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กิตติกรรมประกาศ

วทิยานพินธเร่ือง การคุมความประพฤติ ศึกษาการเลี่ยงการลงโทษจํ าคุกโดยการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลานี ้สามารถส ําเรจ็ลงดวยด ีเนือ่งจากไดรับความกรณุาเปนอยางสงู และความอนเุคราะห
อยางดียิ่งจากทานรองศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส และทานอาจารยนทัธี จิตสวาง ที่ไดกรุณา
รับเปนอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยทีป่รึกษารวม โดยทัง้สองทานไดกรณุาใหค ําแนะน ําและค ําปรกึษา
เกี่ยวกับวิธีการคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน ขอมูลจากอินเตอรเนต หนังสือตางประเทศ       
บทความตางๆ เปนตน ตลอดจนสละเวลาอนัมคีาตรวจแกวทิยานพินธฉบบันีจ้นเสรจ็สมบรูณเรียบรอย
ผูเขยีนจึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยทั้งสองไว ณ ที่นี้ดวย

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย ดร.พีรพันธุ พาลุสุข ที่ไดชวยวางพื้นฐาน     
วธีิการเขยีนวทิยานิพนธ ในการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย อันทํ าใหผูเขียนไดรับความรู
และวธีิการคนหาขอมูล รวมทั้งวิธีการวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการนํ ามาเขียนวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ อีกทั้งทานยังสละเวลาอันมีคารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธดวย และผูเขียน
ขอกราบขอบพระคณุทานรองศาสตราจารย ดร.สุรศกัดิ ์ ลิขสทิธ์ิวฒันกลุ ทีไ่ดใหค ําแนะน ํา และชีแ้นะ
แนวทาง ขอคิดที่มีคุณคา ตลอดจนประเด็นตางๆ ในเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว จากการศึกษา
วชิาบณัฑติสมัมนากฎหมายอาญา พรอมกบัรบัเปนกรรมการในการสอบวทิยานพินธนีด้วย จนท ําให
วทิยานิพนธฉบับนี้สํ าเร็จลุลวงไปดวยดี

นอกจากนี้ ผูเขียนขอขอบคุณผูใหความอนุเคราะหอีกหลายทานซึ่งไมอาจกลาวนาม
เปนรายบคุคลไดทัง้หมด รวมถึงเจาหนาทีบ่ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย และเจาหนาที่
กรมราชทณัฑทกุทานทีช่วยประสานงาน และใหค ําแนะน ําในการคนควาหาความรู จนท ําใหวทิยานพินธ
ฉบับนี้ มคีวามสมบูรณมากยิ่งขึ้น

หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาและประโยชนตอการศึกษาอยูบาง ผูเขียนขอมอบ      
ผลแหงคุณประโยชนนี้ เปนกตเวทิตาคุณแด พ.ต.ท.เมษา มณีสวาง บิดา และนางอํ านวย มณีสวาง 
มารดา ผูเปนดวงใจและเปนกํ าลังใจสํ าคัญที่คอยสนับสนุน และเปนผูใหทุกสิ่งทุกอยางแกผูเขียน
มาโดยตลอด อีกทั้งคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูเขียน จนเปนผลให
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของผูเขียนสํ าเร็จลุลวงไดในที่สุด และขอขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือ
ในการจดัทํ าวิทยานิพนธฉบับนี้ทุกทานดวยใจจริง

อาริษา  มณีสวาง
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บทคัดยอ

วทิยานพินธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความหมาย ความเปนมา พัฒนาการและ
โครงสรางทางกฎหมายของมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการเลี่ยง  
การลงโทษจ ําคกุระยะสัน้ในเรอืนจ ํา อันจะเปนผลดแีกผูกระท ําความผดิมากยิง่ขึน้ โดยมาตรการดงักลาว
ไดใชกนัอยางแพรหลาย จึงนํ าหลักเกณฑทางกฎหมายของการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ทีใ่ชบังคับ
ในตางประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ มาใชเปนแนวทางในการศึกษา
วเิคราะหกบัประมวลกฎหมายอาญาของไทยทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนั เพือ่น ํามาพฒันาและเสนอแนะ
ในการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับกับประเทศไทยตอไป

จากการศกึษาพบวา การลงโทษจ ําคกุนัน้สมควรน ํามาใชกบับคุคลทีเ่ปนอนัตรายตอสังคม
เทานั้น เพื่อใหผูกระทํ าความผิดเกิดความรูสึกผิด เกรงกลัว และเปนการตัดโอกาสในการกระทํ า
ความผิดขึ้นอีก จึงจํ าเปนตองแยกผูกระทํ าความผิดออกจากสังคมเปนเวลานาน หรือตลอดชีวิต   
โดยการจํ าคุก แตผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่ยังสมควรไดรับโอกาสในการกลับตนแกไขเปน
พลเมืองดี หรือผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกระยะสั้น ก็ยังไมสมควรจะถูกตัดออกจากสังคม
อยางสิ้นเชิง หรือเปนเวลานานโดยการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า อันจะทํ าใหศักยภาพในการกลับ  
เขาสูสังคมของผูกระทํ าความผิดลดลง อีกทั้งผูกระทํ าความผิดยังตองลาออกจากงานที่เคยทํ า และ
ความสัมพันธในครอบครัวลดลง อันจะทํ าใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ดังนั้น มาตรการคุมขังเปน
ชวงระยะเวลา จงึเปนทางเลอืกหนึง่ทีศ่าลอาจน ํามาใชเปนทางเลอืกในการลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิ
ดังกลาวได ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูกระทํ าความผิดยังคงสามารถดํ ารงชีวิตอยูในสังคมตอไป   
อีกทัง้ไมท ําใหการลงโทษจ ําคกุเปนอปุสรรคในการกลบัเขาสูสังคม แตในขณะเดยีวกนัผูกระท ําความผดิ
ก็ยังคงตองชดเชยความผิดของตนใหกับสังคมอยู อันจะทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมไดรับผลราย   
จากการลงโทษจํ าคุกมากเกินไป
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ดวยเหตผุลดังกลาว จึงควรสงเสริมใหมีการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาใช
กบัผูกระท ําความผดิเลก็นอยทีไ่มมลัีกษณะเปนอาชญากรอาชพี หรือผูกระท ําความผดิซึง่ตองโทษจ ําคกุ
ระยะสั้น ที่ยังสมควรไดรับโอกาสในการกลับตนแกไขเปนพลเมืองดี โดยผูเขียนไดเสนอใหศาล
สามารถนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาใชบังคับแกผูกระทํ าความผิดดังกลาวได ในฐาน
เปนเงือ่นไขคมุประพฤตอิยางหนึง่ ในกรณทีีศ่าลพพิากษาลงโทษจ ําคกุแตใชมาตรการรอการลงโทษ
เพือ่เล่ียงการจ ําคกุในเรอืนจ ํา โดยมเีงือ่นไขคมุประพฤต ิตามประมวลกฎหมายมาตรา 56 วรรคสอง (5)
และเสนอใหศาลสามารถนํ ามาตรการดังกลาวมาใชเปนทางเลือกหนึ่งในการลงโทษจํ าคุกระยะสั้น
แกผูกระท ําความผดินอกเหนอืจากการเปลีย่นโทษจ ําคกุเปนกกัขงั และการยกโทษจ ําคกุ อีกทัง้สามารถ
นํ ามาใชเปนแนวทางในการลงโทษกักขังแทนคาปรับดวย อันจะสงผลใหประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยไดรับการพฒันา และสามารถน ําโทษจ ําคกุมาใชใหเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิแตละประเภท
มากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

This thesis is purposed to study the meaning, historical development and legal 
framework of the “Periodic Detention” whish is the one form of semi- custodial measure. As it 
avoid the adverse effects of short – term imprisonment in the prison, it will effect on many 
offenders in a good way. Moreover, this measure is widespread in several countries, so we have 
taken a principle of periodic detention being enforced in Australia and England as a direction for 
analyzing with the Criminal code of Thailand to improve and offer this measure as to enforce in 
Thailand.

A result of this study shows that a penalty of imprisonment should be served for the 
offenders being threatening and dangerous to society since it will prevent them to commit crime 
again. However, some offenders of short-term imprisonment should have an opportunity to 
reform themselves by periodic detention measure because if they are forced by a penalty of 
punishment, they have to retire their job and not have a close relationship in their family, which is 
a cause of many problems such as the social problems. Nevertheless, the offenders still permit 
their ties to the society by working to the community in each week. Certainly, if this measure is 
available, the offenders can spend their likes in society in order to avoid the disruptive effect of 
total incarceration.

For these above reasons, we should support and improve the effective and suitable 
process about periodic detention served for less serious and short – term offenders who should 
have a chance to rehabilitate themselves. However, the writer has offered this measure, periodic 
detention, to the court in term of serving this measure as a conditional probation. To illustrate, in 
case that the court convicts an imprisonment, but a court uses suspend punishment measure 
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instead to avoid imprisoning by conditional probation of criminal code section 56(5). Moreover, a 
writer has presented a court to serve this measure as an alternative of periodic detention which is 
aside from changing an imprisonment to be a confinement and oblivion. Furthermore, it can be 
served as a direction of a confinement instead of a fine. Absolutely, if this measure is available, it 
will make Thai’s criminal code be improved. In addition, we can use an imprisonment measure 
more suitable in each kind of offenders.DPU



บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ในปจจุบันสังคมไดเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากขึ้น ทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนปจจัยที่อาจนํ าไปสูการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ 
ทัง้ทีม่คีวามรุนแรงและไมรุนแรง แตในบางครั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากความประมาท 
หรือความพลั้งพลาดไปของผูกระทํ าความผิด โดยที่ผูนั้นไมเคยกระทํ าความผิดมากอนและไมใช
อาชญากรอาชพี ซ่ึงความผดิบางประเภทไมควรจะน ํากระบวนการยตุธิรรมมาลงโทษผูนัน้มากเกนิไป
อันจะเปนผลเสียมากกวาผลดีและไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษดวย

นโยบายในการลงโทษผูกระท ําความผดิอาญานัน้ ปจจบุนัศาลมกัใชดลุพนิจิในการลงโทษ
จํ าคุกผูกระทํ าความผิดโดยเห็นวาโทษจํ าคุกนั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษได
ทกุประการ นั่นคือ การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน การลงโทษเพื่อเปนการขมขู การลงโทษเพื่อ   
ตดัโอกาสในการกระท ําความผดิ และการลงโทษเพือ่เปนการฟนฟแูกไขผูกระท ําความผดิซึง่ผูกระท ํา
ความผดิบางประเภทที่กระทํ าความผิดเล็กๆ นอยๆ กระทํ าความผิดโดยอุบัติเหตุ รูเทาไมถึงการณ 
ไมมเีจตนา หรือกระทํ าความผิดไปโดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ ซ่ึงผูกระทํ าความผิดดังกลาวไมมี
นสัิยช่ัวรายหรือมลัีกษณะทีเ่ปนอันตรายตอสังคม หากศาลจะพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิ
ดงักลาว ศาลกจ็ะใชดลุพนิจิในการลงโทษจ ําคกุระยะสัน้ท ําใหเกดิปญหาผูตองขงัลนเรอืนจ ําเพิม่มากขึน้
โดยปจจุบันมีนักโทษกวา 162,293 คน (ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2548)1 แมจํ านวนดังกลาวจะลดลง
จากเดมิ แตกม็ไิดท ําใหปญหาคนลนคกุหมดไป เนือ่งจากจ ํานวนผูตองขงัยงัคงมากกวาความจขุองเรอืนจ ํา
ทีส่ามารถรองรบัผูตองขงัไดประมาณ 80,000 คนเทานัน้ ท ําใหสภาพเรอืนจ ําในปจจบุนั มคีวามแออดั
อยางมาก ผูตองขงัตองกนินอนและถายอยางแออดั นอกจากนีผ้ลเสียทีต่ามมาคอื ผูตองขงัจ ํานวนมาก
ตองวางงาน เนือ่งจากตองออกจากงานทีต่นเคยท ําอยู มารบัโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา ทัง้ทีบ่คุคลดงักลาว
อาจมคีวามรูความสามารถกต็าม อีกทัง้ยงัขาดการตดิตอกบัเพือ่นและสงัคมภายนอก ขาดความผกูพนั
ในครอบครัว และเมื่อออกจากเรือนจํ ามา กจ็ะถกูตราหนาวาเปนคนขี้คุก เกิดรอยมลทิน (Stigma)  

                                                          
1 รายงานการดํ าเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป ประจํ าปงบประมาณ 2548. กรมราชทัณฑ. หนา 136.
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ประวตัเิสือ่มเสีย  อีกทั้งยังทํ าใหผูกระทํ าความผิดเกิดความเคยชินกับเรือนจํ า  และไมกลัวที่จะตอง
กลับเขามาอยูอีก ยิ่งไปกวานั้นสังคมมักไมคอยใหโอกาสและมีอคติกับบุคคลดังกลาวแมจะเปนผูมี
ความรูมีความสามารถก็ตาม  ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทํ าใหเกิดปญหาตางๆตามมา เชน ปญหาการวางงาน 
ปญหาครอบครวั ปญหาเศรษฐกจิ เปนตน และในทีสุ่ดกต็องกลับไปประกอบอาชญากรรม กลายเปน
อาชญากรอาชีพ และตองกลับเขาสูสายพานแหงกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่ง
 ในปจจบุนันกักฎหมายสวนใหญเหน็วา วตัถุประสงคของการลงโทษมใิชมุงแตจะตอบแทน
แกแคนผูกระทํ าความผิดเพียงอยางเดียว แตตองมุงใหผูกระทํ าความผิดกลับตนเปนคนดี ไมกลับมา
กระท ําความผดิซํ ้าอีก โดยเฉพาะผูกระท ําความผดิทีม่ไิดมนีสัิยช่ัวรายหรือมพีฤตกิารณทีเ่ปนอนัตราย
ตอสังคม ซ่ึงการตัดผูกระทํ าความผิดดังกลาวออกจากสังคมโดยการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ านั้น
ยอมมผีลเสียมากกวาผลด ีและเปนการลดศกัยภาพของผูกระท ําความผดิดงักลาวในการกลบัเขาสูสังคม
ไดตามปกตดิวย ในตางประเทศจึงไดมีการนํ ามาตรการอื่นแทนการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามาใชกัน
อยางแพรหลาย โดยเห็นวาการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดในเรือนจํ าควรจะเปนมาตรการสุดทาย
ทีจ่ะน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิ และไมควรน ํามาใชมากเกนิไปแตควรน ํามาใชในกรณจี ําเปนจรงิๆ
เทานัน้และไมมทีางเลอืกอืน่ทีเ่หมาะสมอกีแลว2 ซ่ึงมาตรการอืน่แทนการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํานัน้
ถือเปนทางเลอืกหนึง่ของศาลทีม่คี ําพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิโดยอาจแบงเปน 2 รูปแบบ
กลาวคือ การใชมาตรการลงโทษแบบไมควบคุมผูตองขัง (Non-Custodial Penalties) และการใช
มาตรการลงโทษแบบกึ่งควบคุม (Semi-Custodial Penalties) อันจะมลัีกษณะที่แตกตางกันออกไป 
แตศาลอาจใชดุลพินิจในการกํ าหนดใหนํ ามาตรการทั้งสองรูปแบบดังกลาวมาใชรวมกันได3 โดย
ศาลไทยไดนํ ามาตรการอื่นแทนการลงโทษจํ าคุกแบบเต็มเวลาในเรือนจํ ามาใช ในหลายรูปแบบ 
เชน การใชดุลพินิจยกโทษจํ าคุก4 การเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง5 การรอการกํ าหนดโทษ หรือ    
รอการลงโทษ6 เปนตน ซ่ึงมาตรการที่ศาลนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกมากที่สุด 
คอื การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ (Probation) ประกอบดวย ซ่ึงเปนผลใหผูกระทํ า
ความผดิที่ตองโทษจํ าคุกยังคงอยูในสังคมไดตามปกติเพียงแตตองมารายงานตัว หรือทํ างานบริการ
สังคมตามเงือ่นไขทีก่ ําหนด ดวยเหตดุงักลาวจงึท ําใหประชาชนทัว่ไปมองวาผูกระท ําความผดิยงัมไิด

                                                          
2 Bill Cullen, Michael Dowding and John  Griffin. (1988).  Correction Services in New South Wales.

p. 257.
3 David Biles. (1977). Crime and Justice in Australia. p. 102.
4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55.
5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23.
6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56.
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รับโทษอยางสาสมกบัความผดิทีต่นไดกอขึน้ ซ่ึงน ําไปสูการขาดความเชือ่มัน่ในกระบวนการยตุธิรรม
ในที่สุด

จากความรนุแรงเกนิไปของการลงโทษจ ําคกุและความออนดอยของมาตรการคมุประพฤติ
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันซึ่งผูกระทํ าความผิดที่มิใชอาชญากรอาชีพ หรือมีพฤติการณที่ไมเปน
อันตรายตอสังคม หรือผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น ที่ยังไมเหมาะสมที่จะถูกลงโทษ
จ ําคกุแบบเตม็เวลา แตหากเพยีงคมุประพฤตติามปกตกิจ็ะท ําใหผูกระท ําความผดิไมสํ านกึและไมรูสึกวา
ตนถูกลงโทษ ซ่ึงในตางประเทศมีการนํ ารูปแบบของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา (Periodic  
detention)  มาใช โดยเปนมาตรการที่มีความคาบเกี่ยวกันระหวาง การคุมประพฤติ และการลงโทษ
จ ําคกุในเรอืนจ ํา โดยจะมคีวามเขมงวดมากกวาการคมุประพฤตทิัว่ไปแตผูกระท ําความผดิกย็งัไมตอง
รับโทษจ ําคกุแบบเตม็เวลาในเรอืนจ ํา อันเปนรูปแบบหนึง่ของ “มาตรการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิ
แบบกึ่งควบคุม” (Semi-Custodial Penalties) ทีส่ามารถนํ ามาใชแทนการลงโทษจํ าคุกปกติได โดย
มาตรการดงักลาว ถือเปนทางเลอืกหนึง่ของศาลในกรณทีีย่งัตองการลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิอยู
แตไมตองการใหผูกระทํ าความผิดดังกลาวตองไดรับผลรายอยางการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า โดย
ในวันธรรมดาหรือวันทํ างานผูกระทํ าความผิดยังคงสามารถใชชีวิตอยูกับครอบครัวและทํ างานได
ตามปกต ิแตในวันหยุดหรือวันวางจากการทํ างานยังคงตองถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายโดยตองกลับ
เขามาสูศูนยคุมขังตามระยะเวลาที่ศาลกํ าหนด เพื่อไดรับการฟนฟูแกไขใหกลับตนเปนคนดี และ
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการแยกผูกระทํ าความผิดออกจากสังคม  
ที่ไมดีซ่ึงแวดลอมตัวผูกระทํ าความผิด อันเปนสาเหตุหนึ่งที่อาจทํ าใหผูกระทํ าความผิดกลับไป
กระทํ าความผิดอีกได
 ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งใหแกศาลในการนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกระยะสั้น ซ่ึง
การกระทํ าความผิดยังไมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม และไมมีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ   
นอกเหนือจากการคุมประพฤติ และการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า ทั้งนี้เพื่อใหผูกระทํ าความผิดซึ่ง  
แมจะถกูศาลพพิากษาลงโทษจํ าคุกแตยังคงมีศักยภาพในการอยูในสังคมตอไป และในขณะเดียวกัน
ผูกระทํ าความผิดก็ยังคงรับโทษและชดเชยความผิดของตนใหกับสังคมอีกดวย โดยผูเขียนจะทํ า
การศกึษาถงึรูปแบบและกฎหมายเกีย่วกบัการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ทีใ่ชบงัคบัอยูในประเทศออสเตรเลยี
และประเทศอังกฤษ เพื่อนํ ามาเปนแนวทางในการวิเคราะหและแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงกฎหมาย   
ในสวนที่เกี่ยวของในการนํ ามาใชบังคับกับประเทศไทยตอไป
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1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความหมาย ความเปนมา และโครงสรางทางกฎหมายเกี่ยวกับ     
การคุมขังเปนชวงระยะเวลา  ของประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ

1.2.2 เพื่อวิเคราะหถึงการคุมขังเปนชวงระยะเวลากับวัตถุประสงคของการลงโทษ
และการนํ ามาบังคับใชตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย

1.2.3 เพื่อเสนอแนะเบื้องตนถึงการนํ าเอารูปแบบการการคุมขังเปนชวงระยะมาใชใน
ประเทศไทยตอไป

1.3  สมมติฐานของการวิจัย

การน ํามาตรการอืน่แทนการลงโทษจ ําคกุแบบเตม็เวลามาใช เปนการเปดโอกาสใหผูกระท ํา
ความผิดเล็กนอย ที่ไมไดเปนอาชญากรอาชีพหรือมีพฤติกรรมที่ไมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม
ซ่ึงตองโทษจํ าคุกระยะสั้นนั้น ยังคงมีศักยภาพที่จะอยูในสังคมและดํ าเนินชีวิตของตนตอไปได    
ในขณะเดยีวกันผูกระทํ าความผิดยังคงตองชดเชยความผิดของตนใหกับสังคมอยู ซ่ึงมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลานี้ นาจะเปนมาตรการหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อใหศาลสามารถนํ ามาใชเปนทางเลือก
ในการเลี่ยงการลงโทษจํ าคุกนอกเหนือจากการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมประพฤติ และ
การลงโทษจ ําคุกในเรือนจํ าที่ใชอยูในปจจุบัน อันจะเปนประโยชนแกผูกระทํ าความผิดอยางยิ่ง

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลา  มาใชบังคับในประเทศไทย โดยจะศึกษาถึง ทฤษฎีและวัตถุประสงคของการลงโทษ 
การลงโทษจํ าคุกระยะสั้น และการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบและ
หลักเกณฑของมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงใชบงัคบัอยูในตางประเทศ โดยเนนถึงการตคีวาม
ตวับทกฎหมายทีเ่กีย่วของเพือ่เปนขอเสนอแนะในการปรบัปรงุแกไขกฎหมายทีม่อียู ตลอดจนแนวทาง
ในการนํ ามาบังคับใชกับประเทศไทยในอนาคตตอไป
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1.5  วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้จะทํ าการศึกษาวิเคราะหโดยใชรูปแบบการวิจัยเอกสารตางๆ (Documentary  
research) ทีเ่กีย่วกบันติศิาสตรและอาชญาวทิยา รวมทัง้มาตรการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิในประเทศไทย
ปจจุบันที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเนนทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของจาก
ต ํารา หนังสือ บทความ วารสารกฎหมาย รายงานทางวิชาการ ประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงขอมูล
ภาษาตางประเทศที่เปนปจจุบันซึ่งเผยแพรในอินเตอรเนตดวย เปนตน เพื่อนํ ามาวิเคราะหและ
ประมวลเปนขอเสนอแนะตอไป

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1  สามารถทราบถงึความหมาย ความเปนมา และโครงสรางทางกฎหมายของมาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลาและรูปแบบของการใชมาตรการกึ่งควบคุมที่ใชอยูในประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศอังกฤษ

1.6.2 สามารถนํ ามาตรการการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาเปนแนวทางปรับใชกับ
ประเทศไทยโดยอาศยัประมวลกฎหมายอาญาทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนัและสอดคลองกบัวตัถุประสงค
ของการลงโทษได

1.6.3 ชวยใหมกีารศึกษาวิเคราะหทางดานนี้อยางกวางขวางและลึกซึ้งตอไปในอนาคต
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บทที่  2
แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษอาญาและการเลี่ยงโทษจํ าคุก

กฎหมายเปนมาตรการควบคมุพฤตกิรรมของบคุคลในสงัคม ซ่ึงวธีิการควบคมุทีแ่พรหลาย
และเหน็ผลไดแก การใชกฎหมายอาญา ซ่ึงการใชกฎหมายอาญานั้นมุงที่ตัวผูกระทํ าความผิดยิ่งกวา
ผลของการกระท ําความผดิ เมือ่มีการกระท ําทีฝ่าฝนกฎหมายเกดิขึน้ กย็อมมกีารลงโทษ อันเปนวธีิการ
ตอบโตของชุมชนตอผูละเมิดกฎระเบียบของสังคม ในการกระทํ าที่ตองโทษนั้นๆ กลาวคือ เมื่อมี
มาตรการบังคับ ก็จะมีการลงโทษกํ ากับการบังคับนั้นเพื่อใหผลเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
ดงันี ้ ในบทนีจ้ะศกึษาถงึแนวความคดิและทฤษฎทีางอาญาในสวนทีเ่กีย่วของกบัการลงโทษผูกระท ําผิด
และการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิในกระบวนการยตุธิรรมวามคีวามหมาย ความเปนมา หลักเกณฑ
ความเหมาะสม ตลอดจนความจํ าเปนในการลงโทษผูกระทํ าความผิด อันจะเปนพื้นฐานความคิด  
ในการศึกษาและวิเคราะหถึงความเหมาะสมในการนํ ามาตรการจํ าคุกในวันหยุดมาใชบังคับกับ
ประเทศไทยในบทตอไป อีกทัง้ยงัศกึษาถงึแนวความคดิในการเลีย่งโทษจ ําคกุอนัเปนหลักการพืน้ฐาน
ที่สํ าคัญของมาตรการจํ าคุกในวนัหยดุ โดยจะศึกษาถึงความหมาย รูปแบบ และแนวทางปฏิบัติที่มี
การบงัคบัใชอยูในประเทศไทย และแนวทางของการเลีย่งโทษจ ําคกุทีใ่ชอยูในตางประเทศเพือ่น ํามา
เปนแนวคิดในการพัฒนามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในประเทศไทยตอไป

2.1  แนวความคิดเก่ียวกับการลงโทษอาญา

2.1.1 ความหมายและที่มาของการลงโทษ

2.1.1.1 ความหมายของการลงโทษ
การที่มนุษยอาศัยอยูรวมกันเปนจํ านวนมากจนกลายมาเปนสังคมหรือ

ชุมชน แตละคนยอมตองการปจจัย 4 เพื่อที่จะสามารถดํ ารงชีวิตอยูได หากไมสามารถสนอง    
ความตองการของตนเองได บคุคลยอมตองแสวงหาหนทางทีจ่ะท ําใหไดมาในสิง่ทีต่นตองการ ท ําให
เกดิการกระท ําความผดิขึน้มา เชน ลักขโมย ท ํารายรางกาย เปนตน อันเปนทีม่าของการเกดิอาชญากรรม
ฉะนัน้ในสังคมทุกแหงจึงจํ าเปนตองมีมาตรการเพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม ซ่ึง
จะทํ าใหเกิดความสงบเรียบรอยและอยูรวมกันอยางปกติสุข โดยการมีกฎหมายที่มีคุณคาใชบังคับ 

DPU



7

(Positive Law) แกสมาชกิในสงัคมนัน้ และเมือ่มกีารกระท ําทีฝ่าฝนกฎหมายซึง่บญัญตัวิาเปนความผดิ 
ก็จะตองมีการลงโทษ จึงกลาวไดวาการลงโทษเปนกระบวนการใชมาตรการทางกฎหมายควบคุม
สังคม (Law as a form of Social Control)1 โดยรัฐจะเปนผูใชอํ านาจบังคับ (Sanction) แกบุคคล      
ทีก่ระท ําการฝาฝนกฎหมาย และสงเสริมใหกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การลงโทษ ในความหมายทัว่ไปหมายความถงึการปฏบิตัอิยางใดทีท่ ําให
ผูไดรับการปฏิบัติเชนนั้นไดรับผลราย ไดรับความทุกขทรมานทางรางกาย จิตใจ หรือทรัพยสิน เชน 
การประหารชีวิต จํ าคุก ปรับ ริบทรัพยสิน  เปนตน ซ่ึงเปนโทษที่รัฐใชบังคับกับผูกระทํ าความผิด  
ที่ฝาฝนกฎหมายของสังคมนั้น และในขณะกระทํ าความผิดนั้นไดมีกฎหมายกํ าหนดโทษไววา     
การกระทํ านั้นๆ เปนความผิด นอกจากการลงโทษอาญาจะพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการปฏิบัติ
ที่ตองทํ าใหผูไดรับโทษรูสํ านึกวาการกระทํ าของตนเปนความผิด ซ่ึงพฤติกรรมของคนสวนใหญ 
ไมตองการจะใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันสังคมโดยใชวิธีการ
ควบคุมตัวผูนั้นไวหรือจัดใหเขารับการอบรมแกไขพฤติกรรมใหดีขึ้นหรือเยียวยารักษาผูนั้นดวย 
อยางไรก็ตาม แมวาการกระทํ าดังกลาวจะทํ าใหผูถูกควบคุมไดรับความยากลํ าบากมากเทาใดก็ตาม 
กไ็มถือวาเปนการลงโทษทางอาญา2

 โทษจงึถือไดวาเปนมาตรการบงัคบัทางอาญาดัง้เดมิทีสุ่ดซ่ึงยงัไมมีส่ิงใด
มาทดแทนได 3  ดงันีโ้ทษทางอาญาจึงตองพิจารณาจากสิ่งสํ าคัญ 3 ประการคือ ประการแรกลักษณะ
ของโทษอาญาทีต่องเปนไปตามกฎหมาย มคีวามเสมอภาคและเปนเรือ่งเฉพาะตวับคุคล4 ประการทีส่อง
คอื การใชโทษอาญา และประการสดุทายคอื ธรรมชาตขิองโทษอาญา โดยสามารถน ํามาใหความหมาย
ของโทษอาญาไดวา โทษอาญา คือผลรายที่ผูกระทํ าผิดไดรับเนื่องจากการฝาฝนกฎหมายอาญา  
โดยผูซ่ึงมีอํ านาจใหผลรายจะตองมีอํ านาจตามที่กฎหมายกํ าหนด และผลรายที่ผูกระทํ าผิดไดรับนั้น
เปนสิง่ตอบแทนการฝาฝนกฎหมายที่มีลักษณะตํ าหนิผูนั้น5

                                                          
1 ประเสริฐ เมฆมณี. (2533). หลักทัณฑวิทยา. หนา 1.
2 อุททิศ แสนโกศิก ก (2525). กฎหมายอาญา ภาค 1. หนา 18.
3 คณิต ณ นคร ก (2543). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. หนา 327.
4 จิตติ ติงศภัทิย. (2546). กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพครั้งที่ 10). หนา 1014 – 1022.
5 สหธน รัตนไพจิตร. (2527). วัตถุประสงคของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทย

สมัยใชกฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา. หนา 10.
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ในประเทศที่ใชประมวลกฎหมายอาญาสวนใหญจะมีบัญญัติไวชัดเจน
วามโีทษอะไรบาง ซ่ึงประเทศไทยกเ็ปนประเทศหนึง่ทีใ่ชประมวลกฎหมายอาญาและไดมกีารบญัญตัิ
ถึงโทษทางอาญาไวอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ที่บัญญัติวา 
โทษม ี5 ประเภท คือ ประหารชีวิต จํ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน  ดังนั้นหากมีมาตรการบังคับ
อยางอื่นที่นอกเหนือไปจากบทบัญญัติดังกลาว ก็ยอมมิใชโทษทางอาญา ทั้งนี้แมวาจะพิจารณา   
จากสภาพและวัตถุประสงคของการใชมาตรการดังกลาวแลวไมแตกตางไปจากโทษเลยก็ตาม

2.1.1.2 ท่ีมาของการลงโทษอาญา
ในสมยัโบราณกอนทีจ่ะมีการลงโทษโดยรัฐหรือชุมชนเกิดขึ้นในชุมชน

หรือสังคมยอมมีคนอาศัยอยูรวมกันเปนจํ านวนมาก และยอมหลีกไมพนที่จะมีการกระทํ าความผิด
เกิดขึ้น หากบุคคลใดกระทํ าความผิดขึ้นมายอมถูกตอบโตเนื่องจากการกระทํ าความผิดของตนนั้น
เสมอ สวนมากจะเปนการแกแคนกันเองระหวางบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งเปนเอกชนดวยกัน หรือเปน
การแกแคนระหวางหมูเหลา เปนตน แตเมื่อสังคมมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีการปกครองที่เปน
ระเบยีบเรยีบรอย มีการจัดระเบียบสังคมใหเปนระบบ โดยมีหัวหนาหรือกษัตริยเปนผูปกครองให
สังคมมคีวามสงบสุข  หัวหนาหรือกษัตริยจะมีอํ านาจในการลงโทษผูที่กระทํ าความผิด การกระทํ า
ที่เปนการตอบโตผูกระทํ าความผิดหรือแกแคนกันเองระหวางเอกชนไดเปล่ียนมาเปนการลงโทษ 
ซ่ึงเปนกระบวนการที่รัฐจะเขาไปจัดการดูแล สมาชิกของชุมชนตองเคารพและจะละเมิดไมได หาก
ละเมิดก็ถือวาเปนการละเมิดอํ านาจหัวหนาหรือกษัตริยอันเปนการกระทํ าผิดตอสังคมโดยรวมดวย
ทั้งนี้เพื่อใหการลงโทษเปนเครื่องมือยับยั้งใหผูกระทํ าความผิดเกิดความหลาบจํ าหรือเพื่อใหผูอ่ืน
เกดิความหวาดกลัวและไมกลาที่จะกระทํ าความผิดซํ้ าอีก

การลงโทษในยุโรปสมัยกอนนั้น จะมีความทารุณโหดรายมาก เชน  
การตอยกะโหลกศรีษะแลวเอากอนเหลก็เผาไฟใสลงไปในมนัสมอง การถลกศรีษะแลวเอากรวดทราย
ขดักะโหลกศรีษะ การใชตะขอเกี่ยวปากแลวเอาถานไฟที่รอนเทใสปาก เปนตน ซ่ึงอาจเทียบไดกับ
โทษประหารชีวิตในปจจุบัน6 โทษทีป่รากฏในประเทศไทยสมัยกอนที่แตกตางกับโทษในยุโรปนั้น 
ไดแก การลงโทษดวยการทุบตีดวยทอนไมจันทนจนตาย การใชตะกรอใหชางเตะ การใชหินทุบตัว 
บดจนกระดกูแตกทั่วตัว ใชหลาวเหล็กตอกรูหูใหทุลุถึงพื้นดิน เปนตน แตอยางไรก็ดีแมการลงโทษ
จะน ํามาแทนการแกแคนกต็าม แตการแกแคนกไ็ดกลายเปนวตัถุประสงคประการหนึง่ของการลงโทษ

                                                          
6 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. (2521, พฤษภาคม-สิงหาคม). “ประวัติการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.”

วารสารกฎหมาย, ปท่ี 4, ฉบับที่ 2. หนา 21.
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ซ่ึงถือไดวาเปนวัตถุประสงคสํ าคัญในระยะเริ่มแรก เชน กฎหมายฮมัมูราบี ที่ใชระบบ ตาตอตา   
ฟนตอฟน (An eye for an eye , a tooth for a tooth) เปนตน

2.1.2 วตัถุประสงคของการลงโทษ
เนื่องจากกฎหมายเปนเครื่องมือของรัฐในอันที่จะรักษาความสงบเรียบรอย    

ภายในรฐั และการลงโทษก็เปนสิ่งที่ทํ าใหกฎมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แมการลงโทษจะเจตนา
ใหผูกระทํ าผิดรูสึกวาตนไดรับผลรายก็ตาม แตตามแนวคิดในปจจุบัน วัตถุประสงคของการลงโทษ
จะแตกตางไปตามคานิยมของสังคม ความเจริญกาวหนาของบานเมือง และปฏิกิริยาของชุมชนที่มี
ตออาชญากรรมตางยุคตางสมัยกัน จากเดิมที่มีลักษณะทารุณโหดราย ตอบแทนแกแคนผูกระทํ า
ความผิด ขมขวัญผูกระทํ าความผิดและผูอ่ืนใหเกรงกลัวตอการลงโทษ แตในปจจุบันไดเนนหลัก
การปองกันภัยทางสังคม กับการแกไขพฤติกรรมของผูกระทํ าความผิดใหกลับมาประพฤติตน    
เปนคนดี

2.1.2.1 การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนความผิดท่ีไดกระทํ าขึ้น (Retribution)
การลงโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนนี้เปนวัตถุประสงคการลงโทษ 

ทีม่มีาตัง้แตสมยัโบราณ และมกีารใชเพือ่ความประสงคดงักลาวแพรหลายมากจนถงึปจจบุนั รูปแบบ
การลงโทษจะมีลักษณะรุนแรง เชน การตัดอวัยวะ การเฆี่ยนตี การทรมาน และการประหารชีวิต 
เปนตน ซ่ึงการลงโทษดังกลาวถือวาเปนการชดใชใหแกสังคมในความผิดที่ผูกระทํ าไดทํ าลงไป 
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูไดรับผลราย กลาวคือ ผูใดกระทํ าความผิดก็จะตองไดรับโทษ        
เปนการตอบแทน หรืออาจกลาวไดวา การกระทํ าความผิดเปนกรรมชั่ว เมื่อผูใดกระทํ าความผิด     
ก็ตองชดใชกรรมของตนโดยการรับโทษ7 ทั้งนี้เพื่อเปนการเนนยํ้ าใหผูกระทํ าความผิดไดตระหนัก
ถึงผลกรรมที่ไดกระทํ าตอผูอ่ืนยิ่งขึ้น8 ซ่ึงหลักการดังกลาวก็สอดคลองกับความรูสึกของผูเสียหาย
และประชาชนโดยทั่วไปที่ตองการเห็นผูที่กระทํ าความผิดไดรับผลรายเชนกัน

                                                          
7 อุททิศ แสนโกศิก ข (2529). หลักกฎหมายอาญา: การลงโทษ. หนา 6.
8 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 56.
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เดิมการลงโทษถือวาเปนการกระทํ าที่เปนการแกแคนตอบแทนผูกระทํ า
ความผิด กลาวคือ หากบุคคลหนึ่งไดกระทํ าความผิดตออีกบุคคลหนึ่ง ผูไดรับผลรายยอมมีสิทธิ     
ที่จะกระทํ าการแกแคนตอบแทนอีกฝายหนึ่งได แมวาจะเปนการกระทํ าที่ไมสมควรก็ตาม จึงเกิด
กฎหมายที่เรียกวา เล็คซ แทลเลี่ยนนิส (Lex talionis) คอืกฎหมายการแกแคน9 ซ่ึงเปนการลงโทษ   
ทีช่ดเชยและใหสาสมกบัความผดิทีไ่ดกระท ําเพือ่ใหเกดิความยตุธิรรมตามหลกั “ตาตอตา ฟนตอฟน”
(An eye for an eye , a tooth for a tooth)10

ตอมาสงัคมไดเขามารบัหนาทีล่งโทษผูกระท ําความผดิเพือ่เปนการทดแทนนี้
กเ็พือ่ปองกนัมใิหสมาชกิของสงัคมแกแคนกนัเอง อันจะท ําใหสังคมเกดิความวุนวาย เพราะจะท ําให
เกดิการแกแคนกันไปเรื่อยๆ เปนลูกโซตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด ในขณะเดียวกันก็เปนการชวยเหลือ
ผูที่ออนแอกวาใหไดรับความเปนธรรม โดยการลงโทษผูกระทํ าความผิดใหไดรับผลรายที่สาสม
และทดแทนกันอยางยุติธรรม โดยโทษที่จะไดรับนั้นตองเหมาะสมกับความรับผิด (Culpability)  
ซ่ึงความรับผิดจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับผลรายของการกระทํ าวาเกิดจากเจตนา ไมเจตนา หรือ
ประมาท พฤติการณแวดลอม เหตุเพิ่มโทษ ลดโทษ และบรรเทาโทษ11

 พัฒนาการของวัตถุประสงคการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนดังกลาวนี้ 
ไดมกีารพฒันาลกัษณะของการลงโทษผูกระท ําความผดิใหมคีวามยตุธิรรมมากขึน้ ซ่ึงในสมยัโบราณ
จะใชวิธีการที่รุนแรงและโหดราย เพื่อตองการใหผูกระทํ าความผิดเกิดความเจ็บปวดจากความผิด  
ที่ตนไดกอขึ้นซึ่งในบางครั้งอาจมีผลรุนแรงมากกวาความผิดที่ตนไดกระทํ าไว แตในสมัยปจจุบัน
ไดพยายามหาวธีิการทีเ่หมาะสมในการลงโทษผูกระทํ าความผิดเพื่อแกแคนทดแทนใหมีความสมดุล
หรือเทาเทียมกับความผิดที่ผูกระทํ าความผิดไดทํ าขึ้น โดยการลงโทษจะรุนแรงเพียงใดก็ขึ้นอยูกับ
ความเสยีหายทีผู่เสยีหายไดรับจากการกระท ําความผดินัน้ๆ ซ่ึงตองสอดคลองเหมาะสมกนั ในทางทฤษฎี
สมยัใหมจะใชค ําวา Just Desert โดยมคีวามหมายท ํานองเดยีวกบั Retribution ซ่ึงแปลวา การแกแคน
ทดแทนเชนกัน แตในมุมมองของ Just Desert จะมีความทันสมัยและไดรับการพัฒนามากขึ้น     
โดยจะเนนถึงการพิจารณาลงโทษผูกระทํ าความผิดใหมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น และตองคํ านึงถึง
ความเหมาะสมและความจ ําเปนในการลงโทษซึง่รูปแบบทีน่ ํามาใชในการลงโทษเพือ่แกแคนทดแทน
จะตองไดสัดสวนกับระดับความรุนแรงของการกระทํ าและพฤติกรรมอาชญากรของตัวผูกระทํ า

