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ค�ำน�ำ

กระบวนการสืบเสาะและพินิจของกรมคุมประพฤติในประเทศไทยเป็นขั้นตอนระหว่างการพิจารณาคดี

ของศาลโดยเริ่มต้นเมื่อศาลมีค�าสั่งให้สืบเสาะและพินิจ เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง

ทางสังคมของจ�าเลย สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี และเหตุอันควรปรานี ก่อนศาลมีค�าพิพากษา 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศแล้วจะพบว่า ในการด�าเนินการดังกล่าว 

ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับ

ผู้กระท�าผิดหญิง หรือ ข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ได้ให้ความส�าคัญกับบริบทด้านความอ่อนไหว

ทางเพศสภาวะ (gender sensitivity) และเน้นย�้าให้มีการค�านึงถึงประวัติส่วนตัว ภูมิหลัง ที่มา และ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้ผู้หญิงกระท�าความผิด เพื่อใช้ในการพิจารณาก�าหนดโทษที่เหมาะสมส�าหรับ

ผู้กระท�าผิดหญิงต่อไป

กรมคุมประพฤต ิร่วมกบัสถาบันเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้พฒันาคูม่อืแนวทาง

การปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดหญิงฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

คุมประพฤติ โดยมุ ่งให้การแสวงหาข้อเท็จจริงโดยพนักงานคุมประพฤติครอบคลุมถึงข้อมูลเชิงลึก

ด้านครอบครัวและสังคมของผู้กระท�าผิดหญิง รวมถึงประเด็นที่มีความละเอียดซับซ้อน อาทิ ประวัติ 

การตกเป็นเหยือ่ความรนุแรงทางเพศ ภาระในการเลีย้งดคูรอบครวัและบตุร ปัญหาสขุภาพ นอกจากนี ้คู่มือ

ฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงกระบวนการพูดคุยสอบถามเพ่ือหาข้อมูลเชิงลึกที่จ�าเป็นต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสม

และมีความเข้าใจต่อปัญหาความอ่อนไหวทางอารมณ์ของผู้กระท�าผิดหญิง ทั้งนี้ หน่วยงานผู้จัดท�า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ส่งเสริม

ให้การด�าเนินคดีของผู้กระท�าผิดหญิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้กระท�าผิดที่เข้ามาสู่ระบบงานของกรมคุมประพฤติต่อไป 
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สำรบัญ

บทที่ ๑ บทน�ำ
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส�าคัญ ๙
 ๑.๒  วัตถุประสงค์  ๑๒
 ๑.๓  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ๑๒
 ๑.๔  ขอบเขตของแนวทางการปฏิบัติงาน  ๑๒
 ๑.๕  ข้อตกลงเบื้องต้น  ๑๒

บทที่ ๒ แนวคิดงำนสืบเสำะและพินิจ
	 ๒.๑		ความหมาย	 ๑๓
	 ๒.๒		วัตถุประสงค์	 ๑๓
	 ๒.๓		หลักการในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ	 ๑๓
	 ๒.๔		แนวคิดการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจต่อผู้กระท�าผิด	 ๑๗
	 ๒.๕		การสั่งสืบเสาะและพินิจของศาล	 ๑๘

บทที่ ๓ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนสืบเสำะและพินิจ
	 ๓.๑		แผนภูมิแสดงขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ	 ๒๒
	 ๓.๒		แนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้หญิง		 ๒๓
	 	 	 ๑.	การรับคดี	 ๒๓
	 	 	 ๒.	การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลย	 ๒๔
	 	 	 ๓.	การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินจ�าเลย	 ๒๖
	 	 	 ๔.	การจัดท�ารายงานเสนอต่อศาล		 ๒๖

บทที่ ๔ เทคนิคทักษะกำรปฏิบัติงำนกับผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้หญิง
	 ๔.๑		การสอบปากค�าตามแบบบันทึกถ้อยค�าจ�าเลย	(แบบ	ค.ป.	๓)	 ๓๓
	 ๔.๒		 เทคนิคทักษะที่จ�าเป็นในการสอบปากค�า	 ๕๖
	 ๔.๓		 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง	 ๖๓
	 ๔.๔		สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อก�าหนดเหตุรอการก�าหนดโทษ	/					 ๗๐
	 	 	 รอการลงโทษจ�าคุกในกรณีผู้กระท�าผิดหญิง	 	
	 ๔.๕		หลักการประเมินจ�าเลยเพื่อการจ�าแนกผู้กระท�าผิด	 ๗๒
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ภำคผนวก
 		ภาคผนวก	ก.	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ๗๙
	 	 •		 มาตราของประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะและพินิจ	 ๘๐	
	 	 •		 พระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติตาม
	 	 	 ประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๒๒		 ๘๔
	 	 •		 ค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการก�าหนดโทษ	 ๙๐
 
 		ภาคผนวก	ข.	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	 ๙๓
	 	 •		 ข้อก�าหนดกรุงเทพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง	 ๙๔
  
 		ภาคผนวก	ค.	ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 ๙๙
	 	 •		 แบบบันทึกข้อมูลจ�าเลย	ค.ป.	๓	 ๑๐๐
	 	 •		 แบบประเมินจ�าเลย	ค.ป.๔	ก.	 ๑๑๗
	 	 •		 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า	 ๑๒๐
	 	 •		 แบบประเมินปัจจัยในการรอการก�าหนดโทษ/รอการลงโทษ	 ๑๒๒
  
 		ภาคผนวก	ง.	ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิง	 ๑๒๕
	 	 •		 ความหมายของเพศสภาวะ	 ๑๒๖
	 	 •		 แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะ	 ๑๒๖
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บทที่ ๑
บทน�า

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ
ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง

ส�าหรับผู้กระท�าผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners 

and Non-Custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 

ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อ

ผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท�าผิดหญิงที่ประเทศสมาชิกพึงน�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยมีขอบเขตที่

ส�าคัญ ๔ ส่วน คือ 

๑. ข้อก�าหนดทั่วไป 

๒. ข้อก�าหนดที่ใช้ส�าหรับผู้ต้องขังที่มีลักษณะพิเศษ 

๓. มาตรการที่มิใช่การคุมขัง และ 

๔. การวิจัย การวางแผนการประเมินผล และการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน

ข้อก�าหนดกรุงเทพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ ๕๗-๕๘ 

ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๔ ได้วางอยู ่บนแนวคิดที่ว ่า ผู ้กระท�าผิดหญิงส่วนหนึ่งไม่เป็นภัยต่อสังคม 

และการลงโทษจ�าคุกไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลเหล่านี้และยังเป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคม 

นอกจากนี้ผู ้หญิงบางส่วนได้รับโทษจ�าคุกจากการกระท�าผิดเป็นผลทางตรงและทางอ้อมจากการ

เลือกปฏิบัติ และเอาเปรียบโดยสามีหรือคู่ครอง ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น ผู้กระท�าผิดหญิงจึงควร

ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยพิจารณาถึงภูมิหลังและสาเหตุ

การกระท�าผิด และควรได้รับการดูแลช่วยเหลือในชุมชน เพื่อให้หลุดพ้นจากปัจจัยที่ท�าให้กระท�าผิด 

การหลีกเล่ียงการใช้โทษจ�าคุกกับผู้กระท�าผิดหญิงในกรณีที่การจ�าคุกนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม 

จะช่วยให้เด็กไม่ต้องรับผลกระทบทางลบจากการที่มารดาถูกคุมขัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู ่ใน

สภาพแวดล้อมของเรือนจ�าและลดผลกระทบระยะยาวที่อาจมีต่อเด็กในอนาคต 
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก

ในการส่งเสริมการอนวุตัข้ิอก�าหนดกรงุเทพ เพือ่ยกระดับการปฏบิติัต่อผูก้ระท�าผดิให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สากลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพ ด้านมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับ

ผู้กระท�าผิดหญิงในชั้นพิจารณาและพิพากษาคดี เน่ืองจากเป็นจุดหักเหท่ีส�าคัญในการก�าหนดชะตา

ชีวิตของจ�าเลย หากศาลพิจารณาคดีโดยใช้ดุลพินิจโดยค�านึงถึงภูมิหลังที่มารวมทั้งปัจจัยทางสังคม

ที่มีส่วนหล่อหลอมให้บุคคลกระท�าความผิด และพิพากษาตัดสินให้ใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังได้ 

จ�าเลยจะได้รับโอกาสที่มิต้องถูกคุมขังในทัณฑสถาน และไม่มีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิต กล่าวคือ

จ�าเลยจะมีโอกาสในการกลับตัวเป็นพลเมืองดีมากขึ้น ซึ่งหากศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจอย่าง

กว้างขวางได้เช่นนี้ ศาลจ�าเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนและสมบูรณ์จากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่พนักงานสอบสวน อัยการ และพนักงานคุมประพฤติ 

นอกจากนี้ การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้กระท�าผิดหญิงในกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับความแตกต่างทางเพศ โดยในทุกขั้นตอน

เน้นการปฏิบัติด้วยความเข้าใจเพศสภาพ และค�านึงถึงภาระหน้าที่ในการดูแลของผู้กระท�าผิดหญิง 

ทั้งนี้ผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ต้องตระหนักถึงเพศสภาพทางกายภาพ จิตภาพ และ

สภาพแวดล้อมของผู้กระท�าผิดหญิงอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ (Holistically) และยังต้องรู้ถึงวิธีการปฏิบัติ

ให้ถูกต้องและค�านึงถึงสิทธิของผู้กระท�าผิดหญิง

กระบวนการสืบเสาะและพินิจของกรมคุมประพฤติเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

โดยเริ่มต้นเมื่อศาลมีค�าส่ังให้สืบเสาะและพินิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติภูมิหลังทางสังคม

ของจ�าเลย สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี และเหตุอันควรปรานี ก่อนศาลมีค�าพิพากษา 

โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ด�าเนินการตามค�าสั่งศาล แล้วน�ามาวิเคราะห์ประเมิน และท�ารายงาน

พร้อมท้ังความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้

มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจ�าเลย ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจ คือการเสนอ

ข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคมของจ�าเลยว่าจะใช้มาตรการใดจึงจะ

เหมาะสมกับจ�าเลยเป็นรายบุคคล เพื่อกลั่นกรองผู้กระท�าผิดท่ีเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ 

โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระท�าผิด

เป็นหลัก เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในชุมชน

แนวทางการสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดหญิงภายใต้กรอบแนวคิด ตามบทบัญญัติแห่งข้อก�าหนด

โตเกียว (Tokyo Rules) และข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ 

(๑) ขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลย โดยเฉพาะจ�าเลยผู้หญิง แนวทางการปฏิบัติงาน 
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ให้ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความยตุธิรรมทางสงัคม และความจ�าเป็นส�าหรบัผูก้ระท�าผดิในการได้รับ 

การแก้ไขฟื้นฟูของจ�าเลยผู้หญิง เมื่อพิจารณาภูมิหลังและภาวะในการเลี้ยงดูของจ�าเลยผู้หญิงส่วนใหญ่

ย่อมตระหนักดีว่าผู้หญิงหลายคนคือเหยื่อความรุนแรงทางเพศ มีความจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลด้าน

สุขภาพจิตหรือการใช้สารเสพติด เนื่องจากอาชญากรรมที่พวกเขาก่อมักจะเชื่อมโยงกับปัจจัยเหล่านี้ 

นอกจากนี้ ผู้หญิงเหล่านี้ควรได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน และการดูแลเพื่อลดผลกระทบ 

ทางจิตใจจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้รับการรักษากรณีที่พบความผิดปกติทางจิต และการใช้

สารเสพติด เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี ห่างไกลจากอาชญากรรมได้ในอนาคต 

(๒) ขั้นตอนการวิเคราะหเ์พื่อกลัน่กรองผู้กระท�าผดิที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤต ิโดยค�านงึ

ถึงความปลอดภัยของสังคม และแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระท�าผิดเป็นหลัก 

ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ตระหนักถึงภาระในการเลี้ยงดูที่ผู้หญิงมี ค�านึงถึงผลกระทบของการจ�าคุก

มารดาที่มีต่อบุตรของเธอหรือบุคคลอื่น ๆ ที่อาจต้องมีภาระในการเลี้ยงดู ในด้านของบุตร การจ�าคุก

มารดาอาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อพัฒนาการและด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นปัจจัยให้บุตร

มีแนวโน้มกระท�าผิดและถูกจ�าคุกได้มากขึ้น (๓) การเสนอความเห็นในรายงานสืบเสาะและพินิจ 

โดยการพิจารณาน�าเสนอถึงเหตุบรรเทาโทษต่าง ๆ อาทิ ภาระการเล้ียงดูของผู้กระท�าผิดหญิง 

การเป็นมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามล�าพัง ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาวการณ์ทางสังคม 

รวมถึงประวัติการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เหตุผลในการกระท�าผิด และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การกระท�าผิดที่เกิดขึ้นไว้ในรายงานสืบเสาะและพินิจ เพื่อประกอบดุลพินิจพิจารณาของศาล

ดังนั้น กระบวนการท�างานของพนักงานคุมประพฤติในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจผู ้กระท�าผิด

ท่ีเป็นผู้หญิงจึงจ�าเป็นต้องเน้นให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติต่อผู้หญิง โดยพิจารณาถึงภูมิหลัง 

สภาพแวดล้อมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้อื่น พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กที่เข้ามา

เก่ียวข้อง จัดให้มีมาตรการทางเลือกที่ค�านึงถึงความต้องการเฉพาะด้านเพศภาวะ เพื่อเลือกใช้ 

ในทางปฏิบัติ เป็นการตอบสนองความต้องการพิเศษของกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะบางกลุ่มที่ไม่ถือเป็น 

การเลือกปฏิบัติ ในทางกลับกันการตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ เป็นการแสดงให้เห็นว่า

ในทางปฏิบัติบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามหลักความเท่าเทียม

ของบุคคล การคุ้มครองความเป็นมารดาไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา กรมคุมประพฤติร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ

มหาชน) จึงได้จัดท�าคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดหญิง

ของพนักงานคุมประพฤติในประเทศไทย 
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๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติในกรณี

ผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้หญิง เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพ 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. เพือ่ให้ผูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นผูห้ญงิได้รบัการปฏบิตัใินกระบวนการสบืเสาะและพนิจิอย่างเป็น

มาตรฐานและเป็นธรรม

๓. เพ่ือให้ศาลมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม ส�าหรับการพิจารณาคดีของผู้กระท�าผิดหญิง

๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ผู้กระท�าผิดหญิงได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามบริบทที่ถูกต้อง

๒. ผูก้ระท�าผดิหญงิได้รบัการดแูลช่วยเหลือในชมุชนอนัเป็นการลดผลกระทบทางลบจากการ

ที่มารดาถูกคุมขังและเป็นการลดโอกาสการกระท�าผิดของเด็กในอนาคต

๑.๔ ขอบเขตของแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
แนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจที่กล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน

ของพนักงานคุมประพฤติในกระบวนการด�าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานการสืบเสาะและพินิจ

ที่มีอยู่ และประกอบกับค�านึงถึงหลักการตามบทบัญญัติแห่งข้อก�าหนดโตเกียว (Tokyo Rules) 

และข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ที่เน้นให้เห็นถึงความส�าคัญของการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

ที่เป็นผู้หญิง 

๑.๕ ข้อตกลงเบื้องต้น
แนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู ้กระท�าผิดหญิงของพนักงานคุมประพฤติที่จัดท�าขึ้นนี้ 

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เน้นเสริมการท�างานของพนักงานคุมประพฤติที่ยังคงปฏิบัติงาน

ตามแนวทางคู ่มือการสืบเสาะและพินิจที่มีอยู ่ เดิม โดยแนวทางที่จัดท�าขึ้นนี้ได ้มีการเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติกับผู้กระท�าผิดท่ีเป็นผู้หญิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการความแตกต่าง

และความต้องการในมมุมองของเพศสภาพของผูห้ญงิ เพือ่ให้การท�างานครอบคลมุเป็นไปตามบทบญัญตัิ

ข้อก�าหนดกรุงเทพ
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บทที่ ๒ 
แนวคิดงานสืบเสาะและพินิจกับการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

๒.๑ ควำมหมำย
การสืบเสาะและพินิจผู ้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ หมายถึง 

การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคมของจ�าเลย สภาพความผิดและเหตุอ่ืน

อันควรปรานีก่อนศาลมีค�าพิพากษา โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู ้ด�าเนินการตามค�าสั่งศาล

แล้วน�ามาวิเคราะห์ ประเมินและท�ารายงานพร้อมท้ังความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจ

ในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจ�าเลยเป็นรายบุคคล

๒.๒ วัตถุประสงค์
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ วรรคแรก  สามารถสรุปวัตถุประสงค์

การสืบเสาะและพินิจเป็น ๓ ประการ ดังนี้

๑. เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจ�าเลยว่า

จะใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจ�าเลยเป็นรายบุคคล

๒.  เพื่อกล่ันกรองผู้กระท�าความผดิทีเ่หมาะสมเข้าสูก่ระบวนการคมุความประพฤต ิโดยค�านึงถึง

ความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระท�า

ความผิดเป็นหลัก

๓. เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดในชุมชน

๒.๓ หลักกำรในกำรปฏิบัติงำนสืบเสำะและพินิจ
หลักการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงาน

ของกรมคุมประพฤติ และมาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ซึ่งพนักงานคุมประพฤติต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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๑.  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยเหตุที่ว่าการสืบเสาะและพินิจเป็นกระบวนการ

ในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับจ�าเลยเพื่อวิเคราะห์และประเมินท�าเป็น

รายงานพร ้อมความเห็นและข ้อเสนอแนะเสนอต ่อศาลเพื่อใช ้ประกอบดุลพินิจ

ในการพพิากษาให้เหมาะสมกบัจ�าเลยแต่ละบคุคล ซึง่จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมาตามล�าดบั 

ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการสืบเสาะและพินิจได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากศาล

ทีใ่ช้งานว่า สามารถช่วยให้ศาลได้รบัทราบข้อมลูทีถ่กูต้อง ตรงตามความจรงิ เพือ่ใช้ประกอบ

ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส�าคัญ เพื่อให้ 

การสืบเสาะและพินิจเป็นที่ยอมรับและเชื่อถืออย่างปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัยจากศาล

และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ  อันได้แก่ ต�ารวจ อัยการ และราชทัณฑ์ ตลอดจน

จ�าเลย และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี อีกทั้งสาธารณชนโดยทั่วไป

๒. การเก็บรักษาความลับ ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ 

ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องถือเป็นข้อมูลที่ได้มาและน�าไป

ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองจ�าเลยและเสนอเป็นรายงานพร้อมความเห็น

และข้อเสนอแนะต่อศาลอันเป็นไปตามการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย

เท่านั้น ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ ได้ก�าหนดบทลงโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 

๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับไว้ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติน�าข้อเท็จจริงอันเป็น

ความลับที่ได้จากการสืบเสาะและพินิจไปเปิดเผยนอกอ�านาจหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้อื่น ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติจึงต้องปกปิดข้อเท็จจริงท่ีได้จากการ

สืบเสาะและพินิจไว้เป็นความลับ ไม่น�าไปเปิดเผยนอกอ�านาจหน้าที่ของตน เว้นแต่ในกรณี

ของการปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยในทางวิชาการเท่านั้น

๓. การวางตัวเป็นกลาง พนักงานคุมประพฤติเป็นเพียงผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

สืบเสาะและพินิจเพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลยแล้ววิเคราะห์

และประเมินเพ่ือท�าเป็นรายงานเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของจ�าเลย พร้อมทั้งความเห็น

เกี่ยวกับความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขหรือฟื ้นฟูตนเองของจ�าเลย ตลอดจน

ความต้องการของจ�าเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติเพื่อเสนอประกอบดุลพินิจในการ

พิพากษาของศาล ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและตรวจสอบ  

ข้อเท็จจริงของจ�าเลยและจัดท�ารายงาน พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาล

ด้วยความเป็นกลาง ไม่ใช้อารมณ์ความรูส้กึของตนเป็นเกณฑ์ตดัสนิ ปฏบิตังิานโดยปราศจาก

ความล�าเอียงที่เกิดจากความชอบหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัวและไม่ปฏิบัติงานในลักษณะ

เลือกที่รักมักที่ชังทั้งต่อตัวจ�าเลย ผู้เสียหาย และบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี ทั้งนี้จะต้องเป็นไป
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โดยยึดหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลยแต่ละรายเป็นส�าคัญ มิใช่เป็นการกระท�า

โดยเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ในกรณีของคดีที่มี

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้เสียหายของคดี พนักงานคุมประพฤติจะต้องค�านึงถึง

บทบาทของตนในการอ�านวยความสะดวกเบื้องต้นเก่ียวกับการเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหาย

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นกลาง

๔. การยอมรับในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ แม้ว่าจ�าเลยจะเป็นผู ้กระท�าผิดกฎหมาย

และอยูร่ะหว่างการพจิารณาพิพากษาคดีของศาล แต่จ�าเลยก็ยงัคงมีสถานภาพเป็นมนษุย์ซึง่เป็น 

ปัจเจกบคุคลผูห้นึง่ทีม่ศีกัดิศ์รแีละมสีทิธเิสรภีาพภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ดงันัน้การด�าเนนิการ 

สืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจหน้าที่ก็จะต้อง

เป็นไปโดยยอมรับในความเป็นมนุษย์ด้วยการให้เกียรติและเคารพในศักด์ิศรีของจ�าเลยนั้น 

การสอบปากค�าและการปฏบิตัใิด ๆ กบัจ�าเลยจงึต้องเป็นไปด้วยความระมดัระวงัและค�านงึถงึ 

หลักการนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการด�าเนินงานด้วยการให้เกียรติและเคารพในศักด์ิศรี

แห่งความเป็นมนุษย์นี้มิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะการปฏิบัติต่อจ�าเลยเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึง

การสอบปากค�า และการด�าเนินการใด ๆ กับผู้เสียหาย พยาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการสืบเสาะและพินิจด้วย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางอ้อม

ต่อการส่งเสริมให้เกิดการให้ความร่วมมือในการสืบเสาะและพินิจจากผู้เสียหาย พยาน และ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยอีกทางหนึ่ง

๕.  การยอมรับในศักยภาพที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีของจ�าเลย ในการสืบเสาะและพินิจ

เพื่อกลั่นกรองผู้กระท�าความผิดที่เหมาะสมเข้าสู ่กระบวนการควบคุมและสอดส่องนั้น 

พนกังานคมุประพฤตจิะต้องให้การยอมรบัในศกัยภาพของจ�าเลยในการปรบัปรงุแก้ไขตนเอง

เพื่อกลับตนเป็นพลเมืองดี โดยค�านึงถึงแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของ

จ�าเลยเป็นส�าคญั ทัง้นีพ้นกังานคมุประพฤติจะต้องเปิดใจให้กว้างในการยอมรบัและให้โอกาส

แก่จ�าเลยด้วยใจเป็นธรรมและปราศจากอคติใด ๆ

๖.  การน�าเสนอข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐาน เนื่องจากรายงาน

การสืบเสาะและพินิจจะมีบทบาทส�าคัญในการให้คุณหรือให้โทษต่อการใช้ดุลพินิจ

ในการพจิารณาพพิากษาและเลือกใช้วิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งกับจ�าเลย ทั้งนี้ขึ้นอยูกั่บ 

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในรายงานการสืบเสาะและพินิจนั้น ดังนั้นการน�าเสนอข้อเท็จจริง

จากการสืบเสาะและพินิจในรายงานการสืบเสาะและพินิจ จึงจ�าเป็นต้องเป็นไปอย่างตรงไป

ตรงมาตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานยืนยันได้ มิใช่เป็นการคาดเดาหรือ

กะเกณฑ์เอาตามความรู ้สึกของพนักงานคุมประพฤติเองซึ่งจะท�าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อจ�าเลย ต่อพนักงานคุมประพฤติ และต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยส่วนรวม
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๗. การปฏบิตังิานอย่างมรีะบบแบบแผน การปฏบิตังิานสบืเสาะและพนิจิถอืเป็นการปฏบิตังิาน

ในวิชาชีพ ที่มีระบบระเบียบและขั้นตอนวิธีการเฉพาะ อีกทั้งยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของระยะ

เวลาในการปฏิบัติงานแต่ละคดี ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ

จึงต้องค�านึงถึงหลักการ ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการของการสืบเสาะและพินิจ

อย่างเคร่งครัด ภายใต้การวางแผนในการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

บรรลุผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๘.  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติ

อาจจะต้องแสวงหาข้อเทจ็จรงิ หรอืด�าเนนิการอืน่ใดกบัพยาน / ผูเ้สยีหายทีเ่ป็นเดก็หรอืเยาวชน 

ดังนั้นการปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้ความเคารพสิทธิ

และความเป็นส่วนตัวของเด็กหรือเยาวชน โดยจะต้องป้องกันผลกระทบในทางเลวร้าย

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนจากการที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบเสาะ

และพนิจิ ทัง้นีเ้นือ่งจากการทีเ่ดก็หรอืเยาวชนมคีวามสามารถน้อยในการปกป้องสทิธขิองตนเอง 

และมีความอ่อนไหวทางด้านจิตใจ / อารมณ์ ดังนั้น การที่เด็กหรือเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในกระบวนการสืบเสาะและพินิจในฐานะเป็นผู้เสียหาย / พยาน อาจท�าให้เด็กหรือเยาวชน

เกิดความวิตกกลัวหรือเส่ียงต่อการได้รับอันตรายจากการให้ถ้อยค�าที่เป็นผลร้ายต่อจ�าเลย 

และได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

 ฉะนั้น การสอบปากค�าหรือด�าเนินการอื่นใดกับพยาน / ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหรือเยาวชน 

จะต้องด�าเนินการโดยปกปิดมิให้มีการเผยแพร่ให้ผู ้อื่นล่วงรู ้หรือสามารถบ่งชี้ตัวเด็ก

หรือเยาวชน พนักงานคุมประพฤติควรจะต้องอ�านวยความสะดวกให้ความเชื่อมั่นและ

ความอุ่นใจแก่เด็กหรือเยาวชน มิให้เกิดความวิตกกลัวหรือได้รับความอับอาย เสื่อมเสีย

ชื่อเสียง หรือได้รับผลกระทบด้านอารมณ์ / จิตใจในเชิงลบ รวมทั้งต้องปกป้องมิให้เด็ก

หรือเยาวชนเส่ียงต่อการได้รับอันตรายด้วย

๙. การดแูลช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหายตามหลกัความยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์ แม้ว่าการสบืเสาะ

และพินิจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับประวัติ

ภูมิหลังทางสังคมของจ�าเลยว่าจะใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจ�าเลยเป็นรายบุคคล 

และกล่ันกรองผู้กระท�าผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ รวมทั้งเพื่อประโยชน์

ในการแก้ไขฟื้นฟูฯ แต่กระนั้นในการปฏิบัติงานพนักงานคุมประพฤติจะต้องค�านึงถึงและ

ให้ความส�าคัญกับตัวผู้เสียหายในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท�าความผิด โดยมิควร

มุ่งเฉพาะการแสวงหาและการน�าเสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวจ�าเลยและพฤติการณ์

แห่งความผิดเพียงประการเดียว พนักงานคุมประพฤติผู้ด�าเนินการสืบเสาะและพินิจจึงต้อง

ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังผู้เสียหาย และแสวงหาหรือมีการดูแลช่วยเหลือ
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เยียวยาผู้เสียหายตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยให้ความสนใจต่อความต้องการ

และความจ�าเป็นของผู้เสียหาย (ซึ่งตกอยู่ในสภาพเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการกระท�า 

ความผิด) ทั้งด้านวัตถุ ส่ิงของ การเงิน อารมณ์ความรู้สึกของผู้เสียหาย รวมทั้งสังคมด้วย

 ดังนั้น การด�าเนินการสืบเสาะและพินิจจึงต้องด�าเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

เพื่อให้ฝ่ายจ�าเลยและฝ่ายผู้เสียหายได้มีโอกาสพบปะและเจรจาร่วมกันโดยมีเป้าหมาย

อยู่ที่การแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในการเยียวยาและ / หรือชดใช้ค่าเสียหาย และประสาน

สัมพันธภาพระหว่างจ�าเลยและผู ้เสียหายท่ีสูญเสียไปจากการกระท�าผิดของจ�าเลย

ให้กลับฟื้นคืนเหมือนเดิม ทั้งนี้ ผลหรือข้อตกลงจากการประชุมประสานสัมพันธภาพ 

ตามหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สามารถถือเป็นปัจจัยส�าหรับการวิเคราะห์  

ตัวผู ้กระท�าผิดในแง ่ความส�านึกผิดบาปต่อผลร้ายซึ่งเกิดจากการที่ตนเป็นต้นเหตุ

อันจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการปรับปรุงตนเอง และสามารถเป็นประโยชน ์

ต่อการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูจ�าเลยรายนั้นได้อย่างเหมาะสม

๒.๔ แนวคิดกำรปฏิบัติงำนสืบเสำะและพินิจต่อผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้หญิง
จากหลักการข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ 

ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานภายใต้

หลักการต่าง ๆ อันได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้การสืบเสาะและพินิจเป็น

ที่ยอมรับเชื่อถือจากศาลและองค์กรท่ีเก่ียวข้องตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่งการปฏิบัติงานสืบเสาะ

และพินิจนั้น ต้องกระท�าด้วยความเป็นกลาง ยอมรับในศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของจ�าเลย

และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับในศักยภาพที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีของจ�าเลยและน�าเสนอ

ข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลและมีหลักการ 

นอกจากนี้ ยังต้องค�านึงถึงและให้ความส�าคัญกับหลักการภายใต้ข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 

ที่เน้นความส�าคัญของการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้กระท�าผิดหญิงในกระบวนการยุติธรรมท่ีจ�าเป็น

ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับความแตกต่างทางเพศ 

โดยในทุกขั้นตอนเน้นการปฏิบัติด้วยความเข้าใจเพศสภาพและค�านึงถึงภาระหน้าท่ีในการดูแลของ

ผู้กระท�าผิดหญิง ทั้งนี้ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ต้องตระหนักถึงเพศสภาพทางกายภาพ 

จิตภาพ และสภาพแวดล้อมของผู้กระท�าผิดหญิงอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ (Holistically) และยังต้องรู้ถึง

วิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและค�านึงถึงสิทธิของผู้กระท�าผิดหญิง

ดังนั้น การท�างานของพนักงานคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจอย่างมีระบบระเบียบ

และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการเฉพาะอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและ

พินิจอย่างสมบูรณ์
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๒.๕ กำรสั่งสืบเสำะและพินิจของศำล
ประเภทคดีที่ศาลจะสั่งสืบเสาะและพินิจ ตามพระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติ

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ วรรคแรก ได้บัญญัติไว้ ความว่า

“ในคดีที่ไม่ปรากฏว่าจ�าเลยได้รับโทษจ�าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ�าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ

ส�าหรับความผิด ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่ว่าเวลาใดก่อนมีค�าพิพากษาศาล 

มีอ�านาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา

อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยอาชีพ และสิ่งแวดล้อมของจ�าเลย ตลอดจนสภาพความผิดและ

เหตุอื่นอันควรปรานี พร้อมทั้งเสนอความเห็นตามมาตรา ๖ (๓) แล้วรายงานต่อศาลเพื่อประกอบ

การพิจารณาพิพากษาได้” 

จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติดังกล่าว จ�ากัดอ�านาจศาลมิให้สืบเสาะและพินิจเฉพาะคดีที่ปรากฏต่อศาล

ว่าจ�าเลยได้รับโทษจ�าคุกมาก่อน ซึ่งมิใช่โทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ นอกนั้นศาลมีอ�านาจสั่งให้สืบเสาะและพินิจทุกคดี แต่ก็เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะส่ังหรือไม่ก็ได้

อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก ซึง่บญัญตัว่ิา “ผูใ้ดกระท�า

ความผิดซึ่งมีโทษจ�าคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วย

หรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น

(๑) ไม่เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อน หรือ

(๒)  เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิด 

 ลหุโทษ หรือเป็นโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

(๓)  เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ�าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท�าความผิดอีก

 โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

และเมื่อศาลได้ค�านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 

นิสัย อาชีพ และส่ิงแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทา

ผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก�าหนดโทษ

หรือก�าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ�าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังสองอย่าง 

เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก�าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา 

โดยจะก�าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้” จึงเห็นได้ว่าคดีท่ีศาลมีอ�านาจ

พพิากษารอการลงโทษหรอืรอการก�าหนดโทษนัน้ต้องเป็นคดทีีไ่ม่ปรากฏว่าผูน้ัน้ได้รบัโทษจ�าคกุมาก่อน 

หรือเคยได้รับโทษจ�าคุกแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

หรือเป็นโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๖ เดอืน หรอืเคยรบัโทษจ�าคกุแต่พ้นโทษแล้วเกนิ ๕ ปี แล้วความผดิในครัง้หลงั 

เป็นความผิดที่กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติ  ตามประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ วรรคแรก ลกัษณะคดี 

โดยทั่วไปที่จะศาลจะส่ังสืบเสาะและพินิจ จึงเป็นดังนี้

๑.  คดีที่ไม่ปรากฏว่าจ�าเลยได้รับโทษจ�าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจ�าคุกมาก่อน 

แต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษ 

จ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือพ้นโทษจ�าคุกมาแล้วกว่า ๕ ปี โดยความผิดครั้งหลังได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.  คดีที่ศาลเห็นว่าจะลงโทษจ�าคุกจ�าเลยไม่เกิน ๕ ปี เพราะหากพนักงานคุมประพฤติได้ท�า

รายงานสืบเสาะและพินิจพร้อมท้ังท�าความเห็นเสนอต่อศาลว่าจ�าเลยสมควรจะได้รับโอกาส

ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นพลเมืองดี และศาลมีความเห็นตามที่พนักงานคุมประพฤติ

เสนอศาลก็จะสามารถพิพากษารอการลงโทษหรือรอการก�าหนดโทษได้

๓. คดีที่จ�าเลยให้การรับสารภาพแล้ว เนื่องจากการสืบเสาะและพินิจ มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ

ประการหนึ่ง คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติภูมิหลังของจ�าเลย มูลเหตุจูงใจ

ในการกระท�าความผิด ความหนักเบาของพฤติการณ์แห่งคดี แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ของจ�าเลย เพ่ือวเิคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัทีจ่ะท�าให้จ�าเลยกระท�าความผิด และเพือ่พจิารณา 

ว่าสมควรจะน�าวิธีการคุมความประพฤติมาใช้กับจ�าเลยหรือไม่ และถ้าสมควรจะใช้วิธีการ

อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับจ�าเลยแต่ละราย การสืบเสาะและพินิจจึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือมุ่งพิสูจน์ว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�าผิดตามฟ้องหรือไม่ เพราะหากเป็นกรณีที่จ�าเลยให้การ

ปฏิเสธตามกฎหมายยังถือว่าจ�าเลยบริสุทธิ์ ถ้ามีการสั่งให้สืบเสาะและพินิจจึงอาจมีผล

ท�าให้เกดิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบในเชงิคดไีด้ ดงันัน้ โดยทัว่ไปศาลจะสัง่ให้สบืเสาะและพนิจิ

จ�าเลยที่ให้การรับสารภาพว่าได้กระท�าความผิดตามฟ้องแล้ว

 แต่กระนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดที่ห้ามมิให้ศาลสั่งสืบเสาะและพินิจคดีที่จ�าเลยให้การปฏิเสธ 

ศาลย่อมมอี�านาจสัง่ได้ แต่โดยปกติศาลจะจ�ากัดประเด็นการสืบเสาะไว้ในเรือ่งท่ีศาลต้องการ

ทราบเท่านัน้ เช่น ประวตัคิรอบครวั นสิยัความประพฤต ิบ้านและสภาพแวดล้อม หรอืเหตอุืน่

อันควรปรานี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความถูกผิดของจ�าเลย
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บทที่ ๓
แนวทางและวธีิการปฏิบตังิานสบืเสาะและพนิจิผูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นผูห้ญิง

จากที่กล่าวไว้ในบทที่ ๑ เกี่ยวกับขอบเขตของการจัดท�าแนวทางดังกล่าว ดังนั้น การน�าเสนอเนื้อหา 

แนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติยังคงเป็นไปตามกระบวนงานที่ได้

ก�าหนดแนวทางไว้ในคู่มือปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจท่ีมีอยู่เดิม (คู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ

ผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ฉบับปรุงปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เอกสาร

หมายเลข ๔/๒๕๕๑) ซึ่งแนวทางการปฏิบัติของพนักงานคุมประพฤติที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ เน้นเฉพาะ

กระบวนการด�าเนินงานของพนักงานคุมประพฤติท่ีเป็นการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดท่ีเป็นผู้หญิง โดยอยู่

