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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดในการนําปรัชญาอาชญาวิทยามาใชในการกําหนดโทษและหาขอสรุป
เกี่ยวกับแนวคิดและในการนําปรัชญาอาชญาวิทยามาประยุกตใชในการกําหนดตอผูกระทําผิดรวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของ
ผูพิพากษาตอขอสรุปที่ได ซึ่งมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะกรณีผูกระทําผิดที่เปนผูรายและผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาด โดยใช
วิธดีําเนินการวิจัยจากเอกสารและการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนหลักและนําผลที่ไดมาสังเคราะหเปนขอสรุป เมื่อไดขอสรุป
แลวจึงนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูพิพากษาวาเห็นดวยหรือไม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางประชากรผูพิพากษาที่รับ
ราชการเปนผูพิพากษามาตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,249 คน ซึ่งอาศัยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลทุกคนโดยไมมีการสุมตัวอยางแตอยางใด เพื่อนําผลที่ไดซึ่งเปนคาสถิติรอยละมาสนับสนุนวาผูพิพากษาเห็น
ดวยกับขอสรุปนั้นเพียงใด 

ผลการวิจัยพบวา การกําหนดโทษควรจะตองใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิดดวย สําหรับ
องคประกอบสําคัญในการกําหนดโทษประกอบดวย (1) ขอเท็จจริงแหงคดี (2) หลักทฤษฎี สําหรับขอเท็จจริงแหงคดีที่
สําคัญไดแก พฤติการณแหงคดีและประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด สวนหลักทฤษฎีที่สําคัญไดแกทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกัน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู และทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันสังคม 
สําหรับแนวทางในการนําทฤษฎีการลงโทษมาใชในการกําหนดโทษนั้น ควรจะตองนําทฤษฎีการลงโทษมาใชรวมกัน โดย
ใหยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเปนหลักและนําทฤษฎีอื่นมาเสริม ซึ่งความผิดที่มีความรุนแรงมากใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทนเปนหลัก สําหรับความผิดที่มีความรุนแรงนอยใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟูเปนหลัก สวนผูกระทํา
ผิดซ้ําใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันเปนหลัก เมื่อนํามาประยุกตใชกับผูกระทําผิดในแตละประเภทไดแกผูกระทําผิดที่เปน
ผูรายและผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาดแลวจะไดแนวทางในการกําหนดโทษแตกตางเปนกรณีๆไป เชนผูกระทําผิดที่มีความ
รุนแรงมากโดยหลักแลวควรกําหนดโทษสูง และผูกระทําผิดที่มีความรุนแรงนอยโดยหลักแลวควรกําหนดโทษต่ําตาม
สัดสวนของการกระทําความผิด เวนแตผูกระทําผิดโดยบันดาลโทสะการกําหนดโทษไมจําตองเปนสัดสวนกับการกระทําผิด 
สําหรับผูกระทําผิดซ้ําหรือซ้ําซากนั้น โดยหลักควรกําหนดโทษใหสูงกวาปกติหรือสูงสุดแลวแตกรณีไป เปนตน  

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ การกําหนดโทษควรพิจารณาถึงมาตรหลักและมาตรการเสริมเพื่อนํามาใชใหมีความ
เหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิดเปนกรณีๆไป โดยผูพิพากษาจะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงแหงคดีและหลักทฤษฎีการ
ลงโทษมาประกอบการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษดวยเสมอ เพื่อใหการกําหนดโทษมีประสิทธิภาพและมีผลตอการ
ปองกันอาชญากรรมไดมากยิ่งขึ้น  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the concept of applying the philosophy of criminology to 
sentencing and to draw a conclusion in connection with its application to offenders, including the examination of 
judges’ opinions on such conclusions. The Scope of the study was limited to case study of criminals by nature 
and criminals by mistake. The research methods were mainly documentary research and in-depth interviews. The 
conclusion was developed by the synthesis of the results, derived from such methods. Further, the judges were 
asked for opinions on that conclusion about whether or not they agreed on it. In this connection, the sample 
population was composed of 1,249 judges who have been in the judicial positions for over 10 years. 
Questionaires were employed as the tool to gather data from all samples, without choosing at random. The 
results which are presented as a percentage were used to support the extent to which the judges agreed on the 
mentioned conclusion. 

The research findings revealed that sentencing should be appropriate for both the offence and the offender. 
The major elements of sentencing were (1) the facts of the case and (2) the theoretical principles. The facts of the 
case are composed of the circumstances of the case and the offender’s history. The major theoretical principles 
are the retribution, prevention, rehabilitation and social protection theories. As for the way to apply the 
punishment theories to sentencing, the findings recommended mixed applications by putting emphasis on one of 
them and taking others as the supplements. The retribution theory should be mainly applied to the case of serious 
offences, while the rehabilitation theory should be mainly applied to the case of less serious ones. Furthermore, 
the prevention theory should be mainly applied to the recidivists. When considering their applications to each 
type of offenders, who are criminals by nature and criminals by mistake, the findings suggested different ways of 
application. For example, the offenders who commit serious offences, in principle, should be sentenced to a 
harsh penalty, while ones who commit less serious offences should be sentenced to a light penalty, being in 
proportion to the offences, except for the case of provoked offenders where the penalty may not be imposed in 
proportion to the offences. Finally, the recidivists or repetitious offenders, in principle, should be sentenced to an 
especially harsh or the harshest penalty, as the case may be. 

The recommendations from this research were that sentencing should consider applying major and 
additional measures to be appropriate for both the offence and each individual offender. In this regard, the judges 
should always take into account the facts of the case and the punishment theories in their exercise of discretion 
on sentencing, so that the sentencing may be more effective and may result in the effective prevention of crimes.

 
 

ความสําคัญและที่มาของการทําวิทยานิพนธ 
การใชดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูพิพากษา มี

ความแตกตางกัน สวนใหญเปนผลมาจากขาดขอเท็จจริง
(ขอเท็จจริงไมเพียงพอ) และหลักทฤษฎีมาปรับใหมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงโทษรวมกัน โดยใหมี
ความเหมาะสม 

 
กับความผิดที่ เกิดขึ้น  และตัวผูกระทําผิดดวย  อันจะ
กอใหเกิดประโยชนตอสังคมในการปองกันอาชญากรรม
ไดสูงสุด สําหรับการนําทฤษฎีมาประยุกตใชนั้น ควร
จะตองใหมีเอกภาพเปนไปในแนวเดียวกัน ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 1 และที่ ๒ ดังนี้ 

 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1) เกิดจากขอจํากัดของจํานวนผูพิพากษา 
และพนักงานคุมประพฤติไมเพียงพอ
ทําใหไมอาจสืบเสาะหาขอเท็จจริง
เก่ียวกับตัวจําเลยไดอยางเพียงพอ 

     (ขาดขอมูลผูกระทําผิด)  
2) เกิดจากขาดหลักทฤษฎีหรือการขาด

เอกภาพในการนําปรัชญาอาชญาวิทยา
ในการลงโทษหรือทฤษฎีการลงโทษ
มาใชในการกําหนดโทษ 

3) เกิดจากคุณลักษณะในตัวของผู
พิพากษาแตละคนมีความแตกตางกันมี
ผลทําใหความคิดเห็นตางกัน 

รัฐธรรมนูญ ศาล พิจารณาพิพากษา 
(วินิจฉัยความผิด + การกําหนดโทษ) 

ปรัชญาอาชญาวิทยา การกําหนดโทษ ปญหาในการกําหนดโทษ 

1) ความแตกตางใน  
    การกําหนดโทษ  ฯลฯ 

2) จะใชดุลยพินิจกําหนดโทษแบบใดหรือจะ
ใชโทษประเภทใด ในจํานวนเทาไรความ
แตกตางใน การกําหนดโทษ ฯลฯ 

ผลกระทบที่เกิด
จากปญหาใน
การกําหนดโทษ 

สาเหตุของการเกิดปญหา 
ในการกําหนดโทษ 

ผลกระทบที่เกิดจาก
ปญหาในการ
กําหนดโทษ 

ความขัดแยง 

วัตถุประสงคในการลงโทษ 
(เพื่อความยุติธรรมหรือเพื่อปองกันสังคม) 

