้ศาลในคดีหลังก าหนดโทษที่ศาลในคดีก่อนรอการก าหนดโทษไว้
แล้วน ามาบวกเข้ากับโทษในคดีหลังได้จะต้องเป็นกรณีที่ผู้กระท าผิดได้กระท าผิดซ้ าหรือก็คือกระท า
ผิดในคดีหลังภายในระยะเวลาที่ศาลในคดีก่อนรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษไว้ให้เท่านั้น ศาล
ในคดีหลังจึงจะใช้อ านาจบวกโทษตามมาตรา 58 ได้1228 

                                                           
1227 มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
1228 มาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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ตัวอย่างเช่นค าพิพากษาฎีกาที่ 9161/2553 ที่วินิจฉัยว่า “เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตาม
รายงานการสืบเสาะและพินิจจ าเลยของพนักงานคุมประพฤติซึ่งศาลชั้นต้นอ่านให้จ าเลยฟังตาม 
พระราชบัญญัติวิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 มาตรา 13 
แล้ว จ าเลยไม่คัดค้าน เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามรายงานนั้นว่า ก่อนคดีนี้จ าเลยเคยต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก 3 เดือน แต่โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ภายในระยะเวลา 2 ปี ใน
ข้อหาความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราจึงเป็นกรณีท่ีความปรากฏแก่ศาลเองจากรายงานการสืบเสาะ
และพินิจของพนักงานคุมความประพฤติดังกล่าว เมื่อภายในก าหนดระยะเวลาที่รอการลงโทษไว้ในคดี
ก่อนจ าเลยมากระท าความผิดคดีนี้อีก ก็ต้องน าโทษจ าคุกที่รอไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้” 

ดังนั้น หากผู้กระท าผิดกระท าผิดซ้ าเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลารอการลงโทษไปแล้ว 
เช่น ศาลในคดีก่อนรอการลงโทษให้แก่ผู้กระท าผิดดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันอ่านค า
พิพากษา แต่บุคคลดังกล่าวกระท าผิดกฎหมายซ้ าภายในระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน นับแต่ที่ศาลในคดี
ก่อนมีค าพิพากษาซึ่งเกินระยะเวลารอการลงโทษที่ศาลในคดีก่อนก าหนดไว้ไปแล้ว ศาลในคดีหลังก็ไม่
อาจน าโทษที่ศาลในคดีก่อนรอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษในคดีหลังได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วศาลก็
มักจะก าหนดระยะเวลารอการลงโทษไว้ที่หนึ่งหรือสองปีเท่านั้น เว้นแต่บางคดีที่ศาลอาจเห็นควรให้
ก าหนดระยะเวลารอการลงโทษไว้นานกว่านั้นอันเนื่องมาจากพฤติการณ์ต่าง  ๆ ในคดี  ดังนั้น
ระยะเวลาในการรอการลงโทษทั่ว ๆ ไปในเกือบทุกคดีจึงมักจะไม่เกินสองปี  

ตัวอย่างเช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 12458/2556 “ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ฐาน
กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย จ าคุก 1 ปี และปรับ 10,000 บาท ฐานขับรถ
ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือและแสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จ าคุก 1 
เดือน และปรับ 4,000 บาท รวมจ าคุก 1 ปี 1 เดือน และปรับ 14,000 บาท โทษจ าคุกรอการลงโทษ 
2 ปี คุมความประพฤติจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ช าระค่าปรับจัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9” 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 10542/2556 “ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (3) ประกอบมาตรา 362 จ าคุก 1 ปี และปรับ 5,000 บาท โทษ
จ าคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ช าระค่าปรับให้จัดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30” 

ในทางปฏิบัติเมื่อเป็นกรณีที่ผู้กระท าผิดกระท าผิดซ้ าภายหลังจากระยะเวลาคุมความ
ประพฤติเช่นนี้ แม้พนักงานอัยการจะพบว่าผู้กระท าผิดมีประวัติการกระท าผิดที่ศาลในคดีก่อนรอการ
ลงโทษไว้ แต่เมื่อกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลในคดีหลังจะบวกโทษได้ พนักงานอัยการก็จะไม่มีค าขอ
ท้ายฟ้องเพ่ือขอให้ศาลบวกโทษแก่ผู้กระท าผิดดังกล่าว รวมทั้งโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่บรรยายประวัติ
การกระท าผิดในคดีก่อนของผู้กระท าผิดดังกล่าวให้ศาลทราบด้วย เช่นเดียวกับการกรณีการเพิ่มโทษ 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อกฎหมายก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่จะถือว่าผู้กระท าผิดเป็นผู้กระท า
ผิดซ้ าที่ศาลจะพิพากษาเพ่ิมโทษหรือบวกโทษแก่ผู้กระท าผิดดังกล่าวได้ จึงส่งผลต่อมาในทางปฏิบัติว่า 
หากการกระท าผิดซ้ าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พนักงานอัยการจึงไม่มีค าขอให้ศาลเพ่ิม
โทษหรือบวกโทษ และไม่บรรยายฟ้องเกี่ยวกับประวัติการกระท าผิดครั้งก่อน  ๆ ของผู้กระท าผิด
ดังกล่าวให้ศาลทราบ ประกอบกัเป็นกรณีที่ศาลไม่ได้สั่งให้มีการสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดในคดี
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ดังกล่าวเลย เช่น อาจเป็นเพราะศาลจะไม่รอการลงโทษให้แก่บุคคลดังกล่าว หรือบัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษโทษไม่ได้แนะน าให้ศาลสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิด หรือเป็นกรณีที่ศาลเห็นเองว่าไม่จ าต้อง
สืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดดังกล่าว โดยเห็นควรพิพากษาลงโทษไปตามอัตราโทษที่บัญชีมาตรฐาน
การลงโทษแนะน าไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจ าคุกจริง ๆ  หรือศาลอาจเห็นควรรอการลงโทษแก่ผู้กระท า
ผิดดังกล่าวเพราะเห็นว่าเพ่ิงกระท าผิดครั้งแรกโดยไม่สืบเสาะและพินิจจ าเลยก็ได้ โดยที่ศาลจะไม่
ทราบเลยว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระท าผิดอย่างไรหรือมีลักษณะเป็นผู้กระท าผิดติดเป็นนิสัย
หรือไม่ ท าให้การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษหรือมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสมแก่บุคคลดังกล่าวอาจ
คลาดเคลื่อนไป 

นอกจากนี้ การที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้กระท าผิดซ้ าแต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ศาลสามารถเพ่ิม
โทษหรือบวกโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าได้เพราะกระท าผิดซ้ าเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้
แล้วยังอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงสิทธิในการได้รับการพระราชทานอภัยโทษอีกด้วย เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในช่วงหลังมักจะมีบทบัญญัติจ ากัดสิทธิในการรับ
พระราชทานอภัยโทษไม่ให้นักโทษที่ถูกศาลพิพากษาเพ่ิมโทษได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการ
ลดโทษเลย หรือให้นักโทษชั้นเยี่ยมรับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษในอัตราส่วนที่น้อย
กว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดท่ีไม่ได้ถูกเพ่ิมโทษ คือได้รับการลดโทษในอัตราส่วนเพียง 1 ใน 6 ถึง 1 ใน 9 ของ
โทษจ าคุกตามแต่ท่ีพระราชกฤษฎีกาในแต่ละปีจะก าหนด และมีบทจ ากัดสิทธิไม่ให้นักโทษชั้นอ่ืน ๆ ที่
ถูกเพ่ิมโทษไม่ให้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษเลย1229  

ตัวอย่างเช่น พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558 มาตรา 11 บัญญัติ
ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 12  ผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นเยี่ยมซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพ่ิมโทษ ฐานกระท า
ความผิดอีกตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ให้ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษลดโทษจากก าหนดโทษลง 1 ใน 9” 

ดังนั้น ผู้กระท าผิดซ้ าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีศาลจะสามารถเพ่ิมโทษได้ก็สามารถได้รับสิทธิ
รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการปล่อยตัวหรือลดโทษตามปกติดังเช่นผู้กระท าผิดครั้งแรกอ่ืน ๆ    

ข้อจ ากัดของกฎหมายเพ่ิมโทษและบวกโทษร่วมกับแนวทางปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรมในปัจจุบันจึงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษ ซึ่งอาจรวมไปถึง
สิทธิในการรับพระราชทานอภัยโทษด้วย อันอาจมีผลเป็นการทอนประสิทธิภาพของทฤษฎีการลงโทษ
ทั้งการแก้แค้นทดแทน การตัดโอกาสในการกระท าผิดซ้ า และการป้องปรามการกระท าผิดกฎหมาย
ทั้งต่อตัวผู้กระท าผิดเองและบุคคลอื่น ๆ อีกด้วย   

ประการที่สอง ข้อจ ากัดเก่ียวกับการล้างมลทิน  
พระราชบัญญัติล้างมลทินที่มีขึ้นในวโรกาสพิเศษต่าง ๆ มีผลเป็นการล้างมลทินให้แก่

ผู้กระท าผิดกฎหมายที่ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาและพ้นโทษไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติล้าง
มลทินมีผลใช้บังคับ ท าให้ต้องถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษว่าเคยกระท า
ความผิดดังกล่าวที่ท าให้ต้องรับโทษจ าคุกมาก่อน ดังนั้นหากบุคคลดังกล่าวกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายเพ่ิมโทษต่าง ๆ ก าหนดไว้ เช่น ภายใน 5 ปี นับแต่พ้นโทษครั้งก่อนตาม

                                                           
1229 ดูตัวอย่างในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2558 



388 
 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ก็ไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวเคยต้องโทษตามค าพิพากษาและ
เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนและศาลจึงไม่อาจพิพากษาเพ่ิมโทษแก่บุคคลดังกล่าวได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ
หากมีกรณีเช่นนี้พนักงานอัยการก็จะไม่มีค าขอให้เพ่ิมโทษและไม่บรรยายประวัติการกระท าผิดครั้ง
ก่อนของผู้กระท าผิดให้ศาลทราบ   

อย่างไรก็ดี มีแนวค าพิพากษาฎีกาที่ 8129/2553 วางหลักเกี่ยวกับประวัติของ
ผู้กระท าผิดซ้ าในกรณีที่ผู้กระท าผิดได้รับการล้างมลทินโดยอาศัยอ านาจของพระราชบัญญัติล้าง
มลทินไว้ว่า “แม้จ าเลยจะอ้างว่ามีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ที่บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่
บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง  ๆ  ซึ่งได้กระท าก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ
ได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือ
ว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น  ๆ  ก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลเพียงให้
ถือว่า จ าเลยไม่เคยถูกลงโทษจ าคุกเท่านั้น มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่าความประพฤติของจ าเลยที่เป็นเหตุ
ให้ต้องรับโทษจ าคุกนั้นถูกลบล้างไปด้วย เมื่อจ าเลยกลับมากระท าความผิดคดีนี้อีก นับว่าจ าเลยมี
ลักษณะเป็นผู้กระท าความผิดติดนิสัย ไม่ส านึกหรือเกรงกลัวต่อโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
พฤติการณ์แห่งคดีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะรอการลงโทษจ าคุกให้แก่จ าเลยฎีกาของจ าเลยฟังไม่ขึ้น” 

ดังนั้น พระราชบัญญัติล้างมลทินจึงมีผลเพียงให้ถือว่าผู้กระท าผิดไม่เคยได้รับโทษ
จ าคุกมาก่อน แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นการลบล้างการกระท าหรือความประพฤติของผู้กระท าผิดในอดีตไป
โดยสิ้นเชิง ดังนั้น หากศาลทราบว่าผู้กระท าผิดมีประวัติการกระท าผิดมาก่อน ศาลก็ยังสามารถใช้
ดุลพินิจในการก าหนดโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท าผิดได้ แม้ว่าจะไม่สามารถเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าผิด
เพราะเหตุกระท าผิดซ้ าได้ก็ตาม แต่ปัญหาก็คือในปัจจุบันศาลไม่ได้สั่งให้มีการสืบเสาะและพินิจ
ผู้กระท าผิดในทุกคดี แต่มักจะสั่งให้สืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดเฉพาะคดีที่เห็นสมควรบางคดีเท่านั้น 
ท าให้ศาลไม่อาจทราบประว้ติของผู้กระท าผิดได้เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจได้  

ประการที่สาม กรณีผู้กระท าผิดซ้ ากระท าผิดในคดีท่ีเป็นคดีแขวงตามกฎหมาย 
ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 4.1.1 หัวข้อย่อยที่ (3) ว่า ในกรณีที่ในคดีที่ผู้กระท าผิด

กระท าผิดตามกฎหมายอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งจัดว่า
เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลแขวงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง 
พ.ศ. 2499 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า “ในการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจ
ศาลแขวงที่จะพิจารณา พิพากษาได้ เมื่อมีการจับตัวผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่ง 
ตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อ
ศาลแขวงให้ทันภายในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ แต่มิให้นับเวลา
เดินทางตามปกติที่น าตัวผู้ต้องหา จากที่จับมายังที่ท าการของพนักงานสอบสวนจากที่ท าการของ
พนักงานสอบสวน และหรือจากที่ท าการของพนักงานอัยการมาศาลเข้าในก าหนดเวลาสี่สิบแปด
ชั่วโมงนั้นด้วย"” 

นอกจากนี้ มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า “ในคดีอาญาที่อยู่ใน
อ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหาต่อพนักงาน
สอบสวน ให้พนักงาน สอบสวนน าผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องศาลโดยมิต้องท าการ
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สอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่าจะให้การประการใด และถ้าผู้ต้องหายังให้การ
รับสารภาพ ให้ศาลบันทึกค าฟ้องค ารับสารภาพ และท าค าพิพากษาในบันทึกฉบับเดียวกัน แล้วให้
โจทก์จ าเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการรับตัวผู้ต้องหา
คืน เพื่อ ด าเนินการต่อไป” 

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้กระท าผิดซึ่งถูกจับกุมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาต่อ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนก็จะน าตัวผู้กระท าผิดดังกล่าวไปส่งให้พนักงานอัยการเพ่ือยื่น
ฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ถูกจับกุม จึงไม่มีระยะเวลาเพียงพอที่พนักงาน
สอบสวนจะตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้กระท าผิดดังกล่าวได้ ดังนั้น แม้ว่าในความเป็น
จริงแล้วผู้กระท าผิดดังกล่าวอาจจะเป็นผู้กระท าผิดซ้ าที่อาจเข้าเงื่อนไขที่พนักงานอัยการจะมีค าขอให้
ศาลเพ่ิมโทษหรือบวกโทษได้ตามกฎหมายก็ตาม และศาลจึงใช้ดุลพินิจลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าดังกล่าว
ไปอย่างผู้กระท าผิดครั้งแรกเม่ือไม่ปรากฏประวัติการกระท าผิดของบุคคลดังกล่าวต่อศาล 

 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวงฯที่ต้องการเร่ง
กระบวนการยุติธรรมในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกต่ าจึงกลายเป็นเครื่องขัดขวางการตรวจสอบประวัติการ
กระท าผิดของผู้กระท าผิดกฎหมายที่ให้การรับสารภาพว่ากระท าผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน    
3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท ในขณะเดียวกันลักษณะการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลที่
มักจะพิพากษาตัดสินคดีลักษณะนี้ไปในวันที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีโดยไม่ค่อยสืบเสาะและพินิจ
ประวัติของผู้กระท าผิดก็ยิ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อการใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษที่เหมาะสมแก่
ผู้กระท าผิดบางรายโดยเฉพาะผู้กระท าผิดซ้ าที่ไม่เข็ดหลาบได้  

ประการที่สี่ ปัญหาจากทางปฏิบัติของศาลในการเพิ่มโทษหรือบวกโทษผู้กระท าผิดซ้ า
แล้วใช้อ านาจลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เพราะผู้กระท าผิดให้การรับสารภาพ  

ดังได้กล่าวแล้วว่าศาลไทยมีแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณีนิยมว่าเมื่อ
จ าเลยให้การรับสารภาพ ก็ถือว่ากรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ที่ศาลสามารถลดโทษให้ถึงกึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78  อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้กระท าผิดมีประวัติการกระท าผิดซ้ ามาก่อน
ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ศาลสามารถเพ่ิมโทษหรือบวกโทษแก่ผู้กระท าผิดได้อันมีลักษณะเป็นการลงโทษ
ผู้กระท าผิดซ้ าเพ่ือตัดโอกาสในการกระท าผิดซ้ าและป้องปรามการกระท าผิดอย่างหนึ่ง ศาลจึงเพ่ิม
โทษหรือบวกโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าไปตามกฎหมาย แต่หากผู้กระท าผิดดังกล่าวให้การรับสารภาพ 
ศาลก็จะลดโทษให้แก่ผู้กระท าผิดซ้ าดังกล่าวอีกก่ึงหนึ่ง ลักษณะการใช้อ านาจตามกฎหมายของศาลจึง
มีความขัดแย้งกันเอง ด้วยการเพ่ิมโทษหรือบวกโทษผู้กระท าผิดซ้ าก่อนอันเป็นการใช้ดุลพินิจตาม
ทฤษฎีป้องปรามการกระท าผิดและทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท าผิด แล้วก็ลดโทษให้อีกกึ่งหนึ่งเพ่ือ
บรรเทาโทษอันเป็นการใช้อ านาจตามทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเพ่ือให้โอกาสผู้กระท าผิดได้กลับตัว  

ดังตัวอย่างการใช้อ านาจของศาลในค าพิพากษาฎีกาที่  13989/2556 “ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่า จ าเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 
26 วรรคหนึ่ง, 26 วรรคสอง, (ที่ถูก มาตรา 26 วรรคสอง), 76/1 วรรคสอง พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 6, 7, 8 วรรคสอง (ที่ถูกมาตรา 8 
วรรคสอง) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระท าของจ าเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นกรรม
เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ซึ่งแต่ละบท มี
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ระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ าคุกคนละ 15 ปี และปรับ 
คนละ 900,000 บาท เพ่ิมโทษจ าเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 92 หนึ่งในสาม เป็นจ าคุก 20 ปี 
และปรับ 1,200,000 บาท จ าเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ าคุกจ าเลยที่ 1 มี
ก าหนด 10 ปี และปรับ 600,000 บาท จ าคุกจ าเลยที่ 2 มีก าหนด 7 ปี 6 เดือน และปรับ 450 ,000 
บาท ไม่ช าระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 , 30 การกักขังแทนค่าปรับให้
กักขังเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปี ริบกัญชา โทรศัพท์เคลื่อนที่และซิมการ์ดของกลาง”  

หรือค าพิพากษาฎีกาที่  11176/2554 “ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 5 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
มาตรา 97 เป็นจ าคุก 7 ปี 6 เดือน จ าเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 3 
ปี 9 เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานผลิตเฮโรอีนเพ่ือจ าหน่ายแล้ว คงจ าคุก 28 ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ยกฎีกาของจ าเลยที่ 1” 

แนวทางปฏิบัติของศาลไทยที่ให้ความส าคัญกับการลดโทษกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้กระท าผิดที่
ให้การรับสารภาพแทบทุกคดี จึงท าให้การใช้ดุลพินิจของศาลในกรณีลงโทษผู้กระท าผิดซ้ ามีความ
ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองและย่อมมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ิมโทษที่
ต้องการลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าให้หนักขึ้นกว่าโทษที่ผู้กระท าผิดสมควรได้รับส าหรับการกระท าผิดครั้ง
ดังกล่าว     

ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติจึงมีปัญหาและข้อจ ากัดหลายประการในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพ่ิมโทษหรือบวกโทษได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย ทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้กระท าผิด
อีกด้วย เช่น การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษที่เหมาะสม หรือการได้รับสิทธิพระราชทานอภัยโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระท าผิดครั้งแรก อีกด้วย 

  
4.2.2 มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดซ ้า 

4.2.2.1 การแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดซ้ า 
นอกจากโครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดทั่ว  ๆ ไปแล้ว ทางกรมราชทัณฑ์ได้จัด

โครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า โปรแกรม
ส าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าโดยเฉพาะ เนื่องจากกรมราชทัณฑ์พบข้อมูลจากรายงาน
การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังของเรือนจ าและทัณฑสถานว่า ในกลุ่มผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไข มีผู้ต้องขัง
ส่วนหนึ่งที่มีลักษณะกระท าผิดติดเป็นนิสัย เป็นอาชญากรโดยสันดาน กระท าผิดโดยไม่ส านึกผิดและมี
ลักษณะชั่วร้าย มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าภายหลังพ้นโทษ จึงสมควรแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในสังคม เพ่ือป้องกันปัญหาการกลับไปกระท าผิดซ้ า
ภายหลังพ้นโทษ กรมราชทัณฑ์จึงจัดโครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าเป็นการเฉพาะ โดย
กลุ่มเป้าหมายคือผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ที่มีโทษจ าคุกต่อไปอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังในคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ  มีโทษไม่สูง เช่น คดีเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทเสพหรือ
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ผู้ค้ารายย่อย คดีลักทรัพย์วิ่งราว ผู้กระท าผิดซ้ าในคดีเหล่านี้มักจะได้รับโทษไม่สูง รับโทษเพียง
ระยะเวลาไม่นานจึงไม่เข็ดหลาบ เมื่อพ้นโทษก็กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 1230 

หลักสูตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกระท าผิดซ้ าในปัจจุบันมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ระยะสั้นแบบเร่งรัด 1 เดือน ส าหรับผู้ต้องขังกลุ่มละไม่เกิน 30 คน เป็นหลักสูตรส าหรับเรือนจ า
และทัณฑสถานที่มีทรัพยากรด้านเจ้าหน้าที่ งบประมาณและสถานที่ไม่เพียงพอหรือมีผู้ต้องขังเข้ารับ
การอบรมน้อย เป็นหลักสูตรที่เน้นการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการฝึกวิชาชีพ
ระยะสั้น ก่อนที่ผู้ต้องขังจะเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อน (6 เดือน ก่อนพ้นโทษ)  หลักสูตรนี้ใช้
เวลาเฉพาะช่วงเช้า เพ่ือที่ช่วงบ่ายผู้ต้องขังจะสามารถเข้ากองงานหรือปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้1231  

ส าหรับหลักสูตรหลักสูตรระยะยาวแบบเข้มข้น 3 เดือน ใช้กับเรือนจ าและทัณฑ
สถานที่มีก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณและสถานที่เพียงพอ เนื่องจากเป็นหลักสูตรระยะยาวต้องใช้
ก าลังเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยหลักสูตรเน้นการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า การใช้กิจกรรมบ าบัด เช่น ศาสนาบ าบัด กีฬาบ าบัด ดนตรีบ าบัด ศิลปะบ าบัด และการ
ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ก่อนที่ผู้ต้องขังจะเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อน (6 เดือน ก่อนพ้นโทษ) 
หลักสูตรนี้ใช้เวลาเฉพาะช่วงเช้าของแต่ละวันเช่นกัน เพ่ือที่ช่วงบ่ายผู้ต้องขังจะสามารถเข้ากองงาน
หรือปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายได้1232  

ผู้ต้องขังที่จะเข้ารับการอบรมทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการ 
1. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่กระท าผิดตั้งแต่ 2 

ครั้ง ขึ้นไปที่ได้รับโทษจ าคุก ไม่ว่าจะกระท าผิดในคดีลักษณะเดิม ต่างลักษณะคดีหรือท าผิดหลายคดี 
ซึ่งคณะกรรมการจ าแนกฯเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มกระท าผิดซ้ า 

2. การประเมินสภาวะจิตใจโดยนักจิตวิทยาของส านักงานคุมประพฤติเองหรือขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเพ่ือประเมินสภาวะจิตว่าเป็นผู้ที่มีสภาวะจิตปกติหรืออยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสามารถเข้ารับการอบรมได้หรือไม่ 

3. ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยในตอนเช้าของทุกวัน 
วันละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรม  

4. กิจกรรมนั่งสมาธิทุกเช้าเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกจิตใจและคิดทบทวนการกระท าของ
ตนเองในอดีตโดยน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก่อนเข้ารับการอบรมเป็น
เวลา 1 สัปดาห์  

5. เมื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและผ่านการอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
จะส ารวจว่าผู้ต้องขังยังมีปัญหาด้านใดอีก เช่น ยังมีแนวโน้มกระท าผิดซ้ า ไม่มีที่พักอาศัยหลังพ้นโทษ 
ครอบครัวไม่ยอมรับอุปการะ ไม่มีค่ายานพาหนะกลับภูมิล าเนา ต้องการทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น ก็

                                                           
1230 กรมราชทัณฑ์, กองสังคมสงเคราะห์, ฝ่ายแก้ไขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย, 

คู่มือโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระท้าผิดซ ้า ปีงบประมาณ 2556, หน้า 1.  
1231 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
1232 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.  
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จะจัดให้ผู้ต้องขังได้พบกับนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางช่วยเหลือต่อไป  

6. การประเมินผล โดยจะมีการประเมินผลทั้งก่อนการอบรมเพ่ือทราบทัศนคติของ
ผู้ต้องขังด้านต่าง ๆ  การประเมินผลระหว่างการอบรมโดยให้ผู้ต้องเขียนสมุดบันทึกพฤติกรรมและ
ความผิดในระหว่างการอบรมทุกวันโดยละเอียด และการประเมินผลหลังการอบรมเพ่ือประเมินความ
เปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขังว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่ อย่างไร1233  

โปรแกรมดังกล่าวจึงเป็นโปรแกรมลักษณะเฉพาะที่มุ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย
ของผู้กระท าผิดเฉพาะกลุ่มผู้กระท าผิดซ้ าโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบว่าโปรแกรมแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าของกรมราชทัณฑ์ยังประสบปัญหาหลายประการที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
อย่างราบรื่น และย่อมส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการแก้ไขและลดปัญหาผู้กระท าผิ ดซ้ าของกรม
ราชทัณฑ์ในที่สุด 

ในส่วนของกรมคุมประพฤตินั้น ปัจจุบันยังไม่มีการจัดโปรแกรมเฉพาะส าหรับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่มีลักษณะเป็นผู้กระท าผิดซ้ า ส าหรับการด าเนินการเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดที่ศาลรอการลงโทษหรือผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษหวนกลับไป
กระท าผิดซ้ าอ่ืน ๆ นั้น ดังได้กล่าวแล้วว่า แม้กรมคุมประพฤติจะน าเครื่องมือจ าแนกผู้กระท าผิดตาม
หลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองมาใช้จ าแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ แต่ยังมีปัญหาว่ายัง
ไม่มีการน าข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกผู้กระท าผิดมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ  

4.2.2.2 ปัญหาในการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ า 
นอกเหนือไปจากปัญหาในการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดของกรมราชทัณฑ์

ตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 4.1.2 หัวข้อย่อยที่ (3) ได้แก่ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาเกี่ยวกับ
ก าลังคนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และปัญหาปลีกย่อยอ่ืน ๆ แล้ว ปัญหาดังกล่าวยัง
ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการด าเนินโครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าด้วย ซึ่งปัญหาที่ส าคัญก็คือ
ปัญหาด้านงบประมาณด าเนินโครงการโดยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ได้รับการ
จัดสรรเพ่ือใช้ในโครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกระท าผิดซ้ าตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีจ านวนดัง
ตารางต่อไปนี้1234 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1233 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-5. 
1234 กรมราชทัณฑ์, รายงานผลการด้าเนินงานโครงการแกไ้ขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระท้าผิดซ ้า 

ประจ้าปีงบประมาณ 2555, หน้า 3-4. 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ า 
 

ปีงบประมาณ สถิติผู้ต้องขัง
กระท้าผิดซ ้า 
(ทั่วประเทศ) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

จ้านวน
เรือนจ้า/ 

ทัณฑสถาน 
ที่ด้าเนินการ 

จ้านวนผู้ต้องขังท่ี
ได้รับการอบรม
ตามโครงการ 

2549 15,768 คน - 9 แห่ง 301 คน 
2550 15,675 คน 1,205,600 บาท 103 แห่ง 3,090 คน 
2551 13,553 คน 1,205,600 บาท 122 แห่ง 3,727 คน 
2552 22,530 คน 1,205,000 บาท 120 แห่ง 3,312 คน 
2553 17,412 คน 1,100,000 บาท 121 แห่ง 3,676 คน 
2554 17,325 คน 1,200,000 บาท 123 แห่ง 3,932 คน 
2555 16,965 คน 900,000 บาท 122 แห่ง 3,549 คน 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่างบประมาณส าหรับการด าเนินการโครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง
กระท าผิดซ้ าลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนลดลงเหลือ 900,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบ
กับจ านวนเรือนจ าและทัณฑสถาน 122 แห่ง ที่มีจ านวนผู้ต้องขังกระท าผิดซ้ าตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไปและ
ด าเนินโครงการดังกล่าวพบว่า แต่ละเรือนจ าและทัณฑสถานได้รับงบประมาณโดยเฉลี่ยเพียง 
7,377.05 บาท ส าหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งปี ซึ่งพบปัญหาว่างบประมาณจ านวน
ดังกล่าวต้องจัดสรรเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ซึ่งผลการรายงานการ
ด าเนินงานตามโครงการฯจากเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศส่วนใหญ่รายงานว่าได้งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน โดยเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ท าให้เรือนจ าและทัณฑสถานต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ รวมทั้งอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานทั้งควบคุมดูแล
ผู้ต้องขังและด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง1235 

นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณในการติดตามและประเมินผลว่าภายหลังจากผู้ต้องขังเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวแล้วกลับไปกระท าผิดซ้ ามากน้อยเพียงใดอีกด้วย ซึ่งปรากฎว่าเรือนจ า/ทัณฑ
สถานส่วนใหญ่กลับมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการว่าควร
จะปรับระยะเวลาในการจัดอบรมให้น้อยลงจาก 1 เดือน และ 3 เดือน เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 
สัปดาห์ เพ่ือให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เท่ากับเป็นการลดความเข้มข้นของ
หลักสูตรลง แม้จะอ้างว่าหลักสูตรที่ลดระยะเวลาลงดังกล่าวจะต้องท าให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้ภายหลังพ้นโทษก็ตาม1236  อันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ขัดแย้งกับ
หลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง (Risk-Need-Responsivity) ที่ให้ความส าคัญกับความ

                                                           
1235 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
1236 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
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เสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าของผู้กระผิด กล่าวคือ หากผู้กระท าผิดมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะกระท า
ผิดซ้ าสูง ก็ยิ่งจะต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เข้มข้นมากยิ่งข้ึนเท่านั้น  

ส าหรับปีงบประมาณ 2558 นี้ กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณส าหรับโปรแกรมการกระท า
ผิดซ้ ารวมทั้งสิ้น 800,000 บาท จัดสรรให้แก่ทัณฑสถาน 16 แห่ง แห่งละ 50,000 บาท1237 จึงเป็นที่
น่าสงสัยว่า จะไม่มีการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าในเรือนจ าหรือทัณฑสถานที่เหลืออีก 106 
เรือนจ า หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ ในส่วนของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ก็มีเฉพาะบาง
เรือนจ าหรือทัณฑสถานเท่านั้นที่ได้รับงบประมาณเพ่ือจัดโปรแกรมดังกล่าว เช่น มีเพียง 20 เรือนจ า
และทัณฑสถานเท่านั้นที่ได้งบประมาณเรือนจ าและทัณฑสถานละ 30,000 บาท ส าหรับจัดท า
โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจ มีเพียง 14 เรือนจ าและทัณฑสถานที่ได้รับงบประมาณ
เรือนจ าและทัณฑสถานละ 50,000 บาท เพ่ือจัดโปรแกรมแก้ไขผู้กระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีเพียง 2 
เรือนจ า ที่ได้รับงบประมาณเรือนจ าละ 50,000 บาท ส าหรับจัดโปรแรกมแก้ไขผู้กระท าผิดทางเพศ มี
เพียง 2 เรือนจ า ที่ได้รับงบประมาณเรือนจ าละ 50,000 บาท ส าหรับจัดโปรแกรมปรับพฤติกรรม
ผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง/ความรุนแรงในครอบครัว  มีเพียง 2 เรือนจ า ที่ได้รับงบประมาณ
เรือนจ าละ 50,000 บาท ส าหรับจัดโปรแกรมปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา 
และมีเพียง 16 เรือนจ า ที่ได้รับงบประมาณเรือนจ าละ 50,000 บาท ส าหรับจัดโปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายา
เสพติด (ผู้ค้ารายย่อย) เป็นต้น1238 

ดังนั้น การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าที่มีปัญหาด้านงบประมาณ การจัดหาทรัพยากรเพ่ือจัด
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม และ
การที่ผู้กระท าผิดซ้ าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระท าผิดซ้ าอีกไม่อาจเข้าถึงโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่ตรงกับ
ลักษณะความเสี่ยงและสาเหตุปัญหาของพฤติกรรมการกระท าผิดของตนเองได้ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าและอาจเป็นสาเหตุหนึ่ งที่ท าให้ประเทศไทยมีผู้กระท า
ผิดซ้ าค่อนข้างสูง   

ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้ศึกษากระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งหมดแล้วจึงสรุปได้ว่า กระบวนการ
ยุติธรรมของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ส่งผลให้การบังคับใช้หรือปรับใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ทั้งมาตรการในเชิงลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นไปในลักษณะที่ขัดแย้งกันเองและไร้
ประสิทธิภาพ และจนไม่อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยในปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
ทฤษฎีทัณฑวิทยาทฤษฎีใด ปัญหาที่ต้องศึกษาต่อไปจึงมีว่า เมื่อได้ศึกษาถึงมาตรการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดซ้ าของต่างประเทศในบทที ่3 แล้ว ประเทศเหล่านั้นประสบปัญหาหรือได้รับผลดีผลเสียจาก
การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร และจึงเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะน ามาตรการต่าง ๆ 
ของต่างประเทศมาปรับใช้อย่างตรงไปตรงมากับประเทศไทยซึ่งก าลังประสบปัญหาในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและการกระท าผิดซ้ าด้วยกระบวนการยุติธรรมดังที่ได้ศึกษามาข้างต้นซึ่งจะน าเสนอ
ต่อไปในบทที่ 4 ดังต่อไปนี้   

                                                           
1237 กรมราชทัณฑ์, หนังสือที่ ยธ.0704.4/3089, เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

ด าเนินการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ประจ าปี 2558, 30 มกราคม 2558, หน้า 443.  
1238 เรื่องเดียวกัน. 



 
บทที่ 5 

 
วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการลงโทษและแก้ไขผู้ฟ้ืนฟูกระท้าผิดซ ้าในต่างประเทศ 

และการน้ามาตรการของต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย 
  

เมื่อได้ศึกษามาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าในต่างประเทศและของประเทศ
ไทยแล้ว งานวิจัยในบทนี จะเปรียบเทียบมาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของต่างประเทศ
กับประเทศไทย โดยแยกเปรียบเทียบมาตรการของแต่ละประเทศกับประเทศไทย และผลดีและ
ผลเสียหากน้ามาตรการของต่างประเทศแต่ละมาตรการมาปรับใช้กับประเทศ เพ่ือน้าไปสู่ข้อสรุปใน
บทสุดท้ายว่า กระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศในปัจจุบันเป็นไปในแนวทางใด ให้ความส้าคัญกับ
ทฤษฎีทัณฑวิทยาใด ประเทศไทยควรจะให้ความส้าคัญกับทฤษฎีทัณฑวิทยาใดในการแก้ไขปัญหาการ
กระท้าผิดกฎหมายและการกระท้าผิดซ ้า ควรจะน้าหรือไม่น้ามาตรการในกระบวนการยุติธรรมใดของ
ประเทศใดมาปรับใช้กับปัญหาการกระท้าผิดซ ้าในแต่ละปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทย และหาก
จะน้ามาใช้ควรจะปรับปรุงให้เข้ากับสภาพปัญหาของประเทศไทยอย่างไร 

  
5.1   มาตรการทางกฎหมาย 

  
มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศหลาย ๆ มาตรการที่น้าเสนอในงานวิจัยนี เป็นมาตรการ

ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ส้าหรับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ถึงความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างส้าหรับกฎหมายของบางประเทศ แต่
โดยทั่วไปแล้วมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยอยู่ค่อนข้างมาก ในเบื องต้นจึงสมควรศึกษาเปรียบเทียบให้
เห็นถึงความคล้ายและความแตกต่างของมาตรการตามกฎหมายไทยและของกฎหมายต่างประเทศ
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไปกล่าวคือ 

    
5.1.1 เปรียบเทียบมาตรการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดของต่างประเทศกับ

ประเทศไทย 
จากการศึกษาวิจัยกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ได้ความโดยสรุปว่า  
5.1.1.1 มาตรการลงโทษ 
1. ประเทศไทยมีบทเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 

ซึ่งเป็นบทเพ่ิมโทษทั่วไป และกฎหมายอ่ืน ๆ  เช่นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
มาตรา 97 ซึ่งเป็นบทเพ่ิมโทษเฉพาะเรื่อง โดยบทเพ่ิมโทษตามกฎหมายไทยมีลักษณะจ้ากัดดุลพินิจ
ของศาลให้ต้องเพ่ิมโทษเสมอหากโจทก์มีค้าขอ และจ้ากัดอัตราการเพ่ิมโทษไว้ไม่เกิน 1 ใน 3 หรือ 1 
ใน 2 ของอัตราโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระท้าผิดซ ้า นอกจากนี  กฎหมายเพ่ิมโทษของไทยยังจ้ากัด
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ระยะเวลาในการกระท้าผิดซ ้า ว่าผู้กระท้าผิดจะต้องกระท้าผิดซ ้าภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 3 ปี นับ
แต่พ้นโทษครั งก่อน ศาลจึงจะพิพากษาเพ่ิมโทษเพราะเหตุไม่เข็ดหลาบได้ แต่ไม่อาจน้าเอาประวัติการ
กระท้าผิดในอดีตที่นานกว่าเกินกว่านั นมาเป็นเหตุเพิ่มโทษผู้กระท้าผิดซ ้าได้ 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเพิ่มโทษหรือจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าในลักษณะของ
กฎหมายผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย หรือกฎหมายที่ให้อ้านาจศาลในการก้าหนดโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้า
ไว้เป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้าที่ก้าลังพิจารณาโดย
ไม่มีเพดานอัตราโทษ หรือเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดครั งล่าสุดไปมากจนถึงตลอดชีวิต หรือ
ก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจศาลในการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร หรือ
ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดในคดีที่หลังสุด หรือให้คุม
ความประพฤติผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษดังเช่นในต่างประเทศ  

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ มีกฎหมายที่ใช้
ในการลงโทษหรือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีประวัติการกระท้าผิดตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดหรือผู้กระท้าผิดที่ศาลเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อสังคม ด้วยการให้อ้านาจ
ศาลในการก้าหนดโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าไว้เป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการ
กระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้าไปมากจนอาจถึงกับไม่มีเพดานอัตราโทษ หรือก้าหนดโทษจ้าคุกที่เกิน
กว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดครั งล่าสุดไปมากจนถึงตลอดชีวิต หรือก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็น
อ้านาจศาลในการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร หรือให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลัง
ครบก้าหนดโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดในคดีที่หลังสุด หรือ ให้คุมความประพฤติผู้กระท้าผิดไว้
ภายหลังพ้นโทษ อันเป็นมาตรการที่ให้ความส้าคัญกับการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าให้ได้เป็น
ระยะเวลายาวนานมากท่ีสุด นอกเหนือไปจากกฎหมายเพิ่มโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าทั่ว ๆ ไป  

3. ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย 
แต่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเงื่อนไขของประวัติการกระท้าผิดและอัตราโทษที่ศาลจะเพ่ิมโทษแก่
ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีเพดานของโทษสูงกว่าของกฎหมายไทยเนื่องจาก เป็นการเพ่ิมโทษจากอัตราโทษ
สูงสุดที่กฎหมายก้าหนดส้าหรับฐานความผิดนั น ในขณะที่กฎหมายอาญาของไทยเพ่ิมโทษจากอัตรา
โทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระท้าผิดซ ้า  

5.1.1.2 มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
1. กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท้าผิดในกระบวนการยุติธรรมเป็นการทั่วไป ทั งกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายราชทัณฑ์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุมความประพฤติในระดับ
พระราชบัญญัติขึ นไป 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายระดับรัฐที่ก้าหนดปัจจัยที่ศาลต้องค้านึงถึงในการ
ก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิด ซึ่งหนึ่งในปัจจัยดังกล่าวก็คือการบ้าบัดแก้ไขผู้กระท้าผิด รัฐธรรมนูญใน
ระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในหลาย ๆ มลรัฐบัญญัติว่าการลงโทษจะต้องเป็นไปเพ่ือแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ไม่ใช่เพ่ือแก้แค้นทดแทนหรืออาฆาตพยาบาล และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ราชทัณฑ์ในระดับต่าง ๆ เป็นจ้านวนมากที่กล่าวถึงภาระหน้าที่และวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้  
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 ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษเพ่ือเป็นแนวทางแก่ศาลในการใช้
ดุลพินิจก้าหนดโทษ ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวก็คือเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิด นอกจากนี ยังมีกฎหมายอีกหลากหลายประเภทโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
ที่ก้าหนดภาระหน้าที่และวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้ 

 ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชทัณฑ์โดยเฉพาะ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวก้าหนดภาระหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในระหว่างรับโทษจ้าคุกไว้อย่าง
ชัดเจน และก้าหนดให้เจ้าหน้าที่เรือนจ้าจะต้องค้านึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเสมอ
ไม่ว่าจะในการด้าเนินงานใด ๆ ของเรือนจ้า นอกจากนี  กฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษของ
ประเทศญี่ปุ่นยังก้าหนดว่า ผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษจะต้องเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้า
ต่้า และจะต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูมาอย่างเพียงพอแล้ว  

 ประเทศสิงคโปร์ มีกฎหมายที่เชื่อมโยงเอาโทษจ้าคุกมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้า  ด้วยการให้อ้านาจศาลก้าหนดโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานแก่ผู้กระท้าผิดซ ้า
เพ่ือให้ผู้กระท้าผิดซ ้าได้รับการอบรมเพ่ือแก้ไขพฤตินิสัย อย่างไรก็ดี ในส่วนงานราชทัณฑ์ของประเทศ
สิงคโปร์ แม้ไม่มีกฎหมายก้าหนดภาระหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ก รม
ราชทัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์มีแนวนโยบายในการด้าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่เข้มแข็งและถือ
เป็นหน้าที่หลักของกรมราชทัณฑ์โดยไม่จ้าต้องมีกฎหมายก้าหนดเป็นภาระหน้าที่ไว้แต่อย่างใด  

2. มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด  
กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติของประเทศไทย มีนโยบายในการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท้าผิดเพ่ือป้องกันการกระท้าผิดซ ้า และจึงมีการก้าหนดวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดมาตรฐาน
ของหน่วยงานไว้ แต่ไม่มีการน้าระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง -ความต้องการ-
การตอบสนองของต่างประเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด มีเพียงกรมคุมประพฤติที่
จ้าแนกผู้กระท้าผิดตามหลักการดังกล่าว แต่ก็ยังไม่น้าผลการจ้าแนกมาใช้ประโยชน์ในการด้าเนินการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในทางปฏิบัติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ น้าหลักการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองมาใช้อย่างเต็มรูปแบบตั งแต่
ขั นตอนการจ้าแนกผู้กระท้าผิดและการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด โดยถือเป็นมาตรฐานทั่วไป
ในการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทุกระดับและทุกส่วนงาน  

ประเทศญี่ปุ่นน้าเอาการประเมินและจ้าแนกผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง-ความ
ต้องการ-การตอบสนองมาใช้ในการจ้าแนกประเภทผู้กระท้าผิดเพ่ือประโยชน์ในการจัดที่พักแก่
ผู้ต้องขังและเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด และมีการจัดโปรแกรมและแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดไว้เป็นมาตรฐาน 

3. การปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษ  
ประเทศไทยมีระบบการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษหลายระบบทั งการ

ลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป และการพระราชทานอภัย
โทษเป็นรายบุคคล 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ มี
ระบบการพักการลงโทษ และระบบการอภัยโทษ (หรือการพระราชทานอภัยโทษ) เป็นรายบุคคล แต่
ไม่มีระบบการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปดังเช่นประเทศไทย 

   
5.1.2 การใช้มาตรการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าอย่างรุนแรงของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและการน้ามาปรับใช้กับประเทศไทย  
ในช่วงไม่ก่ีทศวรรษมานี กระบวนการยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกาหันมาใช้นโยบาย จัดหนัก 

(Get Tough on Crime) เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม หนึ่งในมาตรการตามนโยบายดังกล่าวคือ 
การลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยโทษจ้าคุกที่ยาวนานเป็นอย่างมากอาจถึงจ้าคุกตลอดชีวิต เพ่ือตัดโอกาส
ไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสพ้นโทษออกมากระท้าผิดซ ้าอีก ทั งยังเป็นการข่มขู่ประชาชนทั่วไปให้เกิด
ความเกรงกลัวต่อโทษที่รุนแรงจนไม่กล้ากระท้าผิดกฎหมาย กฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายฉบับ แต่กฎหมายฉบับที่มีความรุนแรงมากที่สุดและกลายเป็นที่ถกเถียง
ถึงความเหมาะสมเป็นอย่างมากก็คือกฎหมาย Three Strikes ซึ่งมีทั งกฎหมายในระดับรัฐและใน
ระดับมลรัฐ  โดยกฎหมาย Three Strikes ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นกฎหมาย Three Strikes ที่มี
ความรุนแรงที่สุดในปัจจุบัน 

เหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย Three Strikes ทั งของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐอ่ืน ๆ ก็
เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชนเห็นว่า ผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นอาชญากรที่ยากแก่การจัดการที่สุด 
ผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านี ไม่ตอบสนองต่อโทษจ้าคุกกล่าวคือโทษจ้าคุกที่คาดหมายก้าหนดระยะเวลาพ้น
โทษได้ไม่อาจช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านี ได้ ดังนั น การจ้าคุกบุคคลประเภทนี 
ด้วยโทษที่ยาวนานยิ่งขึ นจึงจะมีผลเป็นการลดอัตราการเกิดอาชญากรรมลงได้ด้วยเหตุผล 2 ประการ 
คือ โทษจ้าคุกที่ยาวนานจะช่วยก้าจัดผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านี ออกจากสังคมเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
ยิ่งขึ นอันจะเป็นการจ้ากัดโอกาสในการกระท้าผิดเพ่ิมเติมขึ นอีก และประการที่ สอง โทษจ้าคุกที่
ยาวนานจะช่วยข่มขู่ให้ผู้กระท้าผิดบางคนเกรงกลัวจนไม่กระท้าผิดต่อไปอีก1239 

โทษตามกฎหมาย Three Strikes ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียโดยสังเขปคือ ในกรณีที่ผู้กระท้าผิด
มีประวัติการกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงมาแล้ว 1 ครั ง 
แล้วกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ซ ้า โดยไม่จ้ากัดว่าการกระท้าผิดครั งหลังต้องเป็นความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรง ผู้กระท้าผิดซ ้าดังกล่าว (Second Strikers) 
จะต้องลงโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของโทษจ้าคุกตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับการกระท้า
ผิดครั งหลังนี   

ส้าหรับโทษส้าหรับผู้ที่มีประวัติการกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือความผิดอาญา      
อุกฉกรรจ์รุนแรงมาแล้ว 2 ครั ง แล้วกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ซ ้า โดยไม่จ้ากัดว่าการกระท้าผิดครั ง
หลังต้องเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรง ผู้กระท้าผิดซ ้า

                                                           
1239 Legislative Analyst’s Office, A Primer: Three Strikes, The Impact After 

More Than a Decade, p. 5, Retrieved July 2, 2015 from http://www.lao.ca.gov/2005/ 
3_strikes/3_strikes_102005.pdf  
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ดังกล่าว (Third strikers) จะต้องลงโทษจ้าคุกตลอดชีวิตโดยมีระยะเวลาจ้าคุกขั นต่้า 25 ปี จึงจะมี
สิทธิได้ขอพักการลงโทษ เรียกว่าโทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต 

ส้าหรับกฎหมาย Three Strikes  ของมลรัฐอ่ืน ๆ มีความแตกต่างกันไปทั งในส่วนของ
หลักเกณฑ์อันเป็นเงื่อนไขในการก้าหนดโทษและอัตราโทษ ซึ่งผลของกฎหมาย Three Strikes ของ
มลรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงมลรัฐอ่ืน ๆ ท้าให้ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและข้อวิจารณ์หลายประการ  

ประการแรก ผู้กระท้าผิดซ ้าตามเงื่อนไขที่ก้าหนดจะได้รับโทษสูงขึ นจากที่อัตราโทษที่
กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับการกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ครั งหลังมาก ตัวอย่างกรณีผู้กระท้าผิดตาม
กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จากเดิมท่ีผู้กระท้าผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานต้องรับโทษจ้าคุก 4.5 
ปี แต่เมื่อเป็นการกระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สองเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย Three Strikes ผู้กระท้าผิด
ดังกล่าวจึงต้องรับโทษจ้าคุก 10.4 ปี แทน 

 ส้าหรับผู้กระท้าผิดฐานรับของโจรตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจากเดิมจะต้องรับ
โทษจ้าคุก 2 ปี แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวถูกลงโทษตามกฎหมาย Three Strikes เนื่องจากกระท้าผิดเป็น
ครั งที่ 3 บุคคลดังกล่าวจะต้องรับโทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต หรือจากเดิมที่ผู้กระท้าผิดฐาน
ปล้นทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องรับโทษ
จ้าคุก 7 ปี แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวถูกลงโทษตามกฎหมาย Three Strikes เนื่องจากกระท้าผิดเป็นครั งที่ 3 
บุคคลดังกล่าวจะต้องรับโทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต1240  

ผลของค้าพิพากษาที่เพ่ิมโทษจ้าคุกไปเป็นอย่างมากท้าให้เกิดปัญหาว่ากฎหมาย Three 
Strikes ขัดต่อหลักการลงโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดเพราะแม้แต่ผู้ที่กระท้าผิดอาญา
อุกฉกรรจ์เล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่นในคดี Ewing v. California ที่ Ewing ลักไม้กอล์ฟ 3 อัน ราคาอันละ 
399 ดอลลาร์สหรัฐ  จากสนามกอล์ฟในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่มีการใช้ความรุนแรงและไม่ใช่
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรง แต่เนื่องจาก Ewing มีประวัติการกระท้าผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่
กฎหมาย Three Strikes ก้าหนด กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1984 Ewing เคยถูกด้าเนินคดีข้อหาลักทรัพย์
เมื่ออายุ 22 ปี ในปี ค.ศ. 1988 ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดฐานลักรถยนต์ซึ่งเป็นคดีอาญาอุกฉกรรจ์  
ในปี ค.ศ 1990 ถูกศาลพิพากษาว่ากระท้าผิดฐานลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ  ในปี ค.ศ. 1992 ถูกศาล
พิพากษาว่ากระท้าผิดฐานท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี ค.ศ. 1993 Ewing ถูกศาล
พิพากษาว่ากระท้าผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน มีอุปกรณ์ท่ีดัดแปลงเพ่ือใช้ซุกซ่อนหรือเสพยาเสพติด
ไว้ในครอบครอง น้าทรัพย์สินหายมาครอบครองเป็นของส่วนตัว มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาตและบุกรุก และในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1993 Ewing 
ยอมรับว่ากระท้าผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานและชิงทรัพย์หลายครั ง ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 
Ewing ถูกจับขณะอยู่ในที่พักอาศัยของผู้อ่ืนพร้อมกับอาวุธมีดที่ใช้ในการชิงทรัพย์ในคดีก่อนและ
อุปกรณ์เสพโคเคน ซึ่งศาลพิพากษาว่า Ewing มีความผิดฐานชิงทรัพย์ระดับร้ายแรง (First-Degree 
Robbery) และฐานบุกรุก 3 กรรม และจึงต้องรับโทษจ้าคุก 9 ปี แต่ Ewing ได้รับการพักการลงโทษ
ในปี ค.ศ. 1999 ก่อนที่จะถูกจับในคดีลักไม้กอล์ฟในอีก 10 เดือน ต่อมาซึ่งครั งนี ศาลถือเอาประวัติ

                                                           
1240 Ibid., pp. 7-8. 
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การกระท้าผิดในปี ค.ศ. 1993 ของ Ewing มาเป็นเกณฑ์ในการก้าหนดโทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุก
ตลอดชีวิตแก่ Ewing ในคดีนี   

Ewing อุทธรณ์ค้าพิพากษาของศาลชั นต้นต่อศาลอุทธรณ์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ศาล
อุทธรณ์ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของ Ewing ว่าโทษที่ได้รับนั นไม่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขที่ 8 และให้เหตุผลว่า โทษจ้าคุกที่เพ่ิมขึ นภายใต้กฎหมาย 
Three Strikes ช่วยให้มลรัฐแคลิฟอร์เนียบรรลุเป้าหมายอันชอบด้วยกฎหมายในการป้องปรามและ
ตัดโอกาสในการกระท้าของผู้กระท้าผิดซ ้า และต่อมาศาลสูงสุดของมลรัฐแคลิฟอร์เนียปฏิเสธไม่รับ
พิจารณาฎีกาของ Ewing ในที่สุด Ewing จึงยื่นฎีกาต่อศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็
ดี ศาลสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย1241  

ตัวอย่างคดี Lockyer v. Andrade จ้าเลยคือ Andrade ถูกจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต 
จ้านวน 2 ข้อหา รวมจ้าคุก 50 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษ (parole) 
เว้นแต่จะรับโทษจ้าคุกมาแล้วอย่างน้อย 50 ปี ในการกระท้าความผิดฐานลักวิดีโอเทปใน
ห้างสรรพสินค้าเคมาร์ทสองครั งในปี ค.ศ.1995 (ครั งแรกลักวิดีโอเทป 5 ม้วน และครั งที่สองลัก
วิดีโอเทป 4 ม้วน) ซึ่งขณะที่ Andrade ถูกจับกุมส้าหรับความผิดทั งสองครั งดังกล่าวนั น Andrade มี
ประวัติต้องค้าพิพากษาว่ากระท้าผิดฐานลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ  (Petty theft) ฐานลักทรัพย์ใน
เคหสถาน ฐานลักลอบเคลื่อนย้ายกัญชา และฐานหลบหนีจากที่คุมขัง ดังนั น แม้ว่าความผิดครั ง
หลังสุดของ Andrade จะเป็นเพียงการลักทรัพย์มีราคาไม่มากนัก แต่ศาลชั นต้นก็เห็นควรลงโทษ 
Andrade ว่ากระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ (Felony) และปฏิเสธค้าร้องขอของ Andrade ที่ขอให้ศาล
พิจารณาข้อหาของ Andrade อย่างคดีความผิดอาญาเล็ก ๆ น้อย ๆ  (Misdemeanor) และจึงท้าให้ 
Andrade ต้องโทษตามกฎหมาย Three Strikes ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งภายหลัง Andrade ได้
อุทธรณ์และฎีกาค้าพิพากษาของศาลชั นต้นไปยังศาลอุทธรณ์และศาลสูงสุดของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
แต่ศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียพิพากษายืน ส่วนศาลสูงสุดแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียปฏิเสธไม่รับ
ฎีกา Andrade จึงฎีกาไปยังศาลสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี ศาลสูงสุดแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาพิพากษายืนตามค้าพิพากษาศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้ลงโทษ  Andrade 
ด้วยโทษจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต รวมสองกระทง ซึ่งความเห็นบางส่วนของค้าพิพากษาก็คือ 
โทษที่ Andrade ได้รับไม่ได้ขัดต่อหลักสัดส่วนของโทษกับการกระท้าความผิด เพราะ Andrade ยังมี
สิทธิได้รับพิจารณาให้ให้พักการลงโทษ (แม้ว่า Andrade จะต้องรอจนกว่าจะมีอายุ 87 ปี ก็ตาม)1242 

นอกจากนี ยังมีคดีในอีกหลาย ๆ มลรัฐที่จ้าเลยต่อสู้คดีด้วยเหตุผลว่าโทษตามค้าพิพากษา
โหดร้ายและผิดธรรมดา แต่ค้าพิพากษาศาลสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในคดีเหล่านั นก็ไม่ได้
ถึงกับเป็นบทสรุปว่า Three Strikes Law ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่ 8 
หรือไม่ เนื่องจากศาลฎีกาพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นกรณี ๆ ไปด้วย ซึ่งศาลฎีกาจะพิจารณา
ว่าโทษตามค้าพิพากษาที่จ้าเลยได้รับได้สัดส่วนโดยรวมกับการกระท้าความผิดของจ้าเลยหรือไม่ 

                                                           
1241 Ewing v. California (2003); Legislative Analyst’s Office, op.cit., pp. 13-14. 
1242 Lockyer v. Andrade (2003) 
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(Grossly Disproportionality Principle) โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากเห็นว่าเป็นโทษที่ได้
สัดส่วนแล้วก็จะพิพากษาว่า โทษของจ้าเลยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา1243  

ประการที่สอง ด้วยโทษจ้าคุกที่ยาวนานของกฎหมาย Three Strikes ส่งผลกระทบเป็นอย่าง
มากต่อปริมาณประชากรผู้ต้องขังในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงระยะเวลา 10 ปี นับแต่ที่มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียบัญญัติกฎหมายฉบับนี  มีผู้กระท้าผิดซ ้าถูกลงโทษเพราะได้กระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สอง 
(Second Strikers) มากกว่า 80,000 คน และถูกลงโทษเพราะได้กระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สาม (Third 
Strikers) มากกว่า 7,500 คน โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2004 มีผู้กระท้าผิด 43,000 คน 
ถูกจ้าคุกตามกฎหมาย Three Strikes ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 26 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ต้องขังในเรือนจ้ามลรัฐ
แคลิฟอร์เนียทั งหมด โดยผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่เป็นผู้กระท้าผิดซ ้าตามเงื่อนไขของกฎหมายเป็นครั งที่ 
อย่างไรก็ดี 56 เปอร์เซ็นต์ ของผู้กระท้าผิดตามกฎหมายนี ตั งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1994 จนถึง ปี ค.ศ. 2004 
กระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ไม่ร้ายแรงหรือไม่มีการใช้ความรุนแรง  

นอกจากนี การที่ประชากรของผู้ต้องขังส่วนหนึ่งเป็นผู้กระท้าผิดเป็นครั งที่สามซึ่งต้องโทษ
จ้าคุกระยะยาวตามกฎหมาย Three Strikes ท้าให้อายุเฉลี่ยของประชากรผู้ต้องขังเพ่ิมขึ นจาก 32 ปี 
เป็น 36 ปี และยังท้าให้จ้านวนผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เพ่ิมขึ นจาก 5,500 คน เป็น 16,300 คน 
ระหว่างปี ค.ศ. 1994 ถึง ค.ศ. 2004 และเมื่อจ้านวนผู้ต้องขังตามกฎหมายนี จะเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ใน
อนาคต ย่อมเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องขังที่จะเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ  เนื่องจากความเจ็บป่วยและ
การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังที่อายุมาก ดังนั นยิ่งประชากรผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษตามกฎหมายฉบับนี 

                                                           
1243 ดูตัวอย่างค้าพิพากษาคดี Rummel v. Estelle (1980) คดีแรกของ Rummel เป็นคดี

ความผิดฉ้อโกงบัตรเครดิตเพ่ือซื อสินค้า 80 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องโทษจ้าคุก 4 ปี คดีที่สองฐานใช้เช็ค
ปลอมระบุจ้านวนเงิน 28.36 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องโทษจ้าคุก 3 ปี และคดีที่สามฐานหลอกลวงผู้อ่ืนเป็น
เหตุให้ได้เงินมา 120.75 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องโทษจ้าคุกตลอดชีวิตโดยมีโอกาสได้รับการให้พักการ
ลงโทษหากได้รับโทษจ้าคุกมาแล้ว 12 ปี ตามกฎหมาย Three Strikes ของมลรัฐเท็กซัสหรือคดี
ระหว่าง Solem v. Helm (1983) at P.285 โดย Helm เคยต้องโทษค้าพิพากษาในคดีอาญา
อุกฉกรรจ์มาก่อน 6 คดี (คดีลักทรัพย์ในเคหสถานระดับ 3 คดีหลอกลวงผู้อ่ืนเป็นเหตุให้ได้รับเงิน คดี
ลักทรัพย์ และคดีขับรถขณะเมาสุราสามคดี) ครั งสุดท้ายต้องโทษว่ากระท้าความผิดฐานออกเช็คทั งที่
ไม่มีบัญชีมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ Helm ให้การรับสารภาพ ศาลแห่งมลรัฐเซาท์ดาโกต้ามีค้า
พิพากษาให้ Helm ต้องรับโทษจ้าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิได้รับการให้พักการลงโทษ โดยผู้
พิพากษาเห็นว่าจากประวัติการกระท้าความผิดของ Helm แสดงให้เห็นว่า Helm เป็นอาชญากรโดย
นิสัยและเกินกว่าจะเยียวยาแก้ไข จึงเป็นการสมควรที่จะจ้าคุก Helm ตลอดชีวิตเพ่ือหยุดการกระท้า
ความผิดในอนาคต  ศาลสูงสุดแห่งมลรัฐเซาท์ดาโกต้าพิพากษายืน แต่ศาลสูงสุดแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาพิพากษาว่า เห็นว่า Helm ถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงกว่าอาชญากรอ่ืน  ๆ  ในมลรัฐนี ที่ก่อ
อาชญากรรมร้ายแรงกว่ามาก โทษของ Helm จึงไม่ได้สัดส่วนกับความผิดอาญาที่เขาก่อขึ นเป็นอย่าง
มาก Harmelin v. Michigan (1991) ศาลสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพิพากษาว่า แม้ว่าโทษ
จ้าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิได้รับการให้พักการลงโทษจะเป็นโทษที่รุนแรงเป็นอับดับสองรองจาก
โทษประหารชีวิต แต่ก็ได้สัดส่วนกับการที่ Harmelin มีโคเคนน ้าหนัก 650 กรัม ไว้ในครอบครองแล้ว 



402 
 

เพ่ิมขึ นและอายุของผู้ต้องขังก็สูงขึ นเรื่อย ๆ  จึงคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องขังจะเพ่ิมสูงขึ นเรื่อย ๆ 
ในอนาคต มีการประมาณการณ์ในปี ค.ศ. 1994 ว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารเรือนจ้าจะเพ่ิมขึ น
จากหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในปี ค.ศ. 2003 เป็นหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี ค.ศ. 
2026 ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าผลกระทบของกฎหมายฉบับนี จะเกิดขึ นอย่างสมบูรณ์ 

ในส่วนของการคุมความประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการคุมความประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษที่มีประวัติการกระท้าผิดเข่าข่ายอาจเป็นผู้กระท้า
ผิดซ ้าตามกฎหมาย Three Strikes โดยเฉพาะการแยกงานคุมความประพฤติผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่
สองท่ีอาจจะกระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สามออกมาเพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติควบคุมดูแลผู้ได้รับการพัก
การลงโทษเหล่านี เป็นพิเศษ โดยมีรายงานว่าในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2005 มีผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สองในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเกือบ 12,000 คน โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็น
พิเศษส้าหรับผู้กระท้าผิดเหล่านี ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี1244  

มลรัฐอ่ืน ๆ ที่มีอัตราการใช้กฎหมาย Three Strikes สูงอย่างมลรัฐฟลอริดาก็ก้าลังประสบ
ปัญหาเดียวกัน โดยมลรัฐฟลอริดากลายเป็นมลรัฐทางตอนใต้ที่มีประชากรผู้ต้องขังอายุมากกว่า 50 ปี 
เป็นจ้านวนมากที่สุด ทั งที่ผู้ต้องขังอายุมากเหล่านี มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้าค่อนข้างต่้า การคุมขัง
ผู้ต้องขังอายุมากเหล่านี ไว้จึงเป็นการสิ นเปลืองภาษีอากรและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก1245  

ประการที่สาม เกิดปัญหาปริมาณคดีอาญาอุกฉกรรจ์ที่เข้าสู่การพิจารณาโดยคณะลูกขุน
เพ่ิมขึ น 13 เปอร์เซ็นต์ ทันทีที่กฎหมาย Three Strikes มีผลใช้บังคับ และเพ่ิมขึ นอีก 4 เปอร์เซ็นต์ 
ในปีถัดมา1246 45 เปอร์เซนต์ ของศาลชั นต้นและ 40 เปอร์เซ็นต์ ของศาลท้องถิ่นในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียรายงานว่ากฎหมายฉบับนี เพิ่มปริมาณการจัดการงานคดีในศาลอย่างเห็นได้ชัด1247  

โดยข้อมูลจากพนักงานอัยการและผู้พิพากษาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่ากฎหมายฉบับนี เป็น
สาเหตุหลักของการเพ่ิมขึ นของปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากจ้าเลยที่กระท้าผิดซ ้าเข้า
หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย Three Strikes ต่างพากันปฏิเสธไม่ให้การรับสารภาพในกระบวนการต่อรอง
ให้รับสารภาพ (Plea Bargaining) อีกต่อไป เพราะแม้ว่าจะให้การรับสารภาพก็ยังมีแนวโน้มที่จะถูก
คุมขังเพ่ือป้องกัน ท้าให้จ้าเลยจ้านวนมากเลือกที่จะต่อสู้คดีในศาลด้วยความหวังว่าจะหลุดพ้นจาก
โทษจ้าคุกตามกฎหมาย Three Strikes ท้าให้แนวโน้มการพิจารณาคดีด้วยการสืบพยานมีสูงขึ นมาก 
จนต้องใช้ห้องพิจารณาคดีแพ่งมาพิจารณาคดีอาญา และจึงเป็นภาระแก่ศาลเป็นอย่างมาก ทั งที่โดย

                                                           
1244 Legislative Analyst’s Office, op.cit., pp. 15-22.  
1245 Randolph Pendleton, Graying Inmates Burden Prison System, Florida 

Times-Union (Tallahassee, FL: Florida State University,1998): A1 quoted in “Three 
Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary), p. 15, Retrieved July 2, 2015 
from http://www.prisonpolicy.org/scans/sp/ 3strikes.pdf 

1246 Ibid., p. 16. 
1247 Scott Ehlers; Vincent Schiraldi and Jason Ziedenberg, Still Striking Out: Ten 

Years of California’s Three Strikes (N.p.: Justice Policy Institute, 2004), p. 26.  
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ปกติแล้วคดีในศาลส่วนหนึ่งสามารถยุติลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการให้การต่อรองให้รับสารภาพ1248 ซึ่ง
เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่อาจสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคดีกับการพิจารณาเสร็จ
สิ นไปด้วยการต่อรองค้ารับสารภาพที่ใช้ค่าใช้จ่ายเพียง 600 ดอลลาร์สหรัฐ1249 ปริมาณคดีรอการ
พิจารณาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่เพ่ิมมากขึ นจึงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงห้องพิจารณาที่ไม่เพียงพอ 
ศาลท้องถิ่นบางแห่งต้องหยุดการพิจารณาคดีแพ่งชั่วคราวเพ่ือไปพิจารณาคดี อาญาก่อน1250  
นอกจากนี  การที่ผู้กระท้าผิดให้การปฏิเสธเป็นจ้านวนมากยังท้าให้ปริมาณผู้ต้องขังรอการพิจารณาใน
เรือนจ้าท้องถิ่นมีสูงขึ นเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการควบคุมผู้ต้องขังรอการพิจารณา
ที่จะต้องใช้การคุมขังในระดับความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว1251 

ประการที่สี่ ผลที่คาดกันไว้เมื่อบังคับใช้กฎหมาย Three Strikes เป็นผลส้าเร็จก็คือ อัตรา
การเกิดอาชญากรรมในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐอ่ืน ๆ น่าจะลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี 
นักวิชาการตั งแต่ก่อนมีการประกาศใช้กฎหมาย Three Strikes จนกระทั่งภายหลังการประกาศใช้
กฎหมาย สาเหตุของการลดลงของอัตราการเกิดอาชญากรรมยังเป็นที่ถกเถียงกล่าวคือ นักวิชาการ
บางส่วน ผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และอัยการสูงสุดประจ้ามลรัฐบางท่านอ้างว่าเป็นเพราะผลของ
กฎหมาย Three Strikes ที่ท้าให้อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงอย่างรวดเร็ว1252 ถึง 43 เปอร์เซ็นต์
ระหว่าง ปี ค.ศ. 1994-1999 และเพ่ิมขึ น 11 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 19991253 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ปรากฏว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมในมลรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาทั งที่มีและไม่มีกฎหมาย 
Three Strikes ต่างลดลงเช่นกัน ไม่ใช่เฉพาะมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพียงมลรัฐเดียว โดยปรากฏข้อมูลว่า
อัตราการเกิดอาชญากรรมท่ัวประเทศลดลง 31 เปอร์เซ็นต์ ระหว่าง ค.ศ. 1991 ถึง 2003 นักอาชญา
วิทยาที่วิเคราะห์สถิติการเกิดอาชญากรรม ในปี ค.ศ. 1997 ก็โต้แย้งว่าไม่มีข้อบ่งชี ว่ากฎหมาย Three 
Strikes มีช่วยลดการเกิดอาชญากรรมทั งอาชญากรรมร้ายแรงหรือคดีลักขโมยเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน 9 
เมืองใหญ่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจัยหลาย ๆ ประการซึ่งรวมถึงกฎหมายและแนวทางการ
เพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีอยู่แล้ว การลดลงของอัตราการว่างงานในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและทั่ว
ประเทศ เศรษฐกิจที่ดีขึ น การลดลงของจ้านวนประชากรชายวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการประกอบ
อาชญากรรม การเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ การลดการใช้อาวุธปืน การที่
สาธารณชนต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการลดลงของการดื่มสุราล้วนมีส่วนเชื่อมโยงกับการใช้

                                                           
1248 Legislative Analyst’s Office, op.cit., p. 16. 
1249 “Three Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary), op.cit.,p. 

16. 
1250 Ibid., p. 18. 
1251 Legislative Analyst’s Office, op.cit., p. 16. 
1252 Ibid. 
1253 Ibid., p. 29. 
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ความรุนแรง เหล่านี ล้วนส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงอยู่แล้วตั งแต่ก่อนการบังคับใช้
กฎหมาย Three Strikes1254  

ในส่วนของอัตราการกระท้าผิดซ ้าพบว่า ผู้ต้องขังเกือบ 300,000 คน ที่ได้รับการปล่อยตัวไป
ใน 15 มลรัฐ ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็นปีที่มีการประกาศใช้กฎหมาย Three Strikes ขึ นเป็นครั งแรก 
ถูกจับกุมเพราะกระท้าผิดซ ้าภายในระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.5 เปอร์เซ็นต์ 
เปรียบเทียบกับอัตราร้อยละ 62.5 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวไปในปี ค.ศ. 1983 ก่อนที่จะ
มีการบัญญัติกฎหมาย Three Strikes โดย 73.8 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในปี ค.ศ. 
1994 และถูกจับกุมอีกเพราะกระท้าผิดซ ้าเป็นผู้กระท้าผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 66.7 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ผู้กระท้าผิดคดียาเสพติด  และ 66.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย เช่นฐานเมาแล้วขับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธ 1255 ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เห็น
ตรงกันว่าโทษตามกฎหมาย Three Strikes มีผลเพียงเล็กน้อยต่อพฤติกรรมอาชญากรเพราะอาชญา
กรส่วนใหญ่มักจะเชื่อมั่นว่าตนเองจะไม่ถูกจับกุม หรือมิฉะนั นก็มีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโทษ
ตามกฎหมายที่จะบังคับใช้กับตนเอง หรือมิฉะนั นก็กระท้าผิดระหว่างมึนเมาสารเสพติด กระท้าผิด
ด้วยอารมณ์โกรธและจึงไม่สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์ผลของการกระท้าของตนเองได้1256 

งานวิจัยในปี ค.ศ. 1994 ของบริษัท RAND คาดการณ์ว่ากฎหมาย Three Strikes จะช่วยลด
การกระท้าผิดอาญาในผู้ใหญ่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ 22-34 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นคดีอาชญากรรมราว ๆ  
340,000 คดี ต่อปี โดยคิดเป็นค่าใช้จ่าย 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการป้องกันอาชญากรรมหนึ่ง
ครั ง1257 อย่างไรก็ดี งานวิจัยของ RAND ในปี ค.ศ. 1996 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรมของกฎหมาย Three Strikes กับการลงทุนไปกับการป้องกันอาชญากรรมด้วย
วิธีการอ่ืน ๆ  พบว่า ในขณะที่ค่าใช้จ่าย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ใช้ไปกับการจ้าคุกผู้กระท้าผิดไว้ใน
เรือนจ้าจะช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ 60 ครั ง ต่อปี แต่หากน้าเงินจ้านวนดังกล่าวไปลงทุน
กับการฝึกอบรมพ่อแม่ในการเลี ยงดูบุตรจะช่วยป้องกันอาชญากรรมได้ 157 ครั ง และถ้าน้าไปลงทุน
กับการศึกษาจะช่วยป้องกันอาชญากรรมได้ 258 ครั ง ต่อปี1258  

                                                           
1254 Ibid., p. 30.; “Three Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary), 

op.cit., p. 12. 
1255 U.S. Department of Justice, Recidivism of Prisoners Released in 1994, 

(Bureau of Justice Statistics Special Report, 2002), pp. 1-2.   
1256 “Three Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary), p. 13. 
1257 Peter W. Greenwood and others, Three Strikes and You’re Out: 

Estimated Benefits and Costs of California’s New Mandatory-Sentencing Law 
(Santa Monica, California: Rand Corporation, 1994), p. xi quoted in “Three Strikes” 
Laws: Five Years Later (Executive Summary), op.cit. 