ภายใต้ข้อก�าหนดกรุงเทพในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง ได้แก่ ข้อ ๕๗, ข้อ ๕๘,ข้อ ๖๑, 

ข้อ ๖๔

ขั้นตอนในการสืบเสาะและพินิจจะเริ่มต้นเมื่อศาลได้มีค�าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ 

เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลจะแจ้งค�าส่ังให้พนักงานคุมประพฤติทราบ โดยเจ้าหน้าที่ธุรการในส�านักงาน

คุมประพฤติเป็นผู้รับค�าส่ังศาลและน�าไปลงทะเบียนรับคดีไว้เป็นหลักฐาน ต่อจากนั้น ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายคดีจึงมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ด�าเนินการตาม

ค�าสั่งศาล โดยมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ ดังนี้
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๓.๑ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและวิธีกำรสืบเสำะและพินิจ

วิธีกำรปฏิบัติงำน

  รับค�ำสั่งจำกศำล
  ลงทะเบียนรับคดีสืบเสำะและพินิจ
  จ่ำยคดีตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

  ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
  ชั่งน�้ำหนักพยำนหลักฐำน
  วิเครำะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�ำเลย
  ประเมินคุณสมบัติเกี่ยวกับจ�ำเลย
  จ�ำแนกผู้กระท�ำผิด

   ท�ำรำยงำนและควำมเห็น ภำยใน ๑๕ วัน 
 นับแต่ศำลสั่ง

  กรณีท�ำรำยงำนไม่ทันต้องขออนุญำต
 เลื่อนเวลำกำรส่งรำยงำน

กรณีคัดค้ำนรำยงำน
พ.ค.ป. ต้องน�ำหลักฐำนเข้ำสืบประกอบรำยงำน  
และจ�ำเลยมีสิทธิน�ำพยำนมำสืบหักล้ำง

  จำกส�ำนวนศำล/อัยกำร
 คัดส�ำเนำเอกสำรที่จ�ำเป็น

  จำกจ�ำเลยและพยำนหลักฐำน
 สอบปำกค�ำจ�ำเลย

  ตรวจสอบประวัติจ�ำเลย
  ตรวจร่ำงกำย/จิตใจ
  สอบปำกค�ำพยำน
  ตรวจพยำนเอกสำร/วัตถุ
  สืบเสำะสถำนที่อยู่อำศัย/ที่ท�ำงำน
  กำรน�ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มำใช้
  ฯลฯ

ขั้นตอนกำรสืบเสำะและพินิจ

ศำลมีค�ำสั่งให้
สืบเสำะและพินิจ

กำรรับคดี

ศำลพิพำกษำ

กำรแสวงหำและรวบรวม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�ำเลย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
และประเมินจ�ำเลย

กำรท�ำรำยงำน
เสนอต่อศำล
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๓.๒ แนวทำงและวิธีกำรปฏิบัติงำนสืบเสำะและพินิจกรณีผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้หญิง

กรมคุมประพฤติมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ภายใต้ข้อก�าหนดโตเกียว (Tokyo Rules)  โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดผู้ใหญ่

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งเป็นแนวทาง

การปฏิบัติงานที่รองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย�้าให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติต่อ

ผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้หญิง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 

และเป็นการยกระดับการปฏิบัติต่อจ�าเลยที่เป็นผู้หญิงให้เป็นมาตรฐานสากล จึงได้มีการน�าข้อก�าหนด

กรุงเทพมาก�าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้หญิง อนึ่งแนวทาง

ต่อไปนี้จะเป็นการชี้แจงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมาตรฐานงานท่ีปฏิบัติอยู่ โดยเน้นย�้าเพิ่มเติมในประเด็น

การปฏิบัติต่อจ�าเลยที่เป็นผู้หญิง ซึ่งรายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ๑. การรับคดี

 ๒. การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลยผู้หญิง 

 ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินจ�าเลยผู้หญิง 

 ๔. การจัดท�ารายงานเสนอต่อศาล 

๑. ขั้นตอนการรับคดี หลังจากที่ศาลมีค�าสั่งให้สืบเสาะและพินิจจ�าเลยในคดีใดแล้ว ศาลก็จะมีค�าสั่ง

ให้สืบเสาะและพินิจในรายงานกระบวนพิจารณา จากนั้นจะมีค�าสั่งถึงพนักงานคุมประพฤติให้สืบเสาะ

และพินิจ โดยเจ้าหน้าที่ศาลจะแจ้งค�าสั่งให้สืบเสาะและพินิจ (ค.ป.๑) ไปยังส�านักงานคุมประพฤติ   

เมือ่เจ้าหน้าทีธ่รุการคดไีด้รบัแจ้งค�าส่ังจากศาลให้สบืเสาะและพนิจิแล้วเจ้าหน้าทีธ่รุการของส�านกังานฯ 

จะลงรับเพื่อทราบค�าสั่งและลงทะเบียนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ลงในทะเบียนรับคดีสืบเสาะ

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามแนวปฏิบัติเรื่องการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงาน

ในขั้นตอนธุรการคดี) จากนั้นจึงจัดเตรียมค�าสั่งให้สืบเสาะและพินิจพร้อมเอกสารส�านวนสืบเสาะ

ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบในการจ่ายคดี แนวปฏิบัติที่เน้นย�้ากรณีจ�าเลยที่เป็นผู้หญิงในขั้นตอนการจ่ายคดี 

๑.) ผู้ที่ได้รับมอบหมายควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในการจ่ายคดี ซึ่งอาจ

พิจารณาจ่ายคดีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ โดยควรพิจารณามอบหมายให้พนักงานคุม

ประพฤติที่เป็นผู้หญิงรับผิดชอบด�าเนินการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบของประสบการณ์ในการ

ท�างานของพนักงานคุมประพฤติ ความยุ่งยากซับซ้อนของคดี และข้อจ�ากัดตามบริบทของแต่ละ

ส�านักงานประกอบด้วย

๒.) พนักงานคุมประพฤติผู้ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการสืบเสาะและพินิจจ�าเลยรายใดแล้ว 

จะต้องพิจารณาส�านวนที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน โดยมีการจัดท�าแผนการท�างานสืบเสาะ ก�าหนด

สิ่งที่ต้องด�าเนินการมีอะไรบ้างตามล�าดับก่อนหลัง เพื่อให้การท�างานส�าเร็จลุล่วง เช่น ศึกษากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดเพิ่มเติม ควรสอบปากค�าพยานใดบ้าง จะออกสืบเสาะบ้านของจ�าเลย 
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เมื่อใดอย่างไร จะตรวจสอบเอกสารหรือหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมได้อย่างไร โดยก�าหนดเป็นตาราง

ปฏบัิตงิานว่ามอีะไรบ้างทีจ่ะต้องปฏบิตั ิเพือ่ให้สามารถตรวจสอบการท�างานได้ว่าด�าเนนิการไปถงึขัน้ใด 

และควบคุมงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๒. ขั้นตอนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับจ�าเลย ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

พนักงานคุมประพฤติจะต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลย โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ  เพื่อให้

ได้มา  ซึ่งข้อมูลของจ�าเลย กล่าวคือ (๑) การรวบรวมเอกสารในส�านวนศาล และเอกสารจากแหล่งอื่น

ที่สามารถรวบรวมได้ในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้ได้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อประกอบการสืบเสาะและ

พินิจต่อไป (๒) การสอบปากค�าจ�าเลย ผู้เสียหาย พยาน ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้

ระหว่างการสอบปากค�าจ�าเลยมีการตรวจดูรูปพรรณของจ�าเลย (๓) การตรวจสอบประวัติกระท�าความ

ผิดและการตรวจสอบประวัติอื่น ๆ (๔) การตรวจสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิต ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่

มีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่ส่งผลให้จ�าเลยกระท�าความผิด (๕) การตรวจสอบพยานเอกสาร

และพยานวัตถุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ท่ีจ�าเลยน�ามาแสดงต่อศาลหรือต่อพนักงานคุม

ประพฤติ (๖) การออกไปสืบเสาะสถานที่ที่จ�าเลยพักอาศัยหรือที่ท�างานหรือที่มีความเกี่ยวข้องด้วย เพื่อ

รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ท�างาน และชุมชนที่จ�าเลยอยู่อาศัยว่ามีสภาพ

แวดล้อมอย่างไร มีผลต่อการกระท�าความผิดของจ�าเลยหรือไม่ เพื่อแสวงหาข้อมูลจากเพื่อนบ้าน ผู้น�า

ชุมชน นายจ้าง และเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้บางคดี ในกรณีที่ทั้งฝ่ายจ�าเลย และฝ่ายผู้เสียหาย

สมคัรใจ เข้าร่วมการการประชมุประสานสมัพนัธภาพ ซึง่เป็นการน�ากระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์

มาใช้ โดยเป็นการปฏิบัติงานคู่ขนานไปในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งผลการประชุมประสาน

สัมพันธภาพ ถือเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งท่ีพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีจะต้องน�าไปใช้ประกอบ

การวิเคราะห์และประเมินตัวจ�าเลย

แนวปฏิบัติที่เน้นย�้ากรณีจ�าเลยที่เป็นผู้หญิงในขั้นตอนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง

๑) การชี้แจงท�าความเข้าใจกับจ�าเลยผู้หญิงถึงวัตถุประสงค์ที่ศาลมีค�าสั่งให้สืบเสาะและพินิจ 

และประโยชน์ที่จ�าเลยจะได้รับจากการด�าเนินการ โดยพนักงานคุมประพฤติให้ความส�าคัญกับการ

อธิบายให้จ�าเลยเกิดความเข้าใจว่าการให้ถ้อยค�าอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล การให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวจ�าเลยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระในการเล้ียงดูบุตร 

ความจ�าเป็นด้านสุขภาพเหตุผล ในการกระท�าความผิดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด

ที่เกิดขึ้น เพื่อน�าไปสู่การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามดุลพินิจของศาล

๒) การสอบปากค�าจ�าเลยผู้หญิงเบื้องต้นตามแบบ ค.ป.๓ พนักงานคุมประพฤติควรให้ความ

ส�าคัญในการสอบถามข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาและก�าหนดกรอบประเด็นไว้เบื้องต้น

อย่างละเอียดให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้อง สมเหตุสมผล โดยเฉพาะหัวข้อที่ประวัติภูมิหลังของจ�าเลยผู้หญิง

เกี่ยวกับ
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๒.๑)  ประวตัคิรอบครวั พนกังานคมุประพฤติให้ความส�าคญัแสวงหาเพือ่ให้ได้รายละเอยีดข้อมลู

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจ�าเลยกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะกับครอบครัวปัจจุบัน 

รวมถงึต้องแสวงหาว่าจ�าเลยมบีทบาทอย่างไรในครอบครวั นอกจากนีจ้�าเลยมภีาระผูกพนั

ใดบ้าง หรือมีภาระต้องอุปการะบุคคลใดบ้าง เช่น ต้องเลีย้งดูมารดาที่แก่ชรา บตุรทีย่งัเยาว์ 

บุตรระหว่างการศึกษาเล่าเรียน บุตรที่พิการไม่สมประกอบ ไม่สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ เป็นต้น เพ่ือสามารถจะวิเคราะห์ได ้ว ่าหากมีการลงโทษจ�าคุกจ�าเลย

แล้วจะส่งผลกระทบใดกับครอบครัวบ้าง 

๒.๒) ด้านสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะกรณีจ�าเลยต้ังครรภ์ พนักงานคุมประพฤติพิจารณา

รายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะร่างกายทางกายภาพของจ�าเลย และสอบถามรายละเอียด

ในประเดน็การตัง้ครรภ์ ในกรณท่ีีพนกังานคมุประพฤติมีความสงสยัเก่ียวกับสขุภาพร่างกาย 

พิจารณาทางกายภาพแล้วไม่ปรากฏให้เห็น อาจส่งตัวจ�าเลยไปให้แพทย์ตรวจสุขภาพ

ร่างกายของจ�าเลยโดยละเอียด หากจ�าเลยถูกควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาคดี หรือ

หากเป็นกรณีที่จ�าเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี พนักงานคุม

ประพฤติอาจแจ้งให้จ�าเลยไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและขอรับใบรับรองแพทย์

น�ามาแสดงต่อพนักงานคุมประพฤติได้ ทั้งนี้ข้อเท็จจริงแห่งการต้ังครรภ์ของจ�าเลย

เป็นเหตุอันควรปรานีที่พนักงานคุมประพฤติน�าเสนอให้ศาลทราบ เพื่อศาลใช้ประกอบ

ในการพิจารณาแนวทางการลงโทษที่เหมาะสมกับจ�าเลย

๒.๓) ด้านภาวะแห่งจิต พนักงานคุมประพฤติควรให้ความส�าคัญกับสภาพจิตใจของจ�าเลย

ที่อาจเป็นผลมาจากความกดดันในสภาวการณ์ต่าง ๆ  เช่น ความเครียดของผู้หญิงอาจจะ

เป็นสาเหตุของการกระท�าผิดที่รุนแรงภายในครอบครัว เพื่อหลีกหนีหรือระบายความ

อัดอั้นตันใจที่ได้รับมา ซ่ึงเป็นสาเหตุของการท�าร้ายตนเอง เช่น การใช้ยาเสพติดเป็นต้น 

นอกจากนั้น ผู้หญิงที่เก็บอารมณ์โกรธไว้ภายใน อาจจะน�าไปสู่สภาวะซึมเศร้า รู้สึกโทษ

ตวัเอง กระวนกระวายใจวติกกงัวลได้ ดงันัน้ จงึจ�าเป็นทีต้่องใส่ใจสอบถาม และหากสงัเกต

พบว่ามีภาวะที่ไม่ปกติ มีการตอบค�าถามที่วกวน ซ�้าไปซ�้ามา พนักงานคุมประพฤติ

อาจพิจารณาคัดกรองเบ้ืองต้น โดยใช้แบบคดักรองภาวะซมึเศร้า เพ่ือเป็นการรบัรูส้ภาวะจติ 

ของจ�าเลยในขณะนั้น และน�ามาสู่การวเิคราะห์ประเมินจ�าเลยเก่ียวกับสภาวะการปรบัตวั 

และน�าเสนอความเห็นต่อศาลต่อไป             

๒.๔) กรณีที่สอบถามเบื้องต้นแล้วพบว่า จ�าเลยผู้หญิงถูกกระท�าความรุนแรง หรือต้องเผชิญ

ความรุนแรงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ หรือถูกคุกคามด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม ได้รับ

ผลกระทบก่อเกิดความเครียด พนักงานคุมประพฤติพิจารณาให้จ�าเลย ท�าแบบคัดกรอง

ภาวะซึมเศร้า เพื่อเป็นการรับรู้สภาวะจิตของจ�าเลยในขณะนั้น และน�ามาสู่การวิเคราะห์
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ประเมนิจ�าเลยเกีย่วกบัสภาวะการปรบัตวัและน�าเสนอความเหน็ต่อศาลต่อไป นอกจากนี้ 

หากพิจารณาแล้วเห็นว่า จ�าเลยจ�าเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การให้

ข้อมูลสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระท�าความรุนแรง หรอืมีการติดต่อประสานงานไปยงั 

หน่วยงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อส่งต่อให้ดูแลต่อไป   

๓. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินจ�าเลย ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนหลังจากท่ีพนักงาน

คุมประพฤติได้แสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับจ�าเลยเสร็จส้ินแล้ว แต่ก่อนท่ีจะจัดท�ารายงาน

การสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและประเมินจ�าเลย 

เพื่อให้สามารถลงสรุปวิธีการปฏิบัติต่อจ�าเลยที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติที่เน้นย�้ากรณีจ�าเลยที่เป็นผู้หญิงในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินจ�าเลย

๑) พนกังานคมุประพฤตปิระมวลข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัจ�าเลย ทัง้ความเป็นปัจเจกบคุคลของจ�าเลย 

ซึ่งได้แก่ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ 

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงพฤติกรรมการกระท�าผิด ซึ่งได้แก่ ลักษณะการกระท�าผิด ความรุนแรง

ของการกระท�าผิด ผลของความรุนแรง ทัศนคติต่อการกระท�าผิดของจ�าเลย การบรรเทาผลร้าย 

ตลอดจนความต้องการของผู้เสียหาย (ถ้ามี) 

๒) พนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่าง ๆ  โดยเชื่อมโยงวิเคราะห์ให้เห็นถึงภาระหน้าที่

ในครอบครัวที่จ�าเลยต้องรับผิดชอบ หรือกรณีที่จ�าเลยที่ ต้ังครรภ์ และจ�าเลยที่มีบุตรวัยพึ่งพิง 

โดยพิจารณาว่าจะใช้วิธีการลงโทษจ�าคุกต่อจ�าเลยแล้วจะเกิดผลกระทบ กับใครได้บ้างและอย่างไร 

ซึง่การวเิคราะห์ถงึวธิกีารปฏิบตัทิีจ่ะใช้กบัจ�าเลย นอกเหนอืจากเหตุปัจจยัต่างทีข้่างต้นแล้ว ต้องค�านงึถงึ 

ปัจจัยของการกระท�าผิดประกอบการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุและผล เพ่ือให้ทราบว่าจ�าเลยมีพฤติกรรม

ท่ีเป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่ เพื่อดูว่าสังคมจะได้ประโยชน์อะไร หรือเกิดผลกระทบอะไรกับสังคม 

ทั้งนี้หากให้โอกาส โดยการใช้มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�าคุก จะต้องสามารถวิเคราะห์จ�าแนก

ให้ได้ว่าจ�าเลยจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมอะไร และมีกิจกรรมแก้ไขอย่างไร และหาก

พิจารณาและเห็นว่าจ�าเลยมีความเส่ียงต่อการกระท�าผิดซ�้าสูงและเป็นอันตรายต่อสังคม วิธีการ

คุมประพฤติก็ย่อมไม่เหมาะสม  

 

๔. การจดัท�ารายงานการสบืเสาะและพนิจิ รายงานรปูแบบมาตรฐาน คอื รายงานทีม่รีายละเอยีดต่าง ๆ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติ

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ ซึ่งได้แก่เรื่อง อายุ ประวัติ ความประพฤติ 

สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และส่ิงแวดล้อมของจ�าเลยตลอดจน

สภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานี
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แนวปฏิบัติที่เน้นย�้ากรณีจ�าเลยที่เป็นผู้หญิงในการเสนอความเห็นในรายงานสืบเสาะและพินิจ

๑) พนักงานคุมประพฤติสามารถน�าเสนอให้เห็นถึงเหตุอื่นอันควรปรานี ท่ีนอกเหนือจากเหตุ

ดังกล่าวคือ พฤติการณ์คดีไม่มีความรุนแรง จ�าเลยกระท�าความผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะ

ความจ�าเป็นให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานทุกฝ่ายด้วยดี มีความส�านึกในผลของการกระท�าผิด มีการ

บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ หรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณา เป็นต้น นอกจากนี้ในข้อก�าหนดกรุงเทพได้กล่าวถึงเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวจ�าเลย

ที่สามารถแสดงข้อเท็จจริงให้ศาลเห็นเพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณา ได้แก่

• จ�าเลยมีภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัว มีบุตรในวัยพึ่งพิง เช่น บุตรยังเยาว์ บุตรท่ีอยู่

ระหว่างศึกษาเล่าเรียน บุตรที่พิการไม่สมประกอบ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้ง

กรณมีบีดิามารดาทีช่ราภาพ ญาติพีน้่องทีพ่กิารไม่สมประกอบไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

นอกจากนี้ประเด็นคู่สมรสมีส่วนช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูจ�าเลย โดยมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดู

ครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวรักใคร่  ห่วงใยกัน ถือเป็นรายละเอียดอันเป็น

ข้อเท็จจริงที่สนับสนุนประเด็นหลัก

• จ�าเลยอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 

• สุขภาพร่างกาย และภาวะแห่งจิต ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตอาจมีส่วนผลักดัน

ให้จ�าเลยที่เป็นหญิงกระท�าความผิดได้ เช่น กรณคีวามรนุแรงในครอบครวั จ�าเลยทีเ่ป็นหญงิ 

ถกูท�าร้ายร่างกายจากสามสีบืเนือ่งมาเป็นเวลานานจนท�าให้จ�าเลยทีเ่ป็นหญงิต้องทกุข์ระทม 

มีสภาพจิตใจที่บีบคั้นจนมีอาการผิดปกติทางจิตหรือเจ็บป่วยทางกายต้องท�าการรักษา

อย่างต่อเนื่อง

๒) พนกังานคมุประพฤตสิามารถเสนอความเหน็เกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัต่ิอจ�าเลยพร้อมกบัก�าหนด

เง่ือนไขการคมุความประพฤตติามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ และเสนอวธิกีารแก้ไขฟ้ืนฟตู่อศาล 

ทั้งนี้ทางการเสนอความเห็นให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล เนื่องจากปัจจัยและสาเหตุ

แห่งการกระท�าผิดแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติต้องเสนอความเห็น

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการ โดยมตัีวอย่างการเสนอความเหน็เกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัิ 

ต่อจ�าเลยที่เป็นผู้หญิง ดังนี้

๒.๑) กรณีจ�าเลยอยู ่ระหว่างการต้ังครรภ์ แนวทางการเสนอความเห็นให้พิจารณา

ตามข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล

 เสนอวิธีการคุมความประพฤติน่าจะไม่เหมาะสมกับจ�าเลย หากพนักงานคุมประพฤติ

วิเคราะห์แล้วเห็นว่าโอกาสที่จ�าเลยจะปรับปรุงแก้ไขหรือฟื ้นฟูตนเองให้กลับตน

เป็นพลเมืองดีมีน้อยมาก ยังคงมีโอกาสท่ีจะหวนกลับไปกระท�าความผิดอีก หรือเป็น

อนัตรายแก่สังคมจะมมีากกว่า ทัง้นีพ้นกังานคมุประพฤตคิวรเสนอในรายงานความเหน็
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ถึงมาตรการในการปฏิบัติและดูแลจ�าเลยต่อศาลด้วย เช่น จ�าเลยมีภาวะแทรกซ้อน

จากการตั้งครรภ์จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หรือการให้เข้ารับการแนะน�า

จากแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ค�าปรึกษาปัญหาด้านจิตใจ 

เป็นต้น เพ่ือศาลใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

 เสนอให้ใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ�าคุก ได้แก่ วิธีการคุมความประพฤติน่าจะ

เหมาะสมกับจ�าเลย หากพนกังานคมุประพฤติวิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระท�าความผดิ 

ของจ�าเลยยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง หรือจ�าเลยยังไม่เคยมีประวัติ

เสียหายมาก่อน และยังสามารถปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟูตนเองให้กลับตนเป็นพลเมือง

ดีได้ ประกอบกับจ�าเลยอยู่ในระหว่างการต้ังครรภ์ จึงสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไข

ปรบัปรงุตนเอง ในกรณเีช่นนี ้พนกังานคมุประพฤติจะต้องเสนอความเหน็พร้อมเงือ่นไข 

และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับจ�าเลย ท่ีแสดงให้เห็นถึงสาเหตุปัญหาของการกระท�า

ผิด และกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น จ�าเลยต้ังครรภ์แบบไม่พึง

ประสงค์ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีบุคคลในครอบครัวที่คอยดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น 

กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่พบ เพื่อส่งต่อในกระบวนการควบคุม

และสอดส่อง ได้แก่ การให้ค�าปรึกษาเพื่อดูแลสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือ

สงเคราะห์ด้านอาชีพเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ การพิจารณาส่งต่อสถานที่ดูแล

เฉพาะด้าน เป็นต้น

๒.๒) กรณีจ�าเลยมีภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัว มีบุตรในวัยพึ่งพิง เช่น บุตรยังเยาว์ 

บุตรที่อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน บุตรที่พิการไม่สมประกอบ ไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ รวมทั้งกรณีมีบิดามารดาที่ชราภาพ ญาติพี่น้องที่พิการไม่สมประกอบ

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นต้น แนวทางการเสนอความเห็นให้พิจารณาตาม

ข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล

 เสนอวิธีการคุมความประพฤติน่าจะไม่เหมาะสมกับจ�าเลย หากพนักงานคุมประพฤติ

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า โอกาสที่จ�าเลยจะปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูตนเองให้กลับตนเป็น

พลเมืองดีมีน้อยมาก ยังคงมีโอกาสที่จะหวนกลับไปกระท�าความผิดอีก หรือเป็น

อนัตรายแก่สังคมจะมมีากกว่า ทัง้นีพ้นกังานคมุประพฤตคิวรเสนอในรายงานความเหน็

ถึงมาตรการในการปฏิบัติและดูแลจ�าเลยต่อศาล เช่น มาตรการในการดูแลบุตรในวัย

ที่พึ่งพิงโดยเสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลเด็กโดยเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาทางด้านจิตใจแก่จ�าเลยเพื่อสร้างแรงจูงใจ

การมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อศาลใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
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 เสนอให้ใช้มาตรการอืน่แทนการลงโทษจ�าคกุ ได้แก่ หากพนกังานคมุประพฤตวิเิคราะห์

แล้วเห็นว่า การกระท�าความผิดของจ�าเลยยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง 

หรือจ�าเลยยังไม่เคยมีประวัติเสียหายมาก่อน และยังสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟู

ตนเองให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ ประกอบกับจ�าเลยมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว 

มีบุตรในวัยที่พ่ึงพิงจึงสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ในกรณีเช่นนี้ 

พนกังานคมุประพฤตจิะต้องเสนอความเหน็พร้อมเงือ่นไขและแนวทางแก้ไขทีเ่หมาะสม 

กับจ�าเลย ที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุปัญหาของการกระท�าผิด และกิจกรรมในการแก้ไข

ฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาที่พบ เพื่อส่งต่อในกระบวนการควบคุมและ

สอดส่อง ได้แก่ การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านอาชีพให้แก่จ�าเลยเพื่อให้สามารถ

มีรายได้ดูแลบุคคลในครอบครัว ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมี

เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของบุตร ให้แนะน�าหรือประสานส่งต่อให้

หน่วยงานที่ดูแลเฉพาะด้านช่วยเหลือต่อไป เป็นต้น

๒.๓) กรณจี�าเลยเป็นผูถ้กูกระท�าความรนุแรง โดยตกเป็นเหยือ่ของความรนุแรงในครอบครัว 

อาจถูกท�าร้ายร่างกายจากสามีสืบเนื่องมาเป็นเวลานานจนท�าให้จ�าเลยที่เป็นหญิง

ต้องทกุข์ระทม มสีภาพจติใจทีบ่บีคัน้จนมอีาการผดิปกตทิางจติ หรอืเจบ็ป่วยทางกาย

ต้องท�าการรกัษาอย่างต่อเนือ่งหรอืต้องเผชญิความรนุแรงทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ จติใจ 

หรือถูกคุกคามด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม ได้รับผลกระทบก่อเกิดความเครียด เป็นต้น แนวทาง 

การเสนอความเห็นให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล

 เสนอวิธีการคุมความประพฤติน่าจะไม่เหมาะสมกับจ�าเลย หากพนักงานคุมประพฤติ

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า โอกาสท่ีจ�าเลยจะปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูตนเองให้กลับตน

เป็นพลเมืองดีมีน้อยมาก ยังคงมีโอกาสท่ีจะหวนกลับไปกระท�าความผิดอีก หรือเป็น

อนัตรายแก่สงัคมจะมมีากกว่า ทัง้นีพ้นกังานคมุประพฤตคิวรเสนอในรายงานความเหน็

ถึงมาตรการในการปฏิบัติและดูแลจ�าเลยต่อศาล เช ่น มาตรการในการดูแล 

ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่จ�าเลยจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห์ หรือจัดให้เข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์ เป็นต้น เพื่อศาล

ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

 เสนอให้ใช้มาตรการอืน่แทนการลงโทษจ�าคกุ ได้แก่ หากพนกังานคมุประพฤตวิเิคราะห์

แล้วเห็นว่า การกระท�าความผิดของจ�าเลยยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง 

หรือจ�าเลยยังไม่เคยมีประวัติเสียหายมาก่อน ประกอบกับสาเหตุของการกระท�าผิด

มีผลสืบเนื่องมาจากตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเป็นเวลานาน จนท�าให้

จ�าเลยที่เป็นหญิงต้องทุกข์ระทม เจอสภาวะที่บีบคั้นทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
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และยังสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูตนเองให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ จึงสมควร

ได้รบัโอกาสในการแก้ไขปรบัปรงุตนเอง ในกรณีเช่นนี้ พนกังานคมุประพฤตจิะต้องเสนอ 

ความเหน็พร้อมเงือ่นไขและแนวทางแก้ไขทีเ่หมาะสมกบัจ�าเลย ทีแ่สดงให้เหน็ถงึสาเหตุ

ปัญหาของการกระท�าผิดและกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพ

ปัญหาที่พบ เพื่อส่งต่อในกระบวนการควบคุมและสอดส่อง ได้แก่ จัดให้เข้ารับ

การตรวจร่างกายจากแพทย์ จดัให้ได้รบัการดูแล ช่วยเหลอืรบัค�าแนะน�าปรกึษาทางด้าน 

จิตใจแก่จ�าเลยจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือส่งต่อให้หน่วยงาน

ที่ดูแลเฉพาะด้านช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของส�านักงาน

คุมประพฤติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้มแข็งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ

อาจพิจารณาให้มีการท�างานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตส�านึกของการช่วยเหลือ ชดใช้

และเยียวยาแก่สังคม เป็นต้น

๒.๔)  กรณีจ�าเลยเป็นผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว โดยมีพฤติกรรมในการท�าร้ายบุคคล

ในครอบครัว หรือมีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ

ของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

 นอกจากนี้กรณจี�าเลยกระท�าความรนุแรงต่อบคุคลอืน่ ในลกัษณะของการกระท�าทีเ่ป็น

ความผิดเกี่ยวกับความผิดต่อร่างกาย ได้แก่ การใช้ก�าลังท�าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับ 

เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ การท�าร้ายผู้อื่นเป็นเหตใุห้เกดิอนัตรายแก่กาย  

หรอืจติใจ รวมถงึการท�าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท�ารา้ยได้รบัอนัตรายสาหสั เป็นต้น 

 ทั้งนี้มีแนวทางการเสนอความเห็นให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล

 เสนอวิธีการคุมความประพฤติน่าจะไม่เหมาะสมกับจ�าเลย หากพนักงานคุมประพฤติ

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า โอกาสที่จ�าเลยจะปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูตนเองให้กลับตนเป็น

พลเมืองดีมีน้อยมาก ยังคงมีโอกาสที่จะหวนกลับไปกระท�าความผิดอีก หรือเป็น

อนัตรายแก่สังคมจะมมีากกว่า ทัง้นีพ้นกังานคมุประพฤตคิวรเสนอในรายงานความเหน็

ถึงมาตรการในการปฏิบัติและดูแลจ�าเลยต่อศาล เช ่น มาตรการในการดูแล 

ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่จ�าเลยจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น เพื่อศาลใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

  เสนอให้ใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจ�าคุก ได้แก่ ผนวกกับมาตรการแทรกแซง 

(Intervention) เพ่ือจัดการกับสาเหตุของปัญหา หากพนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์

แล้วเห็นว่า การกระท�าความผิดของจ�าเลยยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง 

หรือจ�าเลยยังไม่เคยมีประวัติเสียหายมาก่อน ประกอบกับสาเหตุของการกระท�าผิด

มีผลสืบเนื่องมาจากการที่ต้องตกเป็นเหยื่อของการกระท�ามาก่อนเป็นเวลานาน  
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จนท�าให้จ�าเลยที่เป็นหญิงต้องทุกข์ระทม เจอสภาวะที่บีบคั้นทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ จึงน�ามาสู่การเป็นผู้กระท�าความรุนแรงขึ้น ซึ่งยังอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุง

แก้ไขหรือฟื้นฟูพฤติกรรมของตนเองให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ จึงสมควรได้รับโอกาส

ในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ในกรณีเช่นนี้ พนักงานคุมประพฤติจะต้องเสนอความเห็น

พร้อมเงื่อนไขและแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมกับจ�าเลย ท่ีแสดงให้เห็นถึงสาเหตุปัญหา  

ของการกระท�าผิด และกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหา

ที่พบ เพื่อส่งต่อในกระบวนการควบคุมและสอดส่อง ได้แก่ การละเว้นการกระท�าที่

เป็นเหตุเกิดความรุนแรงในครอบครัว จัดให้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ รับค�าแนะน�า

ปรึกษาทางด้านจิตใจจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแลเฉพาะ

ด้านช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของส�านักงานคุมประพฤติ

เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

เรียนรู้การจัดการกับความขัดแย้ง นอกจากนี้อาจพิจารณาให้มีการท�างานบริการสังคม

เพ่ือสร้างจิตส�านึกของการช่วยเหลือ ชดใช้และเยียวยาแก่สังคม เป็นต้น

 นอกจากนี้อาจพิจารณามาตรการแทรกแซง (Intervention) อื่น ๆ เพ่ือจัดการกับ

สาเหตุของปัญหา อาทิ เสนอให้มีการห้ามเข้าไปในที่พ�านักของครอบครัว หรือห้าม

เข้าใกล้ตัวบุคคลในครอบครัว โดยน�าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (EM) ในกรณีที่

จ�าเลยจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลในครอบครัวเป็นต้น ท้ังนี้ เงื่อนไขดังกล่าว

ข้างต้นสามารถมาปรับใช้กับกรณีจ�าเลยกระท�าความรุนแรงกับบุคคลอื่นได้ด้วย

๒.๕)  กรณีจ�าเลยมีการกระท�าท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยอาจมีพฤติกรรมเป็นผู้เสพหรือ 

ผู ้จ�าหน่ายยาเสพติดรายย่อย เป็นต้น แนวทางการเสนอความเห็นให้พิจารณา

ตามข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล

 เสนอวิธีการคุมความประพฤติน่าจะไม่เหมาะสมกับจ�าเลย หากพนักงานคุมประพฤติ

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า โอกาสที่จ�าเลยจะปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูตนเองให้กลับตนเป็น

พลเมืองดีมีน้อยมาก ยังคงมีโอกาสที่จะหวนกลับไปกระท�าความผิดอีก หรือเป็น

อนัตรายแก่สังคมจะมมีากกว่า ทัง้นีพ้นกังานคมุประพฤตคิวรเสนอในรายงานความเหน็

ถึงมาตรการในการปฏิบัติและดูแลจ�าเลยต่อศาล เช่น การบ�าบัดอาการติดยาเสพติด 

การให้ค�าแนะน�า หรือค�าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่จ�าเลยเพื่อสร้างแรงจูงใจการเลิก

ยาเสพติด และให้มีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อศาลใช้ประกอบการพิจารณา

ต่อไป 
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  เสนอให้ใช้มาตรการอืน่แทนการลงโทษจ�าคกุ ได้แก่ หากพนกังานคมุประพฤตวิเิคราะห์

แล้วเห็นว่า การกระท�าความผิดของจ�าเลยยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง 

หรอืจ�าเลยยงัไม่เคยมปีระวตัเิสยีหายมาก่อน ทัง้นีส้าเหตขุองการเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

อาจสืบเนื่องมาจาก สภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ รายได้ ฐานะทางครอบครัว ภาระ

รับผิดชอบเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ซึ่งยังคงสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูตนเอง

ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ จึงสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ในกรณี

เช่นนี้ พนักงานคุมประพฤติจะต้องเสนอความเห็นพร้อมเงื่อนไขและแนวทางแก้ไข

ที่เหมาะสมกับจ�าเลยที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุปัญหาของการกระท�าผิด และกิจกรรม

ในการแก้ไขฟ้ืนฟเูพือ่แก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาทีพ่บ เพือ่ส่งต่อในกระบวนการควบคมุ 

และสอดส่อง ได้แก่ การส่งเข้ารับการบ�าบัดอาการติดยาเสพติดในกรณีที่มีอาการ

ตดิยา การสงเคราะห์ช่วยเหลอืด้านอาชพีให้แก่จ�าเลยเพือ่ให้สามารถมีรายได้ดูแลบคุคล

ในครอบครัว ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีเป้าหมายชีวิตท่ีถูกต้อง

เป็นแบบอย่างที่ดีของบุตร นอกจากนี้จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ของส�านักงาน

คุมประพฤติเพ่ือปรับเปล่ียนแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการ

ท�างานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตส�านึกของการช่วยเหลือ ชดใช้และเยียวยาแก่สังคม 

เป็นต้น
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บทที่ ๔
เทคนิคทักษะการปฏิบัติงานกับผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้หญิง

๔.๑ กำรสอบปำกค�ำตำมแบบบันทึกถ้อยค�ำจ�ำเลย

การสอบปากค�าที่เน้นให้เห็นถึงความส�าคัญของการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดผู้หญิงตามข้อก�าหนดกรุงเทพ 

(Bangkok Rules) เป็นการสอบปากค�าให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับจ�าเลยเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ

สืบเสาะและพินิจ และเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลจากจ�าเลยกับข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะ

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการสอบปากค�าจ�าเลยตามแนวทางการปฏิบัติสามารถแบ่งการสอบปากค�าจ�าเลยได้ 

๓ ประการ ดังนี้  

๑. การสอบปากค�าจ�าเลยเบื้องต้น เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของจ�าเลยครอบคลุมทั้งประวัติ

ครอบครวั การศกึษา การท�างาน การสมรส นสัิยความประพฤติ การเก่ียวข้องกับยาเสพติด การกระท�าผดิ 

และยังเป็นการเริ่มต้นในการหาข้อมูลเก่ียวกับพฤติการณ์คดี มูลเหตุจูงใจ ตลอดจนความรู้สึกส�านึก

ของจ�าเลย

๒.  การสอบปากค�าจ�าเลยเพิ่มเติม ภายหลังที่ได้ด�าเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว 

ก่อนที่จะน�าข้อเท็จจริงทั้งหมดมาประมวล แล้วเขียนเป็นรายงาน ควรจะด�าเนินการสอบปากค�าจ�าเลย

อีกครั้งหนึ่ง หรือมากกว่านั้นเพ่ือให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่สืบเสาะได้ว่า

จ�าเลยจะยอมรับ หรือปฏิเสธประการใด เพื่อการให้โอกาสจ�าเลยแก้ข้อกล่าวหา

๓.  การสอบปากค�าจ�าเลยร่วมและคู่คดี ต้องด�าเนินการสืบเสาะทั้งกระบวนการด้วยตนเอง 

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและอื่น ๆ ให้ได้รายละเอียดมากที่สุด

แนวทำงปฏิบัติ  
การสอบปากค�าและการบันทึกถ้อยค�าจ�าเลย ในกรณีจ�าเลยผู้หญิงที่จ�าเป็นต้องมีมาตรการที่ควรค�านึง

ถึงความละเอียดอ่อนของเพศภาวะเป็นการเฉพาะ ส่ิงท่ีพนักงานคุมประพฤติให้ความตระหนักในการ

ปฏิบัติงานเพื่อรองรับส�าหรับจ�าเลยผู้หญิงที่อยู่ในประเภทเปราะบาง (Vulnerable) รวมทั้งบุตร

ติดมารดาให้มีความเหมาะสมและมีมนุษยธรรม ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่พนักงานคุมประพฤติผู ้หญิง

ควรด�าเนินการกับจ�าเลยผู้หญิง เพื่อเป็นการลดความกดดันกับสภาวการณ์ต่าง ๆ และเป็นการสร้าง

ความไว้วางใจน�าไปสู่กระบวนการพูดคุยที่ละเอียดอ่อน เข้าใจถึงความต้องการของจ�าเลยผู้หญิง ดังนี้
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๑. การเตรียมการก่อนพบจ�าเลย โดยการศกึษาเอกสารทีร่วบรวมได้ในเบือ้งต้นเสยีก่อน ตลอดจน 

ศึกษาองค์ประกอบของฐานความผิดที่ถูกฟ้อง เพื่อจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น และสามารถ

วางประเด็นได้คร่าว ๆ ว่าจะสอบถามจ�าเลยในเรื่องใดบ้าง

๒.  การตระหนักถึงเรื่องการเตรียมสภาพอารมณ์และจิตใจของพนักงานคุมประพฤติ ให้มีสมาธิ

และอารมณ์ที่มั่นคง เพ่ือให้มีความพร้อมในการจดจ�า สามารถล�าดับเรื่องราวต่างๆที่จ�าเลยเล่าให้ฟังได้ 

และให้การท�างานมีมาตรฐานน�าไปสู่การปฏิบัติต่อจ�าเลยอย่างมีคุณค่า เหมาะสม และเป็นธรรม  

๓. อธิบายให้จ�าเลยทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ศาลมีค�าสั่งให้สืบเสาะและพินิจ และประโยชน์ 

ทีจ่�าเลยจะได้รบัจากการด�าเนนิการ ควรชีแ้จงให้จ�าเลยเกิดความเข้าใจว่าการให้ถ้อยค�าอนัเป็นประโยชน์  

ต่อการพิจารณาคดีของศาล การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวจ�าเลยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาระในการเลี้ยงดูบุตร ความจ�าเป็นด้านสุขภาพ เหตุผลในการกระท�าความผิดและอื่น ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อน�าไปสู่การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามดุลพินิจ

ของศาล

๔.  สร้างสัมพนัธภาพด้วยการสร้างความเป็นกนัเอง พดูคยุด้วยท่าทใีส่ใจ สนใจ มคีวามปรารถนาดี 

เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ได้พบจ�าเลย การสร้างสัมพันธภาพจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดความไว้วางใจ

และยอมเล่าประวัติภูมิหลังของตน ให้ทราบตามความเป็นจริง

๕.  สอบปากค�าจ�าเลยเบื้องต้นตามแบบ ค.ป.๓ ซึ่งใช้เทคนิคเป็นการพูดคุยให้ได้ใจความก่อน

ไม่ควรเป็นการจดตามค�าบอก และพยายามหลกีเลีย่งการอ่านแบบฟอร์ม ค.ป.๓ ให้จ�าเลยฟัง นอกจากนี้ 

การรับรู้สิ่งที่จ�าเลยส่ือสารออกมาด้วยวิธีการรับฟังอย่างตั้งใจ การสังเกต การทวนประโยค การรู้จัก

แยกประเด็นการตรวจสอบความเข้าใจ เป็นต้น จุดมุ่งหมายเพื่อให้จ�าเลยได้รับรู้ว่าพนักงานคุมประพฤติ

เข้าใจเขา 

๖.  การสอบปากค�าที่มีคุณภาพ ส่ิงส�าคัญที่พนักงานคุมประพฤติต้องทราบ คือ ข้อเท็จจริงที่ศาล

รับฟังเพื่อใช้ประกอบดุลพินิจตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ในทางที่เป็นคุณ 

หรือเป็นโทษต่อจ�าเลย ดังนั้น ประเด็นส�าคัญของแต่ละหัวข้อก็คือประเด็นที่ศาลน�าไปใช้ประกอบ

ดุลพินิจตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อจ�าเลย

นั่นเอง ซึ่งมีหลายกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ ข้อเท็จจริงที่ศาลน�ามาใช้พิจารณาก่อนมีดุลพินิจ

รอการลงโทษหรือรอการก�าหนดโทษ ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ แบ่งออก

เป็น ๓ ประเด็นหลัก คือ 

 ๑) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจ�าเลย ได้แก่ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา 

  อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อม  

 ๒) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิด 

 ๓) เหตุอื่นอันควรปรานี 
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การสอบปากค�าในเรื่องประวัติครอบครัว

เพื่อค้นหาระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ในครอบครัว ซึ่งจะน�าไปสู่การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วงจรชีวิตครอบครัว ปฏิสัมพันธ์ที่มีในครอบครัว

และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การแสดงออกต่อกัน

เมื่ อ เกิดป ัญหา การปฏิ บัติหน ้าที่ ของสมาชิก

ในครอบครัว การแก้ไขปัญหาในครอบครัว 

แนวคิดเดิมเชื่อว่าถ้าสิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมาของ

ครอบครัว ยังอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะช่วยในการแก้ไขฟื้นฟู

จ�าเลยได้ แต่ถ้าครอบครัวมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว

ก็จะเป็นสิ่งท่ีผลักดันให้จ�าเลยไปกระท�าความผิด 

ยากแก่การแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม      

ข้อสังเกต

๑. การกระท�าความผิดเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล 

เรื่องครอบครัวเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเสริม 

การจะน�าเรือ่งนีม้าเป็นประเดน็พจิารณาและตตีราว่า

จ�าเลยมีความเสี่ยงต่อการกระท�าความผิดซ�้าหรือ

ยากต่อการแก้ไขฟื้นฟู เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อจ�าเลย 

เพราะจ�าเลยเองก็คงเลือกเกิดในครอบครัวท่ีดี

มีความพร้อมไม่ได้เช่นกัน ซึ่งในทางปฏิบัติศาลเองก็

ไม่ได้ให้ความส�าคัญในประเด็นนี้เพราะเข้าใจถึงเหตุ

ปัจจัยดังกล่าว 

๒. อายุจ�าเลยขณะกระท�าความผิดนั้นมีผล

ต่อการใช้ดุลยพินิจของศาล ซึ่งประมวลกฎหมาย

อาญาได้ก�าหนดเป็นเหตยุกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ไว้ใน

มาตรา ๗๓ ถึง มาตรา ๗๗ การที่จ�าเลย มีอายุน้อย

ย่อมมีวุฒิภาวะน้อย ความรับผิดชอบ ชั่วดีย่อมมีตาม

วสิยัของจ�าเลยคอืน้อยกว่าคนทีม่อีายมุากกว่า ในทาง

• ขณะกระท�าความผิดจ�าเลย

ยังเยาว์หรือไม่

•  อายุ อาชีพ ของบิดามารดา 

กรณีจ�าเลยอ้างว่าต้องรับอุปการะ

บิดามารดา ที่ชราภาพและไม่ได้

ประกอบอาชีพ

• จ�านวนและอายุของ บุตร ธิดา 

อยู ่ระหว ่างศึกษาเล ่าเรียนชั้นใด 

และอยู่ในความอุปการะของจ�าเลย

หรือไม่

• ญาติพี่น ้องที่ จ� า เลยอ ้างว ่า

รับอุปการะ เช่น ผู ้พิการ ผู ้มีจิต

ผิดปกติ 

•  ความสัมพันธ ์ ในครอบครัว 

กรณีที่ เป ็นข ้อเท็จจริงสนับสนุน

ประเด็นอื่น 

(เช่น จ�าเลยอ้างว่าต้องรับอปุการะ

บิดามารดาที่ชราภาพ และไม่ได้

ประกอบอาชีพ แต่ปรากฏว่าจ�าเลย

ขาดการติดติดต ่อกับบิดามารดา

มาเป็นเวลานาน ย่อมแสดงว่าอาจมี

ข้อเท็จจริงใดที่เป็นเท็จหรือจ�าเลย

ปิดบังไว้)

กำรสอบปำกค�ำในเรื่องประวัติครอบครัว ตัวอย่ำงประเด็น

๔.๑.๑ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในเรื่องประวัติครอบครัว 



36 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดหญิง

กำรสอบปำกค�ำในเรื่องประวัติครอบครัว

กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อสถำนภำพกำรสมรส

ตัวอย่ำงประเด็น

ตัวอย่ำงประเด็น

ปฏิบัติข้อเท็จจริงเรื่องอายุเป็นประโยชน์ต่อจ�าเลย

โดยตรง ศาลอาจใช้ดุลยพินิจตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา ๗๖

๓.  ข ้อเท็จจริงที่ ไม ่ ใช ่ประเด็นส�าคัญ เช ่น 

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ประวัติของบุคคล

ในครอบครัว อาชีพของบิดามารดา คู่สมรส เหล่านี้

มิใช่ประเด็นส�าคัญในการที่ศาลจะน�ามาพิจารณา

ในการใช้ดุลยพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๕๖ พนักงานคุมประพฤติควรสอบปากค�า

เพียงพอสังเขป

๔. กรณบีดิามารดาทีช่ราภาพ ญาตพิีน้่องทีพ่กิาร 

ไม่สมประกอบไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มิใช่

ประเดน็ทีส่�าคญัในหวัข้อนีเ้พราะไม่ใช่เหตทุีเ่กีย่วกบั

ตัวจ�าเลย แต่ถือเป็นเหตุอื่นอันควรปรานี ซ่ึงศาล

สามารถน�าไปใช้ประกอบดุลยพินิจได้เช่นกัน

๔.๑.๒ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในหัวข้อสถำนภำพกำรสมรส

ประเด็นท่ีส�าคัญ คือ จ�าเลยมีภาระต้องอุปการะ

บุคคลใดบ้าง เช่น บุตรที่ยังเยาว์ บุตรที่อยู่ระหว่าง

ศึกษาเล ่าเรียน บุตรที่พิการ ไม ่สมประกอบ 

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

เหล่านี้ ศาลให้ความส�าคัญมากเพราะเป็นข้อเท็จจริง

ที่มีน�้าหนักศาลสามารถในไปใช้ประกอบดุลยพินิจได้ 

ส่วนประเด็นเรื่องคู ่สมรสมีส่วนผลักดันให้กระท�า

ความผิด หรือมีส่วนช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูจ�าเลย

หรือไม่ อาชีพของคู่สมรส ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ถือเป็นรายละเอียดอันเป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุน

ประเด็นหลัก 

•  จ�าเลยมีภาระต้องอุปการะ

บุตรที่ยังเยาว์ / อยู่ระหว่างศึกษา

เล่าเรียนหรือไม่

• จ�าเลยเป็นก�าลงัส�าคญัในการ

หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวหรือไม่

สอดคล้องกับข้อก�าหนดกรุงเทพ 

ข้อ ๕๗...“บทบาทการเป็นมารดา 

ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่ต ้องรับผิดชอบ

ดูแลการเลี้ยงดูบุตร”...
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อสถำนภำพกำรสมรส ตัวอย่ำงประเด็น

ข้อสังเกต

๑. ในกรณีจ�าเลยรับว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว

ไม่ราบรืน่ ต้องสอบถามให้ชดัเจนว่า ทีว่่าความสมัพนัธ์ 

ไม่ดีนักนั้นเป็นอย่างไร มิใช่รายงานให้ศาลทราบ

เพียงว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างจ�าเลยและสามี

ไม่ราบรืน่” จะต้องมีเหตุผลทีท่�าให้เข้าใจได้ว่าเกดิจาก

สาเหตุใด ซึ่งเป ็นข ้อมูลสนับสนุนในข้อเท็จจริง

ที่รายงานศาล

๒. สิ่ งที่ พนักงานคุมประพฤติต ้องระวั งคือ

การวางตัวเป็นกลางไม่น�าความรู้สึกของตนเอง หรือ

ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัของพนกังานคมุประพฤติ 

ไปเป็นมาตรฐานในการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง

จ�าเลยกับคู่ครองว่าดีหรือไม่ดี จะต้องดูข้อเท็จจริง

เป็นกรณ ีๆ  ไป เนือ่งจากครอบครวัย่อมมคีวามสัมพันธ์

หลากหลายรูปแบบ เช่น บางครอบครัวฝ่ายหญิง

เป็นผู ้น�าหารายได้เลี้ยงดูสามีและบุตรส่วนสามีมี 

หน้าทีท่�างานบ้าน ในกรณนีีจ้ะต้องรายงานข้อเทจ็จริง

ให้ชัดเจนว่าครอบครัวเป็นอย่างไร บางครอบครัวสามี

ภรรยาทะเลาะตบตีด่าทอด้วยถ้อยค�าหยาบคายกัน

เป็นประจ�า แต่ก็ยังรักใคร่กันดี พนักงานคุมประพฤติ

จะรายงานศาลว่าจ�าเลยทะเลาะวิวาทท�าร้ายร่างกาย

และด่าทอด้วยค�าหยาบคายเป็นประจ�า เมื่อศาลอ่าน

รายงานย่อมมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตัวจ�าเลย เช่นนี้แล้ว

ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน พนักงานคุมประพฤติ

ต้องสอบปากค�าให้ได้ความชัดเจนถึงสาเหตุท่ีทะเลาะ

กนั สาเหตท่ีุท�าร้ายร่างกายกนั และคูค่รองจ�าเลยยงัรกั

ห่วงใยในตัวจ�าเลยหรือไม่ ซึ่งจะท�าให้เห็นภาพรวม

ของจ�าเลยกับครอบครัวมากขึ้น



38 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดหญิง

การสอบปากค�าในหัวข้อประวัติการถูกด�าเนินคดี

ประวตักิารกระท�าความผดิของจ�าเลยมคีวามส�าคญั

ต่อการใช้ดุลยพินิจรอการลงโทษหรือรอการก�าหนด

โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ของศาล

เป็นอย่างยิ่ง 

ข้อสังเกต

๑.  หากจ�าเลยเคยมีประวัติการกระท�าความผิด

มาก่อนจะต้องตรวจสอบดูว่าลักษณะของการกระท�า 

ความผดิของคดทีีผ่่าน ๆ  มากบัคดปัีจจบุนันัน้  มคีวาม

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เช่น คดีเดิมเป็นคดี

ลักทรัพย์ คดีใหม่เป็นคดียักยอก ก็ถือว่ามีความ

เชื่อมโยงกันคือเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และหากจ�าเลย

เคยถูกจับกุมคดีเสพยาบ้ามาก่อน ก็อาจมีความ

เกี่ยวพันกันด้วย อาจเป็นไปได้ว่าจ�าเลยลักทรัพย์

ไปขาย เพือ่น�าเงนิไปซือ้ยาบ้าเสพ โดยในกรณนีีจ้ะต้อง

ดูช่วงระยะเวลาที่ถูกจับกุมว่ามีความน่าจะเป็นไปได้

หรือไม่ หากคดีเดิมเป็นคดีขับรถประมาท คดีใหม่เป็น

คดีลักทรัพย์ อย่างนี้ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

๒. การตรวจสอบประวตักิารกระท�าความผดิยงับ่ง

บอกว่าจ�าเลยมีการกระท�าความผิดติดนิสัยหรือไม่ 

ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงในการกระท�าผิดซ�้า ในกรณีนี้

ต้องดูเรื่องระยะเวลาประกอบด้วย เช่น คดีเดิมถูกจับ

ความผิดฐานลักทรัพย์ เมื่อ ๗ ปีที่ผ่านมา และปัจจุบัน

ถูกจับในคดีลักทรัพย์อีก อย่างนี้จะถือว่าเป็นการ

กระท�าความผิดติดนิสัยก็ยังไม่ควรนัก เนื่องระยะ

เวลาผ่านมานานมากแล้ว ซึ่งถ้าคดีเก่ากับคดีใหม่

ไม่เก่ียวข้องกันเลย เช่นคดีเก่าเป็นคดีท�าร้ายร่างกาย 

• จ�า เลยเคยถูกด�า เนินคดี

มาก่อนหรือไม่ 

• ถ้าจ�าเลยเคยถูกด�าเนินคดี

มาก่อน จ�าเลยยังอยู่ในเง่ือนไข

ท่ีจะได้รับประโยชน์ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา ๕๖ หรอืไม่ 

กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อประวัติกำรถูกด�ำเนินคดี ตัวอย่ำงประเด็น

๔.๑.๓ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในหัวข้อประวัติกำรถูกด�ำเนินคดี
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อประวัติกำรถูกด�ำเนินคดี ตัวอย่ำงประเด็น

ส่วนคดีใหม่เป็นคดีลักทรัพย์ เช่นนี้ย่อมชัดเจนว่า

ไม่เป็นการกระท�าความผิดจนติดนิสัย แต่ถ้ามีคดีเก่า

หลายคดแีละคดเีหล่านัน้ กไ็ม่ใช่ฐานความผิดท่ีมคีวาม

เกี่ยวข้องกันทั้งการก่อคดีก็เว้นระยะกันไม่มากแล้ว 

ดังนี้อาจถือได้ว่าจ�าเลยมีพฤติกรรมท่ีไม่เกรงกลัว

ต่อกฎหมายได้

๓. ความผิดที่เป็นการกระท�าโดยประมาท เช่น

ความผดิ ฐานขับรถประมาทฯ เป็นความผิดที่มิได้เกิด

จากเจตนา ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือคร้ังหลังก็ตาม 

ไม่อาจกล่าวได้ว่าจ�าเลย ไม่มคีวามเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

เพราะข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่าจ�าเลยไม่มีเจตนา 

ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้

ในกรณีที่ จ� า เลยเคยต ้องโทษจ�าคุกมาก ่อน

ในความผดิทีเ่กดิจากการกระท�าโดยประมาท หรอืคดี

ที่ เป็นความผิดลหุโทษ ศาลยังใช้ดุลพินิจรอการ

ลงโทษจ�าคุกจ�าเลยได้ เช่น จ�าเลยเคยต้องโทษจ�าคุก

ในคดีขับรถประมาทมาก่อน หากคดีปัจจุบันเป็น 

คดขีบัรถประมาทศาลกอ็าจใช้ดลุพนิจิรอการลงโทษได้ 

มิใช่ถือว่าจ�าเลยเป็นผู้ไม่ได้รับประโยชน์ฯ

๔. กรณีที่มีกฎหมายออกมาภายหลังเป็นคุณกับ

จ�าเลย เช่น พระราชบญัญตัล้ิางมลทนิฯ จะต้องตรวจสอบ

ให้แน่ชัดว่าจ�าเลยได้รบัประโยชน์ตามกฎหมายฉบบัใด 

อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับประโยชน์หรือไม่ 

๕.  หากปรากฏว่าจ�าเลยเคยมีประวัติการกระท�า

ความผิดมาก่อน หากพิจารณาแล้วว่าศาลอาจรับฟัง

ประวัติในส่วนนี้จนเป็นผลร้ายต่อตัวจ�าเลยเกินควร 

พนักงานคุมประพฤติอาจหาข้อมูลท่ีเป็นสาเหตุ

ในการกระท�าความผิดในคดีดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นผลดี

ต่อตัวจ�าเลยรายงานให้ศาลทราบได้ มิใช่ว่าจ�าเลย
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อประวัติกำรถูกด�ำเนินคดี ตัวอย่ำงประเด็น

มีประวัติการกระท�าความผิดมาก่อนแล้วจะเสนอว่า 

การคุมประพฤติไม ่เหมาะสมไปเลยเสียทีเดียว 

ในทางตรงข้ามแม้จ�าเลยไม่เคยมีประวัติการกระท�า

ความผิดมาก่อน แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจ�าเลยมี  

ประวตัภิมูหิลงัทีม่คีวามเสีย่งในการกระท�าความผิดสูง 

นิสัยความประพฤติมีความเสื่อมเสียอย ่างยิ่ ง  

สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีมีความรุนแรง 

เช่นนี้แล้ว ไม่สมควรที่จะใช้วิธีการคุมความประพฤติ 

๖. หากผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร CDS 

ปรากฏว่าจ�าเลยมปีระวตักิารกระท�าความผดิ จะต้อง

ถามให ้แน่ชัดว่าจ�าเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับที่

ปรากฏผลการตรวจสอบ เนื่องจากประวัติในส่วนนี้

จะส่งผลร้ายต่อตัวจ�าเลยโดยตรง ถ้าไม่ได้ถาม

เพื่อยืนยันตัวบุคคลไว้ก่อนแล้ว หากจ�าเลยคัดค้าน

ในศาล ย่อมสร้างความล�าบากให้พนกังานคุมประพฤติ

อย่างแน่นอน และถ้าจ�าเลยอ้างว่าบุคคลดังกล่าว

ไม่ใช่จ�าเลย พนักงานคุมประพฤติควรสอบถามถึง

ความเกี่ยวข้องระหว่างจ�าเลยกับบุคคลดังกล่าว 

เน่ืองจากในทางปฏิบัติพบได้ว่าบุคคลท่ีแอบอ้างชื่อ

จ�าเลยเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนจ�าเลยเอง
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อประวัติกำรเกี่ยวข้อง
กับยำเสพติดให้โทษ

ตัวอย่ำงประเด็น

การแสวงหาข้อเท็จจริงในหัวข้อประวัติการ

เกี่ยวข ้องกับยาเสพติดให ้ โทษ เป็นข้อเท็จจริง 

ส่วนหนึ่งของประวัติจ�าเลย 

การแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นอกจากใช้วิธีการ

สอบปากค�าจ�าเลยและพยาน แล้วยังใช้วิธีการตรวจหา

สารเสพติดในปัสสาวะตามแนวปฏิบัติเดิม ซ่ึงแบ่งเป็น 

๒ ขั้นตอน คือ

๑. การตรวจกรองขั้นต้น (Screening Test)

๒. การตรวจยืนยัน (Confirmation Test)

ปัสสาวะท่ีตรวจกรองขั้นต้นแล้วไม่พบสารเสพติด

หรือไม่พบข้อสงสัย สามารถรายงานผลการตรวจได้ว่า 

“ไม่พบ” (Negative) ในรายที่ตรวจกรองขั้นต้นแล้วพบ

ยาเสพติดหรือมีข้อสงสัย อาจจ�าเป็นต้องมีการตรวจใน

ขั้นตอนท่ี ๒ คือ การตรวจยืนยัน เพื่อผลการตรวจ

ที่ถูกต้องแน่นอน และให้เกิดความยุติธรรมแก่จ�าเลย 

ถ้าจ�าเลยรับสารภาพต่อพนักงานคุมประพฤติว่า 

ได้เสพยาเสพติดชนิดท่ีตรวจพบจริงและได้ลงลายมือ

ชื่อรับรองผลการตรวจสอบแล้ว พนักงานคุมประพฤติ

สามารถใช้ดุลพินิจรับฟังค�ารับสารภาพของจ�าเลย

ประกอบผลการตรวจกรองข้ันต้นเป็นพยานหลักฐาน 

เสนอในรายงานการสืบเสาะและพินิจได้ โดยไม่ต้องส่ง

ปัสสาวะไปตรวจยืนยันอีก

การเก็บปัสสาวะของจ�าเลยไปตรวจหาสารเสพติด

ให้โทษนั้น จะต้องค�านึงถึงระยะเวลาที่ศาลก�าหนดด้วย 

เช่น ศาลสั่งสืบเสาะจ�าเลยความผิดฐานเสพยาเสพติด

ให้โทษประเภท ๑ (เฮโรอนี) โดยให้เวลาสบืเสาะ ๒๐ วนั 

• จ� า เลยเคยเกี่ ยวข ้องกับ

ยาเสพตดิ ให้โทษหรือไม่

• ถ้าจ�าเลยเคยเกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดให้โทษ มีพฤติการณ ์

การเกีย่วข้องกบัยาหรอืสารเสพตดิ

ให้โทษอย่างไร เป็นผู ้เสพหรือ 

ผู้จ�าหน่าย

๔.๑.๔ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในหัวข้อประวัติกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษ
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๔.๑.๕ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในหัวข้อสุขภำพ  ภำวะแห่งจิต และสติปัญญำ

กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อประวัติกำรเกี่ยวข้อง
กับยำเสพติดให้โทษ

กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อ
สุขภำพ  ภำวะแห่งจิต และสติปัญญำ

ตัวอย่ำงประเด็น

ตัวอย่ำงประเด็น

จ�าเลยมาพบพนักงานคุมประพฤติในครั้งแรก พนักงาน

คมุประพฤตเิกบ็ปัสสาวะไว้ การเกบ็เพิม่เตมิในคร้ังท่ี ๒ 

หรือ ๓ อาจห่างกันครั้งละประมาณ ๕-๖ วัน อย่างไร

ก็ดีคดีที่จ�าเลยกระท�าความผิดในฐานความผิดอื่น

ที่ไม่ใช่คดียาเสพติดให้โทษ พนักงานคุมประพฤติ

อาจเทียบเคียงใช้วิธีเดียวกัน ทั้งนี้เพราะพฤติการณ์

การเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิให้โทษเป็นข้อเทจ็จรงิทีจ่�าเป็น

ต้องรายงานเสนอต่อศาลเสมอ 

การสอบปากค�าในหัวข้อสุขภาพ ภาวะแห่งจิต และ 

สติปัญญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ได้ก�าหนด

ให้ศาลค�านึงถึง สุขภาพ ภาวะแห่งจิต และสติปัญญา 

ประกอบดุลพินิจรอการลงโทษหรือรอการก�าหนดโทษ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

เป็นส่วนหน่ึงของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจ�าเลยในส่วน

พระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติ

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ ได้ก�าหนดไว้

ในมาตรา ๖ (๑)  ส่วนมาตรา ๖ (๒)  ได้บัญญัติ

ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ�านาจหน้าท่ีส่งตัวจ�าเลย

ให้แพทย์ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ

สอดคล้องกบัข้อก�าหนดกรงุเทพ             

ข้อที่ ๑๙...“การตรวจร่างกาย 

ข อ ง ผู ้ ห ญิ ง  ต ้ อ ง ค� า นึ ง ถึ ง 

และเครารพต่อศักดิ์ศรีของผู้หญิง  

ต้องด�าเนินการโดยเจ ้าหน้าที่ 

ท่ีได้รับการฝึกอบรม/ความเป็น 

มืออาชีพ  เพื่ อ ให ้ การตรวจ 

ได้อย่างเหมาะสม”
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อ
สุขภำพ  ภำวะแห่งจิต และสติปัญญำ ตัวอย่ำงประเด็น

สุขภาพ
• จ�าเลยเป็นโรคที่หากต้องโทษ 

จ�าคกุแล้วจะเป็นอนัตรายต่อจ�าเลย
เองหรือผู้ต้องโทษอื่นหรือไม่

• การกระท�าความผิดเกิดจาก
ความผิดปกติทางด้านสุขภาพของ
จ�าเลยหรือไม่

• จ� า เ ล ย มี ร ่ า ง ก า ย พิ ก า ร

ไม่สมประกอบหรือไม่ 

อย่างไรกต็ามในทางปฏิบัตยิงัมข้ีอจ�ากดัหลายด้าน 

ทั้ งระยะเวลาการปฏิบัติงานที่จ�ากัด ตลอดจน

งบประมาณทีใ่ช้ในการด�าเนนิการ พนกังานคมุประพฤติ 

จึงไม่สามารถส่งตัวจ�าเลยทุกรายให้แพทย์ตรวจ

เกีย่วกบัสขุภาพทางร่างกายและจติใจได้ ดังน้ันแนวทาง 

การสบืเสาะและพนิจิจงึยงัคงใช้วธิกีารเดมิคอืใช้วธิกีาร

สังเกตโดยพนักงานคุมประพฤติเป็นหลัก 

การตรวจสขุภาพร่างกาย เป็นข้อมลูเบือ้งต้นทีจ่ะ

ช่วยให้พนักงานคุมประพฤติเข้าใจถึงอิทธิพลของ

สุขภาพร่างกายของจ�าเลย ที่อาจจะส่งผลให้เกิด

การกระท�าความผิดขึ้น โดยพิจารณาจากลักษณะ

ทางกายภาพภายนอกของจ�าเลย น�้าหนัก ส่วนสูง 

อวัยวะครบถ้วนหรือไม่ สมประกอบหรือทุพพลภาพ

ในอวัยวะส่วนใด ระบบประสาทรบัรู ้ ทางตา ห ู หรอื

ระบบอื่นๆ ของร่างกายระบบใดระบบหนึ่งผิดปกติ 

บกพร่องหรือไม่ มีต�าหนิแผลเป็นรอยสักที่ใด ทั้งนี้

ยังรวมถึงการสังเกตร่องรอยอาการบาดเจ็บ รุนแรง

จากอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บ

อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจน ตลอดจนร่องรอย

ของการเสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ให้โทษบางชนิด

ข้อสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพ

๑. ในกรณีจ�าเลยเป็นหญิงพนักงานคุมประพฤติ

ควรสอบถามว่า จ�าเลยอยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ 

เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

วิเคราะห์ประเมินและท�าความเห็น ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ ข้อ ๖๔

สอดคล้องกับข้อก�าหนดกรุงเทพ 
ข้อที่ ๖๔
“ต้องสนับสนุนการใช้โทษที่มิใช่
การจ� าคุ กแก ่หญิ งที่ ตั้ งครรภ  ์
และหญิงที่มีบุตรวัยพึ่งพิง เมื่อเป็น 
ไปได้และเหมาะสม โดยพิจารณา
ใช ้โทษจ�าคุกเมื่อเป ็นความผิด 
ที่ร ้ายแรงหรือรุนแรง หรือเมื่อ 
หญิ งนั้ นแสดงลั กษณะที่ เ ป ็ น 
ภัยอันตรายต่อเนื่องและหลังจาก
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
แล้วเท่านัน้ ทัง้ต้องมกีารเตรียมการ
ที่เหมาะสมเพื่อดูแลเด็กดังกล่าว”
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๒. ข้อเท็จจรงิบางกรณีถือว่าเป็นคณุต่อจ�าเลยทีศ่าล

น�ามาใช้ประกอบดุลพินิจ มิใช่เหตุที่จะอ้างว่าวิธีการ 

คุมความประพฤติไม่เหมาะสมไม่สมควรรอการลงโทษ

จ�าคุก แต่กรณถีอืว่าเป็นอปุสรรค ต่อการก�าหนดเงือ่นไข

คุมความประพฤติเพราะเรื่องสุขภาพของจ�าเลยเอง 

ดังนั้นศาลอาจใช้วิธีรอการลงโทษจ�าคุกโดยไม่ก�าหนด

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ หรือใช้วิธีการอื่นใด

ตามความเหมาะสมได้

๓. ลักษณะร่างกายภายนอก เช่น รอยสัก รอยเข็ม

ฉีดยา เป็นข้อเท็จจริงที่น�าไปสู่การค้นหาข้อเท็จจริง

อ่ืน ๆ ลอยสักบางชนิดมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่ามาจาก

เรือนจ�า หรือมาจากทัณฑสถาน จ�าเลยบางคนสักเลข

วันที่ที่ออกจากเรือนจ�า จ�าเลยบางคนสักชื่อพ่อแม่ 

ช่ือคนรักตามร่างกาย จ�าเลยบางคนสักถ้อยค�าสั้น ๆ 

แต่มีความหมาย เช่น “พ่อ” “แม่” “เข็ดจนตาย” 

“เจ็บแล้วจ�า” วันที่ ชื่อคน ถ้อยค�าต่าง ๆ ที่สักไว้ตาม

ร่างกายจ�าเลย มกัจะเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัตวัจ�าเลย และ

มักจะมีความหมายแฝงท่ีน�าไปสู่การค้นหาข้อเท็จจริง

ในหัวข้ออื่นๆ   

ดังนั้น การบันทึกรูปร่างลักษณะร่องรอยต่าง ๆ ไว้  

แต่ไม่สามารถหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับร่องรอย 

ดังกล่าว ก็ย่อมไม่มีข้อเท็จจริงท่ีศาลสามารถน�าไปใช้

ประกอบดุลพินิจได้

๓. ร่องรอยการใช้ของมีคมกรีดตัวเองแสดงได้ว่า

ในขณะนั้นจ�าเลยจะต้องมีแรงกดดัน บีบคั้นทางจิตใจ

อย่างสูงจนถึงขั้นต้องท�าร้ายตัวเอง ควรสอบถามถึง

สาเหตุที่จ�าเลยกระท�าเพราะบางครั้งพบว่าแรงกดดัน

มาจากป ัญหาภายในครอบครัว  ป ัญหาคนรัก  
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ซึ่งจะเชื่อมโยง ไปหาข้อเท็จจริงเชิงลึกในหัวข้ออื่น ๆ 

เช่นเดียวกับการดูร ่องรอยเข็มฉีดยาตามร่างกาย 

ซึ่งนอกจากจะดูเพื่อให้รู ้ว่าจ�าเลยเคยเสพยาเสพติด  

ที่ใช้เข็มฉีดยาเป็นอุปกรณ์ในการเสพแล้ว ยังสามารถ

เชือ่มโยงไปถงึประเดน็สาเหตกุารใช้ยาเสพติดได้อกีด้วย 

ทั้ งสองกรณีนี้ ไม ่ ได ้ดู เพียงเพื่อให ้ทราบลักษณะ 

ทางกายภาพของร่องรอยต่าง ๆ

๔. กรณีจ�าเลยอ้างว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอาจ

แพร่ระบาดต่อผู้ต้องโทษคนอื่นหากไม่ได้รับการรักษา

อย่างถูกวิธี จ�าเลยป่วยเป็นโรคประจ�าตัวจ�าเป็นต้อง 

ได้รบัการรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง มฉิะนัน้อาจได้รบั

อันตรายถึงชีวิต ข้ออ้าง ในกรณีเช่นนี้เป็นประโยชน์

ต่อตวัจ�าเลย ถ้าจ�าเลยมคีวามพร้อมแจ้งให้จ�าเลยไปพบ 

แพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและขอรับใบรับรองแพทย์น�า 

มายืน่ เพือ่จะได้แนบท้ายในรายงานการสบืเสาะและพนิจิ

การตรวจภาวะแห่งจิต

ในเบื้องต ้นพนักงานคุมประพฤติอาจสัง เกต

การแสดงออก และการตอบสนองของจ�าเลยจากการ

สนทนา หากมีการตอบสนองที่แตกต่างจากบุคคลปกติ

พึงกระท�า สมควรพิจารณาส่งตัวไปเข้ารับการตรวจ

วินิจฉัยจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา

การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ จากทฤษฎีความกดดัน

มาอธบิายความแตกต่างระหว่างเพศกบัการกระท�าผดิว่า 

เพศชายและเพศหญงินัน้ประสบปัญหาเรือ่งความเครยีด

แตกต่างกัน คนละด้าน ความเครียดในผู้ชายจะน�าไปสู่

การกระท�าผิดรุนแรงทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน 

ขณะที่ความเครียดในผู้หญิงจะน�าไปสู่การกระท�าผิด 

ภาวะแห่งจิต 

•  ในปัจจุบันจ�าเลยมีภาวะ

ความผิดปกติทางจิตหรือไม่

• การกระท�าความผิดของ

จ�าเลยเกดิจากภาวะความผดิปกติ 

ทางจติหรอืไม่ เช่น ประสาทหลอน

คิดว่าผู ้ เสียหายจะท�าร ้ายตน

จึงได้ท�าร้ายผู้เสียหาย, จ�าเลยมี

ความผิดปกติชอบลักทรัพย์ของ

คนอื่น เป็นต้น
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ที่รุนแรงภายในครอบครัวเพื่อหลีกหนีหรือระบาย