                                                          
9  นวลจันทร ทัศนชัยกุล. (2532). การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ. หนา 13.
10 นทัธ ีจติสวาง. (2540). หลกัทัณฑวทิยา: หลักการวเิคราะหระบบงานราชทณัฑ (พิมพครัง้ที ่3). หนา 24.
11 ประธาน วัฒนวาณิชย. (2541, ธันวาคม). “การปฏิรูประบบการลงโทษแนวทางสหวิทยาการ

โดยเนนทางดานอาชญาวิทยา.” บทบัณฑิตย, เลม 54, ตอน 4. หนา 15.
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ความผดิ โดยความแตกตางของการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนในลักษณะของ Just Desert และ 
Retribution อาจแยกพิจารณาได 2 ประการกลาวคือ

(1) การลงโทษเพือ่แกแคนทดแทนในลกัษณะ Retribution มุงทีจ่ะแกแคน
ในลกัษณะตาตอตา ฟนตอฟน มีความรุนแรง ทารุณโหดรายเพื่อใหสาสมกับความผิดที่ไดกระทํ าลง 
โดยมิไดมุงถึงปจจัยหรือเหตุผลอ่ืนในการกระทํ าความผิดเลย แตการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน  
ในลักษณะของ Just Desert จะเนนที่การลงโทษเพื่อตองการตํ าหนิผูกระทํ าความผิดโดยคํ านึงถึง
สาเหต ุ ความจํ าเปนในการกระทํ าความผิด ซ่ึงพิจารณาจากองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน ลักษณะ
ของตวัผูกระทํ าความผิดเอง พฤติการณแวดลอมในขณะกระทํ าความผิด ความรูสึกของประชาชน
และสังคมประกอบดวย เพื่อจะไดลงโทษแกแคนทดแทนใหเหมาะสมกับลักษณะและพฤติกรรม
ของผูกระทํ าความผิดนั้น อีกทั้งยังเปนการปองกันมิใหสังคมลงโทษผูกระทํ า ความผิดเองดวย
        (2) การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนในลักษณะ Retribution นั้น        
เปนการลงโทษทีมุ่งเนนใหผูกระท ําความผดิไดรับความเจบ็ปวด ทกุขทรมาน ดงันี ้วธีิการในการลงโทษ
จงึมลัีกษณะทีท่ารุณโหดราย และมีความรุนแรง แตการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนในลักษณะของ 
Just Desert นี ้ จะมุงเนนใหวิธีการลงโทษตองสัมพันธกับการระดับความรายแรงของอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้น แมตองการที่จะแกแคนทดแทนผูกระทํ าความผิดก็ตาม แตการลงโทษก็ไมจํ าเปนตองมี
ความรุนแรงทุกกรณีก็ได12 ซ่ึงในปจจุบันการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนในลักษณะ Just Desert   
ไดรับการยอมรับและนํ าไปใชในการลงโทษผูกระทํ าความผิดอยางแพรหลาย

ดงันัน้วัตถุประสงคของการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนนี้ ยอมมีผล
ทํ าใหสังคมสวนใหญพอใจ ตลอดจนตัวผูกระทํ าความผิดเองก็ยินดีที่จะรับโทษตามสัดสวน       
ของความผดิทีต่นไดกระท ําลง นอกจากนีย้งัท ําใหผูกระท ําความผดิรูสํ านกึ และสงผลใหบคุคลภายนอก
เกรงกลัวตอการลงโทษนั้นอันเปนการปองกันสังคมอีกดวย

2.1.2.2  การลงโทษเพื่อเปนการขมขูยับยั้ง (Deterrence)
การลงโทษเพื่อเปนการขมขูยับยั้งนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการ 

ควบคมุอาชญากรรมในอดตี ซ่ึงรูปแบบการลงโทษไดเร่ิมววิฒันาการมาในสมยัศตวรรษที ่ 18 โดยเริม่
พฒันาขึน้ในยุโรปในสมยัของซีซาร เบคคาเรยี (Cesare Beccaria) และเจรมิ ีเบนธมั (Jeremy Bentham)
ตามแนวความคดิของส ํานกัอาชญาวทิยาดัง้เดมิ (Classical School) ทีถื่อวามนษุยทกุคนเปนผูมเีหตมุผีล
และมเีจตจ ํานงอิสระ (Free Will) ที่จะเลือกหรือไมเลือกกระทํ าการใดก็ได ซ่ึงบุคคลมักจะเลือก

                                                          
12 Ira J. Silverman. (2001). Corrections A Comprehensive View (2 nd ed.). p. 21.
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กระท ําในสิง่ที่ทํ าใหตนพอใจและไดรับประโยชน โดยกอนที่บุคคลจะเลือกกระทํ าการใดก็ตามไดมี
การชัง่นํ ้าหนกัระหวางประโยชนทีต่นจะไดรับกบัผลกระทบตางๆ ทีจ่ะเกดิความเสยีหายขึน้ หากเหน็วา
ตนจะไดรับประโยชนมากกวาผลเสียที่จะเกิดขึ้น ก็เลือกเสี่ยงที่จะกระทํ าการนั้นไป การลงโทษ    
จึงควรมีขึ้นเพื่อปองกันการกระทํ าความผิดโดยทํ าใหผูกระทํ ารูสึกวาผลของการกระทํ าจะกอใหเกิด
ความเจ็บปวดและไมเปนผลดีเลย เพราะเมื่อบุคคลรูสึกวาไดรับความเจ็บปวดหากกระทํ าความผิด
มากกวาจะไดรับประโยชนแลว บุคคลนั้นก็เล่ียงที่จะกระทํ าความผิด13

การลงโทษเพือ่ขมขูยบัยัง้ทีจ่ะท ําใหเกดิประสิทธิผลไดนั้นอาจเกิดขึ้นได
2 ลักษณะ คือ

(1) การขมขูยับยั้งโดยทั่วไป (General Deterrence) ที่การลงโทษจะมุง
ขมขูยับยั้ง หรือปองกันบุคคลอื่นในสังคม ใหไมกลากระทํ าความผิดแบบเดียวกันอีก เพราะกลัว 
การลงโทษ เชน อาจมีการเพิ่มโทษแกผูที่กระทํ าความผิดซํ้ าอีก เปนตน

(2) การขมขูยับยั้งเฉพาะราย (Specific Deterrence) เปนการลงโทษ     
ที่มุงเพื่อใหเกิดผลแกผูกระทํ าความผิดเองที่จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดเข็ดหลาบ ไมกลาที่จะกระทํ า
ความผดิซํ ้า (Recidivism) ขึน้อกี เพราะกลวัการถกูลงโทษและรูถึงความยากล ําบาก และความเจบ็ปวด
จากการถูกลงโทษ เนือ่งจากเคยมีผูกระทํ าความผิดคนอื่นไดรับการลงโทษมาแลว14

 ดังนั้นเมื่อการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะใหผูกระทํ า
ความผิดเกิดความเข็ดหลาบ ไมกลาที่จะกระทํ าความผิดซ้ํ าอีก และขณะเดียวกันก็เพื่อแสดงให
บคุคลทัว่ไปเห็นวาเมื่อกระทํ าความผิด ก็ยอมไดรับการลงโทษเสมอ จึงจํ าเปนตองใชวิธีการลงโทษ
ที่หนัก รุนแรง นากลัว เพื่อใหบุคคลอื่นเห็นวานากลัวและไมกลาที่จะกระทํ าความผิดขึ้นมาอีก    
อันเปนการปองกันสังคมใหปลอดจากอาชญากรรมไดในอนาคต

2.1.2.3 การลงโทษเพื่อตัดโอกาสมิใหกระทํ าความผิดขึ้นอีก (Incapacitation)
การลงโทษเพื่อตัดโอกาสมิใหกระทํ าความผิดขึ้นอีกนี้  มีวัตถุประสงค

ที่จะปองกันมิใหผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าความผิดซ้ํ า หรือมีการประทุษรายตอสังคมอีกตอไป 
โดยใชวิธีการลงโทษที่เปนการจํ ากัดขอบเขตการเคลื่อนไหว หรือเปนการทํ ารายตอเนื้อตัวรางกาย 
ซ่ึงการท ําใหผูกระท ําความผดิหมดโอกาสในการกระท ําความผดิอีกนีอ้าจเปนการตดัออกไปจากสงัคม
เปนการชั่วคราว เชน การจํ าคุก หรือกักขัง เปนตน หรืออาจเปนการตัดออกจากสังคมเปนการถาวร

                                                          
13 นัทธี จิตสวาง. เลมเดิม. หนา 25.
14 Ira J. Silverman. Op.cit. pp. 22 - 23.
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กไ็ด เชน ประหารชีวิต หรือจํ าคุกตลอดชีวิต เปนตน ซ่ึงถือวามาตรการลงโทษตางๆ ดังกลาว         
มีวัตถุประสงคเพือ่จ ํากัดชองทางในการกระทํ าความผิดโดยตรง

การลงโทษเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนี้คลายกับการลงโทษเพื่อขมขู
ยบัยัง้ คอื ตางก็มุงที่จะไมใหผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าความผิดซํ้ าอีก แตตางกันตรงที่การลงโทษ
เพื่อขมขูยับยั้งนั้นมุงที่จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดและบุคคลอื่นเกรงกลัวการถูกลงโทษและไมกลา  
ทีจ่ะกระท ําความผดิขึน้อีก แตการลงโทษเพือ่ตดัโอกาสมใิหมกีารกระท ําความผดิขึน้อกีนี ้มุงทีจ่ะให
ผูกระท ําความผิดไมสามารถกระทํ าความผิดหรือหมดโอกาสที่จะกระทํ าความผิดไดอีก15 โดยจะนํ า
ไปใชกับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่ยังคงเปนอันตรายตอสังคมหรือประชาชนอยู ซ่ึงวิธีการ
ปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดประเภทนี้จํ าเปนตองดูความรายแรงของความผิดดวย หากเปนความผิด 
ทีร่ายแรงมาก กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีอยางมากแลว ก็อาจถูกตัด
ออกจากสังคมเปนการถาวร เชน ประหารชีวิต หรือจํ าคุกตลอดชีวิต เปนตน แตหากเปนการกระทํ า
ความผดิทีม่ีเหตุบางอยางซึ่งเปนคุณแกผูกระทํ าความผิด ก็อาจใชวิธีการลงโทษที่เปนการตัดโอกาส
ออกจากสังคมเปนการชั่วคราวเพื่อใหผูกระทํ าความผิดหมดศักยภาพในการที่จะกระทํ าความผิดลง 
เชน การจํ าคุกเปนเวลานานๆ เปนตน โดยรูปแบบการลงโทษเพื่อตัดโอกาสมิใหกระทํ าความผิด  
อีกนัน้สวนมากจะปรากฏในรปูแบบของการลงโทษประหารชวีติผูกระท ําความผดิ ซ่ึงในอดตีมรูีปแบบ
อ่ืนๆ เชน การเนรเทศใหออกไปอยูในเมอืงทีห่างไกล การตดัมอืหรืออวยัวะทีใ่ชในการกระท ําความผดิ
เปนตน ในปจจุบันนอกจากการประหารชีวิตแลว ยังมีรูปแบบการลงโทษอื่นๆ เชน การหาม      
ออกนอกบานในเวลาที่กํ าหนด (Curfew) การยึดหรือถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือการลงโทษ
จ ําคุก เปนตน16

นอกจากนี้การลงโทษผูกระทํ าความผิดที่เปนความผิดอาญาแผนดินนั้น 
แมบางครัง้ผูเสยีหายจะไมตดิใจเอาความ ผูกระท ําความผดิกย็งัคงตองรบัโทษอยู เพราะถือวาการลงโทษ
นัน้ เปนเรื่องสวนรวมไมใชเร่ืองสวนตัว และเพื่อความมั่นคงเปนปกแผนของสังคมดวย17

                                                          
15 อุททิศ แสนโกศิก. (2531). “วัตถุประสงคของการลงโทษ.” บทบัณฑิตย, เลม 27, ตอน 2. หนา 295.
16 C.M.V.Clarkson and H.M. Keating. (1998). Criminal Law: Text and Materials (4 th ed.). p. 47.
17 ประสพสุข บุญเดช. (2540, เมษายน-มิถุนายน). “ดุลพินิจในการกํ าหนดโทษ.” ดุลพาห, ปท่ี 44,

เลม 2. หนา 161.
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2.1.2.4 การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด (Reformation and 
Rehabilitation)

การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดนี้เปนแนวความคิดของ
สํ านกัอาชญาวทิยาปฏิฐานนยิม (Positive School) ทีเ่ชือ่ในเรือ่งเกีย่วกบัเจตจ ํานงก ําหนด (Determinism)
ซ่ึงเชือ่วาการกระท ําความผดิเกดิจากปจจยัหลายอยางทีอ่ยูนอกเหนอืการควบคมุของมนษุยมารวมกัน  
โดยแตกตางกนัไปในแตละบคุคล การลงโทษจงึไมควรมุงเนนทีก่ารกระท ําความผดิเปนหลัก แตควร
พิจารณาจากสาเหตุที่ทํ าใหเกิดการกระทํ าความผิดและแกไขที่สาเหตุนั้น ถือไดวาเปนการลงโทษ  
ที่ผอนคลายลงจากการลงโทษที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนแกแคน และเพื่อขมขูยับยั้ง เนื่องจาก
การลงโทษดงักลาวไมอาจท ําใหสังคมปลอดภยัจากการประกอบอาชญากรรมได เพราะหลกัการลงโทษ
ทั้งสองนั้นคํ านึงถึงแตเพียงการลงโทษที่ทํ าใหเกิดผลรายแกผูกระทํ าความผิด เชน การลงโทษ    
เพื่อเปนการตอบแทนก็ไมสามารถวัดผลรายใหไดสัดสวนกับความผิดที่เกิดขึ้น ผลในการลงโทษ 
จงึอาจขดัตอความรูสึกของชมุชนในแงความยตุธิรรมกบัประโยชนทีสั่งคมพงึจะไดรับ หรือการลงโทษ
เพื่อขมขูโดยเพิ่มระดับโทษใหสูงขึ้น ก็ยังพบวามีจํ านวนผูกระทํ าความผิดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
หลักการลงโทษดงักลาวมไิดค ํานงึถึงสาเหตทุีท่ ําใหบคุคลนัน้กระท ําความผดิ และผูทีไ่ดรับการปลดปลอย
ออกมากไ็มไดรับการเหลยีวแลวาจะสามารถด ํารงชวีติอยูอยางถกูตองตามกฎหมายไดหรือไม จงึท ําให
เกดิแนวความคิดในการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดขึ้น

การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดนี้ จึงมิไดมุงที่จะลงโทษ  
ตอผูกระท ําความผดิตามความผดิทีก่อข้ึนเทานัน้ แตจะมุงใหการลงโทษนัน้มผีลในการแกไขพฤตกิรรม
ที่ไมพึงประสงคอันเปนสาเหตุแหงการกระทํ าความผิด และเมื่อผูกระทํ าความผิดสามารถปรับปรุง
แกไขพฒันาตนเองไดแลวกก็ลับเขาสูสังคมปกตติอไป 18 ซ่ึงการแกไขฟนฟพูฤตกิรรมชัว่ของผูกระท ํา
ความผดินัน้ มผูีเหน็วาควรใชค ําวา การบ ําบดั (Treatment) มากกวาการลงโทษ เพราะการท ําใหผูกระท ํา
ความผดิไดรับความยากล ําบากหรอืไดรับผลรายจากการลงโทษนั้น ไมนาจะทํ าใหประพฤติตัวดีขึ้น
กอรปกับการลงโทษเพื่อเปนการขมขูก็ไมมีผลเปนการปองกันไมใหผูกระทํ าความผิดที่ไดรับโทษ
แลวกลับมากระทํ าความผิดซํ้ าอีก และไมชวยใหผูกระทํ าความผิดสามารถกลับตัวเปนคนดีไดเลย19

                                                          
18 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 14.
19 อุททิศ แสนโกศิก ข (2529). เลมเดิม. หนา 36.
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แนวความคิดในการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดนี้ จึงเปน
แนวคิดที่ใหโอกาสคนกลับตัว แกไขปรับปรุงตัวโดยการทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมถลํ าตัวลึกไปสู
การกระท ําความผิดมากขึ้น โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิใหผูกระทํ าความผิดถูกลงโทษในลักษณะที่เปน
การทํ าลายคุณลักษณะหรือศักยภาพในการกลับเขาสูสังคม โดยใชมาตรการลงโทษอื่นที่ไมทํ าให
เกิดรอยมลทินและไดรับการขัดเกลานิสัยจากผูกระทํ าความผิดคนอื่นมิใหมีความชั่วรายมากขึ้น    
ซ่ึงวธีิการดงักลาวไดแกการใชมาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุ เชน การรอการลงโทษโดยมกีารคมุประพฤติ
การใชโทษปรับ และการใชมาตรการในชุมชนอื่นๆ เพื่อมิใหผูกระทํ าความผิดไดรับผลกระทบ    
ในทางลบในเรือนจํ า หรืออาจมีการปลอยตัวกอนรับโทษจํ าคุกครบกํ าหนดเมื่อมีความเหมาะสม    
ที่จะกลับเขาสูสังคมซึ่ง การแยกประเภทนักโทษนี้อาจพิจารณาจากอายุ ประเภทความผิด หรือ
จ ํานวนครัง้ในการกระท ําความผดิเปนตน และในระหวางทีผู่ตองโทษถกูคมุขงัอยูนัน้กค็วรมกีารอบรม
บมนสัิย ปรับปรุงความประพฤติใหดีขึ้น เพื่อที่จะไดไมคิดกระทํ าความผิดขึ้นอีก  เชน  การฝกหัด
อาชีพ การใหการศึกษา การอบรมทางศาสนาหรือศีลธรรม การรักษาพยาบาลทางดานรางกาย    
และจิตใจใหกลับเปนปกติ เปนตน นอกจากนี้หลังจากพนโทษแลวก็มีการใหความชวยเหลือ      
โดยการใหค ําแนะน ําตางๆ ในการด ําเนนิชวีติ การใหความชวยเหลือดานอาชพี เปนตน ดวยเหตดุงักลาว
การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดจึงคํ านึงถึงวิธีการลงโทษใหผูกระทํ าความผิดสามารถ
แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอันเปนสาเหตุของการกระทํ าความผิด จนผูกระทํ าความผิด
สามารถแกไขปรบัปรงุพฒันาตนเองไดแลวกจ็ะกลบัเขาสูสังคมตอไป ซ่ึงระยะเวลาในการแกไขฟนฟู
ผูกระท ําความผิดดังกลาวนั้นไมอาจที่จะกํ าหนดเวลาในการลงโทษที่แนนอนไวลวงหนาได 20 ดังนี้ 
ในบางประเทศจงึก ําหนดเพยีงโทษขัน้สูงและขัน้ตํ ่าไว เพือ่ใหเจาหนาทีผู่มหีนาทีใ่นการควบคมุดแูล
ผูกระท ําความผดิสามารถใชดลุพนิจิในการพจิารณาปลอยตวัผูกระท ําความผดิหลังจากเขารับการแกไข
ฟนฟูพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดังกลาวใหกลับเปนปกติแลว

อยางไรก็ตาม การลงโทษซึ่งมุงโดยตรงตอการแกไขฟนฟูผูกระทํ า
ความผิดแตเพียงอยางเดียวนั้น ยังมีขอโตแยงที่ตองพิจารณา กลาวคือ การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟู    
ผูกระทํ าความผิดนี้จะมีผลเฉพาะกับผูที่ไดกระทํ าความผิดมาแลว แตมิไดคํ านึงถึงบุคคลทั่วไป       
ที่อาจกระทํ าความผิดขึ้นบางเปนครั้งคราว นอกจากนั้น ความรูสึกของประชาชนทั่วไปที่ตองการ
ใหมกีารลงโทษเพือ่แกแคนทดแทนผูกระท ําความผดิใหสาสมดวยการลงโทษอยางรนุแรง การทีจ่ะเปลีย่น
ทศันคตขิองประชาชนใหเห็นความสํ าคัญและยอมรับการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดนั้น ยอมเปน
การยาก ซ่ึงการลงโทษตามกฎหมายก็จํ าเปนตองคํ านึงถึงความตองการของสังคมโดยรวมดวย  ดังนี้ 

                                                          
20 George F.Cole. (1995). The American Systems of Criminal Justice (7 th ed.). pp. 438 - 439.
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แมการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขผูกระทํ าความผิดจะไดรับการยอมรับและพัฒนาอยางรวดเร็ว     
ซ่ึงในนานาอารยประเทศไดน ําไปเปนหลักส ําคญัในการก ําหนดรปูแบบการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิ
ในลกัษณะตางๆ กต็าม แตการบงัคบัใชกฎหมายและการลงโทษเพยีงเพือ่สนองวตัถุประสงคการลงโทษ
ดงักลาวแตเพยีงอยางเดยีว ยอมไมอาจท ําใหการลงโทษผูกระท ําความผดิมปีระสิทธภิาพอยางเพยีงพอ
และไมอาจใชบังคับไดทุกกรณี

ในปจจุบันแมวาแนวความคิดสมัยใหมเกี่ยวกับการลงโทษผูกระทํ า
ความผดินัน้จะเห็นวา การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนนั้น ถือหลักการแกแคนทดแทนเทาที่จํ าเปน
และตองไดสัดสวนเหมาะสมกับความผิดเทานั้นก็ตาม โดยตองไมมุงที่จะแกแคนทดแทนใหสาสม
จนเกินขอบเขต หรือดวยวิธีการที่รุนแรงโหดรายเกินสมควร21 ในขณะเดียวกันการลงโทษก็ยอม
ตองการใหผูกระท ําความผดิเกดิความหวาดกลวัและไมกลาทีจ่ะกลบัมากระท ําความผดิในภายหลงัอกี
จงึมคีวามจํ าเปนที่ตองคํ านึงถึงการลงโทษเพื่อเปนการขมขูยับยั้งดวย อีกทั้งการลงโทษบางประการ
ทีม่ลัีกษณะรนุแรง หรือผูกระท ํามลัีกษณะหรอืพฤตกิรรมทีเ่ปนอันตรายตอสังคมโดยรวมการลงโทษ
กจ็ ําเปนตองกระทํ าเพื่อตัดผูกระทํ าความผิดออกจากสังคมดวยเพื่อใหสังคมอยูอยางสงบสุข  ดังนั้น 
วัตถุประสงคในการลงโทษทั้งสี่ประการขางตนจึงยังเปนวัตถุประสงคที่ผสมผสานในการลงโทษ
อยูในปจจบุนั ซ่ึงผูพพิากษาจะตองใชดลุพนิจิในการลงโทษผูกระท ําความผดิโดยค ํานงึถึงความเหมาะสม
และความไดสัดสวน กับความผิดดวย อันจะเปนประโยชนแกตัวผูกระทํ าความผิดเอง อีกทั้งยังเปน
ประโยชนแกรัฐในการปองกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นดวย

2.1.3 ววิฒันาการและรูปแบบของการลงโทษ
 การลงโทษทีป่รากฏอยูในปจจบุนันีม้วีวิฒันาการมาจากอดตี ความทารณุโหดราย
ในวิธีการลงโทษผูกระทํ าความผิดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามความมุงหมายของการลงโทษในแตละ
ยคุสมยั และระดับความเจริญกาวหนาของสังคม

ในสมัยโบราณนั้นสังคมไดเร่ิมขึ้นจากการอยูรวมกันของครอบครัว โดยมีบิดา
เปนหัวหนาครอบครัวและมีอํ านาจปกครองดูแลสมาชิกในครอบครัวซ่ึงทํ าใหบิดามีอํ านาจ       
อยางกวางขวางและไมมีขอบเขตจํ ากัดในการใชอํ านาจ ดังนั้นดุลพินิจจึงขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของบิดา หากสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติไมถูกตองก็จะถูกบิดาลงโทษ เพื่อใหบุตรเชื่อฟงและ
ปฏิบตัติามคํ าสอนของตน การลงโทษดังกลาวเรียกวา Parental  Punishment  ตอมาเมื่อมีครอบครัว
หลายๆ ครอบครัวมาอยูรวมกัน สังคมครอบครัวก็ขยายตัวเปนเผา (Tribe) อํ านาจในการดูแลสมาชิก

                                                          
21 Harry E. Allen and groups. (1981). An Introduction to Criminology Punishment. p. 380.
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ก็เปนของหัวหนาเผา (a tribal chieftain) โดยอํ านาจดังกลาวเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวาง
อํ านาจปกครองของบิดาตอบุตรกับอํ านาจของภูตผี และมีความเชื่อวาถาผูใดฝาฝนหรือไมเคารพ 
นับถือก็จะถูกอํ านาจดังกลาวทํ าลาย และหัวหนาเผาก็จะเปนผูนํ าบุคคลนั้นไปลงโทษเพื่อสังเวย   
ส่ิงศักดิ์สิทธิดังกลาว ตอมาในสมัยกลาง คริสตศาสนาไดเขามามีอิทธิพลในการกํ าหนดแบบแผน
ความประพฤตขิองคนในสงัคมตะวนัตก โดยเชือ่วาพระเจาเปนผูก ําหนดทกุสิง่ทกุอยาง และการลงโทษ
นัน้ พระเจาก็เปนผูกํ าหนดกฎหมายหรือแบบแผนความประพฤติ หากผูใดฝาฝนถือวาเปนบาป และ
จะตองถูกลงโทษเพื่อเปนการไถบาป  การบัญญัติกฎหมายและการลงโทษจึงถูกกํ าหนดโดยพระเจา 
โดยผานตัวแทน ซ่ึงก็ไดแก บาทหลวง หรือกษัตริย และถือวาสิ่งที่กษัตริยตัดสินเปนคํ าตัดสิน    
ของพระเจาดวย การลงโทษดังกลาวนี้เรียกวา Divine  Punishment  แตเมื่อสังคมไดเจริญกาวหนา
มากขึ้นจนถึงปจจุบัน ความเชื่อดังกลาวก็ไดหมดไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
จากเดิมที่ถือวาอํ านาจรัฐมาจากพระเจา มาเปนอํ านาจรัฐมาจากประชาชน และประชาชนจะใช
อํ านาจดงักลาวผานทางสภานติบิญัญตั ิ รัฐบาล และศาลตามล ําดบั การทีรั่ฐจะลงโทษผูกระท ําความผดิ
ในลกัษณะนีเ้รยีกวา State Punishment อันเกิดจากความยินยอมของประชาชนที่มอบหมายใหรัฐ    
มอํี านาจดแูลความสงบเรยีบรอยภายในรฐัตามหลกัสญัญาประชาคม (Social Contract) หากผูใดฝาฝน
ยอมตองถูกลงโทษ22

การลงโทษผูกระทํ าความผิดในสมัยโบราณนั้น เปนไปเพื่อความปลอดภัยและ
ความมัน่คงของสังคม เพื่อการแกแคน และเพื่อใหเกิดความหวาดกลัว ทํ าใหโทษที่จะลงแกผูกระทํ า
ความผดินั้นมีความนากลัว นาสยดสยอง และปราศจากมนุษยธรรม มีวิธีการลงโทษที่ทารุณที่สุด 
ซ่ึงในประเทศแถบตะวันตกสมัยโบราณจะใชวิธีการลงโทษที่พิสดาร เชน การตอยกะโหลกศีรษะ
แลวเอากอนเหล็กเผาไฟใสลงไปในสมอง การถลกหนังศีรษะแลวเอากรวดทรายขัดกะโหลกศีรษะ 
ใชตะขอเกี่ยวปากแลวเอาถานไฟที่รอนเทใสปาก เปนตน23 ในประเทศอเมริกาหากเปนความผิดที่มี
ความรุนแรงมากก็ใชวิธีการแขวนคอ เอาหินถวงตมทั้งเปน ควานไสควานพุง ถลกหนังแรเนื้อ 
เปนตน  แตหากเปนการกระทํ าความผิดที่รุนแรงนอยก็อาจใชวิธีการตัดแขน ตัดขา ตัดนิ้ว นาบดวย
เหล็กรอนๆ ถูกโบยตีและประจานใสขื่อคาหรือกับตนไม เปนตน แตการลงโทษดังกลาวในประเทศ
อังกฤษไดยกเลกิไปแลวในป 1952 สวนประเทศอเมรกิา ในมลรฐัแมรแีลนด ไดหามการปฏบิตัดิงักลาว
ในป 196924 ในประเทศไทย โทษทีพ่อนบัไดวาเปนการคนพบทีแ่ทจริงและแตกตางกบัโทษในดนิแดน

                                                          
22 ณรงค ใจหาญ. (2543). กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย. หนา 19 - 20.
23 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. (ม.ป.ป.). ประวัติการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. หนา 21.
24 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 12.
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ตะวนัตก เชน การลงโทษดวยการทบุตดีวยทอนไมจนัทนจนตาย การใสตะกรอใหชางเตะ การใชหนิ
ทบุตวั บดจนกระดูกแตกทั่วตัว ใชหลาวเหล็กตอกรูหูใหทะลุถึงพื้นดิน เปนตน25  
 การลงโทษในประเทศไทยไดปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับที่ไดมีการบัญญัติ
ขึน้ใช เชน ในกฎหมายตราสามดวงลกัษณะตางๆ  อาท ิพระอัยการอาญาหลวง พระอัยการลกัษณะโจร
ลงโทษโดยใหรับการทรมานทางรางกาย เชน การประหารชีวิตดวยวิธีใหตายอยางชาๆ การใสขื่อคา 
ตดัมอื ตดัเทา ตัดนิ้ว โบยดวยหวาย หรือลาดหนังเอาไฟครอก เผาเหล็กแดงประทับตัว เปนตน     
ซ่ึงเปนวธีิการลงโทษทีแ่พรหลายในสมยักอน ทัง้นี้เพือ่เปนการแกแคนทดแทน  และเพือ่ขมขูมใิหผูอ่ืน
เอาเปนเยี่ยงอยาง แมผูกระทํ าความผิดจะกระทํ าผิดเพียงเล็กนอยก็อาจถูกลงโทษอยางหนักเพื่อให
เปนที่นาเกรงกลัว ซ่ึงคนรุนหลังก็รูสึกวาในสมัยกอนลงโทษอยางรุนแรง เนื่องจากประวัติศาสตร
และกฎหมายไดสะทอนใหเห็น ดังเชนกฎหมายพระอัยการลักษณะผัวเมีย มาตรา 6 ไดบัญญัติ      
ถึงการลงโทษชายหญิงที่เปนชูกัน โดยใหประจานหญิงชายนั้นดวยการใหไถนา เอาเฉลวปะหนา 
ทดัดอกชบาสีแดงทั้งสองหู รอยดอกชบาแดงเปนมาลัยใสศีรษะใสคอ แลวใหเอาหญิงเขาเทียมแอก
ขางหนึง่ ชายชูเขาเทียมแอกอีกขางหนึ่ง ประจานดวยการไถนา 3 วัน หรือการลงโทษหญิงแพศยา
ใหเอาปนูเขียนหนาหญิงรายนั้น เปนตารางรอยดอกชบาเปนมาลัย ใสศีรษะใสคอแลวเอาขึ้นขาหยั่ง
ประจาน ซ่ึงผูที่ถูกลงโทษดังกลาวนี้แมจะไมไดรับโทษในทางรางกายใหเจ็บปวด หรือถูกจํ าคุก   
ใหเส่ือมเสยีเสรภีาพ แตกไ็ดรับความอบัอายขายหนาไปชัว่ชีวติ ไมสามารถคนืเขาสูสังคมไดดงัเดมิ26

นอกจากนีโ้ทษบางอยางยงัอาจน ํามาใชแกผูทีเ่พยีงถูกกลาวหาวาไดกระท ําความผดิ
เทานั้นดวย โดยยังมิไดมีการพิสูจนแนชัดวาผูนั้นไดกระทํ าความผิดจริงหรือไม เพื่อใหผูนั้น        
เกดิความเจบ็ปวดทรมาน และรบัสารภาพวาตนไดกระท ําความผดิ ซ่ึงวธีิการดงักลาวเรยีกวาจารตีนครบาล
ในประเทศไทยก็ไดมีการนํ าจารีตนครบาลมาใชหลายวิธีในสมัยโบราณเชน การเฆี่ยนถาม จํ าคุก
เพือ่ใหรับ มัดโยง ตบปาก จํ าขื่อคา มัดแชนํ้ าตากแดดเปนตน27  ในสมัยตอมารูปแบบการลงโทษ 
เร่ิมมีเหตุผลมากขึ้น การทรมานผูถูกกลาวหาวาไดกระทํ าผิดเพื่อใหรับสารภาพหรือจารีตนครบาล
เริม่หมดไป โดยปลายศตวรรษที่ 18 เริ่มมีการคัดคานการลงโทษตามอํ าเภอใจและทารุณโหดราย
ของผูมอํี านาจ โดย ซีซาร เบคคาเรยี (Cesare Beccaria) ชาวอติาเลยีนไดเขยีนหนงัสอืช่ือ “On Crime
and Punishment” ซ่ึงมีใจความสวนหนึ่งระบุวา การลงโทษนั้นควรกระทํ าดวยความมุงหมาย    
อันสํ าคัญที่สุดคือเพื่อปองกันอาชญากรรม และปองกันมิใหการลงโทษผูกระทํ าความผิดเปนไป 

                                                          
25 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. เลมเดิม. หนา 22.
26 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 12 - 13.
27 ชาย เสวิกุล. (2517). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. หนา 193.
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ตามอารมณของผูลงโทษ ฉะนัน้การลงโทษจงึตองกระท ําโดยเปดเผย รวดเรว็และสมควรแกความจ ําเปน
ซ่ึงทํ าใหรูปแบบการลงโทษในยุคนี้มีความรุนแรงนอยลงกวาเดิม มีการลงโทษอยางเสมอภาค    
และยุติธรรม ทํ าใหแนวโนมของการลงโทษเริ่มแปรเปลี่ยนไปในลักษณะของการลงโทษที่จํ าเปน
ไมมุงแตการแกแคนทดแทนดงัเชนในอดตี จากแนวความคดิของแบคคาเรยีดงักลาว ท ําใหมกีารเริม่ใช
กฎหมายอาญาอยางถูกตอง ซ่ึงตอมาในป ค.ศ. 1800 ประเทศอังกฤษไดมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นใช
ในรูปแบบของประมวลกฎหมายอาญา อันถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑสํ าคัญและ
ประเทศตางๆ ไดน ํามาใชเปนแนวทางในการบญัญตักิฎหมายของประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยดวย28

ปจจุบันรูปแบบการลงโทษเริ่มมีมนุษยธรรมคอนขางมาก มีการพิจารณาถึง    
ผลตอบสนองที่ไดจากการลงโทษผูกระทํ าความผิดในแงประโยชนตอสังคมเปนหลัก รูปแบบ   
และวตัถุประสงคการลงโทษเพือ่แกแคนทดแทนทีสํ่ าคญัในอดตีไดลดความส ําคญัลง แตกย็งัคงจ ําเปน
ตองมไีวเพือ่ลดความโกรธแคนในเรือ่งความรูสึกของสงัคมตอการกระท ําความผดิ ท ําใหการลงโทษ
ที่มีความทารุณโหดราย เกิดความเจ็บปวดทรมานหมดไป แมแตการเฆี่ยนที่ยังเปนโทษที่ใชอยู     
ในบางประเทศ เชน สิงคโปร ก็ไดรับการตอตาน และถูกกลาวหาวาไมมีมนุษยธรรม การลงโทษ
ประหารชวีติก็ถูกยกเลิกไปแลวในหลายประเทศ สวนบางประเทศที่ยังมีการลงโทษประหารชีวิตอยู 
กพ็ฒันารปูแบบใหผูทีถู่กลงโทษไดรับความเจบ็ปวดนอยทีสุ่ด เชน ประเทศไทย เดมิไดก ําหนดใหใช
วธีิการยงิเปา แตตอมาในปพ.ศ. 2546 ไดมกีารแกไขวธีิการประหารชวีติขึน้ใหม ใหเปนการประหารชวีติ
ดวยการฉีดยาหรือสารพิษใหตาย29 โดยเห็นวา วิธีการประหารชีวิตโดยเอาไปยิงเสียใหตายนั้น      
ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน เนื่องจากเปนวิธีการที่ทรมาน โหดราย และ
ไรมนษุยธรรมทีรั่ฐไมพงึปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิ30 การลงโทษในปจจบุนัจงึค ํานงึถึงความเหมาะสม
กับตัวผูกระทํ าความผิดและผลที่จะเกิดกับสังคมมากที่สุด โดยรูปแบบการลงโทษที่นํ ามาใช      
อยางแพรหลาย เชน การลงโทษจ ําคกุ การปรบั เปนตน นอกจากนีใ้นบางประเทศไดน ํารูปแบบตางๆ
มาใชกับผูกระทํ าความผิด เชน การใหทํ างานสาธารณะ (Community service) การคุมขังไวที่บาน
ของผูกระทํ าความผิดเอง (Residential Release) การสงตัวเขาฝกคายทหาร (Boot Camps) การจาย
คาชดเชยแกผูเสียหาย (Restitution) การจายคาปรบัเปนรายวนั (Day Fines) เปนตน ซ่ึงรูปแบบดงักลาว
ยังมิใชโทษแมจะมีลักษณะที่กอใหเกิดผลรายแกผูกระทํ าความผิดก็ตาม แตการปฏิบัติตอผูกระทํ า

                                                          
28 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 16.
29 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 แกไขโดย ม. 4 แหง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546.
30 หมายเหตุทาย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546.
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ความผิดดังกลาวไดมีการพัฒนาและมีการนํ าไปใชอยางแพรหลายในประเทศตางๆ ที่นาจะเปน    
รูปแบบหนึ่งของการลงโทษที่สํ าคัญในอนาคตตอไป31

2.2  แนวความคิดเก่ียวกับการลงโทษจํ าคุก

2.2.1 ความหมายและลักษณะของโทษจํ าคุก
การลงโทษในสมยัโบราณสวนใหญจะเปนการลงโทษที่กระทํ าตอเนื้อตัวรางกาย

จนในศตวรรษที ่13 จงึเริม่มกีารใชโทษจ ําคกุขึน้32  ซ่ึงการลงโทษจ ําคกุนีถื้อเปนมาตรการลงโทษทีน่ยิม
ปฏิบัติกันอยางแพรหลายในกระบวนการยุติธรรม และนับเปนรูปแบบแหงวิวัฒนาการของระบบ
การลงโทษทีม่ปีระวตัติอเนือ่งกนัมายาวนานแลว ในปจจบุนัอาจกลาวไดวา นอกจากโทษประหารชวีติ
แลว การลงโทษจ ําคกุกเ็ปนวธีิการลงโทษผูกระท ําความผดิภายในกรอบแหงกฎหมายอาญาทีรุ่นแรงยิง่
ประการหนึ่ง

ความหมายของการลงโทษจ ําคกุนัน้  Black’s Law  Dictionary ไดใหค ําจ ํากดัความ
ไววา “การลงโทษจํ าคุก เปนการใชมาตรการควบคุมบุคคลไวในเรือนจํ าหรือสถานที่ควบคุม       
เพื่อจํ ากัดสิทธิเสรีภาพและความเปนอิสระของบุคคล” ดังจะเห็นไดวาการลงโทษจํ าคุกนั้น         
เปนกระบวนการลงโทษทีม่ลัีกษณะเปนการจ ํากดัสทิธเิสรภีาพ ซ่ึงสงผลกระทบกระเทอืนตอช่ือเสยีง
ชีวติ ความเปนอยูของผูกระทํ าความผิดหลายประการ เชน การจํ ากัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหว 
การประกอบอาชีพ การออกเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งเปนการแยกตัวผูกระทํ าความผิดออกจากสังคม 
ภายใตเงือ่นไข และระยะเวลาทีก่ฎหมายก ําหนดไว ดงันัน้การลงโทษจ ําคกุจงึเปนการควบคมุผูกระท ํา
ความผดิในเรือนจํ าที่สงผลกระทบตอจิตใจ และกอใหเกิดรอยมลทินทางสังคมแกผูกระทํ าความผิด
ในทุกกรณี33

การลงโทษจํ าคุกนั้นเริ่มตนจากการมีตะราง (Jail) สํ าหรับควบคุมผูที่อยูระหวาง
การไตสวนหรอืพจิารณาในขอหาวาไดกระท ําผิดกฎหมายกอน ตอมาใน  ค.ศ. 1552 จงึไดมกีารจดัตัง้
โรงดดัสันดาน (House of Correction) ขึน้ในประเทศองักฤษ เพือ่ควบคมุผูทีจ่ะไปท ํางาน และเกยีจคราน
คนจรจัด เด็กเกเร และขอทาน ตอมาไดมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศตางๆ ในยุโรป          
จนศตวรรษที ่ 17 ทัง้คกุและโรงดดัสนัดานกไ็ดกลายเปนสถานทีค่มุขงันกัโทษทีม่โีทษเบา และตอมา

                                                          
31 Carlson Norman A. (1998). Correction in the 21st Century: A Practical Approach. p. 133.
32 นัทธี จิตสวาง. เลมเดิม. หนา 39.
33 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 46.
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ไดพัฒนาไปสูรูปแบบของการใชสถานที่ควบคุมเพื่ออบรมฝกวิชาชีพผูกระทํ าความผิดเชนเดียวกับ
เรือนจ ํา และทณัฑสถานทีใ่ชอยูในปจจบุนั34 การลงโทษจ ําคกุจงึกลายเปนมาตรการทีใ่ชแทนการลงโทษ
โดยการทรมานรางกายอยางทารนุ โหดรายแบบเดมิ สวนการลงโทษประหารชวีติกย็งัคงมอียู แตวธีิการ
ประหารชวีิตก็ไมทรมานอยางแตกอน เชนยิงเปา นั่งเกาอ้ีไฟฟา การฉีดยา เปนตน

สํ าหรบักระบวนการยตุธิรรมไทยไดพฒันาแนวคดิในการลงโทษมาเปนการลงโทษ
เพือ่มุงแกไขพฤติกรรมผูกระทํ าความผิดและปองกันสังคมเชนเดียวกัน โดยวิธีการลงโทษที่ปรากฏ
อยูในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 มอียู 5 วธีิ คอื ประหารชวีติ จํ าคกุ กักขงั ปรับ และริบทรพัยสิน
ซ่ึงโทษแตละชนิดยอมสงผลตอผูกระทํ าความผิดตางกันไป กลาวคือ
 โทษประหารชวีติ เปนโทษตามกฎหมายอาญาทีรุ่นแรงทีสุ่ด โดยเปนการกระท ําตอชีวติ
ของผูกระท ําความผดิ ซ่ึงในตางประเทศยงัคงมโีทษประหารชวีติอยู และมรูีปแบบในการประหารชวีติ
ทีต่างกนัออกไป เชน การยงิเปา แขวนคอ ขวางดวยกอนหนิ ฉดีสารเคม ีนัง่เกาอีไ้ฟฟา ตดัศรีษะ รมแกส
เปนตน ในขณะเดียวกันบางประเทศก็ไดยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแลว เชน ประเทศเยอรมัน35

เปนตน โดยประเทศไทยปจจุบันยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู ซ่ึงมีวิธีการที่ตางไปจากเดิมคือ การยิง
เสยีใหตาย เปนการฉีดยาหรือสารพิษใหตาย36

โทษจํ าคุกและโทษกักขังเปนโทษที่มุ งหมายบังคับกับเสรีภาพของผูกระทํ า
ความผดิ เพราะตองถูกคมุขงัไวในสถานทีก่กัขงั เรือนจ ํา หรือตามทีก่ฎหมายก ําหนด เชน การควบคมุ
หรือกกัขังผูกระทํ าความผิดไวในสถานที่อยูอาศัยของผูกระทํ าความผิดเอง เปนตน

โทษปรบัและรบิทรพัยสิน เปนโทษทีมุ่งหมายบงัคบักบัทรพัยสิน โดยโทษปรบันัน้
ตองการลงโทษใหกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงินของผูกระทํ าความผิด ดังนั้น โทษปรับ    
จงึตองชํ าระเปนเงินและตองชํ าระโดยผูกระทํ าความผิดเสมอ37  ซ่ึงโทษปรับดังกลาวนี้อาจเปนโทษ
สํ าเรจ็ในตวัเองหรอืโทษประธานกไ็ด เชน ความผดิลหโุทษ หรือโทษปรบัอาจเปนโทษอปุกรณกไ็ด
กลาวคอื กํ าหนดโทษอื่นเปนโทษประธานและมีโทษปรับกํ ากับอยูดวยเสมอ เปนตน
 ในปจจุบันการลงโทษทางอาญานั้น ศาลจะใชดุลพินิจในการพิจารณาโทษ      
ใหเกดิความเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิด โดยคํ านึงถึงระดับความรุนแรงของการกระทํ า ลักษณะ
พฤติกรรม อายุ อาชีพ การศึกษา เปนตน ซ่ึงโทษทีน่ิยมใชมากในปจจุบันไดแกการลงโทษจํ าคุก 
                                                          

34 นัทธี จิตสวาง. เลมเดิม. หนา 39.
35 ธานี วรภัทร. (2546). การบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย (รายงานการวิจัย). หนา 9.
36 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19.
37 วีระพงษ บุญโญภาส. (2548, เมษายน). “แนวทางในการใชมาตรการอยางอื่นแทนการลงโทษปรับ.”