เปาหมายที่มุงไป 
(ตัวผูกระทําผิดหรือสังคม) 

การใชดุลพินิจของผูพิพากษา 

แนวทางการแกไขปญหา 

การนําปรัชญาอาชญาวิทยามาใช
ประกอบการพิจารณาในการ  

กําหนดโทษ 

แผนภาพที่ 1  ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษ 

1) ผูกระทําผิดซ้ํา 
2) นักโทษลนคุก   
3) มีการอุทธรณ-ฎีกามากขึ้น 

ทําใหการกําหนดโทษไมมีความ
เหมาะสมกับความผิดและตัว
ผูกระทําความผิด 



 

แผนภาพที่ 2  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดในการ
นําปรัชญาอาชญาวิทยามาใชในการกําหนดโทษและหา
ขอสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและในการนําปรัชญาอาชญาวิทยา
มาประยุกตใชในการกําหนดตอผูกระทําผิดรวมทั้งศึกษา
ความคิดเห็นของผูพิพากษาตอขอสรุปที่ได 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในก า ร ว ิจ ัย ค รั ้ง นี ้ใ ช ทั ้ง ก า ร ว ิจ ัย เ ช ิง ค ุณภ าพ 

(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 
โดยทําการศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary  

ปรัชญาอาชญาวิทยา 

อาชญากรรม สาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม 

การปองกัน
อาชญากรรม 

การปฏิบัติตอ 
ผูกระทําผิด 

การลงโทษ 
ผูกระทําผิด 

การบําบัดฟนฟู 
ปรับปรุงแกไข 

ทฤษฎีการลงโทษ 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน (สาสม) 
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกัน 
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู 
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันสังคม 

ขอเท็จจริง + หลักทฤษฎี 

ขอเท็จจริงแหงคดี ปญหาคือ ขาดขอเท็จจริง 

ปญหาคือความขัดแยง 
ในวัตถุประสงคของการ
ลงโทษ ทาํใหขาด
เอกภาพในการนํามาใช
ในการกําหนดโทษ 

แนวทางในการ
แกไขปญหา 

การประสาน
ความขัดแยง 

ทฤษฎีหลัก + 
 ทฤษฎีรอง 

ปรัชญา 
อาชญาวิทยา 

การวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

คําถามการวจิัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผลการวิจัย เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ 
วิจัยเอกสาร + การสัมภาษณแบบเจาะลึก 

สังเคราะหหาขอสรุป 
ขอบเขตของการวจิัย 

แนวทางในการแกไขปญหาคือมกีารสืบเสาะทุกคด ี

สรุป ขอเสนอแนะ 

การใชดุลพินิจในการกําหนดโทษ 



 

Research) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interviews) จากกลุมผูพิพากษาในตําแหนงผูบริหารศาล 
และเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดโทษ 
จํานวน 35 คน โดยแบงเปนผูพิพากษาศาลชั้นตน จํานวน 
10 คน ผูพิพากษาศาลอุทธรณ จํานวน 10 คน  และผู
พิพากษาศาลฎีกา จํานวน 15 คน จากนั้นนําผลการวิจัยที่
ไดมาทําการวิ เคราะห  และสังเคราะหเพื่อหาขอสรุป
เกี่ยวกับการนําปรัชญาอาชญาวิทยามาประยุกตใชในการ
กําหนดโทษของศาลไทย 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทํา
การวิจัยภาคสนามเพื่อนําขอสรุปที่ไดจากผลการวิจัยเชิง
คุณภาพไปสอบถามความคิดเห็นของผู พิพากษาทั่ ว
ประเทศ วาเห็นดวยหรือไม เพียงใด และรวบรวมขอมูล
แสดงผลเปนตัวเลขสนับสนุนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา การกําหนดโทษควรจะตองใหมี
ความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิดดวย สําหรับ
องคประกอบสําคัญในการกําหนดโทษประกอบดวย (1) 
ขอเท็จจริงแหงคดี (2) หลักทฤษฎี สําหรับขอเท็จจริงแหง
คดีที่สําคัญไดแก พฤติการณแหงคดีและประวัติภูมิหลัง
ของผูกระทําผิด  สวนหลักทฤษฎีที่สําคัญไดแก  ทฤษฎีการ 

ลงโทษเพื่อทดแทน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกัน ทฤษฎี
การลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู และทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อปองกันสังคม สําหรับแนวทางในการนําทฤษฎีการ
ลงโทษมาใชในการกําหนดโทษนั้น ควรจะตองนําทฤษฎี
การลงโทษมาใชรวมกัน โดยใหยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
เปนหลักและนําทฤษฎีอื่นมาเสริม ซึ่งความผิดที่มีความ
รุนแรงมากใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนเปนหลัก 
สําหรับความผิดที่มีความรุนแรงนอยใชทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟูเปนหลัก สวนผูกระทําผิดซ้ําใช
ทฤษฎีการลงโทษเพื่ อปองกัน เปนหลัก  เมื่ อนํ ามา
ประยุกตใชกับผูกระทําผิดในแตละประเภทไดแกผูกระทํา
ผิดที่เปนผูรายและผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาดแลวจะได
แนวทางในการกําหนดโทษแตกตางเปนกรณี ๆ  ไป เชน
ผูกระทําผิดที่มีความรุนแรงมากโดยหลักแลวควรกําหนด
โทษสูง และผูกระทําผิดที่มีความรุนแรงนอยโดยหลักแลว
ควรกําหนดโทษต่ําตามสัดสวนของการกระทําความผิด 
เวนแตผูกระทําผิดโดยบันดาลโทสะการกําหนดโทษไม
จําตองเปนสัดสวนกับการกระทําผิดสําหรับผูกระทําผิดซ้ํา
หรือซ้ําซากนั้น โดยหลักควรกําหนดโทษใหสูงกวาปกติ
หรือสูงสดุแลวแตกรณีไป เปนตน  

ปรากฏผลการวิจัยสรุปไดตามแผนภาพที่ 3 – 10 และ
ตารางที่ 1 – 3 ตามลําดับดังนี้ 
 
 

 
    กระทําผิดโดยพลั้งพลาด 
      ไมมีภูมิหลังเปนผูราย            ไมจําเปนตองใชเรือนจํา 
 
             ผูกระทําผิดซ้ํา  พอแกไขได 
 
           ผูกระทําผิดซ้ําซาก 
                 (อาชญากร  ยากตอการแกไขตองลงโทษหนัก 
                                                        อาชีพ) 
    
 
แผนภาพที่ 3  การกําหนดโทษตามพฤติกรรมของผูกระทําความผิด 
          



 

แผนภาพที่ 5  วิธีการปองกันและการปฏิบัติตอผูกระทําผิดตามทฤษฎีการลงโทษ 

อดีต  อนาคต 

 
 

      
 

 
 
 

 
 
 
แผนภาพที่ 4  การกําหนดโทษตามประเภทของผูกระทําความผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกระทําผิดซ้ํา 

ผูกระทําผิด 

ผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาด ผูกระทําผิดที่เปนผูราย 

ผูกระทําผิดครั้งแรก ผูกระทําผิดซ้ําซาก ผูกระทําผิดครั้งแรก ผูกระทําผิดติดนิสัย 
หรือซ้ําซาก 

(มีแนวโนมพอแกไขได) (อาจพอแกไขไดหรือ 
ก่ึงแกไขไดและไมได) 

(แกไขไดยาก) 

ผูกระทําผิดซ้ํา 

ตัดโอกาสการกระทําผดิโดยแยกผูกระทาํผิด
ออกจากสังคม เชน การจาํคุก (แบบช่ัวคราว)  
หรือการประหารชีวติ (แบบถาวร) 

หากแกไขไมไดใชวิธีตัดโอกาส
ไมใหกระทําผิดอีก 

ตัดโอกาสไมใหมีการกระทําผิดอีก 
(Incapacitation) 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกัน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันสังคม 