ความอัดอั้นตันใจท่ีได้รับมา ซึ่งเป็นสาเหตุของการ

ท�าร้ายตนเอง เช่น การใช้ยาเสพตดิเป็นต้น นอกจากนัน้ 

การศึกษายังพบว่าระหว่างเพศหญิงและเพศชาย

ยังมีการระบายอารมณ์ความเครียดแตกต่างกัน 

แม ้ว ่ าทั้ งหญิงและชายจะรู ้ สึกโกรธเหมือนกัน 

เพศหญิงนั้นจะเก็บอารมณ์โกรธไว้ภายในจนน�าไปสู่

สภาวะซึมเศร้า รู้สึกโทษตัวเอง กระวนกระวายใจวิตก

กังวล ฯลฯ ขณะที่เพศชายจะแสดงความโกรธนั้น

ออกมาเป็นลักษณะของกิริยาที่ก้าวร้าว ต่อต้าน น�าไป

สู่การท�าลายสิ่งของและร่างกาย และที่ส�าคัญยิ่งไป 

กว่านี้งานวิจัยยังพบอีกว่าการที่เพศชายมีความเครียด

หรือโมโหแล้วมีการกระท�าผิดทางด้านร่างกาย หรือ

ทรัพย์นั้นย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านทักษะในการ 

แก้ปัญหาทีแ่ตกต่างกัน (Differences Coping Skill)

การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) โอกาส

ในการกระท�าผิด (Opportunities) การควบคุม

ทางสังคม (Social Control) และแนวโน้มใน

การกระท�าผิด (Disposition to Engage in Crime) 

หรือการควบคุมตนเอง (Self-Control)

ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาวะแห่งจิต

๑. ความผิดปกติทางจิตเกิดได้จากหลายสาเหตุ 

ที่พบได้มากในทางปฏิบัติอาการผิดปกติทางจิตมัก

เกิดจากการใช ้ยาเสพติดหรือสิ่ ง เสพติดมาเป ็น

เวลานาน ไม่ว่าจะเป็น ยาบ้า สารระเหย บ้างกเ็กดิจาก

การเสพตดิสรุามาเป็นระยะเวลานาน หากสอบปากค�า

• นอกจากนี ้จากการสอบถาม 

เบื้องต้น จ�าเลยเป็นผู ้หญิงที ่

ต้องเผชิญความรุนแรงทั้งทาง

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ หรือ

ถูกคุกคามด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม 

ได้รับผลกระทบก่อเกิดความ 

เครียด พนักงานคุมประพฤติ

พิจารณาให ้จ�าเลย ท�าแบบ

คัดกรองภาวะซึมเศร้า เพื่อเป็น 

การรับรู ้สภาวะจิตของจ�าเลย  

ในขณะนั้น และน�ามาสู ่การ

วเิคราะห์ประเมนิจ�าเลยเกีย่วกบั

สภาวะการปรับตัวและน�าเสนอ

ความเห็นต่อศาลต่อไป

(แบบคดักรองภาวะซมึเศร้า 

รายละเอียดตามเอกสารภาค

ผนวก ก)

(ประเด็นเหล่านี้ความส�าคัญ

อยูท่ีก่ารกระท�าความผดิเกดิจาก

ความผิดปกติทางจิต มไิด้เกดิจาก

กมลสันดานอันชั่ ว ร ้ ายของ 

จ�าเลย เกี่ยวกับเร่ืองนี้มีระบุไว ้

ในประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๕ คือ  

“ผูใ้ดกระท�าความผดิ ในขณะ 

ไม่สามารถรู ้ผิดชอบ หรือไม่

สามารถบังคับตนเองได้เพราะมี
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จิตบกพร ่อง โรคจิตหรือจิต

ฟั ่นเฟือน ผู ้นั้นไม่ต้องรับโทษ

ส� าห รับความผิดนั้ น  แต ่ถ ้า

ผู้กระท�าความผิดยังสามารถรู ้

ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถ

บังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับ

โทษส�าหรับความผิดนั้น แต่ศาล

จะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมาย

ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

เพียงใดก็ได้”)

ในเรือ่งดงักล่าวจะวเิคราะห์ได้ว่าความผดิปกตเิกดิจาก

อะไร ท่ีส�าคัญคือจ�าเลยต้องมีภาวะทางจิตผิดปกติ

ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน มิใช่ว ่าพอกระท�า 

ความผิดก็อ้างว่ามีความผิดปกติทางจิตเพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์ในทางคดี ในกรณีนี้สามารถสอบปากค�า

พยาน เพื่อหาข้อเท็จจริงได้ ซึ่งไม่ว่าความผิดปกติจะ

เกิดจากสาเหตุใดก็ตามหากจ�าเลยกระท�าความผิด

เพราะความผดิปกตทิางจติแล้ว จ�าเลยย่อมได้ประโยชน์

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕

๒. ข้อเท็จจริงว่าจ�าเลยมีความผิดปกติทางจิตนั้น

ถือเป็นคุณต่อจ�าเลยท่ีศาลน�ามาใช้ประกอบดุลพินิจ 

มิใช่เหตุที่จะอ้างว่าวิธีการคุมความประพฤติไม่เหมาะ

สมไม ่สมควรรอการลงโทษจ�าคุก แต ่ถือว ่าเป ็น

อุปสรรคต่อการก�าหนดเงื่อนไข คุมความประพฤติ

เพราะภาวะทางจิตที่ผิดปกติ ดังน้ันศาลอาจใช้วิธี

รอการลงโทษจ�าคุกโดยไม่ก�าหนดเง่ือนไข เพ่ือคุม

ความประพฤต ิหรอืใช้วธิกีารอืน่ใดตามความเหมาะสมได้

๓.  ในทางปฏิบัติให้พิจารณากริยาท่าทางจ�าเลย

จากการสอบปากค�า แล้วบันทึกไว้ว่ามีความผิดปกติ

หรือไม่ ถ้ามีความผิดปกติให้บันทึกรายละเอียดพอ

สังเขป โดยเทียบเคียง กับคนปกติ เช่น “จ�าเลยแสดง

ท่าทางเศร้าซมึเหม่อลอย ไม่ตอบสนองต่อสภาพตา่ง ๆ  

ตอบค�าถามวกวน ไม่มีเหตุไม่มีผล พูดจาในลักษณะ

เพ้อเจ้อ หรอืแสดงออกทางการกระท�าหรอืทางอารมณ์

อย่างรุนแรงฉุนเฉียว ตลอดจนปรากฏลักษณะของ

อาการประสาทหลอนทางตา เห็นภาพหลอนต่าง ๆ 

หรือประสาทหลอนทางหูได้ยินเสียงต่าง ๆ ” เป็นต้น
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สติปัญญา

• การกระท�าความผิดของ

จ�าเลยเกดิจากภาวะความผดิปกติ

ทางสติปัญญาหรือไม่

• ในปัจจุบันจ�าเลยมีภาวะ

ความผิดปกติของสติปัญญหรือไม่

(ข้อเท็จจริงในเรื่องสติปัญญา

ยังถือเป็นเหตุบรรเทาโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๗๘ กล่าวคือ

 มาตรา ๗๘ “เมื่อปรากฏว่า

มีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มี

การเ พ่ิมหรือการลดโทษตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

นี้หรือกฎหมาย อื่นแล้วหรือไม่ 

ถ ้าศาลเห็นสมควร จะลดโทษ

ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษ ที่จะลงแก่ 

ผู ้กระท�าความผิดน้ันก็ได้ เหตุ

บรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู ้กระท�า

ความผดิเป็นผูโ้ฉดเขลาเบาปัญญา 

ตกอยู ่ในความทุกข์อย่างสาหัส 

มีคุณความดีมาแต ่ก ่อน รู ้สึก 

ความผิดและพยายามบรรเทาผล

ร้ายแห่งความผิดน้ัน ลุแก่โทษ  

ต่อเจ้าพนักงาน หรือให้ความรู ้ 

แก ่ศาล อันเป ็นผลประโยชน ์

แก่การพจิารณา หรอืเหตอุืน่ทีศ่าล

เหน็ว่ามลีกัษณะท�านองเดยีวกนั”)

ข้อสังเกตเกี่ยวกับสติปัญญา

๑. เรื่องสติปัญญามักเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษา

อบรม และการประกอบอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามการวัด

ระดับสติปัญญาของบุคคล มิได้พิจารณาเพียงว่า 

การศึกษาสูง มีอาชีพการงานท่ีดี แล ้วจะต้องม ี

สติปัญญาดีเสมอไป หรือจ�าเลยที่มีบุคลิกภาพไม่

กระตือรือร้น เซื่องซึม ตอบค�าถามช้า ก็ยังไม่อาจ 

สรุปได้ว่าจ�าเลยมีสติปัญญาไม่ดีเช่นกัน ดังนั้นในทาง 

ปฏิบัติจึงให ้พนักงานคุมประพฤติบันทึกเพียงว ่า  

ปรากฏความผิดปกติหรือไม่

๒. การพิจารณาว่าจ�าเลยเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา

หรือไม่ จะต้องดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปมิใช่พิจารณา

เพียงวุฒิการศึกษา ตัวอย่างเช่น จ�าเลยจบการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แต่วางแผนยักยอกเงินนายจ้าง

ด้วยกลวิธีอันแยบยล กรณีก็ไม ่ถือว ่าจ�าเลยเป็น

ผู้โฉดเขลาเบาปัญญา

แต่อีกกรณีหนึ่ง จ�าเลยจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๓ 

เดินเข้าไปลักทรัพย์จากร้านค้าต่อหน้าต่อตาพนักงาน

รักษาความปลอดภัยและพนักงานขายของร้านค้า 

โดยไม่มพีฤตกิารณ์ของการใช้ก�าลงัข่มขูห่รืออาวธุ กรณี

เช่นน้ีอาจถือได้ว่าจ�าเลยเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาได้ 

แต่แม้จ�าเลยจะได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ ถ้าข้อเท็จจริง

จากการสืบเสาะปรากฏว่าจ�าเลยมีพฤติกรรมลักทรัพย์

ของผู ้ อื่ น เป ็นประจ� าก็ อาจแสดงได ้ ว ่ าจ� า เลย 

มีความผิดปกติทางจิต หรือจ�าเลยอาจมีนิสัยลักขโมย

ก็เป็นได้ ดังนั้น การพิจารณาในเรื่องนี้พนักงาน

คุมประพฤติจะต้องดูพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบกับ

ข้อเท็จจริงที่มี
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๓. สุขภาพ ภาวะแห่งจิต และสติปัญญา ที่มีความ

ผิดปกติ ถือเป็นประเด็นส�าคัญ ดังนั้น หากปรากฏ

ความผิดปกติ พนักงานคุมประพฤติควรสอบปากค�าให้

ได้ข้อเท็จจริงโดยสังเขปว่ามีความผิดปกติอย่างไร 

เพียงใด และถ้าจ�าเลยอ้างว่าจ�าเลยมีความผิดปกต ิ

ทางสขุภาพ ภาวะแห่งจติ หรอืสตปัิญญา ถอืเป็นข้ออ้าง

ที่ท�าให้จ�าเลยได้รับประโยชน์ พนักงานคุมประพฤติ

จะต้องส่งตัวจ�าเลยให้ผู ้ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ

ในด้านนั้น ๆ ตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวด้วย

การสอบปากค�าในหัวข้อการศึกษาอบรม และอาชีพ

ข้อสังเกต

๑. การสอบปากค�าในเรื่องการศึกษาและการ

ประกอบอาชพีนี ้มสีิง่ทีต้่องใช้ความระมดัระวงัอย่างมาก 

คือต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง

จะเกิดผลเสียต่อจ�าเลยตามมาภายหลังหรือไม่ เช่น 

• บางสถาบันการศึกษามีความเข ้มงวดมาก  

ถ้าทราบว่า จ�าเลยกระท�าความผิดก็จะลงโทษใน 

สถานหนักให้ออกจากการเรียน ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อ 

จ�าเลยในระยะยาว ในกรณีนี้ต้องผ่อนปรนโดยให้จ�าเลย

น�าหลักฐานทางการศึกษามาแสดงเอง    

• ในเรื่องการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกัน นายจ้าง

บางรายเมื่อทราบว่าจ�าเลยถูกจับกุมด�าเนินคดีอาจให้

๔.๑.๖ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในหัวข้อกำรศึกษำอบรม และอำชีพ

• จ�าเลยอยูร่ะหว่างการศกึษา

หรือไม่ 

• จ�าเลยจบการศึกษาชั้นใด 

(ส�าหรบัความผดิบางฐานความผดิ

จะแสดงให้เห็นว่าจ�าเลยกระท�า

ความผิดโดยควรทราบว่าเป็น

ความผิดหรือไม่)

• จ�าเลยประกอบอาชีพโดย

สุจริต และเป็นกิจจะลักษณะ

หรือไม่
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จ�าเลยออกจากงาน ถ้าหากจ�าเลยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

ในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ก็ย่อมท�าให้ครอบครัว

จ�าเลยได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน ควรให้จ�าเลย

น�าหลักฐานการประกอบอาชีพมาแสดงเอง ดังนั้น 

ควรพิจารณาให้รอบคอบประกอบด้วยความเมตตาและ

ความปรารถนาดีด ้วยความจริงใจต ่อจ�าเลยเสมอ 

มิใช่มุ่งแต่แสวงหาข้อเท็จจริงโดยไม่สนใจผลร้ายที่จะ 

เกิดแก่ตัวจ�าเลย  

๒. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา สถานที่

ประกอบอาชพี รายได้ เพือ่นร่วมงาน ถอืเป็นรายละเอยีด

ทีท่ีส่นับสนนุข้อเทจ็จรงิหลกั ว่ามคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงใด 

เช่น ในเรื่องของที่ตั้งสถาบันการศึกษา สถานที่ประกอบ

อาชีพ มักเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในขณะนั้น

๓. จ�าเลยบางรายให้ถ้อยค�าว่าประกอบอาชพีรับจ้าง

ทั่วไป พนักงานคุมประพฤติจะต้องสอบถามให้ได้ข้อเท็จ

จริงว่าการรับจ้างท่ัวไปน้ัน ท�าอะไร มีรายได้อย่างไร 

เนือ่งจากการประกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไปมคีวามใกล้เคยีง

กบัการไม่ได้ประกอบอาชพีเป็นกจิจะลกัษณะ ซ่ึงถอืเป็น

ผลเสียต่อจ�าเลย

๔. การประกอบอาชีพ ประเด็นส�าคัญอยู่ที่อาชีพ

ในปัจจบุนั จ�าเลยประกอบอาชพีอะไร สจุรติหรอืไม่ อาชพี

เป็นกิจจะลักษณะหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงนี้จะไปเกี่ยวพัน

กับรายได้ อันจะเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่าจ�าเลยต้อง

รับภาระอุปการะบุคคลอื่นว่ามีความเป็นไปได้เพียงใด

ตลอดจนเรื่องการบรรเทาความเสียหาย คือ 

จ�าเลยมีความสามารถในการชดใช้ความเสียหายได้

หรือไม่เพียงใด เช่นผู้เสียหายเรียกเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

แต ่จ�า เลยไม ่มีงานท�าหรือท�างานได ้ เ งินเดือนละ 

๕,๐๐๐ บาท แต ่ตกลงว ่าจะผ ่อนช�าระเดือนละ 
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๑๕,๐๐๐ บาท ก็ต้องสอบปากค�าจ�าเลยให้รู้ที่มาของ

เงินด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด บางกรณีปรากฏว่า

จ�าเลยตกลงช�าระค่าเสียหาย ทั้งที่รู ้อยู ่ก่อนแล้วว่า 

จ�าเลยเองไม่สามารถช�าระค่าเสียหายตามจ�านวน

ที่ตกลงได้ แต่เป็นการกระท�าเพื่อให้ศาลลงโทษจ�าเลย

ในสถานเบา    

๕. การศึกษาอบรม และการประกอบอาชีพนั้น 

ไม่จ�าเป็นต้องมีอยู่ก่อนการกระท�าความผิด แม้หลัง

กระท�าความผิดจ� า เลยเพิ่ งจะเข ้ ารับการศึกษา 

หรือเพิ่งเริ่มประกอบอาชีพ จ�าเลยก็ยังได้รับประโยชน์

จากข้อเท็จจริงเหล่านี้ เพราะไม่มีกฎหมายบังคับไว้ว่า

ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะต้องเกิดก่อนการกระท�าความผิด 

แต่ข ้อเท็จจริงเหล่านี้ศาลจะใช้ดุลยพินิจประกอบ 

ข้อเท็จจริงอื่นเองว่าจ�าเลยควรได้รับประโยชน์หรือไม่   

๖. ในส่วนของการประกอบอาชีพ จ�าเลยบางคน

เปลี่ยนงานอยู่เสมอ มักมีเหตุผลที่ท�าให้ต้องเปลี่ยนงาน

เป็นประจ�า จ�าเลยบางรายเปลี่ยนงานบ่อยเพราะขาด

ความหนักแน่น ขาดความอดทนในการท�างาน ท�าผิด

กฎระเบียบ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย จ�าเลยบางราย

ไม่สามารถเข้ากบัเพือ่นร่วมงานหรอืนายจ้างได้  ในขณะที่ 

จ�าเลยบางรายมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยในที่ท�างาน

ของตนจนต้องเปลี่ยนที่ท�างานอยู่ร�่าไป

๗. กรณีที่จ�าเลยไม่ได้ท�างานสาเหตุเพราะอะไร  

และจ�าเลยด�ารงชีพอยู่ได้อย่างไร ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ 

การประกอบอาชพีของจ�าเลยจะชีใ้ห้เหน็ความรับผิดชอบ 

ของจ�าเลย และฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเป็นเหตุ

ปัจจัยที่ส ่งผลให้จ�าเลยกระท�าความผิดในบางฐาน

ความผิด เช่น ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปัญหา 

ทางเศรษฐกิจก็มีส่วนท�าให้จ�าเลยกระท�าความผิด
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อนิสัย และควำมประพฤติ ตัวอย่ำงประเด็น

๔.๑.๗ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในหัวข้อนิสัย และควำมประพฤติ

การสอบปากค�าในหัวข้อนิสัย และความประพฤติ

“นิสัย” หมายความว่า ความประพฤติที่เคยชิน

“ประพฤติ” หมายความว่า ความเป็นไปอันเกี่ยวด้วย

การกระท�าหรือปฏิบัติตน

เมื่อพิจารณาตามความหมายแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะ

เรียกว่าเป็นนิสัยได้นั้นก็คือ ความประพฤติที่กระท�า

เป็นประจ�าจนเคยชนินัน่เอง ส่วนความประพฤตินัน้ไม่ใช่

สิง่ทีท่�าเป็นประจ�าจนเคยชนิแต่เป็นกระท�าเพยีงครัง้คราว  

ข้อสังเกต

๑. การที่จะระบุได้ว่าจ�าเลยมีนิสัย ความประพฤติ

เช่นไร พิจารณาจากรูปแบบการใช้ชีวิต หรือวิถีชีวิตที่

ด�ารงอยูใ่นชวีติประจ�าวนั โดยจ�าเป็นต้องอาศยัข้อเทจ็จรงิ

จากตัวจ�าเลยเองและพยาน มิใช่อาศัยเพียงข้อเท็จจริง

ในคดี เช่น จ�าเลยท�าร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อปกป้องตนเอง

จากการถูกท�าร้าย จะสรุปว่าจ�าเลยมีอารมณ์ร้อนย่อม

ไม่ถูกต้อง เนื่องจากในภาวะเช่นนั้นวิญญูชนย่อมต้อง

ปกป้องตนเอง จ�าเลยความผิดฐานลักทรัพย์ยังไม่อาจ

สรุปได้ว่าจ�าเลยมีนิสัยลักขโมย จ�าเป็นต้องมีพยาน

หลกัฐานอืน่ประกอบด้วย ในกรณทีีไ่ม่มพียานหลักฐานอืน่

ประกอบ รายงานศาลได้เพียงว่าไม่ปรากฏว่าจ�าเลย 

เคยมีพฤติกรรมในด้านดังกล่าว  

๒. การสอบปากค�าเรื่องนิสัยและความประพฤติต้อง

ประเมินว่าสิ่งที่จ�าเลยตอบนั้น ตอบบนพ้ืนฐานของ

ความเป็นจรงิ เป็นความรู้สึกของจ�าเลย หรือตอบเพราะ

ต้องการเอาตัวรอด โดยทั่วไปในเรื่องที่ไม่ใช่ข้อดีจ�าเลย

มักแบ่งรบัแบ่งสูค้อืยอมรบับ้างบางส่วน เช่น การสบูบหุรี่

ดื่มสุราก็จะบอกว่าเป็นครั้งคราว ทั้งที่สูบบุหรี่ดื่มสุรา 

• จ� า เ ล ยมี นิ สั ย  ค ว าม

ประพฤติที่ เป ็นส ่วนดี  หรือ

เสื่อมเสียหรือไม่ เพียงใด  

นสัิยความประพฤติในส่วนดี

ก็ถือเป็นประเด็นส�าคัญที่ศาล

น�ามาใช้ประกอบดุลยพินิจได้

เช่นกัน ในส่วนการพิจารณาว่า

นิสัยความประพฤติของจ�าเลย

มีความเสื่อมเสียหรือไม่เพียงใด 

พจิารณาตามหลกักฎหมายและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

• นิสัยและความประพฤติ

ในส่วนดี เป็นส่วนที่ศาลรับฟัง

ประกอบดุลยพินิจได้ มิใช่ว่าจะ

เสนอรายงานเฉพาะในส่วนที่

ไม่ดีเท่านั้น
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อนิสัย และควำมประพฤติ

กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อบ้ำน และสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่ำงประเด็น

ตัวอย่ำงประเด็น

เป็นประจ�าทุกวัน ส่วนข้อมูลท่ีส่งผลร้ายต่อจ�าเลย

โดยตรง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้จ�าเลย

กระท�าความผิด จ�าเลยมักจะไม่ให้ข้อมูล การจะได้

ข้อมูลในส่วนนี้มาจากพยาน เช่น มีนิสัยอันธพาล เกเร 

ดื่มสุราอาละวาดขาดสติ นิสัยลักเล็กขโมยน้อย   

๓. ในบางคดีแม้จะพบความเชื่อมโยงระหว่างนิสัย

ความประพฤติ ท่ี เสื่ อมเสียกับความผิดที่ จ� า เลย 

ถูกด� า เนินคดี  แต่ยังต้องระมัดระวัง ไม่ด่วนสรุป 

ในรายงานการสืบเสาะและพินิจว ่าจ�าเลยมีนิสัย 

ความประพฤติท่ีเสื่อมเสีย หากไม่มีพยานหลักฐาน 

เพยีงพอ

๔.๑.๘ แนวทำงประเด็นกำรสอบปำกค�ำในหัวข้อบ้ำน และสิ่งแวดล้อม

การสอบปากค�าในหัวข้อบ้าน และสิ่งแวดล้อม

ข้อสังเกต

๑. โดยทั่วไปจ�าเลยย่อมต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

ภูมลิ�าเนาทีอ่ยูอ่าศยัของตนเองเป็นอย่างด ีซึง่เป็นข้อมลู

เบื้องต้นที่ใช ้ส�าหรับการสืบเสาะ การส่งประเด็น 

การออกค�าสั่งเรียกพยาน จ�าเลยบางรายอ้างว่าไม่ทราบ

ทีอ่ยูท่างทะเบียน เพราะจ�าไม่ได้บ้าง บัตรประจ�าตัว

ประชาชนหายบ้าง เมื่อให้วาดแผนที่จ�าเลยก็วาดแผนที่

ผิดไปจากที่อยู่จริง หรืออ้างว่าวาดแผนที่ ไม่เป็นบ้าง 

พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อสังเกตว่าจ�าเลยก�าลัง

ปิดบังข้อมูลบางประการ อาจเป็นเพราะไม่ต้องการให้

ครอบครัวหรือชุมชนทราบเรื่องที่ตนกระท�าความผิด 

หรือปิดบังข ้อเท็จจริงที่อาจเป็นผลเสียต่อจ�าเลย 

๑. จ�าเลยมีท่ีอยู ่อาศัยเป็น 

กิจจะลักษณะหรือไม่ ประเดน็ใน 

เรื่องนี้ จงึไม่ใช่ลกัษณะของบ้าน  

ว่าเป็นแบบใด แต่ประเดน็อยูท่ีว่่า

จ�าเลยมีที่อยู่เป็นกิจจะลักษณะ 

หรอืเป็นบคุคลเร่ร่อน เพราะมผีล  

ต่อการใช้วธิกีารคมุความประพฤติ 

ส่วนประเด็นเร่ืองภาระค่าใช้จ่าย

ส�าหรับที่พักอาศัย พักอาศัย  

อยู ่กับใครและลักษณะของที่อยู่

อาศยั เป็นประเด็นรองทีเ่ชือ่มโยง 

ไปสู่ข้อเท็จจริงในหัวข้ออื่น ๆ  
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อบ้ำน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงประเด็น

บางประการ การป้องกันไม่ให้จ�าเลยลวงในเรื่องที่อยู่

อาศัยจะต้องท�าความเข้าใจกับจ�าเลยก่อนจ�าเลย

ให้ข้อมูลว่า การที่จ�าเลยมีที่อยู ่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

เป็นเหตุหนึ่ง ทีศ่าลจะน�ามาพจิารณาในการรอการลงโทษ 

จ�าคุกและก�าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ 

หากจ�าเลยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ พนักงานคุมประพฤติ

ไม่พบทีอ่ยู่ตามท่ีจ�าเลยแจ้งหรอืพบแต่ไม่ใช่ทีอ่ยูท่ีแ่ท้จรงิ

ของจ�าเลย ย่อมแสดงว่าจ�าเลยอาจไม่มีที่อยู่เป็นหลัก

แหล่งซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวจ�าเลยเอง จ�าเลยก็จะเห็น

ประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่แท้จริง  

๒. กรณีท่ีจ�าเลยมีการย้ายท่ีอยู ่หลายครั้งจะต้อง

สอบถามสาเหตุของการย้ายแต่ละครั้ง แต่ไม่จ�าเป็นต้อง

บันทึกรายละเอียดทางกายภาพของสถานที่เคยย้ายไป

พักอาศัยอยู่ในการย้ายทุกครั้ง แต่ควรบันทึกเฉพาะ

ประเด็นที่ส�าคัญ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับเรื่องการศึกษา 

การประกอบอาชีพ 

๓. บ้านและสภาพแวดล้อมของจ�าเลยจะเป็นอย่างไร

นัน้ เป็นลกัษณะทางกายภาพในพืน้ทีเ่ดยีวกนัมกัมสีภาพ

ปัญหาอย่างเดียวกัน บางพื้นท่ีในบางจังหวัดมีชื่อเสียง 

และเป็นท่ีรู้กันโดยท่ัวไปว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด การพนัน อาชญากรรม หากพนักงาน

คุมประพฤติไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ดังกล่าวก็มักจะไม่ทราบ

ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ ซึ่งหากรายงานการสืบเสาะและ

พินิจเสนอข้อเท็จจริงแตกต่างในทางตรงข้าม ก็จะท�าให้

รายงานฉบับนั้นขาดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยาย  

๒. สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัย

ผลักดันให้จ�าเลยกระท�าความผิด 

หรือท�าให้จ�าเลยไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความ

ประพฤติที่ศาลก�าหนดหรือไม่ 

ประเด็นในเรื่องนี้ไม่ใช่ลักษณะ

ของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นแบบใด 

แต่ ข้ึนอยู ่กับส่ิงท่ีเป ็นป ัจจัย 

ในการส่งเสริมหรือผลักดันให้

จ�าเลยกระท�าความผดิ โดยเฉพาะ 

บางฐานความผิดที่สิ่งแวดล้อม

มีผลอย่างมาก เช่น คดีเกี่ยวกับ

ยาเสพติด นอกจากนี้ ในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมยังต ้องพิจารณา

ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม

กบัฐานความผิดด้วย เช่น จ�าเลย

ในคดียาเสพติดพักอาศัยอยู่ใน

ชุมชนที่ เป ็นแหล่งยาเสพติด 

ย่อมมีความเสี่ยงในการ กระท�า

ความผิดซ�้าสูง แต่ถ้าจ�าเลยใน

ความผิดฐานขับรถประมาท

พักอาศัยอยู ่ในชุมชนเดียวกัน 

ย่อมไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับฐานความผิด
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กำรสอบปำกค�ำในหัวข้อบ้ำน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงประเด็น

๔. การก�าหนดว ่าพื้นที่ ใดมีป ัญหาในเรื่ องใด 

แม้พนักงานคุมประพฤติจะมองดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย 

แต่ในความเป็นจริงเป็นการยากในการบอกว่าอย่างใด

ถือว่าเป็นปัญหาแล้วเนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการวัด 

และถึงแม้จะถือว่าเป็นปัญหาแล้ว ก็ไม่ควรน�ามาใช้ 

เป็นเงือ่นไขหลกัในการพจิารณาว่าจ�าเลยรายใดสามารถ

ใช้วิธีการคุมประพฤติได้หรือไม่ เนื่องจากการเลือก

ที่อยู่อาศัยมิใช่ว่าบุคคลทุกคนจะเลือกได้อย่างอิสระ 

ในบางครั้งก็เป็นไปตามครอบครัวดั้งเดิม การศึกษา 

การประกอบอาชีพ เป็นต้น

๕. ข้อมูลในหัวข้อนี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลในส่วน

อื่นด้วย เช่น เรื่องความเสียหายและการบรรเทาผลร้าย 

ตัวอย่างในคดีขับรถประมาทคดีหนึ่งมีการเยียวยา

ความเสียหาย ผู ้ เสียหายเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท  จ�าเลยก็ตกลงจ่ายตามที่ผู้เสียหาย

เรียกร้อง แต่เมื่อพนักงานคุมประพฤติออกสืบเสาะ

บ้านและสภาพแวดล้อมปรากฏว่าบ้านพักของจ�าเลย

เป็นกระท่อมไม้เก ่า ๆ ปลูกสร้างบนที่สาธารณะ 

ข้อเท็จจริงอย่างนี้อาจท�าให้คิดไปได้ว่า ตัวจ�าเลยเอง 

รู้ตัวว่าไม่มีทางช�าระค่าเสียหายได้ และต้ังใจจะผิดนัด

ช�าระหนีต้ัง้แต่ต้นแล้ว จ�าเลยอาจตกลงชดใช้ค่าเสยีหาย

เพื่อให้ศาลลงโทษในสถานเบา   
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๔.๒  เทคนิคทักษะที่จ�ำเป็นในกำรสอบปำกค�ำ

เทคนิคในกำรสอบปำกค�ำ ข้อสังเกต/ตัวอย่ำงประโยค

เทคนิคการตั้งค�าถาม

พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้ค�าถามเพื่อให้ได้

ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูลทาง

สังคม มูลเหตุจูงใจ ภูมิหลัง ภาระในการเล้ียงดูบุตร

ของจ�าเลยหญิง การเป็นมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตร

ตามล�าพงั ปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง ภาวการณ์

ทางสังคมรวมถึงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

เหตุผลในการกระท�าผิด เป็นต้น

 ค�าถามแบบเปิด 

เป็นการเปิดกว้างในเรื่องค�าตอบ มิใช่ค�าตอบว่าใช่

หรือไม่ใช่ เป็นการเปิดโอกาสให้จ�าเลยเปิดเผยถึงสิ่งที่

อยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ี 

เกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งอาจน�าไปสู่ข้อมูลส�าคัญที่อาจจะ 

ไม่ได้คดิทีจ่ะถาม พนักงานคมุประพฤตอิาจจะได้ทราบ

ถงึสิง่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัเหตกุารณ์มากกว่าการถามค�าถาม

แบบปิด ค�าถามแบบเปิดมีผลกระทบในทางบวก

ต่อความรู ้สึกของจ�าเลย เนื่องจากจ�าเลยมีอิสระ

มากกว่า ในการบอกเล่าเรือ่งราวตามแนวทางของตนเอง 

เป็นการสื่อให้เห็นว่ามีการให้เกียรติจ�าเลย นอกจากนี้

ค�าถามแบบเปิดช่วยให้มีการระบายความรู้สึกดีกว่า

ค�าถามแบบปิดท�าให้เกิดบรรยากาศของสัมพันธภาพ

ในการโต้ตอบกันระหว่างสอบปากค�า ส่วนค�าถาม 

แบบปิดท�าให้เกิดความรู้สึกท่ีว่าบทบาทของจ�าเลย 

เป็นเพียงผู้ให้ค�าตอบ จ�าเลยมักจะตอบค�าถามด้วย

ข้อมูลจ�ากัด ค�าถามเช่นนัน้ท�าให้พนกังานคมุประพฤติ

มภีาระหนกั พนกังานคมุประพฤตทิีถ่ามค�าถามแบบปิด 

จะต้องคิดค�าถามต่อไปอยู่ตลอดเวลา ส่วนค�าถาม 

แบบเปิดจะปล่อยให้หน้าที่นี้เป็นของจ�าเลย

อย่างไรก็ตามค�าถามแบบเปิด

ก็มีข้อเสียบ้าง คือ อาจจะเป็นการ

เปิดโอกาสให้จ�าเลยทีต้่องการปิดบงั

ข้อมูล ให้ถ้อยค�าไม่ตรงต่อความ

เป็นจริงเบี่ยงเบนประเด็น และใช้

เ วล า ในการสอบปากค� ามาก 

โดยเฉพาะในจ�าเลยรายทีย่งัมคีวาม

สับสน ตื่นกลัว และหากพนักงาน

คุมประพฤติไม ่จับประเด็นให้ดี 

ก็อาจพลาดประเด็นส�าคัญ
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เทคนิคในกำรสอบปำกค�ำ ข้อสังเกต/ตัวอย่ำงประโยค

ค�าถามแบบปิด

ค�าถามแบบปิดมีความเหมาะสมเมื่อจ�าเลยไม่

แน่ใจหรือมีความสับสนต่อเหตุการณ์ และพนักงาน

คุมประพฤติต้องการข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง ค�าถาม

แบบปิดช่วยจ�าเลยที่พูดน้อยให้เริ่มต้นได้ ค�าถาม

แบบปิดช่วยให้ขอบเขตของการสอบปากค�าแคบลง

และจ�ากัดไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง พนักงาน

คุมประพฤติอาจจะใช้ค�าถามแบบปิดเพ่ือให้การ

ปฏิสัมพันธ์ช้าลงและลดความอ่อนไหวทางอารมณ์

ของจ�าเลย ลดความรนุแรงของความรูส้กึ ช่วยให้จ�าเลย

ใจเย็นลง ค�าถามแบบปิด เป็นการกระตุ้นความจ�า

ของจ�าเลยเพื่อให้ได้ข้อมูล ในขณะที่ค�าถามแบบเปิด

ต้องการให้จ�าเลยให้ข้อมูลแต่ไม่ได้ให้แนวทางมากนัก 

พนักงานคุมประพฤติที่มีเวลาจ�ากัดอาจจะเลือกใช้

ค�าถามแบบปิด 

ค�าถามน�า

ค�าถามน�าเป็นการถ่ายทอดค�าพูดเป็นค�าถามในวิธี

ที่ชี้น�าจ�าเลยให้ค�าตอบที่ผู้ถามต้องการจะใช้ค�าถามน�า

เมือ่มคีวามคาดหวงัถงึสิง่ทีจ่�าเลยอาจจะพดู ค�าถามน�า

ท�าให้มีความยากต่อจ�าเลยในการตอบค�าถามอย่าง

อิสระ พนักงานคุมประพฤติอาจไม่ได้ถามเพื่อต้องการ

ค�าตอบแต่เป็นความต้องการการยืนยัน 

• ซึ่งบางครั้งอาจใช้เป็นเทคนิค

ลวงให้จ�าเลยบางรายติดกับ เช่น 

“คุณจะมีต�าแหน่งหน้าท่ีท่ีดีกว่านี้  

ถ้าคุณเลิกดื่มสุรา ใช่หรือไม่”

• การเลือกที่จะเน้นก็เป็นการ

ชี้น�าค�าตอบ เช่น “ถ้าคุณรักภรรยา

ของคุณจริง ๆ คุณคิดว่าคุณจะท�า

แบบนั้นหรือไม่”

ค�าว่า “จริง ๆ ” เป็นสิ่งที่มี

อิทธิพลทางอารมณ์ในการท�าให้ 

เกิดค�าตอบที่เอนเอียง
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ค�าถามซ้อน