วารสารกฎหมาย, ปท่ี 23, ฉบับที่ 3. หนา 2.
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โดยมแีนวคดิในการทีจ่ะแกไขพฤตกิรรมผูกระท ําความผดิในเรอืนจ ําโดยใหการศกึษา อบรม ฝกอาชพี
ทีจ่ ําเปน เพือ่ใหกลับตนเปนคนดขีองสงัคมตอไป นอกจากนี ้ในป พ.ศ. 2546 ไดมกีารแกไขการลงโทษ
ประหารชวีติและจํ าคุกตลอดชีวิตแกผูกระทํ าความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป เพื่อใหสอดคลอง
กบักตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ที่กํ าหนดหามมิให
ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแกผูกระท ําความผิดที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป อีกทั้งเพื่อใหสอดคลอง
กบัอนสัุญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ที่บัญญัติมิใหนํ าวิธีการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม
หรือตํ ่าชา ไมน ําโทษประหารชวีติ หรือจ ําคกุตลอดชวีติ มาใชกบัผูกระท ําความผดิทีเ่ปนเดก็อายตุํ ่ากวา
18 ป38 เนื่องจากประเทศไทยเปนภาคีแหงกติการะหวางประเทศและอนุสัญญาดังกลาว จึงได         
มกีารแกไขบทบญัญัตแิหงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 วรรคสอง และ วรรคสาม39 ใหสอดคลอง
กับกติกาและอนุสัญญาที่กลาวมาขางตน ทํ าใหการลงโทษประหารชีวิต และการลงโทษจํ าคุก 
ตลอดชีวิตถูกจํ ากัดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหผูกระทํ าความผิดที่เปนเด็กสามารถ
กลับเขาสูสังคมไดอีกครั้งดวย

อยางไรก็ตาม เมื่อไดศึกษาคนควาจากประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ 
แลว พบวามิไดมีการกํ าหนดความหมายหรือใหคํ าจํ ากัดความของโทษจํ าคุกเอาไวเลย เพียงแต
กํ าหนดโทษไววาศาลสามารถลงโทษจํ าคุกได และกํ าหนดถึงวิธีการคํ านวณและนับระยะเวลา      
ในการลงโทษจ ําคกุ หรือการเปลีย่นโทษจ ําคกุเปนมาตรการอยางอืน่เทานัน้ ซ่ึงศาลจะเปนผูเลือกใชโทษ
หรือกํ าหนดโทษ ใหเหมาะสมกับความรุนแรงของการกระทํ าความผิด พฤติกรรมของผูกระทํ า
ความผิด และปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ที่มีผลตอการพิจารณาพิพากษาภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย  
แตกเ็ปนทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปวา การลงโทษจ ําคกุในประเทศไทยนัน้ หมายถึงการก ําหนดใหผูกระท ําผิด
ตองถูกคุมขังในเรือนจํ าตามระยะเวลาที่ศาลกํ าหนด ภายใตการดํ าเนินงานของกรมราชทัณฑ      
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ นั้นเอง

                                                          
38 หมายเหตุทาย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546.
39 มาตรา 18 วรรคสอง :  โทษประหารชีวิต และโทษจํ าคุกตลอดชีวิตมิใหนํ ามาใชบังคับแกผูซึ่งกระทํ า

ความผิดในขณะที่มีอายุต่ํ ากวาสิบแปดป
                   มาตรา 18 วรรคสาม :  ในกรณีผูซึ่งกระทํ าความผิดในขณะที่มีอายุต่ํ ากวาสิบแปดปไดกระทํ าความผิด
ทีม่รีะวางโทษประหารชวิีตหรอืจ ําคกุตลอดชวิีต ใหถอืวาระวางโทษดงักลาวไดเปลีย่นเปนระวางโทษจ ําคกุหาสบิป
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2.2.2 ผลกระทบของการลงโทษจํ าคุก
แมการลงโทษจ ําคกุจะเปนรูปแบบการลงโทษทีย่งัจ ําเปนและแพรหลายไปทัว่โลก

อีกทั้งยังเปนการตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษไดอยางหลากหลาย แตหากมองถึงผลเสีย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงโทษจํ าคุกนั้นก็ยังคงมีอยู ซ่ึงอาจสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอตัว   
ผูกระทํ าความผิดเอง ครอบครัวของผูกระทํ าความผิด ตลอดจนสังคมอีกดวย

2.2.2.1 ผลกระทบตอตัวผูกระทํ าความผิด
เมื่อผูกระทํ าความผิดถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าแลว  

ผลทีต่ามมาคอืผูกระท ําความผดิยอมถูกจ ํากดัสทิธิเสรภีาพ นอกจากนีย้งัท ําใหครอบครวัของบคุคลนัน้
ถูกกระทบกระเทือนโดยไมจํ าเปนอีกดวย อีกทั้งยังถูกสังคมตราหนาวาเปนคนขี้คุก เกิดปมดอย   
แกตวัผูกระทํ าความผิดเอง ทํ าใหเสียประวัติ สังคมไมยอมรับและไมคอยใหโอกาสในการกลับเขาสู
สังคมอกีครัง้ ท ําใหผูกระท ําความผดิตองกลับเขาสูวงจรของการประกอบอาชญากรรมอกี เพราะคิดวา
อยางไรเสียตนก็กลายเปนคนขี้คุกแลว และอาจกระทํ าความผิดที่รายแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อใหคนสนใจ
อันเปนการลบปมดอยของตน40 อีกดวย

เมื่อผูกระทํ าความผิดเขาไปอยูในเรือนจํ าซึ่งมีพื้นที่จํ ากัดแตมีนักโทษ
อาศยัอยูเปนจ ํานวนมากเกนิกวาอัตราความจปุกตขิองเรอืนจ ํา ยอมสงผลกระทบตอรางกายและจติใจ
ของนกัโทษทีอ่ยูในเรอืนจ ําอยางมาก กลาวคอื สภาพความแออดัดงักลาวท ําใหผูตองขงัตองกนิ นอน
และถายอยางแออัด กล่ินตลบอบอวล ผูตองขังจํ านวนมากตองวางงานเนื่องจากไมมีสถานที่เพียงพอ 
ท ําใหคิดมาก ฟุงซาน สุขภาพจิตเสีย และอาจมีการรวมกลุมกันแลกเปลี่ยนความรู ถายทอดนิสัย 
และเทคนิคในการประกอบอาชญากรรมไดมากขึ้น41 เพราะโดยสภาพของเรือนจํ าแลวเปนที่รวม
ของผูกระท ําความผดิประเภทตางๆ หลายประเภท และตองอยูรวมกนั จงึตองคบหาสมาคมอยางหลีกเล่ียง
ไมได42 ท ําใหผูทีไ่มมสัีนดานชัว่รายมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปในทางทีช่ั่วรายมากขึน้ และมคีวามเคยชนิ
กบัคกุมากขึน้ เมื่อออกจากเรือนจํ ามาก็ไมกลัวที่จะกลับเขาไปอีกจึงกระทํ าความผิดไดงาย

                                                          
40 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 26.
41 นัทธี จิตสวาง. (2541). “สิทธิมนุษยชนของผูตองขังกํ าลังถูกละเมิด.” วารสารเพื่อความกาวหนา

และรอบรูในงานราชทัณฑ, ปท่ี 46, ฉบับที่ 3. หนา 24.
42 ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม. หนา 22.
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นอกจากนีผ้ลกระทบในดานอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิกบัผูตองขงั ไดแก อาจถกูตดั
ความสมัพันธกับครอบครัว เพื่อน อาชีพ หนาที่การงานที่เคยมีอยูกอนถูกจํ าคุก ก็ตองสูญเสียไป   
อีกทัง้ยงัถูกจ ํากดัสทิธิทางกฎหมายอกีหลายประการในการประกอบอาชพี เชน สิทธิในการเขารับราชการ
สิทธใินทางการเมอืงอืน่ๆ หรือการเขาท ํางานในองคกรเอกชนทีไ่มมกีฎหมายบญัญตัไิวกต็าม เปนตน 
ซ่ึงสภาพดงักลาวจะตดิตวัผูกระท ําความผดิไปตลอด แมวาจะพนโทษจ ําคกุมาแลว แตในทางกฎหมาย
หรือสังคมก็ยังคงไมใหโอกาสบุคคลดังกลาวโดยสิ้นเชิง

2.2.2.2 ผลกระทบตอสังคม
เมื่อผูกระทํ าความผิดถูกลงโทษจํ าคุกแลว สังคมโดยทั่วไปก็มักจะเกิด

ความรูสึกสบายใจที่ผูกระทํ าความผิดถูกคุมขังอยูไมสามารถออกมากระทํ าความผิดไดอีก และรูสึก
วาการลงโทษจ ําคกุนัน้เปนการตอบแทนทีส่าสมตอการกระท ําทีล่ะเมดิกฎหมายแลว แตในขณะเดยีวกนั
ผลกระทบของการลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดินอกจากจะสงผลกระทบตอตวัผูกระทํ าความผิดเอง
แลวก็ยังกอผลเสียในทางสังคมอีกดวย ดังนี้

(1) ในดานงบประมาณทีรั่ฐจะตองรบัผิดชอบในเรือ่งคาใชจายในการดแูล
ผูตองขัง ซ่ึงตองเปนไปตามหลักสิทธิมนษุยชนที่ประเทศตาง ๆ ทั่วไปยอมรับ เชน การจัดที่อยูอาศัย 
เครือ่งนุงหม เสื้อผาที่สวมใสตองมีลักษณะไมนาอับอาย ตํ่ าตอย ผูตองขังแตละคนควรมีเตียงนอน
แยกเปนเอกเทศ มีเครื่องหลับนอนที่สะอาดเพียงพอ43 ปจจุบันผูตองขังมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกป 
หากจะแกปญหาดวยการสรางเรือนจํ าขึ้นใหม ก็ตองใชเงินภาษีของประชาชนเปนจํ านวน        
หลายสบิลานบาท ซ่ึงหากรฐัน ํามาตรการอืน่มาใชแทนการลงโทษจ ําคกุแกผูกระท ําความผดิเลก็นอย
หรือผูตองโทษจ ําคกุระยะสัน้ กจ็ะชวยลดคาใชจายในสวนนีล้งได ซ่ึงสามารถน ําเงนิจ ํานวนดงักลาว
ไปพฒันาประเทศในดานอื่นๆ ใหเจริญกาวหนามากขึ้นได

(2) ในดานครอบครัวของผูกระทํ าความผิด หากผูกระทํ าความผิด    
เปนหวัหนาครอบครวัหรือเปนก ําลังหลักในการหาเลีย้งครอบครวั ยอมท ําใหสมาชกิในครอบครวัยากจน
มากขึน้ และอาจท ําใหสมาชกิในครอบครวัทีก่ ําลังศกึษาเลาเรยีนอยูตองหยดุชะงกัลง รัฐจงึตองเขามา
รับภาระในการเลี้ยงดูบุคคลดังกลาว นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบถึงเยาวชนที่อาจถูกสังคมลอเลียน
วาเปนลูกคนขี้คุก ขาดความอบอุน ทํ าใหกลายเปนเด็กมีปญหาในที่สุด และนํ าไปสูการกอปญหา 
แกสังคม เชน ปญหายาเสพติด การลักขโมย กลายมาเปนปญหาสังคมที่รัฐจะตองแกไขอีกตอไป

                                                          
43 ขอกํ าหนดมาตรฐานขั้นต่ํ าสํ าหรับปฏิบัติตอผูตองขังองคการสหประชาชาติ.
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2.2.3 วเิคราะหการลงโทษจํ าคุกกับวัตถุประสงคของการลงโทษ
การลงโทษจ ําคกุนัน้เปนการจ ํากดัอิสรภาพในรางกายของผูตองขงัโดยการควบคมุ

ไวในเรอืนจ ํา ซ่ึงการจํ าคุกดังกลาวนี้แยกออกเปน 2 ชนิด คือ โทษจํ าคุกตลอดชีวิตอยางหนึ่ง และ
โทษจํ าคุกที่มีกํ าหนดเวลาอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงโทษจํ าคุกตลอดชีวิตนี้ถือไดวาเปนโทษที่หนักกวา    
โทษจํ าคุกที่มีกํ าหนดระยะเวลา เพราะผูตองโทษจํ าคุกตลอดชีวิตจะตองถูกควบคุมอยูในเรือนจํ า  
จนกวาจะตาย สวนผูตองโทษจ ําคกุทีม่กี ําหนดเวลานัน้ผูตองโทษจะอยูภายในก ําหนดเวลาเพยีงเทาที่
ระบไุวในคํ าพิพากษาเทานั้น จึงมีโอกาสที่จะกลับเขาสูสังคมไดอีก ซ่ึงการลงโทษจํ าคุกนี้นับไดวา
เปนโทษทีม่คีวามรนุแรงรองจากโทษประหารชวีติซ่ึงมคีวามสอดคลองกบัวตัถุประสงคการลงโทษดงันี้

(1) การลงโทษจํ าคุกมีผลเปนการตอบแทนผูกระทํ าความผิดตามความรายแรง
แหงความผดิได โดยพจิารณาจากความนาต ําหนทิางศลีธรรมของผูกระท ํา เพือ่เปนการชดเชยใหสาสม
กับความผิดและเพื่อใหเกิดความยุติธรรม อันเปนการสอดคลองกับความรูสึกของผูเสียหายและ
ประชาชนทัว่ไปในการที่จะทํ าใหผูกระทํ าผิดไดรับการลงโทษเพื่อทดแทนและใหสาสมกันดวย
 (2) การลงโทษมีผลทํ าใหผูกระทํ าความผิดหลาบจํ าและเกรงกลัวไมกลา          
ทีจ่ะกระท ําความผิดอีก อันถือไดวาเปนการปองกันเฉพาะ กลาวคือ เมื่อผูกระทํ าความผิดเขาไปอยู
ในเรอืนจ ําแลวท ําใหเหน็สภาพความเปนอยูภายในเรอืนจ ําทีแ่ออดัยดัเยยีด ผูตองขงัขาดอสิรภาพ ท ําให
เกดิความหวาดกลัวและไมอยากที่จะกลับเขาไปในเรือนจํ า จึงไมกลาที่จะกระทํ าความผิดขึ้นมาอีก

(3) การลงโทษจํ าคุกมีผลทํ าใหผู กระทํ าความผิดถูกตัดออกไปจากสังคม        
ซ่ึงอาจเปนการถาวรสํ าหรับกรณีที่ผูกระทํ าความผิดถูกจํ าคุกตลอดชีวิต หรืออาจตัดออกจากสังคม
เปนการชัว่คราว สํ าหรบักรณทีีเ่ปนการจ ําคกุมกี ําหนดเวลาตามทีร่ะบไุวในค ําพพิากษา และการทีผู่กระท ํา
ความผดิถูกตัดออกจากสังคมแลวยังเปนการตัดโอกาสในการกระทํ าความผิดซํ้ าขึ้นอีกดวย

(4) การลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิในปจจบุนันัน้ไดใหความส ําคญักบัการแกไข
ฟนฟูจิตใจผูกระทํ าความผิดในขณะที่อยูในเรือนจํ ามากขึ้น ซ่ึงตางจากเดิมที่จะขังผูกระทํ าความผิด
ไวเฉยๆ ไมกอใหเกดิประโยชนแกตวัผูตองขงัเองและสงัคมอกีดวย โดยการลงโทษจ ําคกุนีมุ้งทีจ่ะแกไข
ฟนฟผููกระท ําความผดิใหกลับตนเปนคนด ีมคีวามประพฤตดิ ีมศีลีธรรมและสามารถประกอบอาชพีได
พรอมที่จะกลับเขาสูสังคมและดํ าเนินชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติตอไป
 เมื่อพิจารณาการลงโทษจํ าคุกกับวัตถุประสงคการลงโทษทั้งสี่ประการ    
ขางตนแลวพบวา แมการลงโทษจ ําคกุจะสามารถตอบสนองวตัถุประสงคของการลงโทษไดทกุประการ
แตก็ยังคงมีขอโตแยงอยูพอสมควร กลาวคือ การลงโทษจํ าคุกเพื่อเปนการตอบแทนผูกระทํ า    
ความผิดนั้น เปนการยากที่จะวัดหาความรุนแรงของการกระทํ าความผิดและระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการลงโทษจ ําคกุวา ผูกระท ําความผดิจะตองรบัโทษนานเทาใดจงึจะสาสมกบัความผดิทีไ่ดกระท ํา
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ซ่ึงสังคมยงัไมมมีาตรการใดๆ ทีจ่ะลงโทษผูกระท ําความผดิใหไดสัดสวนกนัอยางแทจริง สวนการลงโทษ
จํ าคุกผูกระทํ าความผิดบางกรณีก็มีผลเปนการขมขูผูกระทํ าความผิดไดนอย เพราะในปจจุบัน       
ไดปรากฏใหเห็นอยูเสมอวานักโทษที่เพิ่งพนโทษออกมาจากเรือนจํ าไดกลับมากระทํ าความผิดอีก 
ซ่ึงอาจเปนเพราะบุคคลดังกลาวไดเกิดความเคยชินกับเรือนจํ าและไมกลัวที่จะตองกลับเขาไปอีก  
จึงกระทํ าความผิดซํ้ าขึ้นมา นอกจากนี้การลงโทษจํ าคุกในปจจุบันสวนใหญจะเปนการตัดผูกระทํ า
ความผดิออกจากสังคมเปนการชั่วคราวเทานั้น เนื่องจากมีระบบการลดโทษในรูปแบบตางๆ มาใช
บงัคบักนัอยางแพรหลาย เชน การลดวันตองโทษจํ าคุก การไดรับพระราชทานอภัยโทษ เปนตน   
ท ําใหผูกระทํ าความผิดไดรับการปลดปลอยเขาสูสังคมกอนครบกํ าหนดเสมอ สวนการลงโทษจํ าคุก
เพื่อเปนการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดนั้น แมจะเปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับในวงการ
ราชทัณฑทั่วไป แตการแกไขปรับปรุงผูกระทํ าความผิดนั้นก็ยังคงมีอุปสรรคอยู เนื่องจากเรือนจํ า  
ที่ประเทศไทยมีอยูนั้นมีขนาดใหญ บรรจุนักโทษเปนจํ านวนมากแตมีนักโทษมากกวาความจุ     
ของเรือนจํ า ทํ าใหเกิดความแออัดยัดเยยีด ผูคุมดูแลไมทั่วถึง ทํ าใหใชวิธีการแกไขปรับปรุงเพื่อให
เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดเปนรายบุคคลนั้นเปนไปไดยาก44 นอกจากนี้การลงโทษจํ าคุกเพื่อ
ปรับปรุงแกไขผูกระทํ าความผิดนี้ยังเหมาะสมที่จะนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดบางประเภทเทานั้น 
ไดแก ผูกระทํ าความผิดโดยไมไดตั้งใจ โดยผิดพลาดไป หรือโดยความจํ าเปนบางอยาง เปนตน 
เพราะบคุคลดงักลาวมใิชผูกระท ําความผดิโดยสนัดานจงึงายทีจ่ะปรบัปรงุแกไข สวนผูกระท ําความผดิ
ทีถู่กลงโทษจํ าคุกมาหลายครั้งแลว หรือเปนอาชญากรอาชีพ มีจิตใจชั่วราย โอกาสที่จะแกไขฟนฟู
ใหกลับตนเปนคนดนีัน้เปนไปไดยาก ดงันัน้ในปจจบุนัจงึควรทีจ่ะลงโทษผูกระท ําความผดิโดยค ํานงึถึง
วัตถุประสงคทั้งสี่ประการผสมผสานกันเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละราย 
อันจะน ําไปสูการปรบัปรงุแกไขผูกระท ําความผดิเพือ่ใหกลับเขาสูสังคมและด ําเนนิชวีติอยูในสงัคมได
ตอไป

2.3  แนวความคิดเก่ียวกับการเลี่ยงโทษจํ าคุก

การนํ าเอาระบบเรือนจํ ามาเปนมาตรการในการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดนั้น ไดมี
พัฒนาการมากกวาสองศตวรรษ โดยหวังวาจะนํ าเรือนจํ ามาเปนมาตรการลงโทษที่มีมนุษยธรรม
และเกิดประโยชนแกสังคมมากกวาการลงโทษที่ทรมานแบบเดิม แตเมื่อเวลาผานไปความเชื่อม่ัน
ในระบบเรอืนจ ําไดลดนอยลงตามล ําดบั เนือ่งจากระบบเรอืนจ ําไดสะทอนใหเหน็ผลกระทบทางลบ

                                                          
44 อุททิศ แสนโกศิก ค (ม.ป.ป.). วัตถุประสงคของการลงโทษ. หนา 293.
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ตอผูกระทํ าความผิดเองและตอสังคมสวนรวมหลายประการ เพราะแนวความคิดในระยะหลัง      
มกัเชือ่วาผูกระท ําความผดิทีเ่ขาไปอยูในเรอืนจ ํานัน้เปนผูมคีวามบกพรองทางบคุลิกภาพและทางสงัคม
ดังนั้นการแกไขปรับปรุงผูกระทํ าความผิดจึงมีความสํ าคัญและจํ าเปน โดยเฉพาะผูกระทํ าความผิด 
ทีก่ระท ําโดยพลัง้พลาดไปหรอืไมมสัีนดานเปนโจรผูราย ใหสามารถปรบัตวัเขากบัสงัคมภายนอกได
แตเนื่องจากสภาพเรือนจํ าที่ไมเหมาะสมสํ าหรับการแกไข และการลงโทษจํ าคุกยังเปนการแยก      
ผูกระทํ าความผิดออกจากสังคมโดยเด็ดขาด ท ําใหยากตอการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมภายหลัง
พนโทษ ดงันัน้ แนวความคดิเกีย่วกบัการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิโดยเลีย่งการลงโทษจ ําคกุจงึไดมี
การพฒันาและนํ ามาใชอยางแพรหลายและรวดเร็วมากขึ้น

 2.3.1 ความหมายของการเลี่ยงโทษจํ าคุก
การเลี่ยงโทษจํ าคุก หมายถึง การหลีกโทษจํ าคุก หรือการหลีกผลรายจากการใช

วธีิการจ ําคกุทีม่นษุยปถุุชนทัว่ไปพยายามหลกีหนใีหไกลทีสุ่ด โดยรัฐจ ําตองบงัคบัใหบคุคลเหลานัน้
รับเอาผลบางอยางจากการกระทํ าผิดไป แตทั้งนี้รัฐยังคงเปดโอกาสใหบุคคลที่สามารถกลับตัวเปน
คนดีและยงัคงอยูในสังคมตอไปได ซ่ึงการกระทํ าความผิดดังกลาวมิไดกอใหเกิดอันตรายตอสังคม
แตอยางใด โดยจะเลีย่งจากการลงโทษจ ําคกุมาเปนการลงโทษดวยรูปแบบอืน่ทีเ่หมาะสม45 นอกจากนี้
ยังอาจหมายถึงการใชมาตรการอื่นในการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดแทนการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ า
ความผดิในเรอืนจ ํา เชน การรอลงอาญา การลงโทษปรบั เปนตน ซ่ึงเปนมาตรการทีเ่กดิขึน้กอนทีผู่กระท ํา
ความผดิจะเขาสูเรือนจ ํา ท ําใหผูกระท ําความผดิไมถูกจ ํากดัอสิรภาพเลย กบัอกีกรณหีนึง่ทีเ่ปนมาตรการ
ซ่ึงนํ ามาใชหลังจากที่ผูกระทํ าความผิดไดถูกจองจํ าอยูในเรือนจํ ามาแลวระยะหนึ่ง และไดรับ      
การปลดปลอยออกสูสังคมอยางมีเงื่อนไขกอนครบกํ าหนดโทษอีกดวย ซ่ึงมาตรการดังกลาวนี้       
มคีวามหมายใกลเคยีงกบัการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิในชมุชน (Community – Based Correction)
กลาวคอื เปนการปฏบิตัติอผูกระท ําผิดในชมุชนแทน การลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําตามปกต ิซ่ึงการปฏบิตัิ
ตอผูกระทํ าความผิดในชุมชนนี้ หมายความถึง การใชมาตรการในการควบคุมและแกไขผูกระทํ า
ความผิดแบบตางๆ ที่ไดกระทํ าในชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในแตละชุมชนเขามาชวยแกไข 
ผูกระทํ าความผิด เชน พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัคร รวมทั้งเปดโอกาสใหองคกรเอกชนเขามา 
มสีวนรวมในการแกไขผูกระทํ าความผิดอีกดวย46

                                                          
45 วัชราภรณ จิตรชุม. (2545). การหลีกเล่ียงการลงโทษจํ าคุกโดยงานคุมประพฤติ ศึกษาเฉพาะอัตราโทษ

การรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา. หนา 33.
46 นัทธี จิตสวาง. เลมเดิม. หนา 115.
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การปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิโดยเลีย่งการลงโทษจ ําคกุนี ้ ถือไดวาเปนมาตรการ
เบีย่งเบนผูกระทํ าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) อยางหนึ่ง โดยมักจะมีเงื่อนไข
ตาง ๆ เขามากํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดตองปฏิบัติตาม ซ่ึงจะมีอยูหลายรูปแบบเพื่อนํ าไปบังคับใช
ใหเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละคนที่มีสาเหตุแหงการกระท ําเพื่อนํ าไปปรับปรุงแกไขตางกัน  
เชน การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ซ่ึงเปนมาตรการที่ทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมตอง
รับโทษจํ าคุกในเรือนจํ า แตตองมาพบเจาพนักงานคุมประพฤติตามเวลาที่กํ าหนด ตองทํ างาน
สาธารณะประโยชนโดยไมไดรับคาตอบแทน ตองจายคาชดเชยใหแกผูเสียหาย หรือการใชมาตรการ
คมุขังเปนชวงระยะเวลา เปนตน โดยมาตรการดังกลาวขางตนนี้เหมาะสมสํ าหรับผูกระทํ าความผิด
คร้ังแรก หรือกระท ําความผดิดวยความพลัง้พลาด ไมมสัีนดานชัว่ราย หรือผูกระท ําความผดิซึง่ตองโทษ
จํ าคุกระยะสั้น หากนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามาใชบังคับ ยอมทํ าใหผูกระทํ าความผิด
ดงักลาวไดรับผลกระทบจากการลงโทษนอยกวาการถกูจ ําคกุในเรอืนจ ํา และยงัท ําใหผูกระท ําความผดิ
มีศักยภาพในการดํ าเนินชีวิตอยูในสังคมไดตอไป อันจะเปนประโยชนแกตัวผูกระทํ าความผิด 
ครอบครัวและสังคมมากยิ่งขึ้น

2.3.2 วัตถุประสงคของการเลี่ยงโทษจํ าคุก
การปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยเลี่ยงการลงโทษจํ าคุกนี้ เปนแนวความคิด    

ที่ใชรูปแบบการลงโทษลักษณะตางๆ ที่มีอยูอยางหลากหลายมาใชลงโทษกับผูกระทํ าความผิด 
(Diversion Programming in Criminal Justice) และมุงที่จะใชวิธีการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิด    
ในชมุชน ใหสอดคลองกับผูกระทํ าความผิดแตละคน โดยดูจากพฤติกรรมแหงการกระทํ าความผิด
และฐานความผิดซึ่งมีวัตถุประสงคที่สํ าคัญดังนี้47

(1) เพื่อเปนการลดความเสียหายของโทษจํ าคุกระยะสั้น หรือลบรอยมลทิน   
แกผูตองขงัทีก่ระท ําความผดิลหโุทษจากการถกูคมุขงัในเรอืนจ ํา และเปนการลดโอกาสในการเรยีนรู
หรือถายทอดเทคนิคอาชญากรรมจากผูตองขังที่เปนอาชญากรอาชีพ อันอาจจะทํ าใหกลายเปน
อาชญากรอาชีพไปในที่สุด และยังสามารถกลับเขาสูสังคมใชชีวิตไดตามปกติ ไมถูกตราหนาวาเปน
คนขีค้กุ หรือถูกตัดออกจากครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทํ าใหเกิดปญหาอื่น
ตามมา

                                                          
47 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 570.
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(2) เพือ่เปดโอกาสใหผูกระท ําความผดิไดปรับสภาพชวีติในชมุชนอสิระใหดยีิง่ขึน้
โดยผูกระท ําความผิดจะไดรับคํ าแนะนํ าจากเจาหนาที่ที่คอยควบคุม สอดสองดูแล และใหคํ าปรึกษา 
ตลอดจนใหความชวยเหลือในดานตางๆ เพือ่ใหผูกระท ําความผดิสามารถปรบัตวัเองในการด ําเนนิชวีติ
ประจ ําวนัไดตามปกติ สามารถประกอบอาชีพ อยูรวมกับญาติพี่นองได อีกทั้งยังจะทํ าใหผูกระทํ า
ความผิดไดทราบความเจริญกาวหนาของโลกที่เปล่ียนแปลงไป และไมกลับไปติดตอกับสังคม    
ในเรือนจํ าอีก

(3) เพื่อลดความแออัดยัดเยียดของสถานที่คุมขัง โดยเรือนจํ าควรเปนสถานที่   
ที่เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดรายแรงที่เปนอันตรายตอสังคม ซ่ึงตองควบคุมตัวไวหรือตัดออก
จากสงัคมเปนเวลานาน อันจะทํ าใหสังคมเกิดความปลอดภัยมากขึ้น

(4) เพื่อชวยประหยัดงบประมาณของรัฐที่ตองนํ ามาเปนคาใชจายในการเลี้ยงดู 
ผูตองขงับางประเภททีไ่มจ ําเปน เชน ผูกระท ําความผดิเลก็นอย หรือกระท ําความผดิโดยพล้ังพลาดไป
หรือผูทีก่ระทํ าความผิดไปเพราะมีเหตุจํ าเปนตาง ๆ มิไดเกิดจากจิตใจชั่วราย ซ่ึงหากใชมาตรการอื่น
แทนการลงโทษจํ าคุก ทํ าใหผูกระทํ าความผิดสามารถกลับเขาสูสังคม ทํ างานหาเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครวัตอไปได ท ําใหรัฐไมจ ําตองเสยีคาใชจายในการดแูลผูกระท ําความผดิประเภทนีแ้ละครอบครวั
ของบุคคลดังกลาวเลย

2.3.3 รูปแบบของการเลี่ยงโทษจํ าคุก
การปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยเลี่ยงการลงโทษจํ าคุกนั้น เปนแนวทาง     

การลดจ ํานวนผูตองขงัในเรอืนจ ํา ซ่ึงจะท ําใหการบรหิารเรอืนจ ํามปีระสทิธภิาพมากขึน้ และยงัท ําให
การฟนฟูผูกระทํ าความผิดเปนไปอยางเหมาะสมอีกดวยโดยมาตรการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิด
โดยเลี่ยงโทษจํ าคุกนั้นไดใชกันอยูอยางแพรหลายและเปนสากลเพื่อเบี่ยงเบนผูกระทํ าความผิด  
ออกจากกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีอยูหลายประเภท และหลายรูปแบบตางกันไปตามแตละขั้นตอน
ของกระบวนการยตุธิรรมทีอ่าจน ําไปใชไดกบัผูตองหา จ ําเลย และผูกระท ําความผดิ โดยมกีารก ําหนด
เงือ่นไขใหบุคคลเหลานี้ปฏิบัติแทนการจํ าคุก ซ่ึงมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกนี้อาจแบงเปน 2 รูปแบบ 
กลาวคือ การใชมาตรการลงโทษผูกระทํ าความผิดแบบไมควบคุมตัว(Non-Custodial Penalties) เชน 
การรอลงอาญาดวยการคุมประพฤติ การลงโทษปรับ การชดใชคาเสียหาย การใหผูกระทํ าความผิด
ท ํางานสาธารณะทดแทนการลงโทษจ ําคกุ เปนตน48 ซ่ึงในบางประเทศกม็รูีปแบบการลงโทษทีค่ลายกบั
มาตรการดังกลาว โดยถือวาเปนมาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate Sanction) ทีม่ีระดับ

                                                          
48 David Biles. Crime and Justice in Australia. p. 102.
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ความเขมงวดมากกวาการคุมประพฤติทั่วไป แตไมถึงกับการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า โดยจะแบง
ระดับความเขมงวดในการควบคุมสอดสองดูแลและผลกระทบที่ผูกระทํ าความผิดแตละคนจะไดรับ
ตางกนัออกไป ประกอบดวย การปรับ การคุมความประพฤติ โดยเขมงวด การริบทรัพย การจาย   
คาชดเชยแกผูเสียหาย การทํ างานสาธารณะ การกักขังผูกระทํ าความผิดไวในบานของตัวเองโดยใช
เครือ่งมอือิเลคทรอนกิส การสงตวัเขาคายทหาร การใชศนูยรายงานตวั การใชศนูยควบคมุในชมุชน 49

เปนตน
 สวนการลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยเลี่ยงโทษจํ าคุกอีกรูปแบบหนึ่งนั้น คือ 
การใชมาตรการลงโทษแบบกึ่งควบคุม (Semi-Custodial Penalties) เชน การปรับ การสั่งปลอย  
โดยมเีงื่อนไข การทํ าทัณฑบน การคุมประพฤติแบบเขมงวด การรอการลงโทษ การคุมขังเปนชวง
ระยะเวลา  การท ํางานกอนปลดปลอย การพกัการลงโทษ 50 เปนตน ซ่ึงมาตรการดงักลาวจะคลายกบั
การลงโทษจํ าคุก แตผูกระทํ าความผิดจะถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายเพียงบางชวงเวลาโดยผูกระทํ า
ความผดิยงัสามารถใชชีวติอยูในสงัคมไดตามปกต ิอีกทัง้เมือ่ถึงเวลาทีต่องถูกควบคมุตวัทางเจาหนาที่
กช็วยฟนฟูผูกระทํ าความผิดใหกลับตนเปนคนดีไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก ไมมีปญหาครอบครัว  
และยังเปนการขมขูผูกระทํ าความผิดทํ าใหรูสึกกลัวในการที่จะกระทํ าความผิดอีกเพราะไมตองการ
ทีจ่ะสญูเสยีอิสรภาพโดยเดด็ขาด ซ่ึงทัง้สองมาตรการดงักลาวนัน้มวีตัถุประสงคทีเ่นนถึงการปองกนั
สังคมโดยพยายามสรางรูปแบบของมาตรการแกไขฟนฟูและควบคุมดูแลผูกระทํ าความผิดใหมี
ความเหมาะสมและหลากหลายมากกวาการจ ําคกุและการคมุประพฤติ โดยจะตองน ํามาใชใหเหมาะสม
กบัผูกระท ําความผดิแตละประเภท อีกทัง้ยงัเปนการลดคาใชจายของรฐัในการคมุขงัผูกระท ําความผดิ
อีกดวย ซ่ึงรูปแบบของการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยเลี่ยงโทษจํ าคุกนั้นสามารถจํ าแนก
ลักษณะตางๆ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมไดดังตอไปนี้