ทดแทนความผิด (ประหารชีวิต, 
จําคุก, กักขัง, ปรับ, ริบทรัพยสิน) 

ขมขูและยับยั้ง ปรับปรุงแกไขฟนฟู ปรับปรุงแกไขฟนฟ ู

มาก  (ความผิด+โทษ) 

โทษเปน 
สัดสวน 
กับความ 
รุนแรง 

นอย 

ใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนเปนหลัก +  
ทฤษฎีการลงโทษอื่นเปนอันดับรอง 

                  กระทําผิดซ้ํา ใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกัน 
(เพื่อขมขูยับยัง้และตัดโอกาสไมใหกระทําความผิด) มาเปน 
หลัก + ทฤษฎีรอง 

ใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไข 
ฟนฟูเปนหลัก + ทฤษฎีรอง 

ระดับของโทษสูงตามสัดสวน 

โทษสูงกวาปกต ิ

สวนที่เกินกวาปกติ 
โทษสูงตามสัดสวนปกติ 

ผูกระทําผิด 
คร้ังแรก (มีความรุนแรงมาก) 

ผูกระทําผิดซ้ํา ผูกระทําผิดคร้ังแรก (มีความรุนแรงนอย) 

แผนภาพที่ 6  การนําทฤษฎีการลงโทษมาใชในการกําหนดโทษตอผูกระทําความผิด 



 

โทษขั้นสูง 15 ป (ตามที่กฎหมายบัญญัติไว) ความผิด 

4 ป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 7    การแสดงกรอบของปริมาณโทษตามทฤษฎีการลงโทษ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 8  การนําปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษมาใชในการกําหนดโทษตอผูกระทําผิด 
 

 

การกําหนดโทษ 

ขั้นต่ํา 

 สูงกวาปกต ิ    3 ป 

 3 ป 

ความผิด 
ผูกระทําผิดครั้งแรก
ไดรับโทษตาม
สัดสวน (ตาม
ทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อทดแทน) 

สัดสวนในการลงโทษ
ผูกระทําผิด 

ทฤษฎีหลัก (ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน) + 
ทฤษฎีรอง (ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันและ 
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู)+ 
มาตรการเสริม (ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันสังคม) 

ผูกระทําผิดซ้ําไดรับโทษสูงกวาสัดสวนได  
(ตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกัน) 

ผูกระทําผิดครั้งแรก 
(ตาม ป.อ. มาตรา 290) 

ผูกระทําผิดซ้ํา 
 (ตาม ป.อ.มาตรา 290) 

ปริมาณโทษ 

 กรอบของโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน(โทษขั้นสูง หรือโทษขั้นสูงและขั้นต่ํา)  

ปรัชญาอาชญาวิทยาด้ังเดิม ปรัชญา ฯ วิทยาศาสตร ปรัชญา ฯ ปองกันสังคม ปรัชญาฯ กึง่ดั้งเดิม 

ลงโทษเพื่อสาสม ผูกระทําผิด 

ความยุติธรรม สังคมปลอดอาชญากร คุมครองสังคม 

สังคมปลอดภัย 



 

วิธีการเพื่อความปลอดภัย 

 
 
 

 โทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 10  กรอบแนวคิดในการกําหนดโทษ 
 
ตารางที่ 1  มิติในการกําหนดโทษผูกระทําผิดที่เปนผูราย (กระทําโดยเจตนา) 
 
            
             * ผูกระทําผิดทีเ่ปนผูราย * 

ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด (ปรัชญาอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม)                    ตัวผู 
ปรัชญาอาชญาวิทยาวิทยาศาสตร+ปรัชญาอาชญาวิทยาปองกันสังคม        กระทําผิด 

หมายถึง  ผูกระทําผิดทีก่ระทําโดยเจตนา มีแนวโนมแกไขได 
(ทําผิดคร้ังแรก) 

มีแนวโนมกึ่งแกไขไดและ
ไมได 

(ทําผิดซํ้า) 

มีแนวโนมคอนขาง 
แกไขไดยาก 

(ทําผิดตดินิสยัหรือทําผิดซํ้าซาก) 
มาก โดยหลัก ควรกําหนดโทษสงู 

(ควรมีการลดโทษ) ใชเรือนจํา
ในการปรับปรุงแกไข 

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสงู
กวาปกติ (มีการเพ่ิมโทษ) ใช
เรือนจํา + มาตรการเสริม 
(วิธีการเพ่ือความปลอดภัย) 

โดยหลัก  ควรกําหนดโทษสูงสุด 
(เพ่ิมโทษ) ใชเรือนจํา + มาตรการ
เสริม (วิธีการเพ่ือความปลอดภัย) ให
อยูในเรอืนจํานานที่สุด 

 
 
 
ประเภท/ลักษณะ
ความผิดหรือมาตรา
และฐานความผิด 

 
 

ความผิด 
(ปรัชญาอาชญาวิทยา
ดั้งเดมิ) ความรุนแรง
ของการกระทําผิดหรือ
ลักษณะการกระทําผิด
หรือผลที่เกิดข้ึน 

นอย โดยหลัก ควรกําหนดโทษต่ํา 
ไมใชเรือนจํา นําวิธีการคุม
ความประพฤติมาใชแทน 
เวนแตบางกรณีอาจตองใช
เรือนจํา 

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสงู
กวาปกติ (เพ่ิมโทษ) ไมใช
เรือนจํา (นําวิธีการคุมความ
ประพฤติมาใชแทน) เวนแต
บางกรณีอาจตองใชเรือนจํา 
+ มาตรการเสริม (วิธีการ
เพ่ือความปลอดภัย) 

โดยหลัก  ควรกําหนดโทษสูงสุด 
(เพ่ิมโทษ) ใชเรือนจํา + มาตรการ
เสริม (วิธีการเพ่ือความปลอดภัย) ให
อยูในเรือนจําหรือที่กักขังนานที่สุด 

ป.อ.มาตรา 288 
ฐานฆาผูอื่น 
โดยเจตนา 

ขอเท็จจริง     

 
 

การกําหนดโทษ 
มาตรการหลัก  มาตรการเสริม 

ประหาร
ชีวิต 

จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน รอการลงโทษหรือรอการ
กําหนดโทษ 

+ วิธีการคุม 
ความประพฤติ 

วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย 

 

แผนภาพที ่9  รูปแบบในการนําปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษหรือทฤษฎีการลงโทษ มาประยุกตใชในการกําหนดโทษรวมกัน  

  มาตรการหลัก มาตรการเสริม  

+
ทฤษฎีหลัก

ทฤษฎีรอง

ทฤษฎีรอง

(ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน+ทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ปองกัน+ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู) 

ทฤษฎีรอง 

(ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกนัสังคม) 

ความชั่วหรือความผิดท่ีเกิดขึ้น 



 

ตารางที่ 2  มิติในการกําหนดโทษผูกระทําผิดโดยประมาท 
 
            
             * ผูกระทําผิดโดยประมาท *  

ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด (ปรัชญาอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม)                    ตัวผู 
ปรัชญาอาชญาวิทยาวิทยาศาสตร+ปรัชญาอาชญาวิทยาปองกันสังคม        กระทําผิด 

หมายถึง   ผูกระทําผิดที่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง มีแนวโนมแกไขได 
(ทําผิดคร้ังแรก) 

มีแนวโนมกึ่งแกไขไดและไมได 
(ทําผิดซํ้า) 

มีแนวโนมคอนขางแกไขไดยาก
(ทําผิดตดินิสยัหรือทําผิดซํ้าซาก) 

มาก โดยหลัก ควรกําหนดโทษสงู 
(ควรมีการลดโทษ) ใช
เ รือน จํา ในการปรับป รุง
แกไข เวนแตบางกรณีอาจ
ไมตองใชเรือนจํา 

โดยหลัก  ควรกําหนดโทษ
สูงกวาปกติ ใ ชเ ร ือน จํา  + 
มาตรการเสริม  (วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย)  เวนแตบาง
กรณีอาจไมตองใชเรือนจํา (ใช
คุมประพฤติแทน) 