เป็นการถามมากกว่าหนึ่งค�าถามในเวลาเดียวกัน 

ในขณะที่ถามค�าถามแรก ผู้ถามก็ตัดสินใจว่าค�าถาม

ใหม่จะดีกว่า ก่อนที่จ�าเลยจะตอบค�าถาม ผู้ถามก็ถาม

ค�าถามทีส่อง ท�าให้สถานการณ์มคีวามสบัสน บ่อยคร้ัง

ที่ค�าถามที่สองเปลี่ยนกรอบอ้างอิง หรือเนื้อหา

คลาดเคลื่อน หรือถามในเรื่องบางอย่างที่ค่อนข้าง

แตกต่าง เป็นเหตุให้จ�าเลยมีปัญหาในการตัดสินใจ

ว่าจะตอบค�าถามใดในหลาย ๆ ค�าถามเหล่านั้น 

อาจเป็นการให้ทางเลือกจ�าเลยในการตอบค�าถามที่

เป็นผลเสียต่อจ�าเลยน้อยที่สุด โดยละเลยค�าถามอื่น 

ส�าหรับพนักงานคุมประพฤติแล้วค�าถามหลายค�าถาม

ก่อให้เกิดความเสี่ยงอีกอย่าง คือ การถามค�าถามเป็น

ชุด ๆ พนักงานคุมประพฤติอาจจะลืมว่าจ�าเลยไม่ได้

ตอบค�าถามแรก โดยพนักงานคุมประพฤติอาจจ�าได้

เพียงว่าค�าถามได้ถูกถามไปแล้ว 

ค�าถามบิดเบือนหรือสับสน

เป็นค�าถามที่ขาดความชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งที่

ผู้ถามต้องการถาม ซึ่งค�าถามแบบนี้เป็นค�าถามที่ไม่มี

ความม่ันใจว่าต้องการถามประเด็นใด น�าไปสู่ความ

ไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจ�าเลยอาจจะบิดเบือนค�าตอบ

“คุณคิดอะไร”        

“คุณคาดการณ์อะไรเกี่ยวกับ

ส่ิงท่ีเธอต้องการท�า หรือส่ิงท่ีเธอ

ชอบ” 

“เพราะเหตุใดคณุจงึคาดการณ์

ว่าเธอก�าลังกระท�าตามแนวทาง

ของเธอ”

“คุณคิดว่าคุณและพ่อของคุณ

เริม่ขดัแย้งกนัตัง้แต่เมือ่ไหร่ เป็นมา

นานแค่ไหน เป็นมาต้ังแต่ตอนท่ีแม่

เสียชีวิตหรือก่อนหน้านั้น คุณเข้า

กับพ่อของคุณไม่ได้เสมอมาเลย

หรือไม่”

“คณุลงโทษเขาอย่างไรเมือ่เขา

ประพฤติตัวไม่เหมาะสม คุณใช้

การพักงานหรือไม่” ซ่ึงจ�าเลย

ตอบว่า ใช่ กับค�าถามที่สอง และ

ไม่ได้ตอบค�าถามแรก
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เทคนิคในกำรสอบปำกค�ำ ข้อสังเกต/ตัวอย่ำงประโยค

• เช่น ไม่ควรถามว่า 

“ท�าไมคุณจึงมีความล�าบาก 

ในการบอกสามีของคุณเกี่ยวกับ 

ส่ิงที่เขาท�าซ่ึงท�าให้คุณร�าคาญ” 

• แต่ควรถามว่า 

“คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นหาก

คุณได้บอกสามีของคุณเกี่ยวกับส่ิง

ที่เขาท�า ซึ่งท�าให้คุณร�าคาญ” 

• ไม่ควรจะถามว่า 

“ท�าไมคุณจึงกลัวการตรวจทาง 

การแพทย์” 

• แต่ควรจะถามว่า 

“อะไรท�าให้คุณกลัวเกี่ยวกับ

การตรวจทางการแพทย์”

• เช่น “ดิฉันรู้ว่าเป็นสิ่งยากที่จะ

ถามว่าท�าไมคุณจึงท�า แต่ถ้าคุณมี

ความเสี่ยง ที่จะคาดเดาแล้วคุณจะ

พูดว่าอะไร”

ค�าถามที่ถามว่า “ท�าไม” 

ค�าถามที่ถามว่า “ท�าไม” เป็นค�าถามท่ียาก 

ในการตอบ เนื่องจากเป็นการถามเพื่อหาระดับของ

ความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง เป็นเรื่องยากที่จ�าเลยจะอธิบาย

สาเหตุและเหตุผลที่มาของพฤติกรรมบางประการ

ที่พนักงานคุมประพฤติสอบถาม โดยเฉพาะเมื่อ

พฤตกิรรมนัน้เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ด ีการถามด้วยค�าถาม

แบบนี้จะท�าให้จ�าเลยเกิดความรู้สึกต่อต้าน จ�าเลย

อาจคิดหาเหตุผลของพฤติกรรมซึ่งอาจจะบิดเบือน

ความจริง เพื่อปกป้องตนเอง  

การตั้งค�าถามที่มีค�าว่า “ท�าไม” โดยปราศจาก

นัยแฝงถึงการกล่าวโทษจึงเป็นเรื่องยาก จ�าเลยอาจ 

คดิว่าค�าตอบทีต่อบไปนัน้ ใช้ส�าหรับการประเมิน ค�าว่า 

ท�าไมมีทั้งส่วนประกอบเชิงวิจารณ์และส่วนประกอบ

ในการค้นหาข้อมูล ดังนั้นจึงอาจจะเป็นการกระตุ้น  

ให้จ�าเลยตอบค�าถามอย่างต่อต้าน ส�าหรบัคนส่วนใหญ่

แล้วการตอบค�าถามที่ถามว่า “อะไร” ง่ายกว่าการ

ตอบค�าถามว่า “ท�าไม” ซึ่งต้องการให้มีการวิเคราะห์

ตนเอง ส่วนการถามด้วย “อะไร” ต้องการให้มี

การอธิบาย 

หากพนักงานคุมประพฤติจ�าเป็นต้องถามค�าถาม

ว่าท�าไม สิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์คือเริ่มยอมรับ

ปัญหาจากค�าถามนั้น ที่จะเกิดกับจ�าเลย
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เทคนิคในกำรสอบปำกค�ำ

ทักษะเพิ่มเติมในกำรตั้งค�ำถำมที่ได้รวบรวมจำกพนักงำนคุมประพฤติผู้มีประสบกำรณ์  
รวมทั้งข้อสังเกตต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

๑. พนักงานคุมประพฤติควรเตรียมประเด็นค�าถามล่วงหน้า 

๒.  ค�าถามต้องเป็นที่เข้าใจได้ ไม่ก�ากวม และส้ันพอที่จะให้จ�าเลยจ�าได้ถึงส่ิงที่ถูกถาม 

ค�าถามที่ มากกว่า สองประโยคอาจจะยาวเกิน 

๓.  ค�าถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทดสอบสมมติฐานบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ของจ�าเลย

มีความเสี่ยงต่อ กลวธิกีารยนืยนั ซึง่แทนทีพ่นกังานคมุประพฤตจิะมคีวามเป็นกลางต่อความถกูต้อง  

ของสมมติฐาน ก็อาจจะมีค�าตอบอยู่ในใจ ต่อจากนั้นพนักงานคุมประพฤติก็จะตั้งค�าถามที่มักจะ

ท�าให้เกิดการยนืยนัสมมตฐิาน ในท�านองเดยีวกนัพนกังานคมุประพฤตอิาจละเลยทีจ่ะถามค�าถาม

ซึ่งไม่ยืนยันสมมติฐานของพนักงานคุมประพฤติ เช่น ถ้ามีการตั้งสมมติฐานว่าความรุนแรง

ของคู่สมรสเป็นสิ่งท่ีเริ่มต้นจากฝ่ายชาย ก็จะมีการถามค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของฝ่ายชาย

เพื่อเป็นการยืนยัน แล้วละเลยที่จะถามค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของฝ่ายหญิง

๔.  ค�าถามควรจะสะท้อนลักษณะของอารมณ์ของจ�าเลยในขณะนั้น หากจ�าเลยรู้สึก

ส้ินหวัง ค�าถามควรจะแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจให้ก�าลังใจ หากจ�าเลยรู้สึกวิตกกังวลก็ต้อง

ท�าให้มั่นใจมากขึ้น หากจ�าเลยแสดงความไม่เป็นมิตรก็ต้องรู้และยอมรับในความไม่เป็นมิตร

๕. การเกริน่น�าจะช่วยลดความยดึมัน่ในตวัตนของจ�าเลย ซึง่ท�าให้จ�าเลยมปีฏกิริยิาต่อต้าน

น้อยลง และมีความไว้วางใจพนักงานคุมประพฤติมากขึ้น การเกริ่นน�าที่ปราศจากการกล่าวโทษ

จะลดความวิตกกังวลของจ�าเลยในการตอบค�าถาม เช่น “มีใครมาเยี่ยมบ้างไหม”

๖.  ควรหลีกเลี่ยงถ้อยค�าทั่วไปที่มีความหมายคลุมเครือ เช่น ที่สุด, มาก, มากมาย, บ่อย ๆ  

ซึ่งท�าให้การตีความที่ไม่ถูกต้องในค�าตอบเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะพนักงานคุมประพฤติไม่อาจทราบ

มาตรฐานของจ�าเลย ต่อถ้อยค�าเหล่านัน้ เช่น “คณุดืม่สรุาบ่อยหรอืไม่” ค�าว่า “บ่อย” ของพนกังาน

คุมประพฤติอาจหมายถึง ทุกสัปดาห์ แต่ของจ�าเลยอาจหมายถึงทุกวัน 

๗.  รูปแบบของค�าถามควรมีความแตกต่างกัน จะถามค�าถามโดยตรงบ้างสลับกับค�าถาม   

โดยอ้อมและมีการแสดงความเห็นผสมผสานบ้าง แม้จะเป็นชุดของค�าถามแบบเปิดก็ควรจะมี

ค�าถามแบบปิดสองสามค�าถามอยู่ในนั้นด้วย พนักงานคุมประพฤติควรพยายามใช้รูปแบบใหม่ ๆ 

ส�าหรับค�าถาม เช่น รูปแบบที่เสนอทางเลือกค�าถามที่เสนอทางเลือกจะยกเอาสถานการณ์สมมติ

ซึ่งต้องการการตัดสินใจ พนักงานคุมประพฤติอาจจะใช้การสมมติแต่เป็นสถานการณ์จริงแล้ว

เชิญชวนให้จ�าเลยตอบสนองกลับ เช่น “สมมติว่าเธอท�า...........” หรือ “สมมติว่าคุณมี..............” 

หรือ “คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณพูดว่า.................”  
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๘.  บางค�าถามควรจะใช้รูปแบบของการบอกเล่าแทนท่ีจะเป็นการซักถาม ตัวอย่างเช่น 

แทนที่จะถามว่า “สาเหตุที่คุณท�าร้ายร่างกายเขาคืออะไร” พนักงานคุมประพฤติอาจจะพูดว่า 

“ผมสนใจในเหตุผลที่ท�าให้คุณท�าร้ายเขา”

๙.  พนักงานคุมประพฤติสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงค�าถามได้เสมอเพื่อท�าให้

จ�าเลยมคีวามรูส้กึต่อต้านน้อยลง การยดึตดิอยูก่บัรปูแบบการใช้ค�าถามประเภทใดประเภทหนึง่

เพยีงอย่างเดยีวอาจจะท�าให้ ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการสอบปากค�า ในการสอบปากค�า

มีสิ่งที่ต้องการทราบหลายอย่าง ซ่ึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ค�าถามประเภทใดเพียง

ประเภทเดียวอาจจะมีความเหมาะสมครั้งนั้นครั้งเดียว พนักงานคุมประพฤติไม่ควรยึดติด

หรือพะวงกับรูปแบบของค�าถาม แต่ควรคิดถึงค�าตอบที่ได้รับ

๑๐. การให้จ�าเลยเล่าเรือ่งให้ฟังมสีิง่ทีค่วรระวงัคอื พนักงานคุมประพฤตต้ิองจบัประเดน็เป็น 

เช่น ถ้าให้จ�าเลยเล่าเรื่องสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อจ�าเลยเล่าไปถึงตอนที่

เขาบอกว่าแฟนเขาห้ามแล้วห้ามอีก พนักงานคุมประพฤติไปถามแทรกข้ึนมาว่า “อ้าว มีแฟน

ด้วยเหรอ เป็นสามีหรือว่าเป็นคู่รักเฉย ๆ หรือจ�าเลยอยู่กินกันเอง” ก็เท่ากับว่าพนักงาน

คุมประพฤติท�าให้หลุดออกจากประเด็นไปเอง ซึ่งกรณีนี้หากเป็นข้อสงสัยก็ควรบันทึกย่อไว้

รอถามเพิ่มเติมในเรื่องสถานภาพการสมรส การตอบของจ�าเลยอาจจะเกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่น ๆ 

พนักงานคุมประพฤติจึงต้องมีความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการ ในการพูดคุยพนักงาน

คุมประพฤติควรใช้การพูดคุยตามปกติธรรมดา พนักงานคุมประพฤติต้องไม่จงใจตั้งประเด็น

ให้จ�าเลยรู้ แต่ใช้วิธีคุยไปเรื่อย ๆ แล้วจึงบันทึกข้อมูลในแต่ละประเด็น  

๑๑. ค�าถามท่ีต่างกันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือไม่ดี ประเภทของค�าถามมีเพียงเหมาะสมหรือ

ไม่เหมาะสมในขั้นตอนต่าง ๆ หรือประเภทของจ�าเลยที่ต่างกัน โดยทั่วไปค�าถามแบบเปิด

มีความเหมาะสมมากกว่าในช่วงเร่ิมต้นของการสอบปากค�า ซ่ึงตรงจุดนี้จ�าเลยทราบเกี่ยวกับ

เหตกุารณ์ทุกอย่างและพนักงานคมุประพฤตไิม่ทราบสิง่ใดเลย เพราะฉะนัน้พนกังานคมุประพฤติ

ควรจะให้อสิระแก่จ�าเลยมากทีส่ดุ หลงัจากการใช้ค�าถามแบบเปิดแบบกว้าง ๆ  เพือ่ช่วยให้จ�าเลย

พูดสิ่งท่ีต้องการและจ�าเป็นต้องสื่อสาร พนักงานคุมประพฤติอาจจะใช้ค�าถามแบบปิดซ่ึงจ�ากัด

มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายละเอียดในประเด็นที่ต้องการ

๑๒. การทีพ่นกังานคมุประพฤตจิะใช้ค�าถามต่าง ๆ  ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ต้องพจิารณา

ทั้งเรื่องฐานความผิด ท้ังเรื่องการศึกษา สติปัญญาของจ�าเลย หรือพยานที่จะสอบปากค�า 

และต้องรู้จักจังหวะจะโคนในการถาม ในค�าถามที่ต้องการข้อเท็จจริงที่ส�าคัญต้องท�าให้จ�าเลย

ไม่ทันได้ตั้งตัว ไม่ทันได้คิดค�าตอบ อาจใช้วิธีถามต่อ ๆ กันไปเป็นชุด ๆ โดยไม่ต้องหยุดบันทึก
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เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้จ�าเลยคดิ เมือ่ครบประเดน็แล้วจงึบนัทกึ ส่วนใดทีจ่�าไม่ได้จงึถาม

จ�าเลย นอกจากนีต้้องรูจ้กัสงัเกตอารมณ์ของจ�าเลย ตัวอย่างเช่น จ�าเลยทีเ่พ่ิงได้รับการปล่อยตัว

ชั่วคราว มักจะมีความดีใจที่ได้รับอิสรภาพ จะมีความตึงเครียดน้อยกว่าจ�าเลยท่ีถูกขังระหว่าง

พิจารณาคดี เมื่อจ�าเลยถูกปล่อยตัวออกมาพนักงานคุมประพฤติควรฉวยโอกาสสอบปากค�า

ให้ได้รายละเอียดเท่าท่ีจะสามารถท�าได้ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่จ�าเลยยังไม่มีโอกาส

ได้กลับไปพบปะพูดคุยกับบุคคลใกล้ชิด จึงยากที่จ�าเลยจะเตรียมซักซ้อมพยานที่จะให้ถ้อยค�า

ต่อพนักงานคุมประพฤติได้ 

๑๓. ก่อนสอบปากค�า พนักงานคุมประพฤติควรมองภาพรวมของคดี ข้อมูลของจ�าเลย

เท่าที่มี ก�าหนดแนวทางของประเด็นท่ีจะสอบปากค�าในแต่ละหัวข้อไว้อย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ 

การสอบปากค�ามทีศิทาง ใช้เวลาน้อยแต่ได้ข้อเทจ็จรงิทีส่�าคญั ไม่ควรใช้วธิค้ีนหาประเดน็ระหว่าง

ที่ท�าการสอบปากค�าเพราะโอกาสที่จะหลงประเด็นมีสูง และไม่ควรยึดติดกับประเด็นที่ตนเอง

ก�าหนดจนละเลยข้อเท็จจริงที่ได้ในภายหลัง จนท�าให้ได้ข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

๑๔. พนักงานคุมประพฤติต้องรักษาความเป็นกลาง และไม่ควรการต้ังธงหรือก�าหนด

ความเห็นในการด�าเนินการกับจ�าเลยแต่ละรายไว้ล่วงหน้า เพราะการตั้งธงย่อมส่งผลให้ทิศทาง

ของการสอบปากค�าและการด�าเนินการอื่น ๆ ขาดความเป็นกลาง

๑๕. ความสอดคล้องของข้อเท็จจรงิในแต่ละหวัข้อกม็คีวามส�าคญั เช่น จ�าเลยบอกว่าเกดิ

และเติบโตและ พักอาศัยที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งอายุ ๒๐ ปี แต่ในหัวข้อการศึกษาอบรม

และอาชีพ บอกว่าจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๓ จากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่นนี้

แล้วย่อมเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงมีความขัดแย้งกันในตัว เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ 

อย่างยิ่ง
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๔.๓  เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อเท็จจริง
การวิเคราะห์ข้อมลูภายหลังจากทีพ่นกังานคมุประพฤติได้แสวงหาและเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัจ�าเลย

มาได้ทั้งหมดแล้ว แยกพิจารณาออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

๑. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นด้วยการชั่งน�้าหนักพยาน 

 หลักฐาน   

๒. การประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลย  สามารถแบ่งเป็นประเด็นหลักได้  ๒ ประเด็น คือ 

๑)  ความเป็นปัจเจกบุคคลของจ�าเลยที่เป็นหญิง ได้แก่ อายุ ประวัติ ความประพฤติ 

สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

และนอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึงประวัติการตกเป็นเหยื่อของผู้กระท�าผิด ภาระหน้าที่

ในการดูแลครอบครัวผู้กระท�าผิดหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชน

โดยพิจารณาจากประวัติภูมิหลังและสายสัมพันธ์ในครอบครัว 

๒)  พฤติกรรมการกระท�าผิด ซึ่งได้แก่ ลักษณะการกระท�าผิด ความรุนแรงของการ 

กระท�าผิด ผลของความรุนแรง ทัศนคติต่อการกระท�าผิดของจ�าเลยท่ีเป็นหญิง 

การบรรเทาผลร้าย ตลอดจนความต้องการของผู้เสียหาย (ถ้ามี) 

 ทัง้นีก้ารวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่สรปุวธิกีารปฏบิตัต่ิอจ�าเลยผูห้ญงิทีเ่หมาะสม การประมวล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลยผู ้หญิงในประเด็นความเป็นปัจเจกบุคคลที่พนักงาน

คุมประพฤติ ควรค�านึงความจ�าเป็นของผู้หญิง ด้านเพศสภาพทางกายภาพ จิตภาพ 

และสภาพแวดล้อมของผูก้ระท�าผดิหญงิ อย่างครบถ้วนครอบคลมุ รวมทัง้ การประเมนิ

ความเส่ียงด้านความละเอียดอ่อนทางเพศ (Gender- Sensitive Risk Assessment) 

โดยค�านึงถึง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น รวมถึงผลกระทบในทางลบ

และความรู้สึกโดดเดี่ยวภูมิหลัง อาทิ ประวัติการถูกกระท�ารุนแรง ประวัติความผิดปกติ

ทางจิต การใช้สารเสพติด รวมถึงภาระในการเลี้ยงดูบุตร และผู้อยู ่ในความดูแล 

เพ่ือน�ามาก�าหนดสถานที่คุมขัง และการวางแผนการปฏิบัติ ก�าหนดให้มีกิจกรรม

การแก้ไขฟื้นฟู และการให้บริการที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ

เฉพาะของเพศหญิง (ข้อก�าหนดกรุงเทพที่ ๔๑)

แนวทำงปฏิบัติ
๑. พนกังานคมุประพฤตต้ิองประมวลข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้จากการสบืเสาะและพนิจิทัง้หมดมาวเิคราะห์ข้อมลู

จ�าเลย ด้วยการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นด้วยการชั่งน�้าหนักพยาน

หลักฐาน และการประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�าเลย  ดังนี้
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หลักกำรวิเครำะห์ข้อเท็จจริงด้วยกำรชั่งน�้ำหนักพยำน ข้อสังเกต/ตัวอย่ำงประโยค

(๑) ข้อเท็จจริงที่น�ามาวิเคราะห์และประเมิน

จ�าเลยต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส�านวนคดี 

(๒) ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นประเดน็ส�าคญัทีเ่ป็นผลร้าย

ต่อจ�าเลยจะต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์

ได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นมีอยู่จริง มิฉะนั้น มิให้พนักงาน

คุมประพฤติรับฟังข้อเท็จจริงท่ีเป็นผลร้ายไปใช้

วิเคราะห์และประเมินจ�าเลย หรืออ้างในรายงานและ

ความเห็น

(๓)  ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นส�าคัญที่เป็นผลดี

ต่อจ�าเลย พนักงาน คุมประพฤติจะต้องน�าไปใช้

วิเคราะห์ และประเมินจ�าเลย และรายงานให้ศาล

ทราบเสมอ 

(๔) กรณียังเป็นท่ีสงสัยหรือไม่มีพยานหลักฐาน

แน่ชัดว่าข้อเท็จจริง อันเป็นผลร้ายต่อจ�าเลยนั้นมีอยู่

จริงหรือไม่ ให้ถอืว่าข้อเทจ็จรงิอนัเป็นผลร้ายมไิด้มอียู่

(๕) กรณีจ�าเลยให้ถ้อยค�าเป็นผลร้ายต่อตนเอง 

พนักงานคุมประพฤติสามารถรับฟังถ้อยค�าจ�าเลย

เพื่อใช้วิเคราะห์และประเมินจ�าเลยได้ โดยไม่ต้อง

มีพยานอื่นให้ถ้อยค�ารับรองข้อเท็จจริงนั้น

(ข ้อเท็จจริงที่ เป ็นประเด็น

ส�าคัญ  คือ ข ้อเท็จจริงที่ศาล

รับฟ ังเพื่อใช ้ประกอบดุลพินิจ

ตามบทบญัญตั ิในประมวลกฎหมาย 

อาญามาตรา ๕๖ ในทางที่เป็นคุณ

หรือเป็นโทษต่อจ�าเลย)
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๒. หลังจากการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยการชั่งน�้าหนักในแต่ละประเด็นแล้ว พนักงานคุมประพฤติ

ต้องประมวลข้อเท็จจริงทุกประเด็นเกี่ยวกับตัวจ�าเลยและพฤติการณ์ในการกระท�าความผิดตามที่ระบุ

ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติ

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑  ซึ่งได้แก่ “อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 

การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ตลอดจนสภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานี” 

นอกจากนี้วิเคราะห์ภายใต้เหตุปัจจัยในการสนับสนุนการใช้โทษที่มิใช่การจ�าคุกแก่หญิงที่ต้ังครรภ์ 

และหญิงที่มีบุตรวัยพึ่งพิง เมื่อเป็นไปได้และเหมาะสม โดยพิจารณาใช้โทษจ�าคุกเม่ือเป็นความผิดที่

ร้ายแรงหรอืรนุแรง หรอืเมือ่หญงินัน้แสดงลกัษณะทีเ่ป็นภยัอนัตรายต่อเนือ่งและหลงัจากค�านงึถงึประโยชน์ 

สูงสุดของเด็กแล้วเท่านั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดังกล่าวจะท�าให้พนักงานคุมประพฤติ

เข้าใจสาเหตุ แห่งปัญหาและรู้ถึงความต้องการความช่วยเหลือตลอดจนแนวโน้มการกระท�าผิดซ�้า

ของจ�าเลยทีเ่ป็นหญงิทีจ่ะน�าไปสู่การวเิคราะห์และการตัดสนิใจเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิติัทีเ่หมาะสมส�าหรบั

ใช้เสนอความเห็นต่อศาล และสอดคล้องตามข้อก�าหนดกรุงเทพ ข้อที ่๕๗ ข้อ ๕๘ ข้อ ๖๐ และข้อที ่๖๑ 

หลักกำรกำรวิเครำะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�ำเลยผู้หญิง

หัวข้อ แนวทำงกำรวิเครำะห์กรณีจ�ำเลยผู้หญิง

พิจารณาจากอายุของจ�าเลยท่ีเป ็นหญิง เช ่น อายุน ้อยยังขาด

ประสบการณ์และยังไม่มีความรับผิดชอบ หรืออายุมากสติปัญญา

อาจเสื่อม หรืออายุมากแต่เพิ่งกระท�าผิดครั้งแรก เป็นต้น

ถ้าจ�าเลยที่เป็นหญิงไม่เคยมีประวัติอาชญากร หรือเคยมีประวัติ

อาชญากร  มาแล้วแต่เป็นความผิดที่ไม่รุนแรงต้องน�ามาพิจารณาควบคู่

ไปกับภาระหน้าที่ของผู้หญิงในการดูแลครอบครัวด้วย ซ่ึงข้อมูลส่วนนี้

มีความส�าคัญมาก ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่สามารถเสนอให้ศาลทราบ

เพือ่พจิารณารอการลงโทษจ�าคกุ และคมุความประพฤติจ�าเลยทีเ่ป็นหญงิได้ 

แต่ทั้งนี้ หากจ�าเลยที่เป็นหญิงเคยต้องโทษจ�าคุกมาแล้ว ในคดีที่มิใช่คดี

ที่กระท�าโดยประมาทหรือคดีความผิดลหุโทษ และยังไม่ได้รับการล้าง

มลทนิ ตามพระราชบญัญตัล้ิางมลทนิ โดยความผดิครัง้หลงัไม่ได้กระท�า

โดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษจะไม่ได้รับประโยชน์จากวธิกีาร

คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ เนื่องจาก  

ศาลจะมีค�าพิพากษารอการลงโทษจ�าเลยที่เป็นหญิงในคดีเช่นนี้ไม่ได้

๑. อายุ

๒. ประวัติการ

กระท�าความผิด
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หัวข้อ แนวทำงกำรวิเครำะห์กรณีจ�ำเลยผู้หญิง

๓. ประวัติครอบครัว

และสถานภาพ

การสมรส

๔. บ้านและ

สิ่งแวดล้อม

๕. การศึกษาอบรม

ข้อมลูเกีย่วกบัประวติัครอบครัวและสถานภาพการสมรสจะท�าให้ทราบ

ถงึสถานะของจ�าเลยทีเ่ป็นหญงิในปัจจบุนั รวมทัง้พฒันาการของจ�าเลย

ที่เป็นหญิงตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับจ�าเลยที่เป็นหญิงอย่างใกล้ชิด

มใีครบ้างและมอีทิธพิลในการผลกัดันให้จ�าเลยทีเ่ป็นหญงิกระท�าความผดิ 

หรือไม่เพียงใด หรือในทางตรงข้ามได้มีส่วนในการฉุดรั้งจ�าเลยที่เป็น

หญงิไม่ให้ก้าวไปในทางชัว่มากน้อยเพยีงใด หรอืจะช่วยให้จ�าเลยทีเ่ป็น

หญิงกลับตัวได้บ้างหรือไม่เพียงใด โดยท่ัวไปความแตกแยกภายใน

ครอบครวัหรอืชวีติท่ีขาดความอบอุน่ มกัจะมส่ีวนส�าคญัในการผลักดัน

ให้จ�าเลยที่เป็นหญิงกระท�าความผิดหรือมีชีวิตในทางเสื่อมเสีย ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ต้องค�านึงถึงภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัว 

ของจ�าเลยที่เป็นหญิงว่า มีภาระต้องอุปการะเล้ียงดูบุตรท่ีอยู่ในวัย 

พึ่งพิง หรือบิดามารดาที่ชราภาพหรือเจ็บป่วยด้วยหรือไม่

สภาพบ้านและสิง่แวดล้อมจะแสดงให้เหน็ถงึฐานะเศรษฐกจิของจ�าเลย

ที่เป็นหญิง และในกรณีท่ีจ�าเลยท่ีเป็นหญิงอยู่ในแหล่งเส่ือมโทรม 

อยู่ในย่านท่ีมีแหล่งค้ายาเสพติด สิ่งแวดล้อมมักจะมีส่วนในการท�าให้

จ�าเลยที่เป็นหญิงกระท�าความผิด แต่ก็มิได้หมายความว่าจ�าเลยที่เป็น

หญิงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้จะไม่มีทางกลับตัวได้ เพราะเงื่อนไข 

ในการท่ีจ�าเลยที่เป็นหญิงจะกลับตนเป็นคนดีนั้นมิได้ขึ้นอยู ่กับ 

สิ่งแวดล้อมเพียงประการเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาอบรมเป็นส่ิงหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะ 

หรือระดับสติปัญญาของจ�าเลยที่เป็นหญิง ที่จะเป็นแนวทางในการน�า

ไปสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯจ�าเลยที่เป็นหญิงได้ต่อไป โดยทั่วไปแล้ว

จ�าเลยทีเ่ป็นหญงิท่ีอยูใ่นระหว่างการศกึษาเล่าเรียน ถ้ากระท�าความผิด

ไม่ร้ายแรงนกั กส็ามารถเสนอความเหน็ต่อศาลให้รอการลงโทษเพือ่ให้

โอกาสจ�าเลยท่ีเป็นหญิงให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

เพื่อจะได้มีอนาคตที่ดี มีโอกาสในการเลือกประกอบชีพเลี้ยงตนเอง 

อีกเหตุผลหนึ่งจ�าเลยที่เป็นหญิงที่อยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนเวลา 

ส่วนใหญ่ของจ�าเลยอยู่ในโรงเรียน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล 
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หัวข้อ แนวทำงกำรวิเครำะห์กรณีจ�ำเลยผู้หญิง

๖. การประกอบ

อาชีพ

๗. นิสัยและ

ความประพฤติ 

๘. สุขภาพและ

ภาวะทางจิต

ของครอูาจารย์ภายใต้ระเบยีบวนิยัของทางโรงเรยีน ซึง่จะสามารถก�ากบั

ดแูลจ�าเลยทีเ่ป็นหญงิ เป็นการลดความเสีย่งทีจ่ะก่อให้จ�าเลยทีเ่ป็นหญงิ

หวนกลับไปกระท�าความผิดอีก

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของจ�าเลยที่เป็นหญิงเป็นส่ิงส�าคัญ

ที่จะชี้ให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบของจ�าเลย

ที่เป็นหญิง ปัญหาทางเศรษฐกิจมักจะมีส่วนในการผลักดันให้จ�าเลย

ที่เป็นหญิงกระท�าความผิดอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดในความผิดฐาน

จ�าหน่ายยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ยักยอก

ทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฯลฯ เนื่องมาจากจ�าเลยที่เป็นหญิง ต้องมีภาระ

เลี้ยงดูครอบครัวอาจเนื่องมาจากสามีไม่มีงานท�าหรือมีงานท�าแต่มี

รายได้น้อยไม่พอเลี้ยงดูครอบครัว สามีเจ็บป่วยไม่สามารถประกอบ

อาชีพได้ หรือถูกสามีทอดทิ้ง ท�าให้เป็นหน้าที่ของจ�าเลยที่เป็นหญิง 

ในการหาเลี้ยงครอบครัว

ลกัษณะนสิยัและความประพฤตเิป็นสิง่ส�าคญัอกีสิง่หนึง่ในการพจิารณา

ว่าจ�าเลยท่ีเป็นหญิงสมควรได้รับโอกาสให้แก้ไขปรับปรุงตัวหรือไม่ 

ข้อที่พึงพิจารณาในเร่ืองนี้ก็คือ นิสัยและความประพฤติของจ�าเลยนั้น

เป็นสิ่งที่ประเมินได้ยาก เพราะเวลาที่เราพบจ�าเลยมีไม่มากนัก จึงต้อง

อาศัยการประเมินของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ�าเลยเป็นส�าคัญ

ซึ่งอาจจะไม่ใช่การประเมินที่ถูกต้องพนักงานคุมประพฤติจึงไม่ควร

ยืนยันในรายงานว่าจ�าเลยมีนิสัยและความประพฤติดีมาก แต่ควรใช้

ค�าว่าไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงจะเหมาะสมกว่า

ปัญหาสขุภาพกายและสขุภาพจติอาจมส่ีวนผลกัดันให้จ�าเลยทีเ่ป็นหญงิ

กระท�าความผดิได้ เช่น กรณคีวามรนุแรงในครอบครวั จ�าเลยทีเ่ป็นหญงิ

ถูกท�าร้ายร่างกายจากสามีสืบเนื่องมาเป็นเวลานานจนท�าให้จ�าเลย

ท่ีเป็นหญิงต้องทุกข์ระทม มีสภาพจิตใจทีบีบคั้นจนมีอาการผิดปกติ 

ทางจิตหรือเจ็บป่วยทางกายต้องท�าการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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หัวข้อ แนวทำงกำรวิเครำะห์กรณีจ�ำเลยผู้หญิง

๙. สภาพความผิด

และพฤติการณ์

แห่งคดี

๑๐. เหตุอื่นอันควร

ปรานี

จะแสดงถึงความหนกัเบาของข้อหา คดีทีก่ฎหมายก�าหนดโทษไว้สงู

หรือพฤติการณ์คดีเป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง ผลร้ายที่เกิดจาก

การกระท�าความผิดมีมาก หรือในคดีที่ผู้เสียหายประสงค์จะให้จ�าเลย

ได้รบัโทษถงึจ�าคกุ การเสนอความเหน็ในทางทีเ่ป็นคณุกบัจ�าเลยอาจจะ  

ขัดกับความรู้สึกของชุมชนหรือผู้เสียหาย ซ่ึงอาจจะมีผลต่อความรู้สึก

เคารพกฎหมายของบุคคลเหล่านี้ ในภายหน้าพนักงานคุมประพฤติ

จึงต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์ในคดีเหล่านี้อย่างรอบคอบ

ในทางตรงข้ามคดีท่ีจ�าเลยกระท�าความผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึง

การณ์เพราะความจ�าเป็นให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานทุกฝ่ายด้วยดี 

มีความส�านึกในผลของการกระท�าผิด มีการบรรเทาความเสียหายที่

เกิดขึ้นหรือผู้เสียหาย ไม่ติดใจเอาความ จ�าเลยในคดีเช่นนี้อาจจะมี

โอกาสท่ีจะได้รับการเสนอแนะในทางที่เป็นคุณมากกว่า ถ้าข้อมูล

ในส่วนอื่น ๆ ไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงมากนัก

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่า สภาพความผิดร้ายแรงเพียงไร 

จ�าเลยกระท�าผดิโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนหรอืไม่ จ�าเลยพยายาม

บรรเทาผลของการกระท�าผิดหรือไม่ และถ้าศาลจะรอการก�าหนดโทษ 

หรือรอการลงโทษจ�าเลย จะไม่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเอาเป็นตัวอย่าง 

หรือความผิดนั้นไม่เป็นการกระท�าที่ขัดต่อศีลธรรมและความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนอย่างร้ายแรงแล้วก็ควรได้รับการพิจารณา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ได้ระบุว่าเหตุอื่น

อันควรปรานี มีประการใดบ้างต่างกับกฎหมาย ลักษณะอาญา 

ร.ศ.๑๒๗ มาตรา ๕๙ ที่ระบุไว้ชัดว่าได้แก่เหตุเหล่านี้ คือ ผู้กระท�าผิด

จิตไม่ปกติ ผู ้กระท�าผิดเป็นผู ้มีคุณความดีมาก่อน ผู ้กระท�าผิด

เมื่อกระท�าลงแล้วรู้สึกตัวกลัวผิดและได้พยายามแก้ไขบรรเทาเหตุร้าย

ที่ตนท�านั้น ผู้กระท�าผิดมาลุแก่โทษก่อนท่ีความผิดของตนได้ปรากฏ 

ผู้กระท�าผิดรับสารภาพ ให้ความสัตย์ความรู้ต่อศาลเป็นประโยชน์

ในทางพิจารณาคดี และความชอบอย่างอื่น ๆ ซึ่งศาลพิเคราะห์เห็นว่า

เป็นท�านองเดียวกับที่กล่าวมานี้ 
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อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา ๗๘ แห่งประมวล

กฎหมายอาญาที่บัญญัติถึง “เหตุบรรเทาโทษ” ว่าได้แก่

- ผู้กระท�าผิดเป็นผู้โฉดเขลา เบาปัญญา 

- ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส 

- มีคุณความดีมาแต่ก่อน 

- รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น  

- ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน หรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะท�านองเดียวกัน 

แนวพิจารณาว่า “เหตุอื่นอันควรปรานี” ตามที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ นี ้สามารถน�าเอา “เหตบุรรเทาโทษ” 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับ 

“เหตอุนัควรปราน”ี ตามกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๕๙ 

มาเปรียบเทียบและถือว่าเป็นเหตุอย่างเดียวกันได้ 

นอกจากนี้ ในกรณีพิจารณาจ�าเลยที่เป็นหญิงควรค�านึงถึงเหตุ

บรรเทาโทษต่อไปนี้ร่วมด้วย ตามบทบัญญัติแห่งข้อก�าหนดกรุงเทพ 

ข้อที่ ๖๐ ข้อที่ ๖๑ และข้อที่ ๖๔

๑. ภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัว มีบุตรในวัยพึ่งพิง 

๒. พฤติการณ์คดีไม่มีความรุนแรง 

๓. เลี่ยงการใช้โทษจ�าคุกแก่หญิงตั้งครรภ์ 

๔. สุขภาพร่างกาย และภาวะแห่งจิต 

หัวข้อ แนวทำงกำรวิเครำะห์กรณีจ�ำเลยผู้หญิง
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๑. ประวัติภูมิหลัง (เหตุเกี่ยวกับตัวจ�าเลย) 

ได้แก่ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติป ัญญา 

การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ 

และสิ่งแวดล้อม)

 ๑.๑  อายุยังน้อย/ชราภาพ

 ๑.๒  ไม่มีประวัติการกระท�าผิดมาก่อน / ไม่เคย

ต้องโทษจ�าคุกมาก่อน

หมายเหตุ
• น�าเอาค�าแนะน�าของประธาน 
ศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการ 
ก�าหนดโทษ (ประกาศ ณ วันที่  
๒๗ กนัยายน ๒๕๕๕) มาประกอบ 
การวเิคราะห์
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ภาคผนวก ค)

๓. หลังจากการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยการชั่งน�้าหนักและประมวลสรุปข้อเท็จจริงของจ�าเลยในส่วนของ

ประวตัภิมูหิลงัทางสังคมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสภาพความผดิและพฤตกิารณ์แห่งคด ี รวมทัง้ข้อเทจ็จรงิ  

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ�าเลย จนท�าให้พนักงานคุมประพฤติมีข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกับจ�าเลย

เพียงพอแล้ว 

๔. พนกังานคมุประพฤตจิะต้องท�าการประเมนิจ�าเลยด้วยระบบการจ�าแนกผูก้ระท�าผดิ  เป็นกระบวนการ 

แยกผู้กระท�าผิดออกตามระดับของแนวโน้มการกระท�าผิดซ�้าหรือความเสี่ยง (Risk) และสภาพ

ปัญหา / ความต้องการ (Needs) ของผู้กระท�าผิด ซึ่งในขั้นตอนของการสืบเสาะและพินิจมีเป้าหมาย

อยู่ทีก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัทิีเ่หมาะสมส�าหรบัใช้เสนอความเหน็ต่อศาล และยงัใช้เป็นข้อมลู

ในการก�าหนดแผนการควบคมุดแูลและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟสู�าหรบักรณทีีผู่ก้ระท�าผดิรายนัน้ได้รบัโอกาส

ให้แก้ไขฟื้นฟูในชุมชนในอนาคตอีกด้วย จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้สามารถคัดกรองให้ได้ว่า จ�าเลย

รายใดไม่มีแนวโน้มที่จะกระท�าผิดซ�้า หรือมีแนวโน้มที่จะกระท�าผิดซ�้าในระดับต�่า-ปานกลาง ซึ่งจัดว่า

อยู่ในวิสัยที่สมควรจะได้รับโอกาสให้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ 

ทั้งนี้  ให้พนักงานคุมประพฤติด�าเนินการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ลงในแบบประเมินเหตุ 

รอการลงโทษ/รอการก�าหนดโทษกรณีผู้กระท�าผิดหญิง เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ท�าความเห็น

ในการเสนอในรายงานสบืเสาะและพนิจิ (รายละเอยีดแบบประเมนิตาม ภาคผนวก ค.) โดยมรีายละเอยีด

หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

๔.๔ สรุปหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเพื่อก�ำหนดเหตุรอกำรก�ำหนดโทษ/รอกำรลงโทษจ�ำคุก
ในกรณีผู้กระท�ำผิดหญิง
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• ให้พิจารณาตามหัวข้อในแบบ

ประเมนิ แล้วกรอกข้อมลูว่า “มหีรอื 

ไม่มี” 

(รายละเอียดแบบประเมินตาม  

ภาคผนวก ค.)