2.3.3.1 ขัน้ตอนกอนเขาสูกระบวนการยตุธิรรม เปนการเลีย่งหรือเบีย่งเบนผูกระท ํา
ความผิดออกไปจากกระบวนการยุติธรรม เชน ใชศาลหมูบาน หรือมาตรการทางสังคมสงเคราะห
โดยหนวยงานดานสวัสดิการกับผูกระทํ าความผิด เปนตน เปนการใชชุมชนบํ าบัด ซ่ึงจะใชกับ       
ผูกระทํ าความผิดเพียงเล็กนอยไมเปนอันตรายตอสังคม สามารถจะใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ 
อันจะเปนการลดคดทีีจ่ะเขาสูกระบวนการยตุธิรรมไดอยางเดด็ขาด เพราะผูกระท ําความผดิจะไมตอง
เขาสูกระบวนการยุติธรรมเลย ซ่ึงแนวทางที่สํ าคัญและมีการนํ ามาใชไดแก การระงับขอพิพาท  

                                                          
49 Carlson Norman A. Op.cit.
50 David Biles. Op.cit.
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นอกศาล51 อันเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาลได อีกทั้งยังเปนการเยียวยา
ความเสยีหายและเกดิส ํานกึในการกระท ําของผูกระท ําความผดิ และการใหอภยัและยอมรบัการชดใช
ของผูไดรับความเสยีหาย นอกจากนีเ้มือ่ขอพพิาทดงักลาวไดระงบัไปแลว คูกรณกีย็งัสามารถทีจ่ะอยู
รวมกันในสังคมไดอยางปกติสุขดวย

การระงับขอพิพาทนอกศาลนี้อาจดํ าเนินการในลักษณะไมเปนทางการ
ในระดบัชมุชน ที่เรียกวาศาลหมูบาน โดยเปนรูปแบบที่เรียกวา การใชอนุญาโตตุลาการ กลาวคือ 
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น คูกรณีจะอาศัยบุคคลที่สามซึ่งเปนผูที่ทั้งสองฝายเชื่อถือหรือเปนผูที่ไดรับ
ความเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไปเขามาเปนคนกลางในการไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือการใหบุคคล 
ทีถู่กตัง้ขึน้มาเปนอนญุาโตตลุาการเขามาท ําหนาทีต่ดัสนิขอพพิาททีเ่กดิขึน้ ซ่ึงรูปแบบทีไ่มเปนทางการ
ดังกลาวนี้ ไดพัฒนาจากอดีตจนถึงปจจุบันมากขึ้นจนทํ าใหมีรูปแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ซ่ึงเดิมไดนํ ามาใชระงับขอพิพาททางแพงเปนจํ านวนมาก ตอมาก็นํ ามาใชในการระงับ    
ขอพิพาททางอาญาและทางปกครองมากขึ้น แตดวยขอจํ ากัดทางกฎหมายทํ าใหการดํ าเนินการ      
ดงักลาวไมปรากฏใหเหน็ชดัเจน ตางจากการปรบั การคมุประพฤต ิ ทีม่กีฎหมายรองรบัไวอยางชดัเจน
และนํ ามาใชกันอยางแพรหลาย

2.3.3.2 ขัน้ตอนระหวางการพจิารณาในกระบวนการยตุธิรรม ซ่ึงผูกระทํ าความผดิ
ไดเขาสูกระบวนการยตุธิรรมแลว แตเมือ่พจิารณาจากลกัษณะความผดิทีก่ระท ําประกอบกบัปจจยัอ่ืนๆ
แลว ผูกระท ําความผดิไมควรทีจ่ะถกูลงโทษถงึจ ําคกุ โดยรูปแบบตางๆ ทีจ่ะน ํามาใชนัน้กข็ึน้อยูกบัวา
คดนีัน้อยูในขัน้ตอนของหนวยงานใดเปนผูรับผดิชอบ กลาวคอื อยูในขัน้ตอนระหวางการด ําเนนิคดี
ของตํ ารวจ หรือการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ หรือระหวางการพิจารณาของศาล ซ่ึงใน  
แตละขั้นตอน ก็มีวิธีที่แตกตางกันออกไป เชน
 (1) ในระหวางการดํ าเนินคดีของตํ ารวจ  เปนวิธีการที่จะทํ าใหคดีเล็กๆ 
นอยๆ เสร็จสิ้นไปจากกระบวนการยุติธรรมอีกทั้งยังเปนการลดภาระของศาลและพนักงานอัยการ
ดวยโดยถือวาเปนการเลิกคดีอาญา ในความผิดเล็กๆ นอยๆ และความผิดที่มีโทษปรับใหเสร็จสิ้น
ไปจากชั้นเจาพนักงาน โดยการเลิกคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย  
ม ี2 กรณี กลาวคือ การเลิกคดีอาญาโดยยอมชํ าระคาปรับและการเลิกคดีอาญาโดยการเปรียบเทียบ52

                                                          
51 วรรณี วงศาสุลักษณ. (2547, มิถุนายน-กรกฎาคม). “การระงับขอพิพาททั้งในและนอกศาล :

มาตรการหนึ่งในการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล.” วารสารยุติธรรม, ปท่ี 4, ฉบับที่ 5. หนา 47-48.
52 คณิต  ณ นคร ข (2546). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 346-347.
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(1.1) การเลิกคดีอาญาโดยยอมชํ าระคาปรับ ตามมาตรา 37 (1)
บัญญัติวา “ในคดีโทษปรับสถานเดียว คดีอาญาเลิกกันไดเม่ือผูกระทํ าความผิดยินยอมเสียคาปรับ 
ในอัตราอยางสูงสํ าหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ีกอนศาลพิจารณา” และ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 79 บญัญัติวา “ในคดท่ีีมีโทษปรับสถานเดียว ถาผูท่ีตองหาวากระทํ าความผิด
น ําคาปรบัในอัตราอยางสูงสํ าหรับความผิดนั้นมาชํ าระกอนท่ีศาลเริ่มตนสืบพยาน ใหคดีนั้นเปนอัน
ระงบัไป” เมือ่ผูกระท ําความผดิยอมช ําระคาปรบัยอมท ําใหคดอีาญาระหวางรฐักบัผูถูกกลาวหาเลกิกนั

(1.2) การเลิกคดีอาญาโดยการเปรียบเทียบ ตามมาตรา 37 และ
มาตรา 38 ซ่ึงไดวางหลกัเกณฑในการเปรยีบเทยีบไว กลาวคอื คดทีีเ่ปรยีบเทยีบไดนัน้จะตองเปนคดี
ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินสองพันบาท และความผิด     
ทีก่ฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหเปรียบเทียบได เชน พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 163 เปนตน โดยกฎหมายไดก ําหนดใหเจาพนกังานเปนผูก ําหนดคาปรบัซึง่ผูตองหาจะตองช ําระ
และเมื่อผูตองหาไดชํ าระคาปรับตามจํ านวนที่เจาพนักงานกํ าหนดไวภายในเวลาอันสมควรแลว   
แตตองไมเกนิสบิหาวนั คดนีัน้เปนอันเสรจ็เดด็ขาด แตถาผูตองหาไมยนิยอมช ําระตามทีเ่ปรยีบเทยีบ
หรือยนิยอมแลว แตไมยอมชํ าระเงินคาปรับภายในเวลาที่กํ าหนด ก็จะตองดํ าเนินคดีตอไป

การเปรียบเทียบปรับถือไดวาเปนการลงโทษตอทรัพยสิน
ของผูกระทํ าความผิดโดยเชื่อวาเปนการลงโทษเพื่อปองปรามหรือขมขู ทํ าใหผูกระทํ าความผิด      
มคีวามเข็ดหลาบ ไมกระทํ าผิดซ้ํ าอีก และยังเปนวิธีการที่สามารถลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาลดวย

(2) ระหวางการพจิารณาสัง่ฟองคดขีองพนกังานอยัการ กอ็าจใชมาตรการ
ชะลอการฟอง ทีใ่หอํ านาจพนกังานอยัการใชดลุพนิจิในการสัง่ชะลอการฟองคดแีกผูกระท ําความผดิ
บางประเภทเอาไวกอนหากเห็นวา ถามีการฟองรองตอไปจะเปนผลเสียตอผูตองหาหรือสังคม    
จากนัน้กป็ลอยผูกระท ําความผดิไปโดยมเีงือ่นไข เชน เงือ่นไขการคมุประพฤตภิายในระยะเวลาหนึง่
หากไมมีการกระทํ าผิดเงื่อนไขหรือมิไดไปกระทํ าความผิดที่ใดอีก พนักงานอัยการก็จะสั่งไมฟอง  
ผูตองหานัน้ แตหากกระทํ าผิดขึ้นอีก หรือกระทํ าผิดเงื่อนไข ก็จะถูกฟองรองในคดีที่ชะลอไวและ
ในคดีที่ทํ าผิดใหมอีกดวย53 โดยในประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการชะลอ      
การฟองขึ้นมาใชอยางเปนรูปธรรม แตทางอัยการสูงสุดไดมีการผลักดันใหมีพระราชบัญญัติชะลอ
การฟองขึน้มาใชซ่ึงยงัคงอยูในระหวางการพจิารณาของรฐัสภา แตในพระราชบญัญตัฟินฟสูมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติใหอํ านาจพนักงานอัยการในการนํ ามาตรการชะลอการฟอง   

                                                          
53 นัทธี จิตสวาง. เลมเดิม. หนา 126.
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มาใชไดเปนครั้งแรกอันเปนบทบัญญัติเฉพาะที่นํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่เสพยาเสพติดเทานั้น 
มไิดมีผลบังคับเปนการทั่วไป

(3) ระหวางการพิจารณาคดีของศาล
เมือ่คดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลแลว ผูพิพากษาจะทํ าการสืบพยาน

คูความทั้งสองฝายเพื่อใหทราบขอเท็จจริง อันนํ าไปสูการพิพากษาลงโทษผูกระทํ าความผิด ซ่ึงโทษ
ที่ผูกระทํ าความผิดจะไดรับนั้นตองมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา โดยผูกระทํ าความผิด   
จะถูกลงโทษสถานใดนั้นขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลในการก ําหนดโทษใหมคีวามเหมาะสมกับระดับ
ความรุนแรงของผูกระทํ าความผิดแตละคน โดยทั่วไปนั้นระดับความรุนแรงที่ศาลจะนํ ามาใช      
ในการลงโทษผูกระท ําความผดินัน้อาจแบงเปน 3 ระดบั กลาวคอื การลงโทษขัน้ตํ ่า (Minimum) ไดแก
การจายคาชดเชยแกผูเสยีหาย (Restitution) การปรบัเปนรายวนั (Day fines) การรบิทรพัย (Forfeitures)
การท ํางานบรกิารสงัคม (Community service) และการคมุประพฤตทิัว่ไป (Probation) เปนตน การลงโทษ
ระดับกลาง (Intermediate Sanction) ไดแก การคุมประพฤติแบบเขมงวด (Intensive supervision) 
การคมุขงัผูกระท ําความผดิในทีอ่ยูอาศยั (House arrest) การควบคมุผูกระท ําความผดิโดยใชเครือ่งมอื  
อิเลคทรอนคิส (Electronic monitoring) ศนูยรายงานตวั (Day reporting center) และศนูยควบคมุในชมุชน
(Residential community corrections) ศนูยกกัขงัผูถูกคมุความประพฤต ิ (Probation Detention Center)
การคมุประพฤตแิบบฝกคายทหาร (Probation Boot Camp) เปนตน ซ่ึงการลงโทษขัน้ตํ ่าและการลงโทษ
ระดับกลางดังกลาว ถือไดวาเปนมาตรการไมควบคุมตัว (Non – Custodial Measure) อยางหนึ่ง และ
การลงโทษขั้นสูงสุด ไดแก การลงโทษกักขัง (Jail) หรือการจํ าคุกในเรือนจํ า (Prison) เปนตน      
ซ่ึงถือไดวาเปนมาตรการควบคุมตัว (Custodial Measure) นอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษผูกระทํ า
ความผิดที่มีความรุนแรงมากกวาการลงโทษแบบไมควบคุมตัว แตไมถึงกับจํ าตองลงโทษผูกระทํ า
ความผดิดวยการควบคมุตวัไวในเรอืนจ ํา ซ่ึงเรยีกวา มาตรการกึง่ควบคมุ (Semi – Custodial Measure)
ไดแก การคุมขังเปนชวงระยะเวลา (Periodic Detention) และระบบบานกึ่งวิถีหรือศูนยควบคุม     
ในชุมชน (Half – Way House or Detention Center) โดยแตละรูปแบบอธิบายพอสังเขปได ดังนี้
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(3.1) มาตรการไมควบคุมตัวผูกระทํ าความผิด (Non – Custodial 
Measure)

(3.1.1) การใชมาตรการลงโทษขั้นตํ่ าตอผูกระทํ าความผิด
(Minimum Sanction) ไดแก

- การจายคาชดเชยแกผูเสียหาย (Restitution) เปน
วิธีการที่ศาลนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดเล็กนอย ไมมีความรุนแรงและไมเปนอันตรายตอสังคม 
โดยวิธีการดังกลาวนี้เร่ิมมีการใชบังคับอยางจริงจังในประเทศอเมริกาตั้งแตป ค.ศ. 1970 ซ่ึงศาล   
มกัจะน ํามาใชควบคูกับการคุมประพฤติ วัตถุประสงคสํ าคัญของวิธีการนี้นั้น ตองการใหผูเสียหาย
ลดความคิดที่จะแกแคนผูกระทํ าความผิดลงโดยใชวิธีการชดเชยความเสียหายอันทํ าใหผูเสียหาย  
ไดรับประโยชนตางๆ จากผูกระทํ าความผิดแทน นอกจากนี้ยังชวยปองกันมิใหผูกระทํ าความผิด  
ไดกระทํ าความผิดซ้ํ าขึ้นอีกและยังเปนการชวยแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดอีกดวย เพราะวิธีการ  
ดงักลาวสามารถเหน็ไดชัดเจนเปนรปูธรรมและผูกระท ําความผดิจะตองเปนผูชดเชยความเสยีหายนัน้
ดวยตัวเองทํ าใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบจากการกระทํ าความผิดของตนอยูบาง ผูกระทํ าความผิด
มักยินยอมจายคาชดเชยตามที่กํ าหนด เพราะสงผลใหผูกระทํ าความผิดยังคงใชชีวิตอยูในสังคม 
ประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัวไดตามปกติ โดยคาชดเชยดังกลาวนั้นศาลจะใชดุลพินิจกํ าหนด      
ใหเหมาะสมกบัความรายแรงทีผู่เสียหายไดรับ ซ่ึงมกัจะเปนสวนหนึง่ของคาเสยีหายทีแ่ทจริงเทานัน้
โดยอาจคํ านวณจากคาใชจายในการรักษาพยาบาลหรือคาขาดรายไดจากการหยุดงาน เปนตน      
ตางจากการจายคาชดเชยความเสยีหายในทางแพงทีต่องเปนไปตามความเสยีหายทีแ่ทจรงิ อาจกลาวไดวา
การจายคาชดเชยความเสียหายนี้นํ าไปสูการปรองดองกันระหวางผูกระทํ าความผิดและผูเสียหาย 
ซ่ึงในประเทศอเมริกานิยมนํ ามาใชในกระบวนการยุติธรรมสํ าหรับเด็ก54

- การปรับเปนรายวัน (Day fines) เปนวิธีการจาย
คาปรับที่คํ านวณจํ านวนเงินตามความเหมาะสมกับรายได ฐานะ และความสามารถในการจาย    
ของผูกระทํ าความผิดแตละคน โดยเริ่มปรากฏใชบังคับในคํ าพิพากษาของศาลในประเทศทางเหนือ
ของยโุรปมาหลายปแลว ตอมาไดมกีารน ํามาใชบงัคบัในประเทศอเมรกิาเพือ่ทดแทนการปรบัแบบเดมิ
ทีค่ ํานงึถึงแตความผดิทีเ่กดิขึน้เพยีงอยางเดยีว ท ําใหผูกระท ําความผดิทีม่รีายไดนอยไมมเีงนิเพยีงพอ
ในการเสยีคาปรบัตองถูกลงโทษอืน่แทน เชน การกกัขงัแทนคาปรบั เปนตน ตางจากผูกระท ําความผดิ
ทีม่ฐีานะรํ ่ารวยซึง่กระท ําความผดิฐานเดยีวกนัแตมทีนุทรพัยเพยีงพอทีจ่ะจายคาปรบัไมตองรับผลราย
จากการลงโทษ ซ่ึงผลของการปรับดังกลาวบางครั้งทํ าใหเกิดความไมยุติธรรม อีกทั้งยังเปนการยาก

                                                          
54 Allen, Harry E. (2004). Corrections in America: An Introduction (10 th ed.). p. 143.
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ทีจ่ะก ําหนดคาปรบัใหเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิทีม่ฐีานะแตกตางกนัได เพราะคาปรบัทีสู่งเกนิไป
ยอมท ําใหผูกระทํ าความผิดที่ยากจนไมสามารถหาเงินมาจายได สวนคาปรับที่ตํ่ าเกินไปก็อาจทํ าให
ผูกระท ําความผดิทีม่ฐีานะรํ ่ารวยไมรูสํ านกึในการกระท ําของตนอนัเปนเหตใุหเกดิการกระท ําความผดิซํ ้า
ไดงาย

การปรบัรายวนัดงักลาวนี ้ เมือ่ศาลก ําหนดใหผูกระท ํา
ความผดิชํ าระคาปรับแลว หากผูกระทํ าความผิดไมสามารถจายไดครบในคราวเดียว ก็สามารถผอน
คาปรบันัน้เปนงวดๆ ไดตามระยะเวลาที่กํ าหนด โดยการกํ าหนดคาปรับนั้น ศาลจะคํ านึงถึงภาระ
และสถานะทางการเงนิ หนาทีก่ารงานของผูกระท ําความผดิแตละคนประกอบดวย วธีิการดงักลาวนี้
จะชวยใหผูกระท ําความผดิทีม่ฐีานะตางกันชํ าระคาปรับจํ านวนตางกันตามความเหมาะสมของฐานะ
ทางการเงินทํ าใหการชํ าระคาปรับมีความยุติธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังทํ าใหมีผูฝาฝนการจายคาปรับ   
มจี ํานวนนอยลงดวย

- การริบทรัพย (Forfeitures) เปนโทษที่มีมาตั้งแต
สมัยโบราณซึ่งเดิมถือไดวาเปนโทษที่มีความรายแรงและสงผลตอครอบครัวผูกระทํ าความผิด    
มากเกนิไป เนื่องจากผูกระทํ าความผิดจะตองถูกริบทรัพยสินทั้งหมดมาเปนของรัฐ ดวยเหตุดังกลาว
จึงยกเลิกและเปลี่ยนแนวคิดในการริบทรัพยมาเปนการริบเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับความผิด55 ดังนี้        
จงึกลาวไดวา การรบิทรพัยเปนวธีิการทีท่ ําใหผูกระท ําความผดิสญูเสยีทรพัยสินตางๆ ทีจ่ะตองถูกริบ
ซ่ึงศาลมักนํ าไปใชเพื่อเสริมกับมาตรการอื่น ซ่ึงทรัพยที่จะถูกริบนั้นตองเปนทรัพยที่นํ าไปใช       
ในการกระท ําความผดิหรือเปนทรพัยสินทีม่อียูโดยผิดกฎหมาย เปนตน อันจะสงผลเพือ่ใหสอดคลอง
กับการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดเนื่องจากตองสูญเสียทรัพยสินของตนไป อีกทั้งยังเปนการขมขู
ผูกระท ําความผิดดวย เพราะทํ าใหเกิดความหลาบจํ า เนื่องจากทรัพยที่ริบนั้นบางชนิดมีราคาสูง เชน 
การกระท ําความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมหรือการคายาเสพติดที่มีรายไดและกํ าไรจํ านวนมาก 
หากมีการริบทรัพยก็จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดไดรับความเสียหายทางทรัพยสินมากพอสมควร    
อีกทั้งยังเปนการตัดโอกาสมิใหผูกระทํ าความผิดใชทรัพยสินที่ถูกริบเปนเครื่องมือในการกระทํ า
ความผิดซํ้ าอีกดวย

- การทํ างานบริการสังคม (Community service)
คอืการก ําหนดใหผูกระท ําความผดิตองท ํางานสาธารณะประโยชนตามทีไ่ดรับมอบหมายใหแกสังคม
โดยไมไดรับคาตอบแทนจากการท ํางาน เพือ่ชดเชยความผดิทีต่นไดกระท ําใหกบัสังคมภายใตการดแูล
สอดสองของพนักงานคุมประพฤติ โดยมากจะเปนการทํ างานใหกับองคกรการกุศล หรือองคกร

                                                          
55 ณรงค ใจหาญ. เลมเดิม. หนา 81.
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สาธารณะที่ไมหวังผลกํ าไรตอบแทน เชน เปนอาสาสมัครในโรงพยาบาล ทํ าความสะอาดถนน    
ท ําความสะอาดสถานที่สาธารณะตางๆ ไดแก โบสถ โรงเรียน หรือสรางที่จอดรถ สนามเด็กเลน 
บานพักคนชรา ขับรถใหคนชราในสถานพยาบาล ซอมแซมสถานที่ราชการ เปนตน นอกจากนี้    
ในชวงหลังหากผูกระทํ าความผิดเปนทันตแพทย ศาลก็อาจกํ าหนดใหบุคคลดังกลาวไปชวยตรวจ
รักษาฟนใหแกประชาชนในศูนยทันตกรรม เปนเวลา 100 ช่ัวโมง หรือหากผูกระทํ าความผิด      
เปนแพทยทัว่ไป ศาลอาจก ําหนดใหไปตรวจรกัษาผูปวยหรือไปใหบริการทางการแพทยแกผูถูกคมุขงั
ในเรอืนจํ าทุกวันเสารเปนเวลา 50 ช่ัวโมง เปนตน56 ปจจุบันศาลในตางประเทศไดนํ าวิธีการทํ างาน
บริการสังคมไปใชกับผูกระทํ าความผิดอยางกวางขวางซึ่งแตละประเทศมีระยะเวลาในการทํ างาน
ไมเทากัน  เชน ประเทศนวิซีแลนด มีการสั่งใหผูถูกคุมความประพฤติทํ างานบริการสังคมประมาณ 
8 – 200 ช่ัวโมง ประเทศอเมริกา กํ าหนดใหทํ างานบริการสังคมประมาณ 200 – 300 ช่ัวโมง       
สวนประเทศไทยไดก ําหนดใหท ํางานบรกิารสงัคมประมาณ 12 – 200 ช่ัวโมง เปนตน โดยศาลเหน็วา
หากน ําวธีิการดงักลาวมาใชเปนเงือ่นไขของการคมุประพฤตผูิกระท ําความผดิ จะท ําใหผูถูกคมุความประพฤติ
รูจกัท ํางาน เกิดความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น

- การคุมประพฤติท่ัวไป (Probation)  เปนมาตรการ
ในการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิโดยเลีย่งโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําอยางหนึง่ทีไ่ดน ํามาใชอยางเปนสากล
โดยเริม่มองผูกระทํ าความผดิในภาพพจนทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิทีม่ทีศันคตวิา อาชญากรเปนคนชัว่ราย
ไมสมควรใหอภัยกลับกลายเปนวา อาชญากรเปนผูที่เกิดมาตองประสบกับความโชคราย เปนผูปวย
ของสงัคมทีต่องเยยีวยาแกไขมากกวาการลงโทษเพือ่แกแคนแตเพยีงอยางเดยีว ซ่ึงมาตรการอยางหนึง่
ที่นํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดก็คือการคุมประพฤติ โดยการคุมประพฤตินี้เปนมาตรการอยางหนึ่ง 
ที่มิใชโทษ แตไดพัฒนามาจากพื้นฐานของการลงโทษที่มีวัตถุประสงคในการแกไขฟนฟูผูกระทํ า
ความผดิ ในแตละประเทศจะมรูีปแบบ การก ําหนดเงือ่นไขตางๆ และวธีิการเพือ่บงัคบัควบคมุพฤตกิรรม
ของผูกระทํ าความผิดแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปรัชญาทางกฎหมายและการเมืองของประเทศ
นั้นๆ57

การคมุประพฤตนิัน้มตีนก ําเนิดมาจากประวัติศาสตร
กฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกาโดยมาจากแนวความคิดของ John Augustus      
ซ่ึงถือเปนบดิาของการคมุประพฤต ิ โดยไดริเร่ิมน ําผูกระท ําความผดิทีจ่ะถกูสงตวัเขาเรอืนจ ําเขามารบั
การควบคุมดูแลในบานของเขาเอง และไดใหคํ าแนะนํ า ใหความชวยเหลือในการแกไขผูกระทํ า

                                                          
56 Allen, Harry E. Op.cit. p. 147.
57 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 23.
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ความผิด อีกทั้งยังหาสาเหตุและแกไขที่เหตุของการกระทํ าความผิดดังกลาวจนบรรลุผลสํ าเร็จ      
ซ่ึงถือไดวาเปนรูปแบบของการคุมประพฤติคร้ังแรก และไดมีการพัฒนารูปแบบการคุมประพฤติ 
มาจนถึงปจจุบันและไดใชบังคับอยางแพรหลาย โดยรูปแบบการคุมประพฤติไดปรากฏชัดเจนขึ้น
ในป ค.ศ.1878 ในมลรฐั Massachusetts กลาวคอื มกีารออกกฎหมายเกีย่วกบัการคมุประพฤตขิึน้มาใช
มกีารจดัตัง้องคกร เจาหนาที่ มารองรับการบังคับใชกฎหมายดังกลาว อันเปนพื้นฐานที่พัฒนามาสู
รูปแบบการคมุประพฤตใินปจจบุนั โดยการคมุประพฤตดิงักลาวนีถื้อไดวาเปนมาตรการทางเลอืกหนึง่
ทีน่ ํามาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดที่ไมตองถูกจํ าคุกในเรือนจํ า แตเปนมาตรการที่มีความเขมงวด
นอยทีสุ่ด เพราะผูกระทํ าความผิดยังสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติภายใตการสอดสองดูแล
ของพนักงานคุมประพฤติ หรืออยูภายใตเงื่อนไขอื่นๆ ที่ศาลกํ าหนดไวดวย58 โดยผูที่จะไดรับ     
การคุมประพฤตินั้นในประเทศอเมริกาศาลจะพิจารณาความเหมาะสมจากรายงานกอนการพิจารณา
และกฎหมายในแตละรัฐของผูกระทํ าความผิดแตละคน ซ่ึงมักจะนํ าไปใชกับผูกระทํ าความผิด       
ทีไ่มรายแรง หรือเปนผูกระทํ าความผิดครั้งแรก ไมมีประวัติอาชญากรมากอน เปนผูกระทํ าความผิด
เกี่ยวกับทรัพย ผูกระทํ าความผิดที่มีโอกาสในการกระทํ าผิดซ้ํ านอย เปนตน ซ่ึงผูกระทํ าความผิด   
ดังกลาวเพียงใชมาตรการควบคุมดูแลสอดสองเพียงเล็กนอยก็เพียงพอที่จะแกไขฟนฟูและปองกัน
การกระทํ าผิดซ้ํ าแลว

เงื่อนไขการคุมประพฤติของประเทศตางๆ มักจะมี
วตัถุประสงคหลักทีเ่หมอืนกนั กลาวคอื เพือ่ตองการใหผูกระท ําความผดิสามารถปรบัปรงุพฤตกิรรม
ทีเ่ปนสาเหตขุองการกระท ําความผดิได สวนในรายละเอยีดนัน้กจ็ะแตกตางกนัไป เชนในเรือ่งเกีย่วกบั
ความรนุแรงของความผิด ประเภทของความผิด ซ่ึงการที่ศาลจะมีคํ าส่ังใหมีการคุมประพฤติไดนั้น 
ศาลจะตองคํ านึงถึงพฤติกรรม หรือบุคลิกภาพของผูกระทํ าความผิดวามี อายุ อุปนิสัย สุขภาพ 
ครอบครวั สภาพจิตใจ อยางไร ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยก็ไดบัญญัติไวชัดเจน
ตามมาตรา 56 รูปแบบของการคมุประพฤตนิีไ้ดพฒันามาจากการรอการก ําหนดโทษและรอการลงโทษ
ซ่ึงศาลจะสั่งใหคุมประพฤติโดยไมมีคํ าพิพากษาใหรอการลงโทษหรือรอการกํ าหนดโทษไมได  
และการรอการลงโทษก็จะนํ ามาใชสํ าหรับโทษจํ าคุกเทานั้น จะนํ ามาใชกับโทษปรับ และโทษจํ าคุก
ทีเ่ปลีย่นมาเปนโทษกกัขงัไมได นอกจากนีใ้นบางประเทศกม็รูีปแบบการคมุประพฤตแิบบผสมผสาน
(Shock Probation) คอื ค ําพิพากษาที่ลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยมีทั้งการจํ าคุกและการปลอยตัว
โดยไดรับการควบคุมสอดสองในชุมชน กลาวคือ เมื่อมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกระยะสั้น และ 

                                                          
58 Belinda Rodgers McCarthy and Bernard J. McCarthy, Jr. (1997). Community – Based

Corrections (3 rd ed.). p. 97.
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ไดถูกจ ําคกุมาประมาณ 90 ถึง 120 วนั แลวปลอยตวัไปโดยอยูภายใตการคมุประพฤต ิ ซ่ึงนกักฎหมาย
เห็นวา การลงโทษจํ าคุกในระยะเวลาสั้นนั้น ยังสามารถขมขูผูกระทํ าความผิดมิใหคิดที่จะกระทํ า
ความผดิขึ้นอีกได โดยรูปแบบดังกลาวยังมีใชในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศอเมริกา แตก็มีนักกฎหมาย
บางฝายทีไ่มเห็นดวยกับรูปแบบดังกลาว เพราะเห็นวาการคุมประพฤติมีหลักการสํ าคัญ คือ ตองการ
เล่ียงโทษจํ าคุก มิใชตองถูกลงโทษจํ าคุกกอนแลวจึงนํ ามาตรการคุมประพฤติมาใช เพราะแมจะเปน
การลงโทษจํ าคุกระยะสั้น แตก็ทํ าใหผูกระทํ าความผิดที่ใชรูปแบบดังกลาวมีมลทินและมีประวัติ  
มวัหมองลงไปดวย59

เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาแลว พนักงานคุมประพฤติ   
จะทํ าการควบคุมและสอดสองดูแลพฤติกรรมของจํ าเลย (Supervision) ใหความชวยเหลือและให 
ค ําแนะน ําเพือ่ใหผูถูกคมุประพฤตกิลับตวัเปนคนด ี ไมกระท ําความผดิขึน้มาอกี และชวยเหลือตวัเอง
ตอไปได นอกจากนี้ยังคอยดูแลเพื่อใหผูถูกคุมประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลที่กํ าหนดไว เชน 
การก ําหนดใหผูถูกคุมประพฤติเขารวมกิจกรรมตามที่กํ าหนด เขาศึกษาเลาเรียน ฝกอาชีพ พักอาศัย
อยูในสถานทีท่ีถู่กจดัตัง้ขึน้ส ําหรบัคมุประพฤตโิดยเฉพาะตามทีศ่าลก ําหนด หามกระท ําการบางอยาง
หรือ หามพบปะบคุคลทีก่ ําหนด หรือ หามเขาไปในสถานทีท่ีก่ ําหนด เปนตน หากตองการออกนอกเขต
ที่ศาลกํ าหนดก็ตองขออนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติกอน และหากฝาฝนหรือกระทํ าความผิด
อาญาซํ้ าขึ้นใหม ก็อาจถูกเพิกถอนการคุมประพฤติได อันจะสงผลใหผูถูกคุมประพฤติไดรับโทษ
หนกัขึน้หรือไดรับการวางเงื่อนไขการคุมประพฤติที่เขมงวดขึ้น แตถาหากภายในเวลาที่ศาลกํ าหนด 
ผูกระทํ าความผิดไมไดทํ าผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ หรือมิไดกระทํ าความผิดอาญาซํ้ าอีก ก็จะพนโทษ
ไปเปนอิสระ

(3.1.2) การใชมาตรการลงโทษระดบักลางตอผูกระทํ าความผดิ
(Intermediate Sanction)

มาตรการลงโทษระดับกลาง หรือ Intermediate 
Sanction นั้น หมายถึง ทางเลือกในการลงโทษที่พิจารณาถึงลํ าดับความตอเนื่องที่อยูระหวาง       
การคมุประพฤตแิบบเดมิกบัการจ ําคกุทีใ่ชอยูตามปกต ิโดยมกีารจดัระดบักลาง (Mid - range disposition)
เพือ่น ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิในชมุชน โดยเปนวธีิการส ําหรับผูกระท ําความผดิทีใ่ชกระบวนการ
สอดสองดูแลหนักกวาการคุมประพฤติแบบปกติ แตยังไมถึงขั้นจํ าคุกแบบเต็มรูปแบบ ศาลจะใช
มาตรการลงโทษระดบักลางเมือ่เหน็วา การคมุประพฤตแิบบเดมินัน้เบาเกนิไปแตการกระท ําความผดินัน้

                                                          
59 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 43.
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กย็งัไมสมควรทีจ่ะลงโทษจ ําคกุ60 โดยวตัถุประสงคทีสํ่ าคญัของการลงโทษระดบักลางนีก้เ็พือ่ปองกนั
การกระทํ าความผิดซํ้ า โดยสรางกลไกในการควบคุมผูกระทํ าความผิดที่ไมจํ าเปนตองใชโทษจํ าคุก
อันจะท ําใหส้ินเปลอืงงบประมาณมากขึน้ อีกทัง้เพือ่ลดจ ํานวนผูตองขงัทีม่จี ํานวนมากขึน้จนไมเพยีงพอ
กบัพืน้ทีใ่นเรอืนจ ํา โดยมาตรการดงักลาวนีจ้ะค ํานงึถึงความสมดลุระหวางประสทิธภิาพการควบคมุ
ดูแลผูกระทํ าผิดและคาใชจายที่เกิดขึ้น และมีมาตรการในรูปแบบตางๆ ใหเลือกใชเพื่อใหเกิด  
ความเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละคนมากที่สุด ซ่ึงหากไมมีมาตรการดังกลาวนี้มาบังคับใช 
ผูกระทํ าความผิดก็จะตองถูกสงตัวเขาเรือนจํ าตอไป

มาตรการลงโทษระดับกลาง หรือ Intermediate 
Sanction นี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในมลรัฐจอรเจีย ประเทศอเมริกา และถือไดวาเปนตนแบบของการใช
มาตรการลงโทษระดับกลางในประเทศตางๆตอมา โดยรูปแบบของมาตรการดังกลาวนี้ จะมีระดับ
ความรุนแรงและวัตถุประสงคที่ตางกันไป ไดแก

-  การควบคุมดูแลอย างใกล ชิด  (Intens ive  
Supervision or Probation - ISP) หรือคุมความประพฤตแิบบเขมงวดนี ้ เปนวธีิการทีม่คีวามเขมงวด
กับเสรีภาพของผูกระทํ าความผิดมากขึ้น โดยจะมีการสอดสองและดูแลผูกระทํ าความผิดมากขึ้น
และดูแลอยางใกลชิดยิ่งกวาการคุมประพฤติทั่วไป เชน กํ าหนดใหผูถูกคุมความประพฤติตองมา
รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติมากขึ้น พนักงานคุมประพฤติออกไปสอดสองที่บานพัก       
ของผูถูกคุมความประพฤติหลายครั้งในแตละสัปดาห มีการหามออกนอกเคหสถานในชวงเวลา     
ทีก่ ําหนด หรือมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรทุกสัปดาห ทุกเดือน เปนตน โดยศาลจะพิจารณา
ใหเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิแตละคน ซ่ึงกระท ําความผดิทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้ได แตการกระท ํา
ความผดินัน้ แมจะมคีวามรนุแรงแตลักษณะของการกระท ําความผดินัน้ผูกระท ําความผดิกย็งัไมควร
ที่จะถูกตัดออกจากสังคมอยางถาวรโดยการจํ าคุก และหากนํ าวิธีการคุมประพฤติทั่วไปมาใชก็ยัง
ไมเพียงพอที่จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดปรับปรุงตนเองหรือควบคุมตัวเองใหดีขึ้นไดอันอาจนํ าไปสู
การกระทํ าความผิดซํ้ าอีกได ศาลก็จะนํ าการคุมประพฤติแบบเขมงวดมาใช

- การคุมขังผูกระทํ าความผิดในที่อยูอาศัย (House 
Arrest or Home Confinement or Home Detention) วธีิการดังกลาวนี้ จะมรีะดับความเขมงวด
เพิม่มากขึน้จากการคุมประพฤติแบบเขมงวด โดยศาลจะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดตองอยูในบาน
ของตัวเองตลอดชวงระยะเวลาที่ศาลกํ าหนด ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะออกจากบานไดเฉพาะกรณี   

                                                          
60 ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ. (2547). การปฏิบัติตอผูกระทํ าผิดในชุมชนกับการใชมาตรการลงโทษ

ระดับกลาง. หนา 260.
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ไปท ํางาน ไปเรยีนหนงัสอื หรือไปท ํางานสาธารณะตามทีศ่าลก ําหนด ซ้ือของทีจ่ ําเปน หรือพบแพทย
เวลาเจบ็ปวยหรือตองการค ําปรกึษาและค ําแนะน ําเทานัน้ นอกจากนีศ้าลอาจก ําหนดเงือ่นไขใหผูกระท ํา
ความผดิปฏิบัติในขณะที่อยูในบานดวย เชน หามเสพสิ่งเสพติด หรือ หามดื่มสุราของมึนเมา หรือ
เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลผสมอยูดวย โดยวธีิการดงักลาวมกัน ําไปใชเปนเงือ่นไขหนึง่ในการคมุประพฤติ
แบบเขมงวดและนํ าไปใชกับผูกระทํ าความผิดทั้งที่เปนเด็กและผูใหญ ซ่ึงเจาหนาที่จะเขาไปตรวจดู
ความเรยีบรอยวาผูกระท ําความผดิอยูในทีอ่ยูอาศยัและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ ําหนดไวเรียบรอยหรือไม
นอกจากนีผู้กระทํ าความผิดอาจรายงานตัวโดยผานทางโทรศัพทซ่ึงจะมีการบันทึกเสียงของผูกระทํ า
ความผดิเกบ็ไวลวงหนาแลวน ํามาเปรยีบเทยีบกบัเสยีงทางโทรศพัทวาเปนเสยีงของผูกระท ําความผดิเอง
ไมใชเสียงของผูอ่ืน นอกจากนี้พนักงานคุมประพฤติยังสามารถใชเครื่องตรวจสัญญาณแบบมือถือ
เพือ่ตรวจดวูาผูกระท ําความผดิอยูในบานหรือไมโดยไมตองเขาไปในบานดวยตนเองเพียงขับรถผาน
เทานัน้กส็ามารถตรวจสอบได นบัวาเปนวธีิการทีส่ะดวกและลดอนัตรายใหกบัพนกังานคมุประพฤติ
ฝายตรวจการที่ตองเขาไปในพื้นที่เสี่ยงภัย

- การควบคุมผู กระทํ าความผิดโดยใชเคร่ืองมือ       
อิเลคทรอนิคส (Electronic Monitoring) เปนวธีิการทีใ่ชอุปกรณอิเลคทรอนกิสมาท ําหนาทีส่งสญัญาณ
เพื่อบอกตํ าแหนงของผูกระทํ าความผิดวาอยูที่ใดในการตรวจสอบการควบคุมผูกระทํ าความผิด   
รูปแบบตางๆ  ในชมุชน โดยมักนํ ามาใชรวมกับการคุมขังผูกระทํ าความผิดไวในที่อยูอาศัย เชน   
ใชเครื่องสงสัญญาณวิทยุใสที่ขอขา ขอแขน หรือขอเทาของผูกระทํ าความผิด หากผูกระทํ าความผิด
ออกนอบริเวณบาน อุปกรณจะสงสัญญาณผานโทรศัพทไปยังศูนยควบคุมเพื่อรายงานใหทราบวา  
มใีครออกนอกเขตทีก่ ําหนดบาง ท ําใหการควบคมุผูกระท ําความผดิไวในบานมคีวามเขมงวดมากยิง่ขึน้
เพราะผูกระทํ าความผิดจะถูกตรวจสอบจากเครื่องมือที่ติดตั้งไวตลอดเวลา