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูงสุด 
ใ ช เ รื อน จํ า+ม าตรก าร เ ส ริ ม 
(วิธีการเพ่ือความปลอดภัย)  

 
 
ประเภท/ลักษณะ
ความผิดหรือมาตรา
และฐานความผิด 

 
 

ความผิด 
(ปรัชญาอาชญาวิทยา
ดั้งเดมิ) ความรุนแรง
ของการกระทําผิดหรือ
ผลที่เกิดข้ึน นอย โดยหลัก ควรกําหนดโทษต่ํา 

ไมใชเรือนจํา นําวิธีการคุม
ความประพฤติมาใชแทน  

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูง
กวาปกติ ไมใชเรือนจํา (ใชคุม
ประพฤติแทน) เวนแตบาง
กรณีอาจตอง ใช เ รือน จํา  + 
มาตรการเสริม  (วิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัย) 

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูงสุด 
ใ ช เ รื อน จํ า+ม าตรก าร เ ส ริ ม 
(วิธีการเพ่ือความปลอดภัย)  

ป.อ.มาตรา 291 
ประมาทเปนเหตุ ให
ผูอื่นถึงแกความตาย 

ขอเท็จจริง     

 
ตารางที่ 3  มิติในการกําหนดโทษผูกระทําผิดโดยบันดาลโทสะ 

 
            
             * ผูกระทําผิดโดยบนัดาลโทสะ * 

ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด (ปรัชญาอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม)                    ตัวผู 
ปรัชญาอาชญาวิทยาวิทยาศาสตร+ปรัชญาอาชญาวิทยาปองกันสังคม       กระทําผิด 

หมายถึง   ผูกระทําผิดที่กระทําผิดโดยเจตนา  
โดยถูกขมเหงอยางรายแรง ดวยเหตุอันไมเปนธรรม 

มีแนวโนมแกไขได 
(ทําผิดคร้ังแรก) 

มีแนวโนมกึ่งแกไขไดและไมได 
(ทําผิดซํ้า) 

มีแนวโนมคอนขางแกไขไดยาก
(ทําผิดตดินิสยัหรือทําผิดซํ้าซาก) 

มาก โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูง
พอสมควร ใชเรือนจํา (ควรมี
การลดโทษ) เวนแตบางกรณี
อาจตองลดหยอนผอนโทษไม
ตองใชเรือนจํา หากปรากฏวา
ถูกขมเหงอยางรายแรง หรือ
ผูเสียหายมีสวนกอเหตุมากจน
จําตองกระทําไป 

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูงกวา
ปกติ ใชเรือนจํา+มาตรการเสริม 
(วิธีการเพ่ือความปลอดภัย) เวน
แตบางกรณีอาจไมตองใชเรือนจํา 
(ใชคุมประพฤติแทน) 

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูงกวา
ปกติ (เพ่ิมโทษ) ใชเรือนจํา + 
มาตรการเสริม (วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย) ใหอยูในเรือนจําหรือ
กักขังไวนาน ๆ 

 
 
ประเภท/ลักษณะ
ความผิดหรือมาตรา
และฐานความผิด 

 
 

ความผิด 
(ปรัชญาอาชญาวิทยา
ดั้งเดมิ) ความรุนแรง
ของการกระทําผิดหรือ
ลักษณะการกระทําผิด
หรือผลที่เกิดข้ึน 

นอย โดยหลัก ควรกําหนดโทษต่ํา 
ไม ใช เ รือนจํา  นําวิธีการคุม
ความประพฤติมาใชแทน  

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูงกวา
ป ก ติ ไ ม ใ ช เ รื อ น จํ า  (ใ ช คุ ม
ประพฤติแทน) เวนแตบางกรณี
อาจตองใชเรือนจํา + มาตรการ
เสริม (วิธีการเพ่ือความปลอดภัย) 

โดยหลัก ควรกําหนดโทษสูงกวา
ปกติ (เพ่ิมโทษ) ใชเรือนจํา + 
มาตรการเสริม (วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย) 
  

ป.อ.มาตรา 288 
ฐานฆาผูอื่น 
ประกอบมาตรา 72 

ขอเท็จจริง     

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ทําใหทราบแนวคิดและไดขอสรุปเกี่ ยวกับ

แนวคิดและการนําปรัชญาอาชญาวิทยาประยุกตใชในการ
กําหนดโทษ  ซึ่งเปนขอคนพบหรือองคความรูใหมที่
สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาในการใชดุลพินิจ
กําหนดโทษของผูพิพากษาใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังเปนผลใหผูพิพากษานําขอสรุปที่ไดไปใช 

อธิบายเหตุผลในการลงโทษไวในคําพิพากษา ทําใหคํา
พิพากษาของศาลมีเหตุผลในการลงโทษมากยิ่งขึ้นดวย 

2. ทําใหหนวยงานศาลยุติธรรมนําผลการวิจัยไปใช
เปนขอมูลในเชิงปฏิบัติ สําหรับในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงแกไขกระบวนการกําหนดโทษของศาลไทย ใหมี
ความเปนเอกภาพในแนวเดียวกันและมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหมีการอุทธรณฎีกาเกี่ยวกับการกําหนด



 

โทษไมเหมาะสมนั้นมีจํานวนนอยลง เชน การอุทธรณฎีกา
เกี่ยวกับการกําหนดโทษสูงไปหรือนอยไปลดลงไดใน
ระดับหนึ่งเปนตน ซึ่งจะทําใหคดีในศาลสูงลดปริมาณลง
ไดเปนอันมาก นอกจากนี้ยังอาจนําผลเกี่ยวกับการลด
ปริมาณคดีในศาลสูงลงนี้ไปเปนขอมูลเพื่อใชเปนหลักการ
และเหตุผลในการปรับปรุงแกไข ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการอุทธรณฎีกาในประเด็น
ปญหาในเรื่องการลงโทษใหมีขอจํากัดในการอุทธรณฎีกา
มากยิ่งขึ้นไดอีกดวย อันจะทําใหศาลสูงมีปริมาณคดีลดลง
ไดทางหนึ่ง และไมจําตองขยายอัตรากําลังผู พิพากษา
เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่อาจมีผลในอนาคตอันจะมี
ความเปนไปไดในแนวทางที่จะทําใหศาลสูงไมจําตองมี
ขนาดใหญขึ้น หรือในทางตรงขามยังอาจเปนผลใหศาลสูง
มีขนาดเล็กลงหรือมีอัตรากําลังผูพิพากษาลดลงไดอีกดวย 

3. เพื่อเปนแนวทางแก นิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจ 
เกี่ยวกับการลงโทษผูกระทําผิดในคดีอาญา  ไดใชใน
การศึกษาเปนขอมูลในเชิงวิชาการเพื่อประเทืองปญญา 
(Academic Research) หรือในการศึกษาเพื่อเปนกรณี
ตัวอยางสําหรับการวิจัยเกี่ยวกับการกําหนดโทษผูกระทํา
ผิดในประเภทอื่นตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการที่ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการกําหนดโทษ
มาในหลาย ๆ รูปแบบดวยกัน รวมทั้งผลการวิจัยที่ไดใน
ครั้งนี้แลว  ผู วิจัยมีแนวคิดวา  การกําหนดโทษจะเกิด
ประสิทธิภาพไดดียิ่ งขึ้นนั้น  ควรจะตองมีการพัฒนา
กระบวนการกําหนดโทษในหลายๆ ดานไปพรอมๆ กัน 
โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 
ดานหนวยงาน 
(1) ควรม ีหนวยงานรองร ับการปฏิบ ัต ิต ามคํา     