1258 Peter W. Greenwood and others, Diverting Children From A Life of Crime: 
Measuring Costs and Benefits (Santa Monica, California: Rand Corporation, 1996) 
quoted in “Three Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary), op.cit.. 
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ประการที่ห้า การใช้อ้านาจของพนักงานอัยการและศาล 
พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในคดีความผิดตามกฎหมาย Three Strikes 

ของหลาย ๆ มลรัฐ เนื่องจากมีหลายกรณีที่ความผิดที่ผู้กระท้าผิดกระท้าลงไปในครั งหลังเข้าข่ายที่
พนักงานอัยการอาจใช้ดุลพินิจแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นความผิดอาญาไม่ร้ายแรง (Misdemeanor) หรือ
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ (Felony) ก็ได้ ในกรณี Wobbler Offense เช่นความผิดเกี่ยวกับการ
ครอบครองยาเสพติดที่สามารถแจ้งข้อหาได้ทั งข้อหาที่เป็นความผิดแบบอุกฉกรรจ์หรือข้อหาความผิด
อาญาไม่ร้ายแรง หรือกรณีต่อรองให้รับสารภาพ (Plea Bargaining) ที่พนักงานอัยการอาจเลือกแจ้ง
ข้อกล่าวหาว่าเป็นความผิดอาญาไม่ร้ายแรงหรือไม่ร้องขอให้ศาลด้าเนินคดีอย่างคดีตามกฎหมาย 
Three Strikes ซึ่งความแตกต่างของการด้าเนินคดีดังกล่าวย่อมส่งผลต่อโทษตามค้าพิพากษาระหว่าง
โทษตามอัตราทั่วไปของกฎหมายกับอัตราโทษตามกฎหมาย Three Strikes ท้าให้พนักงานอัยการ
ส่วนหนึ่งเลือกแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าว่ากระท้าผิดอาญาไม่ร้ายแรง หรือไม่ด้าเนินคดีอย่าง
คดี Three Strikes ในบางกรณี เพื่อที่ผู้กระท้าผิดจะไม่ต้องถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย Three Strikes 
อย่างไรก็ดี การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในลักษณะนี มีความไม่แน่นอน ขึ นอยู่กับแนวทางการ
ปฏิบัติของพนักงานในแต่ละท้องที่ไป1259 ซึ่งความแตกต่างของแนวทางปฏิบัตินี ท้าให้เกิดข้อกังวลแก่ผู้
พิพากษาพอสมควรเมื่อผู้กระท้าผิดก้าลังเผชิญหน้าระหว่างการรอการลงโทษกับโทษจ้าคุก 25 ปี ถึง
จ้าคุกตลอดชีวิต เพียงเพราะความแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบัติในแต่ละท้องที่1260 

นอกจากนี พนักงานอัยการยังอาจจะร้องขอให้ศาลยกประวัติการต้องค้าพิพากษาครั งก่อน
ของจ้าเลยเสียได้หากพนักงานอัยการไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท้าผิดครั งใน
อดีตของจ้าเลยเข้าข่ายฐานความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรืออาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย Three Strikes1261 ซึ่งโดยมากพนักงานอัยการมักจะมีค้าขอดังกล่าวในกรณี
ที่การกระท้าผิดครั งก่อนเกิดขึ นนอกมลรัฐแคลิฟอร์เนียหรือเกิดขึ นเมื่อนานมาแล้วเป็นเหตุให้ไม่มี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ประวัติการกระท้าผิดดังกล่าวว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
หรือไม่1262 หรือมิฉะนั นเมื่อพนักงานอัยการพิจารณา  

1.  ธรรมชาติและพฤติการณ์การกระท้าผิดทั งในคดีปัจจุบันและการกระท้าผิดอาญา
อุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือรุนแรงครั งก่อน ๆ  

2.  ประวัติการกระท้าผิดของจ้าเลยเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงหรือใช้อาวุธหรือไม่ และ  

                                                           
1259 “Three Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary), op.cit.,       

p. 14. 
1260 People v. Andrews (Cal. Ct. App. 1998) 
1261 Section 667(f)(2) of the California Penal Code,.  
1262 Jennifer E. Walsh, Tough for Whom? How Prosecutors and Judges Use 

Their Discretion to Promote Justice under the California Three Strikes Law (N.p.: 
The Crime and Justice Policy Program of the Henry Salvatori Center for the Study of 
Individual Freedom in the Modern World, 2004), p.27-31.  



406 
 

3.  จ้านวนครั งที่จ้าเลยเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระยะห่างของการถูกศาลพิพากษา
ลงโทษแต่ละครั ง1263  

ตัวอย่างเช่น พนักงานงานอัยการในคดีหนึ่งร้องขอให้ศาลยกประวัติการกระท้าผิดครั งก่อน
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมเมื่อปรากฏว่าการกระท้าผิดซ ้าครั งที่สามของจ้าเลยเป็นความอาญา
อุกฉกรรจ์ที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ คือนาฬิกามูลค่า 40 ดอลลาร์สหรัฐ ของมารดา
จ้าเลยเพื่อน้าไปเงินไปใช้จ่ายกับยาเสพติดเนื่องจากจ้าเลยติดยาเสพติด1264  

ในส่วนของการใช้อ้านาจของศาลนั น ในช่วง 2 ปีแรก ที่กฎหมาย Three Strikes มีผลบังคับ
ใช้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 9 เปอร์เซ็นต์ ของคดีท่ีศาลลงโทษตามกฎหมายฉบับนี คือคดีลักทรัพย์ ท้าให้ผู้
พิพากษาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียรู้สึกรับไม่ได้กับการก้าหนดโทษที่รุนแรงแก่ผู้ที่กระท้าผิดเกี่ยวกับการ
ลักทรัพย์1265 ผู้พิพากษาเหล่านี ปฏิเสธที่จะลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านั นด้วยการใช้ดุลพินิจในฐานะ
ตุลาการยกประวัติการถูกศาลพิพากษาลงโทษในอดีตของผู้กระท้าผิดซ ้าเสียเพ่ือที่จะไม่ต้องใช้
กฎหมาย Three Strikes ลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าบางราย   

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1996 ศาลฎีกาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียแปลความว่ากฎหมาย Three 
Strikes ให้อ้านาจแก่ศาลชั นต้นในการยกประวัติการกระท้าผิดเดิมของจ้าเลยเสียเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม (in the furtherance of justice)1266 โดยศาลจะต้องพิจารณาประวัติการกระท้าผิด
ของจ้าเลยทั งหมดรวมถึง  

1.  ธรรมชาติและพฤติการณ์การกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์หลังล่าสุดและครั งก่อน ๆ  และ 
2.  ลักษณะเฉพาะของประวัติ บุคลิกลักษณะและความคาดหมายว่าจ้าเลยจะสามารถแก้ไข

ฟ้ืนฟูตนเองได้1267  
ตัวอย่างเช่นคดีระหว่าง People v. Garcia ที่ศาลชั นต้นยกประวัติการกระท้าผิดของจ้าเลย

เนื่องจากจ้าเลยให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานต้ารวจเป็นอย่างดี ประวัติการกระท้าของจ้าเลย
เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดและไม่เคยมีการใช้ความรุนแรงในการกระท้าผิด เมื่อพิจารณาปัจจัย
เหล่านี แล้วศาลชั นต้นจึงมีความเห็นว่าจ้าเลยอยู่นอกเจตนารมณ์ของกฎหมาย Three Strikes 1268  

                                                           
1263 People v. Williams 
1264 Jennifer E. Walsh, op.cit., pp. 21-23 quoted in Naomi Harlin Goodno, 

“Career Criminals Targeted: The Verdict Is In, California’s Three Strikes Law Proves 
Effective,” Golden Gate University Law Review 37 (2007): 478. 

1265 Franklin Strier, The Road to Reform: Judges on Juries and Attorneys, Loyola 
Law Review 30 (1997): 1251 quoted in “Three Strikes” Laws: Five Years Later 
(Executive Summary), op.cit., p. 19.  

1266  People v. Superior Court (Romero, 1996); Reinforced by People v. Superior 
Court (Alvarez, 1997) 

1267 People v. Williams (1998) 
1268 People v. Garcia (1999) 
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และเช่นเดียวกับพนักงานอัยการ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าความผิดของจ้าเลยที่กระท้าผิดซ ้าครั ง
ล่าสุดเข้าข่ายทั งความผิดอาญาอุกฉกรรจ์หรือความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง เมื่อพิจารณาธรรมชาติและ
พฤติการณ์การกระท้าผิด ความส้านึกหรือทัศนคติที่จ้า เลยมีต่อการกระท้าผิดหรือบุคลิกลักษณะ
เฉพาะตัวของจ้าเลยดังที่ปรากฏในระหว่างพิจารณา รวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษทั่วไปแล้ว ศาล
อาจเลือกพิพากษาโดยการลดฐานความผิดเช่น จากความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
อุกฉกรรจ์เป็นความผิดอาญาไม่ร้ายแรง (Misdemeanor) ได้1269 

จากข้อมูลสถิติปรากฏว่า ทั งศาลและพนักงานอัยการของมลรัฐแคลิฟอร์เนียต่างพากันใช้
ดุลพินิจข้างต้นในคดีตามกฎหมาย Three Strikes โดยทั งศาลและพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจยก
ประวัติการต้องค้าพิพากษาครั งก่อนมากถึง 25-45 เปอร์เซ็นต์ของคดีการกระท้าผิดซ ้าครั งที่สาม 
(Third strikers) ทั งหมด ท้าให้ผู้กระท้าผิดซ ้าครั งที่สามในคดีเหล่านี ได้รับโทษต่้ากว่าโทษจ้าคุก 25 ปี 
ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต1270 ซึ่ง Naomi Harlin Goodno นักวิชาการที่สนับสนุนกฎหมาย Three Strikes 
อ้างว่าเป็นสาเหตุที่ท้าให้ประชากรผู้ต้องขังในเรือนจ้าไม่ได้เพ่ิมขึ นสูงมากอย่างที่คาดการณ์กันไว้
ล่วงหน้า1271 

ประการที่หก ประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจอื่น ๆ   
การนับเอาการต้องค้าพิพากษาเมื่อครั งยังเป็นเยาวชนเข้าเป็นประวัติการกระท้าผิดในอดีต

ตามกฎหมาย Three Strikes ศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียในคดีระหว่าง People v. Daniels 
พิพากษาว่า ประวัติการต้องค้าพิพากษาของศาลว่ากระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือรุนแรงเมื่อ
ครั งยังเป็นเยาวชนถือเป็นประวัติการต้องค้าพิพากษาของผู้กระท้าผิดตามกฎหมาย Three Strikes 
แม้ว่าประวัติดังกล่าวจะถูกลบออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลดังกล่าวไปแล้วก็ตาม 1272 
ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ทนายความจะแนะน้าให้จ้าเลยเยาวชนต่อสู้คดีแทนการให้การรับสารภาพเพ่ือ
ป้องกันการมีประวัติติดตัว1273 

การด้าเนินคดีเป็นครั งที่สอง (Double Jeopardy) เกิดประเด็นปัญหาขึ นในคดีระหว่าง 
Monge v. California ว่า การที่ศาลไต่สวนเกี่ยวกับประวัติการกระท้าผิดของจ้าเลยในคดีก่อนว่าเป็น
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
Three Strikes หรือไม่นั นจะถือว่าเป็นการด้าเนินคดีแก่ผู้กระท้าผิดเป็นครั งที่สองหรือไม่ แต่ศาล
สูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาลงคะแนนเสียง 5-4 วินิจฉัยว่าพนักงานอัยการแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สามารถไต่สวนจ้าเลยได้ว่าจ้าเลยใช้อาวุธอันตรายในการกระท้าผิดครั งก่อนหรือไม่เพ่ือที่จะน้า

                                                           
1269 California Penal Code, Sec. 17(b) and People v. Superior Court (Alvarez, 

1997)  
1270 Jennifer E. Walsh, op.cit., p. 25 quoted in Naomi Harlin Goodno, op.cit., p. 

479. 
1271 Naomi Harlin Goodno, Ibid. 
1272 People v. Daniels, (Cal. App., 1996); “Three Strikes” Laws: Five Years Later 

(Executive Summary), Ibid., p. 20.  
1273 “Three Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary).   
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กฎหมาย Three Strikes มาใช้บังคับกับคดีได้ โดยศาลสูงสุดเห็นว่า หลักการด้าเนินคดีเป็นครั งที่สอง
ใช้บังคับกับการพิจารณาคดีเพ่ือตัดสินว่าบุคคลกระท้าผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย แต่ไม่
น้ามาใช้กับการพิจารณาลงโทษผู้กระท้าผิด1274  

ค้าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาที่วางแนวทางมาโดย
ตลอดว่า ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายให้มีการก้าหนดโทษสองโทษส้าหรับการกระท้าผิดครั งหนึ่ง ๆ 
ได้ เช่นนั นแล้ว ศาลย่อมมีอ้านาจก้าหนดโทษมากกว่าหนึ่งโทษแก่ผู้กระท้าผิดส้าหรับการกระท้าผิด
ครั งหนึ่ง ๆ ได้1275 และบทบัญญัติที่ห้ามมิให้มีการด้าเนินคดีแก่ผู้กระท้าผิดสองครั งส้าหรับการกระท้า
ผิดหนึ่ง (Double Jeopardy) “จึงเป็นเพียงบทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้ศาลก้าหนดโทษเกินไปกว่า
เจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั น”1276 ศาลต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงสร้างความชอบ
ธรรมให้แก่กฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้าหลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงกฎหมาย Three Strikes 
ด้วยว่า บทบัญญัติบทบัญญัติที่ห้ามมิให้มีการด้าเนินคดีแก่ผู้กระท้าผิดสองครั งส้าหรับการกระท้าผิด
หนึ่งคุ้มครองเฉพาะการลงโทษผู้กระท้าผิดหลายครั งส้าหรับการกระท้าผิดเดียวกัน แต่การเพ่ิมโทษแก่
ผู้กระท้าผิดซ ้าไม่ได้เป็นการสร้างความผิดขึ นมาใหม่ ตรงข้ามการเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นเพียง
เหตุฉกรรจ์ (Aggravating Factor) เพ่ือพิจารณาก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดส้าหรับการกระท้าผิดที่
ศาลก้าลังพิจารณาพิพากษาอยู่เท่านั น1277 นอกจากนี ศาลยังสร้างความชอบธรรมให้แก่กฎหมายเพ่ิม
โทษด้วยการวางหลักว่า การเพ่ิมโทษไม่ใช่การลงโทษผู้กระท้าผิดเป็นครั งที่สองส้าหรับการกระท้าผิด
ในอดีตแต่เป็นการก้าหนดโทษอันเนื่องมาจาก “พฤติการณ์ที่จ้าเลยกระท้าผิดในคดีที่ก้าลังพิจารณา” 
(The Manner in Which [The Defendant] Committed the Crime of Conviction”)1278 อีก
ด้วย ท้าให้กฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดต่าง ๆ รวมทั งกฎหมาย Three Strikes ยังคงใช้บังคับอยู่ใน

                                                           
1274 Monge v. California (1998); “Three Strikes” Laws: Five Years Later 

(Executive Summary), p. 21. 
1275 Albernaz v. United States (1981); Carissa Byrne Hessick and F. Andrew 

Hessick, “Double Jeopardy as a Limit on Punishment,” Cornell Law Review 97 
(2011): 55. 

1276 Garrett v. United States (1985) quoting Missouri v. Hunter (1983); Carissa 
Byrne Hessick and F. Andrew Hessick, op.cit. 

1277 Monge v. Califonia (1998); Gryger v. Burke (1948); James Austin and others, 
“The Impact of ‘Three Strikes and You’re Out,’,” Punishment and Society 1 (1999): 
131, 134-137 quoted in Carissa Byrne Hessick and F. Andrew Hessick, op.cit., pp. 57-
58.  

1278 North Carolina v. Pearce (1969); Schiro v. Farley (1994); Ohio v. Johnson 
(1984); Whalen v. United States (1980); Brown v. Ohio (1977); James Austin and 
others, op.cit., pp. 131, 134-137 quoted in Carissa Byrne Hessick and F. Andrew 
Hessick, op.cit.., p. 58. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาทั งกฎหมายในระดับรัฐและระดับมลรัฐโดยไม่ถือว่าเป็นกฎหมายที่ขัดต่อ
หลักการห้ามมิให้ลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สองส้าหรับการกระท้าผิดครั งเดียว  

การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียพิพากษาว่าห้ามมิให้แจ้ง
ให้คณะลูกขุนทราบว่าก้าลังพิจารณาคดีที่จ้าเลยอยู่ในสถานะผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สามตาม
กฎหมาย Three Strikes1279  ลูกขุนในคดีของ Andrade ที่ถูกตัดสินจ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิต
ในความผิดฐานลักวีดีโอเทปถึงกับตกใจเมื่อทราบโทษของ Andrade  และคิดว่าโทษจ้าคุกตลอดชีวิต
เป็นโทษที่รุนแรงเกินไปส้าหรับการลักวีดีโอเทป1280 

ความพยายามในการแก้ไขกฎหมาย มีความพยายามแก้ไขกฎหมาย Three Strikes ของมล
รัฐแคลิฟอร์เนียหลายครั ง ทั งที่พยายามสร้างความกรอบให้กับการบังคับใช้กฎหมายมากยิ่งขึ นด้วย
การลดการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา และที่พยายามลดความรุนแรงของกฎหมายลงด้วยการจ้ากัดการ
กระท้าผิดซ ้าครั งที่สองและครั งที่สามว่าจะต้องเป็นการกระท้าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือที่ใช้
ความรุนแรงเท่านั น แต่การพยายามแก้ไขกฎหมายทั งสองแนวทางดังกล่าวยังไม่ประสบความส้าเร็จ 
โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายให้มีความรุนแรงน้อยลง เนื่องจากนักการเมืองเห็นว่าประชาชนยังให้การ
สนับสนุนนโยบายขังผู้กระท้าผิดมากกว่าความกังวลถึงค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ต้องใช้ไปกับการด้าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีและคุมขังผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านี ที่นักการเมืองเห็นว่าเป็นนโยบายทางการเมืองที่
ไม่น่าสนใจ1281  

จนกระท่ังในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ที่ร่างกฎหมายแก้ไขฉบับที่ 36 ผ่านความเห็นชอบ
โดยแก้ไขกฎหมายว่าศาลจะลงโทษจ้าคุกตลอดชีวิตได้ต่อเมื่อการกระท้าผิดครั งหลังเป็นความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงเท่านั น เว้นแต่ความผิดอาญา    
อุกฉกรรจ์ทั่วไปบางฐาน ความผิดเกี่ยวกับเพศหรือยาเสพติดที่ไม่มีการใช้ความรุนแรง หรือที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้อาวุธปืน และยังคงก้าหนดโทษจ้าคุกตลอดชีวิตส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้าในคดีอาญาอุกฉกรรจ์
ที่ไม่ร้ายแรงหรือไม่มีการใช้ความรุนแรงถ้ามีประวัติเคยต้องค้าพิพากษาฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา ฆ่ า
ผู้อ่ืนหรือฐานล่อลวงเด็ก การแก้ไขดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพ่ือลดความแออัดของเรือนจ้าที่เต็ม

                                                           
1279 Three Strikes Data Barred, The Fresno Bee (July 17, 1997), p. A3 quoted in 

“Three Strikes” Laws: Five Years Later (Executive Summary), p. 20.  
1280 David Khon, “Three Strikes Penal Overkill in California?,” CBS News (May 7, 

2009), Retrieved July 2, 2015 from http://www.cbsnews.com/stories/2002/10/28/ 
60II/main527248.shtml 

1281 Dan Walters, “Wrong Vote Can Haunt Politicos,” The Sacramento Bee 
(August 31, 1998), p. A3; “Alternative Punishments: Resistance and Inroads,” Harvard 
Law Review 111 (1967, 1968 (May 1998)) quoted in “Three Strikes” Laws: Five Years 
Later (Executive Summary), p. 30. 
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ไปด้วยผู้กระท้าผิดซ ้าในคดีอาญาไม่ร้ายแรงหรือไม่มีการใช้ความรุนแรง ด้วยการจ้าคุกเฉพาะอาชญา
กรอันตรายเท่านั น ทั งนี เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของมลรัฐ1282 

จากผลการบังคับใช้กฎหมาย Three Strikes ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐอ่ืน ๆ  อันเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
มีความเห็นว่าหากประเทศไทยหันมาใช้มาตรการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าอย่างรุนแรงด้วยการจ้าคุก
ผู้กระท้าผิดเหล่านี เป็นระยะเวลานานโดยจ้ากัดโอกาสในการได้รับการปล่อยตัวก่อนก้าหนดอาจเกิด
ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี  

ประการแรก  การเกิดแนวโน้มที่ผู้กระท้าผิดซ ้าจะให้การปฏิเสธต่อสู้คดีเกือบทั งหมด 
กล่าวคือ ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดได้รับโทษต่้ากว่าโทษ
ที่ได้สัดส่วนกับโทษของผู้กระท้าผิดซึ่งกลายเป็นแนวทางชักจูงใจให้ผู้กระท้าผิดส่วนหนึ่งตัดสินใจให้
การรับสารภาพและยินยอมรับโทษแต่โดยดีกล่าวคือ 

1. ปัจจุบันศาลยุติธรรมไทยมีแนวปฏิบัติลดโทษกึ่งหนึ่งให้กับผู้กระท้าผิดที่ให้การรับสารภาพ
แทบทุกคดี โดยถือการให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 
แนวปฏิบัตินี เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปที่เป็นที่ทราบกันได้ในหมู่ทนายความ ทนายความส่วนหนึ่งจึงมักให้
ค้าแนะน้าถึงประโยชน์ของการให้การรับสารภาพแก่ลูกความของตน รวมถึงผู้พิพากษาเองก็มักจะให้
ค้าแนะน้าเป็นแนวทางแก่จ้าเลยถึงผลประโยชน์ของการให้การรับสารภาพเช่นกัน ซึ่งเมื่อลดโทษกึ่ง
หนึ่งแล้วท้าให้โทษตามค้าพิพากษาลดลงไปมาก หรือบางกรณีก็เหลือโทษน้อยจนเมื่อพิจารณา
ประกอบกับเหตุปัจจัยอ่ืน ๆ ตามสมควรแล้วอาจท้าให้จ้าเลยได้รับการรอการลงโทษอีกด้วย ท้าให้
จ้าเลยจ้านวนมากตัดสินใจให้การรับสารภาพ ไม่ต่อสู้คดีอีกต่อไป ซึ่งผลของการให้การรับสารภาพก็
คือ ศาลสามารถพิพากษาลงโทษจ้าเลยได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่เป็นกรณีคดีความผิดมีอัตราโทษจ้าคุก
ขั นต่อตั งแต่ 5 ปี ขึ นไปที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องสืบพยานประกอบค้ารับสารภาพเท่านั น 1283ท้าให้
ศาลสามารถบริหารจัดการคดีให้เสร็จสิ นไปได้ด้วยความรวดเร็ว ประหยัดทั งเวลา บุคคลากรและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคดี  ซึ่งในความเป็นจริงนั นแม้ในแต่ละวันจะมีคดีที่จ้าเลยให้การรับ
สารภาพและศาลสามารถพิพากษาคดีให้เสร็จสิ นไปได้โดยไม่ต้องสืบพยานเป็นจ้านวนมาก แต่หลาย ๆ 
ศาลก็ยังประสบปัญหาปริมาณคดีท่ีเข้าสู่ศาลเป็นจ้านวนมากท้าให้ไม่สามารถบริหารจัดการคดีให้เสร็จ
สิ นได้ภายในระยะเวลาอันสมควร 

ด้วยเหตุนี  หากปรากฏว่าจ้าเลยที่ทราบดีว่าตนเองมีประวัติการกระท้าผิดอยู่ก่อนและเข้าข่าย
ที่จะถูกพิพากษาลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันเนื่องจากกระท้าผิดซ ้า โดยไม่มีโอกาสได้ลดโทษเนื่องจากให้
การรับสารภาพ โดยกฎหมายถือเคร่งครัดว่าเมื่อจ้าเลยเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าก็ต้องลงโทษจ้าคุกยาวนาน
โดยไม่ให้โอกาสแก่จ้าเลยแม้แต่น้อยเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจัดการกับ
ผู้กระท้าผิดซ ้า ก็ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จ้าเลยจ้านวนมากจะตัดสินใจให้การปฏิเสธและยินยอมเสี่ยง

                                                           
1282 Califfornia Proposition 36, Changes in the “Three Strikes” Law (2012), 

Retrieved June 24, 2015 from http://ballotpedia.org/ California Proposition 36, 
Changes _in_the_%22Three_Strikes%22_Law_(2012) 

1283 มาตรา 176 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

http://ballotpedia.org/%20California
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ต่อสู้คดีด้วยความหวังว่าศาลอาจจะพิพากษายกฟ้อง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการคดี
ของศาลอย่างแน่นอน  

แต่หากจะยึดถือตามแนวปฏิบัติเดิมคือลดโทษให้กึ่งหนึ่งทุกคดีเมื่อจ้าเลยให้การรับสารภาพ 
แม้ว่าจ้าเลยดังกล่าวจะเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าซึ่งตามกฎหมายบัญญัติให้ลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน ดังเช่น
กฎหมาย Three Strikes ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่นหากกฎหมาย Three Strikes ของ
ไทยบัญญัติโทษไว้เท่ากับกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังนั นจากเดิมที่โทษตามกฎหมาย  Three 
strikes ที่ก้าหนดไว้คือโทษจ้าคุกตลอดชีวิต เมื่อจ้าเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจ้าคุก  25 
ปี1284 แต่การลดโทษเพราะเหตุจ้าเลยให้การรับสารภาพดังกล่าวก็ย่อมขัดต่อวัตถุประสงค์ในการตัด
โอกาสในการกระท้าผิดซ ้าของกฎหมายลักษณะนี   การลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 ของไทยและแนวทางปฏิบัติของศาลไทยในปัจจุบันจึงขัดแย้งกับเจตนารมณ์ในการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยการคุมขังเพ่ือป้องกันโดยสภาพ 

2. ปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา  ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาความลักลั่นในการ
ใช้ดุลพินิจกล่าวคือ ผู้พิพากษาบางส่วนเห็นว่าโทษตามกฎหมาย Three Strikes มีความรุนแรงมาก
เกินไปส้าหรับการกระท้าผิดครั งหลังสุด เช่น จ้าเลยบางคนกระท้าผิดฐานลักทรัพย์มีมูลค่าไม่กี่สิบ
ดอลลาร์สหรัฐ แต่ต้องถูกจ้าคุกตลอดชีวิตเท่ากับโทษฐานฆ่าคนตายเพราะกระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สาม
ตามกฎหมาย ผู้พิพากษาบางคดีจึงใช้ดุลพินิจยกประวัติการกระท้าผิดเดิมของจ้าเลยเสียหรือพิพากษา
ลงโทษจ้าเลยด้วยความผิดอาญาไม่ร้ายแรง (Misdemeanor) แทนความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ 
(Felony)  

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หากมีการบัญญัติกฎหมายที่ลงโทษร้ายแรงแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าจริง  ๆ  
ย่อมจะเกิดปัญหาความล้าบากใจในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน และ
ศาลหรือพนักงานอัยการของไทยก็ไม่อาจหาทางออกด้วยการยกประวัติการกระท้าผิดในอดีตของ
จ้าเลยได้เช่นเดียวกับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้กฎหมาย
ฉบับเดียวกันทั งประเทศจึงไม่มีปัญหาเรื่องการพิสูจน์องค์ประกอบความผิดในกรณีที่กระท้าผิดในมล
รัฐอ่ืน ๆ ว่าเข้าองค์ประกอบความผิด หรือมีลักษณะการกระท้าผิดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
Three Strikes ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียหรือมลรัฐอ่ืน ๆ หรือไม่ เช่นความผิดฐานมียาเสพติดไว้ใน
ครอบครองอาจถือเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ในมลรัฐหนึ่ง แต่ก็อาจเป็นความผิดอาญาไม่ร้ายแรงได้
ด้วยขึ นอยู่กับพฤติการณ์การครอบครอง และความแตกต่างในรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมลรัฐ 
ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่พนักงานอัยการมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ประวัติการกระท้าผิดในอดีตของ
จ้าเลยว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นความผิดอาญาอุฉจกรรจ์ร้ายแรงหรือความผิดอาญาอุกฉกรรจ์รุนแรงด้วย  

ดังนั น ในกรณีของประเทศไทย หากตรวจพบประวัติการกระท้าผิดตามทะเบียนประวัติ    
อาชญากรว่าจ้าเลยเคยกระท้าผิดและถูกศาลพิพากษาลงโทษมาก่อนแล้ว ข้อเท็จจริงก็แทบจะเป็นที่
ยุติแล้วว่าจ้าเลยมีประวัติการกระท้าผิดอยู่จริงและเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ

                                                           
1284 มาตรา 53 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ในการลดโทษจ้าคุกตลอดชีวิต ไม่ว่า

จะเป็นการลด มาตรา ส่วนโทษหรือลดโทษที่จะลง ให้เปลี่ยนโทษจ้าคุกตลอดชีวิต เป็นโทษจ้าคุกห้า
สิบปี” 
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พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ  เช่น ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพ่ือจ้าหน่ายตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ตามที่ศาลยุติธรรมมีค้าพิพากษาลงโทษ กรณีไม่มีความ
จ้าเป็นที่จะต้องพิสูจน์องค์ประกอบความผิดหรือลักษณะการกระท้าผิดอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ของกฎหมายดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  

นอกจากนี  ในการพิจารณาว่าจะฟ้องผู้กระท้าผิดเป็นจ้าเลยในความผิดฐานใดของพนักงาน
อัยการไทยและศาลไทยจะพิพากษาลงโทษจ้าเลยว่ากระท้าผิดฐานใดเป็นการพิจารณาตาม
พยานหลักฐานว่าการกระท้าของจ้าเลยเข้าองค์ประกอบว่ากระท้าผิดฐานใดโดยยึดองค์ประกอบ
ความผิดตามกฎหมาย สบัญญัติ โดยหลักการแล้วพนักงานอัยการและศาลไทยไม่สามารถเลือกฟ้อง
หรือลงโทษจ้าเลยด้วยความผิดฐานที่เบากว่าได้ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการใช้
ดุลพินิจของทั งศาลและอัยการที่ค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าของประเทศไทย  

ด้วยเหตุนี  ทางเลือกในการบัญญัติกฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยโทษที่ยาวนานเกินกว่า
ความเหมาะสมแก่พฤติการณ์การกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดจึงมีท้าได้ 2 แนวทางคือ 

แนวทางแรก การบัญญัติกฎหมายในลักษณะจ้ากัดการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาอย่าง
เคร่งครัดดังเช่นในกรณีของการเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หรือกฏหมายเพ่ิม
โทษอ่ืนของไทย ที่ศาลจะต้องเพ่ิมโทษแก่จ้าเลยที่กระท้าผิดซ ้าทุกคดีเมื่อพนักงานอัยการโจทก์มีค้าขอ  

แนวทางท่ีสอง บัญญัติกฎหมายในลักษณะเปิดช่องทางให้ศาลมีโอกาสใช้ดุลพินิจว่าจะลงโทษ
จ้าเลยที่มีประวัติการกระท้าผิดซ ้าด้วยโทษจ้าคุกที่ยาวนานหรือไม่ โดยก้าหนดให้แนวทางการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดซ ้าทุกกรณีเป็นเงื่อนไขหลัก และก้าหนดข้อยกเว้นไว้ว่าในกรณีที่ศาลเห็นพิจารณาปัจจัย
หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้วเห็นว่าพฤติการณ์การกระท้าผิดในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดในคดี
ปัจจุบัน หรือพิจารณาเหตุอ่ืน ๆ แล้วยังไม่สมควรลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยโทษจ้าคุกที่ยาวนานตาม
กฎหมาย ก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลในการก้าหนดโทษแก่จ้าเลยซึ่งเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าตามที่มีกฎหมาย
ก้าหนดโทษไว้ส้าหรับความผิดฐานดังกล่าวก็ได้ เพ่ือเปิดช่องให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจได้ใน
ท้านองเดียวกับผู้พิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะเลือกใช้แนวทางใด ก็ย่อมเกิดปัญหาในทางปฏิบัติทั งสิ น
กล่าวคือ หากเลือกใช้แนวทางจ้ากัดดุลพินิจของผู้พิพากษาก็อาจท้าให้ผู้พิพากษาเกิดความล้าบากใจ
ในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าและจ้าต้องลงโทษไปโดยไม่มีทางเลือกเนื่องจากกฎหมายก้าหนด
โทษไว้เช่นนั น นอกจากนี ยังอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจให้การรับสารภาพหรือให้การปฏิเสธของ
จ้าเลยในเมื่อจ้าเลยย่อมทราบดีว่าตนเองมีประวัติการกระท้าผิดมาก่อนและจะต้องถูกลงโทษคุมขัง
เพ่ือป้องกันอย่างแน่นอน ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงแนวโน้มที่จะต้องมีการสืบพยานเกือบทุกคดีและ
ปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ้าและทัณฑสถานต่าง ๆ ทีเ่พ่ิมขึ นดังจะกล่าวถึงหลังจากนี  

ส้าหรับแนวทางท่ีสองนั น การเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจได้อาจท้าให้เกิดปัญหาเรื่อง
ความลักลั่นในการก้าหนดโทษแก่จ้าเลยซึ่งเป็นผู้กระท้าผิดซ ้า ผู้พิพากษาแต่ละคนอาจจะเลือกลงโทษ
ผู้กระท้าผิดซ ้าแตกต่างกัน ผู้พิพากษาคนหนึ่งอาจเป็นคนใจอ่อนหรือเชื่อถือในทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดจึงหาหนทางใช้ข้อยกเว้นไม่ลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันแก่จ้าเลยแต่เลือกใช้โทษตามกฎหมาย
ที่ก้าหนดโทษอันเป็นมูลฐานเดิม แต่ผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งอาจเชื่อมั่นในทฤษฎีตัดโอกาสการกระท้าผิด
และทฤษฎีป้องปรามเป็นการทั่วไป จึงให้ความส้าคัญกับการลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันตามกฎหมายนี 
และจึงพิพากษาจ้าคุกจ้าเลยที่มีประวัติการกระท้าผิดซ ้าทุกคดี 
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นอกจากนี  ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาที่เชื่อมั่นในทฤษฎีการลงโทษใด แต่เพ่ือที่จะสามารถใช้
ดุลพินิจก้าหนดโทษได้อย่างเหมาะสมที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าผู้พิพากษาจ้าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การกระท้าผิดในอดีตของจ้าเลยประกอบการพิจารณาด้วย เพราะการลงโทษเพราะจ้าเลย
เป็นผู้กระท้าผิดซ ้าในลักษณะนี เท่ากับเป็นการลงโทษพฤติกรรมกระท้าผิดซ ้าของจ้าเลย ไม่ใช่การ
ลงโทษโดยพิจารณาเฉพาะการกระท้าผิดของจ้าเลยครั งล่าสุด ด้วยเหตุนี  ล้าพังการทราบฐานความผิด
และระยะเวลาต้องโทษในอดีตจากทะเบียนประวัติอาชญากรอาจไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยว่าสมควร
ตัดโอกาสการกระท้าผิดซ ้าของจ้าเลยหรือไม่ หรือสมควรจะใช้ข้อยกเว้นไม่ก้าหนดโทษจ้าคุกที่
ยาวนานแก่จ้าเลยเพราะได้กระท้าผิดซ ้าหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ดุลพินิจไปในทางใด 
ก็จ้าเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาและให้ความส้าคัญกับประวัติการกระท้าผิดในอดีตของจ้าเลยร่วมกับ
การพิจารณาพฤติการณ์การกระท้าผิดในคดีปัจจุบันว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าจริง
หรือไม่ ศาลไม่ควรก้าหนดโทษที่รุนแรงเกินกว่าพฤติการณ์การกระท้าผิดครั งปัจจุบันไปเป็นอย่างมาก
เพียงเพราะการพบข้อมูลว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระท้าผิดในอดีตมาก่อนโดยพิจารณาข้อมูล
เพียงไม่กี่บรรทัดที่ระบุเฉพาะฐานความผิดและโทษตามค้าพิพากษาในทะเบียนประวัติอาชญากรได้
ดังเช่นในกรณีของการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หรือมาตรา 93 ดังที่ปฏิบัติกัน
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแม้จะเป็นการเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าเช่นกัน แต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นการเพ่ิมโทษที่
รุนแรงมากนัก ดังนั น เพื่อทราบข้อมูลดังกล่าวจึงอาจจ้าเป็นที่จะต้องสืบเสาะและพินิจจ้าเลยลักษณะ
นี ทุกคดี 

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจในปัจจุบันก็มีประสบปัญหาอยู่พอสมควรทั ง
ปัญหาก้าลังคนไม่เพียงพอกับปริมาณงานจนกรมคุมประพฤติต้องใช้แนวทางลดภาระการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ด้วยการลดขั นตอนการท้างานลงซึ่งสวนทางกับความจ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลประวัติการ
กระท้าผิดในอดีตของจ้าเลยมาประกอบการตัดสินใจลงโทษของผู้พิพากษาในกรณีนี  นอกจากนี  ใน
กรณีที่จ้าเลยกระท้าผิดเมื่อนานมาแล้ว การสืบเสาะข้อมูลคดีก็จ้าเป็นต้องสืบค้นจากส้านวนคดีของ
ศาลในคดีเก่าซึ่งหากเป็นคดีที่ถึงที่สุดนานเกิน 10 ปี แล้ว โดยทั่วไปศาลก็จะท้าการปลดเผาเอกสาร
ส้านวนดังกล่าวเสียเหลือไว้แต่ค้าพิพากษาของศาล ท้าให้เกิดปัญหาไม่มีข้อมูลเหลืออยู่เพียงพอ อีกทั ง
จ้าเลยคนหนึ่ง ๆ อาจกระท้าผิดในหลายท้องที่หลายเขตอ้านาจศาล จึงจ้าเป็นที่จะต้องสืบค้นข้อมูล
จากทุกศาลที่จ้าเลยเคยถูกพิพากษาลงโทษ ซึ่งจะเป็นภาระแก่พนักงานคุมประพฤติที่จะต้องส่ง
ประเด็นไปให้ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่ืน ๆ ช่วยสืบเสาะประวัติการกระท้าผิดของจ้าเลยในศาล
อ่ืนให้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้ข้อมูลมาครบถ้วนทุกศาล แต่ปัญหานี ยังไม่ส้าคัญเท่ากับ
ปัญหาที่ศาลต่าง ๆ ได้ท้าลายเอกสารส้านวนคดีไปแล้ว หากเป็นคดีเก่ามาก 

3. กฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาดังเช่นกฎหมาย Three Strikes 
ถือเอาประวัติการกระท้าผิดในอดีตของจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นการกระท้าผิดที่เกิดขึ นเป็นระยะเวลา
ยาวนานแล้วเท่าใดก็ตามมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าจ้าเลยเข้าข่ายเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าตาม
กฎหมายหรือไม่ ดังนั น แม้จะเป็นการกระท้าผิดเมื่อครั งเป็นเยาวชนหรือเมื่อสิบปี ยี่สิบปี หรือสามสิบ
ปีมาแล้ว ก็น้ามาพิจารณาทั งสิ น แต่รูปแบบของกฎหมายเพิ่มโทษของประเทศไทยดังตัวอย่างประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 92 หรือ 93 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ทุกฉบับล้วนมีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาของ
การกระท้าผิดในอดีตที่จะน้ามาเป็นเหตุเพ่ิมโทษ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ก้าหนดว่า 
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“ผู้ใดต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ้าคุกถ้าและได้กระท้าความผิดใด ๆ อีก ในระหว่างที่ยังจะต้อง
รับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี...”  

ด้วยเหตุนี  จึงเห็นได้ว่ากฎหมาย Three Strikes ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการแยก
ผู้กระท้าผิดซ ้าออกจากสังคม คล้ายคลึงกับแนวทางการแยกผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยออกจากสังคม
ตามท่ี Norval Morris ได้กล่าวไว้ แต่โดยลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย Three Strikes กลับไม่มีการ
พิจารณาถึงสภาพจิตและพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดซ ้าว่า เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอาชญากรโดยเนื อแท้
หรือที่แฝงเร้นอยู่ในภาวะแห่งจิต จนกระท้าผิดกฎหมายโดยปฏิบัติอย่างเป็นนิสัย และมีลักษณะเป็น
อันตรายต่อสังคมหรือไม่ แต่กลับพิจารณาประวัติการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้าแต่เพียงอย่างเดียว
ว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ หากเข้าหลักเกณฑ์แล้วศาลก็ต้องพิพากษาลงโทษ
จ้าคุก 25 ปี ถึงจ้าคุกตลอดชีวิตเท่านั น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การก้าหนดโทษในอัตราที่สูงมากเช่นนี จาก
ประวัติการกระท้าผิดเพียงอย่างเดียวและเป็นประวัติการกระท้าผิดในช่วงเวลาหนึ่งไม่กี่ปีหลังเป็นเรื่อง
ที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและขัดต่อทฤษฎีแก้แค้นทดแทนโดยสิ นเชิง เนื่องจากเป็นการก้าหนดโทษที่
ตายตัวแก่บุคคลจากประวัติในอดีตของบุคคลดังกล่าวเท่านั น โดยไม่อยู่บนพื นฐานของการกระท้าผิด
ในคดีท่ีก้าลังพิจารณาเลย  

ดังนั น หากประเทศไทยจะบัญญัติกฎหมายในท้านองเดียวกับกฎหมาย Three Strikes หรือ
กฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยโทษที่รุนแรงเป็นอย่างมากเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิด
ครั งหลังสุดใด ๆ ในลักษณะใดก็ตามเพ่ือตัดโอกาสการกระท้าผิดซ ้าให้ได้มากที่สุดนั น ดังที่ผู้วิจัยกล่าว
แล้วว่า การลงโทษผู้กระท้าผิดที่เกินกว่าสัดส่วนแห่งพฤติการณ์การกระท้าผิดครั งล่าสุดไปมาก
เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเป็นอันตรายของผู้กระท้าผิดและจึงต้องตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าของ
บุคคลดังกล่าวให้ได้มากที่สุดแล้ว ก็ไม่ควรพิจารณาเพียงประวัติการกระท้าผิดของจ้าเลยในทะเบียน
ประวัติอาชญากร รวมทั งไม่ควรพิจารณาเอาจากประวัติการกระท้าผิดในช่วงไม่กี่ปีหลังของจ้าเลยแล้ว
สรุปว่าจ้าเลยเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าจึงต้องลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน ดังนั นผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากจะบัญญัติ
กฎหมายที่ก้าหนดโทษจ้าคุกแก่จ้าเลยเป็นระยะเวลายาวนานเช่นนี  ย่อมไม่อาจจ้ากัดระยะเวลาของ
ประวัติการกระท้าผิดในอดีตที่จะน้ามาใช้พิจารณาดังเช่นแนวทางของกฎหมายเพ่ิมโทษเดิมของ
ประเทศไทยได้ แต่จะต้องใช้ประวัติการกระท้าผิดทั งหมดตลอดชีวิตของบุคคลดังกล่าวมาพิจารณา 
และยังต้องพิจารณาคุณลักษณะความเป็นอาชญากรโดยสภาพของผู้กระท้าผิดซ ้าก็เป็นสิ่งส้าคัญที่
จะต้องน้ามาพิจารณาว่า คุณลักษณะของบุคคลดังกล่าวอาจท้าให้เกิดอันตรายแก่สาธารณชนหรือไม่
และคุณลักษณะดังกล่าวยังคงมีอยู่หรือไม่ในปัจจุบัน เพราะโทษตามกฎหมาย Three Strikes คือโทษ
ที่ก้าวล่วงไปถึงความเป็นอันตรายในอนาคตของผู้กระท้าผิดซ ้าแต่ละราย ท้าให้ต้องมีการน้า
นักจิตวิทยา แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้าผิดซ ้ามา
พิจารณาเพื่อประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก้าหนดแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าด้วย 

อย่างไรก็ดี แม้จะบัญญัติกฎหมายโดยไม่จ้ากัดระยะเวลาของประวัติการกระท้าผิดในอดีตที่
จะน้ามาพิจารณา แต่ก็ยังมีปัญหาว่าประเทศไทยมีการบัญญัติพระราชบัญญัติล้างมลทินเนื่องใน
วโรกาสพิเศษต่าง ๆ  หลายฉบับ โดยในรัชกาลปัจจุบันมีการบัญญัติพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
ลักษณะเป็นการทั่วไปรวม 6 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2499, พ.ศ. 2502, พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2539 
และ พ.ศ. 2550 โดยผลของพระราชบัญญัติล้างมลทินคือ การล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษใน
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กรณีความผิดต่าง  ๆ  ซึ่งได้กระท้าก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินมีผลใช้บังคับและได้พ้น
โทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณี
ความผิดนั น ๆ  เท่ากับมีผลเป็นการล้างประวัติการกระท้าผิดในอดีตของจ้าเลยที่ได้รับประโยชน์จาก
พระราชบัญญัติล้างมลทิน ซึ่งที่ผ่านมาศาลย่อมไม่อาจพิพากษาเพ่ิมโทษแก่จ้าเลยที่เคยได้รับ
ประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินได้เพราะต้องถือว่าจ้าเลยดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษในการ
กระท้าผิดในอดีต1285 แม้ว่าจะไม่มีการลบประวัติการกระท้าผิดในอดีตของจ้าเลยออกจากทะเบียน
ประวัติอาชญากรก็ตาม  ด้วยเหตุนี  แม้จะมีการบัญญัติกฎหมายลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าอย่างรุนแรง
โดยให้ถือเอาประวัติการกระท้าผิดในอดีตทั งหมดของจ้าเลยไม่ว่าจะเกิดขึ นเมื่อนานมาแล้วเท่าใดมา
พิจารณาในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษก็ตาม แต่ด้วยผลของพระราชบัญญัติล้างมลทิน ย่อมส่งผลให้
ต้องถือว่าจ้าเลยไม่เคยถูกลงโทษส้าหรับการกระท้าผิดในอดีตมาก่อน และจึงไม่อาจถือเอาประวัติการ
กระท้าผิดของจ้าเลยในอดีตมาพิจารณาลงโทษจ้าคุกแก่จ้าเลยที่กระท้าผิดซ ้าตามกฎหมายลักษณะนี 
ได้ และหากมีการบัญญัติพระราชบัญญัติล้างมลทินขึ นมาอีกในอนาคตก็ย่อมส่งผลกระทบการบังคับใช้
กฎหมายนี อย่างแน่นอน  

4. ยังมีข้อที่น่าสงสัยว่าผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการกระท้าผิดซ ้าเข้าข่ายที่จะต้องถูกลงโทษคุม
ขังเพ่ือป้องกันจะทราบว่ามีกฎหมายอยู่และเข้าใจเงื่อนไขของกฎหมายที่จะน้ามาบังคับใช้กับตนเอง
มากพอจนระมัดระวังไม่กระท้าผิดซ ้าได้หรือไม่ นอกจากนี  หากกระบวนการยุติธรรมไทยยังไม่
สามารถน้าตัวผู้กระท้าผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือไม่สามารถน้าตัวผู้กระท้าผิดมา
ลงโทษได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนแล้ว เช่นโอกาสที่จะถูกจับกุมมีน้อย หรือถึงแม้จะถูกจับกุมก็ยังมี
โอกาสขอปล่อยตัวชั่วคราว มีทางต่อสู้คดีจนศาลยกฟ้อง หรือมีช่องทางยืดระยะเวลาการพิจารณาคดี
หรือการรับโทษ ก็ยังมีโอกาสสูงที่ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดกฎหมายจะชั่งน ้าหนักแล้วเห็นว่าโทษ
อันรุนแรงตามกฎหมายยังห่างไกลมากจนเลือกที่จะเสี่ยงกระท้าผิดเพ่ือจะถือเอาประโยชน์จากการ
กระท้าผิดที่เล็งเห็นว่าจะได้รับในเวลาอันใกล้และมีค่ามีราคาส้าหรับบุคคลดังกล่าว 

5. ปัญหาว่าโทษจ้าคุกระยะยาว ดังเช่นโทษจ้าคุกตลอดชีวิตของกฎหมาย Three Strikes ซึ่ง
อาจเป็นโทษที่เกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดจะช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมใน
ประเทศไทยได้หรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาการกระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นประเภทคดีที่มีอัตรา
การกระท้าผิดซ ้าสูง ดังที่ คณะกรรมการการลงโทษแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยตั งค้าถามว่า คู่มือ
การลงโทษในส่วนของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต (ที่ให้ลงโทษผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถี
ชีวิตให้หนักขึ นมาก) โดยเฉพาะในส่วนของผู้ค้ายาเสพติดซ ้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ได้จริงหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการการลงโทษเห็นว่า การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าด้วยการก้าหนด
โทษจ้าคุกระยะยาวมีเหตุผลมาสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเท่านั น และจึงปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการดังกล่าวว่า 

“แตกต่างจากผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีลักษณะใช้ความรุนแรงซึ่งการตัดโอกาสในการกระท้าผิดของ
ผู้กระท้าผิดเหล่านี ไว้อาจช่วยคุ้มครองสังคมจากการกระท้าผิดซ ้าในอนาคตได้ แต่ในกรณีของผู้ค้ายา
เสพติด นักอาชญาวิทยาและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ยืนยันแล้วว่า ในการค้ายาเสพติดนั น 

                                                           
1285 ค้าพิพากษาศาลสูงสุดที่ 7990/2552 
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สามารถหาผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยมาแทนได้เสมอตราบเท่าที่ความต้องการยาเสพติดยังมีสูง ดังนั นการ
ตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าของผู้ค้ายาเสพติดในระดับล่างช่วยยับยั งการค้ายาเสพติดได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั น เพราะการหาผู้ค้ายาเสพติดรายใหม่ท้าได้อย่างง่ายดาย1286 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานมากเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับ
การกระท้าผิดเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความส้าคัญกับการตัดโอกาสการกระท้าผิดซ ้าในอนาคต
ของผู้กระท้าผิดดังกล่าวโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการกระท้าผิดในอดีตหรือถือเอาพฤติกรรมการ
กระท้าผิดในอดีตเป็นเงื่อนไขในการก้าหนดโทษเป็นส้าคัญ โดยแทบไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระท้าผิดได้มี
โอกาสแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองด้วยการจ้ากัดโอกาสในการได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษ ซึ่ งเป็น
วิธีการที่ตรงข้ามกับทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูโดยสิ นเชิง เนื่องจากการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดเป็นการมองไปถึงอนาคตของผู้กระท้าผิด นอกจากนี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากน้ารูปแบบ
การลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานมาใช้กับประเทศไทยย่อมจะต้องเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติหลายประการด้วยสภาพของกระบวนการยุติธรรมไทยที่มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
และการด้าเนินงานกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เอื ออ้านวยต่อการลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดด้วยโทษระยะ
ยาว ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อการด้าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและสภาพสังคมไทยมากกว่า
ผลดีที่คาดไว้  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการบังคบัใช้โทษในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลาย
ประการหากน้ามาบังคับใช้กับกระบวนการยุติธรรมไทย แต่มาตรการบางประการของกฎหมาย 
Three Strikes คือ การให้ศาลมีอ้านาจจ้ากัดสิทธิในการได้รับการพักการลงโทษหรือได้รับการปล่อย
ตัวก่อนครบก้าหนดโทษเป็นมาตรการที่น่าสนใจและอาจน้ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ เท่าที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของไทย ดังได้กล่าวในบทที่ 4 แล้วว่า กระบวนการปล่อยตัวผู้กระท้าผิด
ก่อนครบก้าหนดโทษของไทยในปัจจุบันมีปัญหาอยู่หลายประการ กล่าวคือ กระบวนการพักการ
ลงโทษของไทยขาดการถ่วงดุลอ้านาจระหว่างศาลกับกรมราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์มีอ้านาจ
เด็ดขาดในการพิจารณาว่าจะพักการลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดรายใดหรือไม่ก็ได้ โดยขาดกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติรองรับกระบวนการและขั นตอนพิจารณาที่ชัดเจน ส่วนการพระราชทานอภัยโทษเป็น
การทั่วไปก็เป็นมาตรการที่ขาดกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคล 
แต่เป็นมาตรการที่พิจารณาจากหลักเกณฑ์ตายตัวเช่น โทษที่ได้รับและฐานความผิด ซึ่งไม่แน่ชัดว่า
ผู้กระท้าผิดที่ได้รับการปล่อยตัวไปนั นสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองจนสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้โดย
ไม่กลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกหรือไม่ ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดว่า ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้กระท้าผิดซ ้ารายได้
กระท้าผิดซ ้าหลายครั งจนเข้าข่ายเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย ที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมยังไม่
สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของบุคคลดังกล่าวได้ ก็สมควรที่ศาลจะมีอ้านาจด้าเนินการกับผู้กระท้า

                                                           
1286 U.S. Sentencing Commission, Fifteen Years of Guidelines Sentencing: An 

Assessment of How Well the Federal Criminal Justice System is Achieving the 
Goals of Sentencing Reform (2004), p. 134 quoted in Sarah French Russell, 
“Rethinking Recidivist Enhancements,” University of California, Davis Law Review 
43 (2010): 1174. 
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ผิดดังกล่าวเป็นพิเศษด้วยการจ้ากัดสิทธิในการได้รับการพิจารณาเพ่ือพักการลงโทษหรือได้รับการ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปภายใต้กรอบของอัตราโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของ
บุคคลดังกล่าว เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้กระท้าผิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองในระหว่างรับโทษ
อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกปล่อยตัวไปก่อนที่จะผ่านกระบวนการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั งยังเป็นการช่วยป้อง
ปรามการการกระท้าผิดซ ้า ตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการถ่วงดุล
อ้านาจของกรมราชทัณฑ์กับศาลในการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดซ ้าก่อนพ้นโทษอีกด้วย  ดังที่ Robert 
Weisberg ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดได้ กล่าวไว้ว่า โทษจ้าคุกเป็น
ระยะเวลายาวนานอาจจะสามารถช่วยสนับสนุนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
สภาพแวดล้อมในการคุมขังและโปรแกรมบ้าบัดรักษาหรือโปรแกรมทางการศึกษาในระหว่างรับโทษ
จ้าคุกจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นหากว่าผู้กระท้าผิดจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูเหล่านี 
เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ น1287 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ายังคงเป็นแนวความคิดที่ดี แต่ควรจะอยู่ในกรอบของ
ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนด้วยคือ โทษต้องได้สัดส่วนกับความหนักเบาแห่งการกระท้าผิด  

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทั ง 21 ท่านแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยเห็นว่า ผู้ที่สมควรได้รับประโยชน์จากการพักการลงโทษและ
การพระราชทานอภัยโทษควรจะเป็นผู้ที่รู้ส้านึกในการกระท้าผิดและสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้ว 
แต่ผู้ที่กระท้าผิดซ ้าซากจนกลายเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยไม่ควรได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับ
ผู้กระท้าผิดทั่ว ๆ ไป อีกทั งควรจะต้องมีมาตรการสกัดกั นการปล่อยตัวนักโทษออกจากเรือนจ้าโดย
ขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนโยบายในเรื่องการต้องขังในปัจจุบันกลายเป็นว่าไป
พิจารณาความจ้าเป็นในเรื่องสถานที่และการบริหารจัดการซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ ดังนั นควรจะมี
การปรับปรุงระบบการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษให้เป็นไปในแนวทางที่พิจารณาตั ว
ผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึ น เช่น ด้วยการใช้วิธีการพักการลงโทษโดยให้พิจารณาจาก
ความสามารถในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองและการจ้าแนกความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิด
แต่ละราย แต่ระบบการพักการลงโทษจะต้องมีขั นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 
และมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของราชทัณฑ์จะต้องเป็นไปอย่างจริงจัง โดยให้ศาลเข้ามามีส่วน
ถ่วงดุลอ้านาจในการพักการลงโทษด้วยการก้าหนดให้ศาลมีอ้านาจจ้ากัดสิทธิในการได้รับการพิจารณา
ปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษได้ด้วย แทนการปล่อยให้เป็นอ้านาจของกรมราชทัณฑ์เพียงฝ่ายเดียว 
นอกจากนี  บัญชีมาตรฐานการลงโทษควรจะให้ค้าแนะน้าแก่ผู้พิพากษาว่ากรณีใดที่ควรจะใช้อ้านาจ
จ้ากัดสิทธิดังกล่าวและควรจะจ้ากัดสิทธิเป็นระยะเวลามากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดีควรจะระมัดระวัง
ไม่ให้มาตรการดังกล่าวกลายเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปรับปรุงตนเองของผู้กระท้าผิดด้วย ควรจะใช้
มาตรการดังกล่าวอย่างพอดี ไม่ตึงจนท้าให้ผู้กระท้าผิดรู้สึกไร้ทางออกโดยสิ นเชิงอันจะเป็นผลเสียต่อ
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้1288   

                                                           
1287 Robert Wesiberg, “Meanings and Measures of Recidivism,” Southern 

California Law Review 87 (2014): 791.  
1288 ดูข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
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5.1.3 การใช้มาตรการจ้าคุกและคุมขังผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานของประเทศ
ออสเตรเลียและการน้ามาปรับใช้กับประเทศไทย 

กฎหมายของประเทศออสเตรเลียที่ให้ความส้าคัญกับการป้องกันอันตรายแก่ชุมชนด้วยการ
ขังผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าในอนาคตไว้เป็นระยะเวลานานทั งการก้าหนดโทษจ้าคุก
เป็นระยะเวลาเกินกว่าสัดส่วนการกระท้าผิด การลงโทษจ้าคุกโดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาพ้นโทษ การ
ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษจ้าคุกด้วยโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive detention) 
หรือการติดตามควบคุมความประพฤติของผู้กระท้าผิดแม้จะพ้นโทษกลับไปอยู่ในชุมชนแล้วก่อให้เกิด
ประเด็นข้อกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะการคุมขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ
จ้าคุกตามค้าพิพากษาที่มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอยู่หลายประการกล่าวคือ 

5.1.3.1 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนด
โทษตามค้าพิพากษาหรือโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention)  

1. ประเด็นว่าด้วยการด้าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม (Right to a fair hearing) เป็น

สิทธิขั นพื นฐานตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่ท้าให้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่สามารถรักษาความสมดุลระหว่างการใช้อ้านาจบังคับของรัฐและสิทธิมนุษยชน
ของพลเมืองของรัฐไว้ได้ถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย1289  สิทธิดังกล่าวจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมความประพฤติและการคุมขังผู้กระท้าผิดที่มี
ความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าสูงไว้ ในการด้าเนินการตามกฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลัง
พ้นโทษดังกล่าว จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้กระท้าผิดเพ่ือที่จะรับประกันว่ากระบวนการ
ไต่สวนหรือการรับฟังพยานหลักฐานในการออกค้าสั่งตามกฎหมายเช่นนั นจะเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรมส้าหรับผู้กระท้าผิดที่ก้าลังถูกคุมขังหรือควบคุมดูแลความประพฤติภายหลังพ้นโทษ ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวรวมถึงการพิจารณาสภาพของผู้กระท้าผิดเป็นระยะ ๆ  สิทธิในการอุทธรณ์ค้าสั่งของศาล 
หรือสิทธิในการได้รับการพิจารณาจากศาลที่เป็นอิสระ1290 

ตัวอย่างเช่นศาลในคดีระหว่าง A-G Queensland v. Watego และ A-G v. Nash 
วินิจฉัยว่าหลักการได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมก้าหนดว่า ผู้ต้องขังจะต้องมีระยะเวลา
พอสมควรได้การเตรียมตัวส้าหรับการไต่สวน การปรึกษาทนายความ การวิเคราะห์ การเข้าถึง
พยานหลักฐานและการได้พบพยานบุคคลที่จะมาเป็นพยานให้กับผู้ต้องขัง 1291 โดยทั งสองคดีศาล

                                                           
1289 Simon Bronitt and Bernadette McSherry, Principles of Criminal Law, 2nd 

ed. (Sydney: Thomson Learning Australia, 2005), p. 77.  
1290 Bernadette McSherry; Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, Preventive 

Detention for ‘Dangerous’ Offenders in Australian: A Critical Analysis and 
Proposals for Policy Development (Report to the Criminology Research Council, 
2006), p. 78, Retrieved June 30, 2015 from 
http://www.criminologyresearchcouncil.gov.au/reports/ 200405-03.pdf  

1291 A-G Queensland v. Watego (2003)  

https://researchers.anu.edu.au/publications/657
https://researchers.anu.edu.au/publications/657


419 
 

ชั นต้นมีค้าสั่งยกค้าร้องขอให้คุมขังผู้กระท้าผิดเพ่ือป้องกันเนื่องจากผู้ต้องขังเพ่ิงได้รับค้าร้องดังกล่าว
ก่อนหน้าวันพ้นโทษเพียงไม่นาน ซึ่งศาลถือว่าเป็นเหตุที่ท้าให้ผู้ต้องขังถูกปฏิเสธสิทธิในการได้รับการ
พิจารณาด้วยความเป็นธรรม1292  

อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาว่าหลักสิทธิในการได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมเป็น
หลักการที่ถือก้าเนิดขึ นจากกฎหมายคอมมอน์ลอว์ แต่ไม่ปรากฏเป็นบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์
อักษรว่าด้วยสิทธิของพลเมืองออสเตรเลียและจึงไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุ้มครอง
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักกระบวนการทางกฎหมายอันควร (Due process of law) ถึง
กระนั นโดยทั่วไปแล้วศาลชั นต้นของประเทศออสเตรเลียก็ปรับใช้หลักการได้รับการพิจารณาด้วย
ความเป็นธรรมเข้ากับการใช้อ้านาจทางศาลในการให้ความคุ้มครองประชาชนชนตามรัฐธรรมนูญอยู่
แล้ว คงมีประเด็นปัญหาเพียงว่าขอบเขตของสิทธิในการได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมในการพิจารณา
ค้าร้องขอให้คุมขังเพ่ือป้องกันยังไม่มีความชัดเจนนัก แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าในการพิจารณาออกค้าสั่งคุม
ขังเพ่ือป้องกันผู้กระท้าผิดนั น ศาลจะต้องค้านึงถึงสิทธิในการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมของ
ผู้กระท้าผิดด้วย1293  

2. ปัญหาเกี่ยวกับความได้สัดส่วนของโทษกับการกระท้าผิดและความเป็นที่สุดของ
โทษตามกฎหมาย 

หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษวางหลักว่า ประเภทของโทษ
และความหนักเบาของโทษจะต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของอันตรายและระดับความรับผิดชอบ
ของผู้กระท้าผิดในการกระท้าผิด แต่กฎหมายของประเทศออสเตรเลียให้อ้านาจศาลในการก้าหนด
โทษหรือออกค้าสั่งเกี่ยวกับการจ้าคุกผู้กระท้าผิดที่เกินกว่าอัตราส่วนของโทษที่ได้สัดส่ว นกับ
พฤติการณ์การกระท้าผิดและตัวผู้กระท้าผิดไปมาก ท้าให้เกิดปัญหาว่าการก้าหนดโทษตามกฎหมายที่
ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษขัดต่อหลักการลงโทษตามท่ีผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษ
หรือไม่1294 

ศาลชั นต้นในคดีระหว่าง Veen v. The Queen1295 วินิจฉัยยืนยันว่า หลักการลงโทษ
ตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาก้าหนดโทษแก่
ผู้กระท้าผิด แต่ศาลก็ไม่ได้หมายความว่าการปกป้องคุ้มครองสาธารณชนจะไม่เกี่ยวข้องกับการ
ก้าหนดโทษของศาลเลย โดยศาลแยกแยะความแตกต่างระหว่างการก้าหนดโทษให้สูงขึ นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในขังผู้กระท้าผิดไว้เพ่ือป้องกันอันตรายแก่สังคมเพียงประการเดียวว่าไม่อาจกระท้าได้ 
แต่การใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษโดยค้านึงถึงการปกป้องคุ้มครองสังคมร่วมกับปัจจัยอ่ืน  ๆ สามารถ
กระท้าได้ ด้วยเหตุนี  ค้าสั่งของศาลที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้โดยให้เป็นอ้านาจศาลในการปล่อยตัว

                                                           
1292 A-G Queensland v. Watego (2003) 
1293 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p. 79. 
1294 Ibid. 
1295 Veen v. The Queen (1988)  
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ผู้กระท้าผิดเมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควรในขณะพิพากษาลงโทษผู้กระท้าผิดจึงอาจจะเป็นค้าสั่งที่มี
ความเป็นธรรมแล้ว ถ้าเป็นโทษที่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท้าผิดที่ได้กระท้าลงไป1296 

อย่างไรก็ดี การขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาเพ่ือป้องกัน
อันตรายแก่สังคมตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียตั งอยู่บนหลักการที่ว่าผู้กระท้าผิดอาจจะ
กระท้าผิดซ ้าในอนาคตซึ่งไม่ถึงกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความร้ายแรงของการกระท้าผิดที่น้าไปสู่การ
ลงโทษจ้าคุกในครั งล่าสุดมากนัก ดังนั นจึงเกิดข้อโต้เถียงขึ นมาว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบ
ก้าหนดโทษโทษขัดต่อหลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษ1297 ในขณะที่ค้าสั่งให้
ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษเมื่อศาลเห็นว่าผู้กระท้าผิดยังมีความ
เสี่ยงต่อสังคมแต่ยังไม่สมควรคุมขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษอาจเป็นค้าสั่งที่สอดคล้องกับ
หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษมากกว่า1298 แต่ฝ่ายที่สนับสนุนกฎหมายที่ให้
ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษก็โต้แย้งว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นหนทางเดียวที่จะ
รับประกันได้ว่าผู้กระท้าผิดจะไม่สามารถสร้างความเสี่ยงใด ๆ ให้กับสังคมได้อีก1299  

นอกจากนี  กฎหมายที่ให้อ้านาจศาลก้าหนดให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนด
โทษตามค้าพิพากษายังถูกมองว่าขัดต่อหลักความเด็ดขาดของค้าพิพากษา (Finality of 
sentence)1300 กล่าวคือถ้าศาลใช้วิธีออกค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้โดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาไว้ในเวลา
ที่ท้าค้าพิพากษาตามกฎหมายของบางมลรัฐ เช่นนั นแล้วผู้กระท้าผิดย่อมทราบได้ว่าระยะเวลา
ต้องโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาแต่ในนาม มีระยะเวลาเท่าใด และหลังจากนั นจะเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาทบทวนค้าสั่งเป็นระยะ (Periodic review) แต่ถ้าการด้าเนินการออกค้าสั่งดังกล่าวมีขึ น
ในช่วงท้ายของการรับโทษตามค้าพิพากษาตามรูปแบบของกฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไป
ภายหลังครบก้าหนดโทษของบางรัฐก็ย่อมท้าให้เกิดความไม่แน่นอนในขณะที่ศาลพิพากษาว่า จ้าเลย
จะต้องถูกจ้าคุกต่อไปเป็นระยะเวลานานเท่าใดเมื่อครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา1301 เว้นเสียแต่ว่า
จะถือว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษไม่ใช่การลงโทษผู้กระท้าผิด (non-punitive) 
ซึ่งในประเด็นนี ศาลชั นต้นของรัฐควีนส์แลนด์ในคดีระหว่าง Fardon v. Attorney-General วินิจฉัย
ว่า การขังหรือการควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้า

                                                           
1296 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p.79. 
1297 Patrick Keyzer, Cathy Pereira and Stephen Southwood, “Pre-emptive 

Imprison ment for Dangerousness in Queensland under the Dangerous Prisoners 
(Sexual Offenders) Act 2003: the constitutional issues,” Psychiatry, Psychology and 
Law 11 (2004): 244-253 quoted in Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie 
Freiberg, op.cit., pp. 79-80. 