• ข้อเท็จจริงที่ได้น�าไปประกอบ

การวิ เคราะห ์ข ้อเท็จจริ งอื่นๆ 

ที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน

ความเสี่ยงในการกระท�าผิดซ�้า 

เพื่อน�าไปประเมินความสัมพันธ์

เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อจ�าเลย

 ๑.๓ นิสัยความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหาย

ร้ายแรง

 ๑.๔  อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน

 ๑.๕  มีสติปัญญาไม่สมประกอบ / ภาวะแห่งจิต

ไม่ปกติ

 ๑.๖  สขุภาพร่างกายไม่แขง็แรง / มโีรคประจ�าตวั /

โรคติดต่อร้ายแรง/อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

 ๑.๗  ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ

 ๑.๘  เป็นผู้ที่ท�าประโยชน์ให้แก่สังคม / ประกอบ

คุณงามความดีมาก่อน

๒. สภาพความผิด

 ๒.๑  การกระท�าผิดของจ�าเลยมีสาเหตุมาจาก

ความยากจนหรือกระท�าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย

 ๒.๒  จ�าเลยได้ส�านึกถึงความผิดและพยายาม

บรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น 

 ๒.๓  ในกรณีท่ีมีผู้เสียหายบุคคลดังกล่าวไม่ติดใจ

ที่จะด�าเนินคดีแก่จ�าเลย

 ๒.๔  ผู ้ เสียหายกับจ�าเลยมีความสัมพันธ ์กัน

ในทางใดทางหนึง่ เช่น ญาต ิเพือ่นบ้าน หรอืผูร่้วมงาน 

และความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดไม่ร้ายแรง ซึ่งทั้ง

สองฝ่ายต่างมีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้ว

 ๒.๕  เป็นความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท และ

ผู ้เสียหายเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติจ�าเลย

หรือตัวจ�าเลยได้รับผลร้ายอย่างรุนแรงจากการ 

กระท�าความผิดนั้น

 ๒.๖ จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณาคดี
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กำรประเมินจ�ำเลยเพื่อกำรจ�ำแนกผู้กระท�ำผิด ข้อสังเกต

 ๒.๗  สภาพความผิดไม่มีความรุนแรง

 ๒.๘  ผูเ้สยีหายมส่ีวนก่อให้เกดิการกระท�าความผิด

 ๒.๙  มีการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจของ 

ผู้เสียหาย / มีการวางเงินชดใช้ค่าเสียหาย / มีการ 

คืนของกลาง

 ๒.๑๐ กระท�าไปโดยบันดาลโทสะ / ป้องกัน

เกินกว่าเหตุ

๓. เหตุอื่นอันควรปรานี

 ๓.๑ มภีาระต้องอปุการะบตุรทีย่งัเยาว์ และ / หรอื  

อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน/มีภาระต้องอุปการะ

คู่สมรสที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

 ๓.๒  มีภาระต้องอุปการะบิดามารดาที่ชราภาพ

 ๓.๓  มีภาระต้องอุปการะบุคคลอื่นที่ไม่สามารถ

ดูแลตนเองได้

แนวทางการด�าเนินการ

(๑) พนักงานคุมประพฤติน�าข้อเท็จจริงที่ได้จากการ

สืบเสาะทั้งหมดมาวิเคราะห์และกรอกลงในแบบ

ประเมินจ�าเลย ดังนี้

ส ่วนที่ ๑ การประเมินตามเกณฑ์ความเสี่ยงหรือ

แนวโน้มการกระท�าผิดซ�้า ๖ ด้าน ได้แก่ 

•  แบบประเมนิจ�าเลย / ผู้ต้องหา 

(คป. ๔ ก) (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ค.)

• ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์ ค� า อ ธิ บ า ย

ความหมาย และ เกณฑ ์ที่ ใ ช ้

ในการพจิารณาประเมนิความเสีย่ง

แต่ละข้อ เป ็นไปตามแนวทาง

ที่ ก� าหนดในคู ่ มื อการจ� าแนก 

ผู้กระท�าผิดในงานคุมประพฤติ

๔.๕ หลักกำรประเมินจ�ำเลยเพื่อจ�ำแนกผู้กระท�ำผิด
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๑. การกระท�าผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกด�าเนินคดี หรือ            

ถูกด�าเนินคดีแต่ไม่มีโทษจ�าคุก

๒.  ประวัติการกระท�าผิดที่ศาลพิพากษาจ�าคุก หรือ            

รอการลงโทษจ�าคุก

๓.  การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

๔.  ประวตักิารก่อเหตรุนุแรง มพีฤติกรรมก้าวร้าวหรอื

พฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดความส�านึกหรือ 

ความรับผิดชอบ

๕. การคบค้าสมาคมกับนักเลงอันธพาลหรือกลุ ่ม 

อาชญากรหรือผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติด

๖.  ปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีก่อให้เกดิความเสีย่งต่อการกระท�าผดิ

 นอกจากการพจิารณาระดบัความเส่ียงหรือแนวโน้ม

การกระท�าผดิซ�า้ตามเกณฑ์ความเสีย่งแล้ว การลงสรปุ

ระดับของความเสี่ยงยังต้องอาศัยการพิจารณาจาก

ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ ดังนี้

 • ความส�านึกผิดในคดีนี้

 • การบรรเทาผลร้ายในคดีนี้

 • ความรุนแรงของพฤติการณ์คดีนี้

 • การมีคดีอื่นอยู่ในระหว่างการด�าเนินคดี

 • ข้อเท็จจริงอื่น ๆ

(๒) การประเมินในส่วนท่ี ๒ สภาพปัญหาและ 

ความต้องการ ๑๐ ด้าน ว่ามีลักษณะตามเกณฑ์ 

ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

ส่วนที ่๒ สภาพปัญหาและความต้องการ ๑๐ ด้าน ได้แก่

 ๑. ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / สภาพแวดล้อม

 ๒. ปัญหาเกี่ยวกับผู้อุปการระ / ผู้ดูแล

 ๓. ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือผู้ที่พัก 

 อาศัยอยู่ด้วย

• หลักเกณฑ์ค�าอธิบายความ

หมาย และเกณฑ ์ ท่ี ใช ้ ในการ

พิจารณาประเมินสภาพปัญหา

และความต้องการแต่ละข้อ เป็น

ไปตามแนวทางที่ก�าหนดในคู ่มือ

การจ�าแนกผู ้กระท�าผิดในงาน

คุมประพฤติ
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 ๔. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา / อาชีพ

 ๕. ปัญหาทางการเงิน

 ๖.  การมีโรคประจ�าตัวร้ายแรง

 ๗.  การมีอาการผิดปกติทางจิต / บุคลิกภาพ /  

 พฤติกรรม

 ๘.  ปัญหาการดื่มสุรา

 ๑๐. ปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด

 ๑๑. ปัญหาอื่น ๆ

(๓) การสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือแนวโน้ม

การกระท�าผดิซ�า้ ด้วยการประมวลทัง้สภาพความเส่ียง

ในส่วนที่ ๑ ประกอบการพิจารณาสภาพปัญหาและ

ความต้องการในส่วนที่ ๒ เข้าด้วยกัน โดยวิเคราะห์

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา / ความต้องการกับ

การกระท�าผิดในเชิงเหตุปัจจัยของการกระท�าผิด

ว ่าป ัญหา / ความต ้องการมีความสัมพันธ ์กัน

หรือไม่ อย่างไร และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

การกระท�าผิดในคดีนี้อย่างไร ตลอดจนปัญหา / 

ความต้องการดังกล่าวจะมีส่วนท�าให้ผู้กระท�าผิดหวน

กลับไปกระท�าผิดซ�้าขึ้นอีกหรือไม่ อย่างไร ท้ังน้ี 

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความ

ต้องการกับการกระท�าผิดในเชิงพฤติกรรมของการ 

กระท�าผิด

(๔) จากนั้นจึงประมวลสรุปการวิเคราะห์นั้นลงใน 

ส่วนที่ ๓.๑ ผลการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง

ในการกระท�าผิดซ�้า และสรุปว่าจ�าเลยมีความเสี่ยง

ระดับใด
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 • ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีแนวโน้มที่จะหวน

กลบัไปกระท�าผดิซ�า้ ได้แก่ ผูท่ี้ไม่มลีกัษณะตามเกณฑ์

ความเสี่ยงข้อใด ๆ เลย ไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริงอื่น ๆ 

ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงในทางบวกหรือ 

ทางลบก็ตาม

 • ผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับต�่า หรือแนวโน้มที่จะ

หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าได้น้อย ได้แก่ ผู้ที่มีลักษณะ

ตามเกณฑ์ความเสี่ยง ๑ หรือ ๒ ข้อ ที่ต้องไม่มี

ข ้อใดเป็นการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 

(เกณฑ์ความเสี่ยงข้อ ๓) และมีข้อเท็จจริงอื่น ๆ 

ประกอบการพจิารณาความเสีย่งทีเ่ป็นไปในทางบวก

 • ผูท้ีค่วามเสีย่งในระดบัปานกลาง หรอืแนวโน้ม

ที่จะหวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าได้ปานกลาง ได้แก่ 

ผู ้ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ความเสี่ยง ๑ หรือ ๒ ข้อ 

ที่ต้องไม่มีข้อใดเป็นการผิด เงื่อนไขการ คุมความ

ประพฤติ (เกณฑ์ความเสี่ยงข้อ ๓) และมีข้อเท็จจริง

อื่น ๆ ประกอบพิจารณาความเสี่ยงไปในทางลบ

 • ผู้ที่ความเสี่ยงในระดับสูง หรือแนวโน้มที่จะ

หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าได้มาก ได้แก่ ผู้ที่มีลักษณะ

ตามเกณฑ์ความเสี่ยง ๒ ข้อ ที่มีข้อใดข้อหนึ่งเป็นการ

ผดิเงือ่นไขการคมุความประพฤต ิไม่ว่าจะมข้ีอเทจ็จริง

อื่น ๆ ประกอบพิจารณาความเสี่ยงในทางบวก

หรือทางลบก็ตาม หรือ ผู ้ที่มีลักษณะตามเกณฑ์

ความเสี่ยงตั้งแต่ ๓ ข้อขึ้นไป ไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริง

อื่น ๆ ประกอบการพิจารณาความเส่ียงในทางบวก

หรือทางลบก็ตาม

อย่างไรกต็าม การก�าหนดเกณฑ์การ

สรุประดับความเสี่ยง โดยพิจารณา

จากจ�านวนข้อของเกณฑ์ความเสี่ยง

ว่าผู้กระท�าผิดมีลักษณะตามเกณฑ์

ความเสี่ยงเป็นจ�านวนเท่าใด ให้ถือ 

ว่าเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งในระดับใดนัน้ 

หลักเกณฑ์นีเ้ป็นเพียงหลักทัว่ไปทีจ่ะ 

เป็นแนวทางในการพิจารณาลงสรุป

ความเสี่ยงเท่านั้น แต่ไม ่ได ้เป ็น

กฎเกณฑ์ตายตัวในทุกกรณีเสมอไป 

เนื่องจากในบางกรณีผู ้กระท�าผิด 

บางรายอาจมีลักษณะเป็นไปตาม

เกณฑ์ความเสี่ยงครบตาม จ�านวน

ข ้อที่ก�าหนดไว ้  แต ่ข ้อเท็จจริง 

ในรายละเอียดของข้อความเสี่ยงนั้น  

อาจมีเนื้อหาสาระของข้อมูล หรือ

ระดับ/น�้าหนัก/ความรุนแรง หรือ

ความเข้มข้นของปัจจัยแวดล้อม

ในประเด็นท่ีเป็นความเส่ียงนัน้ เพียง

ในระดับเบาบาง เล็กน้อย ไม่รุนแรง 

หรือไม่เข้มข้นมากพอ ทีจ่ะส่งผลหรือ

แนวโน้มให้เกิดการกระท�าผิดซ�้าขึ้น

ได้ตามระดับท่ีก�าหนดไว้ ในกรณ ี

เช่นนี้การลงสรุประดับความเสี่ยง  

จึงสามารถใช้เหตุผลตามความเป็น

จรงิและหลกัวชิาการ ในการประเมนิ 

เชิงวิเคราะห์และลงสรุประดับความ

เสีย่งในระดบัทีต่�า่กว่าทีถ่กูก�าหนดไว้

ตามจ�านวนข้อความเสี่ยงที่มีนั้นก็ได้
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(๕) ให้พนักงานคุมประพฤติลงความเห็นเกี่ยวกับ 

วิธีปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงของ

จ�าเลยรายนั้น ลงในส่วนที่ ๓.๒ ความเห็นเกี่ยวกับ

วิธีปฏิบัติต่อจ�าเลย ซึ่งมีดังนี้ 

 • ควบคุมในสถานที่

 • การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน

 • รอการก�าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ

 •  อื่น ๆ

(๖) หลังจากพนักงานคุมประพฤติสามารถสรุปผล

การประเมินและลงความเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมต่อจ�าเลยได้เรียบร้อยแล้ว ให้น�าข้อมูล

จากส่วนนี้ไปใช้ในการเสนอความเห็นในการจัดท�า

รายงานสืบเสาะและพินิจ 

ระดับควำมเสี่ยงกับกำรก�ำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด

ระดับควำมเสี่ยง วิธีปฏิบัติต่อจ�ำเลย

๑. ผูท้ีไ่ม่มีความเส่ียงหรอืไม่มแีนวโน้มทีจ่ะหวนกลบั

ไปกระท�าผิดซ�้า

 • ข้อเท็จจริงอื่น ๆ เป็นไปทางบวกและไม่มีปัญหา

 • หากข้อเท็จจริงอื่น ๆ  เป็นไปทางบวก แต่มีปัญหา

หรือข้อเท็จจริงเป็นไปในทางลบ

๒. ผู้ท่ีมคีวามเสีย่งในระดบัต�า่หรอืแนวโน้มทีจ่ะหวน

กลับไปกระท�าผิดซ�้าได้น้อย

 • ข้อเท็จจริงอื่น ๆ เป็นไปทางบวกและไม่มีปัญหา

ใดรุนแรง

รอการก�าหนดโทษ / รอการลงโทษ

แก ้ ไขฟ ื ้นฟู ในชุมชนด ้วยการ 

คุมประพฤติ

• ระดับการควบคุมและสอดส่อง

ไม่เข้มงวด

หากรอการก�าหนดโทษ / รอการ

ลงโทษให้แก้ไขฟื้นฟูในชุมชนด้วย

การคุมประพฤติ

• ระดับการควบคุมและสอดส่อง

ไม่เข้มงวด
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ระดับควำมเสี่ยง วิธีปฏิบัติต่อจ�ำเลย

หากรอการก�าหนดโทษ/รอการ

ลงโทษให้แก้ไขฟื้นฟูในชุมชนด้วย

การคุมประพฤติ

• ระดับการควบคุมและสอดส่อง 

ปานกลาง

• มาตรการคมุประพฤติแบบเข้มงวด 

โดยการเพิ่มความเข้มหรือความถี่

ของการมารายงานตัว รวมทั้งการ

ติดตาม ดูแลห รือการ ให ้ ความ 

ช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู

หากรอการก�าหนดโทษ/รอการ

ลงโทษให้แก ้ไขฟื ้นฟูในชุมชน 

ด ้วยการคุมประพฤติ โดยการ

ก� าหนดเงื่ อนไขการคุมความ

ประพฤติอย่างเข้มงวด

    

ทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระท�า

ผิดที่มีความเสี่ยงสูง  ในการกระท�า

ผิดซ�้า แต ่ไม ่ใช ่ผู ้กระท�าผิดโดย

สันดาน

๓. ผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางหรือแนวโน้ม 

ที่จะหวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าได้ปานกลาง

 • หากข้อเท็จจริงอื่น ๆ เป็นไปในทางลบ (ปรากฏ 

ข้อเสียหาย) ได้แก่

 -  จ�าเลยไม่มีความรับผิดชอบในการหารายได้

เลี้ยงดูครอบครัว เป็นภาระของครอบครัว

 - จ�าเลยไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลบุตรที่

ยังเยาว์หรืออยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน

 -  มีที่พักอาศัยในพื้นที่มีปัญหายาเสพติด

 -  ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นกิจจะ

 -  ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

 -  เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน/เล่นการพนัน

 -  เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ

 -  ดื่มสุรามึนเมาแล้วก่อเรื่องราวทะเลาะวิวาท

 -  พกพาอาวุธ

 -  สุขภาพร่างกายแข็งแรง และภาวะแห่งจิตปกติ

๔. ผูท้ีม่คีวามเส่ียงในระดบัสูงหรอืแนวโน้มทีจ่ะหวน

กลับไปกระท�าผิดซ�้าได้มาก กรณีข้อความเสี่ยง 

มข้ีอใดข้อหนึง่เป็นการผดิเงือ่นไขการคมุความประพฤติ 

และหากข้อเท็จจรงิอืน่ๆเป็นไปทางบวก (มเีหตุอนัควร

ปรานี) ได้แก่

 - จ�าเลยเป็นก�าลังหลักในการหารายได้เลี้ยงดู

ครอบครัว

 - จ�าเลยมีภาระต้องดูแลบิดามารดาที่ชราภาพ

 - จ�าเลยมีภาระต ้องดูแลบุตรท่ียังเยาว ์หรือ 

อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน

 - มีที่พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี

 - อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน
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ระดับควำมเสี่ยง วิธีปฏิบัติต่อจ�ำเลย

 - ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ

 - นิสัยความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหาย

 - มีโรคประจ�าตัวท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการรักษา 

  อย่างต่อเนื่อง

 - ร่างกายพิการ ไม่สมประกอบ

 - มีความบกพร่องทางจิตและสติปัญญา

หากข้อความเสี่ยงร้ายแรง มีความรุนแรงมาก และ

ข้อเท็จจริงอื่น ๆ เป็นไปในทางลบ

มาตรการคมุประพฤตแิบบเข้มงวด

โดยการเพิ่มความเข้มหรือความถี่

ของการมารายงานตัว รวมท้ัง 

การติดตามดูแลหรือการให้ความ 

ช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู

• ควรเสนอจ�าคุก 

(เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ

ผู้อื่นและสังคมโดยรวม)
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ภำคผนวก ก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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* มาตรา ๕๖ แก้ไขโดย มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๑ ก วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙)

 

*มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท�าความผิดซึ่งมีโทษจ�าคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี 

ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น

(๑) ไม่เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อน หรือ

(๒) เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษหรือเป็นโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

(๓)  เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ�าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท�าความผิดอีก

โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

และเม่ือศาลได้ค�านึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 

ภาวะแห่งจิตนิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู ้นั้นหรือสภาพความผิด หรือการรู ้สึกความผิด

และพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้วศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิด

แต่รอการก�าหนดโทษหรือก�าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ไม่ว่าจะเป็นโทษจ�าคุกหรือปรับอย่างหนึ่ง

อย่างใด หรือทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะได้ก�าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี

นับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก�าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้

เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก�าหนดข้อเดียว

หรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานท่ีศาลระบุไว้เป็นคร้ังคราว เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม 

แนะน�าช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบ

อาชีพ หรือจัดให้กระท�ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

(๒) ให้ฝึกหัดหรือท�างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ

(๓)  ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน�าไปสู ่การกระท�าความผิด

ในท�านองเดียวกันอีก

มำตรำของประมวลกฎหมำยอำญำ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบเสำะและพินิจ

ภำคผนวก ก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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*มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๓๒
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๗ หน้า ๑ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒)

(๔) ให้ไปรับการบ�าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ 

หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก�าหนด

(๕)  ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก�าหนด

(๖)  ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก�าหนด  

ท้ังนี้จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัด

การเดินทางด้วยก็ได้

(๗) ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหรอืเยยีวยาความเสยีหายโดยวธิอีืน่ให้แก่ผูเ้สยีหายตามทีผู่ก้ระท�า

ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน

(๘) ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

หรือชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว

(๙)  ให้ท�าทัณฑ์บนโดยก�าหนดจ�านวนเงนิตามทีศ่าลเหน็สมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรอืก่อให้เกดิ

ภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน

(๑๐) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรก�าหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้ผู ้กระท�า 

ความผิดกระท�าหรือมีโอกาสกระท�าความผิดขึ้นอีกหรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหาย 

ตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขตามที่ศาลได้ก�าหนดตามความในวรรคสองนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามค�าขอ

ของผูก้ระท�าความผดิ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผู้นัน้ ผู้อนบุาลของผู้นัน้พนกังานอยัการหรือเจ้าพนกังานว่า

พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระท�าความผิดได้เปล่ียนแปลงไป เมื่อศาล

เห็นสมควร ศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้หรือจะก�าหนดเง่ือนไขข้อใด

ตามที่กล่าวในวรรคสองที่ศาลยังมิได้ก�าหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้หรือถ้ามีการกระท�าผิดทัณฑ์บน

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๗ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค�าแถลงของพนักงานอัยการหรือ 

เจ้าพนักงานว่าผู้กระท�าความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลก�าหนดตามมาตรา ๕๖ ศาลอาจตักเตือน 

ผู้กระท�าความผิด หรือจะก�าหนด การลงโทษที่ยังไม่ได้ก�าหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้
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*มาตรา ๕๘ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามค�าแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า 

ภายในเวลาทีศ่าลก�าหนดตามมาตรา ๕๖ ผูท้ีถ่กูศาลพพิากษาได้กระท�าความผดิอนัมใิช่ความผดิทีไ่ด้กระท�า

โดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษและศาลพพิากษาใหล้งโทษจ�าคกุส�าหรับความผดินั้น ใหศ้าลที่พพิากษา

คดีหลังก�าหนดโทษที่รอการก�าหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษท่ีรอการลงโทษ

ไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี

และถ้าภายในเวลาที่ศาลได้ก�าหนดตามมาตรา ๕๖ ผู้นั้นมิได้กระท�าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรก 

ให้ผู้นั้นพ้นจากการที่จะถูกก�าหนดโทษ หรือถูกลงโทษในคดีนั้น แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗๔ เด็กอายุกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่เกินสิบสี่ปี กระท�าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้น

ไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ�านาจที่จะด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครอง

หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้

(๒) ถ้าศาลเห็นว่า บิดามารดาหรอืผูป้กครองสามารถดแูลเดก็นัน้ได้ ศาลจะมคี�าสัง่ให้มอบตวัเดก็นัน้  

ให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อก�าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้น ไม่ให้ก่อ

เหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก�าหนด ซึ่งต้องไม่เกินสามปี และก�าหนดจ�านวนเงินตามที่เห็นสมควร ซึ่งบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองจะต้องช�าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งพันบาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น

ถ้าเดก็นัน้อาศยัอยูก่บับคุคลอืน่นอกจากบดิามารดาหรือผู้ปกครอง และศาลเหน็ว่าไม่สมควรจะเรียก

บิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อก�าหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มา 

สอบถามว่าจะยอมรับข้อก�าหนดท�านองที่บัญญัติไว้ส�าหรับบิดามารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้น

หรือไม่ก็ได้ ถ้าบคุคลทีเ่ดก็นัน้อาศยัอยูย่อมรบัข้อก�าหนดเช่นว่านัน้ กใ็ห้ศาลมคี�าสัง่มอบตวัเดก็ให้แก่บคุคล

ผู้นั้นไปโดยวางข้อก�าหนดดังกล่าว

(๓) ในกรณีท่ีศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตาม (๒) 

ศาลจะก�าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้น เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ ด้วยก็ได้  

ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมประพฤติเด็กนั้น

(๔) ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือถ้า

เด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อก�าหนดดังกล่าว

ใน (๒) ศาลจะมีค�าสั่งให้มอบตัวเด็กน้ันให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรมและ

สั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลก�าหนดก็ได้ ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม ในกรณีเช่นว่านี้ ให้บุคคล

หรือองค์การนั้นมีอ�านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอน รวมตลอดถึงการก�าหนดที่อยู่ 

และการจัดให้เด็กมีงานท�าตามสมควร หรือ

(๕) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานท่ีซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพ่ือฝึกและอบรม

เด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลก�าหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี
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ค�าสั่งของศาลดังกล่าวใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลก�าหนดไว้ 

ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เอง หรือตามค�าเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานอัยการหรือบุคคลหรือ

องค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแลอบรมและส่ังสอนหรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับค�าส่ังนั้น

ได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศาลมีอ�านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค�าสั่งนั้น หรือมีค�าสั่งใหม่ตามอ�านาจในมาตรานี้

มาตรา ๗๕ ผู้ใดอายุกว่าสิบสี่ปี แต่ยังไม่เกินสิบเจ็ดปีกระท�าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 

ให้ศาลพิจารณาถึงความรู ้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู ้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควร

พิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้จัดการตามมาตรา ๗๔ 

หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง
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พระรำชบัญญัติ
วิธีด�ำเนินกำรคุมควำมประพฤติ

ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
พ.ศ. ๒๕๒๒

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย วิธีด�าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ท�าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิีเ้รยีกว่า “พระราชบญัญติัวธิดี�าเนนิการคมุความประพฤติตามประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒”

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติหรือ

ซึ่งขัด หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

“ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรมท่ีมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา แต่ไม่รวมถึงศาลคดีเด็ก

และเยาวชน

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรี หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ัง และถอดถอนพนักงาน

คุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖  ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ�านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นและ

โดยเฉพาะให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพภาวะ

แห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของจ�าเลย ตลอดจนสภาพความผิด และเหตุอื่นอันควรปรานีตามที่

ศาลสั่ง เพื่อรายงานต่อศาล

(๒) ส่งตัวจ�าเลยให้แพทย์ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ

(๓) ท�ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของจ�าเลย ว่าจะปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟู

ตนเองได้เพียงใด หรือไม่ ตลอดจนความต้องการของจ�าเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ

(๔) สอดส่อง สอบถาม แนะน�า ช่วยเหลือ และตักเตือนผู ้ถูกคุมความประพฤติ ในเร่ือง

ความประพฤติและการประกอบอาชีพ

(๕) สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก�าหนด

(๖) ท�ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพ และพฤติการณ์

ของผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อเสนอต่อศาล

(๗) ท�าหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการคุมความประพฤติตามที่ศาลเห็นสมควร

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติมีอ�านาจดังต่อไปนี้

อีกด้วย คือ

(๑) เข้าไปในสถานทีท่ีจ่�าเลยหรอืผูถ้กูคมุความประพฤตอิาศยัหรอืท�าการงาน หรอืมคีวามเกีย่วข้อง

ด้วยในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตก และสอบถามบคุคลซึง่อยูใ่นสถานทีน่ัน้เกีย่วกบักรณี

ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖

ในกรณีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตก

ถึงพระอาทิตย์ขึ้น  พนักงานคุมประพฤติกระท�าได้ต่อเมื่อมีค�าสั่งของศาล

(๒) เรียกบุคคลที่สามารถให้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ มาพบและสาบานหรือ

ปฏิญาณตนและให้ถ้อยค�า

(๓) สั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสาร อันจะใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณี 

ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖

มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) พนักงานคุมประพฤติอาจร้องขอต่อ

ศาลเพื่อส่งตัวจ�าเลยมาให้พนักงานคุมประพฤติได้

มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติแสดงบัตรประจ�าตัว

ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจ�าตัว ให้เป็นไปตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๑ ในคดไีม่ปรากฏว่าจ�าเลยได้รบัโทษจ�าคกุมาก่อน หรอืปรากฏว่าได้รบัโทษจ�าคกุมาก่อน 

แต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่ว่าเวลาใดก่อนมีค�าพิพากษา 

ศาลมีอ�านาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ อายุ ประวัติ ความประพฤติสติปัญญา 
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การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของจ�าเลย ตลอดจนสภาพความผิด

และเหตุอ่ืนอันควรปรานี พร้อมท้ังความเห็นตามมาตรา ๖ (๓) แล้วรายงานต่อศาลเพื่อประกอบการ

พิจารณาพิพากษาได้

เมื่อศาลได้รับรายงานและความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมีอ�านาจเรียกพนักงาน

คุมประพฤติหรือจ�าเลยมาสอบถาม หรือสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด�าเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติมได้

มาตรา ๑๒ เมื่อศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๑ 

ให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจโดยไม่ชักช้า และให้ท�ารายงานพร้อมกับความเห็นเสนอต่อศาล

ภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีศ่าลสัง่แต่ถ้าไม่อาจท�าให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ศาลจะอนญุาต

ให้ขยายเวลาต่อไปอีกเท่าที่จ�าเป็นแต่ไม่เกินสามสิบวันก็ได้

มาตรา ๑๓ ศาลมอี�านาจทีจ่ะรบัฟังรายงานและความเหน็ของพนกังานคมุประพฤตติามมาตรา ๑๑ 

โดยไม่ต้องมีพยานบุคคลประกอบแต่ถ้าศาลจะใช้รายงานและความเห็นเช่นว่านั้นเป็นผลร้ายแก่จ�าเลย 

ให้ศาลแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้จ�าเลยทราบ เมื่อจ�าเลยคัดค้านพนักงานคุมประพฤติมีสิทธิ  

น�าพยานหลักฐานเข้าสืบประกอบรายงาน และความเห็นก่อนและจ�าเลยมีสิทธิที่จะน�าพยานหลักฐานมา

สืบหักล้างได้

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าจ�าเลยมีความผิด แต่ให้รอการก�าหนดโทษไว้ หรือก�าหนด

โทษแต่ให้รอการลงโทษไว้ และก�าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจ�าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้ศาลแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบเพื่อด�าเนินการคุมความประพฤติตามที่ศาลก�าหนด

มาตรา ๑๕ ถ้าผูถู้กคมุความประพฤตไิม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขเพือ่คมุความประพฤตติามทีศ่าลก�าหนด 

หรอืพฤตกิารณ์ทีเ่กีย่วแก่การควบคมุความประพฤติของผู้ถูกคมุความประพฤติเปล่ียนแปลงไป ให้พนกังาน

คุมประพฤติท�ารายงานเสนอให้ศาลทราบโดยไม่ชักช้า แต่ถ้ารายงานนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู ้ถูกคุม

ความประพฤติ ให้ศาลเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติมาเพื่อแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้ทราบ ในกรณี

เช่นว่านี้ ผู ้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิที่จะคัดค้านและน�าพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้และให้น�า

มาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติขัดขืนไม่มาศาลตามหมายเรียกหรือตามนัด หรือจงใจไม่รับหมายเรียก 

หรือได้หนีไปหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะหลบหนี ศาลมีอ�านาจออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติ

เพื่อด�าเนินการต่อไป

มาตรา ๑๖ ในกรณทีีม่คี�าขอหรอืค�าแถลงตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๗ แห่งประมวล

กฎหมายอาญา ศาลมีอ�านาจเรียกพนักงานคุมประพฤติมาสอบถามหรือให้การเพื่อประกอบการพิจารณา

ตามค�าขอหรือค�าแถลงนั้นได้

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าพฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้ถูกคุม

ความประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไป หรือผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
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ตามที่ศาลก�าหนด และศาลได้มีค�าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ศาล

แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้นเป็นผลร้าย

แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติมากข้ึน ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๑๘ วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้น�าบทบัญญัติ 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับเท่าที่พอจะบังคับได้

มาตรา ๑๙ ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองสถานที่ที่จ�าเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติอาศัย

หรือท�าการงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วยขัดขืน ไม่ยอมให้พนักงานคุมประพฤติเข้าไปในสถานที่นั้น หรือ

ไม่ยอมตอบค�าสอบถามของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าร้อยบาท

มาตรา ๒๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานคุมประพฤติ  โดยไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ 

หรือไม่ยอมสาบานหรือปฏิญาณตนหรือไม่ยอมให้ถ้อยค�าตามมาตรา ๗ (๒) หรือไม่ยอมส่งวัตถุหรือ

เอกสารตามมาตรา ๖ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๒๑ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีต�าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และได้ล่วงรู้

หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติการตามต�าแหน่งหน้าที่น�าความลับนั้นไปเปิดเผยนอก

อ�านาจหน้าที่ของตน โดยประการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติและให้มีอ�านาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ส.โหตระกิตย์

รองนายกรัฐมนตรี

(๙๖ ร.จ.ตอนที่ ๓๖ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๒)

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่มาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมาย

อาญาได้บัญญัติถึงวิธีการคุมความประพฤติผู้กระท�าความผิดไว้ ให้อ�านาจศาลที่จะปล่อยตัวผู้กระท�า