พิพากษาหรือคําสั่งของศาลในการกําหนดโทษใหเพียงพอ 
เพื่อใหสอดคลองกับที่บทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนด
บทบังคับในทางอาญาไว เชน ควรมีหนวยงานรองรับคําสั่ง
ของศาลเกี่ยวกับการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย เพื่อ     
ใหศาลนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชกับผูกระทําผิด 
ในประเภทต าง  ๆ   ไดตามที่ กํ าหนดไวในประมวล
กฎหมายอาญาไทยเปนตน ประกอบกับใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายแหงรัฐตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และที่ 9 ที่กําหนด 
ใหรัฐจะตองใหความคุมครองและใหความปลอดภัย       
ในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนจะตองจัดระบบงานของ

กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความ
ยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกันดวย 

(2) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือคําพิพากษาของศาลในการกําหนดโทษที่มีอยูแลวนั้น 
เชน กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ เปนตน ควรจะตองมี
การกําหนดแผนงานรองรับนโยบายตางๆใหชัดเจนและมี
ความพรอมทั้งในดานบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช 
และงบประมาณรวมทั้งในดานอื่นๆดวย เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่เปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กําหนดไวใหเกิด
ประสิทธิภาพ อันจะทําใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
เกิดประสิทธิผล เปนที่ยอมรับของสังคมได เชน พนักงาน
คุมประพฤติจะตองปฏิบัติหนาที่อยางจริงจังดวยความ
ซื่อสัตย รายงานผลการสืบเสาะและการคุมความประพฤติ
ตามความเปนจริง หรือทําใหผูพิพากษามีความไววางใจ
และเชื่อถือขอมูลที่ไดมา รวมทั้งควรจะตองดําเนินการ
สืบเสาะใหเสร็จโดยเร็วเพื่อใหการกําหนดโทษเปนไปดวย
ความรวดเร็วดวย เปนตน นอกจากนี้ ทั้งกรมคุมประพฤติ 
และกรมราชทัณฑ จะตองมีการอบรมบําบัดฟนฟูผูกระทํา
ผิดใหเกิดผลอยางจริงจังดวย เพื่อใหการกําหนดโทษของ
ศาลเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของสังคมตอไปดวย 

 
ดานบุคลากร 
(1) ควรมีการอบรมเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบั ติตามคําสั่ งหรือคําพิพากษาของศาลใหมี
จิตสํานึก และมีทัศนคติในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดให
ถูกตองสอดคลองกับหลักวิชาการและนโยบายในทางอาญา
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอการกําหนดโทษของศาล  

(2) ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูพิพากษาสวนใหญยัง
ไดรับการอบรมหรือเขารวมการสัมมนาเกี่ยวกับการ
กําหนดโทษนอยไป นอกจากนี้ยังมีองคความรูในดาน
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาเพียงเบื้องตนในระดับหนึ่ง
เทานั้น ดังนั้น ควรมีการเพิ่มองคความรูในดานอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยาใหแกผูพิพากษามากยิ่งขึ้น เพื่อปลูก
จิตสํานึกกระตุนใหผูพิพากษาเห็นถึงความสําคัญของ
ขั้นตอนในการกําหนดโทษใหมากขึ้น โดยควรจัดใหมีการ
อบรมหรือสัมมนา ในหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการใช
ดุลพินิจในการกําหนดโทษอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหผู
พิพากษามีแนวคิดในดานทฤษฎีการลงโทษมากขึ้น ซึ่งจะ
ใชเปนกรอบแนวคิดหลักในการนําขอเท็จจริงมาปรับใช 
ใหเกิดประโยชน อันจะทําใหการกําหนดโทษมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอบรมผูชวยผูพิพากษา ควร
จะตองบรรจุ เรื่องการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษไวใน
หลักสูตรดวย นอกจากนี้ยังควรจะตองจัดทําเปนเอกสาร 



 

เผยแพรเกี่ยวกับแนวคิดในการกําหนดโทษใหผูพิพากษา
ไดรับทราบ ซึ่งอาจจะทําในลักษณะเปนบทความลงใน
หนังสือหรือในวารสารตางๆ เพื่อใหผูพิพากษาเกิดแนวคิด
ที่ถูกตองตามหลักวิชาที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษดวย 

 
ดานนโยบายและการปฏิบัติงาน 
(1) ควรจะตองมีการปฏิรูประบบการกําหนดโทษ 

โดยใหศาลใชดุลพินิจในการเลือกรูปแบบหรือวิธีการ
ลงโทษใหมีความเหมาะสมเปนกรณีๆไป เชน ใชวิธีการฝก
แบบคายทหาร (Boot Camp) หรือการสงไปบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลหรือศูนยฟ นฟูสมรรถภาพ  เปนตน     
นอกจากนี้ศาลยังควรจะตองใชดุลพินิจในการเลือกใช
ประเภทของโทษใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตัว
ผูกระทําผิดใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผูกระทําผิดไมกลับไป
กระทําความผิดซ้ําขึ้นอีก โดยระบบการกําหนดโทษควร
ใหมีการพิจารณาถึงพฤติกรรม ประวัติภูมิหลังของผูกระทํา
ผิดมาเปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณาใชดุลพินิจใน
การกําหนดโทษใหมากขึ้น นอกเหนือไปจากการพิจารณา
ถึงความรุนแรงแหงคดีดวย เนื่องจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด จะทําใหทราบวาผูกระทํา
ความผิดไดกระทําผิดครั้งแรกหรือกระทําความผิดซ้ําและ
ยังทําใหทราบสาเหตุของการกระทําความผิด รวมทั้ง
พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมของผูกระทําความผิดอีกดวย 
อันจะทําใหการกําหนดโทษมีความเหมาะสมกับตัว
ผูกระทําผิดมากยิ่งขึ้น โดยสงผลทําใหผูกระทําผิดเล็กนอย
กลับตัวเปนคนดีไดงายขึ้น และยังทําใหผูกระทําผิดโดย
สันดานซึ่งยากตอการแกไขนั้นไดรับโทษจําคุกในระยะ
ยาว ไมสามารถออกมากอความเดือดรอนตอสังคมได 
นอกจากนี้ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิดยังมีความสําคัญ
ตอระบบการลดโทษในเรือนจําอีกดวย กลาวคือ ทําใหมี
การแยกปฏิบัติระหวางผูกระทําผิดที่มีสันดานเปนผูราย กับ
ผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาดไดแตกตางกันอีกดวย 

(2) ควรจะตองมีการปฏิรูประบบขอมูลของผูกระทํา
ผิดใหมใหมีประสิทธิภาพและนํามาใชอยางจริงจัง โดยให
มีขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดที่สมบูรณ และนํามาใชได
อยางรวดเร็วและถูกตอง มีเครือขายเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ รวมทั้งในระหวางหนวยงานของศาลแตละศาล
เองดวย ใหสามารถนําขอมูลมาใชไดโดยตลอดเวลา อันจะ
ทําใหกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน นํา
ขอมูลไปใชเปนหลักฐานในการฟอง ขอใหเพิ่มโทษ หรือ
ใหศาลกําหนดโทษสูงขึ้นได เปนตน โดยการปฏิรูประบบ
การกําหนดโทษของไทยนั้น จึงควรตองเริ่มตนที่การ
ปฏิรูประบบขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําความผิด ซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญอันดับแรกกอน เนื่องจากมีผลตอการแยกปฏิบัติ   
ตอผูกระทําผิดที่เปนผูรายออกจากผูกระทําผิดโดยพลั้ง
พลาด ซึ่งเรื่องนี้เปนปญหาของกระบวนการยุติธรรมใน
ประเทศไทยตลอดมาทั้งในอดีตและในปจจุบัน โดยถูก
ละเลยมาเปนเวลานาน จึงสมควรปรับปรุงแกไขใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) ควรจะตองมีการปฏิรูประบบการลดโทษของ
เรือนจําใหสอดคลองกับการกําหนดโทษของศาล ดังนี้  1) 
สําหรับผูกระทําผิดที่ไมมีสันดานเปนผูราย หรือกระทําผิด
ครั้งแรก แตกระทําผิดไปดวยความรุนแรง ควรใหโอกาส
ในการกลับตัว โดยผานกระบวนการลดโทษ เชน การพัก
การลงโทษ เปนตน  2) สวนผูกระทําผิดที่มีลักษณะมี
สันดานเปนผูราย เชน ผูกระทําผิดซ้ํา เปนตน ควรใหมีการ
ลดโทษนอยลง เพ่ือใหผูกระทําผิดรับโทษตามคําพิพากษา
มากขึ้น แตควรยังคงจําเปนจะตองมีระบบการลดโทษอยู 
เพื่อจูงใจและเปนประโยชนในการปกครองผูกระทําผิด
กลุมนี้  3) สําหรับผูกระทําผิดซ้ําซาก หรือกระทําผิดติด
นิสัยโดยสันดาน หรือผูรายมืออาชีพ ควรไดรับการลดโทษ
นอยกวาผูกระทําผิดในกลุมอื่นๆ แตถาเปนผูกระทําผิดที่มี
สันดานรายและเปนอันตรายตอสังคม  ไมควรลดโทษให  
เพื่อใหสังคมมีความปลอดภัย แตทั้งนี้จะตองสรางเรือนจํา
ที่มีความเขมแข็งและมั่นคงแข็งแรง   โดยมีเจาหนาที่
เพียงพอในอัตราสวนที่ทัดเทียมกัน  มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่รัดกุม เพื่อปองกันการหลบหนี เพราะ
ผูกระทําผิดเหลานี้จะมีความกดดัน เนื่องจากหมดหวังที่จะ
เปนอิสระไดออกไปสูสังคมภายนอก ซึ่งพอสรุปแนวทาง
ในการลดโทษของเรือนจําเปนกรณีตัวอยางไดในลักษณะ
ที่เปนแผนภาพปรากฏตามแผนภาพที่ 11 ดังนี้ 