1298 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p. 80.  
1299 Ibid. 
1300 Kate Warner, “Sentencing Review 2002-2003,” Criminal Law Journal 27 

(2003): 338 quoted in Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit. 
1301 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit. 
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พิพากษาแตกต่างจากโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษา ท้าให้ปัญหาว่าโทษตามค้าพิพากษาขาดความ
เด็ดขาดเบาบางลงไป1302 

3. ปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ในกระบวนการยุติธรรมมีหลักกฎหมายทั่วไปหลักหนึ่งว่า บุคคลย่อมไม่อาจถูกลงโทษ

ได้โดยปราศจากกฎหมาย ด้วยเหตุนี เมื่อผู้กระท้าผิดได้รับโทษตามค้าพิพากษาไปแล้วผู้กระท้าผิดก็มี
สิทธิที่จะได้รับอิสรภาพ แต่กฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษกลับขยายระยะเวลาที่
ผู้กระท้าผิดจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจ้าออกไปอีก นักวิชาการจึงโต้แย้งว่ากฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกันขัด
ต่อหลักนิติธรรม1303 ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวตั งอยู่บนมุมมองที่ว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้น
โทษถือว่าเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดอย่างหนึ่ง ในเรื่องนี ศาลในคดี Fardon สรุปว่าการจ้าคุกผู้กระท้า
ผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาไม่ถือเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดถ้าเป็นการจ้าคุกไว้
ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เพื่อลงโทษผู้กระท้าผิด เช่น เพ่ือการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับสังคม1304 

นอกจากนี ยังมีหลักกฎหมายทั่วไปอีกหลักหนึ่งที่ว่ารัฐควรจะลงโทษพฤติกรรมการ
กระท้าผิดกฎหมาย ไม่ใช่ลงโทษประเภทหรือลักษณะของผู้กระท้าผิด อย่างไรก็ดี การขังผู้กระท้าผิด
ไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาย่อมเป็นการลงโทษสถานะหรือลักษณะของผู้กระท้าผิด 
ไม่ใช่พฤติกรรมการกระท้าผิดของบุคคลดังกล่าว ซึ่งผู้พิพากษา Gummon แห่งศาลชั นต้นของรัฐค
วีนส์แลนด์ตระหนักได้ถึงปัญหานี จึงกล่าวไว้ในค้าพิพากษาในคดี Fardon ว่า พระราชบัญญัติผู้ต้องขัง
ที่เป็นอันตราย (ผู้กระท้าผิดทางเพศ) ค.ศ. 2003 ของรัฐควีนส์แลนด์เป็นการด้าเนินการโดยพิจารณา
จากสถานะของจ้าเลยอันเนื่องมาจากการถูกศาลพิพากษาลงโทษ แล้วจึงก้าหนดโครงสร้างในการ
ด้าเนินการหรือจัดการกับผู้กระท้าผิดดังกล่าว การขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ
ตามค้าพิพากษาจึงเป็นการขังผู้กระท้าผิดไว้อันเนื่องมาจากสถานะการเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายที่ได้
เกิดขึ นแล้ว อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้โต้แย้งว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้เมื่อครบก้าหนดโทษดังกล่าวไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษผู้กระท้าผิดเพราะสถานะของบุคคลดังกล่าวแต่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองสังคม1305  

4. ปัญหาผู้กระท้าผิดถูกลงโทษซ ้าเป็นครั งที่สองหรือไม่ (Double Jeopardy)  
ประเด็นปัญหาว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษา

ถือว่าเป็นการลงโทษหรือไม่เป็นประเด็นส้าคัญประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันในประเทศออสเตรเลีย 
เพราะหากถือว่าเป็นโทษตามกฎหมายอย่างหนึ่ง กฎหมายดังกล่าวก็อาจจะขัดต่อกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and 
Political Rights หรือ ICCPR) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียร่วมลงนาม
เป็นสมาชิกด้วย  โดยกติกาฯข้อ 14(7) กล่าวว่า “บุคคลย่อมไม่มีความรับผิดที่จะต้องถูกพิจารณาคดี

                                                           
1302 Ibid. 
1303 Patrick Keyzer, Cathy Pereira and Stephen Southwood, op.cit. quoted in 

Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit. 
1304 Bernadette McSherry; Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, Ibid.  
1305 Ibid., p. 81. 
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หรือถูกลงโทษซ ้าอีกครั งส้าหรับความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้ถูกพิพากษาลงโทษไปแล้วหรือศาล
พิพากษายกฟ้องตามกฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของแต่ละประเทศ”1306 นอกจากนี  
กฎหมายภายในประเทศได้แก่ พระราชบัญญัติกฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ ค.ศ. 
2006 ของรัฐวิคตอเรีย (Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006) มาตรา 23 
และพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 2004 ของอาณาเขตการปกครองเมืองหลวงออสเตรเลีย 
(Australian Capital Territory) มาตรา 24 บัญญัติไว้เช่นเดียวกันว่าบุคคลย่อมไม่อาจถูกพิจารณา
คดีหรือถูกลงโทษมากกว่าหนึ่งครั งส้าหรับการกระท้าผิดครั งหนึ่ง1307  

ปัญหาการถูกลงโทษซ ้าเป็นครั งที่สองเกิดเป็นประเด็นขึ นในการพิจารณาคดีตาม
พระราชบัญญัติผู้ต้องขังที่เป็นอันตราย (ผู้กระท้าผิดทางเพศ) ค.ศ. 2003 ของรัฐควีนส์แลนด์ ในคดี
ระหว่าง Fardon v. Attorney-General เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวก้าหนดเงื่อนไขว่าศาลจะต้อง
พิจารณาประวัติการกระท้าผิดในอดีตของผู้ต้องขังในการวินิจฉัยว่าผู้กระท้าผิดดังกล่าวสมควรจะถูก
ขังไว้ในฐานะผู้ต้องขังต่อไปหรือไม่ในเม่ือยังไม่มีการกระท้าผิดในอนาคตเกิดขึ น1308  

ผู้พิพากษา Gummon กล่าวถึงประเด็นปัญหานี ไว้เพียงสั น ๆ ว่า พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักการห้ามลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นครั งที่สองเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไม่ได้ลงโทษ Robert Fardon เป็นครั งที่สองและก็ไม่ได้เพ่ิมโทษส้าหรับการกระท้าผิดที่เขาได้ถูกศาล
พิพากษาลงโทษไปแล้ว1309 

อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษา Kirby ซึ่งเป็นองค์คณะเสียงข้างน้อยในคดีดังกล่าวมีความเห็น
ในทางตรงข้ามว่า พระราชบัญญัติของรัฐควีนส์แลนด์ดังกล่าวขัดต่อหลักการห้ามลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้า
เป็นครั งที่สองเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวให้อ้านาจศาลที่สอง (ศาลที่ผู้กระท้าผิดก้าลังถูกด้าเนินคดีอยู่ 
ส่วนศาลแรกคือศาลในคดีก่อนที่ผู้กระท้าผิดเคยถูกพิพากษาลงโทษไปแล้วในอดีต) ในการพิจารณา
ทบทวนและเพ่ิมโทษที่ศาลแรกเคยพิพากษาลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดไปก่อนแล้วส้าหรับการกระท้าผิดใน
อดีตเนื่องจากพิสูจน์ได้ว่าโทษในครั งก่อนนั นยังไม่เพียงพอและจึงใช้เป็นเหตุผลส้าหรับการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดเพ่ิมเติมย้อนหลัง1310 หรือก็คือผู้พิพากษา Kirby มีความเห็นว่าเนื อหากฎหมายดังกล่าว
เป็นกฎหมายที่ก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดอย่างแน่นอน  

ในชั นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์แห่งรัฐควีนส์แลนด์วินิจฉัยยอมรับว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้
ต่อไปโดยอ้างเหตุผลเพ่ือการป้องกันอันตรายแก่สังคมนั น แท้จริงแล้วอาจเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิด
ในทางปฏิบัติ ดังนั น หากความปรากฏต่อศาลว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ
ตามค้าพิพากษาอาจเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดในความเป็นจริงและจึงขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของ

                                                           
1306 Article 14 (7) of the International Covenant on Civil and Political Rights 
1307 Section 23 of the Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006); 

Section 24 of the Human Rights Act of 2004 (Australian Capital Terriory) 
1308 Patrick Keyzer, Cathy Pereira and Stephen Southwood, op.cit., p. 250 

quoted in Bernadette McSherry; Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p. 81. 
1309 Bernadette McSherry; Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p. 81. 
1310 Ibid., p. 81. 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubLawToday.nsf/95c43dd4eac71a68ca256dde00056e7b/f1e66cda63148685ca2577530015f3df!OpenDocument
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubLawToday.nsf/95c43dd4eac71a68ca256dde00056e7b/f1e66cda63148685ca2577530015f3df!OpenDocument
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กฎหมาย ก็ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องออกค้าสั่งตามกฎหมายดังกล่าว ค้าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
ดังกล่าวจึงส่งผลให้การออกค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาไม่ใช่
ทางเลือกท่ีกระท้าได้ง่ายในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี ยังคงมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน1311 

5. ประเด็นปัญหาว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้จะท้าได้ต่อเมื่อศาลฟังว่าผู้กระท้าผิดมี
ความผิดทางอาญาจริง 

หลักในการขังผู้กระท้าผิดตามกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศออสเตรเลียที่ส้าคัญ
หลักการหนึ่งคือหลักที่ว่าบุคคลจะถูกคุมขังไว้ได้ต่อเมื่อปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดตาม
กฎหมายจริง โดยศาลในคดีระหว่าง Cho Kheng v. Minister for Immigration1312 ได้กล่าวถึง
หลักการดังกล่าวว่า “การคุมขังพลเมืองของมลรัฐไว้โดยปราศจากความเต็มใจอันเป็นการลงโทษตาม
กฎหมายหรือเป็นการลงโทษโดยลักษณะของการคุมขัง...จะมีได้ต่อเมื่อเป็นผลมาจากการชี ขาดตัดสิน
และการลงโทษการกระท้าผิดอาญาด้วยกระบวนการยุติธรรมเท่านั น”  

โดยมีข้อยกเว้นของหลักการดังกล่าวว่า 
1. การจับกุมและการควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท้าผิดกฎหมายเพ่ือ

รับประกันว่าจะมีตัวบุคคลดังกล่าวเพ่ือการพิจารณาคดีในศาล 
2.  การกักขังผู้มีอาการเจ็บป่วยทางจิตไว้ในทางแพ่งเพ่ือการบ้าบัดรักษา 
3.  การกักขังผู้ติดเชื อโรคไว้เพ่ือการบ้าบัดรักษาและการหยุดยั งการแพร่กระจายของ

เชื อโรคและ 
1. การกักขังผู้อพยพที่ก้าลังหาที่ลี ภัยไว้ในทางปกครองเพ่ือการสืบสวนและใน

ระหว่างรอการวินิจฉัยสถานะของบุคคลดังกล่าว1313 
ข้อยกเว้นข้างต้นมีที่มาจากลักษณะของการควบคุมตัวบุคคลไว้โดยมีวัตถุประสงค์

หลักที่ไม่ใช่เพ่ือการลงโทษบุคคลดังกล่าวโดยสภาพ อย่างไรก็ดีการขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบ
ก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาก็ถูกมองว่าไม่ใช่การลงโทษผู้กระท้าผิดเช่นเดียวกัน 1314 ตามที่ 
Christopher Slobogin ให้ความเห็นไว้ว่าการลงโทษทางอาญาจะมีขึ นได้ต่อเมื่อมีค้าพิพากษาว่ามี
การกระท้าผิดอาญา แต่การขังเพ่ือป้องกันอันตรายแก่สังคมเป็นการคาดเดาถึงการกระท้าผิดอาญาใน
อนาคต การขังผู้กระท้าผิดไว้เพื่อป้องกันอันตรายแก่สังคมจึงไม่ใช่การลงโทษตามกฎหมาย1315 

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อโต้แย้งว่าแม้ว่ากฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนด
โทษตามค้าพิพากษาจะละเว้นไม่กล่าวถึงการลงโทษใด ๆ ไว้ แต่การจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดไว้ก็ยังคง

                                                           
1311 Ibid., p. 82. 
1312 Chu Kheng Lim v. Minister for Immigration (1992). 
1313 Chu Kheng Lim v. Minister for Immigration; Bernadette McSherry, Patrick 

Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 83. 
1314 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiber, op.cit. 
1315 Christopher Slobogin, Minding Justice: Laws that Deprive People with 

Mental Disability of Life and Liberty (Cambridge: Harvard University Press, 2006), p. 
112 quoted in Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit. 
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เป็นการลงโทษในความเป็นจริง ดังนั นผลของการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตาม
ค้าพิพากษาก็คือการลงโทษนั่นเอง ซึ่งในคดีของ Fardon ข้างต้น ผู้พิพากษา Kirby กล่าวว่า ‘ในรัฐค
วีนส์แลนด์ การขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษากระท้าในเรือนจ้าไม่ใช่ใน
โรงพยาบาลหรือสถานกักขังอ่ืน ๆ  และผู้ที่ถูกคุมขังไว้ก็ยังคงอยู่ในสถานะผู้ต้องขัง’1316 นอกจากนี ผู้
พิพากษา Brennan, Deane, Toohey and Gaudron JJ ในคดีระหว่าง Withan v. Holloway 
กล่าวว่า ‘การลงโทษก็คือการลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษเพ่ือการแก้แค้นหรือเพ่ือการแก้ไขหรือ
เพ่ือการขู่เข็ญ และจึงไม่อาจมีข้อสงสัยได้เลยว่าการจ้าคุกและการลงโทษปรับ...คือการลงโทษตาม
กฎหมาย’ 

ในปัจจุบันปัญหาว่าการจ้าคุกบุคคลควรจะเป็นผลมาจากการที่ศาลฟังได้ว่าบุคคล
กระท้าผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันในประเทศออสเตรเลียว่าขึ นอยู่
กับมุมมองว่าการจ้าคุกถือเป็นรูปแบบการลงโทษอย่างหนึ่งหรือไม่1317   

6. การที่กฎหมายมีผลย้อนหลัง  
หลักกฎหมายทั่วไปที่ส้าคัญอีกหลักการหนึ่งคือหลักที่ว่า กฎหมายที่ก้าหนดว่าการ

กระท้าใดเป็นความผิดอาญาหรือกฎหมายที่ก้าหนดโทษตามกฎหมายย่อมไม่มีผลย้อนหลัง ซึ่งทั ง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนฯแห่ง
อาณาเขตการปกครองเมืองหลวงออสเตรเลียและพระราชบัญญัติกฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
ความรับผิดฯของรัฐวิคตอเรียฯ1318 ต่างบัญญัติหลักการห้ามมิให้มีการลงโทษผู้กระท้าผิดย้อนหลัง
ส้าหรับการกระท้าผิดที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดในขณะกระท้าผิดนั น1319 

ในคด ีFardon เหตุผลหนึ่งที่ผู้พิพากษา Kirby องค์คณะเสียงข้างน้อยแสดงความเห็น
ว่ากฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษของรัฐควีนส์แลนด์ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
เครือจักรภพก็คือ รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังที่สร้างความผิดอาญาขึ นมาใหม่และการ
ลงโทษผู้กระท้าผิดเพ่ิมเติมที่ก้าวล่วงหลักการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ดีใน
มุมมองกลับกัน ก็อาจมองได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้สร้างความผิดอาญาขึ นมาใหม่และไม่ได้ลงโทษ
ผู้กระท้าผิดเพ่ิมเติมไปจากเดิมในเมื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีเพ่ือการคุ้มครองสังคม ท้าให้
หลักการที่ว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังไม่อาจน้ามาปรับใช้กับกฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกันได้1320 

 
 

                                                           
1316 Fardon v. Attorney-General, op.cit., p. 97 quoted in Bernadette McSherry, 

Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit. 
1317 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p. 84. 
1318 Section 15(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights; 

Section 25 of the Human Rights Act of 2004 (Australian Capital Territory) and Section 
27(2), Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006 (Victoria) 

1319 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiberg, op.cit., p. 84. 
1320 Ibid., pp. 84-85. 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubLawToday.nsf/95c43dd4eac71a68ca256dde00056e7b/f1e66cda63148685ca2577530015f3df!OpenDocument
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7. ปัญหาอื่น ๆ  
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษตามค้าพิพากษาใน

เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ตามพระราชบัญญัติผู้ต้องขังที่เป็นอันตราย (ผู้กระท้าผิดทางเพศ) ค.ศ. 
2003 กล่าวว่าภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้มา 3 ปี ผู้พิพากษามีแนวโน้มที่จะออกค้าสั่งให้
ควบคุมผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษมากกว่าออกค้าสั่งให้คุมขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลัง
ครบก้าหนดโทษ  

ส้าหรับปัญหาในทางปฏิบัติพบว่ากระบวนการพิจารณาท้าค้าสั่งจ้าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการตรวจสอบข้อมูลของผู้กระท้าผิด อย่างไรก็ดีไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติแน่ชัดว่าควรจะประสานงานกันอย่างไร นอกจากนี ยังมีความกังวลถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้กระท้าผิดที่ศาลเลือกมีค้าสั่งให้ควบคุมดูแลไว้ภายหลังพ้นโทษกับผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการ
กระท้าผิดซ ้าต่้าแต่ถูกคุมขังไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนเห็นว่าเป็นเรื่องยาก
ที่จะสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดในอนาคตได้ รวมไปถึงความยากล้าบากในการระบุ
ว่าผู้กระท้าผิดคนใดควรจะถูกคุมขังไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษ โดยผู้ปฏิบัติงานยังมีความกังวลถึงความ
น่าเชื่อถือของเทคนิคการประเมินความเสี่ยง โดยมีความเห็นว่าการประเมินความเสี่ยงอาจจะจ้าเป็น
ส้าหรับการบ้าบัดแก้ไขผู้กระท้าผิดแต่เป็นคนละเรื่องกับการใช้เครื่องมือหรือเทคนิคประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการพรากไปเสียซึ่งเสรีภาพของผู้กระท้าผิด 

นอกจากนี  ยังมีประเด็นว่ากฎหมายลักษณะนี ตั งอยู่บนแนวความคิดที่ว่าไม่มีผู้กระท้า
ผิดที่มีความเสี่ยงต่้าทั งที่ผู้กระท้าผิดทางเพศบางคนกระท้าผิดเพียงแค่ครั งเดียวหรือกระท้าผิดซ ้า
หลายครั งแต่เป็นความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังถูกมองในลักษณะเดียวกับผู้มีความ
เสี่ยงสูงที่จะกระท้าผิดซ ้า1321 ท้าให้นักวิชาการมีความกังวลว่า การขังผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะ
กระท้าผิดซ ้าต่้าหรืออาจจะไม่กระท้าผิดซ ้าอีกเลยไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษเท่ากับเป็นการ
พรากเสรีภาพของผู้กระท้าผิดดังกล่าวอันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน1322 ผู้ที่ปฏิบัติงานในเมือง
บริสเบนจึงมีความเห็นว่าควรจะทุ่มเททรัพยากรไปกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงสูงใน
ระหว่างรับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษามากกว่าการคาดคะเนเอาว่า ผู้กระท้าผิดคนใดมีความเสี่ยงใน
การกระท้าผิดซ ้า เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานในเมืองเมลเบิร์น ผู้ปฏิบัติงานในเมืองบริสเบนมีความเห็น
ว่าควรด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตั งแต่เริ่มรับโทษจ้าคุกมากกว่าปล่อยไว้จนกระทั่งสิ นสุดโทษ
ตามค้าพิพากษา แล้วศาลจึงค่อยมาพ่ึงพาการประเมินทางจิตวิทยาในการใช้ดุลพินิจออกค้าสั่งว่าจะขัง
ผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษหรือไม่1323 

 

                                                           
1321 Ibid., pp. 64-66.  
1322 Sentencing Advisory Council of the State of Victoria, High-Risk Offenders: 

Post-Sentence Supervision and Detention (Discussion and Options Paper, 2007), p. 
88. 

1323 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., pp. 64-66. 
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5.1.3.2 ข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ นในการบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ ของประเทศ
ออสเตรเลีย 

1. ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลใน
การปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร (Indefinite Sentence)  

ปัญหาที่เกิดขึ นในการบังคับใช้กฎหมายที่ให้อ้านาจศาลในการปล่อยตัวผู้กระท้าผิด
เมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควรในทางปฏิบัติของรัฐวิคตอเรีย รัฐควีนส์แลนด์ และรัฐออสเตรเลียใต้ของ
ประเทศออสเตรเลียในปัจจุบัน คือปัญหาการไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าผู้กระท้าผิดลักษณะอย่างใดที่
พนักงานอัยการควรจะร้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าโดยให้เป็นอ้านาจของศาล
ในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควรดังเช่นที่เกิดขึ นในการบังคับใช้มาตรา 23 
พระราชบัญญัติกฎหมายอาญา (การลงโทษ) ค.ศ. 1988 ของมลรัฐออสเตรเลียใต้ที่ยากที่จะชี ชัดลงไป
ได้ว่าผู้กระท้าผิดคนใดไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณทางเพศของตนเองได้ (Unwilling to Control 
Instincts) และควรจะถูกจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อ
ศาลเห็นสมควร (Indefinite Sentences) แม้ว่าประวัติการกระท้าผิดในอดีตอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี ที่
ดีอย่างหนึ่งถึงโอกาสในการกระท้าผิดในอนาคตของผู้กระท้าผิดก็ตาม แต่ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมองข้าม1324  

ในส่วนของการพิจารณาของศาลนั น ศาลชั นต้นของรัฐควีนส์แลนด์ในคดีระหว่าง 
McGarry v. The Queen วินิจฉัยว่าจะต้องมีพยานหลักฐานมากกว่าหลักฐานที่แสดงเพียงว่าผู้กระท้า
ผิดจะกระท้าผิดซ ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะวินิจฉัยได้ว่าผู้กระท้าผิดเป็นบุคคลที่เป็นอันตราย
ต่อสังคมหรือไม่และสรุปว่า พยานหลักฐานที่แสดงต่อศาลเพ่ือที่ศาลจะออกค้าสั่งให้จ้าคุกผู้กระท้าผิด
ไว้โดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้อย่างแน่ชัดว่าผู้กระท้าผิดจะ
กระท้าผิดซ ้าถ้าศาลไม่สั่งให้จ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อ
ศาลเห็นสมควร1325 

ภาระหนักจึงตกแก่นักจิตวิทยาที่ต้องรับหน้าที่เสนอพยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณาว่าผู้กระท้าผิดมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้าอย่างชัดเจนหรือไม่ ซึ่งนักจิตวิทยาในเมืองอดิเลด 
(Adeliade) มลรัฐออสเตรเลียใต้ให้ความเห็นว่า นักจิตวิทยาค่อนข้างล้าบากใจที่จะต้องท้าความเห็น
เกี่ยวกับการคุมขังผู้กระท้าผิดไว้โดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อ
ศาลเห็นสมควรทั งท่ีไม่เคยได้รับการอบรมด้านกฎหมายมาก่อนและการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวค่อนข้าง
สร้างความกดดันให้กับนักจิตวิทยาที่จะต้องปรับพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบวิเคราะห์
ผู้กระท้าผิดให้มีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขว่าด้วย “การไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณทางเพศ” ตาม
กฎหมายให้ได้ ซึ่งเป็นค้านิยามที่ค่อนข้างกว้างมากเกินไปและไม่มีค้าจัดความที่แน่นอน ประกอบกับ
วิธีการประเมินความเสี่ยงก็ยังไม่มีความแน่นอนนัก จึงยังมีความกังวลว่า เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบ
ได้ว่าผู้กระท้าผิดจะสามารถควบคุมสัญชาตญาณของตนเองได้ในอีก 15 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้าหรือไม่  

                                                           
1324 Ibid., pp. 59-60. 
1325 McGarry v. The Queen (2001); Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie 

Freiberg, op.cit., p. 22. 
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ท้าให้นักจิตวิทยามีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่น้าเสนอ
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาดังกล่าว และยังรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสังคม
มากกว่าเป็นสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น1326 

อย่างไรก็ดี โทษจ้าคุกลักษณะนี มีข้อดีเหนือกว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบ
ก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาประการหนึ่งคือ ผู้กระท้าผิดสามารถทราบได้ในเวลาที่ศาลท้าค้าพิพากษา
เลยว่า ตนเองถูกก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อ
ศาลเห็นสมควรและระบบการทบทวนค้าสั่งของศาลเป็นระยะจะเริ่มต้นในทันที แต่การขังผู้กระท้าผิด
ไว้ภายหลังครบก้าหนดระยะเวลาจ้าคุกตามค้าพิพากษาจะเริ่มกระบวนการพิจารณาค้าสั่งดังกล่าวเมื่อ
ผู้กระท้าผิดได้รับโทษจ้าคุกมาจนเกือบครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาแล้ว ท้าให้ผู้กระท้าผิดเพ่ิงจะ
มาทราบเอาเม่ือใกล้ครบก้าหนดโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาว่าตนเองจะต้องถูกขังต่อไปอีก อย่างไรก็ดี
การก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาล
เห็นสมควรก็มีข้อด้อยกว่าในแง่ที่ศาลอาจจะไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่ผู้กระท้าผิดจะกระท้าผิด
ซ ้าได้ในขณะที่ท้าค้าพิพากษาลงโทษได้1327 

2. ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ 
(Post-Sentenced Supervision Orders) 

การบังคับใช้มาตรการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษในรัฐควีนส์แลนด์ 
รัฐออสเตรเลียตะวันตก และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาด้านทรัพยากรและ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ เพราะการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานซึ่งอาจมากถึง 15 ปี ซึ่งอาจจะมีการต่ออายุการควบคุมต่อไปอีกก็ได้ ท้าให้มาตรการนี ใช้
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสิ นเปลืองกว่ามาตรการคุมความประพฤติภายหลังการพักการลงโทษทั่ว ๆ ไปมาก  

นอกจากนี ยังพบว่าเงื่อนไขการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษมีความ
เข้มงวดกว่าเงื่อนไขการคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษมากซึ่งอาจกลายเป็นการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดด้วยการจ้ากัดเสรีภาพของผู้กระท้าผิดมากกว่าเป็นการช่วยเหลือให้ผู้กระท้าผิดสามารถ
แก้ไขฟ้ืนฟตูนเองและกลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในเมืองเมล์เบิร์น รัฐวิคตอเรียกล่าวว่าเงื่อนไข
การควบคุมดูแลที่เข้มงวดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการขังผู้กระท้าผิดไว้
ภายหลังครบก้าหนดโทษ  

ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
กรณีของการประเมินผู้กระท้าผิดเพ่ือก้าหนดโทษแบบไม่มีก้าหนดระยะเวลา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผู้กระท้าผิดทางเพศร้ายแรง ค.ศ. 2005 ของรัฐวิคตอเรียให้
ความเห็นว่า การประเมินความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์กลายเป็น
เครื่องมือที่เปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบจากผู้ร่างนโยบายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทั งที่
ความจริงแล้วปัญหาที่ว่ารัฐควรจะจัดการกับผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไรเป็นปัญหาทางสังคม
มากกว่าปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ โดยมีความเห็นว่าการท่ีนักจิตวิทยาต้องตอบค้าถามว่าผู้กระท้าผิด

                                                           
1326 Ibid., pp. 59-60. 
1327 Ibid., p. 23. 
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คนใดสมควรถูกคัดเลือกให้ต้องถูกควบคุมดูแลไว้ภายหลังพ้นโทษและต้องเสนอพยานหลักฐานในการ
พิจารณาดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนัก สมควรที่จะแยกบทบาทของนักจิตวิทยากับการ
ตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับกฎหมายให้ชัดเจน 

ในส่วนของการบ้าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในระหว่างอยู่ในความควบคุมดูแล
ภายหลังพ้นโทษ ผู้ปฏิบัติงานในเมืองเมล์เบิร์นเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมควรให้ความส้าคัญกับการ
บ้าบัดผู้กระท้าผิดตั งแต่เมื่อเริ่มต้นรับโทษและค่อย ๆ ปรับให้เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละคนตลอด
ระยะเวลาต้องโทษจ้าคุกมากกว่ามาเน้นย ้าให้ความส้าคัญในช่วงสุดท้ายของการรับโทษ การบ้าบัด
ผู้กระท้าผิดภายในชุมชนภายหลังพ้นโทษจึงไม่มีความจ้าเป็นเท่ากับการบ้าบัดภายในเรือนจ้า รัฐควร
จะให้ความส้าคัญกับการใช้งบประมาณและทรัพยากรในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในเรือนจ้าเป็น
ส้าคัญในเมื่อรัฐเองก็มีนโยบายที่จะขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษเพ่ือป้องกัน
อันตรายแก่สังคมอยู่แล้ว1328 

5.1.3.3 วิเคราะห์การใช้กฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังจากครบ
ก้าหนดโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษา หรือโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive 
Detention) ของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย 

ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะน้ากฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบ
ก้าหนดโทษของรัฐควีนส์แลนด์ รัฐออสเตรเลียตะวันตก และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของประเทศออสเตรเลีย
มาบังคับใช้กับประเทศไทยด้วยเหตุผลหลายประการคือ  

ประการแรก ปัญหาว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้า
พิพากษาถือเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดหรือเป็นการขังผู้กระท้าผิดไว้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับ
สังคมจาก   ผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้า ซึ่งหากถือว่าเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดอย่างหนึ่งแล้ว
ย่อมจะมีผลตามมาหลายประการคือ 

1. การขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาย่อมขัดต่อ
หลักการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนท่ีให้ความส้าคัญกับการก้าหนดโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิด
และตัวผู้กระท้าผิด เพราะผู้กระท้าผิดจะต้องถูกขังต่อไปแม้จะครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาที่ศาล
ใช้ดุลพินิจก้าหนดไว้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดีและตัวผู้กระท้าผิดแล้ว ทั งยังเป็นการ
ขังต่อไปโดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาแน่ชัดว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อใด ขึ นอยู่กับการพิจารณา
ทบทวนค้าสั่งของศาลเป็นคราว ๆ ไป  

2. ประเทศไทยลงนามในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
พ.ศ. 25391329 ดังนั นหากกฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้า
พิพากษาของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะถือได้ว่าเป็นการลงโทษตามกฎหมาย ก็อาจขัดต่อกติกาฯ
ดังกล่าวที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมไม่มีความรับผิดที่จะต้องถูกพิจารณาคดีหรือถูกลงโทษซ ้าอีกครั ง

                                                           
1328 Ibid., pp. 62-64. 
1329 UN Treaty Collection, Retrieved July 1, 2015 from http://treaties.un.org/ 

Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en 
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ส้าหรับความผิดที่บุคคลดังกล่าวได้ถูกพิพากษาลงโทษไปแล้วหรือศาลพิพากษายกฟ้องตามกฎหมาย
และกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของแต่ละประเทศ”  แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ให้สัตยาบันกติกา
ฯและอนุวัติการเข้าเป็นกฎหมายภายในประเทศ แต่ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในกติกาฯ
ดังกล่าวก็จะสามารถร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ ซึ่งประเทศสมาชิกส่วน
ใหญ่ให้ความส้าคัญกับค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ แม้ว่าจะไม่มีผลผูกพันในทาง
กฎหมายก็ตาม1330 

นอกจากนี ยังอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มักมีบทบัญญัติก้าหนด
ว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท้าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท้านั นบัญญัติ
เป็นความผิดและก้าหนดโทษไว้...”1331 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ที่บัญญัติว่า “บุคคลจัก
ต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท้าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท้านั นบัญญัติเป็นความผิด
และก้าหนดโทษไว้...”  ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีที่มาจากหลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย” ตามสุภาษิตละตินว่า “nullum crimen, nulla poena sine lege” ซึ่งมีเนื อหา 4 
ประการ คือ  

1)  การห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล  
2)  การห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่บุคคล  
3)  กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน และ  
4)  กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง1332  

ดังนั น บุคคลจะถูกลงโทษทางอาญาได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายก้าหนดไว้อย่างชัดเจน
แน่นอนว่าได้กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายก้าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางอาญา แต่การขัง
ผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาทั งที่ผู้กระท้าผิดไม่ได้กระท้าผิดใด ๆ เพ่ิมเติม
ย่อมเท่ากับเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดทั งที่ไม่มีการกระท้าผิดอาญาเกิดขึ น แต่เป็นการพิจารณาจาก
ตัวผู้กระท้าผิดโดยแท้ว่าสมควรจะถูกขังต่อไปหรือไม่ นอกจากนี ยังเป็นการสร้างข้อกล่าวหาขึ นมาใหม่
โดยอ้างวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่อ้างว่า “เพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคม” ขึ นมากล่าวหาว่าผู้กระท้าผิด
เป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคมเพ่ือที่จะคุมขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไป ดังที่ Paul H. Robinson กล่าว
ว่ากฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้เพ่ือป้องกันอันตรายแก่สังคม (Preventive detention) เป็น
กฎหมายที่ลงโทษ “ความเป็นอันตราย” ของมนุษย์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคต1333 ดังนั นหากการขัง
ผู้กระท้าผิดเพ่ือป้องกันอันตรายแก่สังคมถือได้ว่าเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดอย่างหนึ่งแล้ว ก็ย่อมขัด
ต่อรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญารวมทั งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองอีกด้วย 

                                                           
1330 Sentencing Advisory Council of the State of Victoria, op.cit., p. 77. 
1331 มาตรา 39 แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
1332 คณิต ณ นคร, ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื นฐานการเข้าใจ (กรุงเทพฯ: 

ม.ป.พ., ม.ป.ป.) อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง, พิมพ์ครั งที่  
20 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), หน้า 39.  

1333 Paul H. Robinson, op.cit., pp. 87-88.  
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3. ประเด็นส้าคัญที่จะต้องพิจารณาต่อไปจึงมีอีกว่า หากประเทศไทยใช้กฎหมายที่
ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาดังเช่นประเทศออสเตรเลียแล้ว จะ
ถือว่าการขังผู้กระท้าผิดไว้ดังกล่าวเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดหรือไม่ หรือเป็นการขังผู้กระท้าผิดเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสังคมโดยแท้ ในข้อนี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้
ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาจะส่งผลเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลงโทษผู้กระท้า
ผิดอันเนื่องมาจากรูปแบบการด้าเนินการในทางปฏิบัติอย่างแน่นอน กล่าวคือ  

Paul H. Robinson กล่าวถึงว่า หากรัฐจะใช้มาตรการขังผู้กระท้าผิดไว้เพ่ือป้องกัน
อันตรายแก่สังคม (Preventive Detention) โดยอ้างวัตถุประสงค์ในการขังผู้กระท้าผิดที่มีความเป็น
อันตราย รัฐก็จะต้องค้านึงถึงเงื่อนไข 4 ประการ คือ จะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่าผู้ที่ถูกขัง
ไว้นั นยังเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่หรือไม่ การขังบุคคลดังกล่าวไว้จะต้องไม่ใช่เพ่ือการลงโทษ 
(Punitive) จะต้องขังผู้กระท้าผิดไว้เท่าที่มีความจ้าเป็นจะต้องกระท้าเพ่ือการรักษาความปลอดภัย
ของสังคม และผู้ถูกขังจะต้องมีสิทธิได้รับการบ้าบัดรักษาเพ่ือลดระยะเวลาการถูกคุมขังเพ่ือป้องกันลง 
จึงจะถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย1334  แต่ในทางปฏิบัติงานของกระบวนการ
ยุติธรรมไทยท้าให้ไม่อาจด้าเนินการตามแนวทาง 4 ประการ ได้เพราะ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
อัยการ ศาล เจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานราชทัณฑ์สามารถสับเปลี่ยนโยกย้ ายต้าแหน่ง
กันได้ทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะพนักงานอัยการและศาลที่มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายค่อนข้างบ่อย
มากโดยอาจจะโยกย้ายกันทุกปี สภาพเช่นนี ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาร้องขอออกค้าสั่งให้ขัง
ผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษของพนักงานอัยการ และการพิจารณาออกค้าสั่งของศาล 
รวมไปถึงการทบทวนค้าสั่งเป็นระยะ เนื่องจากการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายนี ไม่ว่าจะในฐานะพนักงาน
อัยการหรือศาลจ้าเป็นจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวต้องกับผู้กระท้าผิดโดยละเอียด
เพ่ือที่จะชี ชัดลงไปว่าควรด้าเนินการให้มีการคุมขังผู้กระท้าผิดคนใดไว้เพราะบุคคลดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าบางครั งก็จ้าเป็นต้องอาศัยการสังเกตและความคุ้นเคยกับประวัติ
และพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเป็นการส่วนตัว ซึ่งการได้ใช้เวลาด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิดดังกล่าวเช่น
การสอบถามพูดคุยกับผู้กระท้าผิด การสังเกตพฤติกรรมระหว่างสืบพยาน การทราบรายละเอียดการ
กระท้าผิดโดยละเอียดจากการสืบพยานรวมไปถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของผู้กระท้าผิด ก็มีส่วนช่วยให้
พนักงานอัยการตัดสินใจได้ว่าควรจะร้องขอให้ขังผู้กระท้าผิดคนใดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ
ตามค้าพิพากษา และศาลก็สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะมีค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบ
ก้าหนดตามค้าพิพากษาหรือไม่ แต่การโยกย้ายเป็นประจ้าของศาลและพนักงานอัยการท้าให้เป็นการ
ยากท่ีพนักงานอัยการที่โยกย้ายมาใหม่จะทราบได้ว่ามีผู้กระท้าผิดคนใดที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว
มีลักษณะเป็นอันตรายจนสมควรที่จะถูกขังต่อไปไว้เมื่อครบก้าหนดโทษ หากจะด้าเนินการเช่นนั นก็
จะต้องรื อค้นส้านวนเก่า ๆ ที่พิพากษาคดีจบไปแล้วขึ นมาพิจารณาทีละส้านวน จึงเป็นการยากที่จะ
เริ่มต้นด้าเนินการได้ในทางปฏิบัติ ส่วนศาลที่โยกย้ายมาใหม่และอาจจะต้องพิจารณาค้าขอของ
พนักงานอัยการก็ไม่เคยพบกับผู้กระท้าผิดมาก่อน แต่ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้ประวัติของผู้กระท้าผิด

                                                           
1334 Ibid., p. 91-92.  
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รวมถึงศึกษาสภาพพฤติกรรมและจิตใจของผู้กระท้าผิดเพ่ือที่จะออกค้าสั่งว่าสมควรจะคุมขังบุคคล
ดังกล่าวไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษหรือไม่หรือจะต่ออายุค้าสั่งหรือไม่หรือปล่อยตัวผู้กระท้าผิดไป 
ศาลจึงอาจต้องพ่ึงพาประวัติการกระท้าผิดในอดีตของผู้กระท้าผิดและความเห็นของเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ พนักงานคุมประพฤติหรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพต่าง ๆ เป็นส้าคัญ ท้าให้การใช้ดุลพินิจอาจไม่
เที่ยงตรงกับข้อเท็จจริงนัก  

2) ดังได้กล่าวแล้วว่าปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าในปัจจุบันรวมไปถึงปัญหาการ
ด้าเนินงานราชทัณฑ์ต่าง ๆ ทั งปัญหางบประมาณ สถานที่ และเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยู่ในเรือนจ้าและทัณฑสถานไทยที่ค่อนข้างแออัด การถูกจ้าคุกในเรือนจ้าจึงมีสภาพเป็นการ
ลงโทษผู้กระท้าผิดให้ต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแท้จริงนอกเหนือไปจากการจ้ากัดเสรีภาพของ
ผู้กระท้าผิดอันเป็นวัตถุประสงค์เดิมของโทษจ้าคุกเท่านั น ด้วยเหตุนี แม้จะกล่าวอ้างวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษว่าเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมเพ่ือที่จะปฏิเสธว่า
การขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษไม่ใช่การลงโทษผู้กระท้าผิด แต่ด้วยเนื อหาของการคุม
ขังที่ผู้กระท้าผิดต้องถูกจ้าคุกภายในเรือนจ้าและทัณฑสถานต่อไปอย่างไม่มีก้าหนดระยะเวลาที่จะ
ได้รับการปล่อยตัวแน่ชัด เท่ากับว่าผู้กระท้าผิดถูกลงโทษจ้าคุกอยู่นั่นเอง เว้นเสียแต่กฎหมายจะ
ก้าหนดให้มีการสร้างสถานคุมขังผู้กระท้าผิดประเภทนี ไว้เป็นการเฉพาะและจะต้องจัดให้มีสภาพ
ความเป็นอยู่ในระดับที่ดีพอที่จะเรียกได้ว่าผู้กระท้าผิดไม่ได้ก้าลังถูกลงโทษ  ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาว่า
นโยบายดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนหรือไม่ เนื่องจากจะต้องใช้
งบประมาณส้าหรับการด้าเนินงานดังกล่าวค่อนข้างสูง ทั งยังอาจท้าให้ประชาชนเกิดความคลางแคลง
ใจว่าเหตุใดผู้ที่กระท้าผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมจึงไม่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงให้
ได้รับความทุกข์ทรมาน แต่กลับได้พักอาศัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

3) การบ้าบัดและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมและมี
ความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูงจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั งความตั งใจของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังด้วยการพัฒนาแผนการบ้าบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่
ละรายรวมไปถงึการด้าเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจังเพ่ือที่จะช่วยลดความจ้าเป็นในการคุมขัง
ผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปให้ได้มากที่สุดและเพ่ือให้การขังผู้กระท้าผิดเหล่านี ไว้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสังคมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีด้วยสภาพปัญหาการด้าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังของ
เรือนจ้าและทัณฑสถานต่าง ๆ ในปัจจุบันทั งปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ การขาดก้าลังเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นการเฉพาะ สถานที่ที่คับแคบไม่สามารถแยกประเภทผู้กระท้าผิดส้าหรับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูได้ และปัญหาอื่น ๆ  ท้าให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังเป็นไปได้ยากที่กรมราชทัณฑ์จะหันมาให้
ความสนใจกับการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดที่ถูกขังไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ
เป็นพิเศษไปกว่าผู้ต้องขังคนอ่ืน ๆ ทั่วไป และจึงยากที่ผู้กระท้าผิดกลุ่มนี ซึ่งมีลักษณะเป็นอันตรายต่อ
สังคมมากจนศาลต้องสั่งให้คุมขังไว้ต่อไปจะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้สมดังเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าหากน้ากฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้
ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษมาใช้กับประเทศไทยอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 รวมทั งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อันแท้จริงของกฎหมาย
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ลักษณะนี ที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้เพ่ือป้องกันการกระท้าผิดซ ้า เนื่องจากสภาพการขังผู้กระท้าผิดไว้
ภายหลังครบก้าหนดโทษย่อมมีสภาพเป็นการลงโทษผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติอย่างแน่นอนจนกว่า
ประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้า สภาพการใช้ชีวิตภายในเรือนจ้า และการ
ด้าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีแต่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด
ในทางท่ีเลวร้ายกว่าเดิม  

นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอีกหลายประการที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกันในประเทศไทยกล่าวคือ 

1. การร้องขอให้มีการออกค้าสั่งขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ
แบบของประเทศออสเตรเลียจะท้าเมื่อใกล้ครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา แต่ด้วยเหตุที่
กระบวนการยุติธรรมไทยมีมาตรการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษทั งการลดวันต้องโทษ 
การพักการลงโทษและการพระราชทานอภัยโทษทั งเป็นการทั่วไปและเป็นการเฉพาะราย ท้าให้มี
แนวโน้มสูงที่ผู้กระท้าผิดแต่ละรายจะไม่ได้รับโทษจ้าคุกครบถ้วนตามค้าพิพากษา และปกติแล้วศาล
และพนักงานอัยการก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าผู้กระท้าผิดคนใดพ้นโทษไปแล้วหรือไม่ เนื่องจากภายหลัง
จากที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท้าผิดไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของงานราชทัณฑ์ในการจัดการกับผู้กระท้า
ผิด จึงเป็นไปได้ยากที่พนักงานอัยการจะเป็นผู้ริเริ่มตรวจสอบว่าผู้กระท้าผิดคนใดใกล้พ้นโทษและ
บุคคลดังกล่าวสมควรถูกคุมขังต่อไปหรือไม่ ดังนั น หากจะบังคับใช้กฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกัน ผู้ที่จะ
ท้าหน้าที่คัดกรองผู้กระท้าผิดที่สมควรถูกคุมขังภายหลังพ้นโทษต่อไปย่อมเป็นเรือนจ้าและทัณฑสถาน
ต่าง ๆ ที่ควบคุมผู้กระท้าผิดอยู่และทราบพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดแต่ละคนเป็นอย่างดี ผู้ที่จะริเริ่ม
กระบวนการที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษที่แท้จริงของไทยจึงเป็นงาน
ราชทัณฑ์ ไม่ใช่พนักงานอัยการโดยสภาพ  

2. ผู้วิจัยเห็นว่า การระบุว่าบุคคลใดเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็น
นามธรรม ไม่อาจก้าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนลงไปได้ว่ าบุคคลอย่างไรเป็นบุคคลที่เป็น
อันตรายต่อสังคม รวมถึงไม่อาจก้าหนดเอาจากจ้านวนครั งที่กระท้าผิดในอดีตมาเป็นเครื่องชี ขาดได้ว่า
บุคคลดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสังคม จึงเป็นเรื่องยากส้าหรับศาลและพนักงานอัยการที่ไม่มีความรู้
ทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์เป็นพิเศษในการวินิจฉัยความเป็นอันตรายของบุคคล และยากที่จะ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับพนักงานอัยการในการคัดเลือกผู้กระท้าผิดที่สมควรจะร้องขอให้ศาลมีค้าสั่ง
ให้ขังไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ รวมทั งเป็นเรื่องยากส้าหรับศาลที่จะก้าหนดบรรทัดฐานในการ
วินิจฉัยลักษณะของผู้กระท้าผิดอย่างไรที่สมควรจะถูกขังไว้ต่อไปเพ่ือป้องกันอันตรายแก่สังคม  

3. การเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลออกค้าสั่งที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้
ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษของพนักงานอัยการ และการพิจารณาท้าค้าสั่งดังกล่าวของศาลรวมถึง
การทบทวนค้าสั่งเป็นระยะ นอกเหนือจากการพิจารณาประวัติการกระท้าผิดในอดีตของผู้กระท้าผิด
แล้ว จ้าเป็นที่จะต้องอาศัยการรวบรวมเอกสารหลักฐานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพต่าง  ๆ  
โดยเฉพาะนักจิตวิทยาที่จะเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมและจิตใจของผู้กระท้าผิด ท้าให้นักจิตวิทยาก้าว
เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อศาล ซึ่งอาจท้าให้บทบาทของนักจิตวิทยา
เปลี่ยนแปลงไปจากผู้ท้าหน้าที่บ้าบัดผู้ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมหรือจิตใจมาเป็นผู้ที่มีส่วนส้าคัญต่อ
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การตัดสินใจของศาล ซึ่งอาจจะท้าให้นักจิตวิทยาเกิดความล้าบากใจที่จะชี ลงไปว่าผู้กระท้าผิดคนใดมี
ลักษณะเป็นอันตรายและมีปัญหาด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ความเห็นของนักจิตวิทยากลายมา
เป็นความเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคุมขังบุคคลคนหนึ่งไว้โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้กระท้าผิด
เพ่ิมเติมไปจากเดิมดังเช่นที่ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหามาแล้ว นอกจากนี  ยังอาจมีปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านนี เป็นการเฉพาะอีกด้วย  

เมื่อประกอบกับปัญหาการโยกย้ายข้าราชการที่เกิดขึ นเป็นประจ้าที่ท้าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในผู้รับผิดชอบส้านวนคดีเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดแต่ละคน การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ
และศาลในการคุมขังเพ่ือป้องกันนี จึงค่อนข้างมีความเสี่ ยงว่าจะสามารถใช้ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างแท้จริงโดยไม่เป็นการขังผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าต่้า
ไว้แต่ปล่อยผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าสูงกลับไปสู่สังคม  

5.1.3.4 วิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาล
ในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควร (Indefinite sentence) กฎหมายก้าหนด
โทษให้ยาวนานกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้า และกฎหมายควบคุมดูแล
ผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย (Post-Sentence Supervision 
Orders)  

1. กฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัว
ผู้กระท้าผิดเมื่อศาลเห็นสมควร (Indefinite Sentence) แก่ผู้กระท้าผิดที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อ
สังคมของรัฐวิคตอเรีย รัฐควีนส์แลนด์ และอาณาเขตการปกครองออสเตรเลียเขตดินแดนทางเหนือ
ย่อมขัดต่อหลักการก้าหนดโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดและตัวผู้กระท้าผิดตามทฤษฎีแก้แค้น
ทดแทนอย่างแน่นอนเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าไม่ได้พิจารณาโทษตามความร้ายแรงของพฤติการณ์การ
กระท้าผิดครั งล่าสุดที่เป็นคดีเพียงประการเดียว แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ของผู้กระท้าผิดทั งในอดีตและปัจจุบันในการวินิจฉัยว่ามีความจ้าเป็นต้องปกป้องคุ้มครองสังคมด้วย
การจ้าคุกผู้กระท้าผิดดังกล่าวโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้าผิดเมื่อศาล
เห็นสมควรหรือไม่ โทษจ้าคุกดังกล่าวจึงขัดกับหลักการลงโทษให้ได้สัดส่วนกับพฤติการณ์การกระท้า
ผิดและตัวผู้กระท้าผิดอย่างแน่นอน แต่ย่อมมีผลเป็นการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าอย่างแน่นอน 
เนื่องจากโทษที่เกินกว่าโทษในแต่ในนาม (Nominal Sentence) ย่อมเป็นการก้าหนดโทษจากทฤษฎี
ตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าและทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด แต่ไม่ใช่ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนอย่าง
แน่นอน และอาจมีผลเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดทั งต่อประชาชนทั่วไปและตัวผู้กระท้าผิดในคดี
เองได้หากการบังคับใช้กฎหมายมีความแน่นอนว่าผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่จะต้องถูกจ้าคุก โดยไม่มี
ก้าหนดระยะเวลาของโทษที่แน่ชัด อย่างไรก็ดี เมื่อกฎหมายลักษณะนี ให้อ้านาจศาลในการใช้ดุลพินิจ
อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะเป็นบทบังคับดุลพินิจของศาล ท้าให้มีความเป็นไปได้ที่ผู้พิพากษาแต่ละคนจะ
ใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันไป ท้าให้ประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดลดลง  

นอกจากนี  ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ดุลพินิจดังกล่าวจ้าเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลเป็นจ้านวน
มาก หากน้ามาบังคับใช้กับประเทศไทยก็จ้าเป็นที่จะต้องอาศัยพนักงานคุมประพฤติในการตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้กระท้าผิดโดยละเอียด รวมทั งอาจต้องให้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้กระท้าผิดด้วยว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่ จึงเป็นภาระหนักส้าหรับส้านักงาน
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คุมประพฤติที่จะต้องสืบเสาะข้อมูลโดยละเอียดและโดยไม่ย่นย่อหรือลดภาระงานด้วยการลดความ
ละเอียดของการสืบเสาะและพินิจดังแนวนโยบายของกรมคุมประพฤติในปัจจุบัน 

ส้าหรับการทบทวนและตรวจสอบความเหมาะสมของโทษจ้าคุกแบบไม่มีก้าหนด
ระยะเวลาเป็นระยะ ๆ  เช่นทุก 3 ปี ตามกฎหมายของรัฐวิคตอเรียยังไม่สอดคล้องกับปัญหาการ
โยกย้ายของข้าราชการตุลาการที่เกิดขึ นเป็นประจ้าแทบทุกปี ดังนั นหากจะต้องมีการตรวจสอบโทษ
จริงจึงมีโอกาสสูงที่ผู้พิพากษาที่ไม่เคยรู้จักพบเห็นผู้กระท้าผิดมาก่อนเลยต้องมาใช้ดุลพินิจทบทวนว่า
สมควรจะจ้าคุกผู้กระท้าผิดดังกล่าวต่อไปโดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาหรือไม่ ซึ่งอาจสร้างความล้าบาก
ใจให้กับผู้พิพากษาที่ต้องใช้ดุลพินิจโดยไม่เคยพบเห็นผู้กระท้าผิดมาก่อนและอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ดุลพินิจได้  

ประการสุดท้าย การตรวจสอบและทบทวนการก้าหนดโทษจ้าคุกแบบไม่มีก้าหนด
ระยะเวลาเป็นระยะจ้าเป็นต้องอาศัยการติดตามพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั งต้องมี
การแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดอย่างจริงจังด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้กระท้าผิดสามารถแก้ไข
ฟ้ืนฟูตนเองได้และศาลจึงอาจมีค้าสั่งยกเลิกการจ้าคุกแบบไม่มีก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวเสีย แต่ด้วย
สภาพปัญหางานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดรวมทั งการบังคับโทษจ้าคุกในเรือนจ้าและทัณฑสถานใน
ปัจจุบันของประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการก้าหนดโทษจ้าคุกแบบไม่มีก้าหนดระยะเวลายังไม่
อาจกระท้าได้ในทางปฏิบัติ 

2. กฎหมายที่ให้อ้านาจศาลก้าหนดโทษโดยไม่ผูกพันว่าจะต้องได้สัดส่วนกับ
พฤติการณ์การกระท้าผิดอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการกระท้าผิดซ ้า เป็นกฎหมายที่ให้ความส้าคัญกับ
การลงโทษผู้กระท้าผิดที่มีพฤติกรรมกระท้าผิดอาญาร้ายแรงซ ้าตามที่รัฐเห็นว่าเป็นปัญหาส้าคัญอย่าง
แท้จริง แม้จะขัดต่อทฤษฎีแก้แค้นทดแทน แต่ก็เป็นกฎหมายที่มุ่งหมายป้องปรามไม่ให้ผู้กระท้าผิด
หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก โดยที่กฎหมายลักษณะดังกล่าวของรัฐวิคตอเรียและมลรัฐออสเตรเลีย
ใต้1335 มีลักษณะเป็นกฎหมายที่ให้อ้านาจใช้ดุลพินิจโดยพิจารณาจากประวัติการกระท้าผิ ดของ
ผู้กระท้าผิดที่แสดงให้เห็นได้ถึงพฤติกรรมการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดไม่ใช่ความเป็นอันตรายของ
ผู้กระท้าผิดดังเช่นกฎหมายที่ให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษหรือกฎหมายควบคุมดูแล
ผู้กระท้าผิดหลังพ้นโทษของประเทศออสเตรเลีย และไม่มีลักษณะจ้ากัดดุลพินิจของผู้พิพากษาให้ต้อง
เพ่ิมโทษเสมอเมื่อกรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังเช่นกฎหมาย Three Strikes ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้าของประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 92 หรือมาตรา 93 เป็นต้น  

อย่างไรก็ดีการที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจได้อย่างเต็มที่ท้าให้เกิดความไม่
แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายดังเช่นที่ปรากฏว่าศาลในเมืองอดิเลด รัฐวิคตอเรีย ไม่ค่อยมีค้าสั่ง
ก้าหนดสถานะการเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเพ่ือที่จะลงโทษผู้กระท้าผิดดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนที่
เหมาะสมกับการกระท้าผิดของบุคคลดังกล่าว1336  

                                                           
1335 Section 6D of the Sentencing Act of 1991 (Victoria); Section 20B of the 

Criminal Law (Sentencing) Act of 1988 
1336 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer, and Arie Freiberg, op.cit., p. 59. 
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ดังนั น หากให้น้ากฎหมายลักษณะนี มาใช้บังคับกับประเทศไทยอาจท้าให้เกิดความลัก
ลั่นในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษได้ กล่าวคือศาลอาจจะก้าหนดโทษให้สูงกว่าโทษที่เหมาะสมกับการ
กระท้าผิดครั งดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ขึ นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่ละคน และก็ไม่อาจควบคุมอัตรา
การก้าหนดโทษของศาลได้เนื่องจากไม่มีเพดานอัตราโทษควบคุมไว้ เพราะกฎหมายฉบับนี ให้อ้านาจ
ศาลในการใช้ดุลพินิจที่เปิดกว้างว่าไม่ต้องผูกพันกับโทษที่เหมาะสมกับการกระท้าผิดครั งปัจจุบันของ
ผู้กระท้าผิด ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การเปิดช่องว่างให้อ้านาจศาลในการก้าหนดโทษที่กว้างมากเกินไปโดยให้
ศาลพิจารณาแต่เพียงประวัติการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดยังไม่เหมาะสมนัก และอาจท้าให้เกิด
ความไม่สมดุลและความลักลั่นกันของโทษท้าให้การก้าหนดโทษไม่เป็นไปตามทฤษฎีทัณฑวิทยา โดย
อาจมีการให้น ้าหนักแก่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมากจนเกินไปท้าให้บั่นทอนประสิทธิภาพของทฤษฎีทัณฑ
วิทยาอ่ืน ๆ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมา เช่น รัฐต้องจ้าคุกผู้กระท้าผิดไว้เป็นระยะ
เวลานานเกินสมควรท้าให้สิ นเปลืองงบประมาณ  

นอกจากนี  การให้อ้านาจศาลใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมดังเช่นรูปแบบของ
ประเทศออสเตรเลียหากจะน้ามาปรับใช้กับประเทศไทยก็จะต้องเผชิญกับปัญหาดังเช่นกรณีของการ
เพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา นั่นคือปัญหาอันเนื่องมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้าง
มลทินที่ท้าให้ศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าได้เนื่องจากพระราชบัญญัติล้าง
มลทินก้าหนดให้ถือว่าผู้กระท้าผิดไม่เคยถูกลงโทษมาก่อน นอกจากนี เมื่อศาลพิพากษาเพ่ิมโทษไปแล้ว 
ผู้กระท้าผิดก็ยังอาจได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่าก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาโดยเฉพาะในกรณีของการ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่าจ้าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี ก่อนหาก
ต้องการให้กฎหมายเพ่ิมโทษโดยไม่ผูกพันกับโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดแบบประเทศ
ออสเตรเลียเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย   

3. มาตรการควบคุมดูแลผู ้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ (Post-Sentence 
Supervision Orders) ของประเทศออสเตรเลีย หากพิจารณาผิวเผินแล้วค่อนข้างคล้ายคลึงกับการ
คุมความประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษนั่นเอง แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษคือ ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาและจึงต้องถูกคุมความ
ประพฤติไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับโทษจ้าคุกที่ยังเหลืออยู่ แต่การควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้น
โทษนั น ผู้กระท้าผิดจะต้องรับโทษจ้าคุกจนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาก่อน และเมื่อพ้นโทษ
แล้วยังต้องถูกควบคุมดูแลความประพฤติไว้โดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาการคุมประพฤติที่แน่ชัด ขึ นอยู่
กับการพิจารณาทบทวนค้าสั่งของศาลเป็นระยะ โดยเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติตามค้าสั่งนี 
มักจะมีความเข้มงวดกว่าการคุมความประพฤติท่ัว ๆ ไป  

ในประเทศออสเตรเลีย ค้าสั่งให้ควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษของรัฐค
วีนส์แลนด์ รัฐออสเตรเลียตะวันตก และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ไม่ใช่ค้าสั่งทางเลือกระหว่างค้าสั่ง
ควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษกับค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษ 
แต่ศาลจะต้องพิเคราะห์ว่าการควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังครบก้าหนดโทษเป็นมาตรการที่
สามารถรับประกันการปกป้องคุ้มครองสังคมได้เพียงพอหรือไม่ โดยค้านึงถึงว่าผู้กระท้าผิดมีความ
เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่ ถ้าเพียงพอแล้วก็ควรจะมีค้าสั่งให้ควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้
ภายหลังพ้นโทษมากกว่ามีค้าสั่งให้คุมขังผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษเนื่องจากไม่ควรล่วงล ้าเสรีภาพ
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ของผู้กระท้าผิดมากเกินกว่าเท่าท่ีกฎหมายจะให้อ้านาจเช่นนั น1337 จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่
จะต้องพิสูจน์ว่าค้าสั่งควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มครอง
สังคม1338 ซึ่งก็มีหลายครั งที่ศาลเลือกออกค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตาม
ค้าพิพากษาเนื่องจากมาตรการควบคุมดูแลภายหลังพ้นโทษยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันความ
ปลอดภัยให้กับสังคมได้ เช่น ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าหากปล่อยตัวผู้กระท้าผิดไปแล้วผู้กระท้าผิดจะไปไหน 
หรอืจะท้าอะไรเมื่อพ้นโทษ รวมทั งไม่มีความผูกพันทางสังคมกับผู้ใดนอกจากหน่วยงานราชทัณฑ์1339 
เป็นต้น  

แนวทางการออกค้าสั่งในลักษณะนี และเงื่อนไขการควบคุมดูแลต่าง ๆ  เช่น การที่
ผู้กระท้าผิดต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งแน่นอน หรือห้ามย้ายภูมิล้าเนาโดยไม่แจ้ง เท่ากับว่าหนทางของ
ผู้กระท้าผิดที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ไม่มีครอบครัวรองรับหรือให้การช่วยเหลือ ไม่มีการงาน
ท้าแน่นอนหรืออยู่ในสภาพที่ศาลเห็นว่ายากแก่การควบคุมดูแลเพื่อป้องกันอันตรายแก่สังคม ก็คือการ
ถูกขังต่อไปภายหลังพ้นโทษอย่างแน่นอน แต่ส้าหรับประเทศไทยการขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลัง
ครบก้าหนดโทษยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมดังได้กล่าวแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า หาก
ประเทศไทยต้องการที่จะหามาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายและรักษาความปลอดภัยให้แก่สังคมจากผู้
ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าแต่พ้นโทษตามกฎหมายไปแล้ว โดยที่รัฐไม่ต้องสูญเสียงบประมาณ
เป็นจ้านวนมากไปกับการจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดไว้ภายในเรือนจ้า การน้ามาตรการควบคุมดูแล
ผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษของประเทศออสเตรเลียซึ่งมีวิธีปฏิบัติท้านองเดียวกันกับการคุม
ความประพฤติผู้ที่ศาลรอลงอาญาหรือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษของประเทศไทย และประเทศไทยก็
ด้าเนินการดังกล่าวอยู่แล้ว อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องปรามไม่ให้ผู้กระท้าผิดซ ้าที่พ้นโทษแล้ว
หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก  

ผู้วิจัยจึงสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายว่า หากจะให้อ้านาจศาล
ไทยในการพิจารณาสั่งให้คุมความประพฤติของผู้กระท้าผิดซ ้า ผู้กระท้าผิดบางรายที่ศาลเห็นสมควร 
หรือผู้ที่ศาลเห็นว่าเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยไว้ภายหลังพ้นโทษ โดยให้เป็นมาตรการพิเศษที่
นอกเหนือไปจากการคุมความประพฤติผู้กระท้าผิดที่ศาลรอการลงโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 จะเหมาะสมหรือไม่ ปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เห็นด้วยว่า เรือนจ้าไม่สามารถปรับ
พฤติกรรมของมนุษย์ได้โดยสิ นเชิง อีกทั งยังต้องอาศัยเวลาในการให้ผู้กระท้าผิดเหล่านี ปรับตัวเข้าสู่
สังคมภายนอกภายหลังพ้นโทษ บางคนก็ยังน่าเป็นห่วงว่าจะกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกหรือไม่ ดังที่
ปรากฏข่าวผู้กระท้าผิดที่พ้นโทษจ้าคุกแล้วกลับไปกระท้าผิดซ ้าอยู่เนือง ๆ  ดังนั นหากกระบวนการ
ยุติธรรมยังเฝ้าดูแลผู้กระท้าผิดเหล่านี อยู่ด้วยการคุมความประพฤติและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
หลังจากพ้นโทษไปอีกสักระยะหนึ่งเพ่ือให้มั่นใจว่าสังคมปลอดภัยจริง และก็เพ่ือช่วยเหลือบ้าบัดฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดเหล่านี ด้วยก็ควรจะท้า และมาตรการดังกล่าวก็ควรมีบทบังคับโทษตามกฎหมายด้วย 

                                                           
1337 Attorney-General (Qld) v. Francis (2006) 
1338 Bernadette McSherry, Patrick Keyzer and Arie Freiber, op.cit., p. 71. 
1339 Attorney-General for the State of Queensland v. Robinson (2006) 
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(Sanction) มิฉะนั นแล้วจะไม่สามารถควบคุมความประพฤติของผู้กระท้าผิดได้เนื่องจากเป็นผู้ที่พ้น
โทษไปแล้ว1340  

บทสรุป แม้กฎหมายที่ให้อ้านาจศาลในการก้าหนดโทษโดยไม่จ้าต้องผูกพันกับโทษที่
สัดส่วนกับการกระท้าผิด การก้าหนดโทษโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาปล่อยตัวผู้กระท้า
ผิดเมื่อศาลเห็นสมควร การขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลังครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา และการ
ควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ จะเป็นมาตรการที่น่าดึงดูดใจหากสามารถควบคุมผู้กระท้า
ผิดไว้ไม่ให้มีโอกาสกระท้าผิดซ ้าในอนาคตได้จริงเนื่องจากผู้กระท้าผิดเหล่านี จะต้องถูกจ้าคุกหรือ
ควบคุมความประพฤติไว้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่กฎหมายลักษณะนี ยังไม่อาจน้ามาปรับใช้กับ
ประเทศไทยได้โดยตรงทุกวิธีการด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่จ้าเป็นที่จะต้องมีการปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการยุติธรรมและสภาพสังคมไทยก่อน รวมทั งจะต้องไม่ขัดต่อ
หลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสากล และจะต้องไม่ให้ความส้าคัญกับทฤษฎีทัณฑวิทยาทฤษฎีใด
ทฤษฎีหนึ่งมากจนไปหักล้างประสิทธิภาพของทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืน ๆ อีกด้วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างสูงสุด 

 
5.1.4 การใช้กฎหมายเพิ่มโทษผู้กระท้าผิดซ ้าของประเทศญี่ปุ่นและการน้ามาปรับใช้กับ

ประเทศไทย 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถึงมาตรา 59 ซึ่งเป็นกฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้า

ของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายเพ่ิมโทษของประเทศไทย แต่มีความแตกต่างกัน
เล็กน้อยในรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการน้ากฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ ส่วนที่แตกต่างกันมาก
คือเรื่องของโทษที่จะเพ่ิมแก่ผู้กระท้าผิดซ ้า ที่กฎหมายเพ่ิมโทษของไทยมักจะก้าหนดให้เพ่ิมโทษ
ผู้กระท้าผิดเพียงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระท้าผิด แต่กฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่นก้าหนดให้เพิ่มโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้ามากถึง 2 เท่า ของอัตราโทษจ้าคุกสูงสุดพร้อมโทษท้างานใน
เรือนจ้าส้าหรับการกระท้าผิดนั น  

ดังนั น หากประเทศไทยน้ากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้โดยเฉพาะในเรื่องของโทษ ก็
จะส่งผลให้ผู้กระท้าผิดซ ้าของประเทศไทยต้องรับโทษในอัตราที่สูงขึ นมาก เนื่องจากกฎหมายของ
ญี่ปุ่นให้เพิ่มโทษสองเท่าจากอัตราโทษขั นสูง ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้โทษที่ลงแก่ผู้กระท้าผิดไม่ได้สัดส่วนกับ
การกระท้าผิดครั งหลังสุดของผู้กระท้าผิดมากยิ่งขึ นไปอีก ส่งผลกระทบต่อทฤษฎีแก้แค้นทดแทน
ค่อนข้างมาก ในขณะที่กฎหมายเพ่ิมโทษของประเทศไทยยังเป็นการเพ่ิมโทษจากอัตราโทษที่ศาลใช้
ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเหมาะสมส้าหรับการกระท้าผิดครั งปัจจุบันของผู้กระท้าผิด 

  
5.1.5 การใช้มาตรการลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อคุ้มครอง

สังคมของประเทศสิงคโปร์กับการน้ามาปรับใช้กับประเทศไทย  
ดังได้กล่าวแล้วว่า กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้าผิดซ ้าแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายเพ่ิมโทษผู้กระท้าผิดซ ้าทั่วไป เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 หรือ 

                                                           
1340 ดูข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคผนวก 
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458A ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี จะไม่วิเคราะห์ในรายละเอียดเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไปแทบทุก
ประเทศทั่วโลก และกลุ่มกฎหมายลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention) ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 403(2) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยโทษจ้าคุก 7 ถึง 20 ปี เพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมเป็น
ส้าคัญด้วยการตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท้าผิดซ ้าสามารถออกไปกระท้าผิดกฎหมายได้อีกเป็นระยะเวลา
ยาวนาน กฎหมายฉบับนี จึงเป็นกฎหมายพิเศษนอกเหนือไปจากการเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าทั่ว  ๆ 
ไป ด้วยการให้น ้าหนักกับทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ลดทอน
หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษกับการกระท้าผิดครั งปัจจุบันของทฤษฎีแก้
แค้นทดแทนลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งกฎหมายฉบับนี ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศสิงคโปร์หลายประการ กล่าวคือ 

ประการแรก การที่กฎหมายลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention) เปิดโอกาส
ให้ศาลสามารถลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเกินกว่าอัตราโทษทั่วไปที่กฎหมายอาญาก้าหนดไว้ส้าหรับ
ความผิดดังกล่าว ท้าให้ศาลประจ้าเขต (District Courts) ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งปกติมีอ้านาจในการ
พิจารณาคดีเฉพาะความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ้าคุกไม่เกิน 10 ปี เท่านั น1341 สามารถลงโทษจ้าคุก
ผู้กระท้าผิดซ ้าได้เป็นระยะเวลา 7 ถึง 20 ปี โดยอาศัยอ้านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 304(2) ซึ่งเกินกว่าอ้านาจทั่วไปของศาลประจ้าเขต1342 

ประการที่สอง กฎหมายดังกล่าวให้อ้านาจศาลในการลงโทษจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าที่เข้า
หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนดให้มากยิ่งไปกว่าอัตราโทษปกติส้าหรับการกระท้าผิดดังกล่าว
เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวในการปกป้องคุ้มครองสังคม ท้าให้กฎหมายจ้าคุก
ผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานดังกล่าวขึ นมาอยู่เหนือหลักการที่ส้าคัญของการแก้แค้นทดแทน
ผู้กระท้าผิดที่ห้ามไม่ให้ลงโทษเกินไปกว่าอัตราที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั น ไม่ว่าผู้กระท้า
ผิดจะมีประวัติการกระท้าผิดเดิมที่เลวร้ายเพียงใดซึ่งเป็นรากฐานดั งเดิมของระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ของประเทศสิงคโปร์อันมีที่มาจากระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ1343  

และประการที่สาม กฎหมายดังกล่าวยอมให้มีการขยายการลงโทษให้ครอบคลุมไปถึง
แนวโน้มในการกระท้าผิดกฎหมายในอนาคต ไม่ใช่แต่เพียงการลงโทษส้าหรับการกระท้าผิดอาญาใน
อดีตอีกด้วย 1344  

เกี่ยวกับปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนาน 
(และกฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                                                           
1341 Section 8(1) of the Singapore’s Criminal Procedure Code; Chan Wing 

Cheong, “Preventive Detention and Corrective Training for Habitual Offenders in 
Singapore,” Singapore Academy of Law Journal 8 (March 1996): 161. 

1342 Chan Wing Cheong, op.cit., p. 161. 
1343 Poh Bah Cheet v. PP; PP v Book Kiah Kin (1993); Cohen (1984) 6 Cr App R (s) 

131 quoted in Chan Wing Cheong, Ibid. 
1344 Chan Wing Cheong, Ibid. 
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มาตรา 304(1)1345) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) ในทางปฏิบัตินั น 
กฎหมายนี มีแง่มุมหลายประการที่ท้าให้การใช้ดุลพินิจของศาลในการก้าหนดโทษดังกล่าวแก่ผู้กระท้า
ผิดซ ้ามีปัญหาและความลักลั่นในการใช้ดุลพินิจกล่าวคือ 

ปัญหาประการแรก ปัญหาว่านอกเหนือจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประวัติการกระท้าผิดซ ้าตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดแล้ว ก็ไม่มีหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับตัวผู้กระท้าผิดที่จะพอให้ศาลใช้ใน
การพิจารณาได้ว่า ผู้กระท้าผิดซ ้าลักษณะใดที่ศาลควรจะใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือป้องกันเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสังคมจากผู้กระท้าผิดดังกล่าว ท้าให้ศาลในประเทศสิงคโปร์ในหลายคดีพยายามที่จะ
จ้ากัดของประเภทของผู้กระท้าผิดซ ้าที่ควรจะได้รับโทษตามกฎหมายดังกล่าวและจึงก่อให้เกิดความไม่
แน่นอนว่าผู้กระท้าผิดอย่างไรจึงควรหรือไม่ควรจะได้รับโทษจ้าคุกระยะยาวดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  
ศาลในคดีระหว่าง PP v Lim Boo Seng1346 และในคดี Khalid Ahamed Koya v. PP1347 ที่ลงโทษ
จ้าคุกจ้าเลยทั งสองคดีด้วยโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive detention) เป็นระยะเวลาคนละ 7 ปี 
แม้ว่าจ้าเลยทั งสองคดีดังกล่าวจะกระท้าผิดเพียงข้อหาลักทรัพย์ทั่วไปซึ่งมีอัตราโทษจ้าคุกตาม
กฎหมายไม่เกิน 3 ปี1348  

แม้ว่าศาลในคดีทั งสองดังกล่าวใช้ดุลพินิจเช่นนั น แต่ศาลในคดีอ่ืน ๆ กลับใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท้าผิดครั งปัจจุบันมากกว่าที่จะพิจารณาประวัติการกระท้าผิด
จ้านวนมากของผู้กระท้าผิดทั งที่มีลักษณะการกระท้าผิดเช่นเดียวกันคดีปัจจุบัน เช่น ศาลในคดี
ระหว่าง PP v. Mohamed Jais bin Arsal วินิจฉัยว่า “แม้ว่าศาลจะได้รับรายงานว่าจ้าเลยสมควรที่
จะได้รับโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive detention) แต่ศาลเห็นควรไม่พิพากษาลงโทษจ้าคุก
จ้าเลยด้วยโทษดังกล่าว เนื่องจากศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในคดีนี แล้วเห็นว่า 
จ้าเลยได้กระท้าผิดเพียงฐานพยายามลักทรัพย์และฐานลักทรัพย์มีมูลค่า 20 ดอลลาร์สิงคโปร์”1349 

                                                           
1345 เนื่องจากกฎหมายจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานและกฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุกเพ่ือการ

ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(1) และ (2) มีที่
เจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าและมีเงื่อนไขของกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน ท้าให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติในท้านองเดียวกัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงจะกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ นในการบังคับใช้
กฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ นในการบังคับ
ใช้กฎหมายจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนาน เพ่ือความเข้าใจระบบกฎหมายและปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายที่สอดคล้องกัน. 