- ศูนยรายงานตัว (Day Reporting Center)          
ในประเทศออสเตรเลยี เรียกวา Attendance Center เปนกรณทีีผู่กระท ําความผดิตองเขาไปรายงานตวั
กบัเจาหนาที่ของศูนยทุกวันตามสถานที่ที่กํ าหนดไว และนํ าไปใชกับผูกระทํ าความผิดทั้งที่เปนเด็ก
และผูกระทํ าความผิดทั่วไป โดยศูนยรายงานตัวดังกลาวนี้จะมีเจาหนาที่คอยควบคุมสอดสองดูแล
ชวยเหลือผูกระทํ าความผิดในดานตางๆ เชน หางานใหทํ า คอยใหคํ าปรึกษา หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหผูกระท ําความผดิเขารวมตามความเหมาะสม ซ่ึงวธีิการนีผู้กระท ําความผดิยงัคงอยูทีบ่านของตนเอง
และใชชีวิตประจํ าวันตามปกติ แตผูกระทํ าความผิดจะตองปฏิบัติตามแผนที่เจาหนาที่กํ าหนดไว 
กลาวคอื มเีงือ่นไขเกีย่วกบัเวลาในการกลบัเขาบานและในชวงบายหรอืตอนเยน็หลังเลกิงานตองเขามา
รายงานตวัทกุวนั โดยเฉลีย่ผูกระท ําความผดิตองตดิตอกบัศนูยรายงานตวัประมาณอาทติยละ 60 ครัง้
ขึ้นอยูกับความจํ าเปนและพฤติกรรมของผูกระทํ าความผิดแตละคน และในชวงระยะเวลาที่เขามา
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รายงานตัวในศูนยนั้นอาจมีกิจกรรมใหผูกระทํ าความผิดทํ า เชน ไปทํ างานสาธารณะประโยชน 
หรือ โปรแกรมแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด เปนตน

- ศนูยควบคุมในชุมชน (Residential Community 
Corrections or Community Residential Treatment Center) หรือที่รูจักโดยทั่วไปในนาม     
บานกึง่วถีิเขา61 ทีไ่ดวาเปนวธีิการลงโทษระดบักลางทีม่คีวามรนุแรงมากทีสุ่ดรองลงมาจากการลงโทษ
จ ําคกุในเรอืนจ ํา เพราะผูกระท ําความผดิทีต่องเขามาอยูในศนูยควบคมุในชมุชนนีไ้มสามารถกลบัไป
ใชชีวติอยูกับครอบครัวไดตามปกติ ซ่ึงศาลอาจกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดเขาไปอยูในศูนยควบคุม
ดงักลาวเต็มวัน (full – time) หรืออาจกํ าหนดใหเขาไปอยูเปนชวงเวลา (part – time) ก็ได แลวแต
ศาลจะเหน็สมควร เมือ่ผูกระท ําความผดิเขามาอยูในศนูยควบคมุดงักลาวแลวจะมเีจาหนาทีค่อยควบคมุ
ดแูล ใหค ําปรึกษาในดานตางๆ หากศาลอนุญาตใหผูกระทํ าความผิดไปเรียนหนังสือหรือไปทํ างาน
ในชวงเวลากลางวันได เมื่อเสร็จภารกิจก็ตองกลับมานอนในศูนยควบคุมดังกลาวในเวลากลางคืน 
และระหวางเวลาที่ผูกระทํ าความผิดอยูในศูนยควบคุมก็จะมีเจาหนาที่คอยใหการอบรม และฟนฟู
แกไขผูกระทํ าความผิดใหกลับตนเปนคนดีตอไป

- ศูนยกักขังผูถูกคุมความประพฤติ (Probation  
Detention Center) เปนที่พักสํ าหรับผูถูกคุมความประพฤติที่ทํ าผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ       
โดยพนกังานคมุประพฤตจิะท ําหนาทีจ่บักมุตวัผูกระท ําความผดิทีฝ่าฝนเงือ่นไขคมุประพฤตติามทีศ่าล
ก ําหนดไปยงัศาล เพือ่ใหศาลมคี ําสัง่กกัขงัผูกระท ําความผดิดงักลาวไวในศนูย ซ่ึงในศนูยกกัขงัดงักลาว
จะมรีะบบการรักษาความปลอดภัยขั้นตํ่ าแบบเรือนจํ า (Minimum Security) มกีฎระเบียบเครงครัด 
ผูถูกคมุความประพฤติตองทํ างานบริการสังคม นอกจากนี้ภายในศูนยยังมีโปรแกรมการแกไขฟนฟู
ผูกระทํ าความผิดซ่ึงถูกควบคุมตัวอยู ในศูนย และมีการใหคํ าแนะนํ าปรึกษาในการดํ ารงชีวิต       
โดยผูถูกควบคุมจะพักอยูในศูนยประมาณ 60 – 120 วัน

-  การคุมประพฤติแบบผสมผสาน  (Shock 
Probation) เปนวธีิหนึง่ในค ําพพิากษาแบบแยกสวน (Split sentence) ซ่ึงก ําหนดใหจ ําเลยตองเขารับ
โทษในเรอืนจํ าชวงระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะปลอยเขาสูระบบการควบคุมและสอดสอง โดยมีเจตนา
ใหจํ าเลยเฝาระวังหลีกเลี่ยงในการกระทํ าความผิดขึ้นอีก และเพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูกระท ําความผดินัน้ดวย โดยรัฐ Ohio เปนรัฐน ํารองในการน ําวธีิการดงักลาวมาใชตัง้แตป 1965
ซ่ึงน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิทีต่องโทษจ ําคกุระยะสัน้คอื ถูกลงโทษจ ําคกุเปนเวลา 30 – 130 วนั62

                                                          
61 Allen, Harry E. Op.cit. p. 151.
62 Ibid. p. 154.
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กอนทีจ่ะถกูปลอยตวัมาเขาสูระบบการควบคมุสอดสองตามปกต ิหรือตองจ ําคกุกอนเปนเวลา 6 เดอืน
สํ าหรับการพักโทษ และตองเปนผูกระทํ าความผิดครั้งแรกดวย โดยจํ าเลยจะตองเปนผูยื่นคํ ารองขอ
ตอศาล ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้ถือไดวาเปนการชวยใหผูกระทํ าความผิดสามารถแกไขฟนฟูจิตใจ
สามารถกลับตนเปนคนดีและอยูในสังคมไดตามปกติ

- การคุมประพฤติแบบฝกคายทหาร (Probation 
Boot Camp)  เปนการควบคุมและสอดสองแบบเขมขนในชวงเวลา 90 วัน ซ่ึงจะใชการดํ าเนินชีวิต
ตามแนวพื้นฐานของทหาร โดยการฝกและโปรแกรมตางๆ เหมือนการฝกทหารเพื่อแกปญหา         
ผูตดิยาเสพตดิและผูกระท ําความผดิอืน่ๆ เมือ่เสรจ็สิน้ภารกจิใน Boot Camp จงึจะกลบัเขาสูการควบคมุ
และสอดสองปกติ โดยผูกระทํ าความผิดที่ถูกสงตัวเขามาอยูใน Boot Camp นี้ สวนใหญจะเปน      
ผูกระท ําความผดิครัง้แรก และตองโทษจ ําคกุระยะสัน้ คอืจะถูกคมุขงัไวเพยีง 3 – 6 เดอืน หลังจากนัน้
จะถูกปลอยเขาสูสังคมโดยตองอยูภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติ เชน มีการตรวจหาสารเสพติด  
ในรางกาย การติดตามดูแล ใหความชวยเหลือ ใหการคํ าปรึกษาแนะนํ า ติดตอหาที่ทํ างานหรือ
สถานศกึษาตอให เปนตน ซ่ึงถือไดวาวธีิการดงักลาวสามารถขมขูยบัยัง้และแกไขฟนฟผููกระท ําความผดิ
มใิหกระทํ าความผิดซํ้ าได

(3.2) การใชมาตรการกึง่ควบคมุตอผูกระทํ าความผดิ (Semi - Custodial
Measure)
 มาตรการกึ่งควบคุมผูกระทํ าความผิด หรือ Semi - Custodial 
Measure นัน้ เปนมาตรการหนึง่ซ่ึงคาบเกีย่วกนัระหวางระหวางการคมุประพฤตโิดยทัว่ไปกบัการจ ําคกุ
ในเรอืนจ ํา โดยมวีตัถุประสงคทีสํ่ าคญั คอื ตองการใหผูกระท ําความผดิยงัสามารถใชชีวติอยูในสงัคม
ไดตามปกติ แตตองอยูภายใตเงื่อนไขบางประการตามที่ศาลกํ าหนด อีกทั้งเพื่อตองการหลีกเล่ียง  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดในเรือนจํ า63 ซ่ึงรูปแบบที่นํ ามาใชนั้น
จะตองเหมาะสมกับประเภทและระดับในการกระทํ าความผิด โดยศาลอาจกํ าหนดใหใชมาตรการ
กึง่ควบคมุผูกระท ําความผดิเพยีงอยางเดยีว หรืออาจใชมาตรการกึง่ควบคมุรวมกบัมาตรการไมควบคมุ
(Non- Custodial measure) กไ็ด แตอยางไรก็ตามวัตถุประสงคที่สํ าคัญรวมกันของทั้งสองมาตรการ
ดงักลาวคอื ตองการหลกีเลีย่งผลกระทบทีจ่ะเกดิจากการลงโทษจ ําคกุแบบเตม็เวลา และตองการแกไข
ฟนฟผููกระทํ าความผิดใหกลับตนเปนคนดีและสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอีกครั้ง

                                                          
63 David Biles. Op.cit. p. 104.
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รูปแบบของมาตรการไมควบคุม และมาตรการกึ่งควบคุม    
ผูกระทํ าความผิดนั้นนํ ามาใชเพื่อแทนการลงโทษจํ าคุกระยะสั้น ซ่ึงการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ านั้น
ควรเปนมาตรการสดุทายทีศ่าลจะน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิ และตองเปนความผดิทีม่โีทษรายแรง
อีกทัง้ผูกระท ําความผดินัน้มลัีกษณะเปนอาชญากรอาชพี ซ่ึงศาลจะใชดลุพนิจิในการก ําหนดมาตรการ
ดังกลาวใหเหมาะสมกับตัวผูกระทํ าความผิดและลักษณะความผิดที่ผูกระทํ าความผิดไดทํ าขึ้น    
โดยในแตละรูปแบบนั้นยอมตองมีมนุษยธรรมในการลงโทษอยูในตัว ซ่ึงรูปแบบของมาตรการ   
กึ่งควบคุมทีน่ ํามาใช ไดแก ระบบบานกึ่งวิถีหรือศูนยควบคุมในชุมชน (Halfway In House or 
Detention Center) และ การคุมขังเปนชวงระยะเวลา (Periodic Detention) อันเปนมาตรการที่จะได
นํ าเสนอในการวิจัยนี้ตอไป โดยรูปแบบของมาตรการกึ่งควบคุมที่นํ ามาใชนั้นยอมแตกตางกันไป
เชน

- การคุมขังเปนชวงระยะเวลา (Periodic Detention) เปน
มาตรการกึง่ควบคุมอยางหนึ่งที่มีความเขมงวดมากกวาการรอลงอาญาโดยมเีงือ่นไขการคุมประพฤติ
โดยทัว่ไป แตผลทีผู่กระท ําความผดิจะไดรับนัน้กไ็มรุนแรงเทากบัการถกูจ ําคกุในเรอืนจ ํา ซ่ึงมาตรการ
ดังกลาวนี้ จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดไดรับการควบคุมและปลอยอยางมีเงื่อนไขไปพรอมๆ กัน   
โดยผูกระทํ าความผิดจะถูกคุมขังไวในสถานคุมขังที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งมิใชเรือนจํ าในวันหยุด
หรือวันวางจากการทํ างาน สวนในวันธรรมดาผูกระทํ าความผิดก็กลับไปใชชีวิตอยูกับครอบครัว 
ท ํางานไดตามปกติ เปนตน64

- บานกึ่งวิถีเขา หรือศูนยควบคุมในชุมชน (Halfway In 
House or Detention Center)  เปนศนูยสํ าหรับผูกระทํ าความผิดที่ไดรับการปลอยตัวกอนกํ าหนด 
ซ่ึงศาลจะสั่งใหพักในบานกึ่งวิถีแทนการจํ าคุกในเรือนจํ า  เพือ่ชวยปรับตัวผูตองขังที่อยูในเรือนจํ า
มานานสามารถปรับตัวเพื่อกลับเขาสูสังคมไดตามปกติอีกครั้งหนึ่ง โดยผูที่อยูในบานกึ่งวิถีนี้       
จะออกไปท ํางานหรือเรียนหนังสือตามปกติ และกลับเขามาพักในบานกึ่งวิถีในตอนเย็นภายในเวลา
ที่กํ าหนด อันเปนมาตรการที่อยูระหวางสังคมกับเรือนจํ า ในบางประเทศก็จัดใหวิธีการดังกลาว
เปนมาตรการลงโทษระดับกลางอยางหนึ่งเชนกัน

                                                          
64 นัทธี จิตสวาง. เลมเดิม. หนา 128.
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2.3.3.3 ขัน้ตอนหลงัจากไดรับโทษจ ําคกุแลว โดยผูกระท ําความผดิถูกศาลตดัสนิ
พพิากษาใหรับโทษจ ําคกุโดยไมมเีงือ่นไขอืน่ๆ เมือ่ผูกระท ําความผดิไดเขาสูเรือนจ ําแลวชวงระยะเวลา
หนึง่ อาจไดรับการผอนผันใหออกมานอกเรือนจํ า หรือถูกปลดปลอยอยางมีเงื่อนไขกลับเขาสูสังคม 
เพื่อทํ าประโยชนและปฏิบัติตามกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขตางๆ แทนการจํ าคุก โดยมีรูปแบบตางๆ   
ไดแก

(1) บานกึ่งวิถีออก (Halfway  Out  House)
 บานกึง่วถีิออก หรือ Halfway  Out  House  นีเ้ปนบานทีอ่ยูอาศยัทัว่ไป
สํ าหรับใชในการเตรียมปลดปลอยผูใกลพนโทษหรือผูพนโทษ เพื่อใหผูกระทํ าความผิดไดเรียนรู
และศึกษาแนวทางการดํ าเนินชีวิตในสังคมภายใตกฎเกณฑ และไดรับคํ าแนะนํ าจากเจาหนาที่      
ในบานกึ่งวิถี เพื่อเตรียมความพรอมที่จะกลับเขาสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง65 และถือวามาตรการดังกลาว
อยูระหวางเรือนจํ ากับสังคม

(2) ทัณฑนิคม (Penal Settlement)
 ทัณฑนิคม หรือ Penal Settlement นี้ เปนสถานที่ที่มีลักษณะ     
เปนหมูบานทัว่ไปส ําหรับผูตองขงัทีม่คีวามประพฤตดิ ีมคีวามวริิยะอตุสาหะ  ไมตองไดรับการควบคมุ
อยางเขมแขง็ในเรอืนจ ํา เพือ่เตรยีมความพรอมใหผูตองขงัในการประกอบอาชพีตอไป ซ่ึงในทณัฑนคิม
นัน้ จะเปนทีฝ่กฝนวิชาชีพ และจัดใหผูตองขังมีที่ดินทํ ากินภายหลังพนโทษ โดยมากจะเนนเรื่อง
การเกษตรกรรม การทํ าไรทํ านา หรือการเลี้ยงสัตว เปนตน

(3) การพักการลงโทษ (Parole)
 การพักการลงโทษ หรือ Parole นี้ เปนมาตรการผสม คือ มีทั้ง    
การใชโทษจ ําคกุและตอมาจงึปลดปลอยออกจากเรอืนจ ํากลับเขาสูสังคม โดยใชการปฏบิตัติอผูตองขงั
ในชมุชนแทนการจ ําคกุในสวนทีเ่หลือ ซ่ึงจะน ํามาใชกบันกัโทษเดด็ขาดทีต่องรับโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา
มาแลวระยะหนึง่ และไดรับการพจิารณาคดัเลอืกใหไดรับการปลดปลอยกอนครบก ําหนดตามค ําพพิากษา
ภายใตเงื่อนไขการสอดสองดูแลความประพฤติ ไปจนกวาจะครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษา      
ซ่ึงหากมไิดกระท ําผิดเงือ่นไขหรอืกระท ําผิดคดอ่ืีนๆ ขึน้อีกภายในระยะเวลาดงักลาว ผูไดรับการพกั
การลงโทษกจ็ะถกูปลดปลอยเปนอสิระ ไมตองอยูภายใตเงือ่นไขการคมุประพฤตอีิกตอไป ซ่ึงในทางปฏบิตัิ
นักโทษเด็ดขาดที่จะไดรับการพิจารณานั้น จะตองเปนผูมีความประพฤติดี และโทษจํ าคุกที่เหลือ  
ไมเกินหนึ่งในสามของกํ าหนดโทษ 66

                                                          
65 นัทธี จิตสวาง. แหลงเดิม. หนา 139.
66 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 374.
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(4) การลดวันตองโทษ (Remission of Sentence)
 การลดวนัตองโทษ หรือ Remission of Sentence นี ้เปนการปลอยตวั
ผูตองขงัออกไปจากเรอืนจ ํากอนครบก ําหนดโทษตามค ําพพิากษาของศาล (Early Release) ในรปูแบบ
ของการลดโทษ โดยเปนการลดระยะเวลาในการตองโทษจ ําคกุใหแกนกัโทษเดด็ขาดทีป่ระพฤตติวัดี
อยูในระเบยีบวนิยั มคีวามวริิยะอตุสาหะ ตัง้ใจรบัการฝกอบรมและท ํางานฝกวชิาชพีมากขึน้เพือ่เปน
รางวัลตอบแทน หากนักโทษเด็ดขาดคนใดเหลือโทษจํ าคุกที่จะตองรับตอไปเทากับจํ านวนวันลด
วันตองโทษจํ าคุกที่ไดรับ คณะกรรมการก็จะปลอยตัวผูนั้นโดยมีหลักเกณฑที่ผูตองโทษจะตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัดมากํ าหนด หากผูตองโทษนั้นฝาฝนเงื่อนไขหรือกระทํ าความผิดอาญาขึ้นอีก   
กจ็ะถกูจบัมาควบคมุตวัในเรอืนจ ําอกีเพือ่รับโทษทีเ่หลืออยู โดยไมตองมหีมายจบัหรือหมายจ ําคกุเลย
และหากกระท ําความผิดอาญาขึ้นเปนคดีใหมก็จะตองเพิ่มโทษในคดีใหมเขาไปดวย

(5) การทํ างานสาธารณะ (Community Work)
 การทํ างานสาธารณะ หรือ Community Work นี้เปนการปลอยตัว  
ผูกระท ําความผดิออกไปท ํางานสาธารณะนอกเรอืนจ ํา โดยไปท ํางานในเวลาเชาและกลบัมาในเรอืนจ ํา
เวลาเย็น จนกวาจะเสร็จภารกิจ ซ่ึงผูตองขังจะไดรับประโยชนตอบแทนจากการทํ างานสาธารณะ 
ในรูปแบบตางๆ เชน ไดรับเงินปนผลจากการทํ างานสาธารณะบางอยาง หรืออาจไดรับการลด     
วันตองโทษจํ าคุกเทากับจํ านวนวันที่ออกไปทํ างานสาธารณะ ซ่ึงเปนการลดวันตองโทษจํ าคุก      
ใหส้ันลงและปลดปลอยโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติดวย

2.3.4 การเลี่ยงโทษจํ าคุกตามมาตรฐานขั้นตํ่ าขององคการสหประชาชาติ (United 
nations standard Minimum Rules for non-custodial Measures : The Tokyo Rules)

มาตรฐานขัน้ตํ ่าขององคการสหประชาชาตนิี้ ถือตามเจตนารมณของปฏญิญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศ   
วาดวยเรื่องสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเมือง (The International Covenant on Civil and 
Political Rights) นอกจากนี้ยังถือตามเจตนารมณเชนเดียวกับมาตรฐานขั้นตํ่ าสํ าหรับการปฏิบัติ   
ตอผูตองขัง ซ่ึงไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติและการลงโทษผูกระทํ าผิดไว โดยกํ าหนดวา 
บุคคลใดจะถูกปฏิบัติหรือถูกลงโทษโดยการทรมาน ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมไมได อีกทั้ง    
ยังวางหลักเกณฑวา บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีความมั่นคงแหงตน จะถูกจับกุมหรือกักขัง
หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยมิชอบไมได เวนแตอาศัยอํ านาจของกฎหมาย
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นอกจากนี้ขัน้ตอนปฏบิตัติองมคีวามโปรงใส สามารถตรวจสอบไดโดยองคกรอืน่
หากมหีลักประกันพอสมควรก็ตองไดรับการปลอยตัวชั่วคราวไป และในการปฏิบัติตอนักโทษหรือ
ผูตองขงันัน้กจ็ะตองเคารพตอศกัดิศ์รีความเปนมนษุย โดยตองมกีารแยกนกัโทษทีค่ดเีสรจ็เดด็ขาดแลว
ออกจากผูตองขังระหวางถูกดํ าเนินคดี ซ่ึงตองปฏิบัติตอผูถูกคุมขังอยางเหมาะสม เนื่องจากผูกระทํ า
ความผิดดังกลาวไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์อยู มีการแยกผูตองขังที่เปนเด็กกับผูใหญ
ออกจากกนั และตองไดรับการพจิารณาคดทีีร่วดเรว็67 ในการลงโทษผูกระท ําความผดินัน้มวีตัถุประสงค
เพื่อตองการเปลี่ยนแปลงและฟนฟูผูกระทํ าความผิดโดยเนนผูกระทํ าความผิดเปนรายบุคคลหรือ
จ ําแนกลกัษณะเพื่อหาสาเหตุของการกระทํ าความผิดและหาแนวทางแกไข ระยะเวลาในการลงโทษ
กต็องค ํานึงถึงความสามารถของตัวผูกระทํ าความผิดที่จะแกไขตนเอง ปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น มิให
ถลํ าลึกไปสูการกระทํ าผิดมากขึ้น จึงตองพยายามหลีกเลี่ยงไมใหผูกระทํ าความผิดถูกลงโทษ        
ในลักษณะที่เปนการทํ าลายศักยภาพในการกลับเขาสูสังคมตามปกติ ซ่ึงองคการสหประชาชาติ      
มคีวามเชือ่มั่นวา การเลี่ยงโทษจํ าคุกเปนวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพโดยเปนการปฏิบัติตอผูกระทํ า
ความผดิในชุมชน อีกทั้งยังเปนประโยชนสูงสุดทั้งตอตัวผูกระทํ าความผิดเองและตอสังคมโดยรวม 
เพราะเปาหมายสุดทายของระบบงานยุติธรรมทางอาญา คือ การใหผูกระทํ าความผิดสามารถอยู   
ในสงัคมไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยหลักการดังกลาวจะตองคํ านึงถึงหลักมนุษยนิยม และเนน
ใหเกิดความสงบสุขและปลอดภัย
 ดวยเหตดุงักลาวในการประชมุสมชัชาสหประชาชาตวิาดวยการปองกนัอาชญากรรม
และการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิด คร้ังที่ 68 (ค.ศ. 1990) ไดมีมติรับเกณฑขั้นตํ่ าวาดวยมาตรการ
หลีกเลี่ยงการควบคุมผูกระทํ าความผิด (United nations standard Minimum Rules for non-custodial 
Measures) และก ําหนดใหช่ือวา “ขอกํ าหนดโตเกยีว” (The Tokyo Rules) เพือ่ใหงายตอการนํ าไป
บริหาร มีความนาเชื่อถือ และมีการยอมรับโดยทั่วไป ซ่ึงประเทศที่เปนสมาชิกสามารถนํ าไป
ประยกุตใชได โดยคํ านึงถึงนโยบายการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศนั้นๆ เอง

ขอก ําหนดโตเกยีว (The Tokyo Rules)นี ้ จงึเปนมาตรการอืน่ทีใ่ชแทนการลงโทษ
จ ําคกุ โดยผูมอํี านาจในแตละขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาสามารถน ําไปใชไดกบัผูกระท ํา
ความผดิ ผูตองหา และจํ าเลย ซ่ึงมีการกํ าหนดเงื่อนไขใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติแทนการลงโทษจํ าคุก 
อันจะสงผลใหสามารถแกไขฟนฟผููกระท ําความผดิไดอยางเหมาะสม การทีผู่กระท ําความผดิไมเขาไป
อยูในเรือนจํ ายอมทํ าใหผูกระทํ าความผิดอยูใกลกับสังคมมากขึ้นและสามารถปรับตัวใหอยูรวมกัน

                                                          
67 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 10.
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ในสงัคมไดตามปกต ิอีกทัง้ยงัเปนการลดการกระท ําผิดซ้ํ า ไมเกดิการเลยีนแบบพฤตกิรรมทีเ่ปนอนัตราย
และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรมอีกดานหนึ่งดวย

จากหลักการดังกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา ขอกํ าหนดโตเกียวนี้ตองการ   
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา เพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด
และชวยใหผูกระท ําความผดิเกดิส ํานกึ รูสึกรบัผิดชอบและชดเชยการกระท ําความผดิของตนตอสังคม
โดยคํ านึงถึงสาเหตุและความรุนแรงของการกระทํ าความผิด ซ่ึงเปนไปตามลักษณะ พฤติกรรม    
ส่ิงแวดลอม และภูมิหลังของผูกระทํ าความผิดแตละคน ซ่ึงการเลี่ยงโทษจํ าคุกตามมาตรฐานขั้นตํ่ า
ขององคการสหประชาชาติ ตามขอกํ าหนดโตเกยีวอาจน ํามาใชไดใน 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนกอน
ศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุก และขั้นตอนหลังจากศาลมีคํ าพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดไดรับ
โทษจํ าคุกแลว68 กลาวคือ

2.3.4.1 ขัน้ตอนกอนศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุก
 เมือ่ผูกระท ําความผดิเขาสูกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาแลวนัน้ หากศาล
พจิารณาแลว เห็นวาผูกระทํ าความผิดยังไมสมควรไดรับโทษจํ าคุก ศาลก็อาจใชมาตรการดังตอไปนี้

(1) การวากลาวตักเตือน (Verbal Sanction)
การวากลาวตักเตือน คือ การตํ าหนิ หาม หรือตักเตือนผูกระทํ าผิด

โดยผูที่มีอํ านาจพิจารณาวากลาวนั้นมีความเห็นวา การวากลาวตักเตือนมีความเหมาะสม สามารถ
ท ําใหผูกระท ําผิดกลบัตวัไดและส ํานกึในสิง่ทีต่นไดกระท ําผิดนัน้ สํ าหรบัความเสมอภาคของทกุระบบ
กฎหมายที่ผูซ่ึงมีอํ านาจพิจารณาวากลาวในการลบลางการใชดุลพินิจ วิธีการวากลาวตักเตือน       
มกัจะน ําไปใชในทางปฏบิตัมิากกวาการบญัญตัเิปนกฎหมาย แตอยางไรกต็าม หากองคกรนติบิญัญตัิ
ในบางประเทศเหน็ควรก ําหนดการวากลาวตกัเตอืนไวในรปูของบทบญัญตัแิหงกฎหมายก็ยอมทํ าได
ตามความเห็นของแตละประเทศนั้นๆ 69

                                                          
68 United Nations standard Minimum Rules for non-custodial Measures: The Tokyo Rules. from

http: //www.unhchr.ch/html/menu 3/b/h-comp46.htm. อางใน รวีวัฒน ชวนมณีนันท. (2544). มาตรการ
หลีกเล่ียงการควบคุมผูกระทํ าความผิดตามขอกํ าหนดโตเกียว : การนํ ามาใชในประเทศไทย. หนา 112-118.

69 “Selection of Non-Custodial Measures in the Sentencing of Adults and in the Disposition of
Juveniles” Annual Report for 1996 and Resource Material Series No.51. UNAFEI.Fuchu, Tokyo. December
1997. p. 228.
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(2) การปลอยโดยมีเงื่อนไข (Conditional discharge)
เมื่อบุคคลถูกกลาวหากอนที่จะมีการพิจารณาพิพากษาคดีตอไป   

ถาศาลยังมิไดมีคํ าพิพากษา ผูกระทํ าผิดอาจไดรับการปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข ซ่ึงศาลจะพิจารณาถึง
อาย ุช่ือเสยีง สุขภาพ ภาวะจติใจ ความประพฤต ิสภาพแวดลอม โดยอยูภายใตการควบคมุและเงือ่นไข
ของการปลอยตัวชั่วคราว70

(3) การลงโทษทางสถานภาพ (Status penalties)
การลงโทษทางสถานภาพตามกฎหมาย คอื การบงัคบับคุคลใหปฏิบตัิ

ตามกฎหมายโดยยดึหลักสทิธิมนษุยชนและหนาที ่ โดยค ํานงึถึงสภาพแวดลอม การลงโทษทางสถานภาพ
เปนการจํ ากัดสิทธิสวนบุคคลของผูกระทํ าผิด เชน ไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ไมอนุญาตใหมี
ใบขับขี่

การลงโทษทางสถานภาพอาจเปนคํ าส่ังของศาลซึ่งถือเปนมาตรการ
เล่ียงโทษจํ าคุกวิธีการหนึ่ง อาจเปรียบเสมือนเปนการปรับ ซ่ึงอาจจะจํ ากัดหรือไมจํ ากัดเวลาก็ได 
ขึน้อยูกบักระบวนพิจารณา วิธีการดังกลาวนี้อาจชวยใหผูกระทํ าความผิดและครอบครัวยังคงทํ างาน
ตามปกติ และไมถูกกีดกันจากสังคม71

(4) การลงโทษทางเศรษฐกิจ และการปรับเปนเงิน (Economic 
sanctions monetary penalties)

การปรับนั้นถือวาเปนการลงโทษที่เล่ียงโทษจํ าคุกในขั้นพื้นฐาน
ซ่ึงสามารถน ํามาใชไดในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และเปนทีน่ยิมอยูหลายประเทศ
ซ่ึงโดยทัว่ไปการปรับนั้น อาจรวมถึงการใชคาเสียหาย คาทดแทนดวยเงินสด หรือแรงงาน หรือ
การกระทํ าใดๆ ตามที่กฎหมายไดบัญญัติรูปแบบไว อันจะแตกตางกันไปตามเวลาและสถานที่    
การบงัคบัโทษปรบันัน้หากอยูในชัน้พจิารณาของศาล ศาลจะตองพจิารณาถึงสภาพแวดลอมของผูกระท ํา
ความผิด สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ และสุขภาพของผูกระทํ าความผิด และตองพิจารณา       
ถึงความสามารถในการช ําระคาปรบัของผูกระท ําผิดกอนเสมอ โดยผูกระท ําความผดิอาจสามารถช ําระ
คาปรบัไดทนัท ี หรือมรีะยะเวลาในการก ําหนดใหน ําคาปรบัมาช ําระ หรือมเีงือ่นไขในการผอนช ําระ
ก็ได72

                                                          
70 Ibid. p. 229.
71 Ibid.
72 “Selection of Non-Custodial Measures in the Sentencing of Adults and in the Disposition of

Juveniles” Annual Report for 1996 and Resource Materrial Series No.51. UNAFEI.Fuchu, Tokyo. December
1997, p. 230.
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(5) การริบทรัพยสินหรือคํ าสั่งยึดทรัพย (Confiscation or an 
expropriation order)

การริบทรัพยสินทางอาญา เปนกระบวนการที่กระทํ าตอบุคคล 
โดยเปนสวนหนึ่งของการฟองคดีอาญา และเปนการทํ าใหขาดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยมิตองใช
คาตอบแทน ตามรฐัธรรมนญูของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก ําหนดหามมใิหมกีารรบิทรพัยสินทัง้หมด
แตจะรบิเฉพาะทรัพยสินที่ผิดกฎหมายเทานั้น ซ่ึงศาลเปนผูมีภาระในการวินิจฉัย อีกทั้งการพิสูจน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม รวมถึงการริบทรัพยสินทั้งทางแพง
(Civil Forfeiture) และทางอาญา (Criminal Forfeiture) จะตองไมขัดกับหลักรัฐธรรมนูญดวย73

(6) การจายคาสนิไหมทดแทนหรอืค ําสัง่ชดใชความเสยีหาย (Restitution
to the victim or a compensation order)

การชดใชความเสียหายแกผูเสียหายหรือคํ าสั่งใหจายคาชดเชยนี้ 
เปนกรณีที่ผูกระทํ าความผิดจะตองเปนผูชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลผูถูกประทุษรายนั้นโดยตรง 
ซ่ึงในทางปฏิบัติจะนํ ามาใชกรณีเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และถือวาเปนแนวทางหนึ่ง       
ที่สามารถคุมครองเหยื่ออาชญากรรมได

2.3.4.2 ขัน้ตอนหลังจากศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกแลว
หากศาลพิจารณาแลวมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด      

แตเหน็วาผูกระทํ าความผิดดังกลาวยังไมควรที่จะถูกจํ าคุกในเรือนจํ า ศาลก็อาจนํ ามาตรการตอไปนี้
มาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดนั้นได

(1) การรอการลงโทษหรือการรอการกํ าหนดโทษ (Suspended or 
deferred sentence)

การรอการลงโทษหรอืรอการก ําหนดโทษถอืเปนมาตรการทีศ่าลนยิม
น ํามาใชในการเลีย่งโทษจ ําคกุใหแกผูกระทํ าความผดิมากทีสุ่ด ซ่ึงศาลจะใชดลุพนิจิในการรอการลงโทษ
ผูกระท ําความผดิกต็อเมือ่ศาลพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิ แตเมือ่พจิารณาถงึความรนุแรง
ในการกระทํ าความผิด ความประพฤติ อายุ ประวัติอาชญากร การประกอบอาชีพ และปจจัยอ่ืนๆ 
แลวเห็นวาการกระทํ าของผูกระทํ าความผิดนั้นยังไมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวมจนถึงขนาด   
ตองถูกตดัออกจากสงัคมโดยเดด็ขาด และเปนมาตรการซึง่ใหโอกาสผูกระท ําความผดิไดแกไขปรบัปรงุ
ตนเองโดยใชชุมชนบํ าบัดอยางหนึ่ง

                                                          
73 Law Application to Criminal Forfeiture Proceeding. แปลและเรียบเรียงโดยสุรพล ไครเวทย.
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(2) การคุมประพฤติและการสอดสองภายใตการควบคุมของศาล
(Probation and Judicial supervision)

การคมุประพฤตแิละการสอดสองภายใตภายใตการควบคมุของศาลนี้
มีแนวคิดวา ผูกระทํ าความผิดบางคนสามารถแกไขฟนฟูไดโดยไมตองเขาไปอยูในเรือนจํ า เชน      
ผูกระท ําความผดิเลก็นอยทีไ่มมสัีนดานเปนอาชญากรอาชพี กระท ําความผดิเพราะมเีหตจุ ําเปนบางอยาง
หรือเพราะมีเหตุบกพรองของบุคลิกภาพเปนตน ซ่ึงมาตรการคุมประพฤตินี้เปนวิธีการหนึ่งที่ทํ าให
ผูกระทํ าความผิดยังสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ ยังประกอบอาชีพ เล้ียงดูตนเองและ
ครอบครัวตอไปไดโดยอยูภายใตการสอดสองดูแลของพนักงานคุมประพฤติเพื่อใหสามารถแกไข
ตนเองได โดยอาจใชวิธีการทางสังคมสงเคราะห การใหคํ าปรึกษาทางจิตวิทยา การใชกลุมบํ าบัด 
การฝกอบรม เปนตน อีกทั้งยังเปนมาตรการที่ชวยประหยัดงบประมาณของรัฐไดทางหนึ่งดวย

(3) ค ําสั่งใหทํ างานบริการสังคม (A community service order)
การทํ างานบริการสังคม เปนรูปแบบของการใชแรงงานผูกระทํ า

ความผิดเพื่อเล่ียงผลเสียของการลงโทษจํ าคุกระยะสั้น โดยกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดที่กระทํ า
ความผิดเล็กนอยทํ างานสาธารณะในสังคมเพื่อทดแทนการลงโทษจํ าคุก อีกทั้งเปนการทํ างาน    
เพือ่ชดเชยการกระท ําความผดิของตนทีไ่ดกระท ําละเมดิตอสังคม ซ่ึงมาตรการดงักลาวจะเปนเงือ่นไข
ที่นอกเหนือจากการรายงานตัวตามปกติ เพื่อเปนการแกไขฟนฟูพฤติกรรม และจิตใจของผูถูกคุม
ความประพฤตใิหประชาชนและสงัคมยอมรบัวา เขารูสํ านกึในการกระท ําความผดิและยงัท ําประโยชน
ใหกับผูอ่ืนได

(4) การสงตัวไปรับการรักษา (Referral to an attendance center)
เนื่องมาจากการกระทํ าความผิดนั้นผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าไป

โดยมีปญหามาจากสุขภาพกายและภาวะแหงจิต ซ่ึงศาลจะยังไมมีการบังคับโทษใดๆ แตจะสงตัว   
ผูกระทํ าความผิดไปรับการบํ าบัดรักษาโดยกํ าหนดระยะเวลาหรือจนกวาผูนั้นจะอยูในภาวะปกติ 
เชนผูกระทํ าความผิดที่ติดยาเสพติด ผูกระทํ าความผิดที่มีลักษณะปวยทางจิตหรือจิตเภท เปนตน
เมือ่เปนปกติแลวจึงนํ าบุคคลดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมตอไป

(5) การควบคุมผูกระทํ าความผิดในที่อยูอาศัย (House A rest)
การควบคุมผูกระทํ าความผิดในที่อยูอาศัย หมายถึง การใชที่อยู

อาศัยของบุคคลเพื่อควบคุมผูกระทํ าความผิด ซ่ึงลักษณะของที่อยูอาศัยนั้นจะตองเปนที่อยูอาศัย   
ช่ัวคราวหรอืถาวรของผูกระท ําความผดิ แตตองมลัีกษณะเปนทีอ่ยูอาศยัอยางแทจริง โดยจะท ําการควบคมุ
ผูกระท ําความผิดไวในที่อยูอาศัยตลอดเวลา หามออกนอกบริเวณที่จํ ากัดตลอด 24 ช่ัวโมง หรืออาจ
ถูกจ ํากัดในบางชวงเวลา เชน กลางวัน กลางคืน เปนตน
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(6) วธีิการอื่นๆ ท่ีเปนการแกไขโดยไมใชเรือนจํ า (Any other  mode of 
non-institutional treatment)

การสงตัวผูกระทํ าความผิดไปยังศูนยควบคุม (Attendance Center) 
มีลักษณะคลายเปนศูนยเยาวชนแตตางกันที่ผูกระทํ าความผิดจะตองมาเขารวมทํ ากิจกรรมตามที่
ศูนยกํ าหนด เพื่อเปนการอบรมบมนิสัยเด็กที่มีความประพฤติไมดี ใหมีความเคารพกฎหมายและ
สิทธิในตัวบุคคลและทรัพยสินของผูอ่ืน ซ่ึงในระหวางที่อยูในศูนยควบคุมนั้นผูกระทํ าความผิด   
จะตองปฏบิตัติามกฎเกณฑตางๆ อยางเครงครดั อีกทัง้ยงัเปนการชวยใหผูกระท ําความผดิใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนในทางสรางสรรค และแนะนํ าใหทราบถึงหนวยงานตางๆ ที่ตนอาจนํ าวิชาความรู
ทีต่นไดเรียนมาไปใชภายหลังการปลดปลอยได

(7) การผสมผสานวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Some combination of the 
measures)

การผสมผสานวิธีการตางๆ เขาดวยกันอาจมีหลายมาตรการดวยกัน 
เชน การควบคุมและสอดสองแบบเขม การฝกแบบคายทหาร บานกึ่งวิถี เปนตน ดงัไดกลาวมาแลว
ในหัวขอที่ 2.3.3.2

ดังนี้ เมื่อทุกประเทศไดตระหนักถึงผลเสียของการลงโทษจํ าคุก  
ในเรือนจํ าแลว จึงไดนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกตามขอกํ าหนดโตเกียว (The Tokyo Rules)          
ดงักลาวขางตนมาเปนแนวทางในการนํ ามาใชบังคับภายในแตละประเทศ โดยรูปแบบในการนํ ามา
ใชบงัคบัยอมแตกตางกันไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมตางๆ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กับประชาชนและระบบกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยอยูบนพื้นฐานตามหลักอาชญาวิทยา และ
ทัณฑวิทยาแนวใหม ที่ใหความสํ าคัญกับการเลี่ยงโทษจํ าคุกมากกวาการจํ าคุกผูกระทํ าความผิด    
ซ่ึงปจจบุนัหลายประเทศไดนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกระยะสั้นมากขึ้น

 2.3.5 การเลี่ยงโทษจํ าคุกในประเทศไทย

2.3.5.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา
การเลี่ยงโทษจํ าคุกตามประมวลกฎหมายอาญานี้ เปนเรื่องที่กฎหมาย

ก ําหนดใหศาลใชดลุพนิจิเปลีย่นโทษใหเกดิผลดแีกผูกระท ําความผดิ ซ่ึงมดีวยกนัสามวธีิ ดงัตอไปนี้74