 
การปฏิบัติตอ ภูมิหลังของผูกระทําผิด 
ผูกระทําผิด ทําผิดคร้ังแรก ทําผิดซํ้าซาก 

ความรุนแรง มาก ควรรับโทษสูง (ควรมีการลดโทษ) ควรรับโทษสูง (ไมควรลดโทษ) 

ของการกระทําผิด นอย ควรรับโทษต่ํา (ไมใชเรือนจํา) ควรรับโทษสูง (ไมควรลดโทษ) 
 
แผนภาพที่ 11  แนวทางในการลดโทษของเรือนจํา 



(4) การกําหนดโทษศาลควรจะตองมีการสืบเสาะกอน 
เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงแหงคดีตางๆ เพียงพอ 
เชน พฤติการณแหงคดี ความเสียหายที่เกิดขึ้น การบรรเทา
ความเสียหาย รวมทั้งประวัติภูมิหลังหรือพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิด หรือเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม เปนตน เนื่องจาก
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังและขอเท็จจริงแหงคดี
อื่นๆนั้น จะไดมาในระหวางการพิจารณาคดีหรือจากในคํา
ฟองของพนักงานอัยการนั้นจะมีนอยไมเพียงพอ ซึ่งผู
พิพากษาควรคํานึงถึงวา ขอเท็จจริงตางๆ เหลานี้เปนปจจัย  
ที่สําคัญในการกําหนดโทษที่ควรจะตองขวนขวายหามา
ประกอบในการพิจารณากําหนดโทษดวยเสมอโดยจะละเลย
เสียมิได นอกจากนี้การสืบเสาะหาขอเท็จจริงนั้นทั้งศาลและ
พนักงานคุมประพฤติควรจะตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว 
เชนในระหวางการพิจารณาศาลอาจทําการสั่งสืบเสาะเพื่อให
ไดขอเท็จจริงมากอน ก็นาจะเปนประโยชนตอการกําหนด
โทษ เพราะเมื่อคดีเสร็จการพิจารณา และศาลวินิจฉัยวามี
ความผิดแลว ก็สามารถนําขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบเสาะ
นั้นมาใชประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษไดทันที อันจะ
ทําใหการลงโทษมีความรวดเร็วและมีความเหมาะสมเกิด
ประสิทธิภาพตอการขมขูยับยั้งและปองกัน ซึ่งเปนไปตาม
หลักการของทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement 
Theory) ดวย 

(5) การกําหนดโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตัว
ผูกระทําผิดนั้น ตามหลักของปรัชญาอาชญาวิทยาในการ
ลงโทษแลว ไมควรกําหนดโทษโดยอาศัยบัญชีระดับอัตรา
โทษหรือยี่ตอกเปนเครื่องมืออยางเดียว เนื่องจากในยี่ตอกที่
ใชอยูในปจจุบันจะมีแตเพียงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ
แหงคดีเทานั้น เชนความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ลักษณะของการกระทําความผิด อาวุธที่ใชในการกระทํา
ความผิด หรือทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย เปนตน 
ดังนั้นผลของการกําหนดโทษที่ไดจะมีความเหมาะสมแต
เฉพาะกับความผิดเทานั้น ซึ่งเปนการมองเพียงมิติเดียว 
สวนอีกมิติหนึ่งคือความเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิดนั้นไม
มีการกําหนดไวในยี่ตอกแตอยางใด จึงทําใหการกําหนด
โทษขาดความสมบูรณและไมสอดคลองกับหลักปรัชญา
อาชญาวิทยาหรือทฤษฎีการลงโทษ เพราะการกําหนดโทษ
ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาอาชญาวิทยาจะตองใช 2 มิติ
มาประกอบกัน  คือ  ให เหมาะสมทั้งความผิดและตัว
ผูกระทําผิดดวย 

ดังนั้น บัญชีระดับอัตราโทษหรือยี่ตอก ควรจะตองมี
การปรับปรุง ใหมีขอเท็จจริงทั้งพฤติการณแหงคดีและ
ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด จึงจะทําใหการกําหนดโทษ
มีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิด ดังปรากฏ
ตามแผนภาพที่ 12  ตอไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 12 บัญชีระดับอัตราโทษ (ยี่ตอก) ที่ควรจะเปนตามผลการวิจัยในครั้งนี้ 

 
(6) การกําหนดโทษของผูพิพากษานั้น ผูพิพากษา

ควรจะตองใหเหตุผลในการลงโทษไวในคําพิพากษาดวย 
เพื่อใหผูกระทําผิดและบุคคลอื่น ๆ  ทราบถึงวัตถุประสงค
ในการลงโทษทางอาญา อันจะเปนผลตอการขมขูและ
ยับยั้ง ซึ่งจะเปนการปองกันการกระทําผิดขึ้นไดในระดับ
หนึ่ง  โดยผู พิพากษาควรจะตองศึกษาหลักทฤษฎีการ

ลงโทษใหมากขึ้นเพื่อนํามาเปนหลักการในการอางเหตุผล
ในการลงโทษ และอธิบายไวในคําพิพากษาใหชัดเจน
ถูกตองและเปนไปดวยความชอบธรรม  สอดคลองกับ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้น อันจะกอใหเกิดความยุติธรรมและ
ทําใหประชาชนเคารพตอกฎหมายและคําตัดสินของศาล 
รวมทั้งยอมรับในการลงโทษมากยิ่งขึ้นดวย 

 ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด 
(ตัวผูกระทําผิด) 

 
 

  ครั้งแรก 
(มีแนวโนม 
พอแกไขได) 

กระทําผิดซ้ํา 
(มีแนวโนมกึ่งแกไขได 

และไมได 

กระทําผิดซ้ําซาก 
(มีแนวโนมคอนขาง

แกไขไดยาก) 
ฐานความผิ ด 
หรือมาตรา 

ความผิด  
(ขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
ในการกระทําความผิด) 

 
มาก 

 
 

นอย 

 มาตราการหลัก + มาตรการเสริม 
(โทษ + วิธีการคุมประพฤต)ิ 

 
 
” 

มาตรการหลัก + มาตรการเสริม 
(โทษ + วิธีการเพื่อความปลอดภัย) 

 
 

” 

มาตรการหลัก + มาตรการเสริม 
(โทษ+วิธีการเพื่อความปลอดภัย) 