1346 PP v. Lim Boo Seng, Magistrated’s Appeal (1988) 
1347 Khalid Ahamed Koya v. PP, Magistrated’s Appeal (1988) 
1348 Singapore Penal Code, Sec. 379 (Cap 224, 1985 Rev Ed); Chan Wing Cheong, 

op.cit., p. 164. 
1349 PP v. Mohamed Jais bin Arsal, Magistrate’s Appeal (1995) ศาลคดีนี ก้าหนดโทษ

จ้าคุกแก่จ้าเลยเป็นระยะเวลา 18 เดือน และยังมีคดีของ Khalid Ahamed Koya ที่จ้าเลยลักทรัพย์มี
มูลค่า 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ และคดีของ Lim Boo Seng ที่จ้าเลยลักทรัพย์มูลค่า 20 ดอลลาร์
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ในคดีระหว่าง PP v. Anathan s/o Mutair Chelliaya1350 ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
จ้าเลยที่กระท้าผิดฐานท้าร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พยายามยับยั งไม่ให้จ้าเลยขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่แล้ว เห็นว่าจ้าเลยไม่มีประวัติการกระท้าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง
อย่างมีนัยส้าคัญ และการกระท้าผิดครั งหลังสุดก่อนหน้าคดีนี แม้เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงแต่ก็
เกิดขึ นเมื่อ 11 ปี ที่แล้ว อย่างก็ดี จ้าเลยเคยกระท้าผิดฐานบุกรุกเคหสถานและความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด ศาลในคดีนี จีงวินิจฉัยว่า การท้าร้ายเจ้าพนักงานต้ารวจมีลักษณะ “ที่แตกต่างจากการกระท้า
ผิดฐานบุกรุกโดยสิ นเชิง” และศาล “ไม่เห็นว่าจ้าเลยเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายอย่างแท้จริงหรือเป็น
อันตรายต่อสังคมอันจะเป็นเป้าหมายของโทษจ้าคุกระยะยาว (Preventive Detention)”1351  

อย่างไรก็ดี นักวิชาการและนักกฎหมาย Chan Wing Cheong เห็นว่า ศาลในคดี Mohamed 
Jais v. Anathan ปรับใช้กฎหมายลงโทษจ้าคุกระยะยาวไม่ถูกต้อง เพราะในบางกรณีการที่ผู้กระท้า
ผิดมีประวัติการกระท้าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในลักษณะเดียวกันหลายคดีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
สูญเสียต่อสังคมอย่างมีนัยส้าคัญถ้าการกระท้าผิดลักษณะดังกล่าวเกิดขึ นบ่อยครั ง และจึงอาจเป็น
เรื่องเหมาะสมที่จะคุ้มครองสังคมด้วยการลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าลักษณะดังกล่าวเป็นระยะเวลา
ยาวนาน Chan Win Cheong จึงเห็นว่าควรจะมีการตีความการใช้โทษจ้าคุกระยะยาวให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจนว่าจะใช้กับใครบ้าง ผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต อาชญากรอันตรายที่ไม่
เข็ดหลาบ หรือรวมไปถึงผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมด้วย1352 เพ่ือไม่ให้เกิดความลักลั่นในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

ปัญหาประการที่สอง ปัญหาว่าศาลจะต้องก้าหนดโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลา
ยาวนาน (Preventive Detetion) หรือโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย (Corrective 
Training) ทันทีที่จ้าเลยมีประวัติการกระท้าผิดตรงตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือศาลสามารถใช้
ดุลพินิจเป็นอ่ืนได้ ในเรื่องนี นั น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) บัญญัติไว้
ตอนหนึ่งว่า “ถ้าเป็นที่พอใจแก่ศาลว่ากรณีจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสาธารณประโยชน์ว่า
จ้าเลยควรจะถูกคุมขังไว้เป็นระยะเวลาพอสมควร… เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษที่จะไม่กระท้าเช่นนั น 
ศาลจะต้องก้าหนดโทษ (Shall Sentence Him) เป็นระยะเวลายาวนาน 7 ถึง 20 ปี แทนโทษจ้าคุก
ตามกฎหมายส้าหรับความผิดดังกล่าว เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษเป็นอย่างอ่ืนที่ศาลจะไม่ก้าหนดโทษ
เช่นนั น1353 ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(1) บัญญัติว่า ถ้ากรณีเป็นที่

                                                           

สิงคโปร์ ที่ศาลในคดีเหล่านั นก็ไม่ได้ก้าหนดโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนาน ( Preventive 
detention) ให้แก่จ้าเลยดังกล่าว; Chan Wing Cheong, op.cit., p. 164. 

1350 PP v. Anathan s/o Mutair Chelliaya (Magistrate’s Appeal, 1994) 
1351 PP v. Anathan s/o Mutair Chelliaya (Magistrate’s Appeal, 1994); Chan Wing 

Cheong, op.cit., p. 164. 
1352 Ibid., p. 164. 
1353 Section 304(2) of the Singapore Criminal Procedure Code, “then, if the 

court is satisfied that it is expedient for the protection of the public that he should 
be detained in custody for a substantial period of time, followed by a period of 
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พอใจแก่ศาลว่า กรณีจะเป็นประโยชน์แก่จ้าเลยในการแก้ไขเปลี่ยนตนเอง (Reformation) และการ
ป้องกันอาชญากรรม …เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษที่จะไม่กระท้าเช่นนั น ศาลย่อมจะต้องพิพากษาให้
จ้าเลยต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือแก้ไขพฤตินิสัย (Corrective Training) เป็นระยะเวลา 5 ถึง 14 ปี 
แทนการก้าหนดโทษจ้าคุกตามกฎหมาย1354  ซึ่งการใช้ค้าว่า shall ที่แปลว่า จะต้อง ย่อมตีความได้
โดยทั่วไปว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นบทบังคับให้ศาลต้องลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยโทษตามกฎหมาย
ดังกล่าว (Mandatory Sentencing) เว้นแต่จะมี "เหตุผลพิเศษอ่ืนที่จะไม่ก้าหนดโทษเช่นนั น"1355  

อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าศาลในประเทศสิงคโปร์ใช้ดุลพินิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปในเรื่องนี  
ตัวอย่างเช่นศาลในคดีระหว่าง Mansor bin Omar v. PP คดีนี จ้าเลยให้การรับสารภาพในความผิด
ฐานพยายามลักกล่องใส่เงิน ซึ่งศาลประจ้าเขตพิพากษาลงโทษจ้าเลยด้วยโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน 7 ปี 
(Preventive Detention) โดยให้เหตุผลว่า “ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
12(2)(a) เมื่อจ้าเลยมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนด ก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้อง
ก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือป้องกันแก่จ้าเลย เว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษที่จะไม่กระท้าเช่นนั น ซึ่งในกรณีนี 
ศาลยังไม่อาจหาเหตุผลพิเศษอ่ืนได้” 1356  

ถึงกระนั น ศาลในอีกหลาย ๆ คดีก็ยังคงไว้ซึ่งการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความร้ายแรงของ
การกระท้าผิดในคดีที่ก้าลังพิจารณาอยู่ว่าสมควรจะก้าหนดโทษจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลา
ยาวนานหรือไม่ ซึ่งกลายเป็นการท้าลายแนวทางของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวไป1357 ตัวอย่างเช่น
ในคดีระหว่าง Jayakumaran s/o Govindasamy v. PP ที่จ้าเลยให้การรับสารภาพว่า กระท้าผิด
ฐานยุยงให้ผู้อ่ืนฉ้อโกง 5 กรรม และฐานลักทรัพย์ โดยที่จ้าเลยมีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท้า
ผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีการใช้ก้าลังท้าร้ายผู้อ่ืนมาก่อน ด้วยเหตุนี  แม้ว่ากรณีของจ้าเลยในคดีนี จะเข้า
หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ให้จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ศาลประจ้าเขตก็วินิจฉัย
ว่า “การต้องค้าพิพากษาครั งก่อนของจ้าเลยเกิดขึ นเมื่อ 10 ปี ที่แล้วและเป็นลักษณะการกระท้าผิดที่
ค่อนข้างแตกต่างจากการกระท้าผิดในคดีปัจจุบัน นอกจากนี  ทรัพย์ที่จ้าเลยเอาไปจากผู้เสี ยหายและ
จ้านวนเงินที่จ้าเลยได้รับก็ค่อนข้างจะไม่ได้สัดส่วนกับโทษจ้าคุก 7 ปี”1358 

นอกจากยังมีคดีระหว่าง PP v. Teng Tye Tong ที่จ้าเลยให้การรับสารภาพฐานโจรกรรม
ของในร้านค้ามีมูลค่า 104.90 ดอลลาร์สิงคโปร์ แม้ว่าจ้าเลยจะมีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษ
มาแล้ว 6 ครั ง ซึ่งรวมถึงความผิดฐานลักทรัพย์และปล้นทรัพย์ 4 ครั ง แต่ศาลก็ยังพิพากษาลงโทษ

                                                           

supervision if released before the expiration of his sentence, the court, unless it has 
special reasons for not doing so, shall sentence him to preventive detention for a 
period of 7 to 20 years in lieu of any sentence of imprisonment”  

1354 Section 304(1) of the Singapore Criminal Procedure Code.  
1355 Chan Wing Cheong, op.cit., p. 172. 
1356 Mansor bin Omar v. PP (Magistrate’s  Appeal, 1994) (appeal dismissed, 

Results of Appeals on Sentences from the Subordinate Courts for 1994); Ibid., p. 173. 
1357 Ibid., p. 173. 
1358 Jayakumaran s/o Govindasamy v. PP (Magistrate’s  Appeal, 1988); Ibid. 
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จ้าคุกจ้าเลยดังกล่าวเพียง 6 เดือน ด้วยเหตุผลว่า โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive detention) 
ซึ่งมีอัตราโทษจ้าคุกขั นต่้า 7 ปี อาจจะรุนแรงเกินไปส้าหรับพฤติการณ์การกระท้าผิดในคดีปัจจุบัน1359 
และในคดีระหว่าง  PP v. Manoharan s/o Madhavan จ้าเลยให้การรับสารภาพฐานปล้นทรัพย์มี
มูลค่า 748.30 ดอลลาร์สิงคโปร์ จ้าเลยดังกล่าวมีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษมาแล้ว 9 ครั ง 
และครั งสุดท้ายได้รับโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย (Corrective Training) เป็นระยะเวลา 5 ปี 
และรายงานที่เสนอต่อศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาโทษจ้าคุกระยะยาว (Preventive Detention 
Report) ก็แนะน้าว่าศาลควรก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวแก่จ้าเลยดังกล่าว แต่ศาลประจ้าเขตกลับ
ลงโทษจ้าคุก 3 ปี และเฆี่ยนอีก 6 ครั ง แทน โดยศาลเห็นว่าจ้าเลยเป็นเพียงพวกลักขโมยเล็ก ๆ น้อย ๆ 
และจ้าเลยก็ไม่ได้ท้าให้ผู้ใดได้รับบาดเจ็บในคดีก่อน ๆ  ดังนั น “การขังจ้าเลยไว้ด้วยวิธีการจ้าคุกระยะ
ยาวและยังจะลงโทษเฆี่ยนจ้าเลยดังกล่าวอีกจึงเป็นโทษที่ร้ายแรงเกินไปส้าหรับสภาพและพฤติการณ์
การกระท้าผิดในคดีปัจจุบัน…” อย่างไรก็ดีในชั นอุทธรณ์ จ้าเลยถูกพิพากษาลงโทษจ้าคุกระยะยาว
เป็นระยะเวลา 10 ปี และเฆี่ยนอีก 12 ครั ง1360 

ในเรื่องนี นั น Chan Wing Cheong นักวิชาการและนักกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เห็นว่า 
ศาลของประเทศสิงคโปร์ในสามคดีดังกล่าวข้างต้นไม่ควรพิจารณาโทษจากความความร้ายแรงของการ
กระท้าผิดในคดีปัจจุบัน เนื่องจากผิดไปจากเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องการให้มีการบังคับใช้
โทษจ้าคุกระยะยาว หรือโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย เมื่อการกระท้าผิดในคดีปัจจุบันมี
อัตราโทษจ้าคุกตั งแต่ 2 ปี ขึ นไป และจึงควรจะมีการแก้ไขกฎหมายให้ศาลต้องพิจารณาถึงความ
จ้าเป็นในการก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวและโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขให้เป็นปัจจัยต่างหากที่ศาล
จะต้องพิจารณาเพ่ือให้ศาลต้องค้นหาว่า โทษคุมขังเพ่ือป้องกันหรือโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤติ
นิสัยที่เหมาะสมส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้าดังกล่าวในการปกป้องคุ้มครองสังคมหรือเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดและเพ่ือป้องกันอาชญากรรม ดังนั น ผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการกระท้าผิดเดิมมาก่อน
อาจจะไม่จ้าต้องได้รับโทษจ้าคุกระยะยาวหรือโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย หากว่า
ตัวอย่างเช่น ผู้กระท้าผิดดังกล่าวมีความพยายามที่จะประพฤติตัวเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมาย 
ผู้กระท้าผิดมีญาติ เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่สามารถช่วยสนับสนุนและเต็มใจที่จะดูแลผู้กระท้าผิด 
การกระท้าผิดในคดีก่อน ๆ กับคดีปัจจุบันมีลักษณะแตกต่างกัน หรือผู้กระท้าผิดกระท้าผิดไปโดย
ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน ซึ่งในคดีลักษณะนี โทษจ้าคุกระยะยาวหรือโทษจ้าคุก
เพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย อาจจะไม่เหมาะสมส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้าดังกล่าว1361 

นอกจากนี  Chan Wing Cheong ยังเห็นว่า ศาลจะต้องค้านึงถึงความจ้าเป็นในการคุ้มครอง
สังคมหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษส้าหรับการ
กระท้าผิดครั งปัจจุบันของผู้กระท้าผิดด้วย ด้วยเหตุนี จึงต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อศาลว่าโทษดังกล่าวไม่

                                                           
1359 PP v. Teng Tye Tong (Magistrate’s  Appeal, 1988); Ibid. 
1360 PP v. Manoharan s/o Madhavan (Magistrate’s Appeal, 1994); Ibid., p. 174. 
1361 Ibid.  
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เพียงพอที่จะสามารถคุ้มครองสังคมได้และจึงสมควรก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวหรือโทษจ้าคุกเพ่ือ
ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าดังกล่าว1362 

แม้ว่า Chan Wing Cheong จะให้ความเห็นไว้ตั งแต่เม่ือครั งที่กฎหมายลงโทษจ้าคุกผู้กระท้า
ผิดซ ้าระยะยาวและโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย จะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 12 และปัจจุบันได้น้ามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 304(2) (ในกรณีของโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยปรากฏอยู่ในมาตรา 
304(1)) แต่เนื อหาของกฎหมายและอัตราโทษตามกฎหมายแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมาตรา 
304(2) ก็ยังคงใช้ถ้อยค้าว่า “ศาลจะต้องก้าหนดโทษ (Shall Sentence Him) เป็นระยะเวลา
ยาวนาน 7 ถึง 20 ปี แทนโทษจ้าคุกตามกฎหมายส้าหรับความผิดดังกล่าว เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษ
เป็นอย่างอ่ืนที่ศาลจะไม่ก้าหนดโทษเช่นนั น (The Court, Unless It Has Special Reasons for 
not Doing So, Shall Sentence Him to Preventive Detention for a Period of 7 to 20 
Years in Lieu of Any Sentence of Imprisonment)1363 อันมีลักษณะเป็นการบังคับการใช้
ดุลพินิจของศาลให้ต้องการก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าหากตีความตรงตามลาย
ลักษณ์อักษร ในขณะที่ศาลของประเทศสิงคโปร์ก็ยังคงรักษาแนวทางในการใช้ดุลพินิจในลักษณะของ
การชั่งน ้าหนักประวัติการกระท้าผิด ข้อเท็จจริง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวจ้าเลย และพฤติการณ์ต่าง  ๆ 
ในคดีว่า สมควรในการก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาว หรือโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย แก่
ผู้กระท้าผิดซ ้าหรือไม่มาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คดีระหว่าง Public Prosecutor v. Ng Chun 
Hian ที่เพ่ิงตัดสินเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2515 วินิจฉัยว่า 

“หลังจากท่ีศาลได้พิจารณารายงานการสืบเสาะและพินิจจ้าเลยเช่นเดียวกับเอกสารที่คู่ความ
ทั งสองฝ่ายอ้างส่งศาลแล้วเห็นว่า ที่จ้าเลยเคยได้รับโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย 
(Corrective Training) เป็นระยะเวลา 10 ปี มาแล้วนั นไม่ปรากฏว่ามีผลใด ๆ ต่อจ้าเลยแต่ประการ
ใด อย่างไรก็ดีศาลไม่คิดว่าจ้าเลยเป็นบุคคลที่เกินกว่าจะเยียวยาแก้ไขและดื อรั นมากจนสามารถที่จะ
แก้ไขปรับปรุงจ้าเลยได้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานของนักจิตวิทยาสามคนที่เสนอต่อศาล 
ข้อเท็จจริงที่ว่าจ้าเลยเคยถูกพิพากษาลงโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยมาแล้วจึงไม่อาจ
ขัดขวางไม่ให้ศาลก้าหนดโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยได้ เมื่อกรณียังเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า  
“กรณีจะเป็นประโยชน์แก่จ้าเลยในการแก้ไขเปลี่ยนตนเองและการป้องกันอาชญากรรม จ้าเลยจึง
สมควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือแก้ไขปรับปรุงพฤตินิสัยเป็นระยะเวลาหนึ่งอีกครั ง…ดังนั น ศาลจึง
ก้าหนดโทษจ้าคุกเพ่ือฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยเป็นระยะเวลา 12 ปี และโทษเฆี่ยนอีก 6 ครั ง”1364 

                                                           
1362Ibid., pp. 174-175. 
1363 เปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเดิม มาตรา 12 ใช้ถ้อยค้าว่า 

“…the court, unless it has special reasons for not so doing, shall pass in lieu of any 
sentence of imprisonment, a sentence of preventive detention or corrective 
training”, Section 12 of the Criminal Procedure Code (Amendment) Act (No 10 of 
1976). 

1364 Public Prosecutor v. Ng Chun Hian (Magistrate’s Appeal, 2014). 
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ในคดีระหว่าง Public Prosecutor v. Low Ji Qing จ้าเลยให้การรับสารภาพว่ากระท้าผิด
ฐานลักทรัพย์รวม 3 กรรม แต่จ้าเลยมีประวัติเคยถูกพิพากษาลงโทษจ้าคุกฐานลักทรัพย์หลายคดี จน
ในที่สุดในปี ค.ศ. 2000 ศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกจ้าเลยเป็นระยะเวลายาวนาน 10 ปี (Preventive 
detention) ภายหลังพ้นโทษดังกล่าว จ้าเลยกระท้าผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์อีกแต่จ้าเลยได้รับ
การรอการลงโทษเป็นระยะเวลา 36 เดือน อย่างไรก็ดีระหว่างรอการลงโทษในคดีดังกล่าว จ้าเลย
กระท้าผิดซ ้าอีก แต่ศาลก็ยังคงรอการลงโทษเป็นระยะเวลาอีก 36 เดือน ในปี ค.ศ. 2011 และ
ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารอการลงโทษเป็นครั งที่สอง จ้าเลยก็กระท้าผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์อีก ครั ง
นี ศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุก 13 เดือน เมื่อปี ค.ศ. 2013 แล้วจึงมากระท้าผิดในคดีนี เมื่อปี ค.ศ. 2014 
จ้าเลยจึงมีประวัติการกระท้าผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive 
Detention) ได้ แต่พนักงานอัยการโจทก์แถลงว่า ไม่ติดใจว่าศาลจะต้องลงโทษจ้าคุกจ้าเลยเป็น
ระยะเวลายาวนาน แต่ขอให้ศาลก้าหนดโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลาพอสมควรเนื่องจากจ้าเลยมีประวัติ
การกระท้าผิดค่อนข้างมากและจ้าเลยก็ไม่เคยส้านึกผิดและเพิกเฉยต่ออ้านาจของรัฐ  

อย่างไรก็ดี ปรากฏรายงานข้อเท็จจริงขึ นมาในคดีนี เป็นครั งแรกว่า พฤติกรรมของจ้าเลยมี
ความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางจิตของจ้าเลยที่ท้าให้จ้าเลยพฤติกรรมชอบสะสมสิ่งของของผู้อ่ืน 
ในที่สุดศาลวินิจฉัยว่า “ศาลเห็นด้วยกับพนักงานอัยการว่า โทษคุมขังเพ่ือป้องกันไม่ได้เป็นเครื่อง
รับประกันความประพฤติของจ้าเลยได้เมื่อพิเคราะห์ถึงอาการผิดปกติทางจิตของจ้าเลย แต่เมื่อ
พิเคราะห์ถึงการที่จ้าเลยไม่รู้สึกนึกผิดแม้ว่า ศาลประจ้าเขตจะเคยรอการลงโทษให้แก่จ้าเลยมาแล้ว 2 
ครั ง เพื่อให้จ้าเลยแก้ไขตนเองมาก่อนแล้ว กรณีจึงมีเหตุสมควรที่จะลงโทษจ้าคุกจ้าเลยเป็นระยะเวลา
พอสมควร ด้วยเหตุนี เมื่อพิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง พฤติการณ์ และเหตุบรรเทาโทษต่าง ๆ แล้ว ศาล
เห็นควรก้าหนดโทษจ้าคุก 3 ปี…เพ่ือให้จ้าเลยได้รับการบ้าบัดรักษาในระหว่างที่รับโทษในเรือนจ้าซึ่ง
น่าจะเป็นโทษที่เป็นธรรมและช่วยให้จ้าเลยสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้”1365 

นอกจากที่ศาลของประเทศสิงคโปร์จะค้านึงถึงข้อเท็จจริงและปัจจัยต่าง ๆ ว่าสมควรก้าหนด
โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (หรือโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย) แก่ผู้กระท้าผิดซ ้าหรือไม่แล้ว 
ศาลยังมักจะค้านึงด้วยว่า ระยะเวลาของโทษจ้าคุกด้วยว่าเหมาะสมแก่ผู้กระท้าผิดหรือไม่ 
ตัวอย่างเช่น คดีระหว่าง PP v. Tan Swee Kok ที่ศาลวินิจฉัยว่า “ในการประเมินระยะเวลาส้าหรับ
โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive detention) ศาลให้ความส้าคัญกับระยะเวลาของโทษจ้าคุกซึ่ง
น่าจะเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในคดี…”1366 ซึ่งกลายมาเป็นแนวทางที่จ้ากัดการใช้โทษ
จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนาน (และโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย) ซึ่ง 
Chan Wing Cheong เห็นว่าหากจะน้ากฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้อย่างตรงไปตรงมา ศาลก็ไม่ควร
จะให้น ้าหนักกับการกระท้าผิดในปัจจุบันในการพิจารณาความเหมาะสมและระยะเวลาของโทษคุมขัง
เพ่ือป้องกัน แต่ศาลควรจะค้านึงถึงลักษณะของผู้กระท้าผิดซ ้าและความจ้าเป็นในการแยกผู้กระท้าผิด

                                                           
1365 Public Prosecutor v .Low Ji Qing (2015) 
1366 Chan Wing Cheong, op.cit., p. 175. 
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ซ ้าดังกล่าวออกจากสังคมมากกว่า (และในกรณีของโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย ศาล
ควรจะค้านึงถึงแง่มุมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้ามากกว่า)1367  

ปัญหาประการที่สาม ปัญหาความทับซ้อนกันระหว่างโทษคุมขังเพ่ือป้องกันกับโทษจ้าคุกเพ่ือ
การฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย กล่าวคือ เนื่องจากการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วยการจ้าคุกเพ่ือการ
ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(1) มีที่มาและ
เจตนารมณ์เดียวกันกับโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention) ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายทั งสองรูปแบบดังกล่าวบัญญัติไว้ใน
มาตราเดียวกัน และมีเงื่อนไขเกี่ยวกับประวัติการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้าที่คล้ายคลึงกัน โดยมีข้อ
แตกต่างกันเพียงอนุมาตรา (a) ของกฎหมายทั งสองลักษณะดังกล่าวที่ในกรณีของโทษจ้าคุกระยะยาว
นั น ผู้กระท้าผิดซ ้าจะต้องมีประวัติการกระท้าผิดมาแล้ว 3 ครั ง แต่ในกรณีของโทษจ้าคุกเพ่ือการ
ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย ผู้กระท้าผิดซ ้าจะต้องมีประวัติการกระท้าผิดมาแล้ว 2 ครั ง ส่วนเงื่อนไขตาม
อนุมาตรา (b) ของกฎหมายทั งสองลักษณะดังกล่าวเหมือนกันทุกอย่างคือเกี่ยวข้องกับการกระท้าผิด 
3 ฐานความผิดในการพิจารณาคดีครั งเดียว และมีข้อแตกต่างเกี่ยวกับอายุของผู้กระท้าผิดซ ้าที่ศาล
สามารถก้าหนดโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยให้แก่ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีอายุ 18 ปี ขึ นไป 
ส่วนกรณีของโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน กฎหมายก้าหนดอายุขั นต่อของผู้กระท้าผิดซ ้าไว้ที่ 30 ปี รวมไป
ถึงข้อแตกต่างในเรื่องของวัตถุประสงค์ว่าจะลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมหรือจะ
ก้าหนดโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยอันเป็นวัตถุประสงค์ในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูตัวผู้กระท้าผิด
ซ ้าเป็นส้าคัญ ท้าให้กลายเป็นว่าศาลมีอ้านาจในการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางว่าจะก้าหนดโทษคุมขัง
เพ่ือป้องกันหรือโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีอายุตั งแต่ 30 ปี ขึ นไป 
ตัวอย่างเช่นในคดีระหว่าง Kua Hoon Chua v. pp ศาลประจ้าเขตยอมรับว่า “ศาลรู้สึกสองจิตสอง
ใจว่าจะสั่งให้มีการจัดท้ารายงานเพ่ือการพิจารณาโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย 
(Corrective Training Report) หรือให้ท้ารายงานเพ่ือการพิจารณาโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน 
(Preventive Detention Report)” ซึ่งในที่สุดศาลก็ตัดสินใจเลือกอย่างแรกเนื่องจากศาล “รู้สึกว่า
โทษคุมขังเพ่ือป้องกันที่มีอัตราโทษจ้าคุกขั นต่้า 7 ปี อาจจะรุนแรงเกินไป”1368  

ในคดีระหว่าง Tan Kim Huat v. PP หลังจากที่ศาลได้พิจารณาเงื่อนไขและข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
แล้ว จ้าเลยได้รับโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน 7 ปี แต่ในชั นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์แก้ไขเป็นโทษจ้าคุกเพ่ือการ
ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยเป็นระยะเวลา 6 ปี แทน1369และในคดีระหว่าง Silvarajoo v. PP ที่จ้าเลยให้
การรับสารภาพฐานบุกรุกและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนรวม 3 ข้อหา โดยที่จ้าเลยมีประวัติเคยต้องค้า
พิพากษาในความผิดลักษณะเดียวกันนี มาก่อน ซึ่งศาลประจ้าเขตเห็นว่าจ้าเลยมีลักษณะเป็นผู้
ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต ซึ่งพยานหลักฐานทุกอย่างในคดีนี ก็ค่อนข้างชี ให้เห็นว่าจ้าเลย
สมควรได้รับโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน อย่างไรก็ดีศาลกลับมีค้าวินิจฉัยว่า “โทษคุมขังเพ่ือป้องกันซึ่งมี

                                                           
1367 Ibid. 
1368 Kua Hoon Chua v. PP (Magistrate’s Appeal, 1994); Ibid., p. 177. 
1369 Tan Kim Huat v. PP (Magistrate’s Appeal, 1991) (appeal allowed, 1992 

Mallal’s Digest); Ibid., p. 178.  
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อัตราโทษจ้าคุกขั นต่้า 7 ปี อาจเป็นทางเลือกที่รุนแรงเกินไป” และจึงก้าหนดโทษจ้าคุกเพ่ือการ
ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยเป็นระยะเวลา 6 ปี แก่จ้าเลยแทน1370 

ตัวอย่างค้าพิพากษาดังกล่าวข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของศาลสิงคโปร์ที่ขาด
ความสอดคล้องกันในการตัดสินก้าหนดโทษว่าจะเลือกก้าหนดโทษใดให้แก่ผู้กระท้าผิดซ ้า  

ปัญหาประการที่สี่ ปัญหาว่าโทษตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในหลาย ๆ ฐานความผิดมี
ความรุนแรงที่ใกล้เคียงกับโทษคุมขังเพ่ือป้องกันหรืออยู่แล้ว เช่น ฐานปล้นทรัพย์ หรือข่มขืนกระท้า
ช้าเรา ที่มีอัตราโทษจ้าคุกค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 307(1) ของประเทศสิงคโปร์ ก้าหนดว่าในกรณีที่ผู้กระท้าผิดถูกพิพากษาว่ากระท้าผิด 3 กรรม
แยกต่างหากจากกันในการพิจารณาคดีเดียวกัน ศาลจะต้องก้าหนดให้นับโทษจ้าคุกส้าหรับการกระท้า
ผิดอย่างน้อย 2 ใน 3 กรรมเรียงติดต่อกันไป1371 ท้าให้ในบางคดีจ้าเลยถูกลงโทษส้าหรับความผิดแต่
ละฐานเมื่อนับโทษเรียงติดต่อกันแล้วมีโทษจ้าคุกสูงถึง 23 ปี ซึ่งสูงกว่าอัตราโทษสูงสุดของกฎหมาย
ลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) เสียอีก ท้าให้
การบังคับใช้กฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกันค่อนข้างเกินความลักลั่นในทางปฏิบัติอยู่พอสมควร1372 

อย่างไรก็ดี แม้จะมีปัญหาหรือประเด็นในการบังคับใช้กฎหมายก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน
หรือกฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยอยู่หลายประการซึ่งนักวิชาการมองว่าท้าให้
กฎหมายดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่ากฎหมายดังกล่าวยังมีข้อแตกต่างจาก
กฎหมายอื่น ๆ กล่าวคือ กฎหมายลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันหรือกฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไข
พฤตินิสัย ไม่ใช่เพียงกฎหมายที่ก้าหนดให้มีการขังผู้กระท้าผิดซ ้าไว้เป็นระยะเวลายาวนานกว่าอัตรา
โทษทั่วไปส้าหรับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้า แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีลักษณะพิเศษคือ 
กฎหมายดังกล่าวบังคับว่าผู้ที่ถูกลงโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลาและผู้ที่ถูกจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไข
พฤตินิสัย ก็ยงัจะต้องถูกควบคุมดูแลความประพฤติไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษอีกด้วย ท้าให้ผู้กระท้าผิด
เหล่านี ยังคงถูกติดตามดูแลสอดส่องและยังต้องได้รับการดูแลภายหลังพ้นโทษเป็นพิเศษอีกด้วย1373 

ถึงกระนั นไม่ว่าแนวทางการบังคับใช้กฎหมายลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลา
ยาวนาน และกฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย ของประเทศสิงคโปร์จะได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างไร แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังคงปรากฏการบังคับใช้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน 

หากมีการน้ากฎหมายที่ให้ลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนาน (Preventive 
Detention) (และกฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย) ของประเทศสิงคโปร์ มาบังคับใช้
กับประเทศไทยอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการกล่าวคือ 

                                                           
1370 Silvarajoo v. PP (Magistrate’s Appeal, 1995); Ibid.  
1371 Section 307(1) of the Criminal Procedure Code (Singapore); Ibid., p. 180.; 

บทความนี อ้างถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 และ 18 (Section 17 and 
section of the Criminal Procedure Code) ซึ่งเป็นกฎหมายเก่า 

1372 Ibid. 
1373 Ibid., p. 181. 
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1. ปัญหาว่า เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการปกป้องคุ้มครองสังคมแล้ว 
สมควรจะก้าหนดหลักเกณฑ์อย่างไรและจะพิจารณาจากหลักฐานใดในการพิจารณาว่าผู้กระท้าผิดซ ้า
มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมจนสมควรที่จะลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า
ที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดครั งปัจจุบันของบุคคลดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าไม่น่าจะถือเอาแต่ประวัติ
การกระท้าผิดซ ้าเป็นหลักเกณฑ์ดังเช่นกฎหมายเพ่ิมโทษทั่ว ๆ ไปของประเทศไทยได้ แต่ศาลน่า
จะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดเป็นจ้านวนมากเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจเนื่องจาก
กฎหมายลักษณะนี ขัดต่อหลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษตามทฤษฎีแก้แค้น
ทดแทนและอาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้กระท้าผิดเกินสมควรหากมีการใช้ดุลพินิจที่
ผิดพลาดไป ดังเช่นตัวอย่างคดีระหว่างของ Public Prosecutor v. Ng Chun Hian ข้างต้นที่มีการ
น้าความเห็นของนักจิตวิทยาถึงสามคนมาประกอบการใช้ดุลพินิจของศาล หรือตัวอย่างการใช้ดุลพินิจ
ของศาลในรัฐควีนส์แลนด์ ของประเทศออสเตรเลียว่าในการที่ศาลจะขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปภายหลัง
ครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษาหรือไม่นั น ศาลจะต้องพิจารณาประวัติการกระท้าผิด รายงานการ
ตรวจสุขภาพจิต และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ้าเลยก่อว่าจ้าเลยมีลักษณะเป็นบุคคลที่เป็น
อันตรายต่อชุมชนหรือไม่1374  

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า ในการพิจารณาว่าผู้กระท้าผิดใดสมควรจะได้รับโทษคุมขังเพ่ือ
ป้องกัน (หรือโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย) ซึ่งมีระยะเวลาจ้าคุกเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับ
การกระท้าผิดของบุคคลดังกล่าวในคดีปัจจุบัน ศาลไม่สมควรที่จะพิจารณาเพียงว่าจ้าเลยมีประวัติเข้า
หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ แต่ควรที่จะพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมและสภาพร่างกายหรือจิตใจของจ้าเลยว่า จ้าเลยยังมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่
หรือมีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าอีกหรือไม่ นอกจากนี ยังสมควรที่จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท้าผิดครั งก่อนกับครั งปัจจุบันว่ามีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันพอที่จะแสดงให้เห็นได้
ว่าจ้าเลยมีลักษณะเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยหรือไม่ ลักษณะการกระท้าผิดของจ้าเลยเป็นอันตราย
ต่อผู้อ่ืนหรือไม่ เจตนาในการกระท้าผิดของจ้าเลยในปัจจุบันว่ากระท้าไปโดยเจตนาหรือไม่ ที่ผ่านมา
จ้าเลยใช้ชีวิตอย่างไร พ่ึงพาการกระท้าผิดกฎหมายเป็นเครื่องเลี ยงชีพหรือไม่ จ้าเลยยังมีแนวโน้มที่จะ
สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้หรือไม่หากจ้าเลยได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูที่ตรงกับสภาพพฤติกรรมของ
จ้าเลย ที่ผ่านมาจ้าเลยเคยได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูจากกระบวนการยุติธรรมหรือไม่หรือถูกลงโทษเพียง
อย่างเดียว เป็นต้น เนื่องจากโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานหรือที่เรียกว่า การคุมขังเพ่ือป้องกัน 
(Preventive Detention) ย่อมเป็นโทษที่พรากไปซึ่งสิทธิเสรีภาพของบุคคล หากรัฐเพียงแต่ลงโทษ
จ้าคุกผู้กระท้าผิดลักษณะนี ไว้เป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่ท้าการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด หรือล้าพัง
โทษจ้าคุกก็ไม่อาจแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเหล่านี ได้เนื่องจากผู้กระท้าผิดดังกล่าวอาจเป็น
ผู้ป่วยโดยสภาพ เช่น มีอาการผิดปกติทางจิตท้าให้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม 
ก็มีแต่จะสร้างปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าและเป็นการสิ นเปลืองงบประมาณ และเมื่อผู้กระท้าผิดพ้น
โทษไปก็ยังคงจะกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกเพราะไม่สามารถกลับไปด้ารงชีพอย่างคนทั่วไปได้อีก  

                                                           
1374 Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act of 2003 (Queensland). 
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กรณีจึงมีความเสี่ยงว่า การน้ากฎหมายลักษณะนี มาปรับใช้กับประเทศไทยจะสามารถแก้ไข
ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าในประเทศไทยได้หรือไม่ หากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถประเมินได้ว่า
ผู้กระท้าผิดดังกล่าวสมควรจะได้รับโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน (Preventive Detention) หรือไม่ และการ
ลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันจะยุติปัญหาการกระท้าผิดซ ้าหรือปัญหาอาชญากรรมในคดีบางประเภท เช่น 
คดียาเสพติดในประเทศไทยได้หรือไม่ เนื่องจากการกระท้าผิดในคดียาเสพติดมีลักษณะเฉพาะและมี
ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากโทษจ้าคุกตามกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้เสพอีก
ด้วย เช่นปัจจัยทางด้านเงินตราที่อาจท้าให้ผู้กระท้าผิดกล้าที่จะเสี่ยงกระท้าผิดซ ้าแล้วซ ้าเล่า เป็นต้น  

2. ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวควรจะปล่อยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการก้าหนดโทษ
คุมขังเพ่ือป้องกันแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าอย่างเต็มที่ หรือให้เป็นกฎหมายในลักษณะของบทบังคับให้ศาล
ต้องก้าหนดโทษจ้าคุกดังกล่าวแก่ผู้กระท้าผิดซ ้า (Mandatory sentence) ดังเช่นกฎหมายเพ่ิมโทษ
ของประเทศไทย 

ผู้วิจัยเห็นว่า หากปล่อยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาว่าจะก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือ
ป้องกันอย่างเต็มที่แล้ว ก็อาจเกิดปัญหาความลักลั่นในการใช้ดุลพินิจได้หากปรากฏว่าศาลไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับตัวจ้าเลยที่เพียงพอ และหากกฎหมายไม่ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมใน
การก้าหนดโทษดังกล่าวที่ชัดเจนเพียงพอ เช่น ศาลอาจเห็นว่าจ้าเลยแม้จะมีประวัติการกระท้าผิดซ ้า
มาอย่างโชกโชนตั งแต่ยังเป็นเยาวชน แต่จ้าเลยก็มีอายุไม่มากนัก เช่น อาจมีอายุเพียง  20 ปี ซึ่งอาจ
ท้าให้ผู้พิพากษาบางคนไม่กล้าก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือป้องกันแก่จ้าเลยดังกล่าว   อย่างไรก็ดี หาก
กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นบทบังคับให้ศาลต้องลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก้าหนดทุกคนเสมอ ก็อาจมีปัญหาว่ากระบวนการยุติธรรมอาจไปลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าที่
ไม่ได้ถึงกับเป็นอันตรายต่อสังคมแล้วในปัจจุบัน แต่อาจจะกระท้าผิดในครั งปัจจุบันไปโดยไม่ทันคิด 
เช่น กระท้าผิดเพราะถูกยั่วยุให้เกิดอารมณ์โกรธหรือถูกกลั่นแกล้ง เป็นต้น แต่เพราะบุคคลดังกล่าวมี
ประวัติการกระท้าผิดซ ้าอยู่แต่เดิมท้าให้เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะต้องลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันจึงต้องรับ
โทษตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งอาจกลายเป็นภาระแก่กระบวนการยุติธรรมไปในที่สุด  

ดังนั น ในท้ายที่สุดแล้วก็อาจท้าให้เกิดปัญหาดังเช่นกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
สิงคโปร์ ที่แม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 304(2) จะใช้ถ้อยค้าในลักษณะ
บังคับให้ศาลต้องก้าหนดโทษคุมขังเพ่ือป้องกันแก่ผู้กระท้าผิดซ ้า แต่ศาลของประเทศสิงคโปร์ก็ยังคงใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในคดีและเก่ียวกับตัวผู้กระท้าผิดซ ้าว่าสมควรจะก้าหนดโทษ
คุมขังเพ่ือป้องกันแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีประวัติการกระท้าผิดเดิมเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่ง
ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยก็อาจเกิดปัญหาเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ที่ศาลไม่ต้องการก้าหนดโทษที่
ร้ายแรงเกินไปส้าหรับผู้กระท้าผิดบางคนและจึงท้าให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยวนกลับ
ไปสู่ปัญหาเดิมคือ ความลักลั่นในการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของผู้พิพากษาแต่ละคนในที่สุดนั่นเอง   

3. ปัญหาความขัดแย้งกับนิติประเพณีในกระบวนการยุติธรรมไทยที่ให้ความส้าคัญกับการลด
โทษให้แก่ผู้กระท้าผิดที่ให้การรับสารภาพ โดยอาศัยอ้านาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 
ซึ่งย่อมมีผลเป็นการลดทอนประสิทธิภาพของกฎหมายลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันที่มุ่งหมายตัดโอกาสใน
การกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดซ ้าบางประเภทให้ได้มากที่สุด ดังนั นหากจะน้ากฎหมายลงโทษจ้าคุก
ผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานมาบังคับใช้ให้ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ได้มากที่สุด
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แล้ว ก็อาจจ้าเป็นที่จะต้องมีการก้าหนดบทบัญญัติในลักษณะตัดทอนอ้านาจของศาลในการใช้เหตุ
บรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ดังกล่าวเสียก่อน  นอกจากนี ยังอาจพบปัญหา
จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้างมลทินที่ท้าให้ศาลไม่อาจถือว่าผู้กระท้าผิดเคยถูกศาลลงโทษมา
ก่อน ซึ่งอาจท้าให้บทบัญญัติที่ให้ก้าหนดโทษจ้าคุกระยะยาวแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าในลักษณะของประเทศ
สิงคโปร์กลายเป็นหมันไม่อาจบังคับใช้กับกับผู้กระท้าผิดซ ้าในประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาได้ทุกกรณี  

4. ปัญหาว่าผู้กระท้าผิดที่มีประวัติเข้าข่ายอาจถูกพิพากษาลงโทษคุมขังเพ่ือป้องกันได้หาก
กระท้าผิดซ ้าอีกจะสามารถเข้าใจเงื่อนไขของกฎหมายเพียงพอและสามารถชั่งน ้าหนักผลดีผลเสียของ
การกระท้าผิดซ ้าได้ดีเพียงพอจนสามารถยับยั งชั่งใจไม่กระท้าผิดกฎหมายได้หรือไม่ เพราะยังมีปัจจัย
อ่ืน ๆ อีกหลายประการนอกเหนือไปจากโทษตามกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด 
เช่น อาการผิดปกติทางจิตที่ท้าให้ผู้กระท้าผิดมีพฤติกรรมผิดปกติเพศ การติดยาเสพติดอย่างรุนแรง
จนต้องกลายเป็นผู้ค้ายาเสพติดเสียอีก การที่ผู้กระท้าผิดไม่สามารถหาหนทางกลับไปประกอบอาชีพ
สุจริตได้ภายหลังพ้นโทษครั งก่อน หรือปัจจัยทางครอบครัวและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  เป็นต้น  ซึ่งปัจจัย
เหล่านี ย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายด้วยการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจ้าต้องอาศัยการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพร่วมด้วย  

5. การก้าหนดโทษจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการ
กระท้าผิดในคดีปัจจุบันไปมากอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การที่กระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ต้องแบกรับภาระในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังมากจนเกินไป ภาวะผู้ต้องขังล้น
เรือนจ้า การที่ผู้กระท้าผิดพ้นโทษเมื่อมีอายุมากจนเกินไปและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกลับไป
ประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตภายหลังพ้นโทษกลายเป็นภาระแก่สังคมและอาจหวนกลับไปกระท้าผิด
ซ ้าอีก เป็นต้น  

6. และผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยของ
ประเทศสิงคโปร์ว่า แม้ว่าโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจาก
โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน เนื่องจากโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นส้าคัญ แต่เมื่อพิจารณาในเนื อหาแล้วจะเห็นว่า อัตราโทษจ้าคุกเพ่ือการ
ฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยเป็นระยะเวลา 5 ถึง 14 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 304(1) มีระยะเวลายาวนานอยู่พอสมควร จึงอาจกล่าวได้ว่าโดยเนื อหาแล้วโทษดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดเช่นเดียวกับโทษคุมขังเพ่ือป้องกัน 
นอกจากนี  แม้ผู้ที่ได้รับโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ ใน
ระหว่างอยู่ในเรือนจ้า แต่ด้วยเหตุที่ในปัจจุบันนี ปรัชญาของโทษจ้าคุกได้เปลี่ยนมาเป็นการจ้าคุกเพ่ือ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว และในเรือนจ้าต่าง ๆ ก็ล้วนแต่มีมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดต่าง ๆ 
ทั งการฝึกอบรม การศึกษา และวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูอ่ืน ๆ อยู่แล้ว ดังเช่นที่คณะกรรมการสอบสวนงาน
ราชทัณฑ์ (the Prison Inquiry Commission) ของประเทศสิงคโปร์ได้กล่าวไว้ว่า “วัตถุประสงค์ที่
แท้จริงของระบบราชทัณฑ์ก็คือการบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด เพ่ือที่ ผู้กระท้าผิด
เหล่านี จะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างผู้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีความผูกพันกับกฎหมาย”1375 

                                                           
1375 White Paper on the Report of the Prisons Inquiry Commission 1960 (Cmd 30 

of 1961), para 4; Report of the Singapore Prison Enquiry Commission (1948), paras. 89-
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จึงท้าให้โทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยเริ่มที่จะไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นพิเศษไปกว่าโทษอ่ืน ๆ 1376  

เช่นเดียวกัน หากประเทศไทยน้ากฎหมายจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยมาใช้บังคับ
กับประเทศไทย นอกจากจะมีปัญหาในท้านองเดียวกับการบังคับใช้กฎหมายคุมขังเพ่ือป้องกันดังที่
กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังเป็นกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดการทับซ้อนกันของโทษคุมจ้าคุกเป็นระยะเวลา
ยาวนาน (โทษคุมขังเพ่ือป้องกัน) กับโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัย นอกจากนี ยัง
กลายเป็นการจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าไว้เป็นระยะเวลายาวนานในท้านองเดียวกับโทษจ้าคุกเป็น
ระยะเวลายาวนาน แต่อ้างวัตถุประสงค์ว่าเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าแทน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
กระบวนการยุติธรรมไทยประสงค์ที่จะให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างแท้จริงแล้ว ก็ควรให้ความส้าคัญกับขั นตอนและมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้
เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องกับความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าและปัญหาอันเป็นที่มาของ
พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดซ ้าให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยให้กระบวนการยุติธรรมใช้เวลาใน
ระหว่างที่ผู้กระท้าผิดรับโทษจ้าคุกที่เหมาะสมกับการกระท้าผิดของตนเองนั นเองในการเข้ารับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูให้ตรงกับปัญหาให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งในกรณีของผู้กระท้าผิดซ ้านั น ผู้วิจัยเห็นว่าแทนที่ศาลจะ
จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าไว้เป็นระยะเวลายาวนานเกินสมควรแล้ว การให้ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีความเสี่ยงใน
การกระท้าผิดซ ้าสูงได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่โดยไม่ให้ผู้กระท้าผิดซ ้าได้รับการปล่อยตัวก่อนครบ
ก้าหนดโทษไปโดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและไม่เป็น
ภาระแก่กระบวนการยุติธรรมและรัฐจนเกินไป ทั งยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท้า
ผิดตามทฤษฎีทัณฑวิทยาทุกทฤษฎีอีกด้วย  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า แม้ว่ากฎหมายลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลายาวนาน ของ
ประเทศสิงคโปร์แม้จะมีวัตุประสงค์ในการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าในอนาคตเพ่ือปกป้องคุ้มครอง
สังคมเป็นส้าคัญ และโทษจ้าคุกเพ่ือการฝึกอบรมแก้ไขพฤตินิสัยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดซ ้า แต่กฎหมายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติค่อนข้างมากโดยเฉพาะปัญหา
เรื่องความลักลั่นในการใช้ดุลพินิจของศาลและความขัดแย้งกับนิติประเพณีและแนวปฏิบัติใน
กระบวนการยุติธรรมไทยอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจกลายเป็นเครื่องบั่นทอนประสิทธิภาพในการป้องปรามของ
การกระท้าผิดของโทษตามกฎหมายเสียเอง ประกอบกับที่ผ่านมาก็มีงานวิชาการด้านอาชญาวิทยาที่
ไม่รับรองประสิทธิภาพของการลงโทษผู้กระท้าผิดที่หนักเกินกว่าที่เหมาะสมกับการกระท้าผิดว่าจะ
สามารถลดการกระท้าผิดซ ้าลงได้ 1377 อีกทั งกฎหมายลักษณะนี ยังอาจก่อให้เกิดภาระแก่รัฐในด้าน
งบประมาณในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่ต้องโทษตามกฎหมายนี มากจนเกินไปอีกด้วยหากก้าหนดให้
มีการบังคับใช้ในลักษณะเป็นบทบังคับการใช้ดุลพินิจของศาล ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การให้ความส้าคัญกับ

                                                           

90 and Report of the Prisons Reorganization Committee (1975), para. 2.1.1.2; Chan 
Wing Cheong, op.cit, p. 180. 

1376 Ibid., p. 180. 
1377 Sarah French Russell, “Rethinking Recidivist Enhancements,” University of 

California, Davis Law Review 43 (2010).  
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การใช้เวลาที่ผู้กระท้าผิดต้องรับโทษที่เหมาะสมส้าหรับการกระท้าผิดของตนเองให้เป็นประโยชน์ให้ได้
มากที่สุดด้วยการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้ได้ตรงกับสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของ
พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและบรรทัดฐานของสังคมเพ่ือลดความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้า
ให้ได้มากที่สุดน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขท่ีตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง มากกว่าที่จ้าคุกผู้กระท้าผิดไว้เป็น
ระยะเวลายาวนานเพ่ือลงโทษหรือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าในระหว่างรับโทษ หรือเพ่ือให้ได้รับ
การแก้ไขฟ้ืนฟูจึงต้องคุมขังเพ่ือป้องกันเกินสมควรแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ช่วย
แก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดซ ้าอันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ นจากสภาพภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมของ
ผู้กระท้าผิดมากกว่า ดังจะน้าเสนอในหัวข้อถัดไปนี  

  
5.2 มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 
 

5.2.1 กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในกระบวนการยุติธรรม 
จากระบบกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ ผู้วิจัยแบ่งแยกรูปแบบกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของต่างประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบแรก กฎหมายที่ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการก้าหนดโทษของศาลไม่ว่าจะเป็น
วัตถุประสงค์เพ่ือการแก้แค้นทดแทน การป้องปรามการกระท้าผิด และการตัดโอกาสในการกระท้าผิด
ร่วมกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไม่ว่าจะให้ความส้าคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่า หรือกฎหมายที่
ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเพียงวัตถุประสงค์เดียวตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ
ระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ  และกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษ (Sentencing 
legislation) ของรัฐหรืออาณาเขตการปกครองต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย และ 

รูปแบบที่สอง กฎหมายที่ก้าหนดวัตถุประสงค์ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดทั งของศาล หน่วยงานราชทัณฑ์ งานคุมความประพฤติ และกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อย
ตัวผู้กระท้าผิดก่อนก้าหนดโทษซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายหลากหลายรูปแบบของทั งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

ในเรื่องนี นั น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากรัฐตระหนักได้ถึงความส้าคัญของปัญหาอาชญากรรมที่
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนและจึงมีนโยบายในการด้าเนินการกับปัญหาการ
กระท้าผิดกฎหมายที่ชัดแจ้งว่าต้องการจะเดินไปในแนวทางใด หรือมีนโยบายในการจัดการกับ
ผู้กระท้าผิดอย่างไร ต้องการแก้แค้นทดแทน ต้องการป้องปรามการกระท้าผิด ต้องการตัดโอกาสใน
การกระท้าผิดซ ้าหรือต้องการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดหรือให้ความส้าคัญกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
หลายวัตถุประสงค์ร่วมกัน  การมีกฎหมายที่ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการก้าหนดโทษไว้อย่างชัดเจนจะ
ช่วยให้ 

1. กระบวนการยุติธรรมทั งระบบไม่เฉพาะแต่ศาลยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่ในการลงโทษผู้กระท้า
ผิดโดยตรงเท่านั น สามารถตระหนักได้ถึงแนวนโยบายของรัฐว่ารัฐมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ใน
การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในส่วนของปัญหาอาชญากรรมอย่างไร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมตระหนักได้ถึงนโยบายของรัฐในภาพรวม และ 
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2. ในส่วนขององค์กรที่มีหน้าที่ในการลงโทษผู้กระท้าผิดโดยตรงคือศาลยุติธรรม การมี
กฎหมายที่ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการก้าหนดโทษไว้อย่างชัดแจ้งจะช่วยให้ผู้พิพากษาสามารถใช้
ดุลพินิจก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ไม่ขึ นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อม่ันในทฤษฎีการลงโทษส่วนตัวของผู้พิพากษา และยังจะท้า
ให้ผู้พิพากษาต้องค้านึงถึงวัตถุประสงค์ในการก้าหนดโทษเป็นส้าคัญโดยไม่ยึดติดกับบัญชีอัตราโทษ
มากเกินไป อันจะท้าให้การใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษของผู้พิพากษาเป็นไปได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ น  

นอกจากนี  ประเทศไทยควรมีกฎหมายที่ก้าหนดวัตถุประสงค์ แนวทาง และขั นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ  เช่นการก้าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นส้าคัญนั น ผู้วิจัยเห็นว่าหากกฎหมายที่ก้าหนดอ้านาจหน้าที่
ของหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ระบุวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานดังกล่าวที่ชัดแจ้ง นอกเหนือไปจากการก้าหนดเพียงว่าหน่วยงานดังกล่าวต้องท้าหน้าที่
อย่างไร มีอ้านาจประการใดบ้าง และก้าหนดโครงสร้างหน่วยงาน หรือก้าหนดแต่งตั งเจ้าพนักงานแล้ว
ก็จะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักได้ถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลไปถึง 

1. การก้าหนดแนวนโยบาย วิธีการด้าเนินงานและกระบวนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอัน
เกิดขึ นในการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายที่บัญญัติให้อ้านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานดังกล่าวก้าหนดไว้เป็นส้าคัญ ดังตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการบ้าบัดผู้ต้องขังและผู้ถูก
กักขังและสถานที่คุมขังตามกฎหมาย ค.ศ. 2005 ของประเทศญี่ปุ่นที่มีสาระใจความที่น่าสนใจว่า ใน
การควบคุมดูแลผู้กระท้าผิดและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องค้านึงถึง
ประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระท้าผิดเสมอ ที่ผู้วิจัยเห็นว่า กฎหมายใน
ลักษณะนี เป็นการวางนโยบายที่ส้าคัญรวมทั งเป็นเครื่องก้าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปโดยปริยายว่าจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายก้าหนดว่าจะต้อง
ให้ความส้าคัญกับการแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 

2. มีประโยชน์ในแง่หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น หากมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด การมีกฎหมายบัญญัติวัตถุประสงค์ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ก็จะช่วยให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถยกเอา
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดมาเป็นข้ออ้างในการขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐได้ หรือ
หากมีปัญหาเรื่องก้าลังคนผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูก็อาจสามารถยกเป็นข้ออ้างในการขออัตราเจ้าหน้าที่
จากรัฐบาลเพิ่มได้ เป็นต้น  

3. ช่วยลดปัญหาทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องตระหนักถึง
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดนับแต่ก้าวเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานวัน
แรก ไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายภายในของผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยและจึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ด้วยเหตุนี  การมีกฎหมายก้าหนดวัตถุประสงค์ อ้านาจหน้าที่ กรอบวิธีปฏิบัติงานหรือวิธี
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนส้าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะเป็นแนวทางที่
ส้าคัญในการปฏิบัติงานในภายภาคหน้ารวมทั งแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ก้าลัง
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ประสบอยู่เมื่อทุกหน่วยงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก้าหนดโดยไม่อาจจะขัดขืนหรืออ้างเอาวัตถุประสงค์อ่ืนใดมาหักล้างได ้

 
5.2.2 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดระหว่างต้องโทษจ้าคุกและระหว่างคุมความประพฤติ

ตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง 
ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของหลาย ๆ ประเทศรวมทั งประเทศไทยล้วนให้ความส้าคัญ

กับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเริ่มตั งแต่ชั นก้าหนดโทษของศาลไปจนถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ภายในเรือนจ้าเพราะตระหนักได้ว่าล้าพังการลงโทษผู้กระท้าผิดแล้วปล่อยให้ผู้กระท้าผิดหวนกลับสู่
สังคมโดยไม่เคยได้รับการแก้ไขพฤติกรรมหรือปัญหาของผู้กระท้าผิด ย่อมมีโอกาสสูงที่ผู้กระท้าผิดจะ
หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้า ในหลาย ๆ ประเทศจึงบรรจุเอากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบังคับโทษจ้าคุกแก่ผู้กระท้าผิดในเรือนจ้า เพ่ือให้เมื่อครบก้าหนดโทษ
และได้รับการปล่อยตัวแล้ว ผู้กระท้าผิดจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องตามท้านอง
คลองธรรมได้ ส้าหรับในกรณีที่ศาลพิพากษารอการลงโทษและให้คุมความประพฤติผู้กระท้าผิดไว้ ก็มี
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในระหว่างการคุมความประพฤติด้วยเช่นกัน โครงสร้างดังกล่าวมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเทศ แต่มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดวิธีปฏิบัติภายใน
หน่วยงานของแต่ละประเทศ ขึ นอยู่กับนโยบายและแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่ผู้มีอ้านาจ
ตัดสินใจเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม  

ในช่วงไม่ก่ีทศวรรษมานี นักอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ประเทศ
ในทวีปยุโรปหลายประเทศ1378 หรือแม้แต่ประเทศในเอเชียอย่างประเทศสิงคโปร์ ก็หันมาให้ความ
สนใจกับกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองของนัก
อาชญาวิทยาชาวแคนาดา หลักการดังกล่าวให้ความส้าคัญกับการประเมินความเสี่ยงในการกระท้าผิด
ซ ้าของผู้กระท้าผิดด้วยเครื่องมือประเมินความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบเช่น LSI-R (Level of Service 
Inventory-Revised) หรือ LSI/CMI (Level of Service/Case Management Inventory) โดยมี
หลักการว่าควรจะด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าค่อนข้างสูง ส่วน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงต่้าไม่มีความจ้าเป็นมากเท่าใดนัก ส้าหรับการจัดโปรแกรม
การแก้ไขฟ้ืนฟูให้กับผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงสูงจ้าเป็นจะต้องจัดให้เหมาะสมกับความต้องการอัน
เป็นสาเหตุที่น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดรวมถึงความสามารถทางด้านกระบวนการ
นึกคิดและจะต้องมีการปรับรูปแบบกระบวนการให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ แรงบันดาลใจ
และความสามารถของผู้กระท้าผิด โดยโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักการนี ให้ความส้าคัญกับการบ้าบัด
พฤติกรรมและกระบวนการนึกคิด (Cognitive-Behavioral Treatment) ของผู้กระท้าผิดให้ด้าเนิน

                                                           
1378 Antigone Nina Vitopoulos, The Efficacy of the Risk-Need-Responsivity 

Framework in  Guiding Treatment for Female Young Offenders (Masters of Arts 
Thesis, Human Development and Applied Psychology, University of Toronto, 2011), p. 
2. 
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ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและจะต้องมีระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงในการ
กระท้าผิดซ ้า1379 จึงกล่าวได้ว่าการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักการนี เป็นหลักการที่พยายาม
เข้าถึงปัญหาตามสภาพของผู้กระท้าผิดแต่ละคนให้ได้มากที่สุดด้วยการพยายามจ้าแนกปัญหาของ
ผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคล ในขณะที่กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดรูปแบบเดิมมีลักษณะเป็นการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดทั่ว ๆ ไป เช่นการจัดการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การสันทนาการ หรือการจัด
โปรแกรมบ้าบัดตามประเภทของฐานความผิดที่ได้กระท้าไป  

อย่างไรก็ดี การด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การ
ตอบสนองเป็นกระบวนการที่จ้าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและต้องอาศัยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะสูงจึงจะสามารถจ้าแนกประเภทของผู้กระท้าผิด ชักจูงใจผู้กระท้าผิดให้มี
แรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถน้าผลการจ้าแนกผู้กระท้าผิดมาปรับใช้ และจัดโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมรวมไปถึงกับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้สอดคล้องกับความสามารถและ
พัฒนาการของผู้กระท้าผิดที่เปลี่ยนแปลงไป คอยส่งเสริมก้าลังใจให้ผู้กระท้าผิดในการแก้ไขตนเอง 
และตรวจสอบประเมินความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของผู้กระท้าผิดอย่างสม่้าเสมอตามหลักการ
ใช้ความรู้ในเชิงประจักษ์ (Evidenced-based practice)1380 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีการที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในประเทศไทยเพราะเป็นวิธีการที่ให้ความส้าคัญกับการเข้าถึง
สาเหตุการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูง แต่การจะน้าหลักการ
ความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยไม่มีสภาพเป็นเพียง
หลักการที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่อ้างว่าให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
แต่ขาดการด้าเนินการและส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
หรือให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นรองจากวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
ในความเป็นจริงแล้ว ด้วยเหตุนี ก่อนที่จะน้าหลักการนี มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จะต้องมีการ
แก้ไขปัญหาต่อไปนี เสียก่อนกล่าวคือ 

1. ปัญหาการขาดแนวทางที่ชัดเจนในแง่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติให้แนว
ทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการกับผู้กระท้าผิดในกระบวนการ
ยุติธรรม กล่าวคือตราบใดที่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟู

                                                           
1379 James Bonta and Don A. Andrews, Risk-Need-Responsivity Model for 

Offender Assessment for Offender Assessment and Rehabilitation 2007-06, p. 1, 
Retrieved May 9, 2015 from http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-
rspnsvty/rsk-nd-rspnsvty-eng.pdf 

1380 U.S. Department of Justice, Crime & Justice Institute, Implementing 
Evidence-Based Practice in Community Corrections: The Principles of Effective 
Intervention (April 30, 2004), pp. 4-7, Retrieved June 30, 2015 from http://www 
.doc.ks.gov/community-corrections/resources/Implementing%20EBP%20in%20 
Community%20Corrections_%20The%20Principles%20of%20Effective%20 
Intervention.pdf 
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ผู้กระท้าผิดในกระบวนการยุติธรรมแล้ว การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดก็จะยังคงเป็นเพียงแนวนโยบาย
ของผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ นอยู่กับความคิดเห็นและความ
สนใจของผู้บริหารหน่วยงานที่มีต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดแต่ละท่าน ซึ่งความไม่ชัดเจนของการให้
ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างต่อเนื่องและจริงจังในระดับผู้บริหารหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงไปภาครัฐบาลย่อมส่งผลต่อเนื่องไปถึงการให้ความส้าคัญกับการหา
ทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นเช่นปัญหาด้านงบประมาณ อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ สถานที่ด้าเนินการ
แก้ไขฟ้ืนฟู การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนและภาคประชาชน เป็นต้น ไปจนถึงทัศนคติ ความใส่ใจ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูกระท้าผิด
อันเป็นอุปสรรคในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด นอกจากนี การขาดกฎหมายที่ชัดเจนดังกล่าว
ยังอาจท้าให้ประชาชนขาดความตระหนักถึงความส้าคัญของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด โดยเข้าใจว่า
กระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่เฉพาะการน้าตัวผู้กระท้าผิดมาลงโทษเท่านั น ท้าให้ขาดการสนับสนุน
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจากภาคประชาชน ดังนั น จึงจ้าเป็นที่จะต้องท้าให้การแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดกลายเป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการเสียก่อน มิฉะนั นแล้วไม่
ว่านักวิชาการจะเสนอหลักการหรือกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพมากเพียงใด ก็ไม่อาจน้าหลักการหรือกระบวนการดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริงได้เนื่องจากขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างจริงจัง  ดัง
ตัวอย่างของกรมคุมประพฤติที่น้าเอาขั นตอนการจ้าแนกผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง -ความ
ต้องการ-ความจ้าเป็นมาใช้ในการจ้าแนกผู้ถูกคุมความประพฤติในเบื องต้น แต่ไม่สามารถน้าผลที่ได้
จากการจ้าแนกผู้กระท้าผิดไปใช้ประโยชน์ในขั นตอนต่อไปได้เนื่องจากอุปสรรคหลาย ๆ ประการที่
เป็นปัญหาต่อเนื่องมายาวนานแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  

2. ปัญหาใหญ่ในการด้าเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันคือปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าที่
เป็นอุปสรรคที่ส้าคัญที่เป็นอุปสรรคที่ส้าคัญต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคลหรือให้
เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละรายมากที่สุดตามหลักความเสี่ยง -ความต้องการ-การตอบสนอง 
เนื่องจากเรือนจ้าต้องเน้นให้ความส้าคัญกับการควบคุมผู้ต้องขังเพ่ือความปลอดภัยมากกว่า 
นอกจากนี ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ อีกหลายประการได้แก่ ปัญหาด้านสถานที่ที่ท้าให้ไม่อาจแยกตัวผู้กระท้า
ผิดที่จ้าเป็นจะต้องได้รับการบ้าบัดเป็นพิเศษออกจากผู้ต้องขังอ่ืน ๆ ได้ และไม่อาจแยกประเภทของ
ผู้ต้องขังตามประเภทปัญหาของผู้ต้องขังได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิด ปัญหาเจ้าหน้าที่เรือนจ้าและทัณฑสถานต้องปฏิบัติหน้าที่ทั งควบคุมดูแลผู้ต้องขังและ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ทั งในแง่ความเหน็ด
เหนื่อยของเจ้าหน้าที่และการต้องปฏิบัติหน้าที่ทั งสองอย่างที่มีบทบาทแตกต่างกันเป็นอย่างมาก และ
ปัญหาด้านงบประมาณท่ีในปัจจุบันงบประมาณมากกว่าร้อยละ 98 ได้รับการจัดสรรไปกับการควบคุม
ผู้ต้องขัง คงเหลืองบประมาณส้าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเพียงเล็กน้อยเท่านั น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
ปัญหาหลาย ๆ ด้านเหล่านี ท้าให้กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในปัจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ 
อยู่มาก  

3. ในส่วนของงานคุมประพฤติก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันกับกรมราชทัณฑ์คือปัญหา
ด้านงบประมาณ ก้าลังเจ้าหน้าที่และสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด นอกจากนี 
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แม้กรมคุมประพฤติจะศึกษาและน้าระบบการจ้าแนกผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง -ความต้องการ-
ความจ้าเป็นมาใช้ตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขผู้กระท้าผิดตาม
หลักการดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติงานภายในกรมคุม
ประพฤติเช่นกัน    

ด้วยเหตุนี  หากประเทศไทยจะน้าหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองมาปรับใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ้าเป็นที่กระบวนการยุติธรรมไทยจะต้องให้
ความส้าคัญกับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างแท้จริง  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
จะต้องไม่มีสถานะเป็นเพียงนโยบายสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของกระบวนการยุติธรรมเท่านั น 
แต่จะต้องเป็นนโยบายที่ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าและให้ความส้าคัญด้วยการน้าไปปฏิบัติจริงและร่วมกัน
หาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ นในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือให้การแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในทางปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมและ
การกระท้าผิดซ ้าให้ได้มากท่ีสุด 

  
5.2.3 การปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด  
ระบบการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษของแต่ละประเทศมีลักษณะแตกต่างกัน

ไปในรายละเอียด แต่เมื่อเปรียบเทียบระบบการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษตามค้า
พิพากษาของทั งสามประเทศกับประเทศไทยจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบการลดวัน
ต้องโทษและการพักการลงโทษเป็นเครื่องมือในการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศไทยไม่ถึงกับมีความแตกต่างกันมากนักกล่าวคือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้กระท้าผิดสามารถพัฒนาและแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้ รวมไปถึงอาจมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการ
เรือนจ้าเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยมากขึ นเนื่องจากผู้ต้องขังต้องพยายามปฏิบัติตัวให้อยู่ในระเบียบวินัย
เพ่ือที่จะได้รับการเลื่อนชั นเพ่ือสะสมวันลดวันต้องโทษและได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษ โดย
ระบบการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษของต่างประเทศโดยเฉพาะระบบการพักการลงโทษเป็นระบบ
ที่ให้ความส้าคัญกับการพิจารณาความประพฤติหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้ต้องขังเป็นส้าคัญ  

ส่วนการอภัยโทษในต่างประเทศทั งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศสิงคโปร์เป็นระบบที่เน้นการพิจารณาอภัยโทษเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริงตามแต่ความ
ประสงค์ของผู้มีอ้านาจในการอภัยโทษเช่น พระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีตามค้าแนะน้าของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ค้าแนะน้าให้การอภัยโทษ  แต่จะเห็นได้ชัดว่าระบบการพระราชทานอภัยโทษ
เป็นการทั่วไปของประเทศไทยนอกจากจะเป็นระบบที่เกิดขึ นตามพระราชประเพณีเดิมของ
พระมหากษัตริย์ในการแสดงพระเมตตากรุณาแก่ประชาชนแล้ว ยังกลายเป็นเครื่องมือของกรม
ราชทัณฑ์ในการระบายปริมาณผู้ต้องขังออกจากเรือนจ้าและทัณฑสถานเพ่ือบรรเทาปัญหาผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจ้าอีกด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าระบบการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปของประเทศไทยเป็น
ระบบที่ให้ความส้าคัญกับการก้าหนดกฎเกณฑ์ในการลดโทษหรือปล่อยตัวผู้ต้องขังและกฎเกณฑ์ใน
การจ้ากัดประเภทของผู้ต้องขังที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเป็นส้าคัญ โดยขาด
การพิเคราะห์พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดของผู้กระท้าผิดแต่ละคนโดยสิ นเชิง อันเป็น
ระบบที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีลักษณะของการตีเส้นบรรทัดฐานไว้ ใครมีคุณสมบัติตามบรรทัดฐานก็จะได้รับ
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การปล่อยตัวหรือลดโทษ ใครมีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามบรรทัดฐานก็จะไม่ได้รับการปล่อยตัว
หรือลดโทษ ขัดกับแนวทางของทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูที่ให้ความส้าคัญกับตัวผู้ต้องขังแต่ละคนใน
รายละเอียดมากกว่าการตีเส้นก้าหนดกรอบไว้เช่นนี    

นอกจากนี ยังขัดกับหลักการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนที่ให้ความส้าคัญกับโทษที่ต้องได้
สัดส่วนกับการกระท้าผิด ท้าให้โทษตามกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดแก่
ประชาชนทั่วไปเมื่อเห็นว่ามีผู้กระท้าผิดได้รับการปล่อยตัวไปก่อนครบก้าหนดโทษเป็นจ้านวนมาก 
รวมไปถงึการเสื่อมประสิทธิภาพในการป้องปรามเป็นการเฉพาะเมื่อผู้กระท้าผิดทราบช่องทางที่จะพ้น
โทษได้เร็วและจึงเห็นว่าน่าเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าอีกเพราะแม้จะถูกจับไปลงโทษตามกฎหมายก็
อาจจะมีช่องทางหลุดพ้นจากโทษเร็วกว่าก้าหนด และยังขัดกับหลักการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า
เพราะผู้กระท้าผิดถูกปล่อยตัวออกมาเร็วกว่าก้าหนดโทษตามกฎหมายท้าให้มีโอกาสหวนกลับไป
กระท้าผิดซ ้าอีก  

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยยังคงเห็นด้วยกับความจ้าเป็นที่จะต้องมีระบบการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อน
ครบก้าหนดโทษตามกฎหมายเพ่ือชักจูงใจให้ผู้กระท้าผิดพยายามแก้ไขตนเองและเพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารจัดการเรือนจ้าและทัณฑสถาน หากว่าผู้กระท้าผิดที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนด
โทษไปนั นเคยผ่านกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูมาแล้ว และมีพัฒนาการในการแก้ไขปรับปรุงตนเองเป็นที่
น่าพอใจหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าต่้า ไม่จ้าต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เข้มข้นเท่าผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูง อีกทั ง การปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษจะช่วยลดโอกาสในการเรียนรู้และเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่ดีจากเพ่ือนผู้ต้องขังด้วยกัน หรือก็คือประโยชน์ที่จะได้จากการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดตาม
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดมีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้จากวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
ผู้กระท้าผิดอื่น ๆ  ดังนั น หากรัฐสามารถปรับปรุงระบบการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษ
ทั งการพักการลงโทษและการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปของไทยให้เป็นระบบที่ให้
ความส้าคัญกับการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดอย่างแท้จริง และด้วยการคัดกรอง
ผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าต่้าและสามารถแก้ไขตนเองได้ให้ออกจากเรือนจ้าได้เร็ว
ขึ นด้วยการพักการลงโทษให้แก่ผู้กระท้าผิดเหล่านี  โดยไม่ต้องรอพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย
โทษซึ่งไม่ได้มีบ่อยครั งนัก ก็น่าจะช่วยลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าลงได้ และยังเป็นไปตามแนวทาง
ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็ยังคงจ้าคุกผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูง
ไว้เพ่ือให้ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่และตรงกับปัจจัยเสี่ยงในการกระท้าผิดกฎหมายของบุคคล
ดังกล่าวตามแนวทางความเสี่ยง ความต้องการ การตอบสนอง (Risk-Need-Responsivity) ของ
ต่างประเทศซึ่งเป็นแนวทางตามทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเช่นเดียวกัน และในขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถรักษาสมดุลของทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดและทฤษฎีป้องปราม
การกระท้าผิดซ ้าไว้ได้ เพราะผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูงเหล่านี ยังต้องรับโทษ
ตามค้าพิพากษาและยังต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย  