                                                          
74 หยุด แสงอุทัย. (2544). กฎหมายอาญาภาค 1 (พิมพครั้งที่ 18). หนา 179 – 186.
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(1) วิธีการใหศาลมีอํ านาจยกโทษจํ าคุกตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 55 ซ่ึงบัญญัติไววา “ถาโทษจํ าคุกท่ีผูกระทํ าความผิดจะตองรับมีกํ าหนดเวลาเพียงสามเดือน
หรอืนอยกวา ศาลจะก ําหนดโทษจ ําคกุใหนอยลงอกีก็ได หรอืถาโทษจ ําคกุท่ีผูกระทํ าความผดิจะตองรบั
มีกํ าหนดเวลาเพยีงสามเดอืนหรอืนอยกวา และมโีทษปรบัดวย ศาลจะก ําหนดโทษจ ําคกุใหนอยลงอกี
หรอืจะยกโทษจํ าคุกเสีย คงใหปรับแตอยางเดียวก็ได” จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถแบงออกเปน
สองกรณีคือ

(ก ) ในกรณีท่ีศาลใหลงโทษจํ าคุกสถานเดียว และโทษจํ าคุก          
ทีผู่กระท ําความผิดจะตองรับมีกํ าหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวา ซ่ึงผูนั้นจะเคยรับโทษจํ าคุก
มากอนหรือไมก็ตาม75 ศาลสามารถใชดุลพินิจกํ าหนดโทษจํ าคุกใหนอยลงอีกก็ได เชน ก ําหนดโทษ
จ ําคกุเหลอืเพยีงเดอืนเดยีวกไ็ด แตการลดโทษจ ําคกุดงักลาวนีก้ย็งัขดักบัหลักทีว่า ศาลไมควรลงโทษ
จ ําคกุจ ําเลยที่มีระยะเวลาอันสั้น เพราะผูกระทํ าความผิดก็ยังคงตองรับโทษจํ าคุกอยู

(ข) ในกรณีท่ีศาลลงโทษจํ าเลยสองสถานคือจํ าคุกและปรับ ถาโทษ
จ ําคกุทีผู่กระท ําความผดิจะตองรบัมกี ําหนดเวลาเพยีงสามเดอืนหรือนอยกวา ศาลสามารถใชดลุพนิจิ
ส่ังอยางใดอยางหนึง่ตอไปนีค้อื จะลดโทษจ ําคกุใหนอยลงแลวลงโทษทัง้จ ําคกุและปรบักไ็ดอยางหนึง่76

หรือ ศาลจะยกโทษจ ําคกุเสยีแลวลงแตโทษปรบัไวเพยีงอยางเดยีวกไ็ด โดยกฎหมายตองการใหลงโทษ
ผูกระท ําความผิดอยูบาง กลาวคือ อาจลงโทษจํ าคุกใหนอยลงหรือไมลงโทษจํ าคุกเลยแตยังลงโทษ
ปรับ แตจะไมลงโทษเลยแมแตปรับนั้นทํ าไมได77

สวนใหญศาลมักจะใชดุลพินิจในการยกโทษจํ าคุกนี้ ในกรณี 
ทีเ่ปนการกระทํ าความผิดเล็กนอย เชน ผัวตีเมียบาดเจ็บ78 หรือ พยายามบุกรุกจะขึ้นบันไดบานจํ าคุก
สองเดือนปรับหารอยบาท79 เปนตน หรือแมเปนการกระทํ าความผิดระหวางที่ศาลรอการลงโทษอยู 
ศาลกอ็าจใชดลุพนิจิยกโทษจ ําคกุตามมาตรา 55 ไดอีก 80 ซ่ึงจะสงผลใหผูกระท ําความผดิไมตองรบัโทษ
ทีร่อไวอีกดวย

                                                          
75 จิตติ ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 1202.
76 กรณีดังกลาวไมตรงกับหลักที่วา ศาลไมควรลงโทษจํ าคุกในระยะเวลาอันสั้น.
77 จิตติ ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 1203.
78 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 1147 / 2495.
79 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 738 / 2515.
80 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 781 / 2482, คํ าพิพากษาฎีกาที่ 484 / 2482.
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(2) วิธีการรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ตามประมวล 
กฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคแรก ซ่ึงบญัญตัไิววา “ ผูใดกระท ําความผดิซึง่มโีทษจ ําคกุ และในคดนีัน้
ศาลจะลงโทษจํ าคุกไมเกินสามป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจํ าคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับ
โทษจํ าคุกมากอน แตเปนโทษสํ าหรับความผิดท่ีไดกระทํ าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ       
เม่ือศาลไดค ํานงึถงึอาย ุประวตั ิความประพฤต ิสตปิญญา การศกึษาอบรม สขุภาพ ภาวะแหงจติ นสิยั
อาชพีและสิง่แวดลอมของผูนัน้ หรอืสภาพความผดิหรอืเหตอ่ืุนอนัควรปรานแีลว เหน็เปนการสมควร
ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกํ าหนดโทษไว หรือกํ าหนดโทษแตรอการลงโทษไว
แลวปลอยตัวไป เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกํ าหนด แตตองไมเกินหาป
นับแตวันท่ีศาลพิพากษา โดยจะกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได” 
จะเหน็ไดวามาตรา 56 วรรคแรกไดกํ าหนดวิธีการใหศาลใช 2 วิธีดวยกัน กลาวคือ

(ก) วธีิการรอการก ําหนดโทษ ซ่ึงศาลจะพพิากษาวาจ ําเลยมคีวามผดิ
แตยงัไมกํ าหนดโทษใหจํ าเลยทราบวาควรจะมีโทษเทาใด

(ข) วธีิการรอการลงโทษ เปนกรณทีีศ่าลพพิากษาวาจ ําเลยมคีวามผดิ
และก ําหนดโทษไว แตศาลจะรอการลงโทษไวกอน ซ่ึงวธีิการนีเ้ปนวธีิทีศ่าลใชมากทีสุ่ดเพือ่หลีกเลีย่ง
การลงโทษจํ าคุกระยะสั้น โดยศาลจะใหโอกาสผูกระทํ าความผิดโดยปลอยตัวผูกระทํ าความผิด
กลับไปใชชีวิตอยูตามปกติ สามารถประกอบอาชีพ ทํ ามาหากินเล้ียงตนเองและครอบครัวได        
ไมเปนภาระของสงัคม แตผูกระท ําความผดิจะตองไมกระท ําความผดิขึน้อกีในระหวางเวลาทีศ่าลก ําหนด
หรืออาจจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ศาลเห็นสมควรกํ าหนดไว เพื่อเปนการคุมความประพฤติ
ของผูนัน้ โดยสาเหตทุีศ่าลใชวธีิการรอการลงโทษนีก้เ็นือ่งมาจาก ผูกระท ําผิดกฎหมายอาญาสวนใหญ
จะกระท ําความผิดอาญาที่ไมรายแรง ซ่ึงมีโทษจํ าคุกระยะสั้น ไมมีนิสัยชั่วรายหรือมเีถยจิตเปนโจร 
อาจกระทํ าความผิดไปโดยไมตั้งใจ หรือประมาท หรือเปนผูที่กระทํ าความผิดอาญาเปนครั้งแรก     
กไ็มสมควรใหบคุคลเหลานีต้องไดรับผลรายจากการลงโทษจ ําคกุ ถือไดวาเปนวธีิการหนึง่ทีเ่หมาะสม
กบัตวัผูกระทํ าความผิดบางประเภทเทานั้น

(3) วธีิเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง ตามมาตรา 23 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใด
กระทํ าความผิดซึ่งมีโทษจํ าคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน ถาไมปรากฏวา   
ผูนั้นไดรับโทษจํ าคุกมากอนหรือปรากฏวาไดรับโทษจํ าคุกมากอนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดท่ีได
กระทํ าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาใหลงโทษกักขังไมเกินสามเดือนแทน 
โทษจ ําคกุนัน้กไ็ด” การเปลีย่นโทษจ ําคกุเปนกกัขงันัน้กระท ํากนันอยมาก โดยสถานทีใ่นการกกัขงันัน้
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เดมิกฎหมายบัญญัติใหกักตัวไวในสถานที่กักขังซ่ึงกํ าหนดไวอันมิใชเรือนจํ า81 จงึอาจเปนที่อยูอาศัย
ของผูตองโทษเอง หรือเปนทีอ่ยูของผูอ่ืนทีย่นิยอมรบัผูตองโทษกกัขงั82กไ็ด แตในทางปฏบิตัยิงัไมมี
การกระท ําดงักลาว เนือ่งจากสถานทีก่กัขงัเกอืบจะไมมเีลย ซ่ึงในปจจบุนัมกัจะกกัขงัไวทีส่ถานตี ํารวจ
หรือกองกํ ากับการที่มีสภาพไมเหมาะสมแตประการใด83 อันอาจทํ าใหผูตองโทษกักขังไดรับ    
ความทรมานมากกวาการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําอกีดวย อีกทัง้การลงโทษผูกระท ําความผดิมหีลักส ําคญั
เพื่อแกไขใหผูกระทํ าความผิดกลับตัวเปนพลเมืองดี โทษที่ผูกระทํ าความผิดจะไดรับจึงควรมี   
ความเหมาะสมกับสภาพความผิด ดังนั้น จึงมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวในมาตรา 24 วรรคแรก
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 วา ผูใดตองโทษ
กักขงั ใหกักตวัไวสถานทีกั่กขงัซึง่ก ําหนดไวอันมใิชเรือนจํ า สถานตี ํารวจ หรอืสถานทีค่วบคมุผูตองหา
ของพนกังานสอบสวน  และไดบัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา24 วรรคสาม วา ถาความปรากฏแกศาลวา 
การกักขังผูตองโทษกักขังไวในสถานที่กักขังตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง อาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอผูนั้น หรือทํ าใหผูซ่ึงตองพึ่งพาผูตองโทษกักขังในการดํ ารงชีพไดรับความเดือดรอนเกินสมควร 
หรอืมีพฤตกิารณพเิศษประการอืน่ท่ีแสดงใหเหน็วา ไมสมควรกกัขงัผูตองโทษกกัขงัในสถานทีด่งักลาว
ศาลจะมีคํ าสั่งใหกักขังผูตองโทษกักขังในสถานที่อ่ืนซึ่งมิใชท่ีอยูอาศัยของผูนั้นเอง โดยไดรับ   
ความยนิยอมจากเจาของหรอืผูครอบครองสถานทีก็่ได กรณเีชนวานี ้ ใหศาลมอํี านาจก ําหนดเงือ่นไข
อยางหนึง่อยางใดใหผูตองโทษกกัขงัปฏบิตั ิ และหากเจาของหรอืผูครอบครองสถานทีด่งักลาวยนิยอม
ศาลอาจมีคํ าสั่งแตงตั้งผูนั้นเปนผูควบคุมดูแล และใหถือวาผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายนี ้ซ่ึงบทบญัญตัดิงักลาวขางตน มผีลบงัคบัใชเมือ่พนก ําหนด 3 ป ถัดจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา (8 มกราคม 2546) จึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2549 เปนตนมา

การเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขังดังกลาวนี้ แมวาโดยสภาพแลว       
ผูตองโทษกกัขงัจะยงัคงถกูจ ํากดัเสรภีาพในรางกายอยูเหมอืนโทษจ ําคกุ เพยีงแตโทษกกัขงัจะเบากวา
โทษจ ําคกุเทานั้น การที่กฎหมายกํ าหนดใหมีการเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขังนั้น เนื่องจากประมวล
กฎหมายอาญามีเจตนารมณเพื่อไมใหผูกระทํ าความผิดถูกตราหนาวาเคยตองโทษจํ าคุกมากอน    
ซ่ึงเปนที่นาอับอายและเปนที่รังเกียจของสังคม84 และยังคงมีสิทธิตางๆ ตามกฎหมายอื่นดวย เชน  

                                                          
81 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  24.
82 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  26.
83 คณิต ณ นคร ก (2543). เลมเดิม. หนา 342.
84 หยุด แสงอุทัย. เลมเดิม. หนา 188 – 189.
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สิทธิในการเลือกตั้ง  สิทธิในการเขารับราชการ  หรือ  สิทธิในการทํ างานตางๆ เปนตน 85 นอกจากนี้
โทษกักขังที่เปลี่ยนมาจากโทษจํ าคุกนั้นอาจถูกเปลี่ยนกลับไปเปนโทษจํ าคุกไดอีกดวยตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 27 86 แตจะตองปรากฏวาโทษเดิมนั้น ศาลสั่งใหลงโทษจํ าคุกเทานั้น หากศาล
ส่ังใหกกัขังแทนคาปรับก็เพื่อบังคับเอาคาปรับเทานั้น หากตอมาทํ าผิดขอกํ าหนด ศาลจะเปลี่ยนจาก
การกกัขงัเพือ่บงัคบัเอาคาปรบัมาเปนการจ ําคกุไมได เพราะไมใชโทษทีก่ฎหมายบญัญตัไิวในความผดิ
เดมิทีไ่ดทํ าลง อันจะเปนการขัดมาตรา 2 ดังนี้ การเปลี่ยนโทษกักขังเปนจํ าคุกตามมาตรา 27 นี้      
จงึจ ํากดัเฉพาะกรณทีีศ่าลเปลีย่นโทษจ ําคกุเปนกกัขงั ตามมาตรา 23 อยูกอนแลวเทานัน้ ศาลจงึจะเปลีย่น
โทษกักขังกลับเปนจํ าคุกได

2.3.5.2 ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ
นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแลว พระราชบญัญตัริาชทณัฑยงัไดก ําหนด

มาตรการบางอยางไวเพื่อใหผูตองขังที่อยูในเรือนจํ าสามารถกลับเขาสูสังคมกอนครบกํ าหนดโทษ
ตามค ําพิพากษา  ซ่ึงไดแก การพักการลงโทษ และการลดวันตองโทษจํ าคุก

(1) การพกัการลงโทษ  ถือเปนมาตรการหลกัส ําหรบัปฏบิตัติอผูกระท ําผิด
และเปนวิธีการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑอีกรูปแบบหนึ่งที่กํ าหนดใหเรือนจํ าและทัณฑสถาน 
น ํามาใชปฏิบตัติอผูตองขงัในชมุชนโดยใหสังคมเขามามสีวนรวม เพือ่ตองการแกไขฟนฟสูภาพจติใจ
ผูตองขังใหมีความพรอมที่จะประพฤติตนเปนพลเมืองดี สามารถประกอบอาชีพสุจริต และอยู   
รวมกับผูอ่ืนไดดวยดีภายหลังพนโทษ โดยผูตองขังจะไดรับการปลอยตัวออกไปจากเรือนจํ าหรือ
ทัณฑสถานกอนครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษาของศาล โดยนักโทษนั้นจะตองไดรับโทษจํ าคุก
มาแลวระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่อยูในเรือนจํ าไดแสดงใหเห็นถึงความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 
ความกาวหนาในการศึกษา และทํ างานเกิดผลดี หรือท ําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับ
ประโยชนใหไดรับการพักการลงโทษ ตอเมือ่นักโทษเด็ดขาดไดรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของกํ าหนดโทษ ตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไมนอยกวา 10 ป ในกรณีที่ตองโทษจํ าคุก      
ตลอดชวีติ และระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ใหกํ าหนดไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน
ก ําหนดโทษทีย่งัเหลอือยู87 ซ่ึงคณะกรรมการราชทณัฑอาจพจิารณาใหพกัโทษเปนรายบคุคล ซ่ึงนกัโทษ
ดงักลาวอาจจะไดรับการอนมุตัใิหปลอยตวัไปใชชีวติในสงัคมไดตามปกตภิายใตเงือ่นไขคมุประพฤติ
                                                          

85 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (พฤศจิกายน-ธันวาคม). “การลงทัณฑสุดสัปดาห.” ดุลพาห, ปท่ี 32, เลม 6.
หนา 54.

86 คณิต ณ นคร ก (2543). เลมเดิม. หนา 342.
87  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 32 (5).
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หรือไมก็ได โดยนักโทษดังกลาว ตองปฏิบัติตนโดยเครงครดัตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไว หากฝาฝน
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดงักลาวก็อาจถูกจบัมาอีก โดยมิตองมีหมายจับหรือหมายจํ าคุก และนํ ากลับ
เขาจ ําคกุตอไปตามก ําหนดโทษทีย่งัเหลืออยู และใหผูมอํี านาจสัง่การพกัการลงโทษตามมาตรา 32 (5)
ส่ังเพกิถอนการพักการลงโทษ และจะลงโทษทางวินัยอีกดวยก็ได88

การพกัการลงโทษดงักลาวนีจ้งึเปนวธีิการชกัจงูใจใหนกัโทษกลบัตวั
ประพฤติตนเปนคนดี เพราะนักโทษที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการพักการลงโทษนั้นจะตอง
เปนผูทีไ่มเคยกระท ําความผดิในขณะทีถู่กควบคมุตวัอยูเลย นอกจากนีย้งัสงผลดีตอตวันกัโทษโดยตรง
เนื่องจาก เปนการลดปญหาความกดดันทางจิตใจ โดยเฉพาะผูตองขังที่ตองโทษระยะยาว ผูตองขัง 
ทีไ่มตัง้ใจกระท ําผิด หรือกระท ําผิดเพราะความประมาท ท ําใหไดรับการปลดปลอยในเวลาอนัเหมาะสม
เมื่อไดรับโทษจํ าคุกมาพอสมควรแลว นักโทษที่ไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติซ่ึงถือวาเปนระยะ
หวัเล้ียวหวัตอ จะไดมโีอกาสปรบัตวัใหเขากบัครอบครวั ญาตพิีน่อง และสงัคมภายนอกไดอยางปกตสุิข
อันเปนการปองกันการกระทํ าผิดซ้ํ าไดอีกทางหนึ่ง และยังสงผลใหสังคมปลอดภัยจากผูตองขัง  
ภายหลังพนโทษออกมามากขึน้ เพราะนักโทษเหลานี้เปนนักโทษที่มีความประพฤติดี อยูในระเบียบ
วนิยั ตัง้ใจรับการศึกษาอบรมและฝกวิชาชีพ หลังจากปลอยตัวพักการลงโทษออกจากเรือนจํ าแลว
ยังตองอยูภายใตการควบคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติอีกระยะหนึ่งจนกวาจะครบ
กํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษาศาล หากออกมาแลวไมประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไว
อาจถูกนํ าตัวกลับเขาคุมขังยังเรือนจํ าตามเดิม

(2) การลดวันตองโทษจํ าคุก อาจถือไดวาเปนมาตรการกึ่งควบคุม     
รูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูตองขังที่มีความประพฤติดีไดมีโอกาสสะสมจํ านวนวันที่ไดรับ     
การลดโทษจํ าคุก อันจะมีผลใหบุคคลดังกลาวไดรับการพิจารณาปลดปลอยไปจากเรือนจํ ากอนครบ
ก ําหนดโทษตามค ําพพิากษา โดยอยูภายใตการดแูลของพนกังานคมุประพฤติ เพือ่เปนรางวลัตอบแทน
การประพฤติดีของนักโทษเชนเดียวกับการพักการลงโทษ อีกทั้งยังเปนมาตรการที่ชวยในการลด
การกระทํ าผิดซ้ํ าของผูตองขังไดดวย เมื่อผูตองขังคนใดมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกํ าหนดใหลด  
วนัตองโทษไดแลว อธิบดกีรมราชทณัฑกจ็ะเสนอชือ่นกัโทษดงักลาวเพือ่ใหคณะกรรมการราชทณัฑ
พจิารณาลดวนัตองโทษจํ าคุก ซ่ึงอาจจะอนุมัติหรือไมก็ได โดยนักโทษที่จะไดรับการพิจารณานั้น
ตองเปนนกัโทษเด็ดขาด ซ่ึงจํ านวนวันที่จะไดรับการลดโทษนั้นยอมตางกันไปตามชั้นของนักโทษ
เดด็ขาด กลาวคอื ช้ันเยีย่ม ไดรับการลดโทษเดอืนละ 5 วนั ช้ันดมีาก ไดรับการลดโทษเดอืนละ 4 วนั

                                                          
88  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฉบับที่ 4

พ.ศ. 2523.
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และช้ันดี ไดรับการลดโทษเดือนละ 3 วัน เปนตน หากผูตองขังที่ไดรับการลดวันตองโทษจํ าคุก 
กระท ําผิดวนิยัอาจถกูหกัจ ํานวนวนัตองโทษทีไ่ดรับการสะสมไว และหากปฏบิตัผิิดเงือ่นไขคมุประพฤติ
ก็อาจถูกนํ าตัวกลับเขามาคุมขังในเรือนจํ าอีกครั้งตามกํ าหนดโทษที่เหลืออยู โดยไมตองมีหมายจับ 
หรือหมายจํ าคุกเลย

2.3.5.3 ตามกฎหมายอื่นๆ
เนือ่งจากปญหานกัโทษลนเรอืนจ ําทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนันัน้ แมประเทศไทย

จะนํ ามาตรการตางๆ มาใชเพื่อเบี่ยงเบนผูกระทํ าความผิดออกจากเรือนจํ า ไมวาจะเปนประมวล
กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติราชทัณฑ ที่ไดกลาวมาขางตนแลวนั้น ก็ยังมีการนํ ากฎหมายอื่นๆ  
มาใชกับผูกระทํ าความผิดเพื่อเล่ียงการลงโทษจํ าคุก เพราะไมตองการใหผูกระทํ าความผิดเขาไป  
อยูในเรอืนจ ําโดยไมจ ําเปน หรือเพือ่ตองการลดจ ํานวนผูตองขงัในเรอืนจ ําใหนอยลง อันเปนการแกปญหา
ดงักลาวทางหนึง่นัน้ ซ่ึงกฎหมายอืน่ทีบ่ญัญตัริองรับการเลีย่งโทษจ ําคกุดงักลาวไว ไดแก ตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ทีบ่ญัญตัถึิงการพระราชทานอภยัโทษใหเปนรายบคุคลโดยการยืน่เรือ่ง
ขอถวายฎกีาตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑทีก่ฎหมายก ําหนดตามมาตรา 259-267 และการพระราชทาน
อภยัโทษใหแกสวนรวม โดยการตราพระราชกฤษฎีกาและกํ าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑตางๆ ของ   
ผูที่อยูในขายจะไดรับพระราชทานอภัยโทษ ซ่ึงมาตรการดังกลาวนี้มีจุดประสงคที่ทํ าใหผูกระทํ า
ความผดิพนไปจากเรือนจํ ากอนครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษาไดทางหนึ่ง
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บทที่  3
การลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา

เมื่อไดศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับลงโทษ การลงโทษจํ าคุก การปฏิบัติตอผูกระทํ า
ความผดิโดยเลีย่งโทษจ ําคกุแลว ในบทนีจ้ะศกึษาถงึความหมายของมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
รวมถึงวัตถุประสงค พัฒนาการและรูปแบบของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงเปนมาตรการ      
กึ่งควบคุมอยางหนึ่งที่ศาลอาจนํ ามาใชเปนทางเลือกหนึ่งของการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด     
ทีต่องโทษจ ําคกุระยะสัน้ใหมคีวามชดัเจนมากขึน้ ตลอดจนหลกัเกณฑและกระบวนการทางกฎหมาย
ในการบังคับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ของตางประเทศ เพื่อนํ ามาใชเปนแนวทาง
วิเคราะหถึงโครงสรางและหลักเกณฑทางกฎหมายทีเ่หมาะสมในการน ํามาใชบังคับกับประเทศไทย
ในอนาคต

3.1  ความหมายของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา

การคมุขงัเปนชวงระยะเวลา (Periodic Detention) นี ้ถือวาเปนมาตรการกึง่ควบคมุอยางหนึง่
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงมาตรการดังกลาวนี้เหมาะสมสํ าหรับผูกระทํ าความผิด      
บางประเภทที่ไมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม โดยศาลจะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดบางประเภท
ทีก่ระท ําความผดิดวยความพลัง้พลาดไป หรือกระท ําไปดวยความจ ําเปนบางประการอนัเปนความผดิ
ที่มีลักษณะไมรุนแรง ซ่ึงผูกระทํ าความผิดไมมีนิสัยเปนอาชญากรอาชีพที่เปนอันตรายตอสังคม 
อันจะตองถูกตัดออกจากสังคมเปนการถาวร แตการจะปลอยใหผูกระทํ าความผิดยังคงอยูในสังคม
ไดตามปกติโดยไมมีการลงโทษใดๆเลยยอมทํ าใหประชาชนทั่วไปไมเกรงกลัวที่จะกระทํ าความผิด
เชนนัน้บางและเกดิทศันคตใินทางลบตอกระบวนการยตุธิรรม อีกทัง้ไมอาจสามารถยบัยัง้การกระท ํา
ความผิดซํ้ าของผูกระทํ าความผิดไดอีกดวย เพราะผูกระทํ าความผิดไมรูสึกวาตนไดรับผลราย     
จากการกระทํ าความผิดของตนเลย ดังนี้หากศาลพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุก แต
เห็นควรรอการลงโทษไว โดยอยูภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติยอมเปนมาตรการที่ออนดอย     
มากเกนิไป อีกทั้งการจะลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าก็จะมีความรุนแรงมากเกินไป ในตางประเทศจึงมี
มาตรการกึง่ควบคมุขึน้ เพือ่น ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิดงักลาว อันเปนการเพิม่ทางเลอืกใหแกศาล
ในการลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิมากขึน้ โดยศาลเหน็วาผูกระท ําความผดินัน้ยงัสมควรตองถูกลงโทษ
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จ ําคกุอยูแตยงัไมควรถูกจ ํากดัอิสรภาพอยางถาวร ศาลกม็ดีลุพนิจิน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
มาใชเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของการลงโทษจํ าคุกโดยไมรอการลงโทษ ซ่ึงทํ าใหผูกระทํ าความผิด
ไดรับผลรายจากการกระทํ าความผิดของตนอยูบางเพราะยังมีการจํ ากัดอิสรภาพในบางเวลา และ    
ผูกระทํ าความผิดยังคงตองชดเชยความผิดของตน กลับคืนสูสังคมบาง ทํ าใหทัศนคติของประชาชน
ตอกระบวนการยุติธรรมมีแนวโนมไปในทางที่ดีขึ้น

การคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้ มีช่ือเรียกตางกันไปในแตละประเทศ โดยในประเทศ  
ออสเตรเลีย  เรียกวา Periodic Detention สวนประเทศอังกฤษเรียกวา Intermittent Custody แตไมวา
จะเรียกชื่ออยางไร ก็มีความหมายเปนไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ เปนวิธีการลงโทษจํ าคุก       
ผูกระทํ าความผิดอยางหนึ่ง โดยศาลเห็นวาผูกระทํ าความผิดสมควรถูกลงโทษจํ าคุกอยู และศาลมี
ดลุพนิจิในการกํ าหนดวิธีการลงโทษจํ าคุกไดสามทาง ไดแก ศาลอาจลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด
แบบถาวรคือเปนการจํ ากัดอิสรภาพผูกระทํ าความผิดแบบเต็มเวลา โดยพิพากษาใหจํ าคุกผูกระทํ า
ความผิดในเรือนจํ าซ่ึงโดยมากศาลจะนํ ามาใชเปนมาตรการสุดทายและเปนการลงโทษที่เหมาะสม
กบัผูกระทํ าความผิดรายแรงหรือเปนอาชญากรอาชีพเทานั้น สวนทางเลือกที่สองนั้นคือ กรณีที่ศาล
พิจารณาแลวเห็นวา ผูกระทํ าความผิดดังกลาวมีพฤติกรรมหรือมีการกระทํ าความผิดที่ไมรายแรง
อันจะเปนอันตรายตอสังคม ซ่ึงยังไมสมควรที่ผูกระทํ าความผิดดังกลาวจะตองถูกตัดออกจากสังคม
อยางสิ้นเชิง ศาลก็จะพิพากษาใหรอการลงโทษจํ าคุกไวโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติอันจะทํ าให        
ผูกระท ําความผิดไมตองเขาสูเรือนจํ าและไมถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายเลย

นอกจากนีห้ากศาลเหน็วาผูกระท ําความผดิบางคนทีม่คีวามรูความสามารถ และประกอบ
อาชพีการงานโดยสจุริต หรือผูกระท ําความผดิทีเ่ปนนกัเรยีน หรือนกัศกึษา ซ่ึงไมควรทีจ่ะตองถูกลงโทษ
จ ําคกุในเรอืนจํ า อีกทั้งหากปลอยตัวไปก็อาจเสี่ยงตอการกระทํ าความผิดซํ้ าอีกได ศาลก็จะกํ าหนด
ใหน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชอันเปนการจ ํากดัอิสรภาพผูกระท ําความผดิเพยีงบางเวลา
เทานั้นแลวแตวาศาลจะเห็นสมควรกํ าหนดใหถูกจํ ากัดชวงเวลาใด โดยศาลตองกํ าหนดใหชัดเจน
ในคํ าพิพากษา และชวงเวลาที่ศาลกํ าหนดนั้นยอมแตกตางกันไปในแตละประเทศซึ่งอาจเปนชวง
วนัหยดุสุดสัปดาห หรือชวงกลางสัปดาหก็ได ศาลจะใชดุลพินิจพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่แวดลอม
ผูกระทํ าความผิด และลักษณะพฤติกรรมของผูกระทํ าความผิดประกอบ โดยในประเทศออสเตรเลีย 
มกีารออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ไวโดยเฉพาะ โดยผูกระทํ าความผิด
จะถกูจ ํากดัเสรภีาพเฉพาะในวนัหยดุสุดสัปดาห แตในชวงวนัท ํางานของสปัดาหกจ็ะไดรับการปลดปลอย
ใหกลับไปประกอบอาชีพ และอยูกับครอบครัวไดตามปกต1ิ ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะถูกควบคุมตัว

                                                          
1 Chappel, Duncan. (1976). The Australian Criminal Justice System. p. 380.

DPU



60

ไวในศูนยคุมขังซ่ึงอยูในเรือนจํ าหรือศูนยคุมขังที่แยกออกมาเฉพาะก็ได หากศูนยคุมขังนั้นอยูใน
เรือนจํ าก็จะตองแยกออกจากผูกระทํ าความผิดที่ถูกลงโทษจํ าคุกแบบเต็มเวลาตามปกติ และศาล   
จะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดเขาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ในศูนยคุมขังตามวัน เวลา สถานที่      
ทีศ่าลกํ าหนดไวในคํ าพิพากษา สวนจะเปนชวงเวลาใดก็เปนไปตามกฎหมายที่บัญญัติไวของแตละ
ประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย กํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดจะตองไปรายงานตัวตอเจาหนาที่   
ในศนูยคมุขังเวลา 19.00 น. ของวันที่ศาลกํ าหนด และจะไดรับการปลอยตัวกลับบานในอีกสองวัน
ถัดมา เวลา 16.30 น. โดยมากศาลมกัก ําหนดใหเปนวนัศกุร และไดรับการปลอยตวัในเยน็วนัอาทติย
นอกจากนี้ในบางกรณีศาลอาจมีคํ าสั่งใหผูกระทํ าความผิดไปรายงานตัวตอศูนยคุมขังในชวง    
กลางสัปดาหก็ได คือในวันพุธตอนเย็น และไดรับการปลอยตัวในวันเสารตอนบาย เปนตน2         
ซ่ึงจะเปนเชนนี้ไปจนกวาจะครบกํ าหนดโทษตามที่ศาลกํ าหนด

ในชวงทีผู่กระท ําความผดิอยูในศนูยคมุขงันัน้ ผูกระท ําความผดิจะตองปฏบิตัติามระเบยีบ
ขอบังคับที่กํ าหนดไว เชน หามมารายงานตัวชากวากํ าหนด หามเมาสุราในขณะมารายงานตัว    
หามนํ าสุราหรือของมึนเมาเขามาดื่มในศูนยคุมขัง หรือไมยอมมารายงานตัวตามเวลาที่กํ าหนด 
(หลบหน)ี เปนตน หากผูกระท ําความผดิฝาฝนกฎระเบยีบหรือไปกระท ําความผดิขึน้อกี ผูบญัชาการ
ศูนยคุมขังก็อาจทํ าการวากลาวตักเตือนหรือพิจารณาตามที่เห็นสมควร เชน เปล่ียนการคุมขัง      
เปนชวงระยะเวลา ใหมาเปนการลงโทษจํ าคุกแบบเต็มเวลาตามธรรมดา ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะตอง
ถูกสงตัวไปคุมขังในเรือนจํ าตามปกติ3

3.2  วตัถปุระสงคของการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช

เนื่องจากความรุนแรงของการลงโทษจํ าคุกแบบเต็มเวลาในเรือนจํ ายอมสงผลกระทบ
ตอผูกระทํ าความผิดอยางมาก ดังที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ 2 นอกจากจะเปนผลรายตอตัวผูกระทํ า
ความผดิเองแลวยงัสงผลกระทบตอสังคมและครอบครวัของผูกระท ําความผดิอีกดวย ซ่ึงการลงโทษ
จ ําคกุในเรอืนจ ํานีม้ไิดเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิทีก่ระท ําความผดิไปโดยมเีหตจุ ําเปนบางประการ
ซ่ึงผูกระท ําความผดิดงักลาวมไิดมจีติใจชัว่รายหรอืมไิดลักษณะเปนอาชญากรอาชพี อีกทัง้การกระท ํา
ความผิดก็มิไดเปนอันตรายตอสังคมโดยรวมอันจะตองตัดผูกระทํ าความผิดดังกลาวออกจากสังคม
โดยส้ินเชิง ทั้งที่บุคคลดังกลาวอาจเปนผูมีความรูความสามารถ ยังสามารถดํ ารงชีพอยูในสังคม    

                                                          
2 www.lawlink.nsw.gov.au.
3 สมบูรณ ประสพเนตร. มาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยไมใชเรือนจํ า. หนา 13.
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ไดตามปกติ หากศาลจะลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดและใชมาตรการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไข
การคุมประพฤติ ก็เปนมาตรการที่ออนดอยมากเกินไปอันจะทํ าใหผูกระทํ าความผิดมิไดตระหนัก
และไดรับผลรายจากการกระท ําความผดิของตน และถาศาลจะพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิ
ดงักลาวโดยจ ํากดัอิสรภาพโดยสิน้เชงิกเ็ปนมาตรการทีรุ่นแรงเกนิไป ซ่ึงหากศาลเหน็สมควรลงโทษ
จํ าคุกผูกระทํ าความผิดดังกลาวโดยไมรอการลงโทษ ศาลก็จะพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกผูกระทํ า
ความผดิดังกลาวมีระยะเวลาสั้นอันจะสงผลกระทบตอผูกระทํ าความผิด

ดงันี ้มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา จงึถูกคดิขึน้มาเพือ่สนองตอความตองการของสงัคม
และเปนการสนองตอวัตถุประสงคของการลงโทษในดานการอบรมแกไขและฟนฟูจิตใจผูกระทํ า
ความผดิ โดยมาตรการดงักลาวนีจ้ะกอใหเกดิความเสยีหายและกระทบกระเทอืนนอยทีสุ่ดตอตวัผูกระท ํา
ความผดิและครอบครวัของผูกระทํ าความผิดซึ่งกระทํ าความผิดครั้งแรกหรือเปนการกระทํ าความผิด
ทีไ่มรุนแรงหรอืกระท ําไปโดยไมมเีจตนาชัว่ราย เนือ่งจากในวนัธรรมดาผูกระท ําความผดิยงัสามารถ
ไปทํ างาน ประกอบอาชีพของตน และอยูรวมกับครอบครัวไดตามปกติ และจะเขาสูการคุมขัง      
ในวันเสาร – อาทิตย เทานั้น4  อันเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกศาลอีกทางหนึ่งในกรณีที่ศาลพิพากษา
ลงโทษจ ําคุกผูกระทํ าความผิด นอกจากนี้ มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลายังถือวาเปนมาตรการ
ยบัยัง้ผูกระท ําความผดิประการหนึง่ดวย เนือ่งจากท ําใหผูกระท ําความผดิครัง้แรกไดสัมผัสความรูสึก
ทีสู่ญเสยีอิสรภาพและถกูควบคมุโดยกฎขอบงัคบั แตจะไมมผีลรายเทากบัการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา
ซ่ึงถือไดวาเปนมาตรการทีม่มีนษุยธรรมมากกวาการลงโทษจ ําคกุตามปกต ิกอใหเกดิตราบาปแกผูกระท ํา
ความผดินอยกวาการลงโทษเตม็เวลา และยงัเปนการแยกผูกระท ําความผดิทีม่นีสัิยช่ัวรายออกจากผูกระท ํา
ความผดิครัง้แรก หรือผูกระท ําความผดิทีไ่มรุนแรงมใิหมกีารสัง่สอนหรอืเลียนแบบพฤตกิรรมทีช่ั่วราย
ดวย

เมื่อผูกระทํ าความผิดเขามาสูการควบคุมภายในศูนยคุมขังตามคํ าพิพากษาของศาลแลว 
ผูกระทํ าความผิดอาจจะตองทํ างานชดใชใหสังคมเพื่อเปนการตอบแทนสังคม เปนการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และเปนการแยกผูกระทํ าความผิดออกจากสิ่งแวดลอมที่ตนอยูอาศัยซ่ึงมีลักษณะ
เสีย่งตอการกระทํ าความผิดได เชนผูกระทํ าความผิดที่อยูในชุมชนแออัด หรืออยูใกลแหลงอบายมุข
ตางๆ เปนตน อีกทั้งผูกระทํ าความผิดยังจะไดรับการศึกษาอบรมเพื่อฟนฟูจิตใจใหกลับตนเปนคนดี
ในสถานควบคมุอกีดวย และตวัผูกระท ําความผดิกไ็มมปีระวตัเิสือ่มเสยี ไมถูกจ ํากดัสทิธใินการประกอบ
อาชพีบางประการตามทีก่ฎหมายก ําหนด นอกจากนีรั้ฐไมตองสญูเสยีงบประมาณในการเลีย้งดผููกระท ํา
ความผดิมากเกินความจํ าเปน เพราะผูกระทํ าความผิดยังสามารถทํ างานหาเลี้ยงตัวเองได และไมได

                                                          
4 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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อยูในศนูยคมุขงัตลอดเวลา อยางการจ ําคกุในเรอืนจ ํา จงึกลาวไดวา มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานี้
เปนทางเลือกหนึ่งของศาลในการพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด ซ่ึงทํ าใหผูกระทํ าความผิด
ถูกจํ ากัดอิสรภาพจากการกระทํ าความผิดของตนอยูบาง แตไมมีความรุนแรงอยางการจํ าคุกแบบ
เตม็เวลา ในขณะเดียวกันผูกระทํ าความผิดยังคงสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ อันถือไดวา
เปนการเลี่ยงโทษจํ าคุก ที่ไมทํ าลายศักยภาพของผูกระทํ าความผิดในการกลับเขาสูสังคมโดยสิ้นเชิง 
อีกทัง้ผูกระทํ าความผิดยังคงตองทํ างานชดเชยความผิดของตนใหกับสังคมตอไปดวย

3.3  พฒันาการและรูปแบบของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา

การลงโทษจ ําคกุนัน้แมวาจะเปนวธีิการทีจ่ ํากดัอิสรภาพ ขาดความเปนสวนตวั ชีวติประจ ําวนั
ตองเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเมื่อผูตองโทษจํ าคุกออกจากเรือนจํ ามาก็จะไดรับผลกระทบกระเทือน
เปนอยางมาก สังคมมักไมใหโอกาสคนที่มีรอยมลทินมากอนทั้ง ๆ ที่บุคคลดังกลาวอาจไมมี
สันดานชั่วรายเลยก็ตาม แตในประเทศตางๆ ทั่วโลก ก็ยังคงถือวาการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า     
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จํ าเปนตองมีอยูตอไป

การคมุขงัเปนชวงระยะเวลา นัน้ ถือวาเปนทางเลอืกหนึง่ของศาลในการพพิากษาลงโทษ
จ ําคกุผูกระท ําความผดิ เพือ่ไมใหผูกระท ําความผดิตองไดรับประสบการณทีเ่ลวรายจากการถกูจ ําคกุ
ในเรอืนจ ํา แตในขณะเดียวกันมาตรการดังกลาวนี้ก็ยังคงทํ าใหผูกระทํ าความผิดไดรับความทรมาน
จากการขาดเสรีภาพในการดํ าเนินชีวิต และมีการทํ างานที่ถูกจํ ากัด โดยการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
นี้ควรนํ าไปใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น สวนการลงโทษจํ าคุกแบบเต็มเวลา
ในเรือนจํ านั้นศาลควรนํ ามาใชเปนทางเลือกขั้นสุดทายที่เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดรายแรง 
เปนอาชญากรอาชีพ และมีพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสังคมโดยรวม

มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานี ้ ไดเร่ิมขึน้จากการทีผู่พพิากษาและรฐับาลไดตระหนกั
ถึงผลกระทบตอผูกระท ําความผดิในการลงโทษจ ําคกุเตม็เวลา จงึไดมกีารแสดงแนวความคดิในการพฒันา
ทางเลือกอื่นของคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกที่นอกจากการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า เพื่อใหผูกระทํ า
ความผดิมคีวามเครยีดนอยลง และมศีกัยภาพในการกลบัเขาสูสังคมตอไปได อีกทัง้ยงัเปนการประหยดั
คาใชจายของกรมราชทัณฑที่ตองดูแลและเลี้ยงดูนักโทษที่ตองโทษจํ าคุกและบรรเทาความรุนแรง
ที่จะเกิดกับผูกระทํ าความผิด ดังนั้นในป 1970 จึงเริ่มมีทางเลือกของการจํ าคุกโดยใชการคุมขัง   
เปนชวงระยะเวลาแทน และมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้ขึ้นมา คือ 
Periodic Detention of Prisoners Act 1970 มผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัที ่1 กมุภาพนัธ 1971 โดยในครัง้แรกนัน้
มผูีกระท ําความผดิทีถู่กควบคมุโดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานีเ้พยีง 10 คน ซ่ึงถูกควบคมุ
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อยูในศูนยคุมขังที่ The Long Bay Prison Complex โดยมเีจาหนาที่ผูควบคุมเปนผูจัดการดูแล      
เมือ่มาตรการดงักลาวไดรับการยอมรบัมากขึน้ในเดอืนกรกฎาคม ป 1973 จงึมศีนูยคมุขงัทีส่องเกดิขึน้
ที่ Parramatta ในป 1974 ไดเกิดศูนยคุมขังที่ Silverwater และ Bathurst และในป 1974 ถึง 1976      
มศีูนยคุมขังเกิดขึ้นที่ Emu Plains และ Tomago รวมทัง้หมด 6 ศูนยสํ าหรับนักโทษชายเทานั้น

มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา นี้ ในชวงแรกๆจะไมนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิด   
ทีเ่ปนผูหญิงเลย เนือ่งจากผูควบคมุไมเหน็ดวยกบัการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา เพราะเหน็วาเปนการท ําลาย
จารตีประเพณี และรูปแบบของการจํ าคุกแบบเดิมที่เคยมีมา แตตอมาก็ไดมีการแกไขกฎหมายที่ใช
บงัคบัอยูใหมกีารน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาดงักลาวมาใชกับผูกระทํ าความผิดที่เปนผูหญิง
ไดเหมอืนกับผูชาย และมีการบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 1977 เปนตนมา เพื่อใหผูกระทํ า
ความผดิที่เปนผูหญิงยังสามารถดูแลครอบครัว และบุตรของตนไดตามปกติ ซ่ึงจะทํ าใหเด็กไดรับ
ความอบอุนจากทั้งพอและแม โดยเห็นวาการที่ไมพบหนาแมเพียงสัปดาหละ 2 วัน ยอมมีผลดีกวา
การไมพบหนาแมเลยเปนเวลานาน ทํ าใหบุตรยังไดรับความอบอุนและไมกลายเปนเด็กมีปญหา 
อันเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ผิดและนํ าไปสูการเกิดอาชญากรรม
ในทีสุ่ด5 อีกทัง้ในชวงเวลาทีผู่กระท ําความผดิถูกคมุขงัอยูในศนูยนัน้ ผูกระท ําความผดิจะตองชดเชย
ความผิดของตนใหแกสังคม โดยการทํ างานบริการสังคม ทํ างานในองคกรของรัฐ เชน โรงพยาบาล 
บานพักคนชรา เปนตน ทํ าใหผูกระทํ าความผิดไดรับการอบรมบมนิสัย มีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ     
ชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน มีความโอบออมอารี มากยิ่งขึ้น

การคมุขงัเปนชวงระยะเวลา นี้ไดพัฒนาตอมาจนถึงปจจุบันซึ่งเดิมไดแบงการคุมขังเปน
ชวงระยะเวลา ออกเปน 2 ขั้นตอนคือ

(1) การคมุขงัเปนชวงระยะเวลานัน้ แรกเริม่เปนอ ํานาจพพิากษาของศาลสงูและศาลแขวง
เทานัน้ แตตอมาก็ไดขยายไปสูศาลทองถ่ินดวย นอกจากนี้ในเดือน มีนาคม 1976 ก็ไดมีการเสนอ
ใหมสีถานทีค่มุขังเปนชวงระยะเวลา ใหเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม โดยเห็นวาไมควรมีการคุมขังผูกระทํ า
ความผดิไวทีศ่นูยคมุขงักลาง ซ่ึงอยูในเรอืนจ ําเทานัน้ แตควรจะมศีนูยคมุขงัอยูในพืน้ทีอ่ื่นๆ ทัว่ประเทศ
ดวย ศาลจะพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุโดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาได กต็อเมือ่ศาลมคี ําพพิากษา
ใหผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุก และศาลเห็นวาบุคคลดังกลาวยังไมควรที่จะเขาสูการจํ าคุก   
ในเรือนจํ า ในขณะเดียวกันก็ยังไมควรที่จะปลอยบุคคลนั้นใหเปนอิสระเหมือนมิไดมีการกระทํ า
ความผดิเกดิขึ้น เชน การพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุกแตใหรอการลงโทษไวโดยมี

                                                          
5 Bill  Cullen, Michel  Dowding and John  Griffin. (1988). Op.cit. p. 258.
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เงือ่นไขการคมุประพฤตเิปนตน อันจะท ําใหบคุคลนัน้ไมสํ านกึถึงการกระท ําความผดิทีต่นไดท ําลงไป
ศาลก็จะมีคํ าสั่งใหผูกระทํ าความผิดใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้แทน โดยกํ าหนดให       
ผูกระท ําความผดิตองไปรายงานตวัในศนูยคมุขงัทีก่ ําหนด ซ่ึงตัง้ขึน้มาโดยแยกตางหากไวโดยเฉพาะ
กไ็ด ซ่ึงผูกระท ําความผดิกจ็ะตองไปรายงานตวัและเขาไปอยูในศนูยคมุขงัตามวนั เวลาทีศ่าลก ําหนด
และปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของศูนยคุมขังนั้นโดยเครงครัดดวย สวนใหญศาลจะมีคํ าสั่ง     
ใหไปรายงานตวัในเยน็วนัศกุร และกลบับานไดในวนัอาทติย สวนจะเปนเวลาใดนัน้ กแ็ลวแตกฎหมาย
ของแตละประเทศจะกํ าหนดไว เปนตน

(2) เมือ่ผูกระท ําความผดิทีถู่กลงโทษจ ําคกุมมีากขึน้ท ําใหนกัโทษในเรอืนจ ํามมีากขึน้ดวย
ประกอบกับการที่ศาลมีคํ าสั่งใหผูกระทํ าความผิดเขาสูศูนยคุมขังซ่ึงในระยะแรกจะใชเรือนจํ ากลาง
เปนสถานที่ควบคุม ยอมกอใหเกิดปญหานักโทษลนเรือนจํ าขึ้น ทํ าใหกรมราชทัณฑ (Department 
of Corrective Service) ไดเสนอการคุมขังเปนชวงระยะเวลา รูปแบบใหมขึ้นมา   และมีการบังคับใช
ตัง้แตวนัที ่ 20 พฤษภาคม 1978 โดยในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ดํ าเนินตอมาจากขั้นตอนแรกขางตน 
กลาวคอื มีการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ในศูนยคุมขังตามที่ศาลกํ าหนดทุกวันเสาร-อาทิตย ตามปกติ 
แตถาผูกระทํ าความผิดซึ่งอยูในศูนยคุมขังนั้นไดแสดงใหเห็นวาผูกระทํ าความผิดมีความประพฤติดี 
และไมเคยปฏิบัติตนฝาฝนขอบังคับของศูนยคุมขังเลย ผูกระทํ าความผิดก็อาจไดรับผลตอบแทนคือ 
การควบคมุในขั้นตอนที่ 2 ที่มีลักษณะผอนผันจากการคุมขังในขั้นตอนแรกกลาวคือ จะกํ าหนดให
ผูกระทํ าความผิดมารายงานตัวตอสถานที่ทํ างาน หรือสถานที่ที่ผูกระทํ าความผิดจะตองไปทํ างาน
ตามทีศ่นูยคมุขงัก ําหนดไวในตอนเชาวนัเสาร และอาทติยเวลา 08.00 น. และเวลา 16.00 น. ซ่ึงผูกระท ํา
ความผิดไมตองกลับเขามานอนในศูนยคุมขังตามแบบขั้นตอนแรกเลย หากผูกระทํ าความผิดนั้น  
ไมยอมมารายงานตวั หรือฝาฝนไมกลับมาท ํางานตามทีศ่นูยคมุขงัก ําหนดไว ผูกระท ําความผดิกจ็ะตอง
กลับเขาสูขั้นตอนแรกทันที กลาวคือตองกลับเขาไปนอนในศูนยคุมขังในคืนวันศุกรและวันเสาร
ตามเดิม

อยางไรกต็ามการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ในแบบขัน้ตอนทีส่องดงักลาวนี้ เดมิกไ็ดรับ
การคัดคานจากเจาหนาที่และผูพิพากษา แตไดรับการยอมรับมากขึ้นตั้งแตป 1970 เปนตนมา     
นอกจากนี้การจํ าคุกในรูปแบบดังกลาวยังมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจใหผูกระทํ าความผิด
กระตอืรือรนในการทํ างานมากขึ้น และสงเสริมใหมีความประพฤติดีมากขึ้นดวย แตจากการสํ ารวจ
ในป 1983 พบวาผูกระท ําความผดิในขัน้ตอนที ่2 นีฝ้าฝนกฎเกณฑทีก่ ําหนดนอยมากและไดมกีารขยาย
การจ ําคุกในวันหยุดนี้ใหมีคํ าส่ังที่เปนการบริการสังคมมากขึ้นดวย
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นอกจากนี้ การคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ยังอาจมีการจํ ากัดอิสรภาพในวันอื่นที่มิใช
วันเสาร – อาทติยอีกดวย กลาวคือ เปนการคุมขังในชวงกลางสัปดาห โดยกํ าหนดใหมีการคุมขัง  
ในวนัพธุและพฤหัสบดีแทน ซ่ึงจะเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดบางประเภทเทานั้น เชน ผูกระทํ า
ความผิดที่ตกงาน ผูที่ติดยาเสพติด และติดแอลกอฮอล เปนตน ซ่ึงการคุมขังในแบบดังกลาวนี้      
ไดเกดิขึน้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 1983 ซ่ึงผูกระทํ าความผิดกลุมแรกที่เขามาสูศูนยคุมขังนั้น
เปนชาย 17 คน และหญิง 3 คน โดยบุคคลดังกลาวลวนแลวแตเปนคนที่ไมมีงานทํ าทั้งส้ิน และเขาสู
ศูนยคุมขังเปนระยะเวลาทั้งส้ิน 8 สัปดาห ซ่ึงในชวงสุดทายของการคุมขังนั้นผูกระทํ าความผิด
สามารถกลบัเขาสูศนูยคมุขงัและรวมกจิกรรมกบัผูกระท ําความผดิคนอืน่ๆ ได โดยเจาหนาทีผู่ควบคมุ
จะท ําการตรวจสอบสภาพครอบครัวและหาสาเหตุของการกระทํ าความผิดดังกลาวดวย หากปรากฏ
ขอเท็จจริงแกศาลวาผูกระทํ าความผิดมีลักษณะดังกลาวแลว ศาลจะพิพากษาใหผูกระทํ าความผิด
เขาสูศูนยคุมขังในชวงกลางสัปดาหโดยตรง โดยตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 1986 การคุมขังชวงกลาง
สัปดาหนีศ้าลไดนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดทั้งที่ตกงานและไมตกงานดวยตามจะเห็นสมควร

ในปจจุบันการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ยังคงนํ ามาใชเปนทางเลือกของการลงโทษ
จ ําคกุอยูในกระบวนการยตุธิรรมของหลายประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลยี ซ่ึงจะน ํามาใชในมลรฐั
นวิเซาทเวลท  และ Australian Capital Territory ซ่ึงในแตละมลรฐักจ็ะมรัีฐบาล กฎหมายรฐัธรรมนญู
และรัฐสภาของตนเอง เวนแต Australian Capital  Territory ซ่ึงไมมีรัฐบาลของตนเอง แตขึ้นตรง
กับรัฐบาลสหพันธรัฐ โดยรัฐบาลสหพันธรัฐไมมีอํ านาจเขาไปกาวกายกิจการภายในของรัฐตางๆ 
เวนแตในเรือ่งส ําคญัตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายรฐัธรรมนญูของสหพนัธรฐัเทานัน้6 ซ่ึงในปจจบุนันี้
มศีนูยคมุขงัในมลรฐันวิเซาทเวลททัง้หมด 11 แหง7 นอกจากนี้การคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ยงัน ําไปใช
อยางแพรหลายในประเทศองักฤษ  โดยตางกม็บีทบญัญตัทิีแ่ตกตางกนัออกไปในรายละเอยีด ดงัจะกลาว
ในหัวขอตอไป

3.4  หลกัเกณฑการบังคับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาในตางประเทศ

เมือ่มกีารกระทํ าความผิดอาญาเกิดขึ้น ผูกระทํ าความผิดตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาที่เร่ิมจากชั้นตํ ารวจ อัยการ ศาล เมื่อศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานตางๆ แลว ก็จะมี     
ค ําพพิากษาลงโทษผูกระท ําความผดิดงักลาว ซ่ึงมาตรการทีศ่าลอาจน ํามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดินัน้
                                                          

6 เช้ือ พัฒนเจริญ. (2520, พฤศจิกายน-ธันวาคม). “รายงานงานศึกษาดูงานกิจการราชทัณฑ
ณ ประเทศออสเตรเลียและสาธารณรัฐสิงคโปร.” วารสารราชทัณฑ, ปท่ี 25, ฉบับที่ 6. หนา 3.

7 www.lawlink.nsw.gov.au.
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อาจจ ําแนกออกเปน 3 รูปแบบ กลาวคือ มาตรการควบคุมตัว (Custodial treatment) มาตรการ       
กึ่งควบคุม (Semi - Custodial treatment) และมาตรการไมควบคุม(Non - Custodial treatment)      
ซ่ึงไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 นั้น การลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา  
(Periodic Detention) นี ้ถือไดวาเปนรปูแบบหนึง่ของมาตรการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิแบบกึง่ควบคมุ
จากทีม่อียูหลายรูปแบบ ซ่ึงในแตละรปูแบบกม็วีธีิการและแนวทางในการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิ
ทีแ่ตกตางกันออกไป โดยมาตรการกึ่งควบคุมนี้มีวัตถุประสงคหลักพื้นฐานอยู 3 ประการ คือ

(1) เปนรูปแบบการลงโทษเพือ่ปองกนัสังคมใหมคีวามปลอดภยัมากขึน้ยิง่กวามาตรการ
คุมประพฤติแบบปกติ

(2) เปนรูปแบบการลงโทษเพื่อสรางมาตรการลงโทษในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีระดับ
ความรนุแรงเขมงวดเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิบางประเภทมากกวาการลงโทษจ ําคกุโดยมเีงือ่นไข
การคุมประพฤติในรูปแบบที่ใชกันอยูในปจจุบัน

(3) เปนการลดคาใชจายในการจํ าคุกผูกระทํ าความผิดในเรือนจํ า8

มาตรการกึ่งควบคุม ในรูปแบบการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้ มีการนํ ามาใชบังคับ
อยางแพรหลายในตางประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลยี และประเทศองักฤษ เปนตน ซ่ึงโดยหลักการ
พื้นฐานและวัตถุประสงคของการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับนี้เปนไปในแนวทางเดียวกัน    
จะตางกันก็แตเฉพาะในรายละเอียดที่บัญญัติใหเกิดความเหมาะสมกับระบบกฎหมาย สภาพสังคม 
เศรษฐกจิและประชาชนของประเทศนั้นๆ โดยรูปแบบดังกลาวยังไมมีการบังคับใชในประเทศไทย
อยางเปนรูปธรรม จึงขาดบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ชัดเจนรองรับ ดังนี้ หากนํ ามาตรการคุมขัง    
เปนชวงระยะเวลา มาใชบงัคบัในประเทศไทย กจ็ ําเปนตองบญัญตักิฎหมายในเรือ่งดงักลาวใหสอดคลอง
กบัระบบกฎหมาย สภาพสังคม เศรษฐกิจ ลักษณะและพฤติกรรมของผูกระทํ าความผิด ตลอดจน
หลักกฎหมายของไทยทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนั ซ่ึงจะน ําบทบญัญตัใินเรือ่งการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
ทีใ่ชบงัคบัอยูในประเทศออสเตรเลยีและองักฤษ มาใชเปนแนวทางในการศกึษาวเิคราะหเพือ่ปรับปรงุ
แกไขกฎหมายไทยใหเหมาะสมในบทตอไป

                                                          
8 Belinda Rogers McCarthy and Benard J McCarthy Jr. Op.cit. p. 175.
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3.4.1 ประเทศออสเตรเลีย
 ประเทศออสเตรเลยีไดรวมตวักนัเปนสหพนัธรฐัในป ค.ศ. 1901 โดยเปนการรวม
อาณานิคมทั้งหกแหงของประเทศอังกฤษมาเปนรัฐตางๆ ซ่ึงในแตละรัฐไดมีการจัดทํ าโครงสราง
การแบงอ ํานาจนิติบัญญัติระหวางกัน รวมทั้งมีการจัดตั้งเครือจักรภพของออสเตรเลียขึ้นดวย โดยมี
รัฐสภาหรอืองคกรนติบิญัญตัทิีม่าจากการเลอืกตัง้ซึง่มอํี านาจเฉพาะในแตละรัฐของตนเอง ไมวาจะเปน
กฎหมายอาญาหรอืกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา หรือมสีถาบนัเยาวชน สถานบ ําบดัและการแกไข
ฟนฟูผูกระทํ าความผิดเปนของตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงการพิจารณาถึงหลักเกณฑและกระบวนการ
ทางกฎหมายของมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ของประเทศออสเตรเลียนั้นตองศึกษาวิเคราะห
จากรัฐที่มีการนํ ามาตรการคุมขังดังกลาว มาใชบังคับอยางเปนรูปธรรมและเมื่อนํ าไปใชบังคับแลว
กอใหเกดิผลดตีอตวัผูกระท ําความผดิ และสงัคมมากขึน้ ซ่ึงในประเทศออสเตรเลยีนัน้แมวามหีลายรัฐ
แตมเีพยีงสองรฐัเทานัน้ทีน่ ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา มาใชบงัคบัอยางเปนรูปธรรม โดยออก
เปนกฎหมายเกีย่วกบัการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาไวโดยเฉพาะ ซ่ึงไดแก Australian Capital Territory
และรัฐ New South Wales แตกฎหมายทีน่ ํามาใชบงัคบัในแตละรัฐนัน้ยอมแตกตางกนัไปเพือ่ใหเกดิ
ความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และประชาชนของตน โดยผูเขียนจะนํ าหลักกฎหมาย
ของทั้งสองรัฐดังกลาวมาเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ โครงสรางทางกฎหมาย      
ทีเ่กีย่วของกับการคุมขังเปนชวงระยะเวลาตอไป

3.4.1.1 Australian Capital Territory
 การบังคับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา (Periodic Detention) 
ของ Australian Capital Territory นี ้เดมิมหีลักเกณฑทางกฎหมายที่เกี่ยวของปรากฏอยูใน Periodic 
Detention Act 1995 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีการแกไขบทกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ โดยมีการแกไขครั้งลาสุดในป 2006 ซ่ึงมีผลใช
บงัคบัตัง้แตวนัที ่ 17 มกราคม 2006 อันเปนการแกไขเฉพาะสวนรายละเอยีดเทานัน้ แตในสาระส ําคญั
ยงัคงเดิม ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ Crimes (Sentencing) Act 2005 และพระราชบัญญัติ 
Crimes (Sentence Administration) Act 2005 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวไดประกาศใช    
เปนกฎหมายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2005 และมีผลใชบังคับในวันที่ 2 มิถุนายน 2006 อันสงผลให
กฎหมายหลายฉบับถูกยกเลิก ซ่ึงพระราชบัญญัติ Periodic Detention Act 1995  กเ็ปนกฎหมายหนึ่ง
ทีถู่กยกเลกิไป แตหลักเกณฑเกีย่วกบัการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานีก้ย็งัคงมใีชบงัคบัอยู โดยบญัญตัไิว
เปนสวนหนึง่ของพระราชบญัญตัทิัง้สอง กลาวคอื ในพระราชบญัญตัิ Crimes (Sentencing) Act 2005
ไดบญัญัติไวในบทที่ 3 สวนที่ 3.2 มาตรา 11 และบทที่ 5 สวนที่ 5.4  สวนในพระราชบัญญัติ 
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Crimes (Sentence Administration) Act 2005 ไดบญัญตัิหลักเกณฑของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
ไวในบทที่ 5 อันประกอบไปดวยสาระสํ าคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขการใชบังคับดังนี้

1. เงือ่นไขการบังคับใช
เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดแลว ศาลมี

ทางเลอืกในการนํ ามาตรการตางๆ มาใชกับคํ าพิพากษาใหตองโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดได 3 วิธี 
กลาวคือ

(1) มาตรการจํ าคุกเต็มเวลา (Full-time detention)
(2) มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา (Periodic detention)
(3) มาตรการรอการลงโทษ (Suspended sentences)
ซ่ึงมาตรการแตละอยางยอมมีวิธีการและหลักเกณฑการใชบังคับ    

ทีแ่ตกตางกนัออกไป โดยหลักเกณฑทีสํ่ าคัญของมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้น ไดวางหลัก
ไวในพระราชบัญญัติ Crimes (Sentencing) Act 2005 มาตรา 11 กลาวคือ

(1) มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา จะมีผลใชบังคับก็ตอเมื่อ     
ผูกระทํ าความผิดถูกศาลตัดสินวาการกระทํ าของตนเปนความผิด และศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุก
สํ าหรับความผิดนั้น9

(2) ศาลอาจมคี ําสัง่ในค ําพพิากษาใหจ ําคกุผูกระท ําความผิดดังกลาว
โดยก ําหนดเวลาใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาไว 10

(3) ระยะเวลาของคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลานี้ ศาลอาจนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองคํ าพิพากษาจํ าคุกทั้งหมดหรือ     
น ํามาใชเพยีงบางสวนก็ได โดยมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาดังกลาว ตองมีระยะเวลาอยางนอย 
3 เดอืน และไมเกิน 2 ป11

(4) เมื่อศาลกํ าหนดระยะเวลาคุมขังเปนชวงระยะเวลาแลว ศาล
ตองก ําหนดวันและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการคุมขังดังกลาวไวในคํ าส่ังดวย12

                                                          
9  Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 11 (1).
10 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 11 (2).
11 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 11 (3).
12 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 11 (4).
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(5) เมือ่ศาลพจิารณาแลวเหน็วาสมควรก ําหนดเงือ่นไขอืน่ทีเ่หมาะสม
แกผูกระทํ าความผิดซึ่งถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลาอีก ก็จะกํ าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว     
ในคํ าพิพากษาอีกก็ได13

มาตรานีเ้ปนการก ําหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการพพิากษาลงโทษจ ําคกุ
โดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงศาลจะใชมาตรการดงักลาวไดกต็อเมือ่ศาลมคี ําพพิากษา
ลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดและศาลเห็นสมควรนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยศาลตองกํ าหนดระยะเวลาในการคุมขังไว โดยระยะเวลาของการคุมขัง
ทัง้หมดนั้นตองอยางนอย 3 เดือน แตไมเกิน 2 ป นอกจากนี้ศาลอาจกํ าหนดใหนํ ามาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลา ไปใชกับมาตรการอยางอื่นตามที่กฎหมายกํ าหนดไดอีกดวย (Combination 
Sentences) เชน การใชมาตรการไมควบคมุตวั (Non - Custodial Sentences) กลาวคอื ค ําสัง่คมุประพฤติ 
คํ าส่ังใหปรับ คํ าส่ังยึดใบอนุญาตขับขี่ คํ าส่ังใหชดใชคาเสียหาย คํ าสั่งงดเวนการสมาคม หรือ     
การจ ํากดับรเิวณ เปนตน เชน ศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก 3 ป 6 เดือน โดยกํ าหนดใหจํ าคุก
เตม็เวลา 2 ป หลังจากนั้นใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาใชมีระยะเวลา 1 ป และคํ าส่ัง
ใหคมุความประพฤติ 6 เดือน ตามลํ าดับ เปนตน  โดยศาลจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผูกระทํ า
ความผดิตามที่กฎหมายกํ าหนดไวใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาได
 2. อํ านาจหนาท่ีของศาล
 เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวาผูกระทํ าความผิดสมควรรับโทษจํ าคุก 
หากศาลตองการมีคํ าสั่งใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแกผูกระทํ าความผิดดังกลาว       
ศาลตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูกระทํ าความผิดแตละคนนั้นเปนรายๆ ไป14 กลาวคือ

(1) การพิจารณาคุณสมบัติของผู กระทํ าความผิดแตละคนนั้น    
ศาลอาจพจิารณาไดจากรายงานของพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่งตองสงใหศาลพจิารณากอนศาลมคี ําพพิากษา
ลงโทษผูกระทํ าความผิด โดยรายงานดังกลาวจะแสดงถึงพฤติกรรม ความประพฤติของผูกระทํ า
ความผดิวาสมควรจะไดรับโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา หรือไม15

                                                          
13 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 11 (5).
14 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 77.
15 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 78 (1).
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(2) กอนศาลมีคํ าสั่งใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา     
นอกจากศาลพจิารณาจากรายงานของพนกังานเจาหนาทีแ่ลว ศาลอาจพจิารณาจากรายงานทางการแพทย
ซ่ึงผูกระทํ าความผิดนํ ามายื่นตอศาล หรือพยานหลักฐานที่นํ ามาใชประกอบรายงานของพนักงาน
เจาหนาที่ หรือพยานหลักฐานอื่นซึ่งเจาหนาที่ราชทัณฑสงใหศาลพิจารณา เปนตน โดยเงื่อนไข     
ทีศ่าลจะตองพิจารณาประกอบในรายงานของเจาหนาที่ดังกลาว16 คือ

(2.1) ผูกระท ําความผดิดงักลาวตองไมมปีญหาการตดิยาเสพตดิ
หรือการติดแอลกอฮอลอยางหนัก

(2.2) ไมมคีวามผดิปกตทิางดานจติใจ หรือเงือ่นไขทางจติวทิยา
ไมมีลักษณะสับสนทางจิต

(2.3) ผูกระทํ าความผิดตอง ไมมีขอจํ ากัดทางการแพทย คือ   
ผูกระทํ าความผิดมีศักยภาพหรือมีความสามารถในการไปรายงานตัวตามคํ าส่ังศาลได มีสุขภาพราง
กายพรอมที่จะปฏิบัติตามคํ าส่ังได

(2.4) ผู กระทํ าความผิดตองไมมีรายงานประวัติอาชญากร
สํ าหรับการกระทํ าความผิดที่รายแรงมากอน

(2.5) การประกอบอาชพี หรือการท ํางาน รวมทัง้ขอมลูสวนตวั
ของผูกระทํ าความผิดนั้นๆ

(3) ค ําส่ังใหลงโทษจ ําคกุโดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานี้
เปนดุลพินิจของศาลซึ่งศาลอาจเห็นดวยกับรายงานของเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ราชทัณฑหรือไม
กไ็ด กลาวคือ หากรายงานของเจาหนาที่ หรือพยานหลักฐานประกอบรายงานดังกลาว แสดงใหศาล
เห็นวาผูกระทํ าความผิดมีคุณสมบัติเหมาะสมอันสมควรไดรับการลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการ  
คุมขังเปนชวงระยะเวลา ศาลก็อาจไมนํ ามาตรการคุมขังดังกลาวมาใชกับผูกระทํ าความผิดก็ได   
หากศาลเห็นตางจากรายงานของเจาหนาที่ศาลตองแสดงเหตุผลของการมีคํ าส่ังดังกลาวดวย17

(4) หากผูกระทํ าความผิดซึ่งศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก  
และเห็นสมควรใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาใชบังคับกอน ตอมาศาลไดกํ าหนดให   
ผูกระทํ าความผิดดังกลาวตองคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกและกํ าหนดใหใชมาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาเชนกนั ดงันี ้ ค ําพพิากษาทัง้สองชวงเวลาดงักลาวตองรวมกนัแลวมรีะยะเวลาคมุขงัทัง้หมด

                                                          
16 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 78 (2) (4).
17 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 78 (5) (6).
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ไมเกนิ 2 ป และค ําพพิากษาในภายหลงัจะมผีลบงัคบัเมือ่ส้ินสดุระยะเวลาตามทีก่ ําหนดในค ําพพิากษา
แรกแลว18

นอกจากหลกัเกณฑเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูกระทํ าความผิดดังกลาว
ขางตนแลว ศาลตองคํ านึงถึงหลักเกณฑอ่ืนๆ ประกอบดวย กลาวคือ ศาลตองคํ านึงถึงศูนยคุมขัง 
(Correctional center) ที่เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดซ่ึงตองโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขัง    
เปนชวงระยะเวลาดวย19 อีกทั้งผูกระทํ าความผิดตองลงลายมือช่ือรับทราบคํ าส่ังของศาลและยินยอม
ปฏิบตัหินาที่ของตนตามหลักเกณฑที่กํ าหนดไวเกี่ยวกับการคุมขังดังกลาว20 หากศาลสั่งใหผูกระทํ า
ความผดิไปตรวจสขุภาพรางกาย แตผูกระท ําความผดิฝาฝน โดยมไิดไปตรวจสขุภาพรางกายตามค ําส่ัง
ศาล ศาลอาจไมนํ ามาตรการคุมขังนั้นมาใชแกผูกระทํ าความผิดดังกลาวได21

 3. กํ าหนดวนั เวลา และสถานที ่ของมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
 เมื่อศาลมีคํ  าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกผู กระทํ าความผิดแลว        
ศาลเห็นสมควรใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชแกผูกระทํ าความผิด ศาลจะตองระบุ
คํ าสั่งไวในคํ าพิพากษาใหชัดเจน นอกจากนี้ศาลยังตองระบุชวงเวลาของการคุมขังเพื่อใหผูกระทํ า
ความผิดปฏิบัติตามไวดวย (periodic detention period)22  โดยศาลตองกํ าหนดวัน เวลาเริ่มตน และ
เวลาสิน้สุด รวมทัง้สถานทีใ่นการคมุขงันัน้ดวย ซ่ึงกฎหมายไดก ําหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัชวงระยะเวลา
ของการคุมขังไวในพระราชบัญญัติ Crimes (Sentence Administration) Act 2005 กลาวคือ

(1) วนัรายงานตัว23 (Reporting day) ศาลตองกํ าหนดวันรายงานตัว
ของผูกระทํ าความผิดไวใหชัดเจนในคํ าพิพากษา ซ่ึงเปนวันที่ผูกระทํ าความผิดตองไปรายงานตัว
ตามสถานที่ที่กํ าหนดนั้นเปนครั้งแรก หรือเปนวันอื่นซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ (chief executive) 
ก ําหนดใหตางจากวันที่ศาลกํ าหนด และแจงใหผูกระทํ าความผิดทราบถึงวันดังกลาวแลว ยอมมีผล
เปนการแกไขเปลีย่นแปลงวนัรายงานตวันัน้ทนัท ีแตระยะเวลาของการคมุขงันัน้ยงัคงเปนไปตามทีศ่าล
กํ าหนดไวเดิม ซ่ึงวันที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับเมื่อผูกระทํ าความผิดไดรับคํ าส่ังดังกลาวแลว 
หรือวนัที่กํ าหนดไวในคํ าส่ังนั้น แลวแตกรณี

                                                          
18 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 80.
19 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 77(1) (c).
20 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 77(1) (d).
21 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 77(2).
22 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 11 (2).
23 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 51.
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(2) เวลารายงานตัว24 (Reporting time) ผูกระทํ าความผิดซึ่งจะตอง
ถูกคมุขงัเปนชวงระยะเวลานั้น ตองไปรายงานตัวตามวันและสถานที่ที่กํ าหนดไวในเวลา 19.00 น.  
และสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.ของอีก 2 วันตอมานับจากวันที่ผูกระทํ าความผิดไดไปรายงานตัว  
อยางไรกต็ามวันและเวลาที่กํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดไปรายงานตัวนั้น จะไมรวมถึงวันคริสตมาส 
วันขอบคุณพระเจาซึ่งตรงกับวันศุกร และวันอาทิตย หรือวันอื่นๆ ตามที่กฎหมายกํ าหนดไว25    
นอกจากนี้กฎหมายยังใหอํ านาจอธิบดีกรมราชทัณฑสามารถกํ าหนดทั้งระยะเวลาเริ่มตนและเวลา
ส้ินสุดใหแตกตางจากที่กฎหมายกํ าหนดได โดยตองแจงใหผูกระทํ าความผิดทราบถึงเวลารายงาน
ตวัท่ีเปลีย่นแปลงนั้นดวย ซ่ึงคํ าส่ังดังกลาวมีผลบังคับเมื่อผูกระทํ าความผิดไดรับคํ าส่ังนั้นหรือวันที่
ก ําหนดไวในคํ าส่ังนั้นแลวแตกรณี

(3) สถานที่รายงานตัว26(Reporting place) ผูกระทํ าความผิดตองไป
รายงานตัวครั้งแรกตอพนักงานเจาหนาที่ตามวันเวลา และสถานที่ที่ศาลกํ าหนดไวในคํ าพิพากษา 
หากอธิบดีกรมราชทัณฑเห็นสมควรใหเปลี่ยนสถานที่คุมขังตางจากที่ศาลกํ าหนดไวในคํ าพิพากษา 
อธิบดีกรมราชทัณฑตองมีคํ าสั่งเปนลายลักษณอักษรแจงใหผูกระทํ าความผิดทราบ ซ่ึงอาจเปน  
ศูนยคุมขังกลาง (Correctional center) หรือศูนยคุมขังอ่ืนๆ หรืออาจเปนสถานที่ซ่ึงผูกระทํ าความผิด
ตองเขารวมกิจกรรมหรือทํ างานตามคํ าส่ังอันอยูนอกศูนยดังกลาวก็ได และคํ าส่ังดังกลาวจะมีผล
เมือ่ผูกระทํ าความผิดไดรับคํ าส่ังนั้น หรือตามวันที่กํ าหนดไวในคํ าส่ังนั้นแลวแตกรณี

นอกจากนี้ ศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขอื่นๆ ใหผูกระทํ าความผิด
ปฏิบตัริวมกบัมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาได ซ่ึงค ําส่ังดงักลาวจะมผีลหลังจากผูกระท ําความผดิ
ไดปฏิบตัคิรบตามระยะเวลาที่ศาลกํ าหนดใหคุมขังเปนชวงระยะเวลาแลว และหากระยะเวลาคุมขัง
ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป ยอมสงผลใหคํ าสั่งซึ่งศาลกํ าหนดใหใชมาตรการอื่นรวมกับการคุมขัง   
เปนชวงระยะเวลา เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาดังกลาวดวยทันทีโดยไมตองมีคํ าส่ังใดๆ เลย27

4. หนาท่ีของอธิบดีกรมราชทัณฑ (Chief executive)
เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวง

ระยะเวลาแลว อธิบดกีรมราชทณัฑจะตองออกค ําสัง่ดวยวาจา หรือ เปนลายลักษณอักษรใหผูกระท ํา
ความผดิปฏบิตัติามเงือ่นไขซึง่อธบิดกีรมราชทณัฑพจิารณาแลวเหน็วาเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิ
แตละคน โดยคํ าสัง่ดงักลาวตองค ํานงึถึงความปลอดภยัของสถานทีค่มุขงัไมวาจะเปนศนูยคมุขงักลาง
                                                          

24 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 52.
25 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 41.
26 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 50.
27 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 61.
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หรือศูนยคุมขังอ่ืน รวมทั้งมีสวัสดิการของผูตองขัง และไดรับความรวมมือจากผูกระทํ าความผิด
ตามขอตกลงที่กํ าหนดเปนอยางดี นอกจากนี้อธิบดีกรมราชทัณฑอาจกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิด
ไปทดสอบ หรือตรวจวดัหาแอลกอฮอล และยาเสพตดิได โดยอยูภายใตพระราชบญัญตั ิ Corrections
Management Act 2006 และยอมรับผลการตรวจสอบดังกลาวซึ่งสงผลใหผูกระทํ าความผิดจะตอง
ปฏิบตัติามเงื่อนไขที่อธิบดีกํ าหนดดวย28

หากอธบิดกีรมราชทณัฑพจิารณาแลวเหน็วา ผูกระท ําความผดิดงักลาว
ยังมีศักยภาพในการทํ างานหรือทํ ากิจกรรมอยู อธิบดีกรมราชทัณฑจะมีคํ าส่ังดวยวาจา หรือเปน  
ลายลักษณอักษรกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดเขารวมกิจกรรมตางๆตามความเหมาะสมกับผูกระทํ า
ความผิดแตละคน ซ่ึงอาจเปนงานสวัสดิการของผูกระทํ าความผิด หรือใหผูกระทํ าความผิดเขารับ
การฝกฝนอบรม หรือใหผูกระทํ าความผิดทํ างานบริการสังคม (Community service work) ทั้งนี้
ตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑจะเห็นสมควร แตถาผูกระทํ าความผิดมิไดรองขอในการทํ างานบริการ
สังคมหรอืเขารวมกิจกรรม ผูกระทํ าความผิดก็ไมอาจกระทํ าการดังกลาวได โดยคํ าส่ังนั้น จะมีผล
เมือ่ผูกระท ําความผดิไดรับค ําส่ังดงักลาว หรือวนัอืน่ซึง่ก ําหนดไวในค ําสัง่นัน้โดยตรง29 หากก ําหนด
ใหผูกระทํ าความผิดไปทํ างานหรือทํ ากิจกรรมในสถานที่อ่ืน ซ่ึงมิใชศูนยคุมขังที่กํ าหนด ในคํ าส่ัง
ตองระบใุหทราบโดยชดัแจงถึงกจิกรรมหรอืงานทีจ่ะตองไปท ํา สถานทีท่ีก่ ําหนดใหผูกระท ําความผดิ
ตองไปรายงานตัวเขารวมกิจกรรมนั้น ระยะเวลาเริ่มตนของการรายงานตัว อีกทั้งกํ าหนดถึงบุคคล
ซ่ึงเปนผูควบคุมดูแลการทํ างานตามคํ าสั่ง (work supervisor) และผูกระทํ าความผิดจะตองไป      
รายงานตวัตอบคุคลดงักลาว30 นอกจากนีอ้ธิบดกีรมราชทณัฑยงัมหีนาทีพ่จิารณาค ํารองของผูกระท ํา
ความผิดกรณีผูกระทํ าความผิดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งในชวงเวลาที่กํ าหนด หรือผูกระทํ าความผิด      
มารายงานตัวชากวา 4 ช่ัวโมงอีกดวย31

5. หนาท่ีของผูกระทํ าความผิด
เมือ่ศาลมคี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิโดยใชมาตรการ

คมุขงัเปนชวงระยะเวลาแลว ผูกระทํ าความผดิตองปฏบิตัติามค ําพพิากษาของศาลทีก่ ําหนดเงือ่นไขตางๆ
ใหผูกระทํ าความผิดกระทํ าในชวงเวลาที่คํ าพิพากษาดังกลาวมีผลใชบังคับอยู หรือคํ าสั่งไมให
ท ํางานรวมกบัผูอ่ืน (non-association order) หรือคํ าสัง่ใหจ ํากดัอาณาบรเิวณ (place restriction order)

                                                          
28 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 45 และมาตรา 46.
29 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 53.
30 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 54.
31 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 55.
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เปนตน32 นอกจากนี้ผูกระทํ าความผิดยังตองปฏิบัติตามคํ าสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ และคํ าสั่ง
ของผูควบคุม (escort officer) กลาวคือ

(1) ผูกระทํ าความผิดตองไปรายงานตัวตอผูควบคุมตามวัน เวลา 
และสถานทีท่ีก่ ําหนดไวในค ําพพิากษา หากผูกระท ําความผดิไมอาจไปรายงานตวัไดตามวนัทีก่ ําหนด
หรือไปรายงานตัวชาเกินกวา 4 ช่ัวโมง ผูกระทํ าความผิดตองยื่นคํ ารองขอตออธิบดีกรมราชทัณฑ
เพือ่ขออนุญาตไมมารายงานตัว หรือมารายงานตัวลาชาแลวแตกรณี33