ความผิดไปเพื่อให้โอกาสผู ้นั้นกลับตัวโดยศาลพิพากษาว่าผู ้นั้นมีความผิดแต่ให้รอก�าหนดโทษไว้ 

หรือก�าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ และก�าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท�าความผิดนั้น 

สมควรมกีฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องพนกังานคมุประพฤตติลอดจนวธิดี�าเนนิการคมุความประพฤติ 

เพื่อให้ประมวลกฎหมายอาญามีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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พระรำชบัญญัติ
วิธีด�ำเนินกำรคุมควำมประพฤติตำมประมวล

กฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติตามประมวล

กฎหมายอาญา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญตันิีเ้รยีกว่า “พระราชบญัญติัวธิดี�าเนนิการคมุความประพฤติตามประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลกิความในบทนยิามค�าว่า “ศาล” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัวิธิดี�าเนนิการ

คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ศาล” หมายความว่า ศาลยตุธิรรมทีม่อี�านาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญา แต่ไม่รวมถงึศาลเยาวชน

และครอบครัว เว้นแต่ในคดีอาญาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งผู้กระท�า

ความผิดมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่การกระท�าความผิดได้เกิดขึ้น”

มาตรา ๔ พระราชบัญญตันิีไ้ม่มผีลกระทบถงึกระบวนพจิารณาหรอืการด�าเนนิการใดๆ ทีไ่ด้กระท�า

ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราช

บัญญัติวิธีด�าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๒๒ บัญญัติให้ “ศาล” 

หมายความว่าศาลยุติธรรมที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา แต่ไม่รวมถึงศาลเยาวชนและครอบครัว 

ท�าให้ศาลเยาวชนและครอบครวั ไม่สามารถน�ากฎหมายว่าด้วยวธิดี�าเนนิการคมุความประพฤตติามประมวล

กฎหมายอาญามาใช้กบัผูก้ระท�าความผดิซึง่มอีายตุัง้แต่สบิแปดปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในคดอีาญาซึง่ศาลเยาวชน

และครอบครัว มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ สมควรให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถด�าเนินการ

ดังกล่าวได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ค�ำแนะน�ำของประธำนศำลฎีกำ
เกี่ยวกับวิธีกำรรอกำรก�ำหนดโทษ

โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจใช้วิธีการรอการก�าหนดโทษกับผู้ซึ่ง

ถกูพพิากษาว่ามคีวามผดิ ในกรณทีีผู่ก้ระท�าผดิยงัไม่สมควรต้องรับโทษอนัเนือ่งมาจากสภาพของผู้กระท�า

ความผดินัน้เอง ลกัษณะและผลของการกระท�า ตลอดจนสภาวะแวดล้อมอนัเป็นสาเหตหุรอืเกีย่วเนือ่งกบั 

ผู้กระท�าผิดหรือการกระท�าความผิดนั้น เพื่อให้ผู้กระท�าความผิดมีโอกาสกลับตัว โดยไม่มีประวัติว่าเคย

ต้องโทษจ�าคุก ดังนั้น เพื่อให้การใช้วิธีการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์

ต่อสังคมโดยรวม

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ประธานศาลฎีกาจึงออกค�าแนะน�า 

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในคดีความผิดซึ่งตามบัญชีมาตรฐาน

การลงโทษของศาลก�าหนดให้รอการลงโทษได้ หรือความผิดอื่นใดซ่ึงศาลเห็นว่าจ�าเลยยังไม่สมควรถูก

จ�าคุก หากพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า

๑. การกระท�าความผิดของจ�าเลยมีสาเหตุมาจากความยากจนหรือกระท�าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

และความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

๒. จ�าเลยได้ส�านกึถงึความผดิและพยายามบรรเทาผลร้ายท่ีเกดิข้ึน และในกรณท่ีีมผู้ีเสียหายบคุคล

ดังกล่าวไม่ติดใจที่จะด�าเนินคดีแก่จ�าเลย

๓. ผูเ้สยีหายกบัจ�าเลยมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางหนึง่ทางใด เช่น เป็นญาติ เพือ่นบ้านหรอืผูร่้วมงาน 

และความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดไม่ร้ายแรงซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้ว

๔. เป็นความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาท และผู้เสียหายเป็นบคุคลในครอบครัวหรือญาติของจ�าเลย

หรือตัวจ�าเลยได้รับผลร้ายอย่างรุนแรงจากการกระท�าความผิดนั้น หรือ

๕. พฤตกิารณ์อืน่ในท�านองเดยีวกบั (๑) ถงึ (๔) ซึง่ศาลเหน็ว่าจ�าเลยไม่ควรมปีระวตัต้ิองโทษตดิตวั 

ศาลพงึพจิารณาใช้วิธกีารรอการก�าหนดโทษเพือ่ให้โอกาสจ�าเลยกลบัตวัภายในระยะเวลาทีศ่าล

เห็นสมควรก�าหนด

ข้อ ๒ นอกเหนือจากเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ 

วรรค สอง (๑) (๒) (๓) (๔) แล้ว ศาลอาจก�าหนดเงื่อนไขอื่นตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง (๕) ดังต่อไปนี้

ให้จ�าเลยปฏิบัติเพิ่มเติมก็ได้
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๑. ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือเยยีวยาความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจ  ให้แก่

ผู้เสียหายโดยวิธีอื่นตามที่จ�าเลยและผู้เสียหายตกลงกัน

๒. ให้เข้ารับค�าแนะน�าจากแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลซึ่งท�าหน้าที่

ให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจหรือทางสังคม ตามที่ศาลก�าหนด

๓. ให้ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาลเห็นสมควรและจ�าเลยยินยอม

๔. ให้บริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ตามที่จ�าเลยยินยอม

๕. ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในระหว่างเวลาที่ศาลก�าหนด

๖. ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ศาลก�าหนด

๗. ให้ท�าทัณฑ์บนว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้อื่น

๘. ไม่เสพสุราหรือยาเสพติดให้โทษ

๙. ไม่ประพฤติตนหรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจน�าไปสู่การกระท�าความผิดอีก

ข้อ ๓ ในระหว่างรอการก�าหนดโทษ นอกจากพนักงานคุมประพฤติแล้ว ศาลอาจแต่งตั้งบุคคล

ในครอบครวัของจ�าเลยหรอืบุคคลท่ีศาลเหน็สมควรยอมรบัดูแลจ�าเลยเป็นผูค้วบคมุให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอื 

หรือตักเตือนจ�าเลยด้วยก็ได้

ข้อ ๔ ถ้าภายในเวลาที่ศาลก�าหนดตามข้อ ๑ จ�าเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลได้วางไว้หรือ

กระท�าความผิดขึ้นอีกแต่ศาลมิได้มีค�าพิพากษาให้จ�าคุกในคดีหลัง ศาลอาจด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

๑. ตักเตือนจ�าเลย

๒. เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ

๓. ก�าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้

๔. ก�าหนดโทษแล้วลงโทษซึ่งรอไว้นั้น

ข้อ ๕ ในกรณีที่จ�าเลยได้กระท�าความผิดอีกภายในเวลาที่รอการก�าหนดโทษไว้ และศาลในคดีหลัง

จะพิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลย ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังก�าหนดโทษที่รอไว้ตามพฤติการณ์แห่งคดีเท่าที่

ปรากฏในส�านวนคดีก่อน เพื่อบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง

หากส�านวนคดีก่อนอยู่ที่ศาลอื่น ให้ศาลท่ีพิพากษาคดีหลังยืมส�านวนจากศาลนั้นหรือจะขอให้

ศาลนั้นส่งเอกสารเท่าที่จ�าเป็นมาทางโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดโทษก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพ่ือให้การปฏิบัติตามค�าแนะน�านี้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ให้เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติหรือด�าเนินการในเรื่องนั้นได้

ตามความจ�าเป็น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
ไพโรจน์ วายุภาพ 
ประธานศาลฎีกา
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ภำคผนวก ข.
ข้อก�าหนดกรุงเทพ
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ภำคผนวก ข.
ข้อก�าหนดกรุงเทพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง

ข้อก�ำหนดที่ ๕๗
บทบัญญัติของข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังของสหประชาชาติ (Tokyo 

Rules) สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางส�าหรบัการพฒันาและบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ ทีมี่ความเหมาะสม 

และตอบสนองต่อผู ้กระท�าผิดหญิง มาตรการทางเลือกในการหันเหผู้กระท�าผิดออกจากระบบ 

มาตรการทางเลือกแทนการ  คุมขังก่อนการพิจารณาคดีและมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�าคุก

ควรได้รับการพัฒนาในระบบกฎหมายของประเทศสมาชิก ทั้งนี้โดยน�าประวัติในการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมของผู้กระท�าผิด และภาระหน้าที่ ในการเลี้ยงดูมาพิจารณาประกอบ

ข้อก�ำหนดที่ ๕๘
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของข ้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าว ่าด ้วยมาตรการที่ มิใช ่การคุมขัง

ของสหประชาชาติ (Tokyo Rules) ข้อที่ ๒.๓ ผู้กระท�าผิดหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและ

ชุมชน โดยปราศจากการพิจารณาถึงภูมิหลังของผู ้กระท�าผิดและสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

มาตรการทางเลือกส�าหรับการจัดการเกี่ยวกับผู้กระท�าผิดหญิง อาทิเช่น มาตรการทางเลือกในการ

หันเหผู้กระท�าผิดออกจากระบบ มาตรการทางเลือกแทนการคุมขังก่อนการพิจารณาคดีและมาตรการ

ทางเลือกแทนการลงโทษจ�าคุก ควรได้รับการก�าหนดและน�าไปบังคับใช้ตามความเหมาะสมเท่าที่จะ

สามารถกระท�าได้

ข้อก�ำหนดที่ ๖๐
พงึมกีารจัดสรรทรพัยากรให้เพยีงพอส�าหรบัการคดิค้นมาตรการทางเลอืกทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูก้ระท�าผดิ 

ที่เป็นหญิง โดยการใช้การปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดโดยมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังผนวกเข้ากับมาตรการ

แทรกแซง (Intervention) เพื่อจัดการกับสาเหตุที่ท�าให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมการบ�าบัดและให้ค�าปรึกษาแก่เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว เหยื่อจากการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การบ�าบัดรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้มีอาการทางจิต โปรแกรมต่างๆ นี้ ควรออกแบบ

ส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิงเป็นการเฉพาะโดยค�านึงถึงความจ�าเป็นในการดูแลบุตรเป็นส�าคัญ
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ข้อก�าหนดโตเกียวข้อที่ ๒.๓ (Tokyo Rules) ซึ่งถูกอ้างถึงในข้อก�าหนดที่ ๕๘ ได้ก�าหนดว่า : เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยสอดคล้องกับลักษณะและความรุนแรงของการกระท�าผิด บุคลิกภาพ

และภูมิหลังของผู้กระท�าผิดและการป้องกันสังคม และเพ่ือหลีกเล่ียงการจ�าคุกโดยไม่จ�าเป็น ระบบงาน

ยุติธรรมทางอาญาควรจัดหามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาคดี

จนถึงหลังศาล มีค�าพิพากษา โดยควรพิจารณาจ�านวนและประเภทของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว

ที่มีอยู่เพ่ือให้ศาลสามารถ มีค�าพิพากษาที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ค�านึงถึงข้อพิจารณาเรื่องเพศภาวะ

เป็นการเฉพาะ

ข้อก�าหนดที ่๕๗,๕๘ และ๖๐ ได้ค�านงึถงึ “หลกัสทิธมินษุยชน ความยตุธิรรมทางสงัคมและความจ�าเป็น

ส�าหรับผู้กระท�าผิดในการได้รับการแก้ไขฟื้นฟู” ในกรณีของผู้กระท�าผิดหญิง เมื่อพิจารณาภูมิหลังและ

ภาระในการเล้ียงดูของผู้กระท�าผิดหญิงส่วนใหญ่ ข้อก�าหนดเหล่านี้ตระหนักดีว่าผู้หญิงหลายคนคือ

เหยื่อความรุนแรงทางเพศ มีความจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตหรือการใช้สารเสพติด 

เนื่องจากอาชญากรรม  ที่พวกเขาก่อมักจะเชื่อมโยงกับปัจจัยเหล่านี้ ในประเด็นด้านความยุติธรรม

ทางสังคมและความจ�าเป็นที่ผู้กระท�าผิดควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟู หมายถึงว่าผู้หญิงเหล่านี้ควรได้รับ

ความช่วยเหลือ การสนับสนุน และการดูแล เพ่ือลดผลกระทบทางจิตใจจากการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม ได้รับการรักษากรณีที่พบความผิดปกติทางจิตและมีการใช้สารเสพติด เพื่อท่ีจะช่วยให้

พวกเขาได้เริ่มชีวิตใหม่ที่ดี ห่างไกลจากอาชญากรรมได้ในอนาคต

อีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งส�าคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด 

คือ การตระหนักถึงภาระในการเล้ียงดูที่ผู้หญิงมี หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจ�าเป็นต้องค�านึงถึง

ผลกระทบของการจ�าคุกของมารดาต่อบุตรของเธอหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้กระท�าผิดหญิงอาจต้องมีภาระ

ในการเล้ียงดู ในด้านของบุตรการจ�าคุกของมารดาอาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อพัฒนาการ

และด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นปัจจัยให้บุตรมีแนวโน้มกระท�าผิดและถูกจ�าคุกได้มากขึ้น

ข้อก�ำหนดที่ ๖๑

ในการตัดสินลงโทษผู้กระท�าผิดที่เป็นหญิงนั้น ศาลควรมีอ�านาจในการใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุ

บรรเทาโทษต่างๆ อาทิ ประวัติการกระท�าผิด รูปแบบและสภาพของความผิดที่ได้กระท�าลงไม่ใช่

ความผิดร้ายแรง ประกอบกับประเด็นในเรื่องภาระที่ต้องดูแลและภูมิหลังของผู้กระท�าผิดที่เป็นหญิง
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เหตุผลส�าหรับข้อก�าหนดนี้

ข้อก�าหนดที ่๖๑ ได้ตคีวามและสะท้อนถงึแนวทางตามข้อก�าหนดที ่๓.๓ และ ๗.๑ แห่งข้อก�าหนด

โตเกียว เน่ืองจากข้อก�าหนดเหล่าน้ันน�ามาใช้กับผู้กระท�าผิดหญิง เมื่อพิจารณาข้อก�าหนดโตเกียว 

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อ�านาจหน้าที่ศาลในการใช้ดุลยพินิจในการพิพากษาลงโทษ

ผู้กระท�าผิดหญิง ดังที่บัญญัติไว้ในข้อก�าหนดโตเกียว ข้อที่ ๓.๓ และพิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษ

ต่างๆ ซึง่อาจปรากฏในรายงานสบืเสาะข้อเทจ็จรงิทางสงัคม ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อก�าหนดโตเกยีว 

ข้อที่ ๗.๑

ข้อก�าหนดโตเกียว ๓.๓ : 

ดุลยพินิจของศาลหรือหน่วยงานอิสระอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรได้ด�าเนินการทุกขั้นตอน เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

ข้อก�าหนดโตเกียว ข้อที่ ๗.๑ : 

ผู้มีอ�านาจหน้าที่ส่ังให้มีการรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงทางสังคม ซึ่งจัดท�าโดยหน่วยงานหรือ

เจ้าพนักงานที่มีอ�านาจหน้าที่ รายงานนั้นต้องประกอบด้วยข้อมูลทางสังคมของผู้กระท�าผิด 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบและพฤติการณ์กระท�าผิดปัจจุบัน รวมทั้งควรมีข้อมูลและความเห็น

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี รายงานดังกล่าวต้องเป็นข้อเท็จจริง ปราศจากอคติและ

แสดงความเห็นที่ชัดเจน

ข้อก�าหนดนี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องสัดส่วนของผู้กระท�าผิดหญิงที่ก่อคดีความรุนแรงต่อสามี  

ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีผู้หญิง

อีกจ�านวนหนึ่งที่ก่อคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งหลายคนท�าไปเนื่องจากการถูกบีบบังคับจาก

สามีหรือเนื่องจากพวกเธอยินยอมที่จะเป็นคนส่งยา (หรือลักลอบค้ายา) เพราะความยากจนและ

จ�าเป็นต้องเลี้ยงดูบุตร และบ่อยครั้งที่ท�าไปเพราะปราศจากความเข้าใจถึงผลลัพธ์ท่ีอาจตามมา

จากการกระท�าเหล่านั้น ผู้หญิงเหล่านี้หลายคนเป็นมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามล�าพัง (Single 

Mothers)

ข้อก�ำหนดที่ ๖๒

ข้อบัญญัติเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนระหว่างเพศ การรักษาภาวะทุกข์ทรมานทางจิตใจ (Trauma) 

การบ�าบัดสารเสพติดในชุมชนส�าหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะและการเข้าถึงบริการนั้นๆ จะต้องได้รับ

การปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรม รวมไปถึงเป็นการหันเหคดี (Diversion) และ

เพื่อประโยชน์ในการใช้มาตรการทางเลือกในการลงโทษ
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ข้อก�ำหนดที่ ๖๔

ควรมีการน�ามาตรการลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจ�ามาใช้กับผู้กระท�าผิดหญิงตั้งครรภ์และผู้กระท�าผิดหญิง

ที่มีภาระเล้ียงดูบุตรตามความเหมาะสม เท่าที่จะสามารถกระท�าได้ การพิจารณาใช้โทษจ�าคุกแก่กลุ่ม

ผู้หญิงดังกล่าว ควรกระท�าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าความผิดที่ได้กระท�าลงนั้นเป็นความผิดร้ายแรง

หรือมีความรุนแรง หรือผู้กระท�าผิดยังคงเป็นภัยต่อสังคม ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็ก

จะได้รับ และต้องเป็นที่แน่ใจว่าได้มีการก�าหนดมาตรการรองรับส�าหรับการดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว

กลุม่ทีไ่ด้รบัโอกาสก่อนในการด�าเนนิการมาตรการทางเลอืกแทนการจ�าคกุ คอื กลุม่หญงิมคีรรภ์ มารดา

ที่ต้องให้นมเด็กอ่อนและมารดาที่มีเด็กเล็ก
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ภำคผนวก ค.
ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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๑. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง 

       ชื่อเล่น / ชื่อรอง / ชื่ออื่น ๆ เชื้อชาติ สัญชาติ
……...……...……...……...……...……...……...……...   ไทย    อื่นๆ)..………....         ไทย    (อื่นๆ).……..…......
……...……...……...……...……...……...……...……... ……...……...………...……...…....       ……...……...………........……...….....

เกิดที่จังหวัด      เกิด วันที่ เดือน พ.ศ.        อายุ                              ศาสนา
…...……...……....     ……......……......……...….......     ..............ปี        พุทธ   อิสลาม   คริสต์   อื่นๆ..............

                           ที่อยู่ปัจจุบัน                      ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที.่.............……........หมูท่ี.่..........…………..……….………….

บ้าน / ตรอก / ซอย................................................…………

ถนน........................................................................………..

ต�าบล / แขวง.......................................................….……….

อ�าเภอ / เขต.....................................................……………..

จงัหวดั...............................................................……………..

รหสัไปรษณย์ี..........................โทร.......................…...………

 บ้านตนเอง    บ้านบิดามารดา    บ้านญาติ 

 บ้านเพื่อน     บ้านคนรู้จัก         บ้านเช่า

เจ้าของบ้านชือ่...........................................................………

ชือ่ก�านนั / ผูใ้หญ่บ้าน...............................................………..

พกัอาศยัอยูเ่ป็นระยะเวลา………………………………...........ปี

เลขที.่...................….หมูท่ี.่..........……..…….….………….

บ้าน / ตรอก / ซอย.................................................

ถนน........................................................................

ต�าบล / แขวง.......................................................

อ�าเภอ / เขต..............................................................

จังหวัด.................................................................. 

รหัสไปรษณีย์......................โทร.................................

 บ้านตนเอง    บ้านบิดามารดา    บ้านญาติ 

 บ้านเพื่อน     บ้านคนรู้จัก         บ้านเช่า

เจ้าของบ้านชื่อ.........................................................

ชื่อก�านัน / ผู้ใหญ่บ้าน..............................................

พกัอาศยัอยูเ่ป็นระยะเวลา……………..…………...........ปี               

  เช่นเดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน
 (ไม่ต้องเขียนรายละเอียด)

  ต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน ดังนี้

ทีอ่ยูอ่ืน่ทีต่ดิต่อได้ / รายละเอยีดเพิม่เตมิ ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย 

ภำคผนวก ค.
ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ค.ป.๓
แบบบันทึกข้อมูลจ�าเลย เลขทะเบยีนสบืเสาะที…่…………. / ๒๕…………
 ส�านกังานคมุประพฤต…ิ…………..……………..
 วันที่...........เดือน……...............พ.ศ……....…

ให้กรอกข้อมลูและท�าเครือ่งหมาย / ในช่อง    ตามข้อเทจ็จรงิหรอืให้พนกังานคมุประพฤตสิอบถาม 
และบันทึกข้อมูล

ชื่อและชื่อสกุลจริง (นาย / นาง / นางสาว)…………….…………………………………………………..............………. 
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ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด

บดิา ชือ่-ชือ่สกลุ.............................................................….…………………………………………………………………
  เสียชีวิตไปแล้ว.................ปี เนื่องจาก………..............………………………………………………………………….
  ยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันอายุ..........……….ปี

บดิาประกอบอาชพี........................….........................……รายได้  วนั / เดือน / ปีละ...........….......…..…บาท
ทีอ่ยู.่......................................................…...................….................……...........โทร....…..........…..….…………
สถานทีท่�างาน………………………………………………………………………………………โทร…………...…..………...……

มารดา ชื่อ-ชื่อสกุล.................................................….........………………………………………………….……………
  เสียชีวิตไปแล้ว.................ปี เนื่องจาก………..............………………………………………………………………….
  ยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันอายุ..........……….ปี

มารดาประกอบอาชพี........................….........................……รายได้  วนั / เดอืน / ปีละ........….......…..…บาท
ทีอ่ยู.่......................................................…...................….................……...........โทร....…..........…..….…………
สถานทีท่�างาน………………………………………………………………………………………โทร…………...…..………...……

ความสมัพนัธ์กบับดิามารดา………………….................…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับมารดา…………………………………………….................………………………...……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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พี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยจ�านวน...............คน 
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่....................
โดยมีพี่น้องที่สามารถติดต่อได้ คือ
(๑) ..........................................................................……...อาย.ุ...........ปี  อาชพี............................................
ทีอ่ยู.่..............................................................................................................................................……………
....................................................................................................…………………โทร.......................………...…
(๒) ..........................................................................……...อาย.ุ...........ปี  อาชพี............................................
ทีอ่ยู.่..............................................................................................................................................……………
....................................................................................................…………………โทร.......................………...…
(๓) ..........................................................................……...อาย.ุ...........ปี  อาชพี............................................
ทีอ่ยู.่..............................................................................................................................................……………
....................................................................................................…………………โทร.......................………...…

ความสมัพนัธ์กบัพีน้่อง…....................………………………………………………………………………………………………
…………………………………….....................………………………………………………………………………………………….
…………………………………….....................………………………………………………………………………………………….
…………………………………….....................………………………………………………………………………………………….
…………………………………….....................………………………………………………………………………………………….

สถานภาพการสมรส

  โสด
  ม่าย โดย  [  ]  จดทะเบียนหย่า [  ]  เลิกร้าง [  ]  คู่ครองเสียชีวิต 
  มีครอบครัวแล้ว โดย  [  ]  จดทะเบียนสมรส [  ]  ไม่จดทะเบียนสมรส

เคยมีภรรยา / สามี มาก่อน   จ�านวน........……… คน
โดยมีบุตรกับภรรยา / สามีคนที่.................................. จ�านวน..........……. คน
บตุรอยูใ่นความดแูลของ............................………………………………………..…………....…………….....................
และมีบุตรกับภรรยา / สามีคนที่................................. จ�านวน..........….... คน
บตุรอยูใ่นความดแูลของ.............................………………………………………..…………....……………....................

ภรรยา / สามี คนปัจจุบันชื่อ.............................................................…………..................................…….
อายุ..............ปี  
ที่อยู่............…….……....................................………………………………………..…………....……………...................
โทร………………………...........................................อาชพี…………………………………………….............................
รายได้ วัน / เดือน / ปีละ..............................บาท  สถานที่ท�างาน.....................................……..........……....
..............................................................................โทร......…..........................................................……...….

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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ข้าพเจ้ามีบุตรกับสามี / ภรรยาคนปัจจุบัน..............………คน  คือ
(๑) ..........................................................................……….อายุ............ปี อาชีพ..........................................
ที่อยู่..........................................................................................................โทร.............................................
(๒) ..........................................................................……….อายุ............ปี อาชีพ..........................................
ที่อยู่..........................................................................................................โทร.............................................
(๓) ..........................................................................……….อายุ............ปี อาชีพ..........................................
ที่อยู่..........................................................................................................โทร.............................................
(๔) ..........................................................................……….อายุ............ปี อาชีพ..........................................
ที่อยู่..........................................................................................................โทร.............................................

ข้าพเจ้าใกล้ชิดกับบุตรคนที่………………………..มากที่สุด
ความสัมพันธ์ในครอบครัว….....................……………………………………………………………………………….………
……………………………………..............................…………………………………………………………………….……………
……………………………………..............................………………………………………………………………….………………

บุคคลที่ข้าพเจ้าต้องอุปการะเลี้ยงดูมี.........คน

คือ   บิดา       มารดา  

   คู่สมรส         บุตร...................………คน 

   บุคคลอื่น (ระบุ) ..................................…..

 .............................................................................

บุคคลที่ให้ความอุปการะช่วยเหลือข้าพเจ้า 
ในปัจจุบัน คือ

๑.ชือ่.........................................................................

เกี่ยวข้องเป็น..........................................................

๒.ชือ่.........................................................................

เกี่ยวข้องเป็น..........................................................

บุคคลในครอบครัวข้าพเจ้า    ไม่มี     มี   ประวัติถูกจับกุมด�าเนินคดีอาญา หรือต้องโทษจ�าคุก คือ  

(๑).........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น ……….....................................ของข้าพเจ้า

ถกูจบัข้อหา...............................................................……….ผลคดี............................…………….....................................…

(๒).........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น ……….....................................ของข้าพเจ้า

ถกูจบัข้อหา...............................................................……….ผลคดี............................…………….....................................…

บุคคลในครอบครัวข้าพเจ้า    ไม่มี     มี   ประวัติเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้โทษ คือ
(๑).........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น ……….....................................ของข้าพเจ้า
เก่ียวข้องกบัยาหรอืสารเสพตดิประเภท........................................................................................................................

(๒).........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น ……….....................................ของข้าพเจ้า
เก่ียวข้องกบัยาหรอืสารเสพตดิประเภท........................................................................................................................

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย



104 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดหญิง

การศึกษา

  ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใด   ยังศึกษาอยู่ชั้น..................................…..............………….

  จบการศึกษาชั้น.............................................................. ชื่อสถานศึกษา.………................……..……....….…….................

เมื่อพ.ศ....................................................……อาย.ุ..…......…….ปี   อ�าเภอ.....................……………….……..………….............................

ชื่อสถานศึกษา……………….……….................................…………. จังหวัด……………............……………..............................................

อ�าเภอ.....................…………...........…….……..………….................... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา……………….........................................

จังหวัด……….................................................................................    

รายละเอียดเพิ่มเติม….………….....................................................………………………………………………………………………………………………

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

ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของบุคคลที่ข้าพเจ้ารู้จักคุ้นเคยใกล้ชิด (เช่น ญาติ เพ่ือน เพ่ือนบ้าน 
เพื่อนร่วมงาน ผู้น�าชุมชน ผู้น�าทางศาสนา ครู ฯลฯ) 

(๑) ช่ือ-ช่ือสกุล....................................................................……..................……………...เกีย่วข้องเป็น……......................

รู้จักมานาน………………………..ปี  อาชีพ..............................….…ที่อยู่............................................................................
...................................................………………….............................................................โทร...........................…………..........

(๒) ช่ือ-ช่ือสกุล....................................................................……..................……………...เกีย่วข้องเป็น……......................

รู้จักมานาน………………………..ปี  อาชีพ..............................….…ที่อยู่............................................................................
...................................................………………….............................................................โทร...........................…………..........

การประกอบอาชีพ
ข้าพเจ้าเคยประกอบอาชีพ ดังนี้

ปี พ.ศ. ลักษณะงาน / ต�าแหน่ง รายได้ต่อ      เหตุที่ออกจากงาน /  
 สถานที่ท�างาน  วัน / เดือน / ปี เลิกอาชีพ

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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รายละเอียดเพิ่มเติม .…………………......…………………………………………......................................................…………...

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

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

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

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

ปัจจุบันข้าพเจ้า

  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  เพราะ ….....................................................................................……................….………

แต่ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก.....................................................……..................…………………………….………. 

  ประกอบอาชพี...................……......................……...………..ต�าแหน่ง..............................................………....….…….

รายได้ วัน / เดือน / ปีละ............................………...............บาท  ท�างานนี้มานาน...............………....…………ปี

ชือ่สถานทีท่�างาน..........................................................................................................……โทร..................……............

ชื่อนายจ้าง / หัวหน้างาน......................................................………………………….………โทร…..................……........

นอกจากการท�างานประจ�าแล้ว ข้าพเจ้า        ไม่มีอาชีพเสริมอื่น ๆ อีก

   มีอาชีพเสริม คือ……….......................................................

สถานทีท่�างาน...............................................….……………………………………………………......โทร................….…………....

มีรายได้ วัน / เดือน / ปีละ........................….............บาท 

ข้าพเจ้ามคีวามรูค้วามสามารถพเิศษด้าน…………….…………………………………………………………….......………………

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

สถานทางการเงิน / หนี้สิน ………………………………………………………………………………………….............................…

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

การรับราชการทหารกองประจ�าการ

ข้าพเจ้า   ไม่เคยรับราชการทหารกองประจ�าการ  เพราะ…..............................................................

    เคยเป็นทหารกองประจ�าการเมือ่ พ.ศ..................สังกดั…...................................................

ที่ตั้ง….........................................................................…..……………………………………………....………………………….……..

เคยปฏิบัติราชการพิเศษที…่……………….……………………………………………......………….....................……………………

  ไม่เคย    เคย กระท�าผดิในระหว่างเป็นทหาร ….........ครัง้ คอื……………………..............………………….….……...

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

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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นิสัยและความประพฤติ  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างส่วนใหญ่    

  ท�างานพิเศษ หรืองานบ้าน    อ่านหนังสือ     นอนพักผ่อนที่บ้าน                                     

  ฟัง / เล่นดนตรี          ไปหาเพื่อน     เล่นกีฬา.......................................

  ไปเที่ยว..............................................      ไม่มีเวลาว่าง       อื่นๆ ............................………….....

ข้าพเจ้ามีนิสัย / อารมณ์ความรู้สึก                 

  คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย   เป็นคนร่าเริง ชอบพบปะผู้อื่น

  รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้   ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ

  ใจเย็น รับฟังผู้อื่น   รู้สึกไม่มีความสุข / เศร้าหมอง

  เป็นคนเฉยๆ ไม่ชอบพบปะผู้อื่น   หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง 

  รู้สึกอ่อนไหวต่อค�าวิจารณ์ของผู้อื่น   ต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

  อารมณ์ร้อน วู่วาม โกรธง่าย   มักมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับผู้อื่น          

  นอนไม่หลับ เพราะคิดมาก หรือกังวลใจ    คิดอะไรวนไปวนมา ตัดสินใจไม่ค่อยได้

  มีอาการเจ็บป่วยทางกายโดยหาสาเหตุไม่ได้   ท�าอะไรลงไปโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

  เวลาโกรธ มักจะระบายความรู้สึกกับสิ่งของ  สัตว์เลี้ยง บุคคลรอบข้าง หรือท�าร้ายตัวเอง

  เคยก่อเหตุท�าร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น

  เคยลักทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัว หรือผู้อื่น

  มักจะไม่ท�าตาม กฎ ระเบียบ แบบแผนของสังคม

  อื่นๆ……………………………………………………………………….................................………………………………..               

ข้าพเจ้า    ไม่สูบบุหรี่       สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง   สูบบุหรี่ ประจ�าวันละ....................ซอง  

   ไม่ดื่มสุรา   ดื่มสุรานานๆ ครั้ง      ดื่มสุรา ประจ�าวันละ.....................ครั้ง

   ไม่เล่นการพนัน      เล่นการพนัน............................................................................................

บุคคลที่ข้าพเจ้าคบเป็นเพื่อนโดยทั่วไปไม่มีความประพฤติเสียหายโดย      

  เป็นเพื่อนร่วมสถานศึกษา   เป็นเพื่อนร่วมงาน   เป็นเพื่อนบ้าน        

บางคนมีความประพฤติ เช่น

  เสพยาเสพติดเป็นครั้งคราว       เคยถูกจับกุมด�าเนินคดี                  

  บางคนเป็นผู้ค้ายาเสพติด   มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเป็นครั้งคราว

นิสัยความประพฤติอื่นๆ ……………………………………….....................…………………………………………………………………...

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

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

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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 รูปร่าง รูปร่าง  ศีรษะ

    เตี้ย         สันทัด           สูง         กลม         รูปไข่      สามเหลี่ยม   ทุย       แบน           เถิก

       สีตา                สีผม สีผิว           ส่วนสูง         น�้าหนัก

  ด�า    ...............   ด�า   .................    ด�า     ด�าแดง     ขาว    .......................      .............. ซ.ม.    ..............ก.ก

สุขภาพและรูปพรรณ

สุขภาพร่างกาย            แข็งแรง              ไม่ค่อยแข็งแรง           ทรุดโทรม          

มีโรคประจ�าตัว คือ…………………………………………………………………………………..……….........................................…

เคยป่วยเป็นโรคทางกายที่ร้ายแรง คือ………………...............................……....………………………………..…….….……

เคยเข้ารับการรักษาที…่…………………………....................................…..เมื่อ………………………………………………….….

ผลการรักษา……………………..........................................………………………………………………………………..…………..…..

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

อาการปัจจุบัน.………………………….........................................…………………………………………………………………..…....

สุขภาพจิต / ภาวะทางอารมณ์และบุคลิกภาพ
  ปกติ 
  เคยมีการป่วยทางจิต ประสาท คือ……......................................…………….……………………………………………..

เคยเข้ารับการรักษาที…่…………………………....................................…..เมื่อ………………………………………………….….

ผลการรักษา……………………..........................................………………………………………………………………..…………..…..

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

อาการปัจจุบัน.………………………….........................................…………………………………………………………………..…....

ข้อสังเกต (เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ท่าทางของจ�าเลย) ……………………………………………….……………………………

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

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

ต�าหน ิ/ พกิาร..............................................................................................................................................................

  ไม่ม ี   มี  ร่องรอยการกรีด ที่.......................................................................……………………………...

  ไม่ม ี         รอยเข็มฉีดยาเสพติด ที.่........................................................…………………............…...….……

ลายสัก / รูป บริเวณ  

๑............................................................................................................................................………………............………

๒........................................................................................................................................................………………………

๓............................................................................................................................................................……………………

๔..........................................................................................................................................................................………

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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๒. ประวัติการกระท�าความผิด

ข้าพเจ้า       ไม่มี  คดีอาญาอื่นๆ ที่ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน หรืออยู่ในชั้นศาลขณะนี้                    

                 มี คดีอาญาอื่นๆ ที่ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน หรืออยู่ในชั้นศาลขณะนี้ ดังนี้

๑. สถานีต�ารวจ / ศาล………………………………....………ฐานความผิด……………..………......……..................................…

ข้อมูลเพิ่มเติม…………………........................………………………………………………………...……………………………………………..

๒. สถานีต�ารวจ / ศาล………………………………....………ฐานความผิด……………..………......……..................................…

ข้อมูลเพิ่มเติม…………………........................………………………………………………………...……………………………………………..

ข้าพเจ้า เคยมีประวัติการถูกจับกุมด�าเนินคด.ี..............……..ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑  สถานีต�ารวจ………………………………………….ข้อหา………....................

….………..………………………………………

เมื่อวันที…่……...เดือน……………….….พ.ศ.……...…..ใช้ชื่อในการกระท�าผิดว่า…….....………………..….……………………...

ผลคด ี  ได้รับการปล่อยตัวพ้นข้อหา   ในชั้นต�ารวจ / อัยการ       ในชั้นศาล…........................... 

   ได้รับโทษ ศาล………………….….…พิพากษา……………….…….............….............................................…… 

พ้นโทษจ�าคุกจาก………………………………………………................….......…เมื่อ………….….......................……………..………..

คดีนี้        ผ่าน       ไม่ผ่าน  ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ / การควบคุมและสอดส่อง

ผลการคุมความประพฤต…ิ………….........................................…………………………………………………………………………….

ครั้งที่ ๒  สถานีต�ารวจ………………………………………….ข้อหา………....................