กล่าวโดยสรุป การใช้มาตรการลงโทษที่อาศัยแนวความคิดตามทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้า
ผิดหรือการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าที่มากจนเกินไป จนเพิกเฉยต่อทฤษฎีแก้แค้นทดแทนไป
ค่อนข้างมากของต่างประเทศกลับกลายเป็นก่อให้เกิดประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งในทางกฎหมาย ทั ง
ยังก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการที่ท้าให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเหล่านั นไม่อาจ
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บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการป้องกันหรือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าได้อย่างเต็มที่ การน้า
มาตรการในลักษณะดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาจึงอาจจะไม่เหมาะสม ใน
เมื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยก็มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นของตนเองและยังประสบปัญหาในการ
ด้าเนินงานอยู่หลาย ๆ ประการที่จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเสียก่อน ในขณะเดียวกันความพยายามใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้ตรงกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าของผู้กระท้าผิด
กลับกลายมาเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า ช่วยแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดได้
อย่างตรงจุดและสามารถช่วยลดอัตราการกระท้าผิดซ ้าได้หากปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักความเสี่ยง-
ความต้องการ-การตอบสนอง งานวิจัยนี จึงพบข้อสรุปและจึงขอน้าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขและ
เพ่ิมเติมกฎหมายต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่อาจน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าที่
เหมาะสมกับลักษณะกระบวนการยุติธรรมของไทยในปัจจุบันได้ดังจะน้าเสนอต่อไปในบทถัดไปซึ่งเป็น
บทสุดท้ายของงานวิจัยนี   
 
 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
หลังจากที่ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้า มาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท้าผิดซ ้าในทางทฤษฎีทัณฑวิทยา มาตรการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าที่บังคับใช้จริง
ในปัจจุบันของต่างประเทศและประเทศไทย ข้อดี ข้อเสีย และปัญหาในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว 
และการท้าความเข้าใจรากฐานทางทฤษฎีทัณฑวิทยาอันเป็นที่มาของมาตรการต่าง  ๆ ของ
ต่างประเทศและประเทศไทยเหล่านั นแล้ว จึงน้าไปสู่ข้อสรุปว่า กระบวนการยุติธรรมของไทยควรจะ
ยึดถือแนวทางของทฤษฎีทัณฑวิทยาใดด้วยการก้าหนดกรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาที่เหมาะสม
ในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าในประเทศไทย และการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมใน
การลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าในกระบวนการยุติธรรมไทยที่สอดคล้องกับกรอบ
แนวความคิดทางทัณฑวิทยาดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี  

  
6.1   กรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท้าผิดซ ้าในประเทศไทย 
 

จากการศึกษาวิจัยทั งมาตรการลงโทษและมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดทั งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศแล้ว งานวิจัยนี ศึกษาพบว่าในต่างประเทศมีแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้าที่ชัดเจนดังแสดงปรากฏออกมาเป็นมาตรการต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมที่ให้น ้าหนักกับทฤษฎีทัณฑวิทยาบางทฤษฎีเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณา
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกลับปรากฏว่า เป็นกระบวนการยุติธรรมที่สับสน เป็นไปคนละ
แนวทาง และไม่อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่ให้ความส้าคัญกับทฤษฎีทัณฑวิทยาใดแน่ 
งานวิจัยนี จึงขอน้าเสนอกรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาของต่างประเทศและประเทศไทยเพ่ือ
น้าไปสู่ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เหมาะสมส้าหรับการแก้ไขปัญหาผู้กระท้าผิดซ ้าดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี  

     
6.1.1 กรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาของต่างประเทศในปัจจุบัน  
ผลจากการศึกษากฎหมายลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าและกฎหมายแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของ

ต่างประเทศพบว่า ต่างประเทศมีมาตรการทางกฎหมายที่ให้น ้าหนักกับทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้า
ผิด ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิด และทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นอย่างมาก โดยแบ่งประเภท
ของมาตรการได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี  

มาตรการประเภทแรก มาตรการจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดที่มีประวัติการกระท้าผิดซ ้าหรือมี
ความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าอีกไว้เป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดเหล่านี มีโอกาส
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กลับสู่สังคมแล้วกลับไปกระท้าผิดกฎหมายอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิต ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
เกินไปกว่าที่เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดดังกล่าว แต่ เป็นระยะเวลาที่
กฎหมายหรือศาลเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่สามารถตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าได้ และยังอาจช่วยป้อง
ปรามไม่ให้ผู้กระท้าผิดนั นหรือบุคคลอ่ืน ๆ คิดที่จะกระท้าผิดกฎหมายอีก ซึ่งกฎหมายของบาง
ประเทศก็ให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในระหว่างที่ผู้กระท้าผิดรั บโทษจ้าคุกด้วย 
นอกจากนี  กฎหมายของบางประเทศยังจ้ากัดสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษอีก
ด้วย มาตรการลักษณะนี จึงแทบจะไม่ให้ความส้าคัญกับโทษที่ได้สัดส่วนกับพฤติการณ์การกระท้าผิด
ของผู้กระท้าผิดตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทน  

ส้าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าศาลจะพิพากษาจ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลา
ยาวนานหรือไม่นั น มี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก กฎหมายที่ก้าหนดให้ศาลพิจารณาจากประวัติการ
กระท้าผิดของผู้กระท้าผิดแต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ หากปรากฏว่าผู้กระท้าผิดมีประวัติการกระท้า
ผิดในอดีตตามฐานความผิดที่กฎหมายก้าหนดและมีจ้านวนครั งที่เคยกระท้าผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก้าหนด บุคคลดังกล่าวก็จะต้องถูกจ้าคุกไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายก้าหนดหรือตามที่
ศาลมีดุลพินิจก้าหนดโทษภายใต้กรอบอัตราโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ หลักเกณฑ์ลักษณะนี จึงมี
ลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐานตายตัว และหลักเกณฑ์ประเภทที่สองคือ กฎหมายของบาง
ประเทศก้าหนดด้วยว่า ศาลจะต้องพิจารณาด้วยว่า มีความจ้าเป็นที่จะต้องคุ้มครองความปลอดภัย
หรือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือไม่ด้วย  หรือเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือป้องกันไม่ให้
ผู้กระท้าผิดกระท้าผิดอีก 

มาตรการประเภทที่สอง มาตรการที่ให้อ้านาจศาลในการจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดที่มีความ
เสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าไว้เพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า เพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมและความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน และยังเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเหล่านั นในระหว่างที่ถูก
จ้าคุกหรือขังไว้เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วย ซึ่งผู้กระท้าผิดจะได้รับการปล่อยตัว
ต่อเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระท้าผิดดังกล่าวสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้ว แต่ไม่ใช่เมื่อครบ
ก้าหนดโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้าหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
กระท้าผิดซ ้าตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทน  

โดยหลักเกณฑ์และปัจจัยที่ศาลใช้ในการพิจารณาว่าสมควรจะจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดไว้เป็น
ระยะเวลายาวนานดังกล่าวนี หรือไม่นั น ศาลจะพิจารณาจากตัวผู้กระท้าผิดว่ายังมีความเสี่ยงที่จะ
กระท้าผิดซ ้าและบุคคลดังกล่าวมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคมหรือผู้อ่ืนหรือไม่หากผู้กระท้าผิดไม่ถูก
จ้าคุกหรือขังไว้เป็นระยะเวลายาวนาน กล่าวคือ ในการพิจารณาออกค้าสั่งหรือพิพากษาให้ผู้กระท้า
ผิดใดต้องถูกจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานหรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัว
ผู้กระท้าผิดทั งข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุ อาชีพ ประวัติการศึกษา รายได้ หรือครอบครัว เป็นต้น 
ข้อมูลด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ จิตแพทย์ หรือ
นักจิตวิทยา เป็นต้น ประวัติการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิด หรือข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท้า
ผิดในคดีนี และในคดีอ่ืน ๆ ที่ผู้กระท้าผิดเคยถูกด้าเนินคดีมาก่อน ความเห็นของบุคคลต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เสียหาย ครอบครัวของผู้กระท้าผิด หรือพนักงานอัยการ เป็นต้น เพ่ือพิจารณาความ
เสี่ยงที่บุคคลดังกล่าวจะกระท้าผิดซ ้าและความจ้าเป็นในการปกป้องคุ้มครองสังคม ทั งนี ช่วงเวลาใน
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การท้าค้าสั่งมีทั งขณะที่ศาลมีค้าพิพากษาโดยศาลจะก้าหนดโทษแต่ในนามแก่ผู้กระท้าผิดพร้อมกับมี
ค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดต่อไปเมื่อครบก้าหนดโทษแต่ในนามโดยจะมีกระบวนการตรวจสอบความ
เหมาะสมของค้าสั่งเมื่อได้รับโทษแต่ในนามครบถ้วนแล้ว หรือศาลจะมีค้าสั่งหลังจากที่ผู้กระท้าผิด
ได้รับโทษตามค้าพิพากษาจนใกล้ครบก้าหนดโทษแล้วจึงมีค้าสั่งให้ขังผู้กระท้าผิดต่อไปเพราะยังมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่ ทั งนี ขึ นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐ และหากศาลมีความเห็น
ว่าควรจะจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดไว้เป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมและประชาชน
แล้ว ในการพิจารณาว่าจะปล่อยตัวผู้กระท้าผิดไปหรือไม่ และเมื่อใด ก็ยังจะต้องพิจารณาว่าผู้กระท้า
ผิดสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้วหรือไม่ในระหว่างที่รับโทษจ้าคุก หลักเกณฑ์ตามกฎหมายลักษณะ
นี จึงค่อนข้างอ่อนไหวขึ นอยู่กับข้อมูลที่ปรากฏ ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดุลพินิจของศาล  

มาตรการประเภทที่สาม มาตรการที่ให้ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท้าผิดที่ยังมี
ความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าไว้ภายหลังพ้นโทษ เป็นมาตรการที่ผู้กระท้าผิดยังต้องรับโทษจ้าคุกตามที่
เหมาะสมและได้สัดส่วนกับพฤติการณ์การกระท้าผิดของตนเอง แต่ศาลยังมีอ้านาจพิพากษาว่า เมื่อ
ผู้กระท้าผิดได้รับโทษจ้าคุกจนครบถ้วนและพ้นโทษไปแล้ว ผู้กระท้าผิดยังต้องถูกควบคุมดูแลความ
ประพฤติไว้ต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งภายใต้เงื่อนไขการควบคุมความประพฤติตามที่ศาลเห็นสมควร 
เพ่ือตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าและเป็นการป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าอย่างหนึ่ง โดยระหว่างที่
ผู้กระท้าผิดถูกควบคุมดูแลความประพฤติไว้นั น ผู้กระท้าผิดอาจต้องเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม
ตามท่ีเงื่อนไขก้าหนดด้วย 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าศาลควรจะมีค้าสั่งให้ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท้าผิด
ไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษหรือไม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรการจ้าคุกผู้กระท้าผิดเป็นระยะเวลา
ยาวนานโดยให้เป็นอ้านาจของศาลในการพิจารณาว่าสมควรขังผู้กระท้าผิดไว้ต่อไปเมื่อพ้นโทษตามค้า
พิพากษาหรือการควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษก็เพียงพอที่จะ
คุ้มครองความปลอดภัยแก่สังคมแล้ว ตามมาตรการที่สองข้างต้น  

มาตรการที่สี่ มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามที่กฎหมายของต่างประเทศได้ก้าหนดไว้ให้
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศจะต้องค้านึงถึงวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดเพ่ือลดความเสี่ยงที่ผู้กระท้าผิดจะหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกเมื่อพ้นจากกระบวนการ
ยุติธรรมไป ดังปรากฏเป็นกฎหมายทั งในระดับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายภายในทั งที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษของศาลว่าจะต้องค้านึงถึงว่าโทษจ้าคุกหรือประหารชีวิตไม่ใช่โทษที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดหรือการที่ศาลจะต้องค้านึงถึงว่าในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้า
ผิดนั นจะต้องค้านึงถึงด้วยว่าผู้กระท้าผิดจะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้หรือไม่ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษในส่วนของงานราชทัณฑ์ การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ ว่า
ผู้กระท้าผิดจะต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมในระหว่างที่ได้รับโทษจ้าคุกหรือถูกคุมความ
ประพฤติ รวมไปถึงว่าผู้ต้องขังจะได้รับการพักการลงโทษหรือไม่ขึ นอยู่กับว่าบุคคลดังกล่าวสามารถ
แก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้วหรือไม่อีกด้วย นอกจากนี ในบางประเทศแม้จะไม่มีกฎหมายก้าหนดชัดว่างาน
ราชทัณฑ์มีหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง แต่กรมราชทัณฑ์ของประเทศดังกล่าวก็มีนโยบายที่เข้มข้นในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเพ่ือช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยไม่กลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกโดย
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ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และประชาชนในการด้าเนินการดังกล่าวอย่างจริงจังจน
ประสบความเร็จในการลดอัตราการกระท้าผิดซ ้าในที่สุด 

ในการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัตินั น ปัจจุบันในต่างประเทศหลาย ๆ 
ประเทศด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง ความต้องการ การตอบสนอง (Risk-
Need-Responsivity) ซึ่งเป็นหลักการที่ให้ความส้าคัญกับการจ้าแนกผู้กระท้าผิดว่าผู้กระท้าผิดเป็นผู้
มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูงหรือไม่และปัจจัยที่น้าไปสู่พฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมาย
เพ่ือที่จะจัดให้ผู้กระท้าผิดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและปัจจัยที่ท้าให้บุคคล
ดังกล่าวมีพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมาย เพ่ือลดความเสี่ยงและปัจจัยที่จะท้าให้บุคคลดังกล่าวหวน
กลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งเป็นมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในหลาย ๆ ประเทศในปัจจุบันนี  
และเป็นมาตรการที่ต้องทุ่มเททรัพยากรและเวลาในการด้าเนินการเป็นอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การให้ความส้าคัญต่อทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของประเทศต่าง ๆ ที่ก้าลังใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดตามทฤษฎีนี อยู่  

ลักษณะกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดซ ้าตามทฤษฎีทัณฑวิทยาต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงเป็นไปในแนวทางดังภาพที่ 6.1 ต่อไปนี  

 
 

 
 

 

ภาพที่ 6.1  แสดงการให้น ้าหนักของทฤษฎีทัณฑวิทยาที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของ 
               ต่างประเทศในปัจจุบัน 
 
 

ญี่ปุ่น 

สิงคโปร์ 

สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย 
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6.1.2 กรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาของประเทศไทยในปัจจุบัน  
ผลการศึกษาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยพบว่า กระบวนการยุติธรรมของ

ไทยทั งกระบวนการยุติธรรมส้าหรับผู้กระท้าผิดโดยทั่วไปและส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้ามีความขัดแย้ง
กันเองและขาดประสิทธิภาพจนท้าให้ทฤษฎีทัณฑวิทยาแต่ละทฤษฎีที่ปรากฏเป็นวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายหรือของมาตรการต่าง ๆ ขัดแย้งกันเองจนลดทอนประสิทธิภาพซึ่งกันและกันในที่สุด จนไม่
อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความส้าคัญกับทฤษฎีทัณฑวิทยาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง 
กล่าวคือ  

กฎหมายอาญาของไทยขาดการแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท้าให้โทษขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดกฎหมาย 
ในส่วนของการกระท้าผิดซ ้า ประเทศไทยมีกฎหมายเพ่ิมโทษผู้ที่กระท้าผิดซ ้า แต่เมื่อศาลเพ่ิมโทษแก่
ผู้กระท้าผิดซ ้าแล้ว ศาลก็ยังลดโทษให้ผู้กระท้าผิดซ ้าที่ให้การรับสารภาพทุกคดี นอกจากนี  ศาลยัง
พยายามพิพากษาคดีโดยก้าหนดโทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษอย่างเคร่งครัดและพยายามวางตัว
เป็นกลาง โดยขาดการค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท้าผิดในคดีหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้กระท้าผิดที่เพียงพอเพ่ือน้ามาประกอบการพิจารณาก้าหนดโทษ ผู้พิพากษาส่วนหนึ่งขาดความรู้
ความเข้าใจในการปรับใช้ทฤษฎีทัณฑวิทยาต่าง ๆ  อีกทั งกฎหมายเพ่ิมโทษและกฎหมายบวกโทษก็ไม่
สามารถน้ามาใช้บังคับได้กับผู้กระท้าผิดซ ้าทุกกรณี เช่น ไม่สามารถเพ่ิมโทษแก่ผู้ที่กระท้าผิดซ ้าเกิน
กว่าระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดได้ หรือไม่สามารถเพ่ิมโทษแก่ผู้ที่กระท้าผิดซ ้าในคดีศาลแขวงได้
เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรในคดีลักษณะนี  หรือไม่สามารถเพ่ิมโทษแก่
ผู้กระท้าผิดซ ้าได้เพราะบุคคลดังกล่าวได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทิน รวมไปถึงปัญหา
พนักงานอัยการไม่แสดงรายการทะเบียนประวัติอาชญากรของจ้าเลยต่อศาล และศาลเองก็ไม่
พยายามตรวจสอบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท้าผิด ท้าให้ศาลอาจลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าหรือผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัยไปอย่างผู้กระท้าผิดครั งแรก โดยไม่มีการก้าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ ที่เป็นพิเศษ
ส้าหรับผู้ที่กระท้าผิดติดเป็นนิสัยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสังคม กลายเป็นว่ายังมีผู้กระท้าผิดซ ้าจ้านวน
มากที่ออกไปจากและวนกลับเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมแล้วได้รับการตัดสินให้เป็นผู้กระท้าผิด
ครั งแรกทั งที่ความจริงแล้วเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย ในขณะเดียวกันกฎหมาย
อาญาของไทยก็ยังขาดมาตรการทางเลือกส้าหรับศาลเพ่ือใช้ในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าในอนาคต 
ส่วนมาตรการที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันได้ ศาลไทยจึงยังนิยมใช้
โทษจ้าคุกเป็นมาตรการพื นฐานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ข้อขัดแย้งกันเองของระบบกฎหมาย
และกระบวนการในทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมไทยเหล่านี ท้าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่
ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละประเภท และจึงท้าให้การก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดไม่
ว่าจะเป็นผู้กระท้าผิดครั งแรกและผู้กระท้าผิดซ ้าของประเทศไทยยังคลาดเคลื่อนไปจากกรอบทฤษฎี
ทัณฑวิทยาอยู่มาก  

นอกจากนี  เมื่อผู้กระท้าผิดไม่ว่าจะเป็นผู้กระท้าผิดทั่วไปหรือผู้กระท้าผิดซ ้าถูกลงโทษ
ประหารชีวิตหรือโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาแล้วก็ยังอาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ลดวัน
ต้องโทษ และพักการลงโทษอีกจนสามารถพ้นโทษได้ภายในระยะเวลาไม่นาน โดยขาดกระบวนการ
พิจารณาที่เพียงพอว่าผู้กระท้าผิดดังกล่าวสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้วหรือไม่หรือยังมีความเสี่ยง
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ในการกระท้าผิดซ ้าสูงหรือไม่ก่อนที่จะปล่อยให้กลับสู่สังคมต่อไป ซึ่งการปล่อยผู้กระท้าผิดลักษณะ
ดังกล่าวไปจากกระบวนการยุติธรรมก่อนก้าหนดนอกจากจะส่งผลกระทบต่อทฤษฎีแก้แค้นทดแทน
เนื่องจากผู้กระท้าผิดย่อมได้รับโทษน้อยกว่าที่ศาลพิพากษาแล้ว ยังมีผลกระทบต่อทฤษฎีตัดโอกาสใน
การกระท้าผิด ทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิด และยังรวมถึงทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอีกด้วย
เนื่องจากผู้กระท้าผิดอาจยังไม่ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เพียงพอแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวไปเสียก่อน 

นอกจากประเทศไทยก็ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติภาระหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและ
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากพอ และในส่วนของกระบวนการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ทั งผู้กระท้าผิดทั่ว  ๆ ไปและผู้กระท้าผิดซ ้าก็มีปัญหาในทางปฏิบัติหลาย
ประการ โดยเฉพาะข้อขัดแย้งเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขังกับงานแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดว่าเป็นหน้าที่ใดเป็นหน้าที่หลักของพนักงานราชทัณฑ์ และปัญหาในทางปฏิบัติต่าง ๆ 
ทั งในส่วนของงานราชทัณฑ์และงานคุมประพฤติที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้า ปัญหาอัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอกับภาระงานและเจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านงบประมาณ การขาด
แคลนวัสดุอุปกรณ์และข้อขัดข้องเรื่องสถานที่ เป็นต้น อันเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
กันทั งองค์กรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจึงจะท้าให้มาตรการต่าง ๆ เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติไม่ใช่
เพียงนโยบายลอย ๆ  แต่วิธีการแก้ปัญหาของหน่วยงานราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติในปัจจุบันกลับ
เป็นไปในลักษณะการแก้ปัญหาในเบื องต้นเป็นส้าคัญ เช่น การเร่งระบายผู้ต้องขังออกจากเรือนจ้าด้วย
วิธีการต่าง ๆ  หรือการลดภาระงานสืบเสาะและพินิจด้วยการย่อรายงานการคุมประพฤติให้สั นลง ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการขาดกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่เป็น
รูปธรรมและการขาดการให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ท้าให้การแก้ไขฟ้ืนฟูทั งผู้กระท้า
ผิดทั่วไปและผู้กระท้าผิดซ ้าในกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและขาดการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ นในทางปฏิบัติเพ่ือให้กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดกระท้าได้อย่างจริงจัง  

โดยภาพรวมแล้วจึงไม่อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษ
หรือใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างไรกับผู้กระท้าผิดซ ้ากันแน่ เนื่องจากการมีโทษและมาตรการ
ทางเลือกที่จ้ากัด การใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษที่ไม่เหมาะสมและขั นตอนในกระบวนการยุติธรรมในชั น
พิจารณาคดีทีท่้าให้ทฤษฎีทัณฑวิทยาขัดแย้งกันเอง การปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดเพ่ือเร่ง
ระบายปริมาณผู้ต้องขัง และกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่ขาดประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ 
โดยที่ต่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างท้างานกันไปคนละทางตามที่ตนเห็นว่าเป็นวิธีแก้ไข
ปัญหาเฉพาะส่วนงานของตนเอง และขาดการประสานความร่วมมือกันเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
แต่ละฉบับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับให้ได้มากที่สุด ท้าให้กระบวนการยุติธรรม
ไทยในปัจจุบันขาดไร้แนวทางการลงโทษตามทฤษฎีทัณฑวิทยาที่พอจะยึดถือเป็นหลักการในการ
ด้าเนินกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักการได้ดังภาพที่ 6.2 ต่อไปนี  
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ภาพที่ 6.2  แสดงแนวโน้มของทฤษฎีทัณฑวิทยาที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน 
 

6.1.3  ข้อเสนอกรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
การค้นหาค้าตอบว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยควรจะด้าเนินไปตามแนวความคิด

ทางทัณฑวิทยาใดจึงจะเหมาะสมเป็นเรื่องที่ไม่อาจท้าได้โดยง่าย เนื่องจากการจะบัญญัติกฎหมายใด ๆ 
ขึ นมาใช้บังคับย่อมขึ นอยู่กับฝ่ายปกครองและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ซึ่งรัฐบาลใน
แต่ละยุคสมัยอาจมีแนวนโยบายทางด้านกฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองที่
แตกต่างกันไป บางรัฐบาลอาจจะเห็นด้วยกับการใช้โทษที่รุนแรงในการลงโทษผู้กระท้าผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะผู้กระท้าผิดซ ้าให้เข็ดหลาบและเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวสามารถกระท้าผิดซ ้าได้เป็น
ระยะเวลายาวนาน ด้วยเชื่อว่าโทษรุนแรงจะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ ในขณะที่อีกรัฐบาล
หนึ่งอาจจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่ยั่งยืนและเข้าถึงสาเหตุของผู้กระท้าผิดแต่ละคนได้ดี
ที่สุด จึงอาจจะเห็นชอบกับแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและจึงทุ่มเทงบประมาณให้กับเรื่อง
ดังกล่าว แต่อีกรัฐบาลหนึ่งอาจจะให้ความสนใจแต่ปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่ให้ความสนใจกับปัญหา
อาชญากรรมมากนักจนไม่มีแนวนโยบายที่ชัดเจนกับปัญหาดังกล่าว 

อย่างไรก็ดีในแง่วิชาการ งานวิจัยฉบับนี เสนอให้เริ่มต้นพิจารณากรอบแนวความคิดทาง  
ทัณฑวิทยาที่เหมาะสมกับประเทศไทยจากทฤษฎีแก้แค้นทดแทนเป็นทฤษฎีแรก เนื่องจากเป็นทฤษฎี
ทัณฑวิทยาที่เป็นพื นฐานในการก้าหนดประเภทของโทษและความหนักเบาของโทษในระบบกฎหมาย
อาญา กล่าวคือ 

ประเทศไทย 

แก้ไขฟ้ืนฟู 
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โดยหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันมาช้านานแล้วนั น ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนคือทฤษฎีที่ก้าหนดว่า 
ผู้กระท้าผิดต้องถูกลงโทษและจะต้องถูกลงโทษอย่างไรจึงจะทัดเทียมกับความผิดที่ได้กระท้าลงไป 
แม้ว่าทฤษฎีแก้แค้นทดแทนในยุคปัจจุบันจะไม่ได้ยึดมั่นกับการลงโทษที่เท่าเทียมกับการกระท้าผิดอีก
ต่อไปก็ตาม และหลักตาต่อตาฟันต่อฟันก็ผ่อนคลายลงไปมากจนแทบจะไม่เหลือที่ใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมสากล เว้นแต่ในกระบวนการยุติธรรมของบางประเทศที่ยังคงยึดมั่นในหลักการดังกล่าวอยู่ 
และรูปแบบของโทษทางอาญาก็เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจนเหลือรูปแบบหลัก ๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปไม่กี่
รูปแบบ เช่น โทษประหารชีวิต โทษจ้าคุก โทษปรับ โทษกักขัง โทษริบทรัพย์ หรือโทษที่กระท้าต่อ
ร่างกายโดยตรง เช่น โทษเฆี่ยน เป็นต้น ส่วนหลักการที่กลายมาเป็นหลักการที่มีบทบาทในการ
ก้าหนดอัตราโทษแก่ผู้กระท้าผิดในปัจจุบันก็คือ หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับหรือ 
Just Deserts ที่ปริมาณของโทษจะต้องได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดกฎหมาย ท้าให้การก้าหนด
ขอบเขตและประเภทของโทษที่ผู้กระท้าผิดจะได้รับจึงก้าวขึ นมามีบทบาทส้าคัญในการค้านวณว่า 
รูปแบบของโทษเท่าท่ีมีบังคับใช้อยู่ตามกฎหมายอาญาในปัจจุบันนี ควรจะเป็นรูปแบบใด และรูปแบบ
ของโทษนั นควรจะมีความหนักเบาเท่าใดจึงจะได้สัดส่วนกับการกระท้าผิด ตัวอย่างเช่น โทษจ้าคุกที่
ย่อมไม่อาจเหมือน เท่ากับ หรือสื่อถึงการลักทรัพย์ไปได้ ตรงข้ามกับการกระท้าผิดด้วยการท้าร้าย
ร่างกายผู้อ่ืน ซึ่งถ้ารัฐจะก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดฐานท้าร้ายร่างกายด้วยการให้ผู้เสียหายไปท้าร้าย
ร่างกายผู้กระท้าผิดเป็นการตอบแทน ก็อาจจะสามารถเทียบเคียงกันได้ง่ายกว่ารูปแบบของโทษใน
ปัจจุบัน การก้าหนดโทษที่เหมาะสมในปัจจุบันจึงค่อนข้างจะเป็นนามธรรมอยู่พอสมควรเพราะผู้
ก้าหนดโทษต้องใช้วิธีคิดค้านวณเอาว่า ประเภทของโทษที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ผู้กระท้าผิดได้รับ
ความเจ็บปวดในสัดส่วนเดียวกันกับที่ตนเองได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้อ่ืนหรือไม่ โดยไม่อาจ
เทียบเคียงประเภทของโทษกับการกระท้าผิดได้อย่างตรงไปตรงมา  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการค้านวณว่าโทษได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดแล้วหรือไม่จะเป็นเรื่ องยาก
ในทางปฏิบัติหากกล่าวกันอย่างตรงไปตรงมา แต่หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรตามทฤษฎี
แก้แค้นทดแทนในยุคปัจจุบันก็เป็นรากฐานที่ฝังลึกอยู่ในกฎหมายอาญาของทุกรัฐ และจึงมีการ
ก้าหนดประเภทและอัตราโทษส้าหรับการกระท้าผิดทุกฐานไว้ในกฎหมายอาญาตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
เห็นว่า เป็นโทษที่เหมาะสมส้าหรับการกระท้าผิดนั น ๆ แล้วตามสภาพสังคม วัฒนธรรม และประเพณี
ของแต่ละสังคม ดังนั นโทษส้าหรับการกระท้าผิดลักทรัพย์จึงย่อมน้อยกว่าโทษส้าหรับการกระท้าผิด
ฐานฆ่าคน เพราะวัฒนธรรมและประเพณีของสังคมที่มีเหตุผลโดยทั่วไปย่อมเห็นพ้องกันว่า การ
กระท้าผิดฐานลักทรัพย์เป็นเพียงการกระท้าต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลหนึ่ง ๆ  จึงมีความร้ายแรง
น้อยกว่าการกระท้าผิดต่อชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดการก้าหนดประเภทและอัตราโทษส้าหรับการ
กระท้าผิดฐานต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายอาญาดังได้กล่าวมาแล้ว   

กฎหมายอาญาของประเทศไทยก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังที่ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 334 ก้าหนดระวางโทษส้าหรับความผิดฐานลักทรัพย์ไว้คือ โทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่
เกิน 6,000 บาท แต่มาตรา 288 ก้าหนดระวางโทษส้าหรับความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน คือ โทษประหารชีวิต 
จ้าคุกตลอดชีวิต หรือจ้าคุกตั งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ความหนักเบาของโทษที่แตกต่างกันนี แสดงให้เห็น
ถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติที่เห็นว่าการฆ่าผู้อื่นย่อมร้ายแรงกว่าการลักทรัพย์ ดังนั นโทษส้าหรับ
การกระท้าผิดทั งสองอย่างนี จึงต้องแตกต่างกัน และฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังเปิดช่องให้มีการพิจารณาถึง
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ความหนักเบาของพฤติการณ์ของการกระท้าผิดฐานเดียวกันให้แตกต่างกันอยู่ในตัวเองอีกด้วย เพราะ
ฝ่ายนิติบัญญัติตระหนักได้ว่า แม้คนร้ายสองคนจะฆ่าคนเหมือนกัน แต่พฤติการณ์การฆ่าอาจจะ
แตกต่างกัน คนหนึ่งอาจจะฆ่าผู้ใหญ่ที่มีทางต่อสู้ป้องกันตัวเอง แต่อีกคนหนึ่งอาจจะฆ่าเด็กทารกที่ไม่
อาจต่อสู้ป้องกันตนเองได้ ความร้ายแรงของพฤติการณ์กระท้าผิดสองเหตุการณ์นี จึงย่อมแตกต่างกัน 
และโทษท่ีเหมาะสมกับการกระท้าผิดของคนร้ายสองคนนี อาจจะไม่สมควรเท่ากัน ด้วยเหตุนี  ก้าหนด
โทษส้าหรับความผิดแต่ละฐานจึงมีลักษณะเป็นการก้าหนดอัตราโทษขั นต่้าหรืออัตราโทษขั นสูง หรือมี
ทั งอัตราโทษขั นสูงและขั นต่้าส้าหรับการกระท้าผิดฐานหนึ่ง ๆ  เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการ
ก้าหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท้าผิดในรายละเอียดปลีกย่อยลงไปได้ แทนการก้าหนด
โทษส้าหรับความผิดฐานหนึ่ง ๆ เพียงอัตราเดียวตายตัว   

นอกจากนี  การก้าหนดอัตราโทษที่แตกต่างกันยังแฝงไว้ซึ่งความนัยของทฤษฎีตัดโอกาสใน
การกระท้าผิดซ ้าตามประเภทของโทษหรือระยะเวลาของโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดนั นอีกด้วย 
เช่น หากโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนในบางคดีคือโทษประหารชีวิต บุคคลดังกล่าวก็
ย่อมถูกตัดโอกาสในการกระท้าผิดอีกโดยสิ นเชิง แต่หากโทษที่เหมาะสมส้าหรับผู้กระท้าผิดฐานฆ่า
ผู้อ่ืนในอีกคดีคือโทษจ้าคุก 50 ปี บุคคลดังกล่าวก็ย่อมถูกตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าไปอีก 50 ปี 
หากไม่มีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนี เข้ามาเก่ียวข้อง 

หลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับในการกระท้าผิดจึงเป็นหลักการที่ไม่อาจถอด
ถอนออกไปจากกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรือใน
อนาคต ตราบเท่าที่รัฐทุกรัฐรวมถึงประเทศไทยยังมีความจ้าเป็นต้องใช้โทษตามกฎหมายในการช่วย
ควบคุมพฤติกรรมของประชากรกลุ่มที่มีแนวโน้มผูกพันกับจารีตประเพณีและบรรทัดฐานของสังคมอัน
ดีงามได้ และจึงต้องประกาศให้ประชาชนทุกคนทราบว่ากฎหมายอยู่เหนือสิ่งอ่ืนใด ด้วยการลงโทษผู้ที่
กระท้าผิดจริง ๆ  ดังที่ปรากฏงานวิจัยจ้านวนมากที่แสดงให้เห็นว่า มีคนจ้านวนหนึ่งงดเว้นไม่กระท้า
ผิดกฎหมายเพราะเกรงกลัวต่อโทษ แม้ว่าแนวความคิดเรื่องการก้าหนดให้การกระท้าของผู้กระท้าผิด
ไม่เป็นความผิด เหตุยกเว้นโทษ หรือเหตุบรรเทาโทษต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทในการผ่อนคลายความ
ได้สัดส่วนและความต้องการแก้แค้นทดแทนผู้กระท้าผิดของกฎหมายลงไป ส่วนการเพ่ิมโทษหรือ
ลงโทษผู้กระท้าผิดบางประเภทโดยเฉพาะผู้กระท้าผิดซ ้าให้หนักขึ นกว่าโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้า
ผิดของตนเอง เพ่ือให้ผู้กระท้าผิดซ ้ารู้สึกเข็ดหลาบอันเป็นแนวความคิดของทฤษฎีป้องปรามการ
กระท้าผิด ร่วมกับการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ นก็เข้ามามีบทบาทใน
กฎหมายอาญาที่มีทฤษฎีแก้แค้นทดแทนและหลักการลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษ
ตามทฤษฎีดังกล่าวเป็นรากฐานอยู่ ดังนั น หากไม่พิจารณาถึงเหตุปัจจัยภายนอกอ่ืน  ๆ ภายใน
กระบวนการยุติธรรมที่อาจเข้ามาบิดเบือนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอาญาตามเจตนารมณ์เดิม
ของกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาของไทยในปัจจุบันโดยเนื อแท้แล้วก็
ยังคงเป็นไปในแนวทางดังที่กล่าวมาข้างต้น และงานวิจัยนี ก็ไม่พบเหตุจ้าเป็นใด  ๆ ที่จะต้องมีการ
แก้ไขเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ขยายออกไปนอกกรอบของทฤษฎีแก้แค้นทดแทนและหลักการ
ลงโทษตามที่ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับของโทษตามทฤษฎีดังกล่าวมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
เนื่องจากงานวิจัยนี พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ นในกระบวนการยุติธรรมไทยก็ไม่ใช่ปัญหาอันเนื่องมาจากว่า
โทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดยังไม่อาจยับยั งหรือป้องกันการกระท้าผิดซ ้าได้ แต่ปัญหาอยู่ที่
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ข้อจ้ากัดเรื่องความหลากหลายของโทษและมาตรการที่จะบังคับใช้กับผู้กระท้าผิด วิธีการก้าหนดโทษ
ที่ไม่มีหลักเกณฑ์ การยึดมั่นในบัญชีอัตราโทษ การใช้เหตุบรรเทาโทษโดยขาดการพิจารณาข้อเท็จจริง
อ่ืน ๆ ในคดี การขาดมาตรการทางเลือกที่จะใช้ป้องกันการกระท้าผิดซ ้าในอนาคตที่เพียงพอ และการ
ที่ผู้กระท้าผิดไม่ได้รับโทษครบถ้วนตามค้าพิพากษาที่ท้าให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาของไทยไม่
สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ และจึงจ้าเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี เพ่ือให้
สามารถควบคุมการก้าหนดโทษให้เป็นไปตามทฤษฎีทัณฑวิทยาให้ได้มากยิ่งขึ น  

อย่างไรก็ดี กระบวนการยุติธรรมของหลายประเทศ ๆ ในช่วงหลังมีแนวความคิดที่ออกนอก
กรอบของทฤษฎีแก้แค้นทดแทนค่อนข้างมาก จนบางครั งทฤษฎีแก้แค้นทดแทนแทบจะไม่เหลือ
บทบาทในการลงโทษหรือการใช้มาตรการทางอาญากับผู้กระท้าผิดในบางกรณีเลย ด้วยการหันไป
ทุ่มเทเจตนารมณ์ในการปราบปรามอาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้ากับทฤษฎีป้องปรามการกระท้า
ผิดเป็นการเฉพาะและทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าอย่างสุดโต่ง ดังตัวอย่างของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ ที่บัญญัติกฎหมายที่ให้จ้าคุกผู้กระท้าผิดซ ้า
หรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเป็นระยะเวลายาวนานเป็นอย่างมากเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคมจาก
ผู้กระท้าผิดซ ้าหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย ไม่ใช่เพียงการเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าดังเช่นกฎหมาย
เพ่ิมโทษทั่ว ๆ ไปที่เพียงแต่ต้องการให้ผู้กระท้าผิดซ ้ารู้สึกเข็ดหลาบและอาจจะตัดโอกาสในการกระท้า
ผิดซ ้าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ นกว่าเดิมภายในขอบเขตของระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดเท่านั น  

ปัญหาจึงมีว่า กระบวนการยุติธรรมไทยสมควรรับเอาแนวทางการใช้ทฤษฎีป้องปรามการ
กระท้าผิดและทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดจนแทบจะหรือได้ละเลยทฤษฎีแก้แค้นทดแทนไปโดย
สิ นเชิงมาเป็นกรอบแนวความคิดที่ส้าคัญในการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าและเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคม
หรือไม ่

งานวิจัยนี พบว่า กระบวนการยุติธรรมที่ให้น ้าหนักกับการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าและ
การป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าด้วยโทษที่รุนแรงกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดมากจนเกินไปอาจ
ไม่บรรลุเป้าหมายในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าเนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดหลายประการ 
คือ  

1. ปัจจัยภายนอกด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่อาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้กระท้าผิดซ ้าในลักษณะถาวรหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

2. ปัจจัยภายในตัวผู้กระท้าผิดซ ้าได้แก่ ปัญหาด้านสภาพจิต บุคลิกลักษณะ และทัศนคติ
ส่วนตัวที่สั่งสมมานานและอาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดในลักษณะถาวรหรือในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

3. ปัจจัยชั่วคราวที่อาจมีอิทธิพลกับพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดขึ นมาในทันทีทันใดก่อนที่จะ
กระท้าผิดนั น เช่น การดื่มสุรา การเสพยาเสพติด หรืออารมณ์ชั่ววูบอันเนื่องมาจากแรงกระตุ้นจาก
ปัจจัยภายนอกบางประการ  

4. ปัญหาด้านความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายของประชาชนและผู้มีความเสี่ยงในการกระท้าผิด
กฎหมายว่าบุคคลเหล่านั นทราบหรือไม่ว่ามีกฎหมาย ถ้าทราบแล้วมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่า
อย่างไร และถ้าเข้าใจแล้วจะยังตัดสินใจกระท้าผิดกฎหมายอยู่อีกหรือไม่เม่ือได้ค้านวณผลดีผลเสียจาก
การกระท้าผิดแล้ว ตามแนวความคิดของ Paul H. Robinson กล่าวคือ โทษตามกฎหมายจะมีอิทธิพล
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ต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดมากกว่าอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยชั่วคราว
ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่  

นอกจากนี  กระบวนการยุติธรรมที่ให้น ้าหนักกับการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าและการ
ป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าด้วยโทษที่รุนแรงกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดมากจนเกินไปอาจไม่
บรรลุเป้าหมายในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าเนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเองหลาย
ประการ คือ  

1. ปัญหาว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าต้องการจะลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าประเภทใด 
และด้วยวิธีการอย่างไร ตามลายลักษณ์อักษรของกฎหมายที่แข็งทื่อและไม่เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึง
เป็นตัวแปรที่ไม่อาจแปรผัน แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจ ความนึกคิด และทัศนคติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ในโลกนี ที่แตกต่างกันและจึงตัดสินใจกระท้าการต่าง ๆ ไปตามที่ตนเองเห็นสมควรเท่าที่จะ
สามารถกระท้าได้ ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงเป็นตัวแปรที่สามารถผันแปรไปตามช่องว่างต่าง ๆ ที่อาจมีอยู่
และเปิดโอกาสให้ผู้บังคับใช้กฎหมายผันแปรตนเองเข้าไปได้  ตัวอย่างเช่น การใช้ดุลพินิจของผู้
พิพากษาในการก้าหนดโทษ ซึ่งการที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นมนุษย์ที่สามารถผันแปรไปได้เช่นนี  ก็ย่อม
เป็นการยากที่จะสามารถควบคุมให้การด้าเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายที่อยู่
นอกกรอบของหลักการมากจนเกินไปซึ่งในที่นี หมายถึงกรอบของทฤษฎีทัณฑวิทยา ให้สามารถด้าเนิน
ไปตามที่กฎหมายที่อยู่นอกกรอบของทฤษฎีดังกล่าวได้ตั งเป้าหมายไว้โดยไม่ผันแปรไปตามมนุษย์ซึ่ง
เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  

ดังตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายที่ให้อ้านาจศาลก้าหนดโทษที่เกินกว่าที่ได้สัดส่วนกับการ
กระท้าผิดของผู้กระท้าผิดซ ้าไปมากของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐต่าง  ๆ ใน
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ เพ่ือป้องกันและตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท้าผิดซ ้าบางประเภท
มีโอกาสกระท้าผิดซ ้าอีกเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ผู้พิพากษาและผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศเหล่านั นพยายามหาช่องทางเปลี่ยนแปลงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทาง
ที่ผ่อนปรนมากขึ นหรือหลีกเลี่ยงไม่ใช้กฎหมายดังกล่าวเสียเลย ซึ่งในที่สุดแล้วท้าให้ไม่อาจบังคับใช้
กฎหมายอย่างที่เจตนารมณ์ของกฎหมายก้าหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด 

2. ปัญหาว่าโดยหลักการแก้แค้นทดแทนแล้ว รัฐย่อมไม่อาจก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดจาก
ความเป็นอันตรายของผู้กระท้าผิดได้หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ตามหลัก Nulla Poena หรือ หลัก
ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายก้าหนด ดังนั น หากจะมีการใช้อ้านาจก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดติดซ ้า
เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสังคมอันเป็นเหตุผลในเชิงบริหารแล้วก็ต้องมีกฎหมายให้อ้านาจ
ไว้อย่างชัดแจ้งและจ้ากัดขอบเขตการอ้านาจไว้ด้วย ด้วยเหตุนี  ไม่ว่ากฎหมายที่ใช้ลงโทษผู้กระท้าผิด
ซ ้าหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยจะมีลักษณะหรืออยู่ในชื่ออะไรก็ควรจะอยู่ในกรอบของหลักไม่มีโทษ
โดยไม่มีกฎหมาย อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี พบว่า กฎหมายของทั งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ ที่ให้ลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่ได้
สัดส่วนกับการกระท้าผิดไปมากโดยมองไปไกลถึงอนาคตอีกยาวไกลว่าผู้กระท้าผิดอาจจะกระท้าผิดซ ้า
อีก โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศออสเตรเลียบางรัฐที่มีลักษณะปลายเปิด ไม่มีก้าหนดเวลาพ้นโทษ
ที่แน่ชัด ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยในอดีตที่
ไม่ได้ลงโทษการกระท้าผิด แต่ลงโทษความเป็นอันตรายซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตที่เมินเฉยต่อหลักไม่มี
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โทษโดยไม่มีกฎหมาย และยังขัดแย้งกับหลักการลงโทษตามผู้กระท้าผิดสมควรได้รับ (Just deserts) 
ที่จ้ากัดขอบเขตของโทษที่ผู้กระท้าผิดจะได้รับ  

ส้าหรับประเทศไทยนั น ที่ผ่านมาบทบัญญัติกฎหมายอาญาของไทยก็ยังคงยึดมั่นในหลักไม่มี
โทษโดยไม่มีกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่หากประเทศไทยจะน้าแนวทางการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าด้วย
โทษที่รุนแรงเพ่ือคุ้มครองสังคมจากอันตรายของผู้กระท้าผิดซ ้าตามแนวทางของต่างประเทศมาใช้
บังคับ ก็ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการยุติธรรมของไทยให้หลุดออกไปจากหลักการ
อันเป็นรากฐานส้าคัญของระบบกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเป็นสากล      

3. ปัญหาว่ากระบวนการยุติธรรมอาจจะละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้กระท้าผิดซ ้าซึ่งเป็น
มนุษย์คนหนึ่งอันเนื่องมาจากแนวทางการคุ้มครองสังคม ด้วยการปิดประตูขังให้ไม่ให้ผู้กระท้าผิดได้มี
โอกาสออกมาใช้ชีวิตในสังคมภายนอกเกินความจ้าเป็นไปกว่าที่ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนได้วางกรอบไว้
หรือไม่ อย่างไรก็ดี ดังที่มีผู้ ให้ความเห็นไว้ว่า หากรัฐจะเพิกเฉยต่อหลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย
ก้าหนดด้วยการก้าหนดโทษผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยหรือผู้กระท้าผิดซ ้าบางประเภทที่มี ลักษณะ
เพิกเฉยต่อหลักดังกล่าวแล้ว รัฐก็ต้องแน่ใจว่ากระบวนการยุติธรรมดังกล่าวไม่ได้ก้าลังท้าลายคุณค่า
ความเป็นมนุษย์หรือสิทธิพื นฐานของมนุษย์ ดังนั น รัฐจึงไม่ควรพิจารณาว่า ควรจะก้าจัดผู้กระท้าผิด
บางประเภทบางรายไปโดยปราศจากกฎเกณฑ์  แต่เมื่อวิเคราะห์จากประสบการณ์การใช้กฎหมาย
ลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าของประเทศต่าง ๆ แล้วยังมีข้อน่าสงสัยว่า กระบวนการยุติธรรมจะสามารถ
พิสูจน์และรับประกันได้อย่างไรว่าอนาคตของผู้กระท้าผิดคนหนึ่งจะเป็นไปดังที่คาดการณ์ไว้ทุกราย 
หากสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมคาดการณ์ไว้ส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้าคนหนึ่งถูกต้อง ก็ย่อมไม่เกิดปัญหาใด 
แต่หากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้าอีกรายหนึ่งไม่ถูกต้องผลลัพธ์คือการสูญเสียไปซึ่งสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลคนหนึ่งที่กระบวนการยุติธรรมไม่อาจแก้ไขและเรียกคืนกลับมาให้แก่ผู้ถูก
ริดรอนสิทธิและเสรีภาพไปดังกล่าวได้  

นอกจากนี  กระบวนการยุติธรรมจะใช้ข้อมูลใดในการคาดการณ์ความเป็นอันตรายของบุคคล
คนหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายระบุให้เป็นอ้านาจศาลในการพิจารณาความเป็นอันตรายของผู้กระท้าผิด
ซ ้า ที่ผ่านมาศาลในต่างประเทศมักจะใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาพิจารณาร่วมกัน เช่น ประวัติการ
กระท้าผิด ประวัติการใช้ชีวิตของผู้กระท้าผิด สภาพร่างกายและจิตใจของผู้กระท้าผิด และความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  เช่น นักจิตวิทยา เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลเหล่านั นเพียงพอ
แล้วหรือไม่ หรือจ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลลักษณะใดและปริมาณเท่าใดจึงจะรับประกันได้ว่าศาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ดุลพินิจได้อย่างถูกต้องแล้ว  

ส้าหรับกฎหมายที่ให้ลงโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานมากดังเช่นกฎหมาย Three Strikes 
ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ศาลไม่จ้าต้องพิจารณาถึงความเป็นอันตรายของผู้กระท้าผิดซ ้าเลยแม้แต่
น้อย แต่สามารถลงโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีประวัติการกระท้าผิดเข้า
หลักเกณฑ์ทันที ค้าถามที่เกิดขึ นก็คือ เพียงพอแล้วหรือที่บุคคลคนหนึ่งจะต้องถูกขังไว้ยาวนานจน
อาจจะถึงขั นสิ นอายุขัยเพราะประวัติการกระท้าผิดในอดีตที่กลายมาเป็นสิ่งเดียวที่น้ามาชี วัดอนาคต
ของบุคคลดังกล่าว   

4. ปัญหาว่าหากสังคมยังยืนยันที่จะขังบุคคลที่อาจเป็นอันตรายไว้เพ่ือปกป้องคุ้มครองภัย
จากบุคคลดังกล่าวตามแนวทางทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดแล้ว ค้าถามคือกระบวนการยุติธรรม



471 
 

 
 

ไทยจะสามารถบังคับโทษแก่ผู้กระท้าผิดที่อาจเป็นอันตรายดังกล่าวอย่างไรเพ่ือไม่ให้กลายเป็นการ
ลงโทษอย่างไรก็ดี งานวิจัยนี พบว่า สภาพกระบวนการขังหรือจ้าคุกผู้กระท้าผิดในกระบวนการ
ยุติธรรมในปัจจุบันไม่สามารถด้าเนินการให้เป็นไปในแนวทางที่แตกต่างจากการลงโทษผู้กระท้าผิดได้ 
กลับกันหากกระบวนการยุติธรรมสามารถควบคุมและบ้าบัดผู้กระท้าผิดซ ้าหรือผู้กระท้าผิดติดเป็น
นิสัยด้วยวิธีการไม่เป็นการลงโทษได้  ก็อาจเกิดค้าถามขึ นกับสังคมว่าเหตุใดผู้กระท้าผิดกฎหมายจึง
ได้รับการปฏิบัติราวกับไม่ได้เป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายเลย อย่างไรก็ดี โดยเนื อแท้แล้วเพียงแค่การ
จ้ากัดเสรีภาพของบุคคลคนหนึ่งไว้ก็เป็นการลงโทษบุคคลดังกล่าวอยู่แล้ว โดยไม่จ้าต้องพิจารณาวิธี
และสภาพการจ้ากัดเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย  

5. ปัญหาว่าปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้าเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
กระบวนการยุติธรรมแต่เพียงประการเดียว แต่ยังมีปัจจัยต่าง ๆ อีกหลายประการทั ง ปัจจัยภายนอก
ด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ปัจจัยภายนอกตัวผู้กระท้าผิดทั งสภาพจิตใจ บุคลิกภาพและ
ทัศนคติ ปัจจัยชั่วคราวอ่ืน ๆ  เช่น การดื่มสุรา เป็นต้น และปัจจัยด้านความรู้กฎหมายและ
ความสามารถใช้การปรับใช้กฎหมายกับตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกันที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมและแนวโน้มในการกระท้าผิดกฎหมายก่อนที่บุคคลคนหนึ่ งจะกระท้าผิดกฎหมายจน
ต้องเข้ามาอยู่ในบังคับของกระบวนการยุติธรรม ดังนั นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการกระท้า
ผิดซ ้าด้วยกระบวนการยุติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวด้วยความคาดหวังว่า กระบวนการยุติธรรมจะ
สามารถควบคุมผู้กระท้าผิดทุกคนไว้ในกระบวนการยุติธรรมเป็นระยะเวลายาวนานหรืออาจจะตลอด
ชีวิตของผู้กระท้าผิดเพ่ือป้องกันและตัดโอกาสไม่ให้มีการกระท้าผิดซ ้าอีก (ทั งที่ผู้กระท้าผิดที่เข้ามาสู่
กระบวนการยุติธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหล่าผู้กระท้าผิดที่มีอยู่ในสังคมทั งหมด) โดยปราศจาก
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่จากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดแล้ว 
การควบคุมผู้กระท้าผิดไว้เป็นระยะเวลายาวนานดังกล่าวก็ย่อมไม่อาจบรรลุผลในการแก้ปัญหา
อาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้าได้  เพราะปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้กระท้าผิดอาจจะยังคงอยู่
ภายในตัวหรือแวดล้อมตัวผู้กระท้าผิดอยู่นั่นเอง และปัจจัยที่ยังคงอยู่ดังกล่าวก็อาจจะสร้างผู้กระท้า
ผิดครั งแรกและผู้กระท้าผิดซ ้าอื่น ๆ เพ่ิมขึ นมาอีกเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขปัจจัยเหล่านั นให้
บรรเทาเบาบางลง ดังตัวอย่างเช่น ปัญหาการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด แม้ว่ารัฐจะจับกุมและลงโทษ
ผู้ค้ายาเสพติดรายหนึ่งได้ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดก็ยังหาผู้ค้ารายอ่ืน ๆ มาทดแทนได้เสมอตราบเท่าที่ความ
ต้องการซื อยาเสพติดยังมีสูง  

ด้วยเหตุนี  การทุ่มเททรัพยากรไปกับการจ้าคุกหรือขังผู้กระท้าผิดซ ้าหรือผู้กระท้าผิดติดเป็น
นิสัยบางประเภท โดยผู้เฉพาะผู้กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทย ไว้เป็น
ระยะเวลายาวนาน อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดกฎหมายซ ้าได้ หาก
ประชาชนในสังคมไม่ร่วมมือร่วมใจกันดูแล แก้ไขและลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการกระท้าผิดกฎหมาย 
ควบคู่ไปกับการพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม  

นอกจากนี  งานวิจัยของ Alfred Blumstein ยังพบว่า ผู้กระท้าผิดซ ้าจนถึงขั นกลายเป็นผู้
ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิต มักจะมีประวัติการกระท้าผิดตั งแต่อายุยังน้อย แล้วค่อย ๆ ลด
พฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายลงเมื่อมีอายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี โดยช่วงอายุตั งแต่ 40 ปี เป็นต้น
ไปเป็นช่วงที่ระยะเวลาในการกระท้าผิดของผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตลดน้อยลงไปมากแล้ว 
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ด้วยเหตุนี  แน่นอนที่กระบวนการยุติธรรมไม่อาจงดเว้นไม่ลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าได้ แต่การขังผู้กระท้า
ผิดซ ้าไว้จนล่วงเลยวัยที่จะสามารถกระท้าผิดกฎหมายได้อีก ก็ย่อมเป็นภาระแก่กระบวนการยุติธรรม
โดยไม่จ้าเป็น ดังประสบการณ์ของการใช้กฎหมาย Three Strikes ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่
กลายเป็นการเพ่ิมจ้านวนประชาชนผู้ต้องขังอายุมากในเรือนจ้าไปในที่สุด ตรงข้ามการพยายามและ
ทุ่มเทให้กับแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตั งแต่อายุยังน้อยเพ่ือให้ผู้กระท้าผิดเหล่านี สามารถยุติพฤติกรรม
ในทางท่ีไม่ดีของตนเองได้ตั งแต่อายุยังน้อยดังที่ Alfred Blumstein ศึกษาจากหลายงานวิจัยพบว่า มี
ผู้กระท้าผิดส่วนหนึ่งยุติพฤติกรรมการกระท้าผิดกฎหมายไปค่อนข้างเร็ว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อความ
ปลอดภัยและความสงบสุขของสังคมมากกว่า  

ในขณะเดียวกันก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรืองานวิจัยที่แน่ชัดจนไม่อาจโต้แย้งได้ว่า การ
จ้าคุกผู้กระท้าผิดกฎหมายเป็นระยะเวลายาวนานมากจะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการ
กระท้าผิดซ ้าได้ ตรงข้ามกลับมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้โทษจ้าคุกว่า โทษจ้าคุกไม่มีผลเป็นการ
ป้องปรามผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ ้าสูงอยู่แล้ว แต่การจ้าคุกผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
กระท้าผิดซ ้าต่้าอาจท้าให้ผู้กระท้าผิดกลุ่มนี ได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีจากเพ่ือนผู้ต้องขัง การใช้โทษจ้าคุกที่
พร่้าเพรื่อจนเกินไปจ้าเป็นจึงให้ผลลัพธ์ในทางตรงกับเจตนารมณ์ท่ีตั งใจไว้  

งานวิจัยนี จึงพบว่า แนวทางการการใช้ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าและทฤษฎีป้อง
ปรามการกระท้าผิดซ ้าอย่างสุดโต่งของต่างประเทศยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมที่จะน้ามาก้าหนดเป็น
กรอบแนวทางปฏิบัติส้าหรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพราะอาจบิดเบือนหลักกฎหมาย
พื นฐานและทฤษฎีทัณฑวิทยามากจนเกินไปจนอาจท้าลายความยุติธรรมมากกว่าสร้างความยุติธรรม 
และอาจก่อให้เกิดปัญหากับกระบวนการยุติธรรมไทยมากเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 

นอกจากนี  กฎหมายอาญาของไทยก็มีกฎหมายเพ่ิมโทษเป็นมาตรการลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้า
เป็นพิเศษอยู่แล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะก้าหนดให้ศาลต้องพิจารณาโทษที่เหมาะสมและได้
สัดส่วนกับการกระท้าผิดครั งหลังสุดของผู้กระท้าผิดซ ้าตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทนแล้ว ยังก้าหนดให้
ศาลต้องเพ่ิมโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าอันเนื่องมาจากประวัติการกระท้าผิดในอดีต เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าและการป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าในอนาคตอยู่แล้ว อีกทั งยังมี
กฎหมายบวกโทษเป็นมาตรการเสริมที่ใช้ลงโทษผู้กระท้าผิดซ ้าที่ศาลเคยให้โอกาสในการแก้ไขตนเอง
แต่ไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้ ยังหวนกลับมากระท้าผิดซ ้าอีก ให้ต้องได้รับโทษส้าหรับการกระท้า
ผิดของตนเองทั งในอดีตและในปัจจุบันทั งหมด ซึ่งงานวิจัยนี ไม่พบว่า มาตรการเพ่ิมโทษและมาตรการ
บวกโทษเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไปหรือเบาเกินไปจนต้องหาทางแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอัตราโทษตาม
กฎหมายที่จะลงแก่ผู้กระท้าผิดซ ้ามีรุนแรงยิ่งขึ นไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี มากนัก แต่ปัญหาในการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวที่แท้จริงเกิดจากวิธีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ิมโทษและกฎหมายบวกโทษ
ควบคู่ไปกับกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่กลายเป็นขัดแย้งกันเองจนลดทอน
ประสิทธิภาพของกฎหมายเพิ่มโทษและกฎหมายบวกโทษดังกล่าว  

ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมของไทยสามารถตัดโอกาสและป้องกันการ
กระท้าผิดซ ้าได้ดีอย่างขึ น ผู้วิจัยเห็นว่า การเพ่ิมเครื่องมือให้แก่ศาลเพ่ือให้ศาลสามารถก้าหนดโทษ
ให้แก่ผู้กระท้าผิดได้หลากหลายมากยิ่งขึ นจากเดิมที่ปัจจุบันมีโทษอยู่เพียง 5 ประเภท คือ ประหาร
ชีวิต จ้าคุก ปรับ กักขัง และริบทรัพย์สิน เพ่ือให้ศาลมีทางเลือกในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าได้
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อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ นโดยเฉพาะมาตรการในเชิงควบคุมพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดน่าจะเป็น
แนวทางท่ีช่วยสนับสนุนไม่ให้เกิดการกระท้าผิดซ ้าได้มากยิ่งขึ น  

กรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาว่าด้วยการตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าและการป้อง
ปรามการกระท้าผิดซ ้าโดยทั่วไปที่ยังคงยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งหลักโทษต้องได้สัดส่วนกับการกระท้าผิด
ตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทน จึงยังคงเป็นกรอบแนวความคิดที่เหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย มากกว่าแนวทางการตัดโอกาสการกระท้าผิดซ ้าและการป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าที่
รุนแรงมากจนลิดรอนแนวทางของทฤษฎีแก้แค้นทดแทนไปเกือบจะโดยสิ นเชิงดังเช่นในต่างประเทศ 
เพียงแต่จ้าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมและปรับปรุงกฎหมาย รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรมต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกันเพื่อให้ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีป้องปราม
การกระท้าผิด และทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้าสามารถถ่วงดุลบทบาทกันได้มากยิ่งขึ นและ
เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ส้าหรับทฤษฎีทัณฑวิทยาทฤษฎีสุดท้ายที่งานวิจัยนี จะวิเคราะห์ก็คื อทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิด ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นทฤษฎีที่มีทั งผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ที่โต้แย้ง ทฤษฎีนี ผ่าน
ช่วงเวลาที่เฟ่ืองฟูและช่วงเวลาที่เสื่อมความนิยมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร หลังจากที่แนวความคิด
ทางอาชญาวิทยาพัฒนาไปสู่การยอมรับว่ายังมีปัจจัยอ่ืน ๆ  เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หรือปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด นอกเหนือไปแนวความคิดของส้านัก
อาชญาวิทยาคลาสสิคว่าด้วยเจตจ้านงค์ของผู้กระท้าผิดว่าผู้กระท้าผิดเลือกที่จะกระท้าผิดด้วยตนเอง
ไม่มีปัจจัยอ่ืนใดเจือปน ด้วยเหตุนี  เมื่อทราบแล้วว่ายังมีปัจจัยอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้กระท้าผิด ก็ควรจะเข้าไปแก้ไขที่สาเหตุอันเป็นที่มาของพฤติกรรมของผู้กระท้าผิด เจตนารมณ์
ของทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูจึงไม่ใช่เพ่ือลงโทษผู้กระท้าผิดเพ่ือชดเชยความผิด เพ่ือตัดโอกาสในการกระท้า
ผิดซ ้า หรือเพ่ือท้าให้ผู้กระท้าผิดเข็ดหลาบ แต่เป็นมาตรการหนึ่งที่สังคมสร้างขึ นมาเพ่ือใช้ควบคุม
อาชญากรรมนอกเหนือไปจากการใช้วิธีลงโทษให้เกิดความเจ็บปวดแต่เพียงอย่างเดียว 

แม้ว่าทั งฝ่ายที่สนับสนุนการลงโทษและฝ่ายที่สนับสนุนการแก้ไขฟ้ืนฟูจะมีเหตุผลในการ
สนับสนุนฝ่ายคิดของตนเองทั งสองฝ่าย แต่งานวิจัยนี เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมไม่อาจพ่ึงพาแต่การ
ลงโทษผู้กระท้าผิดเพ่ือการควบคุมอาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้าได้ เพราะการลงโทษแม้จะช่วย
เตือนให้ผู้กระท้าผิดคิดที่จะกระท้าผิดซ ้าอีกด้วยความเจ็บปวด แต่พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่บ่ม
เพาะมาเป็นระยะเวลายาวนานทั งจากสภาพทางจิต สภาพครอบครัว การใช้ชีวิตในวัยเยาว์ การใช้
ชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความสามารถในการด้ารงชีวิต ความสามารถทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจ
ที่ต้องเผชิญ การใช้ยาเสพติด ปัญหาทางสังคม และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากหมายและแตกต่างกันไปใน
ผู้กระท้าผิดแต่ละคนจนมีอิทธิพลและหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลคนหนึ่งให้เป็นไปในแนวทางที่
ขัดแย้งกับกรอบจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งการท้าให้ผู้กระท้าผิดรู้สึกเจ็บปวดแต่เพียง
อย่างเดียวอาจจะไม่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดดังกล่าว  

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้กระท้าผิดมีปัญหาทางจิต แต่ไม่ถึงขั นเป็นวิกลจริต เช่นเป็นผู้ที่ชื่น
ชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กและมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง จึงมักจะ
กระท้าผิดทางเพศกับเหยื่อที่เป็นเด็ก แต่การลงโทษผู้กระท้าผิดลักษณะนี ให้รู้สึกเจ็บปวด เช่นการใช้
โทษจ้าคุกหรือการเฆี่ยนตีผู้กระท้าผิด อาจจะท้าให้ผู้กระท้าผิดรู้สึกทุกข์ทรมาณกายและใจ แต่อาจจะ
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ไม่สามารถช่วยให้ผู้กระท้าผิดสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองอันเป็นปัจจัยด้าน
สภาพจิตได้ หรือที่ Paul H. Robison Francis T. Cullen หรือ Robert Agnew ศึกษาพบว่า 
ผู้กระท้าผิดบางคนมีความสามารถในการใคร่ครวญและใช้ความคิดต่้า เช่น ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา หรือคนที่มีปัญหาเรื่องความสามารถหรือกระบวนการคิดอย่างแท้จริง 
เช่น ผู้ที่คิดว่าการกระท้าผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่กฎหมายทั่ว ๆ ไปไม่อาจยับยั งคนเหล่านี 
ไม่ให้กระท้าผิดได้ 

ดังนั นหากผู้กระท้าผิดดังกล่าวไม่ได้รับการบ้าบัดที่ถูกต้อง บุคคลดังกล่าวก็อาจจะกลับไป
กระท้าผิดซ ้าอีกเมื่อพ้นโทษ ไม่ว่าจะได้รับโทษจ้าคุกมาเป็นระยะเวลายาวนานเท่าใดก็ตาม ใ น
ขณะเดียวกันฝ่ายที่สนับสนุนการลงโทษก็อาจจะเสนอว่า ถ้าเช่นนั นเหตุใดจึงไม่ควบคุมตัวผู้กระท้าผิด
ดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลายาวนานหรือตลอดไป เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดดังกล่าวมีโอกาสออกมา
กระท้าผิดซ ้าอีก ไม่ว่าจะอ้างว่าเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่
แนวทางดังกล่าวก็มีปัญหาหลากหลายประการดังที่ต่างประเทศประสบปัญหามาแล้วทั งปัญหาในด้าน
กฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ และยังมีข้อบกพร่องในแง่ท่ีว่า กระบวนการยุติธรรมสามารถใช้โทษ
จ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานดังกล่าวควบคุมผู้กระท้าผิดซ ้าได้แค่บางคนเท่านั น 

เมื่อพิจารณาถึงข้อขัดข้องในการใช้ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูแล้ว งานวิจัยนี พบว่าเป็นข้อขัดข้อง
ในทางปฏิบัติทั งสิ น อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในนโยบายว่าควรจะทุ่มเทให้กับการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดมากน้อยเพียงใดและควรจะเป็นไปในทิศทางใด เพราะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดคือกรมราชทัณฑ์ก็มีหน้าที่หลักของตัวเองอยู่แล้วคือ การควบคุมและบังคับโทษ
แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นหน้าที่ดั งเดิมของหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับโทษไม่ว่าจะในประเทศใด ๆ ก่อนหน้าที่
แนวความคิดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมของทุกประเทศจน
กลายมาเป็นนโยบายสากลในการควบคุมอาชญากรรมดังเช่นทุกวันนี  แต่ไม่ใช่ว่าหน่วยงานราชทัณฑ์
ของทุกประเทศจะรับเอาทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูเข้ามาใช้ในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เสมอไป 
บางประเทศอาจจะเห็นด้วยกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและจึงส่งเสริมและสนับสนุนทุกวิถีทางให้
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดสามารถด้าเนินไปได้ แต่ในบางประเทศก็มองว่าปัญหาอ่ืน ๆ มีความส้าคัญ
มากกว่าการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด หรือมีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่าในการควบคุมไม่ให้ผู้กระท้าผิดกระท้าผิด
ซ ้าอีก หรือหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะก้าหนดนโยบายในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไว้เพ่ือให้สามารถกล่าวได้ว่าการด้าเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามหลัก
กระบวนการยุติธรรมสากลแล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลับให้ความส้าคัญกับงานอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน
มากกว่า ซึ่งอาจจะสังเกตเห็นได้จากจ้านวนงบประมาณ ปริมาณทรัพยากร ความหลากหลายของ
โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ความเข้มข้นของโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด และความสามารถ
ในการจัดให้ผู้กระท้าผิดทุกคนหรือท่ีจ้าเป็นได้เข้าถึงโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ อย่างทั่วถึงหรือไม่ ซึ่ง
ระดับการให้ความส้าคัญกับทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูย่อมส่งผลกระทบต่อความพยายามในการด้าเนินการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด การด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด และความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด เพราะหากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐให้ความส้าคัญกับ
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดค่อนข้างน้อย ก็จะสะท้อนออกมาให้ได้จากการกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ นใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติและการเสนอแนะวิธีแก้ไข แต่กลับไม่มีความพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยอาจอ้างถึงความส้าคัญของงานอ่ืน ความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไข
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ปัญหางานอ่ืน ๆ ก่อน หรือติดขัดปัญหาอ่ืนที่ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าได้
อย่างแน่นอน เช่น ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าที่ท้าให้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดได้อย่างทั่วถึงเป็นต้น ซึ่งงานวิจัยนี พบว่าสภาพดังกล่าวก็คือสถานการณ์ของประเทศไทย
ในปัจจุบันนี  และจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไทยยึดถือแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดเพื่อป้องกันการกระท้าผิดซ ้าอย่างแท้จริง  

ปัญหาจากการใช้ทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูกับผู้กระท้าผิดในประเทศไทยจึงไม่ได้มีสาเหตุจากไม่
สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดได้เพราะผู้กระท้าผิดไทยมีความดื อด้านหรือเป็นผู้กระท้าผิดโดยกมล
สันดานอย่างไม่อาจเยียวยาได้ทุกคน จนต้องหันไปใช้วิธีการขังผู้กระท้าผิดเหล่านี ไว้เพ่ือคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่สังคมดังเช่นแนวทางของต่างประเทศ แต่เป็นเพราะกระบวนการยุติธรรมไทยยังไม่เคย
ก้าวไปถึงจุดที่สามารถกล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้ด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างถึงที่สุดแล้วแต่
พบว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้ผล  

งานวิจัยนี จึงยังคงสนับสนุนแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดไม่ว่าจะเป็นผู้กระท้าผิดครั ง
แรกหรือผู้กระท้าผิดซ ้า และเสนอให้น้าแนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักการ Risk-need-
responsivity มาใช้เพ่ือให้สามารถด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด โดยเฉพาะผู้กระท้าผิดซ ้าให้ได้
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและสาเหตุของพฤติกรรมกระท้าผิดกฎหมายของผู้กระท้าผิดแต่ละคน
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งคาดว่าหากได้มีการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูตามหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ร่วมกับ
การด้าเนินมาตรการอ่ืน ๆ ทั งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยตรง และที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมโดยตรง เช่น การส่งเสริมสถาบันครอบครัว การส่งเสริมการศึกษา หรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกด้าน ๆ  จะช่วยแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าในประเทศไทยได้ ก่อนที่
ผู้กระท้าผิดครั งแรกจะกลายเป็นผู้กระท้าผิดซ ้าและวนเวียนเข้าออกเรือนจ้าเพราะไม่สามารถหาทาง
ออกให้แก่ชีวิตได้จนต้องถูกเรียกว่าพวกเก๋าคุกในที่สุด 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาของโทษจ้าคุกที่ยาวนานเพียงพออาจไม่ได้ส่งผลร้ายเสียทีเดียวหากว่า 
ผู้กระท้าผิดได้รับการบ้าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเพียงพอและตรงกับสภาพปัญหาของผู้กระท้าผิดในระหว่ง
ที่ก้าลังรับโทษจ้าคุก ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า เพ่ือให้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าบางรายที่
กระท้าผิดซ ้าจนอาจเข้าข่ายเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องน้าทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิดที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในหลักการของทฤษฎีแก้แค้น
ทดแทนกล่าวคือ โทษจะต้องได้รับสัดส่วนกับการกระท้าผิด มาปรับใช้ควบคู่ไปกับทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิด เพ่ือที่ผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านั นจะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกปล่อยตัวออกไป
ก่อนครบก้าหนดโทษทั งท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมอย่างเต็มที่  