 
 

” 
มาตรา      

การกําหนดโทษ มิติในดานตัวผูกระทําผิด 

มิติในดาน 
ความผิด 



 

(7) ผูพิพากษาควรเปลี่ยนบทบาทและทัศนคติในการ
พิจารณาพิพากษาคดีใหเหมาะสมสอดคลองกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจากบทบาทในการวางตัวเฉย
หรือเปนกลาง มาเปนบทบาทในทางชวยรวมกันคนหา
ความจริงใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหไดขอเท็จจริงแหงคดีมา
ในระหวางการพิจารณาใหเพียงพอที่จะนํามาประกอบการ
พิจารณาในการกําหนดโทษไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 
มาตรา 249 ก็ไดใหหลักประกันความอิสระในการพิจารณา
พิพากษาคดีของผูพิพากษาไวอยางชัดเจนและรัดกุมมาก
ที่สุด ดังนั้นหากผูพิพากษาเห็นวา สิ่งใดที่มีความถูกตอง
ชอบธรรมแลวก็ควรจะนํามาใชใหมากขึ้น เชนการใช
อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
228 หรืออาจนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 116 และมาตรา 119 วาดวยการซักถามพยานมาใช
โดยอนุโลม เปนตน อันจะทําใหไดขอเท็จจริงแหงคดีมา
ในระหวางการพิจารณาคดีมากขึ้น  ซึ่งจะเปนผลให
กระบวนการกําหนดโทษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย 

 
ดานกฎหมาย 
(1) ปจจุบันประเทศไทยยังใชระบบการสอบคัดเลือก

ผู พิพากษา  ซึ่งสวนใหญจะไดแต ผูที่มีความรู ในดาน
กฎหมายเพียงดานเดียวมาเปนผูพิพากษา สวนความรูและ
ประสบการณในดานอื่นๆ มีนอย จึงทําใหผูพิพากษาตอง
มาเรียนรูและหาประสบการณในการกําหนดโทษภายหลัง 
ซึ่งทําใหการทําหนาที่ในการกําหนดโทษมีความแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับประสบการณและการเรียนรูของผูพิพากษา
แตละคน ที่จะขวนขวายหาความรูและนํามาใชในรูปแบบ
และลักษณะตางๆ กันไป จึงทําใหพ้ืนฐานในแนวคิดของ
การกําหนดโทษของผูพิพากษาไมเปนไปในแนวเดียวกัน 
เนื่องจากขาดหลักเกณฑเกี่ยวกับแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่
จะนํามายึดเปนพ้ืนฐานอันเดียวกัน จึงไมอาจนํามาใชเปน
แนวทางใหผูพิพากษาใชดุลพินิจในการกําหนดโทษให
เปนเอกภาพไปในแนวทางเดียวกันได สงผลใหการกําหนด
โทษของผูพิพากษาในศาลเดียวกัน หรือในระหวางผู
พิพากษาของศาลชั้นตนและศาลสูงมีความแตกตางกันมาก
ขึ้น ทําใหคดีเกี่ยวกับประเด็นปญหาการกําหนดโทษไม
เหมาะสมนั้นขึ้นสูศาลอุทธรณ ศาลฎีกา เพิ่มขึ้นเปนลําดับ
ไป  ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีแนวทางแกไข โดยสมควรใหมี
บทบัญญัติกฎหมาย กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเพื่อสําหรับ
กําหนดแนวทางใหศาลใชดุลพินิจในการกําหนดโทษไว 
โดยกําหนดแนวทางใหศาลควรจะตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง 
เพื่อเปนกรอบใหผูพิพากษาไทยมีหลักในการใชดุลพินิจ

กําหนดโทษไดอยางถูกตอง และเปนไปในกรอบแนว
เดียวกันไดมากยิ่งขึ้น 

(2) ควรปรับปรุงแกไขบทบัญญั ติของประมวล
กฎหมายอาญาในสวนของอัตราโทษบางมาตราใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะความผิดยิ่งขึ้น โดยควรกําหนดโทษ
ขั้นสูงและขั้นต่ํา ใหมีชวงกวางมากขึ้น เพื่อใหศาลใช
ดุลพินิจไดเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิดเปน
ราย ๆ ไป เชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  288 
บัญญัติวา ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุก
ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป จะเห็นไดวา
ระหวางโทษจําคุกตลอดชีวิต กับโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป
ถึงยี่สิบปนั้นมีชวงหางกันมาก และยังมีชวงกวางระหวาง
โทษขั้นต่ําและโทษขั้นสูงนอยไป คือ มีเพียง 5 ป เทานั้น 
ซึ่งแคบเกินไป ทําใหศาลไมสามารถใชดุลพินิจใหมีความ
เหมาะสมกับการกระทําความผิดและตัวผูกระทําผิดได 
เปนตน นอกจากนี้ปญหาในสวนของอัตราโทษยังมีอีก คือ
ในบางมาตรานั้นกฎหมายยังบัญญัติโทษไวเพียงสถาน
เดียว ทําใหศาลใชดุลพินิจกําหนดโทษไดไมเหมาะสมกับ
ความผิดและตัวผูกระทําผิด เชน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 297 ฐานทํารายรางกายใหไดรับอันตราย
สาหัส กฎหมายกําหนดระวางโทษไวใหจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงสิบป โดยไมไดกําหนดใหมีโทษปรับไวดวย หาก
ศาลใชดุลพินิจรอการลงโทษ จะทําใหผูกระทําผิดไมตอง
รับโทษอยางใดเลย1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรา 295 ฐาน
ทํารายรางกาย  ซึ่งเบากวา  หากศาลใชดุลพินิจรอการ
ลงโทษแลว ผูกระทําผิดยังจะตองไดรับโทษปรับดวย2 
สําหรับปญหาในกรณีนี้ ผูวิจัยมีขอพิจารณาวา ควรจะเปน
ปญหาในดานการบัญญัติกฎหมายหรือจะเปนปญหาใน
ดานการบังคับใชกฎหมาย เนื่องจากความผิดตามมาตรา 
297 นั้น เปนผลมาจากความผิดตามมาตรา 295 ดังนั้นหาก
จะนําโทษปรับตามมาตรา 295 มาใชก็นาจะได สําหรับ
ตัวอยางปญหาอีกกรณีหนึ่งตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497 ไดกําหนดความผิดฐานไมไปแสดงตน
เพื่อรับหมายเรียก และกําหนดระวางโทษไวจําคุกไมเกิน 3 
เดือน หรือปรับไมเกิน 300 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม
มาตรา 25 ประกอบมาตรา 44 แตสําหรับความผิดฐานไม
ไปตรวจเลือกเขารับราชการทหารซึ่งหนักกวา กําหนด
ระวางโทษไวจําคุกไมเกิน 3 ปสถานเดียว ตามมาตรา 27 
                                                 

1    ดูคําพิพากษาฎกีาท่ี 3497/2536, 10189/2539, 1641/2539, 
1665/2543 

2    ดูคําพิพากษาฎกีาท่ี 874/2540, 3233/2541, 2895/2543, 
4679/2543   

 



 