(2) หากผูกระทํ าความผิดไดรับคํ าสั่งใหทํ างานบริการสังคม หรือ
เขารวมกจิกรรมอืน่ๆ ตามทีอ่ธิบดกีรมราชทณัฑก ําหนด ผูกระท ําความผดิตองปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของสถานที่ทํ างานดังกลาวอยางเครงครัด หากผูกระทํ าความผิดไมสามารถปฏิบัติตามขอกํ าหนด
ดงักลาวได ผูกระทํ าความผิดตองแจงใหผูควบคุมทราบและปฏิบัติตามที่ผูควบคุมกํ าหนด34

หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูกระทํ าความผิดมิไดปฏิบัติตามคํ าส่ัง
ใหคุมขังเปนชวงระยะเวลา กลาวคือ มิไดไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กํ าหนดไว       
ในค ําพพิากษา อีกทั้งมิไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑใหยกเวนการไปรายงานตัว หรือไดรับ
อนญุาตใหไปรายงานตัวลาชาได  รวมทัง้กรณีผูกระทํ าความผิดไปรายงานตัวตามเวลาที่กํ าหนดแลว
แตตรวจพบสารเสพตดิหรือแอลกอฮอลในตวัผูกระท ําความผดิ ดงันี ้ สงผลใหระยะเวลาของการคมุขงั
ดงักลาวตามคํ าพิพากษาของศาลขยายออกไปอีก 1 สัปดาห35

 นอกจากนี้หากผูกระทํ าความผิดมิไดปฏิบัติตามคํ าพิพากษา
ของศาล หรือคํ าสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ โดยมิไดรับอนุญาตใหยกเวนมิตองปฏิบัติตามคํ าสั่ง  
ดังกลาวได เชน ผูกระทํ าความผิดมิไดไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวลาชาโดยมิไดรับอนุญาต
จากอธบิดกีรมราชทณัฑในครัง้ที ่ 2 หรือครัง้ตอๆ มา หรือผูกระท ําความผดิมไิดรายงานการตรวจสอบ
แอลกอฮอลหรือสารเสพติดใหศาลทราบ เปนตน เจาหนาที่ราชทัณฑ (Corrections officers)       
ตองรายงานเปนลายลักษณอักษรใหคณะกรรมการราชทณัฑทราบและตองแสดงความเหน็ของผูควบคมุ
ดังกลาวในสํ าเนารายงานนั้นดวย36 อีกทั้งศาลสามารถออกหมายจับผูกระทํ าความผิดที่มิไดปฏิบัติ
ตามคํ าพิพากษาดังกลาวเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูกระทํ าความผิดจะฝาฝนคํ าพิพากษาของศาล     
ที่ใหคุมขังเปนชวงระยะเวลาดวยโดยใหจับตัวผูกระทํ าความผิดและนํ าตัวมากอนมีการสอบสวน
                                                          

32 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 42.
33 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 47 มาตรา 49 และมาตรา 56.
34 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 54 (3) (4).
35 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 58.
36 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 63.
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ของคณะกรรมการราชทณัฑ โดยการสอบสวนของคณะกรรมการดงักลาวเพือ่หาสาเหตขุองการไมปฏิบตัิ
ตามค ําพพิากษาของศาลทีใ่หคมุขงัเปนชวงระยะเวลา เปนครัง้ที ่2 หรือคร้ังตอๆ มา ซ่ึงตองแจงเหตผุล
ของการสอบสวนใหผูกระทํ าความผิด  อธิบดีกรมราชทัณฑ และหัวหนางานฝายการดํ าเนินคดีโดย
รัฐทราบดวย37

เมื่อคณะกรรมการราชทัณฑทํ าการสอบสวนผูกระทํ าความผิด
แลว อาจมีคํ าส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้38

1) ไมมีคํ าส่ังอยางใดๆ
2) เตอืนผูกระทํ าความผิดใหปฏิบัติตามคํ าพิพากษาที่ใหคุมขัง

เปนชวงระยะเวลา อยางเครงครัด
3) มอบหมายใหอธิบดกีรมราชทณัฑมคี ําสัง่ก ําหนดการควบคมุ

ผูกระทํ าความผิดขึ้นใหม
4) เปลี่ยนขอกํ าหนดหรือแกไขหลักเกณฑที่ผูกระทํ าความผิด

ตองกระท ําในระหวางตองค ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุโดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาดงักลาว
5) มีคํ าสั่งใหรอการลงโทษผู กระทํ าความผิดซึ่งถูกคุมขัง    

ในชวงเวลาตามคํ าพิพากษา โดยไมตองรอใหคํ าพิพากษาดังกลาวสิ้นสุดลงกอนเลย
6) มคี ําสัง่ใหยกเลกิค ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุโดยใชมาตรการ

คมุขังเปนชวงระยะเวลา
6. การขยายระยะเวลาการคุมขังเปนชวงระยะเวลา

เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปน
ชวงระยะเวลาแลว คํ าส่ังศาลดังกลาวจะกํ าหนดระยะเวลาการคุมขังนั้นไว ซ่ึงหากผูกระทํ าความผิด
ปฏิบัติตามคํ าพิพากษาของศาลจนครบกํ าหนดเวลาที่กํ าหนดแลว คํ าพิพากษาของศาลดังกลาว   
ยอมสิ้นสุดลง แตหากผูกระทํ าความผิดมิไดปฏิบัติตามคํ าสั่งศาลแลว ระยะเวลาที่ถูกคุมขังนั้น      
จะขยายออกไปอีก ในกรณีดังตอไปนี้39

(1) ผู กระทํ าความผิดฝาฝนคํ าส่ังใหคุมขังเปนชวงระยะเวลา        
ในชวงเวลาทีก่ ําหนดตามค ําพพิากษาของศาล กลาวคอื ไมไปรายงานตวัตามวนั เวลา สถานทีท่ีก่ ําหนด
ไวในคํ าพิพากษา ในกรณีนี้ผูกระทํ าความผิดสามารถรองขอตออธิบดีกรมราชทัณฑดวยวาจาหรือ
ทํ าเปนลายลักษณอักษรโดยอางถึงหลักเกณฑพื้นฐานที่กํ าหนดใหปฏิบัติ นอกจากนี้หากสาเหตุ  
                                                          

37 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 67.
38 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 68.
39 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 55 (1) (2).
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ของการฝาฝนค ําสัง่ดงักลาวมาจากปญหาสขุภาพ ความเจบ็ปวยของผูกระท ําความผดิ ผูกระท ําความผดิ
ดังกลาวตองยื่นใบรับรองแพทยแสดงถึงความเจ็บปวยที่อางถึงและแพทยแสดงความเห็นยืนยันวา  
ผูกระทํ าความผิดไมสามารถปฏิบัติตามคํ าส่ังศาลในชวงเวลาที่กํ าหนดตามคํ าพิพากษาได40  หรือ

(2) ผูกระทํ าความผิดมารายงานตัวตอเจาหนาที่ หรือผูควบคุม  
ตามคํ าส่ังศาลลาชา โดยผูกระทํ าความผิดดังกลาวมิไดฝาฝนคํ าส่ังศาลซึ่งกํ าหนดใหมารายงานตัว
ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ ําหนดไว แตผูกระท ําความผดิมารายงานตวัตอผูควบคมุชากวา 4 ช่ัวโมง
ซ่ึงผูกระทํ าความผิดสามารถขออนุญาตมารายงานตัวลาชาตออธิบดีกรมราชทัณฑดวยวาจาหรือเปน
ลายลักษณอักษรได โดยมีวิธีการเชนเดียวกับขอ (1)
 จากเงื่อนไขดังกลาวขางตน อธิบดีกรมราชทัณฑอาจมีคํ าส่ังอนญุาต
หรือไมอนุญาตกอนหรือหลังจากเริ่มระยะเวลาคุมขังดังกลาวตามคํ าพิพากษาของศาลแลวก็ได41     
หากอธบิดกีรมราชทณัฑพจิารณาแลวเหน็วา ผูกระท ําความผดิมเีหตสุมควรไดรับอนญุาตตามค ํารอง
ดังกลาว ผูกระทํ าความผิดก็ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามคํ าพิพากษาในชวงเวลาที่กํ าหนดไว      
แตระยะเวลาในการคุมขังนั้นจะถูกขยายออกไปอีก 1 สัปดาหทันทีโดยมิตองมีคํ าสั่งใดๆเลย42      
แตอยางไรก็ตามการอนุญาตดังกลาวในชวงเวลา 6 เดือน อธิบดีกรมราชทัณฑไมสามารถอนุญาต
ใหผูกระทํ าความผิดไดรับยกเวนไมปฏิบัติตามคํ าส่ัง หรือมารายงานตัวลาชาเกินกวา 4 ช่ัวโมง    
มากกวา 2 ชวงเวลาได กลาวคือ ในชวงเวลา 6 เดือน ผูกระทํ าความผิดอาจไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมราชทัณฑตามเงื่อนไขดังกลาวไดเพียง 2 ชวงเวลาเทานั้น43 และอธิบดีกรมราชทัณฑอาจกํ าหนด
เงือ่นไขอื่นๆ ใหผูกระทํ าความผิดปฏิบัติเพิ่มขึ้นไดดวย44

7. การสิน้สดุคํ าพิพากษาใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา
 เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปน
ชวงระยะเวลาแลว ผูกระทํ าความผิดตองปฏิบัติตามกฎหมายที่กํ าหนดเกี่ยวกับการคุมขังดังกลาว
อยางเครงครัด ตลอดระยะเวลาที่คํ าพิพากษานั้นมีผลใชบังคับ โดยคํ าพิพากษาดังกลาวอาจสิ้นสุดลง
ได 2 กรณี45 กลาวคือ

                                                          
40 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 56 ประกอบ มาตรา 60.
41 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 55 (4).
42 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 57.
43 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 55 (3).
44 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 55 (5).
45 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 48.
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(1) เมื่อผูกระทํ าความผิดไดปฏิบัติตามคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก
โดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา จนครบก ําหนดระยะเวลาตามทีศ่าลก ําหนดไวในค ําพพิากษา
หรือ

(2) เมื่อคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาดงักลาวถูกยกเลกิเพกิถอนไป ในกรณทีีอ่ธิบดกีรมราชทณัฑรองขอใหคณะกรรมการราชทณัฑ
สอบสวนผูกระท ําความผดิซึง่มไิดปฏิบตัติามค ําพพิากษาของศาล อันเปนหนาทีต่ามกฎหมายทีก่ ําหนด
ใหผูกระทํ าความผิดซึ่งถูกคุมขังตองปฏิบัติ กลาวคือ ไมไปรายงานตัวตามคํ าพิพากษาของศาล   
หรือไปรายงานตัวลาชามากกวา 4 ช่ัวโมงโดยมิไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑใหยกเวน
กระท ําการดงักลาวได ซ่ึงการฝาฝนดงักลาวไดกระท ําขึน้เปนครัง้ที ่2 หรือคร้ังตอๆ มา และขอเทจ็จรงิ
ปรากฏวาผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าการดังกลาวจริง คณะกรรมการราชทัณฑอาจมีคํ าส่ังใหยกเลิก
การลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาได

เมื่อคณะกรรมการราชทัณฑมีคํ าส่ังใหยกเลิกการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาแลว ผูกระท ําความผดิตองกลับเขาสูการลงโทษจ ําคกุเตม็เวลาตามปกต ิ (Full-time detention)
ในเรือนจํ า โดยคณะกรรมการตองแจงใหผูกระทํ าความผิด อธิบดีกรมราชทัณฑและหัวหนางาน
ฝายการดํ าเนินคดีโดยรัฐทราบถึงเหตุผลในการมีคํ าสั่งยกเลิกดังกลาว อีกทั้งตองกํ าหนดสถานที่
และระยะเวลาซึ่งผูกระทํ าความผิดจะตองถูกจํ าคุกเต็มเวลา คํ าสั่งดังกลาวมีผลเมื่อแจงใหผูกระทํ า
ความผิดทราบถึงคํ าส่ังยกเลิกการคุมขังเปนชวงระยะเวลาดังกลาว หรือวันที่กํ าหนดไวในหนังสือ
แจงใหผูกระทํ าความผิดทราบ ซ่ึงผูกระทํ าความผิดตองถูกจํ าคุกเต็มเวลาไปจนกวาจะครบกํ าหนด
ระยะเวลาตามคํ าพิพากษาของศาลหรือคํ าส่ังถูกยกเลิกไปหรือเปนกรณีอ่ืนๆ ตามที่ศาลกํ าหนด46

3.4.1.2 มลรัฐ New South Wales
ในประเทศออสเตรเลียไดนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช  

ในสองรฐัเทานัน้ คอื Australian Capital Territory ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน และในมลรฐันวิเซาทเวลท
ที่จะกลาวตอไป ซ่ึงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่นํ ามาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดภายใตกฎหมาย
แหงมลรฐันีจ้ะบญัญตัขิึน้มาใชบงัคบักบัประชาชนในมลรฐันีเ้ทานัน้ รัฐอ่ืนไมสามารถเขามาแทรกแซง
การใชกฎหมายของรฐันีไ้ด ดงันัน้ บทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
ของมลรฐันวิเซาทเวลทนีจ้งึตางจากบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่ชบงัคบัใน Australian Capital Territory

                                                          
46 Crimes (Sentence Administration) Act 2005, มาตรา 77 และมาตรา 79.
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เพราะใชกฎหมายคนละฉบับกัน แตโดยเนื้อหาสวนใหญแลวจะใกลเคียงกัน แตกตางกันเฉพาะ  
รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เทานั้น

กรมราชทณัฑ (Department of Corrective Services) ของมลรฐันวิเซาทเวลทนี้
ไดน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบัตัง้แตป ค.ศ. 1970 ซ่ึงไดบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบั
การคุมขังดังกลาวไวใน Periodic Detention of Prisoners Act 1970 และไดมีการแกไขเพิ่มเติม    
พระราชบัญญัติดังกลาวสองครั้ง จนป ค.ศ. 1981 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ Periodic Detention of 
Prisoners Act 1981 ทีม่ผีลใชบงัคบัมาตัง้แตวนัที ่1 กมุภาพนัธ 1981 ขึน้ใชบงัคบั ซ่ึงมผีลเปนการยกเลกิ
พระราชบัญญัติ Periodic Detention of Prisoners Act 1970 และไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย   
ดงักลาวใหเปนปจจบุนัมากยิง่ขึน้เพือ่ใหเกดิความเหมาะสมกบัสภาพสงัคมโดยรวม ตอมาบทกฎหมาย
ดงักลาวไดมกีารแกไขครัง้หลังสดุในป 1998 แตในป 1999 รัฐบาลของมลรฐันวิเซาทเวลทไดปรบัปรงุ
แกไขกฎหมายหลายฉบบัโดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการด ําเนนิงานของกรมราชทณัฑ (Department
of Corrective Services) ไดแก Correctional Centres Act 1952 , Sentencing Act 1989 , Periodic 
Detention of Prisoners Act 1981 , Home Detention Act 1996 และ Community Service Orders Act 
1979 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวขางตนไดถูกยกเลิกไปทั้งหมด โดยนํ า Crimes (Sentencing Procedure) 
Act 1999 และ Crime (Administration of Sentences) Act 1999 มาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติ     
ทีถู่กยกเลิกไปขางตน ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2000
 ดวยเหตุดังกลาวจึงทํ าใหพระราชบัญญัติ Periodic Detention of 
Prisoners Act 1981 ถูกยกเลกิไป แตหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ยังคงปรากฏ
อยูในพระราชบัญญัติ Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 และ พระราชบัญญัติ Crime 
(Administration of Sentences) Act 1999 ซ่ึงในบทบญัญตัทิัง้สองฉบบัดงักลาวไดก ําหนดหลกัเกณฑ
ทีสํ่ าคญัเกี่ยวกับการคุมขังเปนชวงระยะเวลาไวดังนี้

1. เงือ่นไขการบังคับใช
การคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้เปนกรณีที่ศาลพิจารณาแลวเห็นวา   

ผูกระทํ าความผิดสมควรถูกลงโทษจํ าคุก แตดวยเหตุผลบางประการศาลอาจมีคํ าส่ังใหนํ ามาตรการ
คมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาวได แตตองอยูภายใตบทบังคับในสวนที่ 5
ของพระราชบัญญัติ Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 และสวนที่ 3 ของพระราชบัญญัติ
Crime (Administration of Sentences) Act 1999 ซ่ึงเงือ่นไขทีศ่าลจะตองพจิารณาในการน ํามาตรการ
คมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับไดแก
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(1) ผูกระทํ าความผิดตองเปนบุคคลที่ศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษ
จ ําคกุไมเกิน  3 ป หรือหากกระทํ าความผิดอื่นขึ้นอีกภายหลัง ระยะเวลาที่ศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุก
รวมกนัแลวตองไมเกนิ 3 ป เมือ่เปนไปตามเงือ่นไขดงักลาวแลว ศาลอาจมคี ําสัง่ใหใชมาตรการคมุขงั
เปนชวงระยะเวลา แกผูกระทํ าความผิดไดโดยตรง47

(2) ผูกระทํ าความผิดตองมีอายุไมตํ่ ากวา 18 ป เมื่อศาลพิจารณา
จากความประพฤต ิ ลักษณะนสัิย สาเหตขุองการกระท ําความผดิแลวเหน็วาผูกระท ําความผดิดงักลาว
ยงัไมสมควรไดรับการลงโทษจ ําคกุแบบเตม็เวลา ศาลกพ็พิากษาใหน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
มาใชบังคับได48

(3) ความผดิทีผู่กระท ําความผดิไดกระท ําไปนัน้ตองมใิชการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับเพศ (Sexual offence) ตามที่บัญญัติไวในกลุมที่ 10 หรือ 10 A สวนที่ 3 ของ      
พระราชบัญญัติ Crimes Act 190049

 จากหลกัเกณฑดังกลาวขางตน เมื่อศาลพิจารณาแลวเห็นวาผูกระทํ า
ความผิดไดกระทํ าความผิดซ่ึงมิใชการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่กํ าหนดไวในกลุมที่ 10 
หรือ 10 A สวนที่ 3 ของพระราชบัญญัติ Crimes Act 190050 แลว โดยสวนใหญศาลจะนํ ามาใชกับ  
ผูกระท ําความผิดบางฐานเทานั้น เชน ความผิดเกี่ยวกับการจราจร (Driving Offence) การขมขูหรือ
การพยายามทํ าราย ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภท51 เปนตน อีกทั้งผูกระทํ าความผิดมีอายุ
มากกวา 18 ปบริบูรณแลว ศาลเห็นสมควรลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป ศาลอาจมีคํ าส่ังใหนํ ามาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาวได ซ่ึงนอกจากหลักเกณฑขางตนแลว 
ศาลตองคํ านึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ประกอบดวย

(1) หากเปนการกระทํ าความผิดรวมกันหลายคน ศาลจะพิพากษา
ใหลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแกผูกระทํ าความผิดได โดยพิจารณาแยก
เฉพาะตวัผูกระทํ าความผิดเปนรายบุคคลไป และเมื่อพิจารณาขอเท็จจริง เงื่อนไขตางๆ แลวเห็นวา
สมควรนํ ามาตรการคุมขังดังกลาวมาใชบังคับแกผูกระทํ าความผิดนั้นได52

                                                          
47 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 6 และ มาตรา 67.
48 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 66 (1).
49 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 65 B.
50 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 65 B.
51 www.lawlink.nsw.gov.au.
52 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 66 (1) (b).
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(2) ศาลพจิารณาแลวเหน็วามสีถานทีพ่กัทีเ่หมาะสมส ําหรบัผูกระท ํา
ความผิดซึ่งถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลา โดยอาจเปนสถานที่ในเรือนจํ าซึ่งเหมาะสมกับผูกระทํ า
ความผดิดังกลาว หรือ เปนศูนยคุมขังโดยเฉพาะ เปนตน53

(3) ศาลเห็นวามีการจัดระบบการคมนาคมขนสงที่ดีในการเดินทาง
ของผูกระทํ าความผิดไปสูศูนยคุมขังที่กํ าหนดไว เพื่อปฏิบัติตามคํ าพิพากษาของศาล ซ่ึงผูกระทํ า
ความผิดสามารถเดินทางไดสะดวก หรือไมลํ าบากมากเกินสมควร54

(4) ตองเปนผูกระทํ าความผิดที่ศาลเห็นวาเปนบุคคลที่เหมาะสม
และสมควรจะไดรับโทษจ ําคกุโดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา55 ซ่ึงศาลอาจพจิารณาไดจาก56

 (4.1) รายงานรับรองความประพฤติจากเจาหนาที่ ไมวาจะเปน
พนกังานคมุประพฤต ิ เจาหนาทีพ่กัการลงโทษ ซ่ึงเมือ่ผูกระท ําความผดิจะตองถูกประเมนิความประพฤติ
หรือพฤติกรรมของตนแลว กรมคุมประพฤติและพักการลงโทษ (Probation and Parole Service)   
จะเปนผูทํ าการตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมของผูกระทํ าความผิดนั้นและรายงานใหศาล
ทราบ เพือ่ศาลจะไดนํ ารายงานความประพฤติดังกลาวมาพิจารณาและมีคํ าส่ังใหลงโทษจํ าคุกโดยใช
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 57  และ

(4.2) ศาลจะมคี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุโดยใชมาตรการคมุขงั
เปนชวงระยะเวลาไดกต็อเมือ่ ไดพจิารณาจากพยานหลกัฐานตางๆ ทีพ่นกังานคมุประพฤต ิ เจาหนาที่
พกัการลงโทษ หรือบุคคลที่กฎหมายใหอํ านาจนํ าเสนอตอศาล

(5) ผูกระทํ าความผิดจะตองยอมรับคํ าพิพากษาที่ใหลงโทษจํ าคุก
โดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา โดยลงลายมอืช่ือของตนไวเปนหลักฐาน และยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑตามกฎหมายเกีย่วกบัการคมุขงัดงักลาวตลอดระยะเวลาทีค่ ําพพิากษามผีลและผูกระท ํา
ความผิดยังถูกควบคุมตัวอยู58

                                                          
53 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 66 (1) (d).
54 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา66 (1) (e).
55 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 66 (1) (c) และมาตรา 68.
56 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 66 (2).
57 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 69.
58 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา66 (f).
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2. อํ านาจหนาท่ีของศาล
เมือ่ศาลพจิารณาแลวเหน็วาผูกระท ําความผดิสมควรถกูลงโทษจ ําคกุ

และผูกระท ําความผดิมคีณุสมบตัติามเงือ่นไขทีก่ฎหมายก ําหนดใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
ได ศาลจะมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
นอกจากนี้หากปรากฏขอเท็จจริงวา ผูกระทํ าความผิดมีพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ไมสมควร
ไดรับการลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังดังกลาว แตศาลเห็นสมควรใหใชมาตรการคุมขังนั้น
และมคี ําส่ังอนุญาตใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแลว59 หรือในทางตรงขาม หากผูกระทํ า
ความผิดมีพฤติกรรมหรือความประพฤติที่สมควรจะไดรับโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาแลว แตศาลมีคํ าส่ังไมอนุญาตใหใชมาตรการคุมขังดังกลาวนั้น ดังนี้ศาลจะตองแสดงถึง
เหตผุลในการมีคํ าส่ังดังกลาวตอผูกระทํ าความผิดและบันทึกไวเปนหลักฐาน

3. กํ าหนดวนั เวลา และสถานที ่ของมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
เมื่อศาลมีคํ  าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกผู กระทํ าความผิดแลว        

ศาลเห็นสมควรใหผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา     
ศาลจะตองระบุคํ าส่ังไวในคํ าพิพากษาใหชัดเจน นอกจากนี้ศาลยังตองกํ าหนดชวงเวลาใหชัดเจน 
เพือ่ใหผูกระทํ าความผิดปฏิบัติตามคํ าพิพากษาดวย ซ่ึงศาลอาจกํ าหนดได 2 ชวงเวลา60 คือ

- ชวงแรก ศาลตองก ําหนดวนัเริม่ตนและสิน้สุดของค ําส่ังใหคมุขงั
เปนชวงระยะเวลา และกํ าหนดเวลาในการไปรายงานตัวในศูนยคุมขังไว ซ่ึงเริ่มตั้งแต 08.30 น.  
ของวนัแรกและ ส้ินสุดเวลา 16.30 น. ของวันสุดทายตามที่กํ าหนดในคํ าส่ัง

- ชวงหลงั ศาลจะก ําหนดวนัในแตละสปัดาห โดยผูกระท ําความผดิ
ตองไปรายงานตัวในเวลา 19.00 น.ของวันที่กํ าหนดไว และจะส้ินสุดลงในเวลา 16.30 น. ของ      
อีกสองวนัตอมาซึง่ชวงเวลาดงักลาวจะไมรวมวนัหยดุนกัขตัฤกษ วนัครสิตมาส หรือวนัขอบคณุพระเจา
ทีต่รงกับวันศุกรหรือวันอาทิตย

โดยมากแลวศาลจะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดตองไปรายงานตัว
ตอเจาหนาที่ในศูนยคุมขังที่กํ าหนดไวโดยเฉพาะหรือในศูนยคุมขังกลางที่อยูในเรือนจํ าแลวแตกรณี
ทุกเย็นวันศุกรไมเกินเวลา 19.00 น. และจะไดรับการปลอยใหกลับบานในวันอาทิตยตอนเย็นเวลา 
16.30 น. สวนวันธรรมดาผูกระทํ าความผิดยังคงกลับไปทํ างานและอยูกับครอบครัวไดตามปกติ 

                                                          
59 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 66 (4).
60 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 82.
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โดยศนูยคมุขังในวันหยุดปจจุบันมีทั้งหมด 11 แหง และเปนศูนยที่สรางขึ้นเฉพาะผูกระทํ าความผิด
ทีเ่ปนผูหญิงเพียง 1 แหงเทานั้น61

เมือ่ศาลมคี ําส่ังใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาแลว ผูกระท ํา
ความผิดจะตองปฏิบัติตามคํ าส่ังของศาลจนกวาคํ าสั่งดังกลาวของศาลจะสิ้นสุดลง ซ่ึงอาจเกิดจาก
สาเหต ุ 2 ประการ กลาวคือ ส้ินสุดลงตามระยะเวลาที่กํ าหนดในคํ าพิพากษาของศาลกรณีหนึ่ง กับ 
กรณทีีผู่กระท ําความผิดไดรับการพักการลงโทษกรณีหนึ่ง แลวแตวาเหตุใดจะเกิดขึ้นกอน62

เดิมกอนมีการยกเลิกพระราชบัญญัติ Periodic Detention of 
Prisoners Act 1981 ระยะเวลาที่ผูกระทํ าความผิดจะตองปฏิบัติตามคํ าส่ังศาลในการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลานัน้ ศาลจะเปนผูใชดลุพนิจิในการก ําหนดระยะเวลาโดยระยะเวลาทีจ่ะน ํามาใชนัน้อยางนอย
คอื 3 เดอืน หากมากกวา 3 เดือนจะตองไมเกินระยะเวลาหนึ่งในสามของคํ าพิพากษา ซ่ึงสรุปไดวา
ระยะเวลาทีศ่าลจะนํ ามากํ าหนดใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้นตองไมนอยกวา 3 เดือน 
และไมมากกวา 12 เดอืน โดยศาลจะพจิารณาใหเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิแตละราย แตในปจจบุนั
หลังจากนํ าพระราชบัญญัติ Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 และพระราชบัญญัติ Crime 
(Administration of Sentences) Act 1999 มาใชบงัคับแทนมิไดมีการกํ าหนดระยะเวลาในการใช
มาตรการดงักลาวไวอยางชัดเจน อันเปนการใหดุลพินิจศาลอยางกวางขวางในการกํ าหนดระยะเวลา
คมุขงัเปนชวงระยะเวลาใหเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละคนมากขึ้นกวาเดิม

4. หนาท่ีของคณะกรรมการราชทัณฑ
เมื่อศาลมีคํ าสั่งใหผูกระทํ าความผิดรับโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการ

คุมขังเปนชวงระยะเวลาแลว ศาลตองแจงคํ าส่ังใหผูกระทํ าความผิดและคณะกรรมการราชทัณฑ 
(Commissioner of Corrective Services) ทราบ ซ่ึงคณะกรรมการราชทัณฑดังกลาวมีหนาที่พิจารณา
คํ ารองตางๆ ของผูกระทํ าความผิด เชน คํ ารองขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการคุมขัง  
ดงักลาว เมือ่คณะกรรมการราชทณัฑพจิารณาแลวเหน็สมควรเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานทีต่ามทีศ่าล
ก ําหนดไว คณะกรรมการราชทัณฑจะกํ าหนดวัน เวลา และศูนยคุมขังที่ผูกระทํ าความผิดตองไป
รายงานตัวไวซ่ึงตองมีความสัมพันธกับคํ าส่ังคุมขังเปนชวงระยะเวลาของศาล โดยคณะกรรมการ
ดงักลาวตองเขียนแสดงเหตุผลใหชัดเจน และประกาศแจงใหผูกระทํ าความผิดทราบเพื่อดํ าเนินการ
ตามคํ าส่ังตอไป63   

                                                          
61  www.lawlink.nsw.gov.au.
62 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 82.
63 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 85.
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นอกจากนี ้ การขอขยายระยะเวลาคมุขงัเปนชวงระยะเวลาตามค ําสัง่
ศาลออกไป การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูกระทํ าความผิดมารายงานตัวลาชา หรือไมตองมา    
รายงานตวั เปนตน หรือมีค ําสัง่ก ําหนดกจิกรรมตางๆ ทีผู่กระท ําความผดิตองปฏบิตัติาม โดยพจิารณา
ตามความเหมาะสมสํ าหรับผูกระทํ าความผิดแตละราย กลาวคือ เมื่อคณะกรรมการราชทัณฑ
พจิารณาแลวเห็นวาผูกระทํ าความผิดสมควรไดรับการฝกอบรมหรือทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูกระทํ าความผิดใหเพิ่มขึ้น หรือในบางกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลว   
เห็นสมควรใหผูกระทํ าความผิดไปทํ างานบริการสังคมในชวงเวลาที่ผูกระทํ าความผิดถูกคุมขัง     
อยูในศนูยตามคํ าส่ังศาล คณะกรรมการดังกลาวจะมีคํ าส่ังกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดตองไปปฏิบัติ
ตาม64 ซ่ึงในคํ าสั่งอาจกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดไปรายงานตัวในศูนยคุมขังที่ระบุไว หรือไป    
รายงานตวัในสถานที่อ่ืนซึ่งคณะกรรมการกํ าหนดไวในคํ าส่ังเพื่อทํ างานบริการสังคมก็ได และหาก
ผูกระทํ าความผิดไมสามารถไปรายงานตัวเพื่อทํ ากิจกรรมที่กํ าหนดในสถานที่อ่ืนซึ่งมิใชศูนยคุมขัง
ที่กํ าหนดได ผูกระทํ าความผิดตองไปรายงานตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวตามที่กํ าหนด
ในคํ าส่ังนั้นตอไป65

หากผูกระทํ าความผิดซ่ึงอยูในศูนยคุมขังตองออกมาทํ างานบริการ
สังคมหรอืเขารวมกจิกรรมตามทีก่ ําหนดทัง้หมดหรอืบางสวนของระยะเวลาทีก่ ําหนด คณะกรรมการ
ราชทณัฑกอ็าจมคี ําส่ังใหยกเวนไมตองปฏบิตัติามค ําส่ังศาลทีใ่หคมุขงัเปนชวงระยะเวลาในศนูยคมุขงั
ที่กํ าหนดก็ได66 ซ่ึงก็ถือวาผูกระทํ าความผิดดังกลาวไดปฏิบัติตามคํ าสั่งศาลที่ใชมาตรการคุมขัง  
เปนชวงระยะเวลา เชนกัน67 นอกจากนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูกระทํ าความผิด   
ดังกลาวไมสมควรออกไปทํ างานบริการสังคม หรือไมมีงานที่เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดนั้น 
คณะกรรมการก็จะไมอนุญาตใหผูกระทํ าความผิดดังกลาวออกไปจากศูนยคุมขังที่กํ าหนด68

มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาของมลรัฐนิวเซาทเวลทนี้ อาจมี
รูปแบบทีผ่อนคลายจากการคุมขังเปนชวงระยะเวลาตามปกติธรรมดาทั่วไป กลาวคือ หากผูกระทํ า
ความผดิประพฤติตนเปนคนดี และการกระทํ าความผิดนั้นไมเปนอันตรายตอสังคม อีกทั้งผูกระทํ า
ความผดิยงัมีความสามารถในการทํ างานอยู เมื่อคณะกรรมการราชทัณฑพิจารณาแลวเห็นสมควรให
ผูกระท ําความผดิไมตองมารายงานตวัในศนูยคมุขงัเลย แตไปรายงานตวัในสถานทีซ่ึ่งคณะกรรมการ
                                                          

64 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 84 (1).
65 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 84 (2) (3).
66 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 84 (4).
67 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 84 (5).
68 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 84 (1A).
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ราชทัณฑกํ าหนดอันเปนสถานที่ที่ผูกระทํ าความผิดจะตองไปรายงานตัวและทํ างานบริการสังคม
ตามทีไ่ดรับมอบหมายโดยมารายงานตวัในตอนเชาและตอนเยน็ในสถานทีท่ ํางานทีบ่คุคลนัน้ๆ ไดรับ
มอบหมายจากศูนยคุมขังใหไปทํ าโดยผูกระทํ าความผิดนั้นจะตองทํ างานวันละ 8 ช่ัวโมง เมื่อทํ างาน
เสรจ็กก็ลับไปนอนที่บาน ไมตองเขาไปนอนในศูนยคุมขังอีกเลย แตหากผูกระทํ าความผิดดังกลาว
ไมมารายงานตัวหรือฝาฝนกฎขอบังคับ ก็อาจตองกลับเขาสูการคุมขังเปนชวงระยะเวลาในรูปแบบ
ทัว่ไปทีต่องเขาไปนอนในศูนยคุมขังในคืนวันศุกรและคืนวันเสารตามเดิม69 หรืออาจตองโทษจํ าคุก
เตม็เวลาในเรือนจํ าในสวนระยะเวลาที่เหลือได

5. หนาท่ีของผูกระทํ าความผิด
เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดตองโทษจํ าคุกโดยใช

มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาแลว และผูกระท ําความผดิไดลงนามรบัทราบค ําพพิากษาของศาลแลว
ผูกระท ําความผดิมหีนาทีต่องปฏบิตัติามขอก ําหนดซึง่ระบไุวในค ําพพิากษาและตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
Crime (Administration of Sentences) Act 1999 บัญญัติไว70 กลาวคือ

(1) ผูกระทํ าความผิดจะตองปฏิบัติตามคํ าส่ังศาลและคํ าส่ังของ
คณะกรรมการราชทัณฑ (Commissioner of Corrective Services) ดวย โดยผูกระทํ าความผิดตองไป
รายงานตวัในศนูยคมุขงัทีก่ ําหนดตามระยะเวลาทีก่ ําหนดในค ําสัง่ศาล71 หากผูกระท ําความผดิไมสามารถ
ไปรายงานตัวตามชวงเวลาที่กํ าหนดไดกอนถึงกํ าหนดเวลาที่ผูกระทํ าความผิดตองไปรายงานตัว
ตามค ําสัง่ศาล ผูกระท ําความผดิตองโทรศพัทแจงไปยงัคณะกรรมการราชทณัฑโดยแสดงเหตทุีไ่มอาจมา
รายงานตัวไดใหทราบเพื่อคณะกรรมการจะไดพิจารณาอนุญาต และผูกระทํ าความผิดตองแจงตอ   
ผูบญัชาการศูนยคุมขังที่ตนตองไปรายงานตัวใหทราบถึงสาเหตุดังกลาวโดยทํ าเปนลายลักษณอักษร
ภายใน 7 วนัหลังจากครบกํ าหนดวันที่ตองไปรายงานตัวดวย72

(2) เมือ่คณะกรรมการราชทณัฑพจิารณาแลวเหน็วาผูกระท ําความผดิ
สมควรไดรับการฝกอบรมหรือทํ ากิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูกระทํ าความผิด
ใหเพิม่ขึน้ หรือในบางกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูกระทํ าความผิดไปทํ างาน
บริการสังคมในชวงเวลาที่ผูกระทํ าความผิดถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลา ผูกระทํ าความผิดตองไป
รายงานตวัในศูนยคุมขัง หรือสถานที่ซ่ึงคณะกรรมการกํ าหนดไวในคํ าส่ังโดยเฉพาะ

                                                          
69 www.lawlink.nsw.gov.au.
70 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 81.
71 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 83 (1).
72 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 87 (4).
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(3) เมื่อผูกระทํ าความผิดเขาสูศูนยคุมขังที่กํ าหนดแลว ผูกระทํ า
ความผิดตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของศูนยคุมขังที่บัญญัติไวโดยเครงครัด เวนแตจะมีขอยกเวน
บางประการตามที่กฎหมายกํ าหนด หากผูกระทํ าความผิดฝาฝน เชน กระทํ าการอันเปนการรบกวน
เสรภีาพของผูอ่ืน และฝาฝนกฎระเบียบของศูนยคุมขัง เปนตน พัศดี หรือผูบัญชาการศูนยคุมขัง  
อาจมคี ําส่ังใหโอนผูกระทํ าความผิดดังกลาวไปควบคุมตัวในศูนยคุมขังกลาง (Correctional Center) 
แทนได73

6. การไมมารายงานตัว หรือมารายงานตัวลาชา
(1) การไมมารายงานตัว74

คณะกรรมการราชทณัฑอาจมคี ําสัง่อนญุาตใหผูกระทํ าความผิด
ไมตองมารายงานตวัตามค ําสัง่ศาลไดตามชวงเวลาทีก่ ําหนดไว 1 ชวงเวลา หรือมากวานัน้ได ในกรณี
ตอไปนี้

- เนือ่งจากเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพของผูกระทํ าความผิด
- เมือ่ผูกระทํ าความผิดขออนุญาตเพื่อไปทํ ากิจธุระ
- เมื่อผูกระทํ าความผิดถูกกักขัง หรือ
- ในกรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการราชทัณฑเห็นสมควร

เชน ผูกระทํ าความผิดไดไปรายงานตัวในศูนยคุมขังตามคํ าสั่งก็ดี การที่ผูกระทํ าความผิดไดไป    
เขารวมกิจกรรมหรือเขารับการฝกฝนตามที่คณะกรรมการราชทัณฑกํ าหนดก็ดี การปฏิบัติตามคํ าส่ัง
ของคณะกรรมการราชทัณฑที่ใหทํ างานบริการสังคมจะเปนอันตรายตอความปลอดภัยหรือสุขภาพ
ของผูกระทํ าความผิดหรือผูอ่ืนก็ดี หรือผูกระทํ าความผิดเปนโรคติดตอ75 เปนตน

หากปรากฏวาผูกระทํ าความผิดไมสามารถไปรายงานตัวตาม
เวลาทีก่ ําหนดไดเนือ่งมาจากความเจบ็ปวยหรือไดรับบาดเจบ็ ผูกระท ําความผดิตองมใีบรบัรองแพทย
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอาการเจ็บปวย ลักษณะ และอาการของโรคที่ปวย รวมทั้งแสดงเหตุผลที่ผูกระทํ า
ความผดิไมอาจมารายงานตวัตามเวลาทีก่ ําหนดได76 ใหชัดเจน ซ่ึงผูกระท ําความผดิตองแจงทางโทรศพัท
ใหคณะกรรมการราชทัณฑทราบแลวกอนถึงกํ าหนดเวลารายงานตัว และตองทํ าเปนหนังสือแสดง

                                                          
73 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 86.
74 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 87 (1).
75 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 91.
76 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 87 (5).
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เหตุผลถึงความเจ็บปวยดังกลาวพรอมใบรับรองแพทยไปยังผูบัญชาการศูนยคุมขังที่ตนตองไป   
รายงานตวัใหทราบภายใน 7 วันหลังจากครบกํ าหนดระยะเวลารายงานตัวตามคํ าส่ังแลว77

(2) การมารายงานตัวลาชา
เมือ่ผูกระท ําความผดิไมอาจมารายงานตวัไดทนัตามก ําหนดเวลา

ที่กํ าหนดไวในคํ าสั่งศาล ผูกระทํ าความผิดตองยื่นคํ ารองขอรายงานตัวลาชาตอคณะกรรมการ
ราชทณัฑ ซ่ึงตองยืน่กอนครบก ําหนด 7 วนัหลังจากวนัแรกของการรายงานตวัชวงเวลาแรกเริม่ตนขึน้
เวนแตจะมีความจํ าเปนอื่นหรือมีเหตุการณพิเศษ