กล่าวโดยสรุป งานวิจัยนี พบว่า ในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้า กระบวนการ
ยุติธรรมไทยควรจะยึดมั่นในทฤษฎีทัณฑวิทยา 4 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีป้องปราม
การกระท้าผิด ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิด และทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด โดยไม่ให้
ความส้าคัญกับทฤษฎีใดทฤษฎีมากจนเกินไปและกลายเป็นการลบล้างหรือทอนประสิทธิภาพของ
ทฤษฎีอ่ืน กล่าวคือจะต้องพยายามรักษาความสมดุลของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การใช้โทษ
ตามกฎหมายและมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้อยู่ภายในกรอบของทฤษฎีทั ง
สี่ประการนั่นเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้า ดังภาพที่ 6.3 ต่อไปนี  
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ภาพที่ 6.3  แสดงจุดยืนในการใช้ทฤษฎีทัณฑวิทยาในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
               ครั งแรกและผู้กระท้าผิดซ ้าในกระบวนการยุติธรรมไทย  
 

และในกรณีของผู้กระท้าผิดซ ้า การบังคับใช้โทษและมาตรการต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ภายในกรอบของทฤษฎีทัณฑวิทยาทุกทฤษฎีได้อย่างสมดุลกันจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาการ
กระท้าผิดซ ้าได้ในเบื องต้นดังภาพที่ 6.4 ต่อไปนี   
 

โทษ แก้ไขฟื้นฟ ู

แก้ไขฟื้นฟู 

ตัดโอกาสในการ
กระท้าผิด 

ป้องปรามการ
กระท้าผิด 

แก้แค้นทดแทน 
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ภาพที่ 6.4  แสดงความสัมพันธ์และผลลัพธ์ของการใช้โทษและมาตรการต่าง ๆ ตามทฤษฎี 
               ทัณฑวิทยาต่าง ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าในเบื องต้น 
  

อย่างไรก็ดี นอกจากกรอบแนวความคิดทางทัณฑวิทยาที่งานวิจัยนี เสนอในเบื องต้นแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยนี ขอเสนอแนวทางการใช้ทฤษฎีทัณฑวิทยาเพ่ิมเติมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดซ ้าที่พ้นโทษแล้วในบางกรณีสามารถหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าได้อีกดังภาพที่
จะน้าเสนอถัดไปนี  ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แนวทางดังกล่าวจะน้าเสนอในหัวข้อ 6.2 เรื่อง
ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าในกระบวนการยุติธรรม
ไทยต่อไป 
 

ก้าหนดโทษที่เหมาะสม
ตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทน 

เพ่ิมโทษ/บวกโทษเพ่ือป้อง
ปรามการกระท้าผิดซ ้า 

จ้าคุกเพ่ือตัดโอกาสใน
การกระท้าผิดซ ้า 

แก้ไขฟื้นฟูเพ่ือไม่ให้
กระท้าผิดซ ้าอีก 

กลับคืนสู่สังคม 
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ภาพที่ 6.5  แสดงข้อเสนอความสัมพันธ์และผลลัพธ์ของการใช้โทษและมาตรการต่าง ๆ ตามทฤษฎี   
               ทัณฑวิทยาต่าง ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าในเบื องต้น 
 
6.2 ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดซ ้าใน

กระบวนการยุติธรรมไทย 
  

ผลจากการศึกษาทั งหมดที่ผ่านมา งานวิจัยนี จึงขอเสนอแนะโครงสร้างของโทษและมาตรการ
อ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือรักษาความสมดุลและทฤษฎีทัณฑวิทยาทั งสี่ทฤษฎี อันจะน้าไปสู่
การสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าในกระบวนการยุติธรรมไทย
ดังภาพที่ 6.6 ต่อไปนี  

 
 

ก้าหนดโทษที่เหมาะสม
ตามทฤษฎีแก้แค้น

ทดแทน 

เพิ่มโทษ/บวกโทษเพื่อป้อง
ปรามการกระท้าผิดซ ้า 

จ้าคุกเพื่อตัดโอกาสในการ
กระท้าผิดซ ้า 

แก้ไขฟื้นฟูเพ่ือไม่ให้
กระท้าผิดซ ้าอีก 

กลับคืนสู่สังคม 

มาตรการป้องกันไม่ให้
กระท้าผิดซ ้า 



479 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 6.6  แสดงข้อเสนอโครงสร้างของโทษและมาตรการอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

 
ข้อเสนอตามภาพที่ 6.6 มีรายละเอียดตามหัวข้อ 6.2.1 ดังต่อไปนี  

ศาล 

ก้าหนดโทษ 

แก้แค้นทดแทน 

โทษท่ีได้สัดส่วน       
กับการกระท้าผิด 

โทษทางเลือก
กักขัง/รอ/ปรับ 

คุมประพฤต ิ

ตัดโอกาส     
กระท้าผิด 

โทษท่ีได้สัดส่วน       
กับการกระท้าผิด 

โทษทางเลือก
กักขัง/รอ/ปรับ 

คุมประพฤติ 

บวกโทษ 

เพิ่มโทษ 

คุมประพฤติหลัง
พ้นโทษ 

ป้องปราม 

โทษท่ีได้สัดส่วน      
กับการกระท้าผิด 

โทษทางเลือก
กักขัง/รอ/ปรับ 

คุมประพฤติ 

บวกโทษ 

เพิ่มโทษ 

คุมประพฤติหลัง
พ้นโทษ 

แก้ไขฟื้นฟู 

Risk-need-
responsivity 

เรือนจ้า 

คุม
ประพฤต ิ

ทฤษฎี+ปัจจัย        
ที่ใช้ก้าหนดโทษ 

อ้านาจไต่สวน
สืบเสาะ 

ย่ีต๊อกกลาง โทษ+มาตรการ      
หลากหลาย 
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6.2.1 ข้อเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ ใน
หลักการ 

ดังที่งานวิจัยนี พบว่า โทษหนึ่งในห้าประเภทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 อาจไม่มี
การบังคับใช้อีกต่อไปในทางปฏิบัติ เช่น โทษประหารชีวิต ส่วนโทษจ้าคุกก็มีแต่จะท้าให้ปัญหานักโทษ
ล้นเรือนจ้ามีแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ นซึ่งจะส่งผลให้เรือนจ้ากลายเป็นสถานที่สร้างอาชญากรมืออาชีพ
ขึ นมาแทนที่จะเป็นสถานที่ขัดเกลาผู้กระท้าผิดเพราะเรือนจ้าไม่สามารถรองรับและดูแลแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังที่มีปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส้าหรับโทษกักขังและโทษริบทรัพย์ก็มีข้อจ้ากัดในการ
บังคับใช้ และประการสุดท้ายโทษปรับก็ไม่ได้รับการปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ท้าให้โทษปรับไม่สามารถข่มขู่หรือยับยั งไม่ให้เกิดการกระท้าผิด
กฎหมายหรือการกระท้าผิดซ ้าได้ ท้าให้โทษตามกฎหมายไร้ประสิทธิภาพ อีกทั งประมวลกฎหมาย
อาญาก็ไม่ได้มีมาตรการทางเลือกที่หลากหลายพอที่ศาลจะสามารถน้ามาปรับใช้เพ่ือทดแทนโทษที่มี
อยู่ตามกฎหมายไดห้ากศาลจะไม่พิพากษาลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิด หรือแม้จะมีอยู่แต่ก็ติดขัดอุปสรรค
ในทางปฏิบัติหรือข้อจ้ากัดด้านเงื่อนไขทางกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลที่
ยังไม่เป็นไปตามแนวทางทฤษฎีทัณฑวิทยาทั งสี่ทฤษฎีที่ท้าให้มาตรการต่าง ๆ กลายเป็นหมัน หรือไม่มี
การสร้างมาตรการที่หลากหลายและเหมาะสมขึ นมาใหม่ทั งที่อาจมีกฎหมายเปิดช่องให้ท้าเช่นนั นได้ 
ส่งผลให้โทษจ้าคุกกลายเป็นโทษหลักที่ศาลน้ามาใช้ลงโทษผู้กระท้าผิด ด้วยเหตุนี  เพ่ือให้โทษตาม
กฎหมายมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษและมาตรการต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ น และเพ่ือให้ศาลมีทางเลือกในการออกค้าสั่งบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ แก่
ผู้กระท้าผิดเพิ่มมากขึ น ซ่ึงงานวิจัยนี จึงเสนอให้ 

ประการแรก มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษตามกฎหมายอาญาทั งประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอาญาอ่ืน ๆ  ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันมากยิ่งขึ น
เพ่ือที่โทษจะได้มีประสิทธิภาพในการป้องปราม ข่มขู่และยับยั งการกระท้าผิดกฎหมายทั งต่อ
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ก้าลังคิดจะกระท้าผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ทั งนี งานวิจัย
นี เห็นว่า การเพ่ิมอัตราโทษจ้าคุกให้หนักขึ นแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้า แต่การเพ่ิมประสิทธิภาพของโทษชนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ โทษปรับ 
น่าจะเป็นโทษที่ช่วยเบี่ยงเบนผู้กระท้าผิดออกจากเรือนจ้าได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นโทษที่สามารถ
ยับยั งและท้าให้ผู้กระท้าผิดรู้สึกเข็ดหลาบได้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ดังนั นจึงสมควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมอัตราโทษปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
รวมไปถึงการปรับปรุงวิธีการใช้โทษปรับให้เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละราย เช่น การก้าหนดจ้านวน
ค่าปรับตามรายได้หรือฐานะของผู้กระท้าผิด เป็นต้น เพ่ือที่โทษปรับจะเป็นโทษที่สามารถข่มขู่ยับยั ง
ผู้กระท้าผิดไม่ให้กระท้าผิดซ ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะต้องท้าการศึกษาวิจัยหาอัตราโทษ
ปรับและวิธีการปรับที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งงานวิจัยนี จะไม่น้าเสนอในรายละเอียดเนื่องจากเกินไปกว่า
ขอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยไปมาก  

ประการที่สอง ควรจะมีการแก้ไขและเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
คดีในชั นสอบสวน และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษของศาลด้วยการก้าหนดแนวทาง
ให้ศาลเห็นว่า ในการพิจารณาก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดนั นศาลพึงต้องระลึกถึงและพิจารณาสิ่งใด ๆ 
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บ้างเพ่ือให้โทษหรือมาตรการที่จะก้าหนดแก่ผู้กระท้าผิดเป็นโทษที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เสียหายและ
ประชาชนรับทราบว่ากระบวนการยุติธรรมก้าลังดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคม ช่วย
ยับยั งป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก  ตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท้าผิดบางรายบาง
ประเภทมีโอกาสกระท้าผิดซ ้า และยังช่วยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้กลายเป็นบุคคลดีของสังคมได้ รวม
ไปถึงการปรับปรุงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษ
ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งงานวิจัยนี จะน้าเสนอรูปแบบของกฎหมายโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ 6.2.2 

ประการที่สาม เมื่อศาลพิจารณาพฤติการณ์การกระท้าผิด ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้กระท้า
ผิดและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจนทราบและเข้าใจรายละเอียดแห่งคดีแล้ว เพ่ือให้ศาลสามารถใช้
ดุลพินิจก้าหนดโทษและมาตรการแก่ผู้กระท้าผิดได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ น ก็ควรจะมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรการทางเลือกนอกเหนือไปจากโทษจ้าคุกในประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือที่ศาลจะได้มี
มาตรการทางเลือกในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะจ้าคุกผู้กระท้าผิดบางรายบางประเภท หรือ
หากว่าโทษจ้าคุกจะยิ่งท้าให้ผู้กระท้าผิดบางรายที่ยังอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ต้องหมดหนทางที่จะกลับ
ตัวเป็นพลเมืองดี หรือโทษจ้าคุกอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดบางรายหวนกลับไป
กระท้าผิดซ ้าอีกได้ งานวิจัยนี จึงเสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขอันเป็นข้อจ้ากัดในการใช้มาตรการรอการ
ลงโทษและโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 และมาตรา 56 กับปรับปรุงวิธีการคุม
ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ น เพ่ือที่ศาลจะ
น้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละราย ซึ่งงานวิจัยนี จะน้าเสนอโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ 
6.2.2 และ 6.2.3 และยังเสนอให้มีการเพ่ิมเติมมาตรการที่จะช่วยดูแลควบคุมไม่ให้ผู้กระท้าผิดบาง
ประเภทหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกภายหลังพ้นโทษอีกด้วยในหัวข้อ 6.2.4 และ 62.5 ซึ่งเหล่านี เป็น
การแก้ไขกฎหมายในส่วนของกระบวนการพิจารณาในชั นศาลทั งสิ น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในชั นศาลแล้ว แต่ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่เพียง
พอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าได้ จึงเสนอว่า 

ประการที่สี่ สมควรที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในชั นบังคับโทษและการรอการลงโทษ
ด้วย นั่นก็คือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติตามที่งานวิจัย
นี ศึกษาพบว่าการด้าเนินงานของสองหน่วยงานดังกล่าวประสบปัญหาในทางปฏิบัติมากมายเนื่องจาก
การขาดกฎหมายที่ก้าหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ และขั นตอนปฏิบัติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานทั งสองดังกล่าว งานวิจัยนี จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายของสอง
หน่วยงานดังกล่าวเพ่ือให้ทั งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ได้อย่างแท้จริงซึ่งจะน้าเสนอในรายละเอียดในหัวข้อ 6.2.6 รวมไปถึงการเสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในกรณีของผู้กระท้าผิดซ ้า เพ่ือให้ผู้กระท้า
ผิดซ ้าต้องเข้าไปสู่กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองเพ่ือที่จะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษได้ ใน
ขณะเดียวกันก็เสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษให้เป็นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเพื่อให้กระบวนการพักการลงโทษมีมาตรฐานและกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้กระท้าผิด
ที่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้วให้ได้รับโอกาสในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ างเป็นปกติสุข 
และยังอาจช่วยแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังจะน้าเสนอโดยละเอียดในหัวข้อที่ 
6.2.7  
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และท้ายที่สุดงานวิจัยนี จะน้าเสนอข้อเสนอแนะด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรมในหัวข้อที่ 6.2.8 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการแก้ไขและเพ่ิมกฎหมายของ
งานวิจัยนี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น และจึงขอน้าเสนอข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายข้อ
แรกดังต่อไปนี  

  
6.2.2 ข้อเสนอเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ

ก้าหนดโทษของศาล   
เพ่ือให้ศาลสามารถก้าหนดโทษและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

ทฤษฎีทัณฑวิทยาทั งสี่ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีตัดโอกาสในการกระท้าผิด ทฤษฎีป้อง
ปรามการกระท้าผิด และทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูให้ได้มากที่สุด ควรจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และ
เพ่ิมเติมกฎหมายดังต่อไปนี   

1. ควรเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะ 1 หมวด 3 ส่วนที่ 1 เรื่องโทษ ให้มี
บทบัญญัติก้าหนดหลักเกณฑ์ที่ศาลจะต้องใช้พิจารณาในการก้าหนดโทษ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวควร
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

ส่วนแรก วัตถุประสงค์ในการลงโทษตามทฤษฎีทัณฑวิทยา และ 
ส่วนที่สอง ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท้าผิด ความเสียหายที่เกิดขึ น ข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับตัวจ้าเลย และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับคดีที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษ 
โดยควรน้าแนวทางของกฎหมาย Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 มาตรา 3A 

แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย และรัฐธรรมนูญในระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามา
เป็นแนวทางในการก้าหนดวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท้าผิดอาญา และน้า  Criminal Law 
(Sentencing) Act 1988 มาตรา 10(1) ของรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นแนวทางใน
การก้าหนดปัจจัยเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท้าผิด ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวจ้าเลย และปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อาจเป็นประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษ โดยน้ามาปรับกับแนว
ทางการใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ้าเลยเพ่ือใช้ดุลพินิจในรอการลงโทษหรือรอการ
ก้าหนดโทษแก่จ้าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และความเห็นเพ่ิมเติมจาก
ประสบการณ์ท้างานในฐานะผู้พิพากษาของผู้วิจัย มีข้อเสนอในรายละเอียดดังต่อไปนี  

“มาตรา…. ในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษ ศาลจะต้องค้านึงถึงเจตนารมณ์
ของโทษตามกฎหมายดังต่อไปนี  

(1) ความเหมาะสมของโทษกับการกระท้าผิดของจ้าเลย 
(2) ความจ้าเป็นในการป้องกันและยับยั งไม่ให้จ้าเลยหรือบุคคลอ่ืนกระท้า

ผิดกฎหมายในอนาคต 
(3) ความจ้าเป็นในการคุ้มครองสังคมหรือสาธารณชนจากการกระท้าผิดซ ้า

ในอนาคตของจ้าเลย   
(4) ความจ้าเป็นในการส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของจ้าเลย  

ทั งนี  ศาลพึงระลึกว่าโทษประหารชีวิตและโทษจ้าคุกไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม
เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด  
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และศาลจะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี ประการเดียวหรือหลายประการ
ร่วมกันในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษแก่จ้าเลย 

(1) สภาพและพฤติการณ์การกระท้าผิดของจ้าเลย 
(2) สาเหตุในการกระท้าผิดของจ้าเลย 
(3) เจตนาชั่วร้ายของจ้าเลย 
(4) ลักษณะและพฤติการณ์ของผู้เสียหายในคดี 
(5) ความสัมพันธ์ระหว่างจ้าเลยกับผู้เสียหายในคดี 
(6) ความเสียหายที่เกิดขึ นแก่รัฐ ประชาชน หรือผู้เสียหายอันเป็นผลมาจาก

การกระท้าของจ้าเลย 
(7) ความพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดของจ้าเลย 
(8) อายุ เพศ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ประวัติ

การกระท้าผิด ภาวะแห่งจิต สุขภาพ อุปนิสัย บุคลิกลักษณะ อาชีพ การด้ารงชีพ 
สิ่งแวดล้อมของจ้าเลย และภูมิหลังทางสังคมของจ้าเลย 

(9) การรู้สึกความผิดและความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองของ
จ้าเลย 

(10)  ความเป็นไปได้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของจ้าเลย 
(11) ความเสี่ยงที่จ้าเลยอาจจะกระท้าผิดซ ้าอีกในอนาคต 
(12) ประเภทของโทษและมาตรการอ่ืน ๆ ตามกฎหมายที่เหมาะสมกับ

จ้าเลย 
(13) ความเห็นของพนักงานอัยการหรือพนักงานคุมประพฤติ หรือ 
(14) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของศาล” 

ทั งนี  เพ่ือให้อ้านาจศาลในการค้นหาข้อความจริงในทุกด้านไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์
กระท้าผิด ตัวผู้กระท้าผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเพ่ือให้ศาลใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษให้เหมาะสม
ที่สุดย่อมเป็นเรื่องส้าคัญที่สุด งานวิจัยนี จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี   

2. แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะ 1 หมวด 3 ส่วนที่ 1 เรื่องโทษ ให้ศาลมี
อ้านาจไต่สวนหรือมีค้าสั่งใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษตามข้อเสนอข้อ (1) ได้  
เพ่ือให้ศาลสามารถใช้และตระหนักได้ว่าควรจะต้องใช้อ้านาจในการค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในคดีเพ่ือประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษหรือมาตรการต่าง ๆ ที่
เหมาะสมแก่ผู้กระท้าผิด อันเป็นการส่งเสริมการใช้อ้านาจในเชิงไต่สวนของศาลให้มากยิ่งขึ น 

 
“มาตรา…เพ่ือประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจตามมาตรา...(ข้อเสนอข้อ (1) ข้างต้น) ศาล
อาจสอบถามหรือไต่สวนบุคคลใด ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควร มีค้าสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ้าเลย เรียกส้านวนการสอบสวนหรือเอกสารในส้านวน
การสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก้าหนดโทษ หรือมี
ค้าสั่งใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรได้ ทั งนี การใช้อ้านาจสอบถามหรือไต่สวนตามบทบัญญัติ
นี ศาลอาจท้าในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็ได้ และศาลอาจเรียกส้านวนการสอบสวน
จากพนักงานอัยการได้เมื่อคดีเสร็จสิ นการพิจารณา” 
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ส้าหรับข้อเสนอข้างต้นเกี่ยวกับการเรียกส้านวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายอ้านาจของศาลในการใช้ดุลพินิจเรียกส้านวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ
มาประกอบการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษในคดีที่ไม่มีการสืบพยานได้ด้วย จากเดิมที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 175 บัญญัติว่า “เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมี
อ้านาจเรียกส้านวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการวินิจฉัยได้” เท่ากับว่าศาลใช้
อ้านาจเรียกส้านวนการสอบสวนมาได้เฉพาะคดีที่มีการสืบพยานเท่านั น ในขณะเดียวกัน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในการสืบพยานเพ่ือพิสูจน์ความผิดของผู้กระท้า
ผิด งานวิจัยนี จึงเสนอให้ศาลมีอ้านาจเรียกส้านวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการได้เมื่อคดีเสร็จสิ น
แล้ว เพื่อประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษเท่านั น นอกจากนี  งานวิจัยนี เสนอให้การใช้อ้านาจใน
เชิงไต่สวนของศาลในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการได้ เช่น อาจท้าในห้องสมานฉันท์ โดยที่ ผู้พิพากษาไม่
จ้าต้องออกนั่งบัลลังก์อย่างเป็นทางการก็ได้ เพ่ือที่คู่ความหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีรู้สึกผ่อนคลาย
และเต็มใจให้ข้อมูลหรือพูดคุยเจรจาปรึกษาคดีต่อหน้าศาลอย่างเต็มที่ และงานวิจัยนี ยังมีข้อเสนอ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทคดีท่ีสมควรจะต้องมีการสืบเสาะและพินิจจ้าเลยเสมอดังต่อไปนี   

3. เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะ 1 หมวด 3 ส่วนที่ 1 เรื่องโทษ ให้มี
บทบัญญัติที่ก้าหนดให้ศาลต้องมีค้าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ้าเลยในคดี            
3 ประเภทดังต่อไปนี เสมอ เว้นแต่กรณีมีเหตุสมควรที่จะไม่สืบเสาะและพินิจจ้าเลย ก็ให้ศาลบันทึก
เหตุผลไว้ในค้าพิพากษา เนื่องจากหากก้าหนดให้มีการสืบเสาะและพินิจทุกคดีอาจจะเป็นภาระแก่
พนักงานคุมประพฤติมากจนเกินไป และอาจท้าให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้าจนเกินควร จนอาจเป็น
ผลร้ายแก่ผู้กระท้าผิดที่ไม่ได้ถึงกับมีเจตนาชั่วร้ายหรือเพ่ิงกระท้าผิดครั งแรก ยังพอมีทางกลับตัวมาก
เกินไป ประกอบกับในบางคดีก็อาจมีข้อมูลเพียงพอที่จะก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดอยู่แล้ว  

ประเภทแรก คดีที่มีอัตราโทษจ้าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตรา
โทษสูงสุดตามกฎหมายอาญา จึงสมควรที่ศาลจะได้พิจารณารายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับจ้าเลยก่อนที่ศาลชั นต้นที่จะพิจารณาโทษของจ้าเลย และจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของ
ศาลสูงต่อไปด้วย 

ประเภทที่สอง คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย คดีความผิดต่อ
เสรีภาพ และคดีอ่ืน ๆ ที่ลักษณะการกระท้าผิดเกี่ยวข้องกับความผิด 3 ลักษณะ ดังกล่าวตามประมวล
กฎหมายนี หรือกฎหมายอ่ืน เช่น ชิงทรัพย์โดยใช้ก้าลังประทุษร้ายจนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส 
เนื่องจากเป็นคดีความผิดที่มีเอกชนเป็นผู้เสียหายและเป็นความผิดที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกายและเสรีภาพอันเป็นสิทธิพื นฐานของประชาชนซึ่งสมควรจะได้รับการคุ้มครองเหนือสิ่งอื่นใด 

ประการที่สาม คดีที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ต้องมีการสืบเสาะและพินิจ
จ้าเลย เพ่ือเปิดช่องให้มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมายในอนาคตที่ฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะเห็นว่าศาล
ควรจะทราบรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและตัวผู้กระท้าผิดเสียก่อนที่จะใช้ดุลพินิจก้าหนด
โทษ  

ส้าหรับคดีความผิดนอกเหนือไปจากที่ก้าหนดไว้ดังกล่าว ก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลในการ
พิจารณาว่าสมควรมีค้าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ้าเลยหรือไม่ โดยให้เสนอเพ่ิมเติม
เข้าไปในกฎหมายที่งานวิจัยนี เสนอในหัวข้อที่ (2) ข้างต้น ดังมีรายละเอียดของข้อเสนอบทบัญญัติ
กฎหมายต่อไปนี  
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“มาตรา… เพ่ือประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจตามมาตรา...(ข้อเสนอข้อ (1) ข้างต้น) ศาล
อาจสอบถามหรือไต่สวนบุคคลใด ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควร มีค้าสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ้าเลย เรียกส้านวนการสอบสวนหรือเอกสารในส้านวน
การสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก้าหนดโทษ หรือมี
ค้าสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้ อนึ่ง การใช้อ้านาจตามบทบัญญัตินี  ศาลอาจท้าใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็ได้ 

เว้นแต่ในคดีความผิดดังต่อไปนี  ที่ศาลไม่อาจมีค้าพิพากษาโดยมิได้มีค้าสั่งให้
พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ้าเลยแล้วรายงานต่อศาลเสียก่อนได้  

(1) คดีอาญาที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิต 
(2) คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย และคดี

ความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายนี  หรือคดีความผิดอ่ืนตามประมวล
กฎหมายนี หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวด้วยความผิดประเภทดังกล่าว  

(3) คดีความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ศาลต้องสืบเสาะและ
พินิจจ้าเลย 

ภายใต้อนุมาตราหนึ่ง หากศาลเห็นว่า กรณีมีเหตุสมควรไม่จ้าต้องมีค้าสั่งให้
พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ้าเลยในคดีความผิดในอนุมาตราสองและสาม
ในวรรคก่อน ก็ให้ศาลจดเหตุดังกล่าวลงไว้ในค้าพิพากษา” 

  
ข้อเสนอร่างกฎหมายนี เป็นไปในรูปแบบเชิงก้าหนดว่าศาลต้องกระท้าและกึ่งก้าหนดว่าศาล

ต้องกระท้า กล่าวคือศาลจะต้องสืบเสาะและพินิจผู้กระท้าผิดในคดีที่มีอัตราโทษจ้าคุกตลอดชีวิตและ
ประหารชีวิตเสมอ แต่ในกรณีของคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย และคดี
ความผิดต่อเสรีภาพ กับคดีความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ศาลต้องสืบเสาะและพินิจ
ผู้กระท้าผิด ศาลยังสามารถใช้ดุลพินิจไม่สืบเสาะและพินิจผู้กระท้าผิดได้หากศาลเห็นว่ามีเหตุสมควร 
โดยให้จดเหตุไว้ในค้าพิพากษา  

นอกจากนี  เพ่ือให้สอดคล้องกับการให้อ้านาจศาลในการสืบเสาะและพินิจผู้กระท้าผิดได้โดย
ปราศจากข้อจ้ากัดแล้ว งานวิจัยจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติดังต่อไปนี  

4. ให้น้า“ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.....” ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือบัญญัติ
เป็นกฎหมายอยู่ ในขณะนี มาใช้บั งคับ ซึ่ งร่ างพระราชบัญญัติดั งกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัติวิธีด้าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ .ศ. 2522 อยู่หลาย
ประการ หนึ่งในข้อเสนอของร่างพระราชบัญญัติก็คือ การตัดเอาบทบัญญัติในมาตรา 11 ของ
พระราชบัญญัติวิธีด้าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ .ศ. 2522 ออกไป
ทั งหมด แล้วบัญญัติใหม่อยู่ในหมวด 2 เรื่อง “อ้านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน” มาตรา 13(1) ที่บัญญัติ
ว่า 
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“มาตรา 13 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี และ
กฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

(1) สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจในเรื่องอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม 
สภาพความผิด เหตุอันควรปราณี รวมถึงการท้ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ตลอดจนความต้องการของบุคคลเกี่ยวกับ
วิธีการคุมความประพฤติ” 

 
ท้าให้ไม่มีข้อจ้ากัดอ้านาจของศาลในการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ้าเลย

ได้เฉพาะกรณีที่จ้าเลยไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน หรือเคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษ
ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษอีกต่อไป  

อนึ่ง งานวิจัยนี ขอเสนอให้มีการเพ่ิมอ้านาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา 13 
(1) เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับปัจจัยที่ศาลจะต้อง
พิจารณาในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษตามข้อเสนอข้อ (1) โดยจะน้าเสนอต่อไปในหัวข้อ 6.2.5      
(5) ส้านักงานศาลยุติธรรมควรจะจัดท้าบัญชีมาตรฐานการลงโทษใหม่ โดยให้ออกเป็นข้อก้าหนด
ประธานศาลฎีกาเพ่ือให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยให้ มี
ลักษณะดังต่อไปนี  

1. ควรท้าบัญชีมาตรฐานการลงโทษกลางฉบับเดียวส้าหรับให้ศาลทั่วประเทศใช้เป็นคู่มือ 
(Guidelines) แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ ในการพิจารณาโทษที่เหมาะสมกับการกระท้าผิดฐานต่าง ๆ และ
พฤติการณ์การกระท้าผิดต่าง ๆ  ในบัญชีมาตรฐานการลงโทษควรจะเป็นไปในแนวทางดังต่อไปนี  

ประการแรก โทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษจะต้องไม่ต่้ากว่าหรือสูงกว่ากรอบอัตราโทษ
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

ประการที่สอง บัญชีมาตรฐานการลงโทษจะต้องมีสถานะเป็นเพียงคู่มือเพ่ือให้ค้าแนะน้าแก่
ศาลในการก้าหนดโทษ (Guidelines) ไม่ใช่บทบังคับให้ศาลต้องก้าหนดโทษตามที่บัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษแนะน้าหรือก้าหนดไว้ ทั งนี ในการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษของศาลยังคงต้องยึดถือหลักเกณฑ์
ทั่วไปว่าด้วยวัตถุประสงค์ในการลงโทษและปัจจัยที่ศาลต้องค้านึงถึงในการก้าหนดโทษตามข้อเสนอใน
หัวข้อ 6.2.2 ข้อ (1) เพียงแต่บัญชีมาตรฐานการลงโทษจะช่วยเป็นแนวทางให้ศาลสามารถพิจารณา
โทษที่เหมาะสมกับ “การกระท้าผิด” และ “พฤติการณ์การกระท้าผิด” ตามหลักการลงโทษตามที่
ผู้กระท้าผิดสมควรได้รับ (Just Deserts) ตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทนได้มากขึ นและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ส้าหรับการก้าหนดโทษให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องปรามการกระท้าผิด การตัดโอกาสใน
การกระท้าผิดซ ้า และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดยังคงเป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณาปัจจัยอ่ืน  ๆ 
ทั งท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระท้าผิด ตัวผู้กระท้าผิด ผู้เสียหาย และความเสียหายที่เกิดขึ นกับรัฐ
และสังคมตามข้อเสนอในหัวข้อ 6.2.2 ข้อ (1) เพ่ือน้ามาก้าหนดโทษหรือมาตรการเชิงป้องกันการ
กระท้าผิดในอนาคตที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดให้ได้มากยิ่งขึ น โดยบัญชีมาตรฐานการลงโทษอาจให้
ค้าแนะน้าที่เหมาะสมแก่ศาลในการปรับใช้โทษและมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการ
กระท้าผิดซ า้ด้วย  
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ประการที่สาม บัญชีมาตรฐานการลงโทษควรก้าหนดอัตราโทษส้าหรับฐานความผิดที่เกิดขึ น
เป็นประจ้าในสังคมไทยในปัจจุบัน ส่วนฐานความผิดที่ไม่ได้เกิดขึ นบ่อยนักก็ยังคงให้เป็นดุลพินิจของ
ศาลในการก้าหนดโทษที่เหมาะสมส้าหรับพฤติการณ์การกระท้าผิดและตัวผู้กระท้าผิดในแต่ละคดี 
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติตามข้อเสนอในหัวข้อ 6.2.2 ข้อ (1) ที่ก้าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ศาลจะต้องค้านึงถึงและควรพิจารณาในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดอยู่แล้ว  

ประการที่สี่ นอกเหนือจากการให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับโทษแล้ว บัญชีมาตรฐานการลงโทษควร
จะให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันการกระท้าผิดในอนาคตที่เหมาะสมกับพฤติการณ์การ
กระท้าผิดในแต่ละประเภทคดีและพฤติการณ์การกระท้าผิดด้วย เช่น ในกรณีที่ผู้กระท้าผิดมี
พฤติกรรมกระท้าผิดทางเพศกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะบุคคล ศาลอาจมีค้าสั่งคุมความประพฤติ
ผู้กระท้าผิดไว้ภายหลังพ้นโทษ โดยให้มีค้าสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระท้าผิดเข้าใกล้บุคคลหนึ่งบุคคลใดภายหลัง
พ้นโทษได้ หรือในกรณีผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลอาจมีค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดต้องท้าประกัน
ทัณฑ์บนไว้ในระหว่างรอการลงโทษหรือเมื่อพ้นโทษ (ในกรณีที่ศาลไม่รอการลงโทษ) ว่าจะไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดอีก หรือในกรณีผู้กระท้าผิดติดยาเสพติด ก็อาจจะแนะน้าให้ศาลมีค้าสั่งให้ผู้กระท้าผิดเข้า
รับการบ้าบัดยาเสพติดได้ หรือเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่หลากหลายและเหมาะสมกับประเภท
คดี เป็นต้น หรือในกรณีที่พบว่า ผู้กระท้าผิดอาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ผู้กระท้าผิดยังมีอายุน้อย 
ผู้กระท้าผิดเป็นนักศึกษา ผู้กระท้าผิดเพ่ิงกระท้าผิดครั งแรก ผู้กระท้าผิดมีประวัติกระผิดซ ้าหลายครั ง 
ผู้กระท้าผิดมีพฤติกรรมไม่เข็ดหลาบ ผู้กระท้าผิดได้บรรเทาเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายแล้ว 
ผู้กระท้าผิดมีลักษณะติดยาเสพติดหรือสารระเหย ศาลควรจะมีค้าสั่งอย่างไรหรือควรจะพิจารณาเหตุ
ดังกล่าวมาประกอบการก้าหนดโทษหรือมาตรการอย่างไรเป็นพิเศษ เพ่ือให้บัญชีมาตรฐานการลงโทษ
ครอบคลุมทั งการลงโทษ การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า การป้องกันการกระท้าผิดซ ้า และการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ไม่ใช่เป็นคู่มือที่ให้ค้าแนะน้าแก่ศาลเพียงว่าสมควรจะลงโทษผู้กระท้าผิ ด
อย่างไรเท่านั น รวมไปถึงการให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจต่าง ๆ ของศาลตามความเหมาะสม 
เช่น การใช้ดุลพินิจลดโทษเพราะเหตุบรรเทาโทษต่าง ๆ  เช่น ไม่ควรลดโทษหรือให้ประโยชน์เท่ากับ
ผู้กระท้าผิดอ่ืนแก่ผู้กระท้าผิดที่ให้การรับสารภาพเพราะจ้านนต่อพยานหลักฐาน เป็นผู้ กระท้าผิดซ ้า
จนกลายเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย หรือผู้ที่กระท้าผิดด้วยพฤติการณ์โหดร้ายทารุณสะเทือนขวัญ
ประชาชน เป็นต้น  

ประการที่ห้า  ในกรณีที่ศาลจะก้าหนดโทษให้แตกต่างไปจากที่บัญชีมาตรฐานการลงโทษ
แนะน้าไว้ เพ่ือให้คู่ความและประชาชนเข้าใจในเหตุผลว่า เหตุใดผู้กระท้าผิดจึงได้รับโทษที่แตกต่าง
จากที่บัญชีมาตรฐานการลงโทษแนะน้าไว้ทั งที่เป็นการกระท้าผิดฐานเดียวกัน ศาลก็ควรจะระบุเหตุผล
ในค้าพิพากษาด้วย เพ่ือให้คู่ความทราบและเข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดจึงก้าหนดโทษเช่นนั นแก่ผู้กระท้า
ผิดในแต่ละคดี  เพ่ือที่ค้าพิพากษาของศาลจะเป็นที่ยอมรับได้ ไม่เป็นที่คลางแคลงใจว่าศาลก้าหนด
โทษแก่ผู้กระท้าผิดไม่เท่าเทียมกันในแต่ละคดี และช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพปัญหาการกระท้าผิดใน
แต่ละท้องที่มีความแตกต่างกันได้ด้วย โดยศาลในท้องที่ท่ีมีปัญหาการกระท้าผิดอย่างหนึ่งอย่างใดมาก
หรือสมควรก้าหนดโทษส้าหรับปัญหาการกระท้าผิดกฎหมายในท้องที่ดังกล่าวให้แตกต่างจากบัญชี
มาตรฐานการลงโทษอย่างไร ก็สามารถให้เหตุผลในการก้าหนดโทษที่แตกต่างไปจากบัญชีมาตรฐาน
การลงโทษได้ โดยไม่จ้าต้องท้าบัญชีมาตรฐานการลงโทษแยกเป็นรายจังหวัดหรือรายภาค  
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ประการที่หก ให้เปิดเผยบัญชีมาตรฐานการลงโทษให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเพ่ือความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมหลายประการคือ 

1.  ประชาชนสามารถเข้าใจได้ว่า เหตุใดศาลยุติธรรมจึงก้าหนดโทษเช่นนั นแก่ผู้กระท้าผิด
กฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการยุติธรรม และสามารถสื่อเจตนารมณ์ของศาลที่
ต้องการป้องปรามการกระท้าผิดในแต่ละฐานและพฤติการณ์ได้อย่างชัดเจน  

2.  เป็นที่กระจ่างชัดว่า ศาลมีบรรทัดฐานในการลงโทษที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ส้าหรับ “การกระท้าผิด” และ “พฤติการณ์การกระท้าผิด” ในลักษณะเดียวกัน  

3.  จะเป็นประโยชน์ต่อทนายความในการให้ค้าปรึกษาคดีแก่ลูกความ 
4.  จะเป็นประโยชน์ในการข่มขู่ไม่ให้ผู้ที่คิดจะกระท้าผิดกฎหมายได้ทราบถึงโทษที่น่าจะได้รับ

อย่างแน่นอน หากไม่มีพฤติการณ์หรือเหตุบรรเทาโทษอ่ืน ๆ    
ประการที่เจ็ด ควรจะมีการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษเป็นประจ้าอย่างน้อยทุกปี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทยดังเช่นแนวทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษระดับรัฐเกือบทุกปี   

ทั งนี  ควรจะศึกษาวิธีการสร้างและจัดท้าบัญชีมาตรฐานการลงโทษจากกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศ เช่น Sentencing Guidelines ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เพ่ือเป็นตัวอย่างและ
แนวทางในการสร้างบัญชีมาตรฐานการลงโทษที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส้าหรับประเทศไทย นอกจากนี  
งานวิจัยนี ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ศาลมี
เครื่องมือในการลงโทษผู้กระท้าผิดที่หลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ นดังต่อไปนี  

  
6.2.3 ข้อเสนอเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษและมาตรการคุมความ

ประพฤต ิ
1.  ในกรณีที่ศาลพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ในคดีที่ได้จากส้านวนการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน จากการสืบพยาน การไต่สวน การสอบถาม หรือการสืบเสาะและพินิจผู้กระท้าผิดแล้วเห็น
ว่า โทษจ้าคุกอาจไม่จ้าเป็นส้าหรับผู้กระท้าผิดบางประเภทหรือบางราย และการให้โอกาสแก่ผู้กระท้า
ผิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้กระท้าผิดมากกว่าการน้าไปจ้าคุกไว้เพ่ือ
จ้ากัดอิสรภาพ งานวิจัยนี จึงเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อจ้ากัด
ของกฎหมายสองประการ  

ประการแรก ข้อจ้ากัดว่าศาลจะรอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษได้เฉพาะผู้กระท้าผิดที่
ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน หรือเคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้า
โดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ และ 

ประการที่สอง ข้อจ้ากัดว่าศาลจะรอการลงโทษได้เฉพาะในกรณีที่ศาลจะก้าหนดโทษจ้าคุก
แก่ผู้กระท้าผิดไม่เกิน 3 ปี  

เงื่อนไขทั งสองประการจึงเป็นข้อจ้ากัดที่ส้าคัญของประมวลกฎหมายอาญาในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดบางรายที่แม้อาจจะกระท้าผิดกฎหมายซ ้าหรือกระท้าผิดกฎหมายที่มีอัตราโทษร้ายแรง 
เช่น มีอัตราโทษจ้าคุกขั นต่้า 10 ปี แต่อาจจะไม่ได้เกิดจากเจตนาชั่วร้าย หรือบุคคลดังกล่าวยังมี
โอกาสที่จะแก้ไขตนเองได้ โดยอาจกระท้าผิดไปด้วยสาเหตุหลาย  ๆ ประการเช่น การขาด



489 
 

 
 

ประสบการณ์ชีวิต ความจ้าเป็นบางประการที่บีบคั นชีวิตและไม่อาจหาทางออกของชีวิตได้ หรือการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น ดังที่กล่าวถึงในบทที่ 4 ซึ่งบางครั งการลงโทษจ้าคุกผู้กระท้าผิดประเภทนี ไป
อาจก่อให้เกิดผลเสียกับสังคมมากกว่าผลดี งานวิจัยนี ขอเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
56 โดยคลายข้อจ้ากัดเรื่องโทษที่ศาลจะลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดจาก 3 ปี เป็น 5 ปี และตัดเงื่อนไขเรื่อง
ทีผู่้กระท้าผิดต้องไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อนหรือรับโทษจ้าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่
ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษออกทั งหมด เพ่ือเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจรอ
การลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษให้แก่ผู้กระท้าผิดได้มากขึ นตามที่ศาลเห็นว่าเหมาะสมและสมควร 
ซึ่งจะช่วยให้มาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างแท้จริง ดังมี
รายละเอียดข้อเสนอกฎหมายต่อไปนี   

  
จากเดิม “มาตรา 56 ผู้ใดกระท้าความผิดซึ่งมีโทษจ้าคุก และในคดีนั นศาลจะ
ลงโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั นได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน หรือปรากฏ
ว่าได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้ค้านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั น หรือ
สภาพความผิดหรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษา
ว่าผู้นั น มีความผิดแต่รอการก้าหนดโทษไว้หรือก้าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้ว
ปล่อยตัวไป เพ่ือให้โอกาสผู้นั นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก้าหนด แต่ต้อง
ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก้าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ
ของผู้นั นด้วยหรือไม่ก็ได้” เป็น 

“มาตรา 56 ผู้ใดกระท้าความผิดซึ่งมีโทษจ้าคุก และในคดีนั นศาลจะ
ลงโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี เมื่อศาลได้ค้านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั น หรือ
สภาพความผิดหรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษา
ว่าผู้นั น มีความผิดแต่รอการก้าหนดโทษไว้หรือก้าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้ว
ปล่อยตัวไป เพ่ือให้โอกาสผู้นั นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก้าหนด แต่ต้อง
ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก้าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ
ของผู้นั นด้วยหรือไม่ก็ได้” 

 
ทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกัน ควรจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 เรื่องการ

เปลี่ยนโทษจ้าคุกและกักขังด้วยเนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ให้อ้านาจศาลก้าหนดโทษในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดเหมือนกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กล่าวคือ ควรจะผ่อนคลายเงื่อนไขเรื่องโทษ
จ้าคุกที่ศาลจะลงจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน และตัดเอาข้อจ้ากัดว่าผู้กระท้าผิดจะต้องไม่เคยได้รับโทษ
จ้าคุกมาก่อนหรือเคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษออกไปเสีย กล่าวคือแก้ไขจาก 

“มาตรา 23 ผู้ใดกระท้าความผิดซึ่งมีโทษจ้าคุก และในคดีนั นศาลจะลงโทษจ้าคุกไม่เกินสาม
เดือน ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั นได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน  แต่เป็นโทษ
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ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกิน
สามเดือนแทนโทษจ้าคุกนั นก็ได้” เป็น  

“มาตรา 23 ผู้ใดกระท้าความผิดซึ่งมีโทษจ้าคุก และในคดีนั นศาลจะลงโทษจ้าคุกไม่เกินหก
เดือน ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษจ้าคุกนั นก็ได้” 

เพ่ือให้บทบัญญัติของกฎหมายสอดคล้องกันทั งหมดและไม่จ้ากัดการใช้ดุลพินิจของศาล
จนเกินไป และเมื่อศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้มากขึ นแล้ว งานวิจัยนี จึงเสนอให้เพ่ิมเติมเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติเพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับตัวผู้กระท้าผิดหลังจากรอการลงโทษหรือรอการ
ก้าหนดโทษให้แล้วได้เหมาะสมมากยิ่งขึ นดังต่อไปนี   

2.  ในกรณีที่ศาลเห็นควรรอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าผิดรายใดแล้ว ใน
ขณะเดียวกันเพ่ือให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ จึงจ้าเป็นที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องแสดงให้
ประชาชน สังคม และตัวผู้กระท้าผิดเองทราบและตระหนักได้ว่า เมื่อกระท้าผิดแล้วก็ต้องรับโทษตาม
กฎหมาย กับเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูและป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าผิดกลับไปกระท้าผิดซ ้าในอีกทางหนึ่ง งานวิจัยนี 
จึงเสนอให้เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในส่วนของเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ ให้มี
ความหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ น เพ่ือที่ศาลจะได้มีทางเลือกใน
การก้าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่เหมาะสมกับพฤติการณ์และลักษณะของจ้าเลยในแต่ละคดี
ได้มากยิ่งขึ นอันจะช่วยป้องกันการกระท้าผิดซ ้าได้ดีมากยิ่งขึ น แม้ว่ามาตรา 56 วรรคสอง (5) จะให้
อ้านาจศาลในการก้าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก้าหนดเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้
ผู้กระท้าความผิดกระท้าหรือมีโอกาสกระท้าความผิดขึ นอีกได้อยู่แล้วก็ตาม แต่การก้าหนดเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติเพ่ิมเติมน่าจะช่วยให้ศาลเห็นทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ น ทั งนี เงื่อนไขการคุม
ความประพฤติอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษผู้กระท้าผิด เพ่ือป้องกันและตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท้าผิด
กระท้าผิดซ ้า และยังอาจเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดด้วยในตัว ดังตัวอย่างข้อเสนอแก้ไขประมวล
กฏหมายอาญา มาตรา 56 วรรคสอง ซึ่งงานวิจัยนี เสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขการคุมความประพฤติโดย
น้าแนวทางของค้าแนะน้าของประธานศาลฎีกาในกรณีการรอการก้าหนดโทษ ข้อเสนอจาก
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับมาตรการลงโทษระดับกลาง ข้อเสนอจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประกอบ
วิชาชีพตุลาการและพนักงานอัยการ การน้าเอาวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 39 ถึง มาตรา 50 มาปรับปรุงเป็นเงื่อนไขการคุมความประพฤตินอกเหนือไปจากที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ในปัจจุบัน และตามที่งานวิจัยนี เสนอเพ่ิมเติมดังตัวอย่าง
มาตรการคุมประพฤตติ่อไปนี  

1. ให้ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาลเห็นสมควรและจ้าเลยยินยอม 
2. ให้บริจาคเงินเพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ตามท่ีจ้าเลยยินยอม 
3. ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือเยียวยาความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจ

ให้แก่ผู้เสียหายโดยวิธีอ่ืนตามที่จ้าเลยและผู้เสียหายตกลงกัน 
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4. ให้ท้ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนดหรือตามที่
จ้าเลยและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร  แต่ระยะเวลาในการท้ากิจกรรมบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 ชั่วโมง1381 

5. ให้เข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดหรือแก้ไขฟ้ืนฟูตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนดหรือตามที่พนักงานคุม
ประพฤติเห็นสมควร 

6. ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง 
7. ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ศาลก้าหนด 
8. ห้ามออกนอกสถานทีอ่ยู่อาศัยในระหว่างเวลาและตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนด 
9. ให้จ้าเลยต้องถูกควบคุมความประพฤติไว้ด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์  (Electronic 

Monitoring) ตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนด มีก้าหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี 
10. ให้จ้าเลยต้องถูกคุมขังไว้ในที่อยู่อาศัยตลอดเวลาหรือบางเวลา (House arrest) ตาม

เงื่อนไขที่ศาลก้าหนดมีก้าหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี  
11. ให้กักกันไว้ตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนดมีก้าหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี  
12. ให้คุมตัวไว้ในสถานพยาบาลหรือสถานบ้าบัดรักษาที่เหมาะสมกับจ้าเลย 
13. ให้ท้าประกันทัณฑ์บนว่าจะไม่กระท้าผิดกฎหมาย ก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิดภัยอันตราย

แก่ผู้อื่นภายในระยะเวลาที่ศาลก้าหนดแต่ไม่เกิน 5 ปี  
14. ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิด  
15. ให้จ้าเลยงดเว้นการกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่ศาลเห็นสมควร   
ทั งนี ควรจะมีการจัดท้าข้อเสนอของประธานศาลฎีกาในลักษณะเดียวกันกับค้าแนะน้าของ

ประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการก้าหนดโทษ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่            
14 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือสนับสนุนและเป็นแนวทางแก่ผู้พิพากษาในการใช้มาตรการรอการลงโทษ
และการคุมความประพฤติให้มากยิ่งขึ นและมีความเหมาะสมกับคดีและผู้กระท้าผิดแต่ละคนมากยิ่งขึ น 
และหากมีมาตรการทางเลือกใด ๆ ที่สามารถน้ามาใช้เป็นวิธีการคุมความประพฤติได้นอกเหนือจากที่
งานวิจัยนี เสนอก็ยิ่งเป็นการดี เพ่ือให้ศาลสามารถเลือกใช้มาตรการได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ น   

อนึ่ง เพื่อให้ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาตามข้อเสนอในหัวข้อ 6.2.2 และ 6.2.3 ข้อ 
(2) ทั งหมดสามารถน้ามาปรับใช้ในทางปฏิบัติได้เร็วยิ่งขึ นและเป็นการกระตุ้นให้ผู้พิพากษาหันมาใช้
อ้านาจในเชิงไต่สวนอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงเสนอให้น้าแนวทางตามข้อเสนอดังกล่าวไปก้าหนดเป็น
ข้อก้าหนด ข้อบังคับ หรือค้าแนะน้าของประธานศาลฎีกาเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน นอกจากนี  อาจเพ่ิมเป็นค้าแนะน้าในการใช้มาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปเรื่องในแต่ละ
ฐานความผิดและตัวจ้าเลยในบัญชีมาตรฐานการลงโทษฉบับที่ไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบเพ่ือที่ผู้
พิพากษาจะสามารถใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษให้แก่ผู้กระท้าผิดได้อย่างเหมาะสม อันจะสามารถอ้านวย
ความยุติธรรมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ นโดย

                                                           
1381ผู้ วิ จั ยค้ านวณจากความ เห็ นของผู้ วิ จั ย ว่ าห ากท้ ากิ จกรรมบริ กา รสั ง คมหรื อ

สาธารณประโยชน์วันละ 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 เดือน จะคิดเป็นจ้านวนชั่วโมงทั งสิ น 360 ชั่วโมง 
ซึ่งน่าจะเป็นระยะเวลาสูงสุดที่เหมาะสมพอที่จะท้าให้ผู้กระท้าผิดเข็ดหลาบและรู้ส้านึกได้    



492 
 

 
 

ไม่ต้องรอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเสียก่อนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานจนเกินกว่าที่
กระบวนการยุติธรรมจะสามารถอ้านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที  และเพ่ือให้
ศาลมีเครื่องมือที่จะน้ามาใช้ควบคุมพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดได้เพ่ิมขึ นไม่แต่เฉพาะผู้กระท้าผิดที่ศาล
จะรอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษเท่านั น งานวิจัยนี จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี  

  
6.2.4 ข้อเสนอเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษและมาตรการคุมความ

ประพฤติส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้า   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท้าผิดซ ้า การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า 

และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดด้วยกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ น และเมื่อศาลใช้ดุลพินิจพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ในข้อเสนอหัวข้อ 6.2.2 ข้อ (1) ข้างต้นแล้วเห็นว่า โทษจ้าคุกอาจไม่เพียง
พอที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองสังคมและสาธารณชนจากการกระท้าผิดซ ้าในอนาคตได้ งานวิจัยนี จึง
เสนอให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะ 1 หมวด 3 ส่วน
ที่ 1 เรื่องโทษ ที่ให้อ้านาจศาลในกรณีท่ีศาลได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษ (ตาม
ข้อเสนอในหัวข้อ 6.2.2 ข้อ (1) ข้างต้น) แล้วหากศาลเห็นว่า เพ่ือให้แน่ใจว่าความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองไว้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็ให้ศาลมีอ้านาจก้าหนด
ไว้ในค้าพิพากษาว่า ภายหลังจากที่จ้าเลยที่มีประวัติกระท้าผิดซ ้ามาก่อนหรือจ้าเลยอ่ืนที่ศาล
เห็นสมควรพ้นโทษตามค้าพิพากษาแล้ว ก็ยังต้องถูกคุมความประพฤติไว้ต่อไปภายในระยะเวลาที่ศาล
ก้าหนด แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ โดยศาลอาจก้าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติไว้
ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับจ้าเลยได้1382  

งานวิจัยนี ได้น้าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 ถึงมาตรา 50 และมาตรา 56 มาเป็น
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายขึ นมาใหม่ โดยให้บรรจุวิธีการเพ่ือความปลอดภัยเป็นเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ เพ่ือให้ศาลสามารถน้าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช้ได้โดยไม่ติดขัดอุปสรรคเกี่ยวกับ
เงื่อนไขวิธีการบังคับใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรา 39 ถึง มาตรา 50 และปรับปรุงเงื่อนไข
การคุมประพฤติให้เหมาะสมกับการคุมความประพฤติผู้กระท้าผิดที่พ้นโทษแล้ว ซึ่งจะแตกต่างจาก
การคุมความประพฤติผู้ที่ศาลรอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษอยู่บ้าง  

ในกรณีที่ผู้พ้นโทษที่ศาลมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติไว้กลับไปกระท้ากฎหมายผิดซ ้าใน
ระหว่างระยะเวลาคุมประพฤติจนเป็นความผิดอาญาใหม่ขึ นมาอีก ให้ถือว่าการกระท้าดังกล่าวเป็น
ความผิดฐานละเมิดการคุมความประพฤติตามค้าสั่งศาล มีอัตราโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี และโทษปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรือไม่เกินจ้านวนเงินที่ได้ท้าทัณฑ์บนไว้ แล้วแต่ว่าอย่างใดมากกว่า และยังต้องถูก
ด้าเนินคดีในความผิดที่ได้กระท้าซ ้าลงไปอีกอีกด้วย  

ส้าหรับกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเพียงแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ แต่ไม่
ถึงกับเป็นการกระท้าผิดอาญาขึ นมาใหม่ เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจตักเตือน หรือแก้ไข เพ่ิมเติม 
หรือเพิกถอนเงื่อนไขการคุมความประพฤติข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะก้าหนดเงื่อนไขข้อใดเพ่ิม หรือ

                                                           
1382 เป็นคนละกระบวนการกับการคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษโดยกรม

ราชทัณฑ์ เนื่องจากยังไม่ถือว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษพ้นโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาแล้ว 
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ขยายระยะเวลาการคุมความประพฤติออกไปก็ได้  แต่หากผู้นั นยังคงประพฤติผิดเงื่อนไขคุมความ
ประพฤติหลังจากที่ศาลได้ตักเตือนหรือได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมความประพฤติอีก จึงจะถือ
ว่าผู้นั นกระท้าความผิดฐานผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติหลังพ้นโทษ มีอัตราโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี 
และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

ทั งนี  การคุมความประพฤติจ้าเลยไว้ต่อไปภายหลังพ้นโทษตามค้าพิพากษา แม้จะขัดต่อหลัก
โทษต้องเหมาะสมกับการกระท้าผิด (Just deserts) ไปบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการลงโทษจ้าเลยเสีย
ทีเดียว เพราะเป็นเพียงการควบคุมไม่ให้จ้าเลยที่พ้นโทษแล้วมีความประพฤติที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิด
ซ ้าอีก อันเป็นการสนับสนุนทฤษฎีป้องปรามการกระท้าผิดซ ้าและการแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองในทางหนึ่ง 
เนื่องจากบางครั งผู้กระท้าผิดก็อาจจะได้รับโทษไม่มากนักตามท่ีศาลเห็นว่าได้สัดส่วนกับการกระท้าผิด
แล้วซึ่งอาจจะไม่เพียงพอที่ผู้กระท้าผิดจะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ในระหว่างรับโทษ หรือ
อาจจะได้รับโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร แต่ศาลอาจจะเห็นว่าบุคคลดังกล่าวยังมี
ความเสี่ยงสูงที่จะกระท้าผิดซ ้าอีกภายหลังพ้นโทษ จึงควรจะควบคุมความประพฤติไว้ต่อไปภายหลัง
พ้นโทษเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่สังคม วิธีการก้าหนดมาตรการคุมประพฤติในลักษณะนี จึง
ไม่ใช่โทษ แต่เป็นมาตรการในเชิงมาตรการเพ่ือความปลอดภัย โดยน้ามาบังคับใช้ด้วยวิธีการขยาย
วิธีการคุมประพฤติจากที่ศาลมีอ้านาจสั่งให้คุมความประพฤติได้เฉพาะจ้าเลยที่ศาลจะพิพากษารอการ
ลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้ครอบคลุมไปถึงจ้าเลยที่
ศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกและเป็นจ้าเลยที่ศาลเห็นว่าพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมามีความร้ายแรงจน
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สาธารณชนอีกได้ในอนาคตด้วย 

  
งานวิจัยนี จึงขอเสนอรายละเอียดของบทบัญญัติกฎหมายดังต่อไปนี  

“มาตรา... เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษจ้าคุกผู้ใดและผู้นั นมีประวัติกระท้าผิด
กฎหมายมาก่อน หรือผู้อ่ืนที่ศาลเห็นสมควร และศาลเห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัย
และเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ศาลอาจสั่งในค้าพิพากษาว่า เมื่อผู้นั นพ้น
โทษตามค้าพิพากษาแล้ว ให้คุมความประพฤติของผู้นั นไว้ภายในระยะเวลาที่ศาลจะ
ได้ก้าหนด แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ โดยให้ก้าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความ
ประพฤติของผู้นั นไว้ตามท่ีศาลเห็นสมควรข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี  

(1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั งคราว เพ่ือเจ้า
พนักงานจะได้สอบถาม แนะน้า ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง
ความประพฤติและการประกอบอาชีพ  

(2) ให้ท้ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ศาล
ก้าหนดหรือตามท่ีจ้าเลยและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร 

(3) ให้ปฏิบัติศาสนกิจตามท่ีจ้าเลยและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร 
(4) ให้ฝึกหัดหรือท้างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
(5) ให้เข้าร่วมโปรแกรมบ้าบัดหรือแก้ไขฟ้ืนฟูตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนดหรือ

ตามท่ีพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร 
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(6) ให้ไปรับการบ้าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาล
ก้าหนด 

(7) ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง 
(8) ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ศาลก้าหนด 
(9) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในระหว่างเวลาหรือตามเงื่อนไขที่ศาล

ก้าหนด 
(10)  ห้ามย้ายที่อยู่อาศัยโดยไม่แจ้งให้ศาลทราบ  
(11)  ให้จ้าเลยต้องถูกควบคุมความประพฤติไว้ด้วยเครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ 

(Electronic Monitoring) ตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนดมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี  
(12)  ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิด 
(13)  ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน้าไปสู่การ

กระท้าความผิดในท้านองเดียวกันอีก 
(14)  ให้จ้าเลยงดเว้นการกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่

ศาลเห็นสมควร   
(15) ห้ามกระท้าผิดอาญาที่มิใช่ความผิดโดยประมาทใด ๆ ขึ นมาอีก โดย

ศาลอาจเรียกประกันทัณฑ์บนด้วยก็ได้   
(16) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก้าหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือ

ป้องกันมิให้ผู้กระท้าความผิดกระท้าหรือมีโอกาสกระท้าความผิดขึ นอีก 
เงื่อนไขตามที่ศาลได้ก้าหนดตามความในวรรคก่อนนั น ถ้าภายหลังความ

ปรากฏแก่ศาลตามค้าขอของผู้เสียหายในการกระท้าผิดนั น ผู้กระท้าความผิดนั น 
ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั น ผู้อนุบาลของผู้นั น พนักงานอัยการ หรือพนักงานคุม
ประพฤติว่า ผู้กระท้าความผิดประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ หรือพฤติการณ์ที่
เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระท้าความผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลอาจให้ค้าเตือน หรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ 
หรือจะก้าหนดเงื่อนไขข้อใด ตามที่กล่าวในวรรคก่อนที่ศาลยังมิได้ก้าหนดไว้เพ่ิมเติม
อีกก็ได้ 

ผู้ใดผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติตามวรรคแรกนอกจากอนุมาตราสิบห้า 
และศาลได้ให้ค้าเตือนหรือได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคุมความประพฤติเพราะเหตุผู้
นั นผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติแล้ว ภายหลังผู้นั นยังคงประพฤติผิดเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติตามค้าพิพากษาหรือที่ศาลได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้นั นมีความผิด
ตามกฎหมายนี  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

ผู้ใดผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติตามวรรคแรก อนุมาตราสิบสี่ มีความผิด
ตามกฎหมายนี  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือไม่เกินจ้านวนเงินที่ได้ท้าทัณฑ์บนไว้ แล้วแต่ว่าอย่างใดมากกว่า”  
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 ส้าหรับมาตรการที่จะใช้ในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าส้าหรับผู้ที่กระท้าผิดจนติดเป็นนิสัยนั น 
งานวิจัยนี มีข้อเสนอดังต่อไปนี  
  

6.2.5 ข้อเสนอเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายส้าหรับผู้กระท้าผิดซ ้าจนติดเป็นนิสัย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้า การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า และ

การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าที่มีพฤติกรรมกระท้าผิดซ ้าจนเข้าข่ายเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัย และ
การจ้าคุกผู้กระท้าผิดไว้แต่เพียงอย่างเดียวและการให้โอกาสแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าในการแก้ไขปรับปรุง
ตนเองที่ผ่านมายังไม่สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองสาธารณชนและสังคมจากการกระท้าผิดซ ้าใน
อนาคตได้ งานวิจัยนี จึงเสนอให้มีการเพ่ิมเติมกฎหมายให้อ้านาจศาลในการใช้ดุลพินิจ “จ้ากัดสิทธิ” 
ในการได้รับการพักการลงโทษและสิทธิในการได้รับการพิจารณาอภัยโทษ  โดยเมื่อศาลพิจารณา
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที่ศาลจะใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษตามข้อเสนอข้อ 6.2.2 ข้อ (1) ข้างต้น
แล้ว เห็นว่า  

1. จ้าเลยเป็นผู้กระท้าผิดซ ้ากล่าวคือ เป็นผู้ที่มีประวัติการกระท้าผิดซ ้าซึ่งศาลเคยพิพากษา
ว่าเป็นผู้กระท้าผิดกฎหมายมาก่อนตามที่ปรากฏในทะเบียนประวัติอาชญากรทั งหมด โดยไม่จ้ากัดว่า
ต้องเป็นผู้ที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพ่ิมโทษเพราะเหตุกระท้าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
92 หรือกฎหมายอ่ืน ตามแนวค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8129/2553 ที่วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติล้าง
มลทินมีผลเพียงให้ถือว่า จ้าเลยไม่เคยถูกลงโทษจ้าคุกเท่านั น มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่าความประพฤติ
ของจ้าเลยที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษจ้าคุกนั นถูกลบล้างไปด้วย และเพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ
พิจารณาความประพฤติของจ้าเลยจากทะเบียนประวัติอาชญากรในการวินิจฉัยว่าผู้กระท้าผิดดังกล่าว
มีลักษณะเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยหรือไม่ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ติดขัดเงื่อนไขก้าหนดระยะเวลาว่า
จ้าเลยจะต้องกระท้าผิดซ ้าภายใน 3 ปี หรือ 5 ปี ของกฎหมายเพ่ิมโทษและกฎหมายบวกโทษ รวมไป
ถึงความประพฤติเม่ือครั งเป็นเด็กและเยาวชนด้วย และ 

2. มีลักษณะเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยอันอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือบุคคลอ่ืน
ทั่วไป ให้ศาลมีอ้านาจดังต่อไปนี  

1) ก้าหนดโทษทีไ่ด้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้กระท้าผิด  
2) ในกรณีที่ศาลก้าหนดโทษจ้าคุก ให้ก้าหนดระยะเวลาที่ผู้กระท้าผิดจะเริ่มมีสิทธิได้รับ

การพิจารณาให้พักการลงโทษ และได้รับการพิจารณาให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปได้ 
เช่น ให้จ้าเลยได้รับสิทธิดังกล่าวเมื่อได้รับโทษไปแล้ว 3 ใน 4 ของโทษตามค้าพิพากษาเป็นต้น หรือจะ
จ้ากัดไม่ให้ได้รับสิทธิดังกล่าวเลยก็ได้  

ผู้กระท้าผิดจะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษและการได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเมื่อครบก้าหนดระยะเวลาที่ศาลพิพากษาจ้ากัดสิทธิไว้หรือไม่นั น 
ไม่ได้หมายความว่า ผู้กระท้าผิดจะได้รับการพักการลงโทษหรือได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็น
การทั่วไป (ถ้ามี) ทันทีเมื่อพ้นช่วงเวลาจ้ากัดสิทธิ แต่ผู้กระท้าผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คุณสมบัติและความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ และหลักเกณฑ์ตามพระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเช่นเดียวกันผู้กระท้าผิดอ่ืน ๆ ทั่วไป ดังนั นผู้กระท้าผิดที่ศาลมีค้า
พิพากษาให้จ้ากัดสิทธิไว้ดังกล่าวจะได้รับการพักการลงโทษหรือได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็น
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การทั่วไปหรือไม่และเมื่อใดหลังพ้นช่วงเวลาจ้ากัดสิทธิ ก็ขึ นอยู่กับกระบวนการของกรมราชทัณฑ์และ
พระราชกฤษฎีพระราชทานอภัยโทษที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั น และศาลยังมีอ้านาจต่อไปนี  

3) ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรศาลอาจมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติจ้าเลยไว้ภายหลังพ้น
โทษตามข้อเสนอข้อ 6.2.4 ข้างต้น ได้   
  

จึงขอเสนอรายละเอียดของบทบัญญัติกฎหมายดังต่อไปนี  
“มาตรา...เมื่อศาลใช้ดุลพินิจตามมาตรา... (ข้อเสนอในหัวข้อ 6.2.2 ข้อ (1) 

ข้างต้น) แล้วเห็นว่า ผู้ใดมีประวัติการกระท้าผิดซ ้าและผู้นั นมีลักษณะเป็นผู้กระท้า
ความผิดติดเป็นนิสัย เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของของประชาชน ไม่ว่าจะมีค้าขอหรือไม่ ศาลอาจถือว่าผู้นั นเป็นผู้กระท้า
ผิดติดเป็นนิสัย และมีค้าสั่งประการหนึ่งประการใดหรือทั งสองประการดังต่อไปนี  

(1) ก้าหนดระยะเวลาขั นต่้าที่ผู้นั นจะต้องรับโทษตามค้าพิพากษาโดยไม่มี
สิทธิได้รับการพิจารณาเพ่ือปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษตามค้าพิพากษา ตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยการพักการลงโทษ และการพระราชทานอภัยโทษเป็น
การทั่วไปที่เกี่ยวข้องมีก้าหนดระยะเวลาตามที่ศาลจะได้ก้าหนด หรือไม่ให้ได้รับสิทธิ
ดังกล่าวเลย ตามที่เห็นสมควร 

(2) ก้าหนดให้ผู้นั นต้องถูกคุมความประพฤติไว้ภายหลังพ้นโทษตามมาตรา…
(ข้อเสนอข้อที่ 6.2.4 ข้างต้น)” 

 
ทั งนี  ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะใช้แนวทางการพิจารณาความเป็นผู้กระท้าผิดซ ้า ตามแนวทางของ

ศาลไทยในคดีเกี่ยวกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามตัวอย่างในบทที่ 2 หัวข้อ 2.5 ที่ใช้แนวทางการ
พิจารณาว่า ผู้กระท้าผิดซ ้ามีลักษณะเป็นผู้กระท้าความผิดติดนิสัยหรือไม่จาก 1. จ้านวนครั งที่เคย
กระท้าผิดกฎหมายและ 2. ลักษณะของการกระท้าผิดเป็นส้าคัญ โดยเพ่ิมแนวทางการพิจารณาว่า
ผู้กระท้าผิดซ ้าดังกล่าวมีลักษณะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสังคมหรือไม่ตามแนวทางของ 
Norval Morris ขึ นมาด้วย แต่ไม่น้าเอาแนวทางการวินิจฉัยคุณลักษณะอาชญากรโดยเนื อแท้หรือที่
แฝงเร้นอยู่ในภาวะทางจิตผู้กระท้าผิดซ ้าของ Norval Morris ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เป็นการพิจารณาว่า 
ผู้กระท้าผิดเป็นคนชั่วร้าย “โดยกมลสันดาน” หรือไม่ มาบรรจุลงในกฎหมายนี ด้วย เนื่องจากเหตุผล   
2 ประการ คือ 

ประการแรก งานวิจัยนี พบว่า จากสถิติของของกรมราชทัณฑ์ และจากรายงานวิจัยฉบับสม
บูรณ โครงการส้ารวจข้อมูลการกระท้าผิดซ ้าของผูที่เคยตกเปนผูตองหาในคดีอาญา ส้านักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในบทที่ 1 พบว่า ประเภทคดีที่มีอัตราการกระท้าผิดซ ้าสูงที่สุดคือ คดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทั งผู้เสพยาเสพติด ซึ่งแน่นอนว่ากระท้าผิดไป
เพราะติดยาเสพติด กับผู้ที่เสพและค้ายาเสพติด และผู้ที่ไม่ได้เสพยาเสพติดแต่กระท้าผิดซ ้าไปเพราะ
ปัจจัยด้านการเงินเป็นส้าคัญเนื่องจากการค้ายาเสพติดให้ผลตอบแทนสูงและเร็ว ประกอบกับยังมี
ปัจจัยทางสังคมอีกหลายประการที่อาจส่งผลให้ผู้กระท้าผิดในคดีเหล่านี ต้องหวนกลับไปกระท้าผิดซ ้า
อีก เช่น การขาดการศึกษาและความรู้ความสามารถในการท้างาน สังคมไม่ให้โอกาสแก่ผู้กระท้าผิด
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เหล่านี ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต หรือการขาดช่องทางประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งผู้กระท้าผิด
เหล่านี อาจไม่ใช่ผู้ที่มีความชั่วร้ายโดยกมลสันดาน ดังนั น การวินิจฉัยคุณลักษณะอาชญากรโดยเนื อแท้
หรือที่แฝงเร้นอยู่ในภาวะทางจิตของผู้กระท้าผิดซ ้าที่กระท้าผิดไปเพราะเงินและปัญหาทางสังคมและ
เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นส้าคัญ จึงไม่มีความจ้าเป็นและอาจจะท้าให้การบังคับใช้กฎหมายนี แคบ
ลงไปหากต้องวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้กระท้าผิดในคดีลักษณะอ่ืน ๆ ก็อาจเข่าข่ายนี เช่นกัน 

ประการที่สอง กฎหมายนี ไม่ได้ให้อ้านาจศาลในการก้าหนดโทษแก่ผู้กระท้าความผิดติดนิสัย
สูงไปกว่าที่ได้สัดส่วนกับการกระท้าผิดของผู้นั น เพียงแต่เพ่ิมมาตรการให้ผู้กระท้าผิดนั นต้องรับโทษ
ตามค้าพิพากษาให้ครบถ้วน เพ่ือให้โทษเป็นไปตามหลักทัณฑวิทยา 4 ประการ คือเพ่ือการแก้แค้น
ทดแทน การป้องปรามการกระท้าผิด การตัดโอกาสในการกระท้าผิดซ ้า และยังเพ่ือให้ผู้นั นได้รับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ตามทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอีกด้วย ซึ่งจ้าเป็นจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในกระบวนการยุติธรรมด้วยเพ่ือให้สอดรับกันและให้โทษดังกล่ าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  