ประกอบมาตรา 45 ซึ่งหากศาลใชดุลพินิจรอการลงโทษให
แลว ก็จะทําใหผูกระทําผิดไมตองรับโทษอยางใดเลย ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับความผิดฐานที่เบากวาแลว ผูกระทําผิด
ยังไดรับโทษปรับดวย ซึ่งกรณีตัวอยางที่กลาวมาขางตน 
ทําใหการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาล ไมอาจทํา
ใหเกิดความเหมาะสมกับความผิดได อันจะทําใหไมเกิดผล
ตอการปองกัน คือ ทําใหผูกระทําผิดและบุคคลอื่นไมเกิด
ความเกรงกลัวตอโทษ ซึ่งจะทําใหกฎหมายขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์ได นอกจากนี้บทบัญญัติของกฎหมายควรให
อํานาจศาลกําหนดโทษในลักษณะของชวงโทษแบบไม
ตายตัวได เชน การกําหนดโทษโดยกําหนดระยะเวลาขั้น
ตํ่าและขั้นสูงไว เปนตน เพื่อประโยชนในการปรับปรุง
แกไขผูกระทําผิด ใหมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงได
ตามพฤติกรรมของผูกระทําผิดเปนราย ๆ  ไป ดังนั้นจะเห็น
ไดวา บทบัญญัติกฎหมายในสวนของการลงโทษหรือ
อัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไวในบางมาตรานั้น ยังไม
มีความเหมาะสมในอันที่จะใหศาลใชดุลพินิจกําหนดโทษ
ไดถูกตองและมีความเหมาะสมอันจะเปนประโยชนตอการ
ปองกันและควบคุมอาชญากรรมใหเกิดประสิทธิภาพได
อยางสมบูรณ จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใน
สวนของอัตราโทษที่กําหนดไวในกฎหมายอาญาฉบับ  
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเปนกรณี ๆ  ไปดวย 

(3) ควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 
มาตรา 11 ใหศาลมีอํานาจในการสั่งสืบเสาะไดทุกคดีดวย 

(4) กฎหมายควรกําหนดรูปแบบในการลงโทษไวให
มากขึ้นกวาปจจุบัน เพื่อรองรับใหศาลนํามาประกอบการ
พิจารณาใชดุลพินิจเลือกรูปแบบในการกําหนดโทษใหมี
ความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิดไดมากยิ่งขึ้น 
เชน รูปแบบในการจําคุกในวันหยุด การชดเชยความ
เสียหายใหแกผูเสียหาย การควบคุมตัวไวที่บาน หรือการ
ฝกแบบคายทหาร (Boot Camp) เปนตน 

(5) หากกระบวนการกําหนดโทษมีการพัฒนาหรือ  
มีความเปนไปไดตามผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้แลว ก็จะ  
ทําใหการใชด ุลพินิจของศาลในการกําหนดโทษมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อันจะสงผลใหปญหาในการกําหนด
โทษลดลงไดในระดับหนึ่ง คดีที่เกี่ยวกับประเด็นปญหาใน
การกําหนดโทษไมเหมาะสมนั้น ก็ควรจะขึ้นสูศาลอุทธรณ
และศาลฎีกานอยลงเปนลําดับ  ดังนั้นจึงสมควรที่จะ
ปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาใหมีขอจํากัดใน
การอุทธรณและฎีกาเกี่ยวกับปญหาในการกําหนดโทษให
มากขึ้น เพื่อใหคดีที่จะมีการอุทธรณฎีกาในปญหาเกี่ยว   
กับการลงโทษหนักหรือลงโทษเบาไปขึ้นสูศาลอุทธรณและ 

ศาลฏีกาใหนอยลง เนื่องจากการกําหนดโทษของศาล
ช้ันตนไดมาตรฐานเพียงพอในระดับหนึ่งแลว อันจะเปน
วิธีการที่มี เหตุและมีผลทําใหคดีในศาลอุทธรณและ      
ศาลฎีกาลดปริมาณลงไดเปนจํานวนมาก ซึ่งถาหากไมแก
กฎหมายแลวคูความก็ยอมอาศัยสิทธิเปนชองทางในการ
อุทธรณและฎีกาตอไป ทั้งที่เปนกรณีที่ไมมีเหตุอันสมควร
เลยแตอยางใด 

 
ในดานการวิจัยในครัง้ตอไป 

ผูวิจัยเห็นวา การวิจัยที่จะนํามาเสริมกับผลการวิจัยใน
ครั้งนี้นั้น ควรจะเปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผูกระทํา 
ผิดซ้ําและซ้ําซากวาควรจะมีเกณฑการพิจารณาอยางไร จึง
จะถือวาเปนผูกระทําผิดซ้ําซาก เพื่อนํามาใชประกอบใน
การกําหนดใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังจะนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผน 
สรางรูปแบบเรือนจํารองรับผูกระทําความผิดไดอยาง
เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณผูกระทําความผิดสําหรับ
ในกรณีที่จําเปนตองใชเรือนจําในการปรับปรุงแกไขและ
แยกผูกระทําผิดออกจากสังคมดวย นอกจากนี้ยังนําไปใช
เปนประโยชนในการจําแนกผูกระทําผิดเพื่อทําการบําบัด
ฟนฟูและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิด
เปนราย ๆ  ไปอีกดวย 
 
บรรณานุกรม 
กรมคุมประพฤติ. กระทรวงยุติธรรม.(2540). คูมือตุลาการ

เก่ียวกับงานคุมประพฤติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
ดอกเบี้ย. 

   . กองวิชาการ. (2544). รายงานสถิติประจําป 
2522-2543. กรุงเทพมหานคร: ฝายแผนงานและ
ประเมินผล. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร. 
(2542). กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติท่ัวไป 
(หนวยที่ 1 – 15) พิมพครั้งที่ 10 นนทบุรี: สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

   . สาขาวิชานิติศาสตร. (2540). การบริหาร- 
งานยุติธรรม (หนวยที่ 1 – 15) พิมพครั้งที่ 3  นนทบุรี: 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  . สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2539). อาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยา (หนวยที่ 1 – 15) พิมพครั้งที่ 1 
นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

หยุด   แสงอุทัย. (2520). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. พิมพ
ครั้งที่ 14 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร. 

 



 

    . (2540). กฎหมายอาญาภาค 1. พิมพครั้งที่     
17 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

     . (2541). การลดอาชญากรรมโดยการออก
กฎหมายกําหนดแนวทางใหศาลใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษใน นิติศาสตรและการตางประเทศ, หนา 
1 - 29 กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

อุททิศ  แสนโกศิก. (2525). กฎหมายอาญา ภาค 1: 
กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการเอกสารและวิชาการ
กองวิชาการ กรมอัยการ. 

อุททิศ  แสนโกศิก. (2513). วัตถุประสงคของการลงโทษ. 
บทบัณฑิตย, เลม 27 ตอน 2, 271 - 299. 

       . (2509). หลักกฎหมายอาญา: การลงโทษ. 
อัยการนิเทศ, เลมที่ 28, 177-211, 311-341.  

Reid, S.T. (1984). Crime and Criminology. New 
York: Holt; Rinehart and Winston. 

Steve Uglow,. (1995). Criminal  Justice, London: 
Published by Sweet and Maxwell Limited. 

Todd R. Clear. (1994). American  Corrections 
California: Wadsworth Publishing Company. 

Vernon Fox. (1985). Introduction to Crimino 
logy.2nded. New Jersey: Printice-Hall. 

    . (1985). Introduction To CriminoLogy 
Englewood Cliffs, New Jersey: Printice-Hall. 

Waldron, Ronald,. (1989). The Criminal Justice 
System N.Y.: Harper and Row; Publichers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ดร.อุทิศ  สุภาพ สําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย-
มหาชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง นิติ-
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สงเสริมการเกษตร
และสหกรณบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร สถาบันราชภัฏจันทร-
เ กษม  ประกาศนี ยบั ตรบัณฑิตทางกฎหมายธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย-
ศาสตร (Dip in Veterinary) โรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุ-
สัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปจจุบันดํารงตําแหนง 
ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ชวย
ทํางานในตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนนทบุรี
แผนกคดี เยาวชนและครอบครัว  เคยดํ ารงตําแหนง             
ผูพิพากษาศาลแพง ไดรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย ดังนี้ 
ทุนการศึกษาบางสวนในระดับปริญญาเอกจากมูลนิธิ
ประมาณ  ชันซื่ อ  ทุนอุดหนุนและส ง เสริมการวิจั ย
วิทยานิพนธบางสวนในระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท 
ประจําปการศึกษา 2544-2545 จากทบวงมหาวิทยาลัยและ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธบางสวนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระ-
นางเจารําไพพรรณี  ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ
บางสวนจากมูลนิธิปกเกลาตุลาการ และสมาคมประกัน
วินาศภัยประจําปการศึกษา 2544 
 
 


