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“การลดโทษในคดีส าคญั” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การลดโทษ 
ในคดีส าคัญ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 13-15 ธันวำคม 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ 
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,317 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรลดโทษในคดีส ำคญั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชี
รำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรลดโทษให้กบันกัโทษ คดีทุจริต คอร์รัปชนั พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.04 
ระบุว่ำ ไม่ควรมีกำรลดโทษ  รองลงมำ ร้อยละ 26.27 ระบุว่ำ ควรต้องได้รับโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของโทษ  จึงจะมีสิทธิได้รับ 
กำรลดโทษ ร้อยละ 22.02 ระบุว่ำ ควรมีกำรลดโทษตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้และร้อยละ 1.67 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรลดโทษให้กบันกัโทษ คดีผลิต/น ำเขำ้/ส่งออก/จ ำหน่ำยยำเสพติด พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
74.03 ระบุว่ำ ไม่ควรมีกำรลดโทษ รองลงมำ ร้อยละ 12.76 ระบุว่ำ ควรตอ้งไดรั้บโทษมำแลว้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของโทษ  จึงจะมีสิทธิไดรั้บ 
กำรลดโทษ ร้อยละ 12.53 ระบุว่ำ ควรมีกำรลดโทษตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้และร้อยละ 0.68 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรลดโทษให้กบันกัโทษ คดีอุกฉกรรจ ์สะเทือนขวญั (เช่น คดีฆ่ำข่มขืน) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
85.88 ระบุว่ำ ไม่ควรมีกำรลดโทษ รองลงมำ ร้อยละ 7.14 ระบุว่ำ ควรตอ้งไดรั้บโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของโทษ จึงจะมีสิทธิไดรั้บ 
กำรลดโทษ และร้อยละ 6.98 ระบุว่ำ ควรมีกำรลดโทษตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้     

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่ออ ำนำจกำรก ำหนด/เล่ือนชั้นของนกัโทษท่ีจะท ำให้ไดรั้บกำรลดโทษต่ำงกนั พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.52 ระบุว่ำ ควรเป็นการพิจารณาร่วมกันกบัองค์กรอื่น ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรม เช่น อยักำร ศำล  เป็นตน้ รองลงมำ  
ร้อยละ 21.79 ระบุว่ำ ควรเป็นอ ำนำจของกรมรำชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม เหมือนในปัจจุบัน ร้อยละ 14.43 ระบุว่ำ ไม่ควรมีกำรก ำหนดชั้น 
ของนกัโทษอีกต่อไป และร้อยละ 9.26 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.73 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.89 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.38 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.82 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.18 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 6.84 อำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 14.50 อำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 20.88 อำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 32.27 อำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 25.51 
อำยุ 60 ปีขึ้ นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 95.67 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.28 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.29 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ  
และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 24.07 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.45 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.02 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 
0.46 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.78 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 34.55 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.21                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.07 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.93 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.46 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.73 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.58 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.50
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.95 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.79 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.49 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.43 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.05 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.94 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.12 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.19 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 6.07 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 6.68 รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.95 ไมร่ะบุรำยได ้

วันอาทิตย์ท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลดโทษให้กับนักโทษ คดีทุจริต คอร์รัปชัน 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนักโทษ คดีทุจริต คอร์รัปชัน  ร้อยละ 

ไม่ควรมีกำรลดโทษ 50.04 
ควรตอ้งไดรั้บโทษมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของโทษ จึงจะมีสิทธิไดรั้บกำรลดโทษ 26.27 
ควรมีกำรลดโทษตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้ 22.02 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.67 

รวม 100.00 
 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลดโทษให้กับนักโทษ คดีผลิต/น าเข้า/ส่งออก/จ าหน่ายยาเสพติด 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนักโทษ คดีผลิต/น าเข้า/ส่งออก/จ าหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 
ไม่ควรมีกำรลดโทษ 74.03 
ควรตอ้งไดรั้บโทษมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของโทษ จึงจะมีสิทธิไดรั้บกำรลดโทษ 12.76 
ควรมีกำรลดโทษตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้ 12.53 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.68 

รวม 100.00 
 
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัการลดโทษให้กบันักโทษ คดีอกุฉกรรจ์ สะเทือนขวญั (เช่น คดีฆ่าข่มขืน) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนกัโทษ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ (เช่น คดีฆ่าข่มขืน) ร้อยละ 
ไม่ควรมีกำรลดโทษ 85.88 
ควรตอ้งไดรั้บโทษมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของโทษ จึงจะมีสิทธิไดรั้บกำรลดโทษ 7.14 
ควรมีกำรลดโทษตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้ 6.98 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.00 

รวม 100.00 
 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับอ านาจการก าหนด/เล่ือนช้ันของนักโทษที่จะท าให้ได้รับการลดโทษต่างกัน 
ความคิดเห็นของประชาชนต่ออ านาจการก าหนด/เล่ือนช้ันของนักโทษที่จะท าให้ได้รับการลดโทษต่างกัน ร้อยละ 

ควรเป็นการพจิารณาร่วมกันกบัองคก์รอืน่ ๆ ในกระบวนกำรยติุธรรม เช่น อยักำร ศำล เป็นตน้ 54.52 
ควรเป็นอ ำนำจของกรมรำชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม เหมือนในปัจจุบัน 21.79 
ไม่ควรมีกำรก ำหนดชั้นของนกัโทษอีกต่อไป 14.43 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 9.26 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.73 
ปริมณฑลและภำคกลำง 341 25.89 
ภำคเหนือ 242 18.38 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.41 
ภำคใต ้ 179 13.59 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.82 
หญิง 674 51.18 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 90 6.84 
26-35 ปี 191 14.50 
36-45 ปี 275 20.88 
46-59 ปี 425 32.27 
60 ปีขึ้นไป 336 25.51 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,260 95.67 
อิสลำม 30 2.28 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 17 1.29 
ไม่ระบ ุ 10 0.76 

รวม 1,317 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 317 24.07 
สมรส 941 71.45 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 53 4.02 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,317 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 379 28.78 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 455 34.55 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 95 7.21 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 317 24.07 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 65 4.93 
ไม่ระบ ุ 6 0.46 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 115 8.73 
พนกังำนเอกชน 192 14.58 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 270 20.50 
เกษตรกร/ประมง 210 15.95 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 208 15.79 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 283 21.49 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.43 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,317 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 264 20.05 
ไม่เกิน 10,000 บำท 289 21.94 
10,001-20,000 บำท 344 26.12 
20,001-30,000 บำท 121 9.19 
30,001-40,000 บำท 80 6.07 
40,001 บำทขึ้นไป 88 6.68 
ไม่ระบ ุ 131 9.95 

รวม 1,317 100.00 
 
 
 