อนึ่ง เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการปรับใช้มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามที่
กฎหมายก้าหนด ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการจะจัดท้าค้าแนะน้าของประธานศาลฎีกาหรือจัดท้าบัญชี
มาตรฐานการลงโทษเพ่ือแนะน้าผู้พิพากษาเกี่ยวกับแนวทางและสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สมควรที่จะ
น้าวิธีการคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษมาปรับใช้กับผู้กระท้าผิดทั งที่เป็นผู้กระท้าผิดซ ้าทั่ว  ๆ ไป 
ผู้กระท้าผิดอื่น ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรหรือผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยตามข้อเสนอในข้อ (1) และ (2) นี  
ตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอ้านวยความยุติธรรมและ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป และเพ่ือเสริมให้มาตรการ
เกี่ยวกับผู้กระท้าผิดซ ้าสอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีทัณฑวิทยาทั งสี่ทฤษฎีมากยิ่งขึ น งานวิจัยนี มี
ข้อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษและการคุมความประพฤติดังต่อไปนี   

 
6.2.6  ข้อเสนอเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษและการคุมความ

ประพฤต ิ
เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในส่วนของการบังคับโทษและการคุมความ

ประพฤติของประเทศไทยเป็นไปตามทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างแท้จริง งานวิจัยนี จึงเสนอให้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และน้าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.... 
ที่ก้าลังรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนอยู่ในขณะนี มาบังคับใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

1.  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี  
ส่วนแรก ให้มีการบรรจุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ว่าจะต้องเป็นไปเพ่ือ

การแก้ไขฟ้ืนฟผูู้กระท้าผิดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้โดยไม่หวนกลับมากระท้าผิดกฎหมายอีก โดย
ปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติการบ้าบัดผู้ต้องขังและผู้ถูกกักขังและสถานที่คุมขังตามกฎหมาย     
ค.ศ. 2005 มาตรา 1 ของญี่ปุ่น (Act on Penal Detention Facilities and Treatment of 
Inmates and Detainees Act No. 50 of 2005) และกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยความตกลงในการส่ง
นักโทษระหว่างมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Code (Interstate Agreement 
on Detainers) ให้เหมาะสมกับสภาพกระบวนการยุติธรรมไทยและเพ่ือให้กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู
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ผู้กระท้าผิดโดยกรมราชทัณฑ์เป็นไปตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง ตามที่งานวิจัย
นี พบว่าเป็นหลักการที่เหมาะสมจะน้ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย ดังมีข้อเสนอต่อไปนี  

 
“มาตรา...พระราชบัญญัตินี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบ้าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมราชทัณฑ์ โดยค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังและตามที่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ของผู้ต้องขังและความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขัง
นั น เช่นเดียวกับเพ่ือบรรลุผลในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังและบริหารจัดการสถานที่คุม
ขังตามกฎหมาย”  

ส่วนที่สอง เพ่ิมเติมกฎหมายว่า  
“มาตรา...ในการบริหารจัดเรือนจ้าหรือทัณฑสถาน และการควบคุมดูแล 

ด้าเนินการหรือท้ากิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ในการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นส้าคัญ และต้องไม่เป็นการขัดขวางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง” 

  
โดยน้าแนวทางมาจากพระราชบัญญัติการบ้าบัดผู้ต้องขังและผู้ถูกกักขังและสถานที่คุมขังตาม

กฎหมาย ค.ศ. 2005 ของประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่ระบุลงไปเกือบทุกมาตราเหมือนของประเทศญี่ปุ่น โดย
รวบรวมมาสรุปใจความไว้ในมาตราเดียวแต่ให้มีเนื อหาครอบคลุมถึงการด้าเนินการทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ต้องขังทั งหมด 

ส่วนที่สาม เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 โดยให้เพ่ิมความหมาย
ของค้าว่า “พนักงานเรือนจ้า” ว่า หมายถึง “ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง”  

ส่วนที่สี่ เนื่องจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ในปัจจุบันไม่มีหมวดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังโดยตรงไว้ จึงควรจะเพ่ิมเติมหมวดการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง โดยเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับจ้าแนก
ผู้ต้องขังตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง และบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังตามหลักการดังกล่าวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ โดยตัดเอาส่วนการแยกผู้ต้องขังออกจาก
หมวด 3 เรื่องการแยกและย้ายผู้ต้องขัง คงเหลือแต่เรื่องการย้ายผู้ต้องขัง แล้วน้าเรื่องการแยก
ผู้ต้องขังไปบรรจุรวมไว้กับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็น “หมวด.. การจ้าแนกและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง” 
เพ่ือให้การควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสภาพของผู้ต้องขังตามที่ได้จ้าแนกมา และจะ
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังอีกด้วย  

ส้าหรับบทบัญญัติกฎหมายที่จะเพ่ิมเติมในหมวดการจ้าแนกและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังนั น เห็น
ควรน้าพระราชบัญญัติทัณฑสถาน ค.ศ. 1982 มาตรา 23 ของรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย 
ที่บัญญัติเกี่ยวกับการประเมินผู้ต้องขังและการจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง  หลักการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง ร่วมกับข้อเสนอของงานวิจัยมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ดังต่อไปนี  
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“เมื่อรับตัวผู้ต้องขังมาแล้ว ให้ผู้อ้านวยการเรือนจ้าหรือผู้อ้านวยการทัณฑสถานหรือ
ผู้แทนด้าเนินการดังต่อไปนี  โดยเร็ว 

1) ท้าการจ้าแนกผู้ต้องขังโดยเร็ว เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการจัดหา
เรือนจ้าหรือทัณฑสถานหรือการจัดสถานที่คุมขังที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขัง และเพ่ือ
ประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังต่อไป 

2) ในการจ้าแนกผู้ต้องขังตามท่ีก้าหนดไว้ในอนุมาตราก่อน จะต้องค้านึงถึง   
(1) อายุ เพศ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 

สุขภาพร่างกาย ภาวะแห่งจิต บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย อาชีพ การด้ารงชีพ 
สิ่งแวดล้อม และภูมิหลังทางสังคมของผู้ต้องขัง  

(2) ความเป็นไปได้ ความจ้าเป็น และความต้องการของผู้ต้องขัง
เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกฝน การบ้าบัดรักษาทางการแพทยและจิตเวช และการ
แก้ไขฟ้ืนฟูอ่ืน ๆ  

(3) พฤติการณ์ในการกระท้าผิดที่ท้าให้ผู้ต้องขังต้องรับโทษจ้าคุกหรือ
โทษประหารชีวิต สาเหตุของการกระท้าผิด เจตนาในการกระท้าผิด  

(4) ความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้า ความต้องการและปัจจัยอันน้าไปสู่
การกระท้าผิดกฎหมายของผู้ต้องขัง 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังตามที่ปรากฏในเอกสารของศาลและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีผู้ต้องขังน้าเสนอ 

(6) พฤติกรรมของผู้ต้องขังในระหว่างอยู่ในเรือนจ้า  
(7) การค้านึงถึงความปลอดภัยของและอัตราว่างของที่พักส้าหรับ

ผู้ต้องขังในเรือนจ้า 
(8) ค้าถามเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งความผูกพันของผู้ต้องขังที่มีต่อ

ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด และ 
(9) ความถนัดหรือความเหมาะสมของผู้ต้องขังส้าหรับการฝึกฝนหรือ

การท้างานในรูปแบบใด ๆ   
(10) แผนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวผู้ต้องขังและการแก้ไข

ฟ้ืนฟูในทางสังคมของผู้ต้องขัง 
(11) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้อง 

3) ก่อนท้าการจ้าแนกผู้ต้องขังตามอนุมาตราก่อน ผู้บัญชาการเรือนจ้าหรือ
ผู้อ้านวยการทัณฑสถานหรือผู้แทนจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบว่า ผู้ต้องขังมีสิทธิ
น้าเสนอเอกสารหลักฐานใด ๆ แก่ผู้บัญชาการเรือนจ้าหรือผู้อ้านวยการทัณฑสถาน
เพ่ือประกอบการจ้าแนกผู้ต้องขัง 

4) เมื่อจ้าแนกผู้ต้องขังเสร็จสิ น ผู้บัญชาการเรือนจ้าหรือผู้อ้านวยการทัณฑ
สถานหรือผู้แทนจะต้องจัดเตรียมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง รวมไป
ถึงโปรแกรมด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพและทักษะ การบ้าบัดรักษาทางการแพทย์ 
และหลังจากนี ให้ท้าการจ้าแนกและประเมินผู้ต้องขังเป็นระยะเพ่ือการปรับเปลี่ยน
วิธีการบ้าบัดและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้เหมาะสมต่อไป” 
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ส่วนที่ห้า เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ใน “หมวด.. การจ้าแนกและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง” 
ตามข้อเสนอส่วนที่สี่ข้างต้น โดยให้เป็นการก้าหนดหลักการในการบ้าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังไม่ว่าจะ
ศาลได้มีค้าพิพากษาแล้วหรือไม่ และไม่ว่าศาลจะได้พิพากษาลงโทษจ้าคุกหรือประหารชีวิตก็ตาม 1383  
โดยปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติการบ้าบัดผู้ต้องขังและผู้ถูกกักขังและสถานที่คุมขังตามกฎหมาย 
ค.ศ. 2005 มาตรา 30 (Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and 
Detainees Act No. 50 of 2005) และร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ....ฉบับปัจจุบัน ร่วมกับ
ความเห็นของงานวิจัยนี เพ่ือก้ากับให้เรือนจ้าหรือทัณฑสถานต้องด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองอย่างแท้จริง ดังมีข้อเสนอต่อไปนี  

 
“มาตรา...ให้พนักงานราชทัณฑ์จัดให้ผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะ การ
บ้าบัดและการแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและป้องกัน
การกระท้าความผิดซ ้า ทั งนี อาจเชิญบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมฟัง
การอบรมหรือบ้าบัดด้วยก็ได้ 

การฝึกอบรมความรู้และทักษะ การบ้าบัด และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตาม
วรรคก่อนจะต้องกระท้าด้วยเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นแรงจูงใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองของผู้ต้องขังตามที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และความเสี่ยงใน
การกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขัง การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใน
สังคม ด้วยการด้ารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะตามบุคลิกภาพและสถานการณ์ของ
บุคคลดังกล่าว และการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้ต้องขังเพ่ือประโยชน์ในการ
ด้ารงชีวิตในสังคมในอนาคตอย่างผู้สุจริตและชอบด้วยกฎหมาย” 

 
และเพ่ือให้การด้าเนินการข้อเสนอดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ควรจะมีการจัดตั ง

คณะกรรมการด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดดังต่อไปนี   
1. ให้มีการตั งคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกลางเพ่ือวางนโยบาย ขั นตอนปฏิบัติ ก้ากับ

การด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังในเรือนจ้าและทัณฑสถาน และคอยตรวจสอบ ประเมินและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ นในงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในทางปฏิบัติ โดยบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2479 และในส่วนของวิธีปฏิบัติปลีกย่อย เครื่องมือที่จะน้ามาใช้ในการจ้าแนกผู้ต้องขัง และ
โปรแกรมที่จะน้ามาใช้แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังนั น ให้คณะกรรมการแก้ไ ขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกลางเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือออกเป็นกฎหมายล้าดับรองหรือระเบียบวิธีปฏิบัติภายในกรมราชทัณฑ์ต่อไป 
ซึ่งงานวิจัยนี จะไม่น้าเสนอในรายละเอียด  
                                                           

1383 ควรจะให้มีการบ้าบัดผู้ต้องขังที่ได้รับโทษประหารชีวิตด้วย เนื่องจากผู้นั นอาจได้รับ
ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ้าคุกตลอด
ชีวิต และในอนาคตก็อาจจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษได้อีก  ซึ่งการบ้าบัดแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการคิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง 
อาจสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและช่วยให้ผู้กระท้าผิดดังกล่าวมีก้าลังใจที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงตนเองหากได้รับโอกาสตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษอีกด้วย 
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2. ให้มีการตั งคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังประจ้าภาคเพ่ือควบคุมดูและตรวจสอบการ
ท้างานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัในเรือนจ้าและทัณฑสถานที่อยู่สังกัดในแต่ละภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการแก้ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกลางก้าหนด รวมไปถึงการน้า
ปัญหาที่เกิดขึ นในทางปฏิบัติในแต่ละภาคไปน้าเสนอแก่คณะกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกลางเพ่ือ
หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป และ 

3. ควรจะมีการตั งคณะกรรมการย่อยระหว่างกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติเพ่ือ
ประสานความร่วมมือและวางแผนงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
ในกรณีการคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ้าหรือทัณฑสถานเนื่องจากได้รับ
การพักการลงโทษ หรือเป็นผู้ที่ศาลมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติไว้ในระหว่างรอการลงโทษ รอการ
ก้าหนดโทษ หรือภายหลังพ้นโทษจ้าคุก (ตามข้อเสนอในหัวข้อ 6.2.3, 6.2.4 และ 6.2.5) เพ่ือให้การ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ้าหรือทัณฑสถานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขฟ้ืนฟู้ผูกระท้าผิดตามทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างแท้จริง  

2. ให้น้าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.....ฉบับปัจจุบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดมาใช้บังคับ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ
วิธีด้าเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ในส่วนที่เคยมีปัญหา
ข้อขัดข้องไปมากพอสมควรแล้ว รวมทั งมีข้อเสนอให้จัดตั งคณะกรรมการคุมประพฤติโดยให้มีอ้านาจ
หน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการกระท้าผิดซ ้า การป้องกันการกระท้าผิด 
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ในการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว รวมทั งมีการบัญญัติหมวดที่ 2 อ้านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน มาตรา 13 ที่ให้อ้านาจ
พนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจจ้าเลย สอดส่อง ติดตาม สอบถาม แนะน้า ช่วยเหลือ 
ตักเตือน หรือด้าเนินการใด ๆ เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข และสามารถแก้ไข
ปรับปรุงตนเองได้เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟืนฟุผู้กระท้า และเรียกผู้ถูกคุม
ความประพฤติเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูและป้องกัน
การกระท้าความผิดซ ้า ซึ่งค่อนข้างครอบคลุมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดโดยโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี 
งานวิจัยนี เห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ิมเติมเล็กน้อย กล่าวคือ  

ประการแรก ให้บรรจุวัตถุประสงค์และภารกิจในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติตาม
หลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนองลงไปในร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้ปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องน้ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทุกประเภท ดัง
ข้อเสนอกฎหมายต่อไปนี  

  
“มาตรา… พระราชบัญญัตินี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบ้าบัดและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ โดยค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกคุมความประพฤติและตามที่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติ และความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าของผู้
นั น เช่นเดียวกับเพ่ือประโยชน์ในการบ้าบัดและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้
มีอ้านาจอื่นมีค้าสั่งให้สืบเสาะและพินิจต่อไป”  
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ประการที่สอง แก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ....มาตรา 4 ในส่วนของความหมาย
ของค้าว่า “พนักงานคุมประพฤต”ิ จาก 

  
“พนักงานคุมประพฤติ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้มีอ้านาจหน้าที่ในการคุม
ประพฤติตามพระราชบัญญัตินี  และให้หมายความรวมถึง พนักงานคุมประพฤติตาม
กฎหมายอื่น”  

เป็น “พนักงานคุมประพฤติ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้มีอ้านาจ
หน้าที่ในการคุมประพฤติและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติตามพระราชบัญญัตินี  
และให้หมายความรวมถึง พนักงานคุมประพฤติตามกฎหมายอ่ืน” เพ่ือก้าหนดให้เป็น
หน้าที่เด็ดขาดของพนักงานคุมประพฤติ 

 
ประการที่สาม ให้เพ่ิมเติมกฎหมายในท้านองเดียวกับข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ว่า 
 
“การคุมความประพฤติ การสืบเสาะและพินิจ และด้าเนินการหรือท้ากิจกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจมีค้าสั่งให้
สืบเสาะและพินิจ จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นส้าคัญ และต้อง
ไม่เป็นการขัดขวางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้นั น” 

 
ประการที่สี่ ให้เพ่ิมเติมถอ้ยค้าในร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ....มาตรา 13(1) จากเดิม 
 

“มาตรา 13 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี และ
กฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

1.  สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพ
ความผิด เหตุอันควรปราณี รวมถึงการท้ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถ
ในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ตลอดจนความต้องการของบุคคลเกี่ยวกับวิธีการคุม
ความประพฤติ…” เป็น 

“มาตรา 13 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี 
และกฎหมายอื่น และโดยเฉพาะให้มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

1)  สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจจ้าเลย และจ้าแนกผู้ถูกคุม
ความประพฤติในเรื่อง 

(1) อายุ เพศ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 
ประวัติการกระท้าผิด ภาวะแห่งจิต สุขภาพ อุปนิสัย บุคลิกลักษณะ อาชีพ การด้ารง
ชีพ สิ่งแวดล้อม และภูมิหลังทางสังคมของผู้ถูกของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุม
ความประพฤติ  
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(2) สภาพและพฤติการณ์การกระท้าความผิด สาเหตุในการกระท้า
ผิด ความเห็นของผู้เสียหาย พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดขึ นแก่รัฐ ประชาชน หรือผู้เสียหาย และเหตุอันควร
ปราณี 

(3) ความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้า ความต้องการ และปัจจัยอัน
น้าไปสู่การกระท้าผิดกฎหมายของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ 

(4) ความจ้าเป็นและความต้องการของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจและผู้
ถูกคุมความประพฤติเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกฝน การบ้าบัดรักษาทางการแพทย
และจิตเวช และการแก้ไขฟ้ืนฟูอ่ืน ๆ  

(5) ความถนัดหรือความเหมาะสมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจและผู้
ถูกคุมความประพฤติส้าหรับการฝึกฝนหรือการท้างานในรูปแบบใด ๆ   

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ
ตามที่ปรากฏในเอกสารของศาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ผู้ถูกสืบเสาะ
และพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติน้าเสนอ 

(7) พฤติกรรมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ
ในระหว่างอยู่ในเรือนจ้า ในกรณีที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว  

(8) ค้าถามเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งความผูกพันของผู้ถูกสืบเสาะและ
พินิจที่มีต่อครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด  

(9) แผนการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูในทางสังคมของผู้ถูก
สืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ 

(10) ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเองผู้
ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ 

(11) ความต้องการของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
หรือผู้เสียหายเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ 

(12) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของศาล
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจ 

  แล้วจัดท้ารายงานและความเห็นเสนอต่อศาลหรือเจ้าพนักงานอ่ืนผู้มีหน้าที่ 
หรือเพ่ือใช้ในการวางแผนแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติโดยเร็ว”  

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจก้าหนดโทษของศาลในข้อ 6.2.2 ข้อ (1)  

และเป็นไปในแนวทางเดียวกับกระบวนการจ้าแนกของผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมด้าเนินงานไปแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในกรณีที่สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้ระหว่างหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่จ้าเลยเพ่ิงได้รับการสืบเสาะและพินิจและจ้าแนก
มาโดยพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ก็สามารถใช้ข้อมูลการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุม
ประพฤติมาใช้ในการวางแผนแก้ไขฟ้ืนฟูในระหว่างที่บุคคลนั นก้าลังรับโทษได้ หรือหากผู้ต้องขังเพ่ิง
ได้รับการจ้าแนกมาก่อนได้รับการพักการลงโทษ ส้านักงานคุมประพฤติก็สามารถใช้ข้อมูลดั งกล่าวใน
การวางแผนคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษดังกล่าวได้ 
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ส้าหรับที่งานวิจัยนี เสนอให้ระบุเรื่องความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้า ก็เพ่ือให้
พนักงานคุมประพฤติต้องน้าผลที่ได้จากการจ้าแนกผู้กระท้าผิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจ
ของศาล และเพ่ือประโยชน์ในวางแผนแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมประพฤติต่อไป และให้สอดคล้องกับ มาตรา 
16 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติว่า “ให้กรมคุมประพฤติจ้าแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้
ถูกคุมความประพฤติ และบุคคลที่ศาล พนักงานอัยการ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจมีค้าสั่งให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละราย โดยให้
ค้านึงถึงความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้า” 

 
และประการที่ห้า แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 13(8) แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จาก 

“เรียกผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการสงเคราะห์ เข้ารับการอบรม
ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูและป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้า ทั งนี อาจเชิญบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าฟังการอบรมด้วย
ก็ได้”  

เป็น “เรียกผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการสงเคราะห์ เข้ารับการอบรม
ความรู้และทักษะ หรือการบ้าบัดแก้ไขต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า ตามที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ปัจจัยเสี่ยงอันเป็น
สาเหตุของการกระท้าผิดกฎหมาย และความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าของผู้นั น ทั งนี 
อาจเชิญบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้ามาฟังการอบรมด้วยก็ได้” 

 
เพ่ือให้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นไปตามหลักความเสี่ยง -ความต้องการ-การ

กระท้าผิดซ ้าอันเป็นหลักการที่ได้ยอมรับอย่างเป็นสากล และเพ่ือให้การด้าเนินการข้อเสนอดังกล่าว
สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ควรจะมีการจัดตั งคณะกรรมการคุมประพฤติดังต่อไปนี   

1. ให้มีการตั งคณะกรรมการคุมประพฤติตามข้อเสนอในร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ
... หมวดที่ 1 เพ่ือก้าหนดนโยบายการป้องกันการกระท้าผิดซ ้า การป้องกันการกระท้าผิด และการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้ตั งเป็นคณะกรรมการคุมประพฤติกลาง 

2. ให้มีการตั งคณะกรรมการคุมประพฤติประจ้าภาค เพ่ือควบคุมดูและตรวจสอบการท้างาน
คุมประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติโดยส้านักงานคุมประพฤติที่สังกัดในแต่ละ
ภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการคุมความประพฤติ
ก้าหนด และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือออกกฎหมายล้าดับเพ่ือปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว รวมไปถึงการน้าปัญหาที่เกิดขึ นในทางปฏิบัติในแต่ละภาคไปน้าเสนอแก่คณะกรรมการคุม
ประพฤติกลางเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป และ 

3. ควรจะมีการตั งคณะกรรมการย่อยระหว่างกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติเพ่ือ
ประสานความร่วมมือและวางแผนงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
ในกรณีการคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ้าหรือทัณฑสถานเนื่องจากได้รับ
การพักการลงโทษ หรือเป็นผู้ที่ศาลมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติไว้ในระหว่างรอการลงโทษ รอการ
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ก้าหนดโทษ หรือภายหลังพ้นโทษจ้าคุก (ตามข้อเสนอในหัวข้อ 6.2.3 6.2.4 และ 6.2.5) เพ่ือให้การ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ้าหรือทัณฑสถานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กัน และในกรณีของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท้าผิด เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะและ
พินิจผู้กระท้าผิดหรือการจ้าแนกผู้กระท้าผิดระหว่างสองหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างแท้จริง  

ด้วยเหตุนี  การก้าหนดให้กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติมีอ้านาจหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท้าผิดนอกเหนือไปจากหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังและควบคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ จึงมีความจ้าเป็นเพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นไปเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม
ของผู้กระท้าผิดได้อย่างแท้จริง และย่อมจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
ในทางปฏิบัติหลาย ๆ ประการที่กระบวนการยุติธรรมไทยก้าลังประสบอยู่ในปัจจุบันอันเนื่องมาจาก
การขาดกฎหมายก้าหนดวัตถุประสงค์ อ้านาจหน้าที่ โครงสร้างและแนวทางในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดในทางปฏิบัติ  เพราะล้าพังการลงโทษด้วยการจ้าคุกหรือการควบคุมความประพฤติของผู้กระท้าผิด
ไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งโดยปราศจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนความคิดของผู้กระท้าผิด
อย่างเป็นรูปธรรมแล้วและตรงกับปัญหาของผู้กระท้าผิดแต่ละรายแล้ว ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่
กระบวนการยุติธรรมไทยจะบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและป้องกันการกระท้าผิด
ซ ้าได้อย่างยั่งยืน  

อนึ่ง นอกเหนือจากการแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดโทษของศาลและการ
ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติแล้ว ยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษดังมีรายละเอียดต่อไปนี  

 
6.2.7  ข้อเสนอเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อน

ครบก้าหนดโทษในหลักการ 
งานวิจัยนี จะขอเสนอความเห็นเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายในหลักการเท่านั น โดยจะไม่

เสนอตัวอย่างการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดก่อนครบก้าหนดโทษในรายละเอียด
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายพักการลงโทษ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่จะต้อง
ผ่านการประชุมพิจารณารายละเอียดในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานเพ่ือ
ก้าหนดแนวทางท่ีเป็นไปได้ทั งในหลักการและในเนื อหาและจ้าเป็นจะต้องมีบัญญัติกฎหมายขึ นมาใหม่
ทั งฉบับ ซึ่งมีทั งส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้าผิดซ ้าและไม่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้าผิดซ ้า จึงขอน้าเสนอแต่
หลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้าผิดซ ้าและการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าในเบื องต้นเท่านั น ส้าหรับใน
กรณีของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนั น เป็นกฎหมายที่ร่างขึ นเป็นครั ง  ๆ ไปขึ นอยู่กับ
นโยบายของรัฐในและยุคสมัย และมีเนื อหาที่หลากหลายครอบคลุมผู้กระท้าผิดกฎหมายหลากหลาย
ประเภท จึงยากที่จะก้าหนดลงไปในรายละเอียดว่า พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษควรจะมี
เนื อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างไร ในชั นนี จึงขอน้าเสนอแต่หลักการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้า
ผิดซ ้าและการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าเพ่ือเป็นแนวทางในเบื องต้นเท่านั น  

ประการแรก เห็นควรให้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติการพักการลงโทษแทนการใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ (พ.ศ. 2556) ที่ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย โดยให้มีการก้าหนด
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วัตถุประสงค์ในการพักการลงโทษ แต่งตั งและก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพักการลงโทษ
กลางและคณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภูมิภาคหรือในระดับจังหวัด คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่
สมควรได้รับการพักการลงโทษ ขั นตอนและวิธีการคัดเลือกผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักการลงโทษ 
กระบวนการพักการลงโทษ การคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ โทษของผู้ที่ฝ่าฝืน
เงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือผู้ที่กลับไปกระท้าผิดกฎหมายซ ้าอีก ให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน
พอที่จะสามารถน้ามาบังคับใช้ได้โดยตลอด และไม่จ้าต้องรอให้กรมราชทัณฑ์มีนโยบาย พิเศษเป็น
คราว ๆ ไปเมื่อเรือนจ้าเริ่มแน่นด้วยจ้านวนนักโทษและไม่ต้องรอว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษหรือไม่เพ่ือที่จะระบายผู้ต้องขังออกไปจากเรือนจ้าหรือทัณฑสถาน โดยงานวิจัย
นี มีข้อเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก้าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการพักการลงโทษว่า  

1.  ผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าต่้าหรือไม่มี
แนวโน้มที่จะกระท้าผิดซ ้าอีก ตามแนวทางการพักการลงโทษของประเทศญี่ปุ่น โดยอาจก้าหนด
ประเภทผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าต่้าออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทแรก ผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าต่้าโดยไม่จ้าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอีก 
โดยให้น้าหลักการของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย 
เช่น คนพิการ ตาบอดสองข้าง มือเท้าด้วน หรือทุพพลภาพอ่ืน ๆ  ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเรื อรังหรือ
เจ็บป่วยระยะสุดท้าย หญิงมีครรภ์ที่เหลือโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี ผู้ต้องขังที่มีอายุเกิน 60 ปี และรับ
โทษแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด ร่วมกับเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการพักการลงโทษพิจารณาเห็นสมควร เพ่ือให้กรมราชทัณฑ์สามารถพิจารณาปล่อยตัว
ผู้ต้องขังลักษณะนี ไปได้โดยไม่จ้าต้องผ่านการพิจารณาที่ซับซ้อน และจึงสามารถระบายผู้ต้องขัง
ออกไปได้เร็วยิ่งขึ น 

ประเภทที่สอง ผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าต่้า  
1. จากการประเมินและจ้าแนกด้วยแบบจ้าแนกตามหลักความเสี่ยง -ความต้องการ-การ

ตอบสนอง (Risk-Need-Responsivity) ที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลซึ่งกรมราชทัณฑ์หรือกรมคุม
ประพฤติซึ่งมีหน้าที่ในการจ้าแนกผู้ต้องขัง ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ และผู้ถูกคุมประพฤติอาจจะต้อง
เลือกซื อลิขสิทธิ์ในแบบจ้าแนกหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้กระท้าผิดและ
ปัญหาการกระท้าผิดกฎหมายในประเทศไทยจากผู้คิดค้นแบบจ้าแนกในต่างประเทศเพ่ือน้ามาปรับใช้
กับประเทศไทย และ 

2. จะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการพักการลงโทษเห็นว่า ได้ผ่านกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูมาแล้ว
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าจะไม่กลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก ทั งนี อาจก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้ต้องขังประเภทนี ที่จะได้รับการพักการลงโทษเพ่ิมเติมในรายละเอียดปลีกย่อย เช่น จะต้องได้รับโทษ
จ้าคุกมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลาเท่าใด กระท้าผิดในข้อหาใด เป็นความผิดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สังคมและความปลอดภัยของสาธารณชนหรือไม่ เป็นผู้กระท้าผิดซ ้าหรือไม่ เป็นผู้มีพฤติกรรมกระท้า
ผิดจนติดเป็นนิสัยหรือไม่ รวมไปถึงหลักเกณฑ์อ่ีนที่จ้าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาว่าสมควรให้ผู้กระท้า
ผิดซ ้าที่มีความเสี่ยงต่้าดังกล่าวได้รับการพักการลงโทษหรือไม่   
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2.  ก้าหนดหลักเกณฑ์การพักการลงโทษในระดับโครงสร้าง โดยอาจแบ่งเป็นมาตรการ
พิจารณาพักการลงโทษในระดับโครงสร้างถาวร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการพักการลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดที่
สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้และมีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าต่้าจะต้องเป็นมาตรการในระดับถาวร 
และในส่วนของมาตรการที่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ประเทศไทย
ให้เป็นอ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการออกประกาศก้าหนดตามความใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว  

3.  การพิจารณาเพ่ือพักการลงโทษจะต้องผูกติดกับคุณสมบัติของผู้ต้องขัง คือ ท้าได้
ตลอดเวลาที่ผู้ต้องขังมีคุณสมบัติตามที่ก้าหนด กล่าวคือเป็นงานประจ้าวันของเรือนจ้าและทัณฑสถาน 
ไม่จ้าต้องรอให้กรมราชทัณฑ์ประกาศช่วงเวลาในการพักการลงโทษเป็นพิเศษเมื่อประสบปัญหา
นักโทษล้นเรือนจ้า โดยให้จัดตั งแผนกพิเศษขึ นในแต่ละเรือนจ้าและทัณฑสถานเพ่ือดูแลงานดังกล่าว
ร่วมกับแผนกท่ีมีหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง  

4. เงื่อนไขในการพักการลงโทษตามกฎหมายนี จะต้องไม่ง่ายจนท้าให้กรมราชทัณฑ์สามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการระบายผู้ต้องขังทุกประเภทออกไปทันทีโดยไม่ค้านึงว่า เป็นผู้มีความเสี่ ยงในการ
กระท้าผิดซ ้าต่้าหรือไม่ โดยอาจก้าหนดระยะเวลารับโทษขั นต่้าไว้ เช่น ผู้ที่ศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุก
เกิน 10 ปี จะต้องรับโทษมาแล้วอย่างน้อย 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของโทษจ้าคุกขึ นไป เป็นต้น 

5. ในขณะเดียวกันก็ไม่จ้าเป็นต้องก้าหนดห้ามไม่ให้ผู้กระท้าผิดซ ้าไม่ได้รับการพักการ
ลงโทษเลย แต่อาจจะก้าหนดเงื่อนไขการพักการลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดซ ้าที่เข้มงวดกว่าผู้กระท้าผิดครั ง
แรก โดยเฉพาะความส้าเร็จในการร่วมโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดต่าง ๆ และผลการจากประเมิน
ความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าว่าลดลงจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือไม่  

6. กฎหมายนี จะต้องก้าหนดผู้รับผิดชอบดูแลและสงเคราะห์ผู้พักการลงโทษหลังปล่อยที่มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริง เพ่ือช่วยให้ผู้พักการลงโทษสามารถกลับสู่สังคมได้สมดังเจตนารมณ์
ของกฎหมาย  

ทั งนี  เพื่อให้กระบวนการพักการลงโทษจะลุล่วงไปสมดังเจตนารมณ์ของทฤษฎีทัณฑวิทยาทั ง
สี่ทฤษฎี โดยเฉพาะการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด กรมราชทัณฑ์จะต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการ
ด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังโดยถือว่าเป็นภารกิจและหน้าที่หลักของกรมราชทัณฑ์ ตามแนวทางของ
กรมราชทัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์ งานวิจัยนี จึงเห็นว่า จ้าเป็นต้องอาศัยการก้าหนดวัตถุประสงค์และ
หน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังลงไปในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่นด้วย 
เพ่ือให้กรมราชทัณฑ์ต้องเปลี่ยนแนวทางการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางของประเทศสิงคโปร์ดัง
ได้เสนอไปแล้วข้างต้น   

ส้าหรับการปล่อยตัวผู้กระท้าผิดอีกวิธีการหนึ่งคือ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป
นั น งานวิจัยนี มีข้อเสนอดังต่อไปนี   

ประการที่สอง ควรจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษใน 2 ประการ 
ดังต่อไปนี  

1.  การเปลี่ยนแปลงจากแนวทางปัจจุบันที่ก้าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพระราชทาน    
อภัยโทษที่ตายตัวจนเกินไป ไปเป็นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลให้มากขึ น เพ่ือ
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ป้องกันไม่ให้ผู้มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูงสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เร็วจนเกินไปและ
โดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ และ 

2.  การจ้ากัดสิทธิในการได้รับการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ที่มีประวัติการกระท้าผิด
กฎหมายซ ้าตามที่ปรากฏในทะเบียนประวัติอาชญากรทั งหมด  (เฉพาะการกระท้าผิดครั งที่ศาลมีค้า
พิพากษาว่ากระท้าผิดจริง) ไม่ว่าศาลจะพิพากษาเพ่ิมโทษเพราะเหตุกระท้าผิดซ ้าตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 92 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 หรือกฎหมายอ่ืน
ในลักษณะเดียวกันหรือไม่  หรือจะได้มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ผู้กระท้าผิดดังกล่าวแล้วหรือไม่ ให้
ได้รับประโยชน์จากการพระราชทานอภัยโทษน้อยกว่าผู้กระท้าผิดครั งแรก เพ่ือให้การปล่อยตัว
ผู้กระท้าผิดซ ้าเหล่านี ต้องไปใช้วิธีการพักการลงโทษที่ต้องขึ นอยู่กับว่าผู้ต้องขังสามารถแก้ไขฟ้ืนฟู
ตนเองได้แล้วหรือไม่และการจ้าแนกผู้มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูงแทน  

ทั งนี  เพ่ือให้ข้อเสนอแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายของงานวิจัยนี ข้างต้นทั งหมดสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสงบสุขให้แก่ประชาชนด้วยการลดการเกิดอาชญากรรม
และการกระท้าผิดกฎหมายซ ้า งานวิจัยนี จึงมีข้อเสนอในเชิงนโยบายและวิธีปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของงานวิจัยนี และกระบวนการยุติธรรม
ทั งระบบดังมีรายละเอียดต่อไปนี  

  
6.2.8  ข้อเสนอด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม 
1. ในด้านความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑ์ ควรจะมีการส่งเสริมและฝึกอบรมความรู้ด้าน

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาให้กับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานราชทัณฑ์ 
และพนักงานคุมประพฤติอย่างจริงจังเพ่ือให้การด้าเนินการในทุกส่วนงานของกระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับทฤษฎีทัณฑวิทยาทั งสี่ทฤษฎี  

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาล  
1)  พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลต้องเปลี่ยนแนวทางจากการค้นหา

ข้อความจริงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ผิดหรือผู้บริสุทธิ์แต่เพียงอย่างเดียว มาเป็น
การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กระท้าผิดหรือข้อมูลอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดโทษ
และการแก้ไขพฤตกิรรมของผู้กระท้าผิดเพ่ิมเติมด้วย  

2)  ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้กระท้า
ผิดให้สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ น โดยอาจน้าเทคโนโลยีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าลังใช้
อยู่ในปัจจุบัน เช่น IAFIS หรือ NGI ซึ่งสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้กระท้าผิดได้ภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว มีฐานข้อมูลมาก และมีความแม่นย้าสูงมาใช้กับประเทศไทย เพ่ือแก้ไขปัญหา
พนักงานสอบสวนไม่สามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้กระท้าผิดได้ทันในคดีศาล
แขวงเนื่องจากพนักงานอัยการต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 48 ชั่วโมง และเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน
สอบสวนคดีความผิดอาญาต่อไป 

3)  ควรจะก้าหนดเป็นระเบียบการปฏิบัติงานภายในส้านักงานอัยการสูงสุด ให้พนักงาน
อัยการต้องส่งทะเบียนประวัติอาชญากรให้แก่ศาลเมื่อฟ้องคดีเสมอ เพ่ือให้ศาลมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้กระท้าผิดในเบื องต้นทันทีท่ีมีการฟ้องคดี  



509 
 

 
 

4)  ในส่วนของศาล ศาลจะต้องเพ่ิมบทบาทในการค้นหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับคดีอย่างศาลไต่สวนให้มากขึ น ไม่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดอย่างศาลในระบบกล่าวหา
จนเกินไปที่มักจะสอบถามเพียงแต่ว่าจ้าเลยจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ แต่ควรจะซักถามและ
พูดคุยกับจ้าเลย ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีให้มากยิ่งขึ นไปอีก และศาลอาจจะเรียกหรือให้
จัดส่งหรือจัดท้าเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับคดี เช่น ให้พนักงานอัยการส่งทะเบียนประวัติอาชญากร ค้าให้การของจ้าเลยในชั น
สอบสวน หรือส้านวนการสอบสวนของพนักงานแก่ศาลเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ น  รวมไปถึงให้
พนักงานคุมประพฤติจัดท้ารายงานการสืบเสาะและพินิจเสนอต่อศาล  หรือในกรณีที่ความปรากฏต่อ
ศาลว่า หน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนใดอาจมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อศาลในการใช้ดุลพินิจของ
ศาล ศาลอาจประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวในการจัดส่งข้อมูลต่อศาล เท่าที่
จะไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับจ้าเลย ในขณะเดียวกัน พนักงาน
อัยการก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่ไปในแนวทางสนับสนุนการค้นหาข้อความจริงหรือข้อมูลในคดีของศาล 
หากมีข้อมูลใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของศาลก็ควรเสนอต่อศาลเพ่ือประกอบการใช้
ดุลพินิจ  

5)  ศาลควรจะค้านึงถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการลงโทษของกฎหมาย (ตาม
ข้อเสนอ ในหัวข้อ 6.2.2 ข้อ (1)) โดยก้าหนดโทษที่เหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท้าผิดตามหลัก
ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนก่อน จากนั นชั่งน ้าหนักว่า ทฤษฎีการลงโทษใดจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมของจ้าเลยในอนาคตได้มากที่สุด แต่ก็ไม่ละเลยทฤษฎีทัณฑวิทยาอ่ืนไปโดยสิ นเชิง 
และการก้าหนดโทษจะต้องไม่ยึดติดกับบัญชีมาตรฐานการลงโทษ โดยควรใช้บัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษอย่างคู่มือที่แนะน้าโทษที่เหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท้าผิด ในขณะเดียวกับก็ค้านึงถึงและ
พิจารณาปัจจัยอื่นใด ๆ ที่จะช่วยให้การก้าหนดโทษ มาตรการคุมประพฤติ วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
หรือการใช้มาตรการใด ๆ ที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดในแต่ละเรื่องแต่ละราว ทั งนี ศาลต้องมีความกล้า
ที่จะมีค้าสั่งเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสังคมให้ได้มากท่ีสุด  

6)  ศาลควรเปลี่ยนแนวทางการใช้เหตุบรรเทาโทษเมื่อจ้าเลยให้การรับสารภาพตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จากที่ลดโทษกึ่งหนึ่งให้ทุกคดี มาเป็นการลดโทษให้เมื่อตระหนัก
ได้ว่าจ้าเลยส้านึกผิดจริง ๆ  หรือในกรณีที่มีเหตุสมควร ส่วนในกรณีที่ไม่มีเหตุสมควรเช่น จ้าเลยให้
การรับสารภาพเพราะจ้านนต่อหลักฐาน พฤติกรรมการกระท้าผิดอุกอาจ โหดร้าย ทารุณ หรือเป็น
ผู้กระท้าผิดซ ้าอย่างไม่รู้จักเข็ดหลาบ ไม่ควรใช้ดุลพินิจลดโทษให้มากจนเกินไป 

3.   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการชั นบังคับโทษ 
1) ควรจะมีการปรับโครงสร้างและรูปแบบการด้าเนินงานราชทัณฑ์และงานคุม

ประพฤติให้เป็นไปในแนวทางแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้าง
จิตส้านึกและหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้แก่เจ้าพนักงานราชทัณฑ์และงานคุมประพฤติ
อย่างจริงจัง ตามแนวทางของประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งงานวิจัยนี เสนอให้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2522 และให้น้าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ....มาใช้ โดยให้มี
การบรรจุทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดลงไปเป็นวัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของกรมราชทัณฑ์และ
เจ้าพนักงานทุกคนเพ่ือไม่ให้แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงนโยบายของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ
เท่านั น  
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2) ให้น้าระบบแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตามหลักความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง 
(Risk-need-responsivity) และหลักการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าในเชิงประจักษ์ 8 ประการ เข้ามาปรับใช้
ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดทั งที่ถูกจ้าคุกตามค้าพิพากษาและที่ถูกคุมประพฤติอย่างเต็มรูปแบบ 
ตามแนวทางประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ โดยเน้นการจ้าแนก
ความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าและปัจจัยอันเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดและการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดกฎหมายซ ้าสูงให้ตรงกับสาเหตุอันเป็นที่มาของพฤติกรรมของ
ผู้กระท้าผิดเหล่านี ให้ได้มากที่สุด  

3) ในแต่ละเรือนจ้าและทัณฑสถานและสถานที่คุมความประพฤติจะต้องมีการสร้าง
แผนกหรือหน่วยงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการ
เฉพาะ โดยอาจจะ Outsource หรือว่าจ้าง จิตแพทย์ แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่
จะปฏิบัติหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเข้ามาเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประจ้าในเรือนจ้า ทัณฑสถาน
หรือส้านักงานคุมประพฤติ เพ่ือให้กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความช้านาญใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในฐานะเจ้าหน้าที่ประจ้าเพ่ือให้การด้าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามแนวทางของประเทศสิงคโปร์ เพ่ือที่การปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูจะ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) ให้เจ้าพนักงานราชทัณฑ์เข้ามามีส่วนรวมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในความ
รับผิดชอบอย่างเต็มตัว ตามแนวทางของประเทศสิงคโปร์เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมถูกแบ่งแยก
ออกมาเด็ดขาดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดจนเกิดการต่อต้านงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด
และเพ่ือรักษาความตระหนักได้ถึงภาระหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
โดยตรงในขณะเดียวกันอาจจ้าเป็นที่จะต้องตัดภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ออก โดยอาศัยระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
เช่น การ Outsource งานอ่ืน ๆ ให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามาท้าดังเช่นประเทศสิงคโปร์  

5) รัฐบาล กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติต้องให้ความส้าคัญกับการจัดสรร
งบประมาณส้าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดทั่วไปและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดซ ้าโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้สามารถด้าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และพระราชบัญญัติกรม
คุมประพฤติฯอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นน้าไปจ้างวิทยากรและผู้ประกอบวิชาชีพ จัดหาวัสดุอปุกรณ์ใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ปรับปรุงและขยายสถานที่ให้เหมาะสม การเพ่ิมจ้านวนบุคลากรในกรม
ราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติให้เพียงพอ รวมไปถึงการสร้างอาสาสมัครเพื่อช่วยงานในสองหน่วยงาน 
การพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้มีความหลากหลาย มีเนื อหาเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขผู้กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ ้าสูงดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศออสเตรเลีย  และที่ส้าคัญควรจะให้ความส้าคัญกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดที่มีอายุน้อย
ก่อนที่จะถล้าลึกเข้าไปในวงเวียนของการกระท้าผิดกฎหมายจนกลายเป็นผู้กระท้าผิดติดเป็นนิสัยหรือ
กลายเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเป็นวิถีชีวิตไปในที่สุด ซึ่งสังคมและกระบวนการยุติธรรมอาจจะต้อง
รับภาระจากปัญหาดังกล่าวมากกว่าที่จะต้องรับภาระจากการพยายามแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดเหล่านี 
ตั งแต่ท่ีผู้กระท้าผิดเหล่านี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาครั งแรก ๆ   
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ในขณะเดียวกัน หากสามารถสร้างให้งานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดกลายเป็นนโยบายระดับชาติ
ที่ประชาชนทุกคนรับรู้และให้การสนับสนุนเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์แล้ว เชื่อว่าจะน้าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาด้านงบประมาณและการบริหารจัดการในทุกระดับอย่างเต็มที่  

4.  ข้อเสนอแนะส้าหรับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยงาน 
ควรจะมีการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลผู้กระท้าผิดให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่

สามารถสืบค้นได้ภายในหน่วยงานเดียวกัน เช่น ภายในศาลยุติธรรมก็ควรมีระบบฐานข้อมูลผู้ต้องหา
หรือจ้าเลยที่ทุกศาลสามารถสืบค้นข้อมูลได้ว่า ผู้กระท้าผิดคนหนึ่งเคยถูกฝากขังหรือฟ้องร้อง
ด้าเนินคดีที่ศาลใดบ้าง โดยให้ท้าการสืบค้นจากเลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือป้องกันปัญหา
ผู้กระท้าผิดเปลี่ยนชื่อ เพ่ือให้ทุกศาลสามารถตรวจสอบได้ว่าจ้าเลยที่ก้าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
หรือพิพากษาเคยถูกด้าเนินคดีที่ศาลใด ข้อหาใด และถูกลงโทษหรือไม่ อย่างไร ซึ่งและหน่วยงานอื่น ๆ  
เช่น ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ก็ควรจะพัฒนาระบบนี เช่นกัน  

และหากเป็นไปได้ในอนาคตก็อาจพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้
กระบวนการยุติธรรมสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางได้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมสามารถด้าเนินคดีและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดที่ถูกต้องเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการด้าเนินคดีและก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละรายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการกระท้าผิดซ ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด  

นอกจากนี  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรจะไม่ลังเลที่จะแลกเปลี่ยนและน้าเสนอ
ข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ต่อศาล ต้ารวจ พนักงานอัยการ เจ้าพนักพนักงานราชทัณฑ์ และพนักงานคุม
ประพฤติ ที่ดูแลรับผิดชอบผู้กระท้าผิดในแต่ละคดี เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดโทษ มาตรการเพ่ือ
ป้องกันการกระท้าผิดในอนาคต และมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละคน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริง 
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2558 จาก http://www.correct.go.th/mis/datacorrect/2_2.html   

กรมราชทัณฑ์.  สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส ารวจ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558.  ค้นวันที่ 2 
กรกฎาคม 2558 จาก http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf 
.php ?date=2015-06-25. 

กรมราชทัณฑ์.  สถิติพักการลงโทษ.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.correct.go.th 
/mis/ statcorrect/3_3.html 

กรมราชทัณฑ์.  หนังสือที่ ยธ 0704.4/3089.  30 มกราคม 2558.   เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อด าเนินการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ประจ าปี 2558.  หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ.  

กรมราชทัณฑ์.  หนังสือที่ ยธ 0706.3/780.  1 เมษายน 2554.  เรื่อง การด าเนินการตามตัวชี วัด
การพักการลงโทษเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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กรมราชทัณฑ์.  หนังสือที่ ยธ 0706.7/2498.  23 มกราคม 2556.   เรื่อง ผลการด าเนินงานพักการ
ลงโทษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพักการ
ลงโทษ.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

กรมราชทัณฑ์.  หนังสือที่ ยธ 0715/2667.  17 ธันวาคม 2552.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
กรมราชทัณฑ์.  หนังสือด่วนมาก ที่ ยธ.  0706/2440.  10 พฤศจิกายน 2553.  หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ. 
กรมราชทัณฑ์, กองสังคมสงเคราะห์, ฝ่ายแก้ไขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย.  คู่มือการ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย.   กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 2555. 

กรมราชทัณฑ์, กองสังคมสงเคราะห์, ฝ่ายแก้ไขฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย.  คู่มือโครง 
การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระท าผิดซ  า ปีงบประมาณ 2556.  กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 
2555. 

กรมราชทัณฑ์, เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี.  การพักการลงโทษ.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก
http://www.correct.go.th/copsura/about/prisonner.htm 

กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์.  โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผล
ให้ผู้ต้องขังกระท าผิดซ  า”.  กรุงเทพฯ: ส านักวิจัยและพัฒนาระบบราชทัณฑ์ กรม
ราชทัณฑ์, 2556.   

กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย.  
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง.  กรุงเทพฯ: กลุ่มงาน
พัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรม
ราชทัณฑ์, 2552.   

กรมราชทัณฑ์, ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย, 
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการกระท าผิดซ  าจากรั วสถานพินิจสู่ก าแพงเรือนจ า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังวัยหนุ่ม.  กรุงเทพฯ: กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤติ
นิสัย ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552. 

กองทะเบียนประวัติอาชญากร.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.criminal.police 
.go.th 

เกษวรางค์ จิณะแสน.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดซ  าของเด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างถูก
คุมความประพฤติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. 

โกเมน ภัทรภิรมย์.  ค าบรรยายประมวลกฎหมายอาญาลักษณะวิธีการเพื่อความปลอดภัยในการ
บังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย.  กรุงเทพฯ: กองคดีวิธีการเพ่ือความปลอดภัย กรม
อัยการ, 2533 อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ กล้าการรบ.  การปรับโทษคดีอาญาตามค าพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุติธรรม, 2557. 
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ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล.  ผูพิ้พากษาอาวุโสในศาลฎีกา. 18 สิงหาคม 2558.  การสัมภาษณ์. 
คณิต ณ นคร.  ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื นฐานการเข้าใจ.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 

ม.ป.ป. อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง.  พิมพ์
ครั้งที่  20.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.   

ค าแนะน าของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับวิธีการรอการก าหนดโทษ.  ราชกิจจานุเบกษา.  (14 
พฤศจิกายน 2555). 

แคทลียา วิเศษรัตน์.  การน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา: ศึกษาการแสวงหา
ข้อเท็จจริงประกอบการด าเนินคดี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. 

จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์.  มาตรฐานการก าหนดโทษ (ยี่ต๊อก) กับความเป็นอิสระของผู้พิพากษา : 
กรณีศึกษาคดีลักทรัพย์.  การค้นคว้าอิสระบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2549. 

จรัญ ภักดีธนากุล, ผู้เสวนา.  โครงการสัมมนาเรื่อง การน าระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้
ในศาล: แนวคิดและวิธีปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย.  29 มีนาคม 2554  
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. 

จรัญ ภักดีธนากุล.  ดุลพินิจของศาลไทย.  ใน รพี 2539.  กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2539. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการพัฒนา

มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวล
กฎหมายอาญา.  รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 
2551.  

ผู้จัดการออนไลน์.  เจาะคดีมหันตภัยสังคม ‘ไอ้หนุ่ย ติ๊งต่าง’ ฆ่าข่มขืนเด็กต่อเนื่องกับกฎหมายที่ต้อง
แก้ไข.  (21 ธันวาคม 2556).  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.manager 
.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000156322 

ชาย เสวิกุล.  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2517 อ้างถึงใน อัจฉรียา ชูตินันท์.  
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555. 

เชฎฐพันธุ์ อุชุปาละนันท์.  การลงโทษจ าคุกโดยวิธีการก าหนดช่วงโทษ.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 อ้างถึง
ใน อุทิศ  สุภาพ.  การน าปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการก าหนดโทษของศาลไทย: 
ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระท าความผิดโดยพลั งพลาด.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2545. ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://elib.coj.go.th/Article/01-
0002-01.pdf 

ไชยยศ วรนันท์ศิริ.   ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระท าผิด.  ดุลพาห.  41 (กันยายน-ตุลาคม 2537): 
119-128 อ้างถึงใน อุทิศ  สุภาพ.  การน าปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการก าหนด
โทษของศาลไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระท าความผิดโดย
พลั งพลาด.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://elib.coj.go.th 
/Article/01-0002-01.pdf 
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ณภัสสร บุญเพ็ง.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกระท าผิดซ  าของเด็กและเยาวชน 
กรณีศึกษา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 

ณรงค์ ใจหาญ.  กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 
ม.ป.ป.  อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ กล้าการรบ.  การปรับโทษคดีอาญาตามค าพิพากษาของ
ศาลต่าง ประเทศ.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุติธรรม, 2557. 

เดลินิวส.์  ดีเดย์ย้ายหัวโจก 700 ผู้ต้องขังยาเสพติดส่งขังเข้ม เรือนจ าเขาบิน.  (9 กุมภาพันธ์ 2555).  
ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId 
=123095 

ดล บุนนาค.  ทางเลือกในการลงโทษจ าเลยในคดีอาญา: มาตรการลงโทษระดับกลาง.  ดุลพาห.  60 
(มกราคม-เมษายน 2556): 149-167. 

ธานี วรภัทร.์  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553. 
ธานี วรภัทร.์  วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554. 
ธีรารัตน์ สัมมา.  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ: ศึกษากรณีลดวันต้องโทษจ าคุก.  วิทยานิพนธ์

ระดับมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546. 

ธีรวัฒน์ กล้าการรบ.  การปรับโทษคดีอาญาตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: 
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, 2557. 

นัทธี จิตสว่าง.  โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนพงศ์การพิมพ์, 2546. 
นัทธี จิตสว่าง.  หลักทัณฑวิทยา: หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ:

มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์, ม.ป.ป. 
เนติพันธ์ บุญมา.  การพักการลงโทษ: ศึกษาเฉพาะเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี.  กรุงเทพฯ: สถาบัน

พัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป. 
แนวหน้า.  ครม. เห็นชอบแก้ พรบ.ลิขสิทธิ์เพ่ิมโทษพวกก็อบหนัง-เพลง.  (21 มกราคม 2556).  ค้น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.ryt9.com/s/nnd/1572870 
บันทึกหลักการและเหตุผล.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.7prohost.com 

/probation/u5/probation/imagesintro/doplaw01.pdf  
แบบสอบถามความคิดเห็นร่างพระบัญญัติคุมประพฤติออนไลน์.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก  

 http://www.probation.go.th/doplaw/ 
ปกรณ์ มณีปกรณ์.  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส, 2553.   
ประเทือง ธนิยผล.  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552 อ้าง

ถึงใน อัจฉรียา ชูตินันท์.  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555. 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ.  ค้นวันที่ 2 เมษายน 2558 จาก http://www.supre 

mecourt .or.th/file/criminal/jariyatham.pdf 
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ประหยัด พวงจ าปา.  ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระท าผิดซ  าของผู้ถูกคุมความประพฤติ.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537. 

ผู้จัดการออนไลน์.  เข็มฉีดยา จุดจบนักค้ายา.  (15 กันยายน 2552).  ค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2558 
จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9520000 
107174 

พงศ์กุลธร โรจนวิรุฬห์, สุรัตน์ สาเรือง และอิทธิพล สุขยิ่ง.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ
ส ารวจข้อมูลการกระท าผิดซ  าของผูที่เคยตกเปนผูตองหาในคดีอาญา.  รายงานการ
วิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2556.   

พงษ์ศรี นวลสาร.  การศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการ
ฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ.  สารนิพนธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.   

พิมพ์นิภา ทรงประสิทธิ์.  ทัศนะของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต่อโปรแกรมชุมชนบ าบัด: ศึกษา
เฉพาะทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง.  สารนิพนธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.   

พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์.  การลงโทษปรับทางอาญา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.   

เพชรรัตน์ อิงคสารมณี.  ปัญหาในการปฏิบัติงานตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของกรม
ราชทัณฑ์.  สารนิพนธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. 

มณฑิรา ศิลปศร.  การพักการลงโทษ: ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมาย.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 อ้างถึงใน เนติพันธ์ บุญมา.  การพักการ
ลงโทษ: ศึกษาเฉพาะเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป. 

มนตร์ รักษ์ศร.  การกระท าผิดซ  าของผู้ต้องขังในเรือนจ าพิเศษธนบุรี.  สารนิพนธ์คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. 

เดลินิวส.์  มือปราบหูด าลั่นจับตายมือปืนยิงแม่ค้า.  (22 มกราคม 2555).  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 
2558 จาก http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=149871 

ยุพาวดี ปานช่วย.  การอภัยโทษ ศึกษาหลักการพิจารณาตัวผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคลและนโยบาย
ทางอาญา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2557. 

รองพล เจริญพันธุ์.  การใช้โทษปรับเป็นตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องค าพรรณาคุณภาพ
สินค้าหรือการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค.  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์.  10 (2521): 316-319. 

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549.  ค้นวันที่ 1 เมษายน 2558 
จาก http://www.correct.go.th/lawcorrects/lawfile/22001.pdf 
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ไทยโพสต์.  รับอภัยโทษไม่ส านึก ก่อคดีซ้ า.  (13 ธันวาคม 2554).  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 
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มติชน.  ราชทัณฑ์วาง 4 มาตรการ แก้ปมยาเสพติดในเรือนจ า เล็งสร้างคุกซุปเปอร์แมกซ์ขังขาใหญ่.     
(1 กุมภาพันธ์ 2555).  ค้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.matichon 
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ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.  เลขาธิการศาลยุติธรรม เสนอแก้ กม.ให้ศาลใช้ดุลยพินิจขยายรอการ
ลงโทษให้จ าเลยได้มากขึ้น.  (15 ธันวาคม 2557).  ค้นวันที่ 22 สิงหาคม 2558 จาก 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1418635001 

วันชัย รุจนวงค.์  อธิบดีอัยการส านักงานต่างประเทศ. 13 สิงหาคม 2558. การสัมภาษณ์. 
วิชา มหาคุณ.  ผู้พิพากษากับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 

http://elib.coj.go.th/Article/d24_2_8.pdf 
วิวรรธน์ ด ารงค์กุลนันท์.  ปัจจัยในการก าหนดบัญชีอัตราโทษส าหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556. 

วีรพล ปานะบุตร.  โทษปรับในสวีเดน.  วารสารอัยการ.  14 (กุมภาพันธ์ 2522):  27.   
วีระชาติ เอ่ียมประไพ.  รอการลงโทษ.  ดุลพาห.  34 (มีนาคม-เมษายน 2530): 58-71. 
เวชยันต์ ลูกอินทร์.  ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของคนกระท าผิดซ  าในคดีอุจฉกรรจ์: กรณีศึกษาผู้ต้องขัง

เรือนจ ากลางสมุทรปราการ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545. 

ศราวุฒิ พรมนิล.  สาเหตุของการกระท าผิดซ  าของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดกาฬสินธุ์.  รายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (กลุ่มสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2555. 

นุชนาถ ศรีเผด็จ.  การศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขัง
กระท าผิดซ  า.  กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, 2550. 

ศุภรัตน์ ตันติพงศ์วิวัฒน์.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจประกอบอาชญากรรม กรณีศึกษาผู้ต้องขังกระท าผิดซ  าในคดียาเสพ
ติดให้โทษของเรือนจ าจังหวัดภูเก็ต.  การศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. 

สมพร พรหมมหิตาธร.  โทษปรับ.  อัยการนิเทศ.  31 (2512): 443. 
สมยศ ไขประพาย.  บทบาทอ านาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดีระบบไต่สวน.  กรุงเทพฯ:

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป. 
ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.คุมประพฤติ 

ที่ให้อ านาจรัฐมนตรีสั่งการงานคุมประพฤติ เนื่องจากมีคณะกรรมการกลั่นกรองอยู่แล้ว.  
(17 มีนาคม 2558).  ค้นวันที่ 22 สิงหาคม 2558 จาก http://thainews.prd.go.th/ 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศ
กลาง.  สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ทั่วประเทศ มกราคม 2556-ธันวาคม 2556.  
กรุงเทพฯ:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2557.   

ส านักงานศาลยุติธรรม.  รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป ของศาลทั่วราชอาณาจักร
ประจ าเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.  2556.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 

  http://www.oppb.coj.go.th/userfiles/file/Statistic/SJanToDeclegal2013.pdf 
ส านักงานศาลยุติธรรม.  รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป ของศาลทั่วราชอาณาจักร

ประจ าเดือน มกราคม -ธันวาคม พ.ศ. 2557.  ค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 
http://www.oppb.coj.go.th/userfiles/file/Statistic/sjantodeclegal2014%20n
ew.pdf 
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2558. 
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สุรัสวดี วัฒนชัยนันท์.  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยในสังคม: ศึกษากรณี
วิธีการเพื่อความปลอดภัย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.   

สุวรรณ ทองเนื้อแข็ง.  การบังคับโทษปรับ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 
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คดีอาญา: ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการด าเนินคดี.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
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หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....  ค้นวันที่ 2 
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/imagesintro/doplaw01.pdf 
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ค าถามที่สัมภาษณ ์
 

ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษ
ของศาล 

 
1. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาให้มีบทบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ที่ศาลจะต้องใช้

พิจารณาในการก าหนดโทษว่าศาลต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ทางทัณฑวิทยาทั้งสี่ประการ ศาลพึง
ระลึกว่าโทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกไม่ใช่วิธีการที่เหมาะเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และ
ศาลต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆประการเดียวหรือหลายประการร่วมกันในการก าหนดโทษแก่จ าเลย 
เช่น สภาพและพฤติการณ์การกระท าผิดของจ าเลย สาเหตุในการกระท าผิดของจ าเลย เจตนาชั่ว
ร้ายของจ าเลย ลักษณะและพฤติการณ์ของผู้ เสียหายในคดี ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ 
ประชาชน หรือผู้เสียหายอันเป็นผลมาจากการกระท าของจ าเลย การเยียวยาความเสียหายให้แก่
ผู้เสียหาย อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ประวัติการกระท าผิด ภาวะ
แห่งจิต สุขภาพ อุปนิสัย บุคลิกลักษณะ อาชีพ การด ารงชีพ และสิ่งแวดล้อมของจ าเลย  ความรู้
ส านึกและความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองของจ าเลย ความเป็นไปได้ในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ตนเองของจ าเลย ความเสี่ยงที่จ าเลยอาจจะกระท าผิดซ้ าอีกในอนาคต ประเภทของโทษและ
มาตรการอ่ืนๆตามกฎหมายที่เหมาะสมกับจ าเลย ความเห็นของพนักงานอัยการหรือพนักงานคุม
ประพฤติ ปัจจัยอ่ืนๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของศาล ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
ท่านคิดว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ในด้านใดบ้าง และท่านมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรหรือไม่ 

    
2. หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาให้ศาลมีอ านาจไต่สวนหรือมีค าสั่งใดๆเพ่ือประโยชน์ใน

การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษตามข้อเสนอข้อ (1) ข้างต้น ได้  เพ่ือให้ศาลสามารถใช้และตระหนักได้
ว่าควรจะต้องใช้อ านาจในการค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆในคดี
เพ่ือประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษหรือมาตรการต่างๆที่เหมาะสมแก่ผู้กระท าผิด ด้วยการ
ให้อ านาจศาลในการสอบถามหรือไต่สวนบุคคลใดๆตามที่ศาลเห็นสมควร มีค าสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลย หรือเรียกส านวนการสอบสวนหรือเอกสารในส านวนการ
สอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดโทษ หรือมีค าสั่งใดๆตามที่
เห็นสมควร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร จะมีผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ใน
ด้านใดบ้าง และท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร  

 
3. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องโทษ ให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ศาลต้องมี

ค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยในคดี  3 ประเภท คือคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต คดีความผิดต่อเพศ ชีวิตและร่างกาย หรือคดีความผิดที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ศาลต้องสืบเสาะและพินิจจ าเลยเสมอ เว้นแต่คดีความผิดต่อ
เพศ ชีวิตและร่างกาย หรือคดีความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ศาลต้องสืบเสาะ
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และพินิจจ าเลยเสมอ ถ้ากรณีมีเหตุสมควรศาลอาจไม่สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ
จ าเลยในคดีความผิดดังกล่าวก็ได้ แต่ให้ศาลจดเหตุดังกล่าวลงไว้ในค าพิพากษา ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร ท่านคิดว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ในด้านใดบ้าง  และ
ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

 
4. หากมีการน า “ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.....” ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือบัญญัติ

เป็นกฎหมายอยู่ในขณะนี้มาใช้บังคับ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงราชบัญญัติ
วิธีด าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 อยู่หลายประการ หนึ่งใน
ข้อเสนอของร่างพระราชบัญญัติก็คือ การตัดเอาข้อจ ากัดอ านาจของศาลในการสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยได้เฉพาะกรณีที่จ าเลยไม่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือเคย
ได้รับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และศาลจึงมีอ านาจสั่งให้สืบเสาะและพินิจจ าเลยได้ทุกคนตามที่เห็นสมควร ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร ท่านคิดว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ในด้านใดบ้าง  และท่านมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 

 
5. หากส านักงานศาลยุติธรรมจะจัดท าบัญชีมาตรฐานการลงโทษใหม่ โดยให้ออกเป็นข้อก าหนด

ประธานศาลฎีกาหรือระเบียบประธานศาลฎีกาเพ่ือให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยให้มีลักษณะเป็นบัญชีมาตรฐานการลงโทษกลางฉบับเดียว
ส าหรับให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศใช้เป็นคู่มือในการก าหนดโทษ (Guidelines) แต่ไม่ใช่ข้อบังคับใน
การพิจารณาโทษที่เหมาะสมกับการกระท าผิดฐานต่างๆและพฤติการณ์การกระท าผิดต่างๆ และ
เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบบัญชีมาตรฐานการลงโทษดังกล่าวได้  ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร ท่านคิดว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ในด้านใดบ้าง  และท่านมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมหรือไม่ อย่างไร 

 
6. ท่านคิดว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ในด้าน ใดบ้าง และท่านมี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร หากว่ามีการเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ใน
ส่วนของเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น เช่น ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือเยียวยาความเสียหายทาง
ร่างกายหรือจิตใจให้แก่ผู้เสียหายโดยวิธีอ่ืนตามที่จ าเลยและผู้เสียหายตกลงกัน ให้ปฏิบัติศาสนกิจ
ตามท่ีศาลเห็นสมควรและจ าเลยยินยอม ให้บริจาคเงินเพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ตามที่
จ าเลยยินยอม ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในระหว่างเวลาที่ศาล
ก าหนด ให้จ าเลยต้องถูกควบคุมความประพฤติไว้ด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ศาล
ก าหนด (Electronic Monitoring) ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ศาลก าหนด ให้ท าทัณฑ์บนว่าจะไม่
กระท าผิดกฎหมาย ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้อ่ืน ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิด  ให้จ าเลยงดเว้นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่
ศาลเห็นสมควร เป็นต้น เพ่ือที่ศาลจะสามารถก าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่เหมาะสม
กับพฤติการณ์และลักษณะของจ าเลยในแต่ละคดีได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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7.  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับโทษและมาตรการคุมประพฤติ 
1)   หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาให้ศาลมีอ านาจพิพากษาให้คุมความประพฤติ

ของจ าเลยที่มีประวัติการกระท าผิดกฎหมายมาก่อนหรือจ าเลยที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือความ
ปลอดภัยและเพ่ือคุ้มครองประโยชน์แก่ประชาชน ภายหลังจากท่ีจ าเลยดังกล่าวพ้นโทษจ าคุก 
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด ท่านมี
ความคิดเห็นเห็นอย่างไร (การคุมความประพฤติผู้ที่ศาลลงโทษจ าคุกจริงๆ โดยเป็นการคุม
ความประพฤติภายหลังพ้นโทษ  เพ่ิมเติมไปจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เดิมที่ให้
อ านาจศาลในการสั่งให้คุมความประพฤติจ าเลยที่ศาลจะรอการลงโทษเท่านั้น)  

2)  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาให้ศาลมีอ านาจ
พิพากษาเกี่ยวกับจ าเลยที่มีประวัติการกระท าผิดซ้ าและเป็นผู้ที่ศาลเห็นว่าเป็นผู้กระท าผิด
ความผิดติดนิสัย เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนให้ศาลมีอ านาจ 
(1) ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าที่ผู้นั้นจะต้องรับโทษตามค าพิพากษาโดยไม่มีสิทธิได้รับการ

พิจารณาเพ่ือปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษตามค าพิพากษา ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยการพักการลงโทษ และการพระราชทานอภัยโทษที่เกี่ยวข้องมีก าหนด
ระยะเวลาตามที่ศาลจะได้ก าหนด หรือไม่ให้ได้รับสิทธิดังกล่าวเลย ตามที่เห็นสมควร 
(การจ ากัดสิทธิในการได้รับการพักการลงโทษหรือการพระราชทานอภัยโทษ)  

(2) ก าหนดให้ผู้นั้นต้องถูกคุมความประพฤติไว้ภายหลังพ้นโทษ  
3)   หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 โดยจ ากัดอ านาจศาลในการลด

โทษแก่ผู้กระท าคามผิดที่ศาลจะเพ่ิมโทษฐานไม่เข้ดหลายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
92 หรือกฎหมายอ่ืนเกินกว่าหนึ่งในสามของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าผิดนั้น 

 
ส่วนที ่2  ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายราชทัณฑ์และคุมประพฤติ 1 ข้อ 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากจะมีการปฏิรูปองค์กรราชทัณฑ์และคุมประพฤติให้กลายเป็น

องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไม่ให้หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก ด้วยการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และพระราชบัญญัติคุมประพฤติให้ มีการบรรจุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติว่าจะต้องเป็นไปเพ่ือการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้โดยไม่หวนกลับมากระท าผิดกฎหมายอีก รวม
ไปถึงการก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานราชทัณฑ์และพนักงานคุมประพฤติว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ร่วมกับการเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในทาง
ปฏิบัติโดยตรง ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ ท่านคิดว่าจะมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร หรือท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
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ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษและการ
พระราชทานอภัยโทษ  

 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากว่าจะมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก

การลงโทษขึ้นเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยให้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัก
การลงโทษ แต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพักการลงโทษกลางและ
คณะกรรมการพักการลงโทษในระดับภูมิภาคหรือในระดับจังหวัด คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่สมควร
ได้รับการพักการลงโทษ ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักการลงโทษ 
กระบวนการพักการลงโทษ การคุมความประพฤติผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ โทษของผู้ที่ฝ่าฝืน
เงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือผู้ที่กลับไปกระท าผิดกฎหมายซ้ าอีก ให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน
พอที่จะสามารถน ามาบังคับใช้ได้โดยตลอด 

  
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากว่า จะมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการพักการ

ลงโทษว่า  
1) ผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าต่ าหรือไม่มี

แนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ าอีก โดยอาจก าหนดประเภทผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าต่ า
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทแรก ผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าต่ าโดยไม่จ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงในการ
กระท าผิดซ้ าอีก โดยให้น าหลักการของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมาเป็นแนวทางในการ
บัญญัติกฎหมาย เช่น คนพิการ ตาบอดสองข้าง มือเท้าด้วน หรือทุพพลภาพอ่ืนๆ ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย
เรื้อรังหรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หญิงมีครรภ์ที่เหลือโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ผู้ต้องขังที่มีอายุเกิน 60 ปี 
และรับโทษแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ร่วมกับเงื่อนไขอ่ืนๆตามที่
คณะกรรมการพักการลงโทษพิจารณาเห็นสมควร เพ่ือให้กรมราชทัณฑ์สามารถพิจารณาปล่อยตัว
ผู้ต้องขังลักษณะนี้ไปได้โดยไม่จ าต้องผ่านการพิจารณาที่ซับซ้อน และจึงสามารถระบายผู้ต้องขัง
ออกไปได้เร็วยิ่งขึ้น 

ประเภทที่สอง ผู้ที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าต่ า  
1) จากการประเมินและจ าแนกผู้กระท าผิดด้วยวิธีการจ าแนกท่ีเป็นสากล และ 
2) จะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการพักการลงโทษเห็นว่า ได้ผ่านกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู

มาแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าจะไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก  
2) การพิจารณาเพื่อพักการลงโทษจะต้องผูกติดกับคุณสมบัติของผู้ต้องขัง คือ ท าได้ตลอดเวลา

ที่ผู้ต้องขังมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด กล่าวคือเป็นงานประจ าวันของเรือนจ าและทัณฑสถาน ไม่จ าต้อง
รอให้กรมราชทัณฑ์ประกาศช่วงเวลาในการพักการลงโทษพิเศษเมื่อเรือนจ าแน่น โดยให้จัดตั้งแผนก
พิเศษขึ้นในแต่ละเรือนจ าและทัณฑสถานเพื่อดูแลงานดังกล่าวร่วมกับแผนกที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง  
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3)  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากว่า พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในอนาคตจะเป็นไปใน
แนวทางดังต่อไปนี้ 
1)  การเปลี่ยนแปลงจากแนวทางปัจจุบันที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานอภัย

โทษที่ตายตัวจนเกินไป ไปเป็นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลให้มากขึ้น เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าสูงสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เร็วจนเกินไปและ
โดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ และ 

2)   การจ ากัดสิทธิผู้ที่มีประวัติการกระท าผิดกฎหมายซ้ าตามที่ปรากฏในทะเบียนประวัติอาชญา
กรทั้งหมด ไม่ว่าศาลจะพิพากษาเพ่ิมโทษเพราะเหตุกระท าผิดซ้ าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
92 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 หรือกฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน
หรือไม่  เพ่ือให้การปล่อยตัวผู้กระท าผิดซ้ าเหล่านี้ต้องไปใช้วิธีการพักการลงโทษที่ต้องขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ต้องขังสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้วหรือไม่และการจ าแนกผู้มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าสูง
แทน  
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ผลการสัมภาษณ์โดยสรุป 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณด้านกฎหมายซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้พิพากษา 10 ท่าน และ
เป็นพนักงานอัยการ 11 ท่าน มีความเห็นโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

  
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ

ก าหนดโทษของศาล 
 
ค าถามข้อแรกเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทั้ง 21 ท่าน 

ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวไว้เป็นสองแนวทางดังต่อไปนี้ 
แนวทางแรก ผู้ทรงคุณวุฒิ 18 ท่าน เห็นด้วยกับการบัญญัติกฎหมายก าหนดเจตนารมณ์ของ

กฎหมายและสิ่งที่ศาลควรจะต้องค านึงถึงและพิจารณาในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิด  
โดยมีความเห็นว่า กฎหมายอาญาก าหนดประเภทของโทษและอัตราโทษขั้นต่ าและขั้นสูงไว้เพ่ือเปิด
โอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจก าหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์กระท าผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
ผู้เสียหาย และความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่สังคมโดยรวมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษจึง
ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย บทบัญญัติตามข้อเสนอจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ศาล
ก าหนดโทษได้อย่างเป็นธรรมและป้องกันการกลับไปกระท าผิดในอนาคตได้ นอกจากนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ยังมีความเห็นอีกว่า ปัจจุบันศาลมักจะใช้ดุลพินิจในลักษณะยึดโยงกับยี่ต๊อกหรือบัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษมากจนเกินไป จนไม่ค่อยกล้าใช้ดุลพินิจที่แตกต่างไปจากแนวทางที่เคยปฏิบัติหรือท ากันมา ซึ่ง
อาจท าให้เกิดค าถามขึ้นในสังคมว่า ค าพิพากษาของศาลเป็นธรรมและเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ
สภาพสังคมหรือไม่ ดังนั้นหากจะมีการก าหนดกฎหมายเพ่ือเตือนให้ศาลต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวไว้
ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้ผู้พิพากษาสามารถก าหนดโทษได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีหลักเกณฑ์
แน่นอน ท าให้คู่ความเข้าใจว่าเหตุใดศาลจึงก าหนดโทษเช่นนั้น และยังตอบค าถามแก่ผู้เสียหายได้ว่า 
เหตุใดศาลจึงไม่ลงโทษผู้กระท าผิดด้วยโทษที่รุนแรงที่สุดหรือน้อยที่สุด สามารถตอบค าถามประชาชน
และสังคมได้ว่าศาลใช้ดุลพินิจอย่างไร และคู่ความสามารถทราบและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของศาล
ได้ อันจะช่วยลดความเคลือบแคลงของสังคมได้ว่าศาลใช้ดุลพินิจอย่างไร ใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจ
หรือไม่ อีกท้ังเมื่อคู่ความทราบหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษของศาลแล้ว คู่ความก็สามารถ
น าพยานหลักฐานมาน าสืบหรือแสดงต่อศาลเพ่ือประกอบดุลพินิจในการลงโทษได้ และหากจะอุทธรณ์
หรือฎีกาโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลก็กระท าได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็
ดี จะต้องค านึงถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน ามาให้ศาลพิจารณาว่าจะเป็นหน่วยงานใด ควรจะให้เป็น
หน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติเช่นเดิมโดยเพ่ิมก าลังคน เพ่ิมทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพให้แก่
พนักงานคุมประพฤติเพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติสามารถสืบเสาะและพินิจให้แก่ศาลได้อย่างเต็มที่อัน
เป็นหน้าที่หลักแต่ดั้งเดิมของพนักงานคุมประพฤติ หรือจะสร้างเจ้าพนักงานของศาลขึ้นมาเองให้มี
หน้าที่สืบเสาะและพินิจให้แก่ศาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่ องที่น่าพิจารณาในทางปฏิบัติ แต่ยังมี
ผู้ทรงคุณวุฒิกังวลว่า หากศาลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะท าอย่างไร และถ้อยค าที่ว่า ศาลพึง
ระลึกว่าโทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดจะเป็น
การจ ากัดดุลพินิจของศาลในทางอ้อมมากเกินไปหรือไม่และโทษดังกล่าวน่าจะเป็นโทษที่ท าให้
ผู้กระท าผิดหรือประชาชนเกรงกลัวกฎหมายมากกว่าที่จะเป็นโทษเพ่ือการฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด   
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ส าหรับความเห็นแนวทางท่ีสอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ โดยเห็นว่าใน
การก าหนดโทษตามข้อเสนอนี้นั้น ศาลจะต้องท าความเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฐาน
ความผิดประกอบไปด้วย และอาจจะต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ 
และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิเคราะห์หาเจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่
ทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่า กฎหมายลักษณะนี้จะเป็นการตีกรอบหรือจ ากัดการใช้
ดุลพินิจของผู้พิพากษาหรือไม่ เพราะปัจจุบันนี้ศาลก็พิจารณาตามนี้อยู่แล้ว อีกทั้งศาลจะต้องเขียน
เหตุผลทุกข้อตามวรรคสาม (1)-(14) หรือไม่ หากเขียนรวมๆก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด หากจะให้เป็น
ประโยชน์ก็ต้องเขียนทุกอนุมาตราแต่ก็จะท าให้ค าพิพากษายาวและเสียเวลาโดยใช่เหตุ และใครจะ
เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าซึ่งน่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางอาญา แต่ประเทศไทย
ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดไม่อาจน ามาใช้ได้
กับโทษบางประเภทเช่น โทษประหารชีวิต หากลงโทษประหารชีวิตแล้วก็จะให้มีการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดไม่ได้ 

ค าถามข้อที่สอง เรื่องการให้อ านาจศาลในการไต่สวนบุคคลใดๆ มีค าสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลย เรียกส านวนการสอบสวนหรือเอกสารในส านวนการสอบสวนจาก
พนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดโทษ หรือมีค าสั่งใดๆตามท่ีเห็นสมควร    

ในเรื่องนี้นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เนื่องจากมีความกังวลว่า 
การที่ศาลจะสอบถามหรือไต่สวนบุคคลใดๆตามที่ศาลเห็นสมควรจะท าให้เกิดความล่าช้าในการ
พิจารณาคดี และอาจเป็นการท างานซ้ าซ้อนกับการสืบพยานในชั้นพิจารณา เพราะแม้ว่าประเด็นใน
การไต่สวนอาจจะแตกต่างจากการสืบพยาน แต่จ าเลยก็สามารถน าสืบได้ในระหว่างพิจารณาอยู่แล้ว 
ดังนั้น หากศาลจะสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยและเรียกส านวนการสอบสวนมา
จากพนักงานอัยการก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้ดุลพินิจอยู่แล้ว  อย่างไรก็ดี สาเหตุที่งานวิจัยนี้เสนอให้
ศาลใช้อ านาจในเชิงไต่สวนด้วยนั้น ก็เนื่องจากงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจุบันศาลใช้อ านาจตามระบบ
กล่าวหากล่าวคือการวางตัวเป็นกลางมากจนเกินไป ซึ่งการให้จ าเลยน าสืบเรื่องราวๆต่างๆที่ไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีเข้ามาเอง ก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทการวางตัวเป็นกลางของศาลได้อย่าง
ชัดเจนว่าศาลจะไม่เข้าไปก้าวล่วงเว้นแต่คู่ความจะน าเสนอมาเอง ในขณะเดียวกันผู้กระท าผิดจ านวน
มากขึ้นศาลโดยไม่มีทนายความคอยให้ความช่วยเหลือ ไม่รู้กฎหมาย มีการศึกษาน้อย ไม่มีญาติมิตรให้
ความช่วยเหลือ เมื่อถูกจับมาแล้วก็ติดคุกโดยไม่มีใครมาเยี่ยม ไม่มีเงินทองที่จะจ้างทนายความ เมื่อถึง
ชั้นศาลบางรายก็ให้การรับสารภาพทันที แต่ไม่รู้ว่าจะเสนอข้อมูลหรือจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือ
ความเป็นมาเป็นไปของตนเองให้ศาลฟังได้อย่างไร และหลายครั้งศาลก็ไม่ถามที่มาที่ไปของเรื่อง จึง
เป็นเรื่องยากส าหรับผู้กระท าผิดประเภทนี้ที่จะน าเสนอข้อมูลต่อศาลได้ด้วยตนเอง ดังนั้น หากศาลไม่
เข้าไปช่วยค้นหาเสียเองแล้วก็ยากที่จะปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดขึ้นใน
ส านวนคดี ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า ล าพังค าฟ้องของพนักงานอัยการไม่ได้ระบุ
รายละเอียดพฤติการณ์การกระท าผิดไว้โดยละเอียด เพราะปกติแล้วพนักงานอัยการจะเพียงแต่
บรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น และก็ไม่ได้บรรยายประวัติ
การกระท าผิดของผู้กระท าผิดไว้ ดังนั้น ข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายนี้จะช่วยให้การแสวงหาข้อเท็จจริง
และข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษของศาลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราก าลังผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล และพนักงานคุม
ประพฤติว่าจะเพียงพอรองรับการเพ่ิมขึ้นของงานสืบเสาะและพินิจหรือไม่ เพราะหากไม่เพียงพอแล้ว
ก็อาจจะกระทบต่อการพิจารณาคดีของจ าเลยคนอ่ืนๆ  และยังมีความกังวลเรื่องที่ว่า ศาลจะสอบถาม
ใครจึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริง หากเป็นการสอบถามจากญาติมิตรของผู้กระท าผิดก็ย่อมได้ข้อมูลที่ไม่
เที่ยงตรง และหากจะให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พนักงานคุมประพฤติก็ไม่
น่าจะเข้าไปตรวจสอบส านวนของพนักงานอัยการได้ ในเรื่องนี้นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานย่อมไม่ใช่ข้อปฏิเสธที่จะไม่กระท าในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความ
ยุติธรรม ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืนๆก็เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและเพ่ิมอัตราก าลัง
พนักงานคุมประพฤติหรือการสร้างเจ้าพนักงานที่ท าหน้าที่สืบเสาะและพินิจของศาลขึ้นมาโดยเฉพาะ 
ดังนั้น ปัญหาเรื่องอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานน่าจะไม่ถึงกับเป็นปัญหาที่ไร้ทางออก ส าหรับที่ว่าศาลควร
จะไต่สวนหรือสอบถามเอาข้อมูลจากใคร หรือการด าเนินการตามข้อเสนอนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือให้
มีการประวิงคดีหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการค้นหาข้อความจริงในคดี
เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจะต้องชั่งน้ าหนักว่า กรณีจะเป็นประโยชน์และมีเหตุสมควร
ที่จะต้องแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่ จะเสาะแสวงหาข้อมูลจากผู้ใด ด้วยวิธีการใด และข้อมู ลที่
ได้มานั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ท าไม่ได้ในทางปฏิบัติโดยสิ้นเชิง เพราะปัจจุบันนี้ผู้
พิพากษาบางท่านก็ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในส่วนของงานสมานฉันท์
ประจ าศาล และในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลโดยพนักงานคุมประพฤตินั้น ก็ปรากฏข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งว่า ปัจจุบันนี้พนักงานคุมประพฤติก็จะมาขอตรวจสอบและบันทึกข้อเท็จจริง
ในส านวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการอยู่แล้วตามค าสั่งศาลที่ให้ท าการสืบเสาะข้อเท็จจริง ดังนั้น 
เรื่องที่พนักงานคุมประพฤติจะสามารถตรวจสอบส านวนอัยการได้หรือไม่นั้นจึงไม่เป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติแต่อย่างใด  

และข้อกังวลประการสุดท้ายคือ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะให้อ านาจศาลในการ
เรียกส านวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการเนื่องจากการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 175 บัญญัติให้ท าได้ในกรณีที่มีการสืบพยานเสร็จแล้วก็เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียบเปรียบกันในเชิงคดีและเพ่ือไม่ให้มีการก้าวก่ายการท าหน้าที่ของพนักงานอัยการ ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่า หากให้อ านาจศาลในการเรียกส านวนของพนักงานอัยการมาในระหว่างที่
การพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นอาจ ท าให้คู่ความอีกฝ่ายทราบเรื่องราวในส านวนของพนักงานอัยการ
นอกเหนือไปจากที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/2 ก าหนดให้คู่ความต้องส่ง
พยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนให้อีกฝ่ายตรวจก่อนวันนัดสืบพยาน ดังนั้นผู้เขียนจึง
เห็นด้วยที่จะต้องปรับปรุงข้อเสนอนี้โดยการก าหนดให้ศาลมีอ านาจเรียกส านวนการสอบสวนจาก
พนักงานอัยการได้ต่อเมื่อคดีเสร็จการพิจารณาเท่านั้น เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ข้อมูลจากส านวนของ
พนักงานอัยการได้ได้เพ่ือประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษตามเจตนารมณ์ของข้อเสนอนี้เท่านั้น 
เพ่ือไม่ให้รบกวนการด าเนินคดีในชั้นสืบพยานของพนักงานอัยการดังต่อไปนี้  

ในขณะเดียวกัน ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 ท่าน เห็นด้วยกับการที่ศาลจะสามารถสืบเสาะและ
พินิจจ าเลยทุกคนได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอัตราโทษ เนื่องจากในบางครั้งข้อเท็จจริงที่ขึ้นสู่ศาลไม่
ชัดเจนมากนัก หลายครั้งที่ข้อมูลจากรายการสืบเสาะและพินิจท าให้ศาลได้พบข้อความจริงบางอย่างที่
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ตรงข้ามกับค าให้การของผู้กระท าผิด อีกทั้ง การพิจารณาคดีของศาลไทยก็ยังยึดระบบกล่าวหาอย่าง
เคร่งครัด ข้อเท็จจริงที่เข้าสู่ส านวนคดีจึงมักจะมาจากที่คู่ความน าเสนอเท่านั้น หากคู่ความไม่น าเสนอ
ข้อมูลในคดีก็อาจไม่ชัดเจนสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ดุลพินิจก าหนดโทษได้อย่างเหมาะสม แม้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 175 จะให้อ านาจศาลเรียกส านวนมาประกอบก็เป็น
ภายหลังสืบพยานโจทก์เสร็จ แต่พนักงานอัยการก็มักจะปฏิเสธอ้างว่าเป็นความลับ ดังนั้น หากศาลจะ
เริ่มต้นตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ในคดีและเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยให้ศาล
สามารถใช้ดุลพินิจก าหนดโทษได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า ศาลควรจะใช้อ านาจในเชิงไต่สวนมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ควรจะท าในบัลลังก์อย่างเป็นทางการ 
กล่าวคือศาลควรตรวจสอบหรือซักถามคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีด้วยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
เช่น อาจท าในศูนย์สมานฉันท์และเป็นลักษณะของการพูดคุยร่วมกันทุกฝ่าย โดยควรจะมีการออก
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของศาลในศูนย์สมานฉันท์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
ด้วย ทั้งนี้เพราะการใช้อ านาจเชิงไต่สวนด้วยรูปแบบที่ไม่เป็นทางการจะช่วยให้ทุกฝ่ายในคดีกล้าให้
ข้อมูลและกล้าพูดคุยกันมากกว่าที่จะให้ศาลนั่งบนบัลลังก์แล้วเป็นฝ่ายซักถามอย่างเดียว  อันจะช่วย
ให้ศาลได้ข้อมูลที่มากขึ้นและแท้จริง โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิยังเสนออีกว่า ผู้วิจัยควรจะเพ่ิมเติมร่าง
กฎหมายนี้ว่า ศาลอาจท าในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็ได้ 

ค าถามข้อที่สาม เรื่องการก าหนดประเภทคดีที่ศาลมีค าสั่งให้สืบเสาะและพินิจเสมอนั้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จ านวน 13 ท่าน เห็นด้วยกับข้อเสนอร่างกฎหมายนี้ เนื่องจากเห็นว่าใน
การที่ศาลจะลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตผู้ใดนั้น ศาลควรจะพิจารณาข้อเท็จจริงอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับพฤติการณ์การกระท าผิด เพราะโทษดังกล่าวเป็นโทษที่
มีความร้ายแรง หากศาลมีข้อมูลครบถ้วนเช่น ข้อมูลจากการสืบเสาะและพินิจก็ จะท าให้ศาลพิจารณา
คดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คดีที่จะขึ้นศาลสูงก็จะลดลง หรือหากขึ้นศาลสูงก็มีข้อมูลในคดี
เพียงพอที่ศาลสูงจะพิจารณาตรวจสอบดุลพินิจของศาลชั้นต้นได้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น ส าหรับความผิด
ต่อเพศ ชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพนั้นก็เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และสถานภาพของ
มนุษย์จึงควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้รอบคอบ ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า ควรจะ
ก าหนดให้มีการสืบเสาะและพินิจความผิดที่อัตราโทษจ าคุกทุกคดี และยังมีความเห็นอีกว่า ข้อเสนอ
ในการใช้ข้อยกเว้นของผู้วิจัยที่ว่า “ภายใต้อนุมาตราหนึ่ง หากศาลเห็นว่า กรณีมีเหตุสมควรไม่จ าต้อง
มีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยในคดีความผิดในอนุมาตราสองและสามใน
วรรคก่อน ก็ให้ศาลจดเหตุดังกล่าวลงไว้ในค าพิพากษา” นั้น อาจท าให้ศาลใช้ข้อยกเว้นไม่สืบเสาะและ
พินิจผู้กระท าผิดมากจนเกินไป ผู้วิจัยน่าจะเสนอการใช้ข้อยกเว้นเป็น ในกรณีที่มี “เหตุผล” อัน
สมควรจริงๆ เนื่องจากน่าจะมีการจดเหตุผลที่สมควรจะยกเว้นจริงๆ มิฉะนั้นศาลก็อาจจะเห็นสมควร
ไม่สืบเสาะและพินิจเสมอ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งเห็นด้วยกับข้อเสนอของงานวิจัยนี้ แต่มี
ความกังวลเรื่องก าลังคนของเจ้าพนักงานคุมประพฤติที่จะต้องท างานสืบเสาะและพินิจให้ศาลว่าจะมี
ไม่เพียงพอ จึงมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า จะต้องแก้ไขปัญหาว่าจะเพ่ิมก าลังเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือ
จะสร้างเจ้าพนักงานคดีประจ าศาลที่จะมาท างานสืบเสาะและพินิจให้แก่ศาลเพียงอย่างเดียว  และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ที่เห็นด้วยกับการจ ากัดประเภทคดีที่ศาลต้องมีค าสั่งสืบเสาะและพินิจเสมอ แต่
เห็นว่าควรจะก าหนดประเภทคดี เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ หรือ
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ความผิดฐานบุกรุก มากกว่าที่จะก าหนดอัตราโทษเป็นคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหาร
ชีวิต เนื่องจากคดีลักษณะดังกล่าวจะมีจุดเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท าผิดซึ่ง
จ าเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษโดยรอบคอบมากกว่าความผิดบางประเภทที่มีอัตราโทษสูงเช่น 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ก็เป็นโทษที่ศาลพิจารณาจากปริมาณยาเสพติดมากกว่าความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระท าผิดกับบุคคลอื่นใด  

ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ต้องมีการสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิด
ในคดีความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และเสรีภาพ แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ต้องมีการสืบเสาะและ
พินิจผู้กระท าผิดในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตโดยมีความเห็นใน
ท านองเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 ท่าน ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ทั้งหมด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน
เห็นไปในท านองเดียวกันว่า ไม่จ าเป็นต้องก าหนดประเภทความผิดหรืออัตราโทษที่ต้องสืบเสาะและ
พินิจเสมออีก เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 ที่ให้
อ านาจศาลในการพิพากษาลงโทษจ าเลยที่ให้การรับสารภาพในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นต่ า
ไม่เกิน 5 ปี ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นต่ าเกิน 5 ปี ศาลก็ต้องสืบพยาน
ประกอบค ารับสารภาพ ดังนั้นพยานหลักฐานจากการสืบพยานโจทก์ประกอบค ารับสารภาพก็น่าจะ
เพียงพอต่อการก าหนดโทษแล้ว และยังมีความเห็นอีกว่า ในกรณีที่ศาลจะลงโทษประหารชีวิต
ผู้กระท าผิดอยู่แล้ว ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดให้เสียเวลา หรือหากศาล
สืบเสาะและพินิจแล้วลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตแก่ผู้กระท าผิดโดยไม่ประหารชีวิต ก็อาจกลายเป็น
ประเด็นโต้แย้งต่อไปได้ ดังนั้น มาตรานี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพราะหากกฎหมาย
ก าหนดให้ลงโทษอย่างไรแล้ว ศาลก็ต้องลงโทษไปตามนั้น การสืบเสาะและพินิจย่อมไม่เป็นประโยชน์ 
แต่หากจะสืบเสาะและพินิจจ าเลยในคดีใดศาลก็ควรจะก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องการให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจในเรื่องใดบ้าง รวมไปถึงที่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่ท่านดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับการ
ก าหนดให้ศาลต้องสืบเสาะและพินิจคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ และคดี
ความผิดต่อเสรีภาพ เพราะความผิดเหล่านี้ครอบคลุมหลายฐานความผิด ซึ่งบางฐานความผิดก็ไม่ได้มี
โทษสูง หากจะสืบเสาะและพินิจก็จะท าให้คดีล่าช้า และเป็นการกะเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของศาลมาก
เกินไป ประกอบกับความผิดบางประเภทเช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ การสืบเสาะและพินิจก็ต้องมีการ
ซักถามผู้เสียหายก็ยิ่งท าให้ผู้เสียหายต้องพูดเรื่องที่น่าอับอายซ้ าซาก จึงไม่เป็นผลดีต่อผู้เสี ยหาย 
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านเห็นว่า การก าหนดให้ต้องสืบเสาะและพินิจในคดีที่มีอัตราโทษสูงเสมอเป็นการ
เลือกให้ความส าคัญกับคดีบางประเภทเท่านั้น โดยให้ความส าคัญกับข้อหาหรือความร้ายแรงแห่ง
ความผิดมากกว่าภูมิหลังของจ าเลย หรือสาเหตุในการกระท าความผิด และถ้าจะต้องสืบเสาะทุกคดี
ตามที่ก าหนดเช่นนี้ อาจเกิดปัญหาก าลังพนักงานคุมประพฤติมีไม่มากพอ อีกทั้งอาจมีปัญหาเรื่อง
ความน่าเชื่อถือของรายงานการสืบเสาะและพินิจ คู่ความอาจโต้แย้งคัดค้านความน่าเชื่อถือของ
รายงานของพนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ ข้อเสนอลักษณะนี้มีลักษณะเป็นการบังคับการใช้
ดุลพินิจของศาลมากเกินไป ถ้าศาลเห็นว่าไม่ควรสืบเสาะและพินิจก็ยังต้องจดเหตุไว้ในค าพิพากษาซึ่ง
คู่ความอาจโต้แย้งคัดค้านกลายเป็นประเด็นอีกได้  

ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิท่านสุดท้ายที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เห็นว่า ควรให้เป็นดุลพินิจของศาลใน
การพิจารณาว่าควรจะสืบเสาะผู้กระท าผิดคนใดหรือไม่ หากบังคับทุกกรณีก็จะเป็นการเพ่ิมขั้นตอน
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และบางคดีก็ไม่จ าเป็นต้องสืบเสาะและพินิจ แต่หากจะก าหนดเป็นข้อบังคับให้ศาลต้องสืบเสาะและ
พินิจผู้กระท าผิดเสมอก็ควรก าหนดจากฐานความผิดและให้สืบเสาะและพินิจเฉพาะผู้ที่อยู่ในวิสัยจะ
แก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้ ไม่ควรจะก าหนดจากอัตราโทษ 

ค าถามข้อที่สี่ เรื่องให้น าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ....ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
มาใช้บังคับเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีข้อจ ากัดอ านาจของพนักงานคุมประพฤติในการ
สืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิด ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 ท่าน เห็นด้วยกับการเปิดช่องให้การสืบเสาะ
และพินิจสามารถกระท าได้โดยไม่มีข้อจ ากัด กล่าวคือ ศาลสามารถสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ
และพินิจจ าเลยได้ทุกคน เพราะสภาพการกระท าผิด และมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดของผู้กระท า
ผิดในแต่ละคดีย่อมแตกต่างกันไป การสืบเสาะและพินิจให้ลงรากลึกไปถึงตัวบุคคลผู้กระท าผิด บุคคล
แวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิดย่อมเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่สามารถน ามาก าหนด
มาตรการที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิดได้ จึงไม่ควรจ ากัดว่าศาลจะต้องสืบเสาะและพินิจเฉพาะจ าเลยที่
ศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือจะรอการลงโทษเท่านั้น โดยควรจะสืบเสาะและพินิจได้ทั้งจ าเลย
ที่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนและไม่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อน และควรจะสืบเสาะและพินิจทุกคดีถ้า
เป็นไปได้ เพราะคนที่กระท าผิดซ้ าอีกก็อาจมีเหตุแห่งการกระท าผิดที่แตกต่างกันไปหลากหลายปัจจัย
ที่มา ซึ่งสมควรสืบเสาะให้ทราบเพื่อที่ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสมแก่ผู้กระท าผิดแต่ละ
ราย โดยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงานให้แก่พนักงานคุม
ประพฤติหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถท างานสืบเสาะและพินิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งเห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้คดีล่าช้า หากเป็นไปได้อาจจะก าหนดให้พนักงานคุม
ประพฤติสืบเสาะและพินิจจ าเลยที่กระท าผิดบางประเภทคดีตั้งแต่ก่อนฟ้องเพ่ือให้ศาลมีข้อมูล
ประกอบการใช้ดุลพินิจก าหนดโทษในกรณีที่จ าเลยให้การรับสารภาพก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าความเห็นนี้เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง หากมีการท าเป็นข้อเสนอแนะของประธานศาล
ฎีกาแนะน าให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจในลักษณะดังกล่าวตั้งแต่ชั้นฝากขังระหว่างสอบสวนก็
อาจจะเป็นประโยชน์และท าให้กระบวนพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

อย่างไรก็ดี มีผู้พิพากษาจ านวน 4 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้โดยเห็นว่า หากศาลต้อง
ลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดอยู่แล้ว เช่น กระท าความผิดร้ายแรงหรือมีประวัติต้องโทษจ าคุกมาก่อน ไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดอีกเพราะอาจท าให้เสียเวลา ควรจะสืบเสาะและ
พินิจเฉพาะผู้ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้เท่านั้น ข้อมูลที่ได้รับก็ไม่มีการตรวจสอบจากคู่ความอีก
ฝ่าย อีกทั้งอาจท าให้เกิดประเด็นข้อโต้แย้งจากคู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับข้อมูลการสืบเสาะและพินิจก็ได้ 
แต่ผู้วิจัยเห็นว่า การจ าคุกไม่ใช่เหตุที่จะไม่ศึกษาผู้กระท าผิดและหากไม่ศึกษาเสียก่อนก็อาจจะก าหนด
โทษไปโดยไม่เหมาะสมก็ได้ ส่วนปัญหาที่ว่าข้อมูลจะถูกต้องหรือไม่และคู่ความจะโต้แย้งคัดค้านข้อมูล
หรือไม่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขในทางปฏิบัติและไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกังวลหากว่ามีการสร้างขั้นตอน
และกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงข้อมูลและความคิดเห็นของ
ตนเองอย่างแท้จริง  

ค าถามข้อที่ห้า เรื่องการจัดท าบัญชีมาตรฐานการลงโทษกลางและให้เปิดเผยบัญชีมาตรฐาน
การลงโทษให้ประชาชนรับทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 ท่าน เห็นว่า การเปิดเผยบัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษให้ประชาชนทั่วไปรับทราบมีข้อดีหลายประการคือ คู่ความสามารถทราบล่วงหน้าว่าหากศาล
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จะพิพากษาลงโทษแล้ว ผู้กระท าผิดจะถูกลงโทษอย่างไรมากน้อยเพียงใด ศาลมีบรรทัดฐานในการ
พิจารณาคดี และประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของศาลได้ อีกทั้งไม่ใช่เรื่องที่ต้อง
เก็บเป็นความลับแต่อย่างใด เพราะปัจจุบันผู้กระท าผิดก็พอจะทราบอัตราโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระท า
ผิดอยู่แล้วโดยอาจสอบถามมาจากเพ่ือนรวมเรือนจ า เจ้าพนักงานต ารวจ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ หรือ
ทนายความ โดยควรจะมีการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ปัญหาและสภาพบ้านเมืองอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นย้ าว่า จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนว่าบัญชีมาตรฐานการลงโทษไม่ใช่ข้อบังคับให้ศาลต้องลงโทษตามที่บัญชีดังกล่าวก าหนด 
แต่บัญชีดังกล่าวเป็นเพียง “ค าแนะน า” แก่ศาลว่าโทษอย่างไรจึงเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท า
ผิดนั้นๆ และเพ่ือให้ประชาชนทราบแนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่หากกระท าผิดกฎหมายแล้วก็อาจ
ถูกลงโทษตามอัตราในบัญชีมาตรการลงโทษ แต่ศาลสามารถลงโทษแตกต่างจากบัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษได้ มิฉะนั้นประชาชนจะไมเ่ข้าใจเพราะฝังใจว่าเหตุใดศาลจึงลงโทษแตกต่างจากบัญชีมาตรฐาน
การลงโทษและเข้าใจไปว่าโทษต้องเป็นไปตามบัญชีดังกล่าวเสมอ  ศาลจึงต้องใช้ดุลพินิจตามข้อเสนอ
ของผู้วิจัยในข้อ (1) แล้วแสดงเหตุผลในค าพิพากษาและท าความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน  

และผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยบัญชีมาตรการลงโทษโดยเห็นว่าการ
เปิดเผยบัญชีมาตรฐานการลงโทษมีข้อเสียคือ ในกรณีที่บัญชีมาตรฐานการลงโทษก าหนดอัตราโทษไว้
หนัก เช่น โทษประหารชีวิตหรือโทษจ าคุกหลายปี ผู้กระท าผิดอาจไม่รับสารภาพ เพราะแม้ให้การรับ
สารภาพก็ยังอาจได้รับโทษหนัก ท าให้ผู้กระผิดอาจจะต้องการต่อสู้คดีเพ่ือประวิงเวลาหรือเสี่ยงว่าศาล
อาจพิพากษายกฟ้อง หรือถ้าบัญชีมาตรฐานการลงโทษก าหนดโทษไว้ต่ ากว่าอัตราโทษขั้นสูงของ
กฎหมาย ก็อาจท าให้ประชาชนไม่เกรงกล้วกฎหมาย นอกจากนี้ อาจมีการอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งการ
ใช้ดุลพินิจของศาลมากขึ้น หรือเกิดข้อครหาในหมู่ประชาชนที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดของคดีได้หากศาลไม่ได้ก าหนดโทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษ โดยอาจหาว่าศาล
ทุจริตหรือไม่มีมาตรฐานได้ กับมีความเห็นว่า ถึงแม้จะมีการเปิดเผยบัญชีมาตรฐานการลงโทษก็ไม่
น่าจะมีผลต่อการกระท าผิดเพราะผู้กระท าผิดไม่ได้ตรวจสอบบัญชีมาตรฐานการลงโทษเพ่ือทราบ
อัตราโทษก่อนกระท าผิด และอาจมีผู้ไม่หวังดีแสวงหาประโยชน์จากการที่ศาลเปิดเผยบัญชีมาตรฐาน
การลงโทษได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เห็นว่า สาเหตุของปัญหาทุกวันนี้คือศาลมักจะไม่ให้เหตุผลว่า
เหตุใดจึงก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดเท่านั้นเท่านี้ ทั้งที่ระวางโทษขั้นต่ าและขั้นสูงตามกฎหมายในบาง
ฐานความผิดมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นหากคู่ความทราบอัตราโทษตามที่กฎหมายก าหนดและ
ทราบเหตุผลที่ศาลก าหนดโทษในแต่ละคดีน่าจะเป็นผลดีมากกว่าการเปิดเผยบัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษ ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ใน 11 ท่าน เห็นว่าควรจะท าบัญชีมาตรฐานการลงโทษระดับภาค
ดังที่จะน าเสนอหลังจากนี้ แต่ไม่ควรเปิดเผยบัญชีมาตรฐานการลงโทษ  

ในขณะเดียวกันมีผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับการท าบัญชีมาตรฐานการลงโทษกลาง
ฉบับเดียว ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีก 9 ท่าน เห็นด้วยกับการท าบัญชีมาตรฐานการลงโทษกลาง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน ไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงความเห็นทั้ง 21 ท่าน 
มีความเห็นเป็นสามแนวทาง  

แนวทางแรกเห็นว่า สมควรจะจัดท าบัญชีมาตรฐานการลงโทษเป็นฉบับเดียวประกาศใช้ทั่ว
ประเทศแต่ให้แต่ละศาลสามารถปรับใช้ดุลพินิจให้แตกต่างจากบัญชีมาตรฐานการลงโทษได้ตามความ
ร้ายแรงของการกระท าผิดในแต่ละท้องที่ หรือ 
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แนวทางที่สอง ให้จัดท าบัญชีมาตรฐานการลงโทษแยกเป็นรายจังหวัด แต่ให้ศาลแต่ละ
จังหวัดประกาศบัญชีมาตรฐานการลงโทษที่หน้าศาลให้คู่ความและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบ
ได้ เนื่องจากแต่ละท้องที่ต่างมีสภาพปัญหาการกระท าผิดกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือมีคดี
ความผิดเกี่ยวกับประมงน้อยกว่าภาคใต้ หรือภาคอีสานมีคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้มากกว่าภาคกลาง 
ดังนั้นบางศาลก็อาจจ าเป็นต้องก าหนดโทษส าหรับความผิดบางประเภทมากกว่าศาลอ่ืนๆเพ่ือป้อง
ปรามการกระท าผิดในท้องที่นั้น ดังนั้นจึงสมควรก าหนดบัญชีมาตรฐานการลงโทษให้แตกต่างกันใน
แต่ละจังหวัด และ 

ความเห็นแนวทางที่สามซึ่งเป็นความเห็นของผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาทั้งสี่ท่านคือ ให้
ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคประจ า 9 ภาค เป็นผู้จัดท าบัญชีมาตรการฐานลงโทษส าหรับศาล
ชั้นต้นที่อยู่ในความดูแลของแต่ละส านักงานอธิบดีภาคเนื่องจากยากที่ส านักงานศาลยุติธรรมจะ
สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดอันละเอียดอ่อนของทุกภาคทุกจังหวัดได้ แต่ส านักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาคสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ง่ายกว่า จึงสมควรให้จัดท าบัญชีมาตรฐานการ
ลงโทษเป็นรายภาคน่าจะเหมาะสมมากกว่า อีกทั้งหากให้ส านักงานศาลยุติธรรมหรือประธานศาลฎีกา
จัดท าหรือออกข้อก าหนดเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานการลงโทษกลางอาจขัดต่อหลักความเป็นอิสระของผู้
พิพากษาและประเพณีปฏิบัติของศาลที่ประธานศาลฎีกาไม่อาจก้าวล่วงดุลพินิจของผู้พิพากษาในศาล
ต่างๆได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันต่อไปว่าแบบใดจะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความยุติธรรมได้มากที่สุด เนื่องจากขณะนี้มีความกังวลอยู่สองแง่มุมคือ แง่มุมแรกกังวลว่า 
ศาลมีมาตรฐานการลงโทษที่แตกต่างกันทั้งที่ผู้กระท าผิดสองคนกระท าผิดเหมือนกันๆซึ่งไม่น่าจะ
ได้รับโทษแตกต่างกัน และอีกแง่มุมคือ ศาลสมควรลงโทษผู้กระท าผิดในแต่ละท้องที่แตกต่างกัน
ตามแต่สภาพปัญหาในแต่ละท้องที่  

ค าถามข้อที่หก เรื่องการเพ่ิมเติมมาตรการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเป็นสองทาง ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
18 ท่าน เห็นด้วยเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันไม่มีเครื่องมือที่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและป้องกันการกระท าผิดซ้ าได้ โทษที่มีอยู่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงหรือไร้
ประสิทธิภาพ เช่น แม้ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตไปแต่ก็ไม่มีการประหารชีวิตจริงๆในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากมีการพระราชทานอภัยโทษเป็นการลดโทษแก่ผู้ต้องโทษประหารชีวิต ส่วนโทษจ าคุกก็
มีแต่จะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคนขี้คุกเมื่อพ้นโทษแล้วก็หมดสิ้นหนทางประกอบสัมมาชีพที่สุจริต
เนื่องจากสังคมไม่ให้การยอมรับก็ต้องกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก โทษจ าคุกจึงไร้ประสิทธิภาพ ส าหรับ
โทษกักขังก็แทบจะไม่มีการใช้จริงๆในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาโทษปรับก็ปรากฏว่าขาดการปรับปรุง
อัตราโทษให้เหมาะสมกับยุคสมัย จนอาจไม่สามารถท าให้ผู้กระท าผิดในปัจจุบันรู้สึกเข็ดหลาบได้ และ
โทษริบทรัพย์ก็ใช้ไม่ได้ทุกกรณี จึงไม่อาจป้องปรามการกระท าผิดได้เช่นกัน ประเทศไทยจึงขาด
มาตรการที่ศาลจะน ามาใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ าได้ ดังนั้น การเพ่ิมมาตรการและ
รายละเอียดของเงื่อนไขคุมประพฤติจะช่วยเพิ่มเครื่องมือให้แก่ศาลด้วยการเพ่ิมอ านาจให้ศาลสามารถ
ก าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติได้หลากหลายและน ามาปรับใช้กับผู้กระท าผิดในแต่ละคดีได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ยิ่งระบุมาตรการและรายละเอียดในมาตรา 56 ได้มากเท่าใดยิ่งดี 
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ควรจะมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ให้มีความทันสมัยสามารถบังคับใช้เพ่ือป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการกระท าผิดซ้ าได้จริง  
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งเห็นว่า ศาลควรหลีกเลี่ยงการน าคนเข้าคุก แต่ควรหาทางปรับใช้
มาตรการต่างๆที่มีอยู่ในมือให้เป็นประโยชน์โดยให้อยู่ในระดับที่ผู้กระท าผิดต้องรู้สึกเข็ดหลาบ 
ประชาชนรู้สึกว่าผู้กระท าผิดถูกลงโทษแล้ว  เป็นมาตรการที่สามารถป้องปรามไม่ให้คนคิดกระท าผิด
ได้ และสามารถแก้ไขฟ้ินฟูผู้กระท าผิดได้ด้วย เช่น การก าหนดให้ผู้กระท าผิดฐานขับรถประมาทเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ ต้องได้รับโทษปรับในอัตราที่สูง
ไม่ใช่แค่ปรับ 10,000 หรือ 20,000 บาท ทั้งที่มีผู้ต้องเสียชีวิตไป และต้องให้ท ากิจกรรมบริการสังคม
เป็นจ านวนมากซึ่งอาจมากถึง 400 ชั่วโมง ตามตัวอย่างกฎหมายอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยง
การจ าคุกคนที่ไม่ถึงกับสมควรต้องได้รับโทษจ าคุกในขณะเดียวกันก็ท าให้ผู้นั้นและประชาชนอ่ืนๆรู้สึก
และรับรู้ได้ถึงผลเสียของการกระท าผิดกฎหมายและจึงหลีกเลี่ยงไม่กระท าผิด  มากกว่ากระบวนการ
รอการลงโทษในปัจจุบันที่ศาลใช้มาตรการไม่หลากหลายทั้งยังค่อนข้างเบาในหลายๆกรณี เช่น การ
ลงโทษผู้กระท าผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดยให้ท ากิจกรรมบริการ
สังคมเพียง 24-40 ชั่วโมง เท่านั้นซึ่งไม่น่าจะท าให้ผู้กระท าผิดหรือประชาชนตระหนักได้ถึงโทษตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งเห็นด้วยว่าควรจะน าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาปรับใช้
เป็นมาตรการคุมประพฤติผู้กระท าผิดเพราะเป็นวิธีการที่สามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและสังคมในปัจจุบันได้  โดยผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านมีความเห็นว่า เงื่อนไขการคุมประพฤติ
หลายๆรูปแบบโดยเฉพาะวิธีการเพ่ือความปลอดภัยด้วยการท าประกันทัณฑ์บน น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการคุมความประพฤติผู้กระท าผิดหลายๆประเภท โดยเฉพาะผู้กระท าผิดในคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
หรือคดีภาษีอากร โดยควรจะเรียกประกันทัณฑ์บนสูงๆเพ่ือที่จะได้ไม่กล้ากระท าผิดอีก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นด้วยอีกท่านเห็นว่า เงื่อนไขการคุมความประพฤติบางข้อเช่นให้บริจาคเงินเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ อาจเป็นตอกย้ าเรื่องสถานะทางสังคมของจ าเลยว่ามีผลต่อการใช้ดุลพินิจของศาล
ได้ว่าคนที่มีฐานะก็ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย 

แต่ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในปัจจุบันให้
อ านาจศาลก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติจ าเลยไว้ค่อนข้างกว้างอยู่แล้ว โดยเฉพาะอนุมาตรา 
5 ที่ให้อ านาจศาลก าหนดเงื่อนไขเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกระท าหรือมี
โอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลเรื่องงบประมาณที่จะต้องใช้ไปกับการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ เช่น การจัดหาเครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ส าหรับควบคุมจ าเลย และ
หน่วยงานของรัฐก็อาจจะติดขัดในด้านทรัพยากรหรือบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งศาลได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า ควรจะให้เป็นหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในการเสนอต่อศาลว่า
จะใช้มาตรการคุมประพฤติแก่ผู้กระท าผิดอย่างไรมากกว่า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ไม่แสดงความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าว 

ค าถามข้อที่เจ็ด ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับโทษและมาตรการ
คุมประพฤติเรื่อง การให้อ านาจศาลคุมความประพฤติผู้กระท าผิดไว้หลังพ้นโทษ เกี่ยวกับข้อเสนอให้
คุมความประพฤติผู้กระท าผิดไว้หลังพ้นโทษนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเป็นสองแนวทางอีกเช่นกัน 
กล่าวคือ แนวทางแรก ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 13 ท่าน เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เนื่องจากเรือนจ าไม่
สามารถปรับพฤติกรรมของมนุษย์ได้โดยสิ้นเชิง อีกทั้งยังต้องอาศัยเวลาในการให้ผู้กระท าผิดเหล่านี้
ปรับตัวเข้าสู่สังคมภายนอกภายหลังพ้นโทษ บางคนก็ยังน่าเป็นห่วงว่าจะกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก
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หรือไม่ และดังที่ปรากฏข่าวผู้กระท าผิดที่พ้นโทษจ าคุกแล้วกลับไปกระท าผิดซ้ าอยู่เนืองๆ ดังนั้นหาก
กระบวนการยุติธรรมยังเฝ้าดูแลผู้กระท าผิดเหล่านี้อยู่ด้วยการคุมความประพฤติและแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดหลังจากพ้นโทษไปอีกสักระยะหนึ่งเพ่ือให้มั่นใจว่าสังคมปลอดภัยจริง และก็เพ่ือช่วยเหลือ
บ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิดเหล่านี้ด้วยก็ควรจะท า ซึ่งไม่ควรจะท าแต่เฉพาะการคุมประพฤติผู้กระท าผิดที่
เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ควรจะควบคุมดูแลความประพฤติของผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและผู้เยาว์ด้วยโดย
ให้สถานพินิจมีอ านาจติดตามควบคุมความประพฤติของเด็กและผู้เยาว์ไปอีกสักระยะหนึ่งด้วย ทั้งนี้ใน
การคุมความประพฤติผู้กระท าผิดหลังพ้นโทษควรจะก าหนดกรอบให้ชัด เจน ไม่ควรครอบคลุมทุก
กรณี และควรสอบถามความเห็นของเจ้าพนักงานที่เคยดูแลผู้กระท าผิดมาก่อน เช่น พนักงานคุม
ประพฤติ เพราะย่อมทราบดีว่าผู้กระท าผิดควรได้รับโอกาสมากน้อยเพียงใด แต่มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
ที่งานวิจัยนี้เสนอว่าถ้าผู้พ้นโทษไปกระท าผิดกฎหมายอีกก็จะเป็นความผิดฐานผิดเงื่อนไขคุมความ
ประพฤติดว้ยนั้น เป็นข้อกฎหมายที่ซ้ าซ้อน  

ส าหรับความเห็นแนวทางที่สองนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 ท่าน ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็น
ว่า ไม่จ าเป็นต้องมีการคุมความประพฤติผู้กระท าผิดไว้หลังพ้นโทษอีกเพราะผู้กระท าผิดเหล่านี้ได้รับ
การฝึกอบรมมาพอสมควรแล้วในระหว่างรับโทษจ าคุกในเรือนจ า เมื่อพ้นโทษก็ควรจะได้รับอิสรภาพ 
การคุมความประพฤติภายหลังพ้นโทษน่าจะซ้ าซ้อนและไม่เป็นประโยชน์ และขัดกับหลักผู้กระท าผิด
ควรได้รับโทษเพียงครั้งเดียว หากจ าเป็นต้องป้องกันการกระท าผิดซ้ า ก็ควรจะให้ความส าคัญกับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังในขณะรับโทษจ าคุกมากกว่ามาคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งยังเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณและก าลังคน และจะเป็นการยุ่งยากที่ต้องคอยควบคุมความประพฤติบุคคล
เหล่านี้ ดังนั้นหากพบว่าผู้กระท าผิดหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกก็ควรจะเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นเท่านั้น 
หรือหากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวยังเป็นภัยต่อสังคมก็ควรจะขังไว้ต่อไปจนกว่าจะไม่เป็นภัยอีกต่อไป 
อย่างไรก็ดี ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ไม่ได้ให้ความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ แต่ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า ข้อเสนอของผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องมีบทลงโทษ (sanction) มิฉะนั้นแล้วจะควบคุมความ
ประพฤติของผู้กระท าผิดได้อย่างไรในเมื่อผู้กระท าผิดกลุ่มนี้ได้รับโทษจนพ้นโทษไปแล้ว  

ส าหรับค าถามเรื่องการแก้ไขกฎหมายให้ผู้มีอ านาจพิพากษาจ ากัดสิทธิในการพักการลงโทษ
และการได้รับการพิจารณาพระราชทานอภัยโทษกับให้อ านาจศาลในการคุมความประพฤติหลังพ้น
โทษแก่ผู้กระท าผิดติดเป็นนิสัย ผู้ทรงคณุวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอว่าด้วยผู้กระท าผิดติดเป็น
นิสัยนี้เป็นสามแนวทาง แนวทางแรก ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 ท่าน เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้วิจัยว่า 
ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการพักการลงโทษและการพระราชทานอภัยโทษควรจะเป็นผู้ที่รู้ส านึกใน
การกระท าผิดและสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูตนเองได้แล้ว แต่เมื่อที่ผ่านมาผู้กระท าผิดได้รับโอกาสแล้วก็ยัง
ท าผิดซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนมีลักษณะเป็นผู้กระท าผิดติดเป็นนิสัยก็ไม่ควรได้ประโยชน์ดังกล่าวโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันและได้รับการปล่อยตัวออกไปก่อนก าหนดโทษเหมือนๆกันผู้กระท าผิดรายอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ควรจะต้องมีมาตรการสกัดก้ันการปล่อยตัวนักโทษออกจากเรือนจ าโดยขาดการตรวจสอบ
ที่ดี เนื่องจากนโยบายในเรื่องการต้องขังในปัจจุบันกลายเป็นว่าไปพิจารณาความจ าเป็นในเรื่อง
สถานที่และการบริหารจัดการซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะระบบการพักการลงโทษใน
ปัจจุบันที่ค่อนข้างง่ายเกินไป มาตรการนี้น่าจะช่วยให้ผู้ที่มีพฤติกรรมกระท าผิดซ้ าต้องระวังมากยิ่งขึ้น 
โดยย้ าว่าระหว่างที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษอยู่โดยถูกจ ากัดสิทธิในการพักการลงโทษหรือพระราชทาน
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อภัยโทษนั้น จะต้องมีกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่างเต็มที่ด้วย นอกจากนี้ บัญชีมาตรฐาน
การลงโทษควรจะให้ค าแนะน าแก่ผู้พิพากษาว่ากรณีใดที่ควรจะก าหนดเป็นช่วงระยะเวลาที่จะอนุญาต
ให้ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ และกรณีใดที่ไม่ควรอนุญาตให้ได้รับการพิจารณาพักการ
ลงโทษ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรจะจ ากัดสิทธิในการสะสมวันลดวัน
ต้องโทษด้วย และควรจะค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกรมราชทัณฑ์ด้วย เนื่องจากมาตรการ
ปล่อยตัวผู้กระท าผิดหลังพ้นโทษเป็นมาตรการที่ท าให้ผู้ต้องขังมีแรงจูงใจที่จะประพฤติตัวดีเพ่ือที่จะได้
ออกมาใช้ชีวิตภายนอกก่อนครบก าหนดโทษ อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรตัดสิทธิในการสะสมวันลด
วันต้องโทษด้วยเพื่อให้ระบบวันลดวันต้องโทษเป็นระบบที่ช่วยจูงใจให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยของ
เรือนจ าเพ่ือรักษาระดับชั้นนักโทษ นอกเหนือไปจากการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม 
และล าพังการจ ากัดสิทธิในการได้รับการพักการลงโทษและการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปก็
น่าจะเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ในระหว่างรับโทษ อีกทั้ งหาก
ด าเนินการไปในแนวทางที่ตึงเกินไปด้วยการจ ากัดสิทธิของผู้ต้องขังทุกทางอาจเป็นผลเสียมากกว่า
ผลดี  

ส าหรับแนวทางท่ีสอง ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน เห็นว่าการจ ากัดสิทธิไม่ให้ผู้กระท าผิดไม่ได้รับ
การพิจารณาพักการลงโทษโดยสิ้นเชิงอาจจะไม่เหมาะสม เพราะการพักการลงโทษเป็นหลักการสากล 
และใช่ว่าจะไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดซ้ าหรือผู้กระท าผิดติดเป็นนิสัยได้เสียทีเดียว แต่หากไม่
สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้ก็ต้องถือว่าเป็นความผิดของกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังด้วย ดังนั้น จึงเห็นด้วยหากจะก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการจ ากัดสิทธิพักการ
ลงโทษไว้เพ่ือถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจของศาลและการใช้อ านาจของกรมราชทัณฑ์ แต่ไม่เป็นด้วยกับการ
จ ากัดสิทธิโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ศาลต้องใช้อ านาจนี้อย่างระมัดระวังเพราะการจ ากัดสิทธิดังกล่าวจะท าให้
ผู้ต้องขังขาดแรงจูงใจในการท าความดีหรือแก้ไขปรับปรุงตนเอง และท าให้กรมราชทัณฑ์ขาดเครื่องมือ
ควบคุมความประพฤติของผู้ต้องขัง  

ส าหรับแนวทางที่สาม ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เห็นว่า การจ ากัดสิทธิในการพักการ
ลงโทษหรือได้รับการพิจารณาเพ่ือรับพระราชทานอภัยโทษจะท าให้นักโทษขาดแรงจูงในการประพฤติ
ตัวดีเพ่ือเลื่อนชั้น เพราะไม่ว่าจะปฏิบัติตัวดีอย่างไรก็ไม่สามารถพ้นโทษได้ก่อนครบก าหนด เป็นการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้กระท าผิด แล้ว และผู้กระท าผิดซ้ าก็อาจจะกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้เพราะ
เรือนจ าก็มีการด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในระหว่างรับโทษอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า 
กฎหมายที่ให้อ านาจศาลในการเพิ่มโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงเพียงพอแล้ว 

ปัญหาประการสุดท้ายคือ เรื่องการจ ากัดดุลพินิจของศาลในการลดโทษแก่ผู้กระท าผิดซ้ าตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เนื่องจากศาลมักใช้
ดุลพินิจลดโทษให้แก่จ าเลยที่ให้การรับสารภาพมากจนท าให้ประชาชนเกิดความสงสัย แต่
ผู้ทรงคุณวุฒิ 13 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับการจ ากัดดุลพินิจของศาลเนื่องจากผู้กระท าผิดซ้ าบางคนอาจ
ไม่ใช่ผู้ที่ไม่สามารถแก้ไขตนเองได้ และหากเกิดความรู้สึกส านึกผิดแล้วก็ควรได้รับประโยชน์ตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับผู้กระท าผิดอื่นๆ  
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ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายราชทัณฑ์และคุมประพฤติ 1 ข้อ 
 

ในเรื่องของการปรับหรือปฏิรูปองค์กรราชทัณฑ์และคุมประพฤติให้กลายเป็นองค์กรเพ่ือการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่างแท้จริงนั้น ปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จ านวน 18 ท่าน เห็นด้วยใน
หลักการว่า สมควรจะก าหนดให้กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่อยู่ในความดูแลโดยตรง โดยรัฐบาลควรจะให้ความส าคัญและสนับสนุน
ภารกิจดังกล่าวของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ เนื่องจากสังคมย่อมคาดหวังว่าผู้กระท าผิดจะ
ได้รับการแก้ไขบ าบดัฟ้ืนฟูพฤติกรรมและจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยเฉพาะเรือนจ าที่ควร
จะท าหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ไม่ใช่แค่ควบคุมตัวผู้ต้องขังไว้ไม่ให้กระท าผิดอีกซึ่งไม่เพียงพอที่จะ
ป้องกันการกระท าผิดซ้ าได้ โดยระยะเวลาระหว่างที่ผู้กระท าผิดถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจ าเป็ น
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าผิด ซึ่งไม่ใช่แค่การฝึกหัด
อาชีพทั่วๆไป จึงควรจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในกระบวนการยุติธรรมผู้ที่กระท าผิดที่เข้าไปรับ
โทษในเรือนจ าก็เพ่ือเข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่แค่การถูกควบคุมตัวไว้เท่านั้ น และหาก
สามารถท าให้สังคมยอมรับว่า บุคคลเหล่านี้ได้รับการปรับพฤติกรรมแล้ว  สังคมก็จะมองผู้กระท าผิด
ในทางที่ดีขึ้น ให้การยอมรับมากขึ้น เมื่อบุคคลเหล่านี้มีพ้ืนที่ในสังคมก็สามารถลดปัญหาการกระท า
ผิดซ้ าลงได้ ซึ่งการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ เช่นนี้จะเป็นการเปิด
โอกาสให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรจะระบุท่ีมาของวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดขององค์กรทั้งสองไว้
ท้ายพระราชบัญญัติในส่วนของเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายด้วย แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เห็นว่า 
กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติมีกรอบวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานในเชิงแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
อยู่แล้ว ทั้งการอบรมสั่งสอนฝึกอาชีพ การก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการลดโทษให้ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ การตรวจสอบการกระท าผิดซ้ า การตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ การดูแลให้มีการท า
กิจกรรมบริการสังคมตามค าสั่งศาล จึงไม่จ าต้องบัญญัติอ านาจหน้าที่ของสองหน่วยงานดังกล่าวเป็น
กฎหมายอีก และมีผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้โดยเห็นว่าหากจะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดทุกฐานความผิดก็ไม่เห็นด้วย แต่หากจะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่กระท าผิดบางฐานความผิดก็เห็น
ด้วย 

อย่างไรก็ดี มีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งที่เห็นด้วยกับข้อเสนอของงานวิจัยนี้ได้ให้
ความเห็นเพ่ิมเติมไว้อย่างน่าสนใจว่า แนวความคิดของงานวิจัยนี้เป็นได้ส าหรับกรมราชทัณฑ์เพราะ
กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือเตรียมผู้ต้องขังให้
พร้อมส าหรับการกลับคืนสู่สังคมหลังพ้นโทษได้ แต่ส าหรับกรมคุมประพฤติอาจมีปัญหาในเรื่องของ
การบริหารราชกิจ เพราะเดิมกรมคุมประพฤติมีหน้าที่หลักคือการสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดเพ่ือให้
น าเสนอข้อมูลแก่ศาล แต่ไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด โดยพนักงานคุมประพฤติจะควบคุมดูแล
ผู้กระท าผิดเท่าที่ศาลมีค าสั่งเท่านั้น เช่น คอยควบคุมว่าผู้กระท าผิดไปรายงานตัวกับพนักงานคุม
ประพฤติครบถ้วนหรือไม่ หรือมีการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ จึงตรวจปัสสาวะของผู้กระท า
ผิดตามค าสั่งศาลอย่างเคร่งครัด แต่พนักงานคุมประพฤติไม่ได้เข้าไปแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดโดยตรง
เพราะศาลไม่ได้มีค าสั่งให้ท าเช่นนั้น ซึ่งเป็นกระบวนงานระหว่างศาลกับกรมคุมประพฤติที่ศาลสร้าง
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ขึ้นเช่นนี้มาแต่แรก แต่ถ้ามีกฎหมายให้อ านาจพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด กรม
คุมประพฤติก็อาจจะสร้างกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูต่างๆขึ้นมานอกเหนือจากที่ศาลมีค าสั่งในค า
พิพากษา ในท านองเดียวกับท่ีกรมราชทัณฑ์พักการลงโทษให้แก่ผู้ต้องขังโดยถือว่าเป็นอ านาจของกรม
ราชทัณฑ์ไม่ใช่อ านาจของศาล จึงน่าคิดว่าหากให้อ านาจกรมคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
อย่างเต็มที่แล้ว ในอนาคตกรมคุมประพฤติยังจะท างานให้แก่ศาลตามค าสั่งของศาลอย่างเคร่งครัดอีก
หรือไม่ หรือกรมคุมประพฤติจะสร้างกระบวนงานต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดขึ้นมาเป็นของตนเองที่
ศาลไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิจึงเสนอว่า หากจะเสนอให้กรมคุมประพฤติมีอ านาจ
และภาระหน้าที่ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด “โดยความเห็นชอบของศาล” น่าจะช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได ้

  
ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษและการ

พระราชทานอภัยโทษ 
  
ค าถามข้อแรก เรื่องการยกระดับหลักเกณฑ์การพักการลงโทษให้เป็นพระราชบัญญัติ 

ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จ านวน 15 ท่าน เห็นด้วยกับข้อเสนองานวิจัยนี้เนื่องจากหากจะก าหนดขั้นตอน 
กระบวนการและหลักเกณฑ์การพักการลงโทษให้มีรายละเอียดทั้งการจ าแนก มีมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดที่เข้มข้น มีการประเมิน มีคณะกรรมการควบคุมดูแลกระบวนการอย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้นก็ต้องท าเป็นพระราชบัญญัติ การก าหนดเป็นเพียงระเบียบภายในอาจไม่เพียงพอ  เพราะที่ผ่าน
มากระบวนการพักการลงโทษกลายเป็นเรื่องภายใน ไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่
เพียงพอ  ดังนั้นหากสามารถบัญญัติกระบวนการพักการลงโทษให้เป็นกฎหมายได้จะช่วยให้
กระบวนการพักการลงโทษมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรม มีความ
โปร่งใส ผู้ต้องขังได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน จะช่วยลดค าครหา
ว่าต้องมีการใช้เส้นสายเงินทองในการเสนอเรื่องขอพักการลงโทษ ส่วนตัวผู้ต้องขังก็จะทราบเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจะได้ปฏิบัติตามได้สอดคล้องกับกฏระเบียบเพ่ือให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พักการลงโทษ มีแรงจูงใจที่จะประพฤติตัวดีและแก้ไขตนเอง  อีกทั้งจะช่วยให้การระบายผู้ต้องขังออก
จากเรือนจ าท าได้ดีขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและกระบวนการที่เป็นระบบจะช่วยให้เรือนจ าทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่จะต้องมีการก าหนดข้อ
ปฏิบัติของผู้ที่ได้รับการพักโทษให้ชัดเจนและเข้มงวด โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งซึ่งเคยปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการพักการลงโทษได้แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า หลักเกณฑ์พักการ
ลงโทษที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย และจากประสบการณ์ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่า การจะพักการลงโทษให้แก่ผู้ต้องขังหรือไม่กลายเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับว่าทางเรือนจ าจะเสนอ
เรื่องมาอย่างไรโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ให้กรรมการพิจารณามากนัก โดยทั่วไปแล้วกรรมการจะได้
พิจารณาแต่เอกสารเกี่ยวกับนักโทษที่ทางเรือนจ าท ามา แต่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวผู้ต้องขัง หากมี
ข้อสงสัยอย่างไรก็ต้องซักถามกับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ อีกท้ังกรรมการพักการลงโทษก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่
ราชการอ่ืนๆต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว เช่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการ
ส านักงานคุมประพฤติ การพิจารณาพักการลงโทษจึงได้แต่พิจารณาจากตัวอักษร หากคณะกรรมการ
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พักการลงโทษจะมีโอกาสได้พูดคุยหรือพบผู้ต้องขังก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการพิจารณามากขึ้น 
ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายพักการลงโทษให้มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและมีขั้นตอนการท างานที่
เป็นระบบจึงน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและจะช่วยให้การพักการลงโทษ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากขึ้น อีกทั้งหากสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้วก็
อาจช่วยแก้ปัญหาเรื่องนักโทษล้นคุกได้ อย่างไรก็ดี ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านกังวลว่า ควรจะให้ศาลเข้าไป
มีบทบาทในการตรวจสอบการพักการลงโทษด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้วเท่ากับว่าจะมีหน่วยงานอ่ืนที่มี
อ านาจเหนือกว่าค าพิพากษาของศาลด้วยการปล่อยนักโทษออกไปก่อนก าหนดตามค าพิพากษาของ
ศาล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษแล้วน่าจะช่วยลดปัญหา
ดังกล่าวลงได้เนื่องจากกระบวนการพักการลงโทษจะมีขั้นตอนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  

แต่ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ไม่เห็นด้วยโดยมีความเห็นในอีกทางหนึ่งว่า กระบวนการพักการ
ลงโทษที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องบัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายอีก เพราะหากบัญญัติขึ้น
เป็นพระราชบัญญัติแล้วย่อมยากแก่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายในกรณีที่พบว่ากฎหมายมีช่องว่าง มี
ข้อบกพร่องหรือหากจะมีการพัฒนากฎหมายเพ่ิมเติมไปอีก ซึ่งเงื่อนไขการพักการลงโทษตาม
กฎกระทรวงในปัจจุบันก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องเพียงถ้าจะพัฒนาให้ดีขึ้นควรจะพัฒนาไปในทางใด และยัง
อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากร ค่าใช้จ่าย ความซ้ าซ้อน และขั้นตอนพักการลงโทษที่มากเกินไป 
รวมไปถึงความกังวลว่าการน าแนวคิดเรื่องการระบายผู้ต้องขังมาเป็นจุดประชาสัมพันธ์อาจจะเป็น
แนวคิดท่ีไม่เหมาะสมนักเพราะอาจท าให้ประชาชนมองว่ารัฐบัญญัติกฎหมายขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ระบายผู้ต้องขังเท่านั้น การระบายผู้ต้องขังควรเป็นผลพลอยได้ของกฎหมายเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วย
ในเรื่องที่ว่าวัตถุประสงค์หลักของการพักการลงโทษก็คือการพักการลงโทษให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
กระท าผิดซ้ าต่ าตามทฤษฎีความเสี่ยง-ความต้องการ-การตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะ
กระท าผิดซ้ าต่ าด้วยตนเองอยู่แล้วหรือเพราะผ่านกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูของรัฐมาแล้ว แล้วจึ งปล่อย
ผู้กระท าผิดเหล่านี้ออกไปจากเรือนจ าเพ่ือลดโอกาสที่บุคคลเหล่านี้จะเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีจากใน
เรือนจ าและเพ่ือไม่ให้การอยู่ในเรือนจ าที่นานเกินไปจะกลายเป็นการลดโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างผู้
สุจริตในสังคมของผู้กระท าผิดประเภทนี้ ซึ่งผลพลอยได้ก็คือการระบายนักโทษออกจากเรือนจ าไปใน
อีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นระบบการระบายนักโทษที่เป็นระบบ เชื่อมโยงกับระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิด และเน้นการปล่อยตัวเฉพาะผู้กระท าผิดที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าต่ าอย่างแท้จริง ส่วน
ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและทรัพยากรน่าจะไม่ใช่เหตุผลที่จะปฏิเสธไม่ท าในสิ่งที่น่าจะก่อให้เกิดผลดี
ต่อประชาชนและสังคม และดังที่งานวิจัยนี้ได้เสนอไปแล้วว่า หลักเกณฑ์ในปัจจุบันที่จะน ามาพิจารณา
ว่าสมควรพักการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดหรือไม่ที่ยังไม่เพียงพอที่จะคัดกรองผู้ที่สมควรจะได้รับการพัก
การลงโทษอย่างแท้จริง จึงสมควรก าหนดกระบวนการและขั้นตอนพักการลงโทษที่เป็นระบบและมี
การตรวจสอบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นมาตรการและขั้นตอนในเชิงโครงสร้าง
เพ่ือให้วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ในการพักการลงโทษมีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจน แล้วเปิดช่องให้มีการ
ออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดขั้นตอนในระดับปฏิบัติเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายจึงไม่
น่าจะเกิดปัญหาเรื่องความยากง่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายมากนัก ทั้งนี้เพ่ือควบคุมให้การ
ด าเนินงานพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กฎหมายวางไว้
ด้วย 
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ค าถามข้อที่สอง ถ้าจะก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิพักการลงโทษว่าจะต้องเป็นผู้มีความ
เสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าต่ านั้น มีผู้ทรงคุณวุฒิ 17 ท่าน เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยเห็นว่าควรจะ
ก าหนดให้เป็นภาระหน้าที่ของเรือนจ าในการพิจารณาคุณสมบัติของนักโทษ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน 
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งเห็นว่า การพิจารณาพักการลงโทษน่าจะแยกฐาน
ความผิดด้วย การกล่าวรวมๆให้พักการลงโทษแก่ผู้กระท าผิดทุกประเภทคดีอาจจะท าได้ยาก และจะ
ประเมินผู้กระท าผิดได้อย่างไรว่ามีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าต่ า ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งเห็นว่า 
ถ้าจ าแนกแล้วผลการจ าแนกบ่งชี้ว่าผู้กระท าผิดไม่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระท าผิดซ้ าต่ าก็จะท าให้
บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการพักการลงโทษทันที ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาว่าแล้วบุคคล
ดังกล่าวจะด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจึงจะมีค่า ดังนั้นจึงควรจะใช้เกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลารับโทษ หรือ
เกณฑ์เก่ียวกับฐานความผิดหรือพฤติการณ์การกระท าผิดว่าอย่างไรควรจะไม่ได้รับการพักการลงโทษ 
เช่น ผู้กระท าผิดฐานก่อการร้าย หรือผู้ที่ข่มขืนและฆ่าเด็กอย่างทารุณโหดร้าย เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
หลักเกณฑ์ที่ง่ายต่อการคัดกรอง และไม่กระทบต่อบุคคลที่อยากกลับตัวแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติจากการ
จ าแนก 

ค าถามข้อที่สาม เรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
(เป็นการทั่วไป) ให้พิจารณาผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลมากขึ้น และการจ ากัดสิทธิในการได้รับการ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปของผู้ต้องขังที่มีประวัติการกระท าผิดซ้ า จากการสัมภาษณ์มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 13 ท่าน ให้ความเห็นไปในท านองเดียวกันว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ
ปล่อยตัวก่อนครบก าหนดโทษเป็นรายบุคคลโดยมุ่งเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดน่าจะเป็นประโยชน์
และเหมาะสมกว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์ตายตัวหรือพิจารณานักโทษเป็นกลุ่ม เนื่องจากการกระท า
ผิดมีหลายประเภทและผู้กระท าก็มีความประพฤติหรือพ้ืนฐานชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการหันไปใช้
วิธีการพักการลงโทษเพ่ือปล่อยตัวผู้กระท าผิดก่อนครบก าหนดโทษให้มากขึ้นจึงน่าจะมีความ
เหมาะสม แต่ก็มีความเห็นแย้งว่า ปัจจุบันนี้มีนักโทษเป็นจ านวนมาก หากใช้วิธีพิจารณานักโทษเป็น
รายบุคคลอาจประสบปัญหาข้อจ ากัดในทางปฏิบัติทั้งก าลังคน เงิน และเวลา ดังนั้นควรจะต้อง
พิจารณาความคุ้มค่าทางงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยว่าจะต้องมีการศึกษาและ
สร้างกระบวนงานที่จะน ามาปฏิบัติจริง ซึ่งจะต้องเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกระบวนงาน
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังในระหว่างรับโทษในเรือนจ า รวมไปถึงการศึกษาทรัพยากรที่จะต้องใช้ไปในการ
ด าเนินงานตามกระบวนงานที่สร้างขึ้น อย่างไรก็ดี ความส าเร็จในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยการ
ลดความเสี่ยงที่ผู้กระท าผิดจะหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าให้ได้มากท่ีสุด และการช่วยให้ผู้กระท าสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับประชาชนอ่ืนๆทั่วไป ย่อมเป็นเป้าหมายหลักและเป็นเป้าหมาย
สูงสุดที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทุกคนพึงตระหนักและยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  

อย่างไรก็ดี ในจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 13 ท่านข้างต้นมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอ
เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลข้างต้นแต่ไม่เห็นด้วยกับการจ ากัดสิทธิใน
การได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ในขณะเดียวกันมีผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ
เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอทั้งสองข้อ เนื่องจากว่าพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามนโยบายของรัฐ 
และไม่ได้ตราขึ้นบ่อยครั้ง แม้จะไม่สอดคล้องกับทฤษฎีทางอาชญาวิทยาหรือทัณฑวิทยาอยู่บ้าง แต่ก็
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เป็นวิธีการท าให้สังคมและผู้กระท าผิดทราบว่า การกระท าความผิดใดหรือนักโทษประเภทใดที่รัฐ
ต้องการปราบปรามโดยไม่ผ่อนปรนให้ นอกจากนี้ ผู้กระท าผิดซ้ าบางคนไม่ใช่ผู้กระท าผิดติดนิสัยเสมอ
ไป การได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจอย่างหนึ่งที่จะท าให้ผู้กระท าผิด
เกิดส านึกและมีก าลังใจที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษก็ไม่ได้มี
ขึ้นบ่อยครั้ง ควรจะให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้รับการพระมหากรุณาธิคุณ การจ ากัดสิทธิ
ดังกล่าวอาจกลายเป็นการเลือกปฏิบัติ และกลายเป็นการจ ากัดสิทธิผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกลับตัวได้ อีก
ทั้งการก าหนดคุณสมบัติก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากก าหนดแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องตายตัว ซึ่งอาจ
ไม่ได้ชอบธรรมในทุกกรณีเสมอไป และการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการพระราชทาน
อภัยโทษเป็นการทั่วไปก็ควรจะเป็นคุณสมบัติที่แน่นอน หากจะก าหนดคุณสมบัติเป็นรายบุคคล
อาจจะไม่เหมาะสม ดังนั้นหากจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลก็ควรมี
กระบวนการอ่ืนแยกออกไป อนึ่ง มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านที่ไม่ให้ความเห็นที่ชัดเจนในเรื่องการ
พระราชทานอภัยโทษ 
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