….………..………………………………………

เมื่อวันที…่……...เดือน……………….….พ.ศ.……...…..ใช้ชื่อในการกระท�าผิดว่า…….....………………..….……………………...

ผลคด ี  ได้รับการปล่อยตัวพ้นข้อหา   ในชั้นต�ารวจ / อัยการ       ในชั้นศาล…........................... 

   ได้รับโทษ ศาล………………….….…พิพากษา……………….…….............….............................................…… 

พ้นโทษจ�าคุกจาก………………………………………………................….......…เมื่อ………….….......................……………..………..

คดีนี้        ผ่าน       ไม่ผ่าน  ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ / การควบคุมและสอดส่อง

ผลการคุมความประพฤต…ิ………….........................................…………………………………………………………………………….

ครั้งที่ ๓  สถานีต�ารวจ………………………………………….ข้อหา………....................

….………..………………………………………

เมื่อวันที…่……...เดือน……………….….พ.ศ.……...…..ใช้ชื่อในการกระท�าผิดว่า…….....………………..….……………………...

ผลคด ี  ได้รับการปล่อยตัวพ้นข้อหา   ในชั้นต�ารวจ / อัยการ       ในชั้นศาล…........................... 

   ได้รับโทษ ศาล………………….….…พิพากษา……………….…….............….............................................…… 

พ้นโทษจ�าคุกจาก………………………………………………................….......…เมื่อ………….….......................……………..………..

คดีนี้        ผ่าน       ไม่ผ่าน  ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ / การควบคุมและสอดส่อง

ผลการคุมความประพฤต…ิ………….........................................…………………………………………………………………………….
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ครั้งที่ ๔  สถานีต�ารวจ………………………………………….ข้อหา………....................

….………..………………………………………

เมื่อวันที…่……...เดือน……………….….พ.ศ.……...…..ใช้ชื่อในการกระท�าผิดว่า…….....………………..….……………………...

ผลคด ี  ได้รับการปล่อยตัวพ้นข้อหา   ในชั้นต�ารวจ / อัยการ       ในชั้นศาล…........................... 

   ได้รับโทษ ศาล………………….….…พิพากษา……………….…….............….............................................…… 

พ้นโทษจ�าคุกจาก………………………………………………................….......…เมื่อ………….….......................……………..………..

คดีนี้        ผ่าน       ไม่ผ่าน  ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ / การควบคุมและสอดส่อง

ผลการคุมความประพฤต…ิ………….........................................…………………………………………………………………………….

ครั้งที่ ๕  สถานีต�ารวจ………………………………………….ข้อหา………....................

….………..………………………………………

เมื่อวันที…่……...เดือน……………….….พ.ศ.……...…..ใช้ชื่อในการกระท�าผิดว่า…….....………………..….……………………...

ผลคด ี  ได้รับการปล่อยตัวพ้นข้อหา   ในชั้นต�ารวจ / อัยการ       ในชั้นศาล…........................... 

   ได้รับโทษ ศาล………………….….…พิพากษา……………….…….............….............................................…… 

พ้นโทษจ�าคุกจาก………………………………………………................….......…เมื่อ………….….......................……………..………..

คดีนี้        ผ่าน       ไม่ผ่าน  ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ / การควบคุมและสอดส่อง

ผลการคุมความประพฤต…ิ………….........................................…………………………………………………………………………….

ครั้งที่ ๖  สถานีต�ารวจ………………………………………….ข้อหา………....................

….………..………………………………………

เมื่อวันที…่……...เดือน……………….….พ.ศ.……...…..ใช้ชื่อในการกระท�าผิดว่า…….....………………..….……………………...

ผลคด ี  ได้รับการปล่อยตัวพ้นข้อหา   ในชั้นต�ารวจ / อัยการ       ในชั้นศาล…........................... 

   ได้รับโทษ ศาล………………….….…พิพากษา……………….…….............….............................................…… 

พ้นโทษจ�าคุกจาก………………………………………………................….......…เมื่อ………….….......................……………..………..

คดีนี้        ผ่าน       ไม่ผ่าน  ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ / การควบคุมและสอดส่อง

ผลการคุมความประพฤต…ิ………….........................................…………………………………………………………………………….

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการกระท�าความผิด…………………….....................................................................................

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้โทษ ดังนี้
ประวัติการเสพ 

๑. กัญชา  เสพครั้งแรกเมื่อ........................................………….เพราะ.….....................................….............….............

โดยวิธ ี    ผสมบุหรี่สูบ   ใช้บ้อง   อื่นๆ ................................................

ปัจจุบัน    อยู่ระหว่างการรักษา    ยังคงเสพอยู่โดยวิธ.ี......................................…....................………...

    เลิกเสพแล้วตั้งแต.่.............................................................................................................................

ก่อนถูกจับกุม / ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเสพ วันละ……………………ครั้ง  ปริมาณการเสพครั้งละ……………........………

๒. มอร์ฟีน / เฮโรอีน  เสพครั้งแรกเมื่อ...............................…….เพราะ..............……..........………….......………..….…

โดยวิธ ี    ฉีดเข้าเส้นโลหิต   อื่นๆ .................................................................................................

ปัจจุบัน    อยู่ระหว่างการรักษา    ยังคงเสพอยู่โดยวิธ.ี......................................…....................………...

    เลิกเสพแล้วตั้งแต.่.............................................................................................................................

ก่อนถูกจับกุม / ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเสพ วันละ……………………ครั้ง  ปริมาณการเสพครั้งละ……………........………

๓. แอมเฟตามีน  เสพครั้งแรกเมื่อ...............................…......…เพราะ..............................

……................………….……

โดยวิธ ี    รับประทาน         ละลายน�้าแล้วฉีดเข้าเส้นโลหิต      สูดควัน      อื่นๆ .................

ปัจจุบัน    อยู่ระหว่างการรักษา    ยังคงเสพอยู่โดยวิธ.ี......................................…....................……......

    เลิกเสพแล้วตั้งแต.่.............................................................................................................................

ก่อนถูกจับกุม / ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเสพ วันละ……………………ครั้ง  ปริมาณการเสพครั้งละ……………........………

๔. เมทแอมเฟตามีน  (ยาบ้า) เสพครั้งแรกเมื่อ...............................…......….เพราะ..............................................

โดยวิธ ี    รับประทาน         ละลายน�้าแล้วฉีดเข้าเส้นโลหิต      สูดควัน      อื่นๆ .................

ปัจจุบัน    อยู่ระหว่างการรักษา    ยังคงเสพอยู่โดยวิธ.ี......................................…....................……......

    เลิกเสพแล้วตั้งแต.่.............................................................................................................................

ก่อนถูกจับกุม / ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเสพ วันละ……………………ครั้ง  ปริมาณการเสพครั้งละ……………........………

๕. ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ประเภท...............................เสพครั้งแรกเมื่อ...............................…...........

เพราะ................................................................................................................................................................................

โดยวิธ ี    รับประทาน         ละลายน�้าแล้วฉีดเข้าเส้นโลหิต        อื่นๆ ........................................

ปัจจุบัน    อยู่ระหว่างการรักษา    ยังคงเสพอยู่โดยวิธ.ี......................................…....................……......

    เลิกเสพแล้วตั้งแต.่.............................................................................................................................

ก่อนถูกจับกุม / ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเสพ วันละ……………………ครั้ง  ปริมาณการเสพครั้งละ……………........………

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย

การเกี่ยวข้องกับยา และสารเสพติดให้โทษ
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๖. สารระเหย ประเภท.................................................................สูดดมครั้งแรกเมื่อ...............................................

เพราะ.............................................................................……............................................................................................

ปัจจุบัน    อยู่ระหว่างการรักษา    ยังคงสูดดมอยู่

    เลิกสูดดมแล้วตั้งแต.่..........................................................................................................................

ก่อนถูกจับกุม / ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเสพ วันละ……………………ครั้ง  ปริมาณการเสพครั้งละ…………...………………

๗. อื่น ๆ ( พืชกระท่อม  ฝิ่น ฯลฯ ) .....................................................................…........................…........….….…….

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าเสพยาหรือสารเสพติดที่
   บ้านตนเอง                               ในบริเวณใกล้บ้าน                    บ้านเพื่อน                       
   ในแหล่งที่ซื้อยาเสพติด ที.่..........................….........................................................................................................         

   อื่น ๆ .................................................………....................................………...................................................................

   เสพคนเดียว        เสพร่วมกับเพื่อน ชื่อ....................................................….…...................…………………………

การรับจ้างซื้อยาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ข้าพเจ้า    ไม่เคย       เคย    รับจ้างซื้อยาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท……………. 

..........................................................................................ได้รับค่าจ้างเป็น……………………………………………………….……

ครั้งละ………………………………………………..…ระยะเวลารับจ้างซื้อ………………….……………………….……........……….…….

การจ�าหน่ายยาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ข้าพเจ้า    ไม่เคย       เคย    จ�าหน่ายยาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท……………. 

..........................................................................................ได้รับค่าจ้างเป็น……………………………………………………….……

ครั้งละ………………………………………………..…ระยะเวลารับจ้างซื้อ………………….……………………….……........……….…….

บุคคลใกล้ชิดที่ทราบว่าข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษคือ.........................................................................

ข้าพเจ้ารู้สึก    ผิด / รู้สึกละอาย

    เฉยๆ ไม่ทุกข์ร้อนและยังคงเสพเรื่อยมา

    ร�าคาญไม่ต้องการให้ผู้ใดมายุ่งเกี่ยว

    อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….....................……………………….…….

บุคคลใกล้ชิด    เคย    ไม่เคยว่ากล่าวตักเตือน

ข้าพเจ้า    ปฏิบัติตาม    ไม่ปฏบิติัตาม เพราะ……………………………………….......…………………….

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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ข้าพเจ้าเคยรับการบ�าบัดรักษาอาการติดยา / สารเสพติดให้โทษมาแล้ว........................ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ พ.ศ สถานที่บ�าบัดรักษา    ยา / สารเสพติด ระยะเวลา ผลการบ�าบัดรักษา 
     (ครบไม่ครบ
     เลิกเสพได้นานเท่าใด)

 ๑

 ๒

 ๓ 

 ๔

 ๕

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการเกี่ยวข้องกับยาหรือสารเสพติดให้โทษ………………………………………..………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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๓. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี

จากค�าให้การของจ�าเลย……………………………………………………………………………………….............................………..…..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สาเหตุที่กระท�าความผิดในครั้งนี…้…...............................………………………………………………………………………......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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ความเสียหายและการบรรเทาผลร้าย ……………………………………………………………………………………...................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง / อื่นๆ (เช่นความสัมพันธ์ระหว่างคู่ความ หรือ เกี่ยวกับรถที่ขับ ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………..………………

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้ากระท�าผิดเมื่อวันที…่……………….................. เดือน………….......…………………............. พ.ศ..……………………

ถูกจับกุม / เข้ามอบตัวเมื่อวันที…่………………......... เดอืน……………......................................พ.ศ..……………………

สถานการควบคุมตัว
   ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
   ต้องขัง………………………. วัน นับถึงวันพิพากษาคดี

ที…่…………………………………………………………………………………………………….........................................................……..

   ในระหว่างสอบสวน         ในระหว่างพิจารณาคดี

(ลงชื่อ)....................................…….............….......จ�าเลย
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๔  เหตุที่ควรจะได้รับความปรานีจากศาล

ข้าพเจ้าควรจะได้รับปรานีจากศาลให้ลงโทษในสถานเบา โดยข้าพเจ้ามีเหตุอันควรปรานี ดังนี้
    มีภาระต้องเลี้ยงดู บิดา  มารดา ภรรยา บุตร อื่นๆ (ระบุ)………………..........…………………………………..

    ไม่เคยมีประวัติถูกจับกุมด�าเนินคดีอาญาใดมาก่อน
    ได้ชดใช้ค่าเสียหายหรือบรรเทาผลร้าย จนผู้เสียหายพอใจแล้ว
    อื่นๆ………………………………………………………................................……………………………………………………………..

๕. ความต้องการ และความยินยอมของจ�าเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ

ข้าพเจ้า   ไม่ต้องการให้ศาลสั่งใช้วิธีการคุมความประพฤติ เพราะ..………………….....……………………….....

   ต้องการให้ศาลสั่งใช้วิธีการคุมความประพฤติ และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาล 
  ก�าหนด
ส�าหรับเงื่อนไขการท�างานบริการสังคม
ข้าพเจ้า     ยินดีท�างานบริการสังคมและงานสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติ 
  และข้าพเจ้าเห็นสมควร
   ไม่ยินดีท�างานบริการสังคมและงานสาธารณประโยชน์ เพราะ………………………….................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน

(ลงชื่อ)...............…...............…............................…….................... จ�าเลย

(……………………........................................................………………………….)

               (ลงชื่อ).........................................…….................... พนักงานคุมประพฤติ

(……………………........................................................………………………….)

จ�าเลยร่วม / คู่คดี
๑………………….....………………………………………………

๒…………………....……………………………………………….

๓………………….....………………………………………………

๔………....………………………………………………………….

คดีนี ้    ไม่มีผู้เสียหาย         

    มีผู้เสียหาย จ�านวน..........….…...คน

ชื่อและที่ท�างานทนายความ
………………….....…..……………………………………………

………………….....…..……………………………………………

………………….....…..……………………………………………

………………….....…..……………………………………………

………………….....…..……………………………………………

………………….....…..……………………………………………

ความรู้สึกต่อการกระท�าผิดครั้งนี้
  ส�านึกผิด อยากกลับตัวเป็นคนดี
    เฉยๆ ไม่ทุกข์ร้อน
    คิดว่าไม่เป็นความผิด / ไม่เห็นว่าจ�าเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุงตนเองแต่อย่างใด
    คิดว่าตนเองบริสุทธิ์
   อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………...................................................
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แผนที่บ้านปัจจุบันของจ�าเลย

เลขที.่.....................หมู.่..................บ้าน / ตรอก / ซอย..........................…......…….ถนน...........................................

ต�าบล / แขวง...................................………..อ�าเภอ / เขต................................…….จังหวัด........................................

ลักษณะบ้าน............................................................................……................................................…………………………….

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

..............................................................................……................................................………………………………………………..
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๑. การกระท�าที่ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกด�าเนินคดี
 หรือไม่มีโทษจ�าคุก

๒.  ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายที่ศาลพิพากษาจ�าคุก /
 รอการลงโทษจ�าคุก

๓.  การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

๔.  ประวัติการก่อเหตุรุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าว  หรือ 
 พฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดความส�านึก / รับผิดชอบ

๕.  การคบค้าสมาคมกับนักเลงอันธพาล / กลุ่มอาชญากร /   
    ผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติด

๖.  อื่นๆ (ระบุเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ  
    กระท�าความผิด) ……….........................………………………

               เกณฑ์การประเมิน มี  ไม่มี       ข้อสังเกต

ค.ป.๔ ก.
แบบประเมินจ�าเลย
 ส�านักงานคุมประพฤติ……………….........................
 เลขทะเบียนสืบเสาะที่………………………….............

ชือ่-ชือ่สกลุจ�าเลย….................................................................................................................................

ส่วนที่ ๑  แนวโน้มการกระท�าผิดซ�้า (ความเสี่ยง)

สรุป (ข้อ)

  ข้อเท็จจริงอื่นๆ ประกอบการประเมินความเสี่ยง มี ไม่มี     ข้อสังเกต   

• ความส�านึกผิด / การบรรเทาผลร้ายในคดีนี้

• พฤติการณ์คดีนี้มีความรุนแรง

• มีคดีอื่นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา

• อื่นๆ (ระบุ) …..………………………………….......................…
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  ข้อเท็จจริงอื่นๆ ประกอบการประเมินความเสี่ยง มี ไม่มี     ข้อสังเกต   

๑. ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๒.  ปัญหาเกี่ยวกับผู้อุปการะ / ผู้ดูแล

๓.  ปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว /
 บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย

๔.  ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา / อาชีพ

๕.  ปัญหาทางการเงิน

๖.  มีโรคประจ�าตัวร้ายแรง

๗.  มีอาการผิดปกติทางจิต / บุคลิกภาพ / พฤติกรรม

๘.  ปัญหาจากการดื่มสุรา

๙.  ปัญหาการใช้ยา หรือ สารเสพติด

๑๐. ปัญหาอื่นๆ …………………………………..........………………….

ส่วนที่ ๒  สภาพปัญหา / ความต้องการ

ส่วนที่ ๓ สรุปความเห็น

๓.๑ ความเห็นเกี่ยวกับระดับแนวโน้มการกระท�าผิดซ�้า (สรุปจากส่วนที่ ๑)
   สูง    ปานกลาง     ต�่า    ไม่มี
เหตผุล…………………………….....................................................................................................................................................

๓.๒ ความเห็นต่อการปฏิบัติต่อจ�าเลย
    ๑ ควบคุมในสถานที่
    เรือนจ�า     ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ
    สถานกักขัง     สถานพยาบาล / สถานบ�าบัดรักษา    อื่นๆ ระบ…ุ…..................................

    ๒ การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน
รอการก�าหนดโทษ หรือ รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติในระดับ         
    เข้มงวด    ปานกลาง           ไม่เข้มงวด        อื่นๆ ระบุ…………………….................

    ๓ รอการก�าหนดโทษ หรือ รอการลงโทษ

    ๔ อื่นๆ ………………………………………………………………….........................................................…………………………………

เหตผุล………………......................................................……………………………....…………......................…………………………………

การวิเคราะห์ปัญหา ………………..........…………………..........…………………..........…………………..........…………………..........…

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



119คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�าผิดหญิง

๓.๓ ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขฟื้นฟู 
(หากเห็นควรใช้วิธีการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน / เลือกตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
   การท�างานบริการสังคม     การอบรมเกี่ยวกับ………………….......................................................

   การอบรมธรรมะ     เข้าค่ายจริยธรรม
    อุปสมบท     การบ�าบดัรักษา…………………............................................................

    เข้ากลุ่มจิตบ�าบัด     กลุ่มให้ค�าปรึกษาแนะน�า
     ช่วยเหลือสงเคราะห์ในด้าน………………………....................................................……..................................................

     อื่นๆ (ระบุ) …………………......................……………………………………………………….……………………….………………………..

  เหตผุล………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….

วันที่จัดท�า……….............................…………………………….

ลงชื่อ ………….……................................……………………….

                          (                       ) 

พนักงานคุมประพฤติ

๓.๔ ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้ตรวจรายงาน
   เห็นด้วยกับพนักงานคุมประพฤติทั้งหมด
   ไม่เห็นด้วยบางส่วน คือ……………………………………………………………………………........................................................

    ไม่เหน็ด้วยท้ังหมด เหตผุล……………………………………………………………………………………………...................…………………

ข้อสังเกตเกี่ยวกับส�านวนคดีนี้
………………………………………………………………………………………………………………............................................................………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วันที่จัดท�า……….............................…………………………….

ลงชื่อ ………….……................................……………………….

                          (                       )

                                                                      หัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้ตรวจรายงาน

๓.๕ ความเห็นหัวหน้าส�านักงาน (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………............................................................………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

วันที่จัดท�า……….............................…………………………….

ลงชื่อ ………….……................................……………………….

            (                       )

หัวหน้าส�านักงานคุมประพฤติ
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า

ข้อมูลทั่วไป  

๑. ชื่อ – สกุล............................................................................................................................................

๒. ที่อยู่.....................................................................................................................................................

......................................................................................................โทรศัพท์................................................

๓. เพศ (     ) ๑. ชาย (     ) ๒. หญิง  

๔.   อายุ................... ปี

๕. การศึกษา (     ) ๑. ไม่ได้เรียน (     ) ๒. ประถมศึกษา (     ) ๓. มัธยมศึกษา

       (     ) ๔. ต�่ากว่าปริญญาตรี (     ) ๕. ปริญญาตรี  

  (     ) ๖. อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................

๖.   อาชีพ (ตอบได้มากกว่า  ๑  อาชีพ)

       (     ) ๑. เกษตรกรรม (     ) ๒. รับจ้าง  (     ) ๓. ค้าขาย

       (     ) ๔. รับราชการ (     ) ๕. ว่างงาน  

  (     ) ๖. อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................

๗.   สถานภาพสมรส   

  (     ) ๑. โสด (     ) ๒. คู่อยู่ด้วย  (     ) ๓. คู่แยกกันอยู่  

  (     ) ๔. หม้าย   (     ) ๕. หย่า/ร้าง

๘.   ในช่วง  ๑  เดือนนี้หรือก่อนหน้านี้ ท่านมีปัญหาสุขภาพในเรื่องใดบ้าง  

 (ผ่านการวินิจฉัยโรคจากแพทย์แล้วว่าเป็นโรค)

   (     ) ๑. ไม่มี (     ) ๒. มี (ถ้ามีถามข้อ ๙ ด้วย)

๙. โรคที่ท่านมีปัญหา (ตอบได้มากกว่า  ๑  ข้อ)

  (     ) ๑. ความดันโลหิตสูง   (     ) ๒. โรคปอดหรือหลอดลม  

  (     ) ๓. โรคหัวใจ (     ) ๔. โรคกระดูกและข้อ  

  (     ) ๕. เนื้องอก  (     ) ๖. เบาหวาน

   (     ) ๗. อัมพาต         (     ) ๘. โรคทางจิตเวช                  

  (     ) ๙. โรคกระเพาะ (     ) ๑๐. อื่นๆ ระบุ....................................................

๑๐. ปัญหาที่ท�าให้ไม่สบายใจ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้า..........................................................

....................................................................................................................................................................
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า

สอบถามผู้มารับบริการว่าในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีความรู้สึกดังต่อไปนี้ โดยให้ตอบค�าถาม
ในแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้ครบทุกข้อ

รายการประเมิน  มี           ไม่มี

๑. รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือไม่  (เกือบตลอดทั้งวัน)           

๒. รู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้           

๓. รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก           

๔. รู้สึกไม่มีความสุข  หมดสนุก  กับสิ่งที่เคยชอบและเคยท�า           

๕. รู้สึกผิดหวังในตนเอง  และโทษตนเองในสิ่งที่เกิดขึ้น           

๖. รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง           

๗. รู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใคร           

๘. รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า           

๙. คิดอะไรไม่ออก        

๑๐. หลงลืมง่าย        

๑๑. คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ        

๑๒. คิดอะไรอืดอาด เชื่องช้ากว่าปกติ        

๑๓. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง        

๑๔. รู้สึกเบื่ออาหาร  กินได้น้อยกว่าเดิม        

๑๕. นอนหลับๆ  ตื่นๆ  หลับไม่สนิท        

การแปรผล  

ตอบ  (มี)  ตั้งแต่  ๖  ข้อขึ้นไป  หมายถึง  มีภาวะซึมเศร้า  ควรได้รับบริการการปรึกษา  หรือส่งพบ
แพทย์และคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายควบคู่กันด้วย
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แบบประเมินปัจจัยในการรอการก�าหนดโทษ/รอการลงโทษจ�าคุก

ล�าดับ                   เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี        รายละเอียด

๑. ประวัติภูมิหลัง  (เหตุเกี่ยวกับตัวจ�าเลย)

อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ  

และสิ่งแวดล้อม

๑.๑  อายุยังน้อย / ชราภาพ

๑.๒  ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดมาก่อน /  

  ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกมาก่อน 

๑.๓  นิสัยความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง 

๑.๔ อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน 

๑.๕ มีสติปัญญาไม่สมประกอบ / ภาวะแห่งจิตไม่ปกติ 

๑.๖ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง / มีโรคประจ�าตัว / 

  โรคติดต่อร้ายแรง / อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 

๑.๗ ประกอบอาชีพเป็นกิจจะ

๑.๘ เป็นผู้ที่ท�าประโยชน์ให้แก่สังคม / 

  ประกอบคุณงามความดีมาก่อน 

๑.๙ อื่นๆ (ระบุ)...............................................................

  .................................................................................

                                                         รวม

๒. สภาพความผิด

๒.๑ จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์

  ต่อการพิจารณาคดี 

๒.๒ สภาพความผิดไม่มีความรุนแรง

๒.๓ ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดการกระท�าความผิด

๒.๔ หลังเกิดเหตุจ�าเลยพยายามบรรเทาผลร้าย 

๒.๕ มีการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจผู้เสียหาย / 

  มีการวางเงินชดใช้ค่าเสียหาย / มีการคืนของกลาง
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หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง มี หรือ ไม่มี  เพื่อแสดงว่าจ�าเลยมีเหตุตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่

ล�าดับ                   เกณฑ์การพิจารณา มี ไม่มี        รายละเอียด

๒.๖ ผู้เสียหายไม่ติดใจด�าเนินคดีทางแพ่ง / ทางอาญา

๒.๗ กระท�าไปโดยบันดาลโทสะ / ป้องกันเกินกว่าเหตุ

๒.๘ อื่นๆ (ระบุ)...............................................................

  .................................................................................

  ................................................................................. 

   รวม 

๓. เหตุอื่นอันควรปรานี 

๓.๑ มีภาระต้องอุปการะบุตรที่ยังเยาว์ และ / หรือ 

  อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน / มีภาระต้องอุปการะ

  คู่สมรสที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

๓.๒ มีภาระต้องอุปการะบิดามารดาที่ชราภาพ

๓.๓ มีภาระต้องอุปการะบุคคลอื่นที่ไม่สามารถ

  ดูแลตนเองได้

๓.๔ อื่นๆ (ระบุ)...............................................................

  .................................................................................

  ................................................................................. 

   รวม 

                           สรุป
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ภำคผนวก ง.
ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิง
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ภำคผนวก ง.
ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิง

ความหมายของเพศสภาวะ (Gender)

๑. ความหมายทั่วไป หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามเพศในทางกายวิภาค

๒. ความหมายทางสังคมวิทยา หมายถึง การจ�าแนกทางสังคม ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องแบ่งตามลักษณะ 

ทางกายวิภาคเสมอไป

๓. ความหมายในเชิงสังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคม “เพศ”(sex) หมายถึงลักษณะทางชีวภาพ

ที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุษย์ออกเป็นผู้หญิงผู้ชาย และในกรณีพิเศษ “กระเทย” (hermaphrodite) 

(ซึง่มลีกัษณะของทัง้ ๒ เพศ อยูใ่นคนเดยีวกนั) ส่วน “สถานะเพศ” (gender) หมายถงึลกัษณะในเชงิสงัคม

และจิตวิทยาสังคมท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการแบ่งแยกกลุ่มมนุษย์ว่า”เป็นหญิง” (feminine) “เป็นชาย”  

(masculine) หรือเป็น”หญิงชาย” (androgynous) (ซ่ึงเป็นลักษณะผสมระหว่างลักษณะเด่น

ของความเป็นชายและความเป็นหญิง) ในทางสังคมวิทยา “สถานะเพศ” ควรใช้กับกรณีที่กล่าวถึง

ระบบการแบ่งแยกประเภทที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อก�าหนดว่าใคร “เป็นหญิง” ใคร “เป็นชาย” ค�าว่า”หญิง” 

(female) และ”ชาย”(male) นั้นควรใช้ส�าหรับการแยกข้อแตกต่างทางชีวภาพระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย 

และเด็กหญิงกับเด็กชาย ส่วนค�าว่า “เป็นหญิง” “เป็นชาย” ควรสงวนไว้ใช้กับลักษณาการ (traits) 

ทางพฤติกรรมและนิสัยอารมณ์ (temperament) ที่สังคมถือว่าเหมาะสมส�าหรับแต่ละเพศ ลักษณะ

เหล่านี้ได้รับการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง 

(อ้างอิงจากพจนานุกรม ม.ศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๙) 

แนวคิดเกี่ยวกับเพศภาวะ

เพศสภาพ (Gender) คือสิ่งสร้างของสังคม (social construct) “ความเป็นหญิง” หรือ “ความเป็นชาย” 

ของมนษุย์จงึเป็นผลจากการปลกูฝังหรอืกล่อมเกลาโดยสังคมหรือวฒันธรรม ซ่ึงไม่ใช่เป็นเร่ืองของธรรมชาติ 

ด้วยเหตุน้ี จึงคิดว่าความเป็นชายหรือความเป็นหญิงนั้นเป็นนิยามความหมายที่ถูกก�าหนดขึ้นในฐานะ

วตัถ ุทางเพศอนัซ่อนเร้นไปด้วยนติขิองความสมัพันธ์เชงิโครงสร้างอ�านาจแฝงอยู ่(อ้างองิจากการบรรยาย

วิชา ร ๓๐๗ โดยรศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
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เพศสภาพ (Gender) บนความสัมพันธ์ชายหญิงวางอยู่บนฐานความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอ�านาจ 

เชิงวัฒนธรรม ตลอดจนกระบวนการทางการเมืองในความหมาย “การเมือง” ที่มีอาณาบริเวณกว้างที่สุด 

คือการเมืองในเรื่องของการให้นิยามความหมาย อย่างที่ Radical feminist พูดว่า “ผู้หญิง” ประสบกับ

การเอาเปรียบเพราะเพศสภาพของตัวเองในพ้ืนท่ีส่วนตัว (Personal is Political) เร่ืองท่ีถูกจัดว่า

เป็นเรื่องส่วนตัว  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ครอบครัว การเจริญพันธุ์ และอะไรอีก

หลายเรื่องนั้น มีความเป็นการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง (อ้างอิงจากวิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการ.  

ส�ารวจวรรณกรรมสตรีนิยม : ฉันไม่ยอม ฉันไม่ยอม)

เพศวถิ ีไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิขึน้โดยอสิระแต่เกดิขึน้ภายใต้โครงสร้างความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจแบบใดแบบหนึง่ เช่น 

ในเพศวิถีกระแสหลักก็เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมทั้งในแง่ของชนชั้น ชาติพันธุ์ 

และ ชาย-หญิง (อ้างอิงจาก รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. เพศวิถี : นิยามความหมายและกรอบแนวคิด 

สัมมนาเรื่องเพศวิถีและการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ,วันที่ ๕/๑๑/๒๕๕๐) 

ความเป็นหญิงและชายท่ีเรียกว่าเพศสภาพนั้นมิได้ถูกก�าหนดด้วยส่วนประกอบทางกายภาพและชีวภาพ

เท่านั้น แต่ถูกก�าหนดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสังคมวางกรอบตลอดจนมี

ความคาดหวังต่อความเป็นหญิง และชายในแง่มิติต่างๆ ซ่ึงไปก�าหนดความเชื่อ ทัศนคติ ธรรมเนียม 

ประเพณ ีกฎ ระเบียบต่างๆ ทีก่ลายเป็นบรรทดัฐาน (norm) ของสงัคมในเมอืงของความเป็นหญงิและชาย

“เกิดเพศสภาพ” หรือ “ถูกท�าให้มีเพศสภาพ” (gendered) เป็นสิ่งที่มีบริบทคาบเกี่ยวกับวิธีคิดแบบเหตุ

ปัจจัยหรือผลทางวัฒนธรรม บทบาทต่างๆของผู้ชาย-ผู้หญิง เป็นสิ่งที่เรียนรู้ผ่านทางกระบวนการชัดเกลา

ทางสังคม (socialization) เพศสภาพ หรือ บทบาทหญิง-ชาย และความสัมพันธ์หญิง-ชายเป็นสิ่งที่สังคม

สร้างให้เกิดการเรียนรู ้และผลิตซ�้าการเรียนรู ้ทางเหตุผลปรุงแต่งนั้น ไม่ได้เกิดจากสัญชาติญาณ 

ตาม “ธรรมชาติ” แต่อย่างใด

ความแตกต่างระหว่างแนวคดิเรือ่งเพศ (sex) ซึง่เป็นเรือ่งชวีภาพ และแนวคดิเรือ่งความเป็นหญงิ เป็นชาย 

(gender) ซึ่งแท้จริงคือผลผลิตทางสังคม กล่าวคือ เพศ (sex) เป็นเพศตามลักษณะทางชีววิทยา  

ส่วนเพศสภาพ (gender) นัน้ เป็นสภาวะทีถ่กูก�าหนดขึน้มาตามวฒันธรรมของแต่ละสงัคม และการแปรผัน

ไปตามปริมณฑลแห่งกาลเวลา (อ้างอิงจากสุชีลา ตันชัยนันท์. “ผู้หญิงในทัศนะ จิตร ภูมิศักดิ์และ 

แนวคิดสตรีศึกษา” ๒๕๔๐.น ๒๓.)

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบทบาทตามเพศ (sex roles) นั้น มีน้อยมาก ยกตัวอย่าง เช่น บทบาทในการตั้งท้อง 

และคลอดลูก และให้นมลูกของผู้หญิง ส่วนผู้ชายไม่มีบทบาททางด้านนี้ เพราะไม่มีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับการตั้งท้อง อุ้มท้อง และคลอดลูก แต่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วผู้หญิงมีหน้าที่ให้นม ในกรณีที่

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ในกรณีที่เลี้ยงลูกด้วยนมผง หรือ ผสมผสานกับการเลี้ยงด้วยนมแม่ ผู้ชายก็น่าจะมี

ส่วนร่วมได้ด้วย เพราะไม่มีลักษณะทางกายภาพชีวภาพใดๆ ที่เป็นอุปสรรคไม่ให้ผู้ชายท�าหน้าที่นี้ ฉะนั้น

ถ้าถือว่า “ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชาย” การก�าหนดเช่นนี้จึงมีลักษณะเป็นการก�าหนดบทบาททาง”เพศสภาพ” 

(gendered) 

Gender หมายถงึเพศทางสงัคมหรอืเพศทีถ่กูก�าหนดโดยเง่ือนไขทางสังคม หรือวฒันธรรมให้แสดงบทบาท

หญงิหรอืบทบาทชาย ดงันัน้เพศทีถ่กูก�าหนดโดยสังคมจึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละสังคมตามสภาวการณ์ 

และเง่ือนไขของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป เช่นผูห้ญงิอาจต้องรบัภาระต่างๆ ทีเ่คยเป็นของผูช้ายและผูช้ายอาจต้อง

รับบทบาทการดูแลบ้านเรือนเลี้ยงดูบุตรซึ่งเคยเป็นหน้าที่ของผู้หญิง

ซึ่งต่างกับ sex ซึ่งหมายถึงเพศทางสรีระที่เป็นไปโดยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น บุคคลเกิดมาเป็น

เพศหญิง หรือเป็นชายมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และมีหน้าที่ให้ก�าเนิดสืบทอดเผ่าพันธุ์ 

ก็แตกต่างกัน กล่าวคือ มนุษย์เพศหญิงเท่านั้นที่สามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ ขณะที่มนุษย์เพศชาย

มีส่วนในการให้ก�าเนิดโดยเป็นผู้ผลิตตัวอสุจิที่จะมาผสมกับไข่ของเพศหญิงในการก่อก�าเนิดทารก

ในภาษาไทยค�าท่ีใช้แทน Gender ได้แก่ความเป็นหญิงชาย ความเป็นหญิงความเป็นชายเพศภาวะ 

เพศสภาวะ

บทบาทหญิงชาย หรือบทบาทเพศ (Gender Roles) นอกจากจะเปลี่ยนแปรขึ้นกับสังคมและวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อมกัน ได้แก่สถานะของบุคคลในสังคม การศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น ยังผันแปรไปตาม

ช่วงชีวิตหรือตามวัยของแต่ละบุคคลด้วย ดังนั้น หากเข้าใจความผันแปรดังกล่าวก็จะเห็นภาพที่แท้จริง

ของบทบาทความเป็นหญิงชายได้ชัดเจน

กล่าวโดยสรุป บทบาทที่ก�าหนดโดยสังคมเป็นตัวก�าหนดส�าคัญในการที่ผู้หญิงหรือผู้ชายจะแสดงออก

อย่างไรในสังคมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (สรุปโดย เฉลิมพล มาเป็ง / บันทึกนี้เขียนที่ Gotoknow 

โดยลิมพล, www.fi-dee.com)

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของเพศ มีการอธิบายด้วยสองมุมมอง หนึ่งนั้นหมายถึงเพศในเชิงกายภาพ (Sex) ที่เป็น

ลักษณะทางชีววิทยา กับอีกหนึ่งเป็นเพศในแง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมหรือที่เรียกด้วยศัพท์

ทางสังคมวิทยาว่าเพศสภาวะ (Gender) 
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เพศภาวะและความแตกต่างระหว่างแต่ละเพศภาวะเป็นเรื่องที่ถูกตรึงอยู่กับโครงสร้างและสถาบันต่าง ๆ 

ของสังคม ผูกพันอยู่ในวิถีการคิด การพูด ความเชื่อ ทัศนคติ การจ้างงาน การศึกษา ครอบครัว และ

แม้แต่ในการใช้เวลาว่าง (อ้างอิงจาก อ.ไตรพัฒน์ วงศ์ประเสริฐสุข คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

และสวัสดิการสังคม)

อีกประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันมากคือ เร่ืองเพศสภาวะ (Gender) ซ่ึงหมายถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ความเสมอภาค ความเหมือนและ / หรือความแตกต่างของผู้หญิงจากผู้ชาย และที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ

ประเด็นความแตกต่างที่เกิดจากเพศภาวะ (the difference that gender makes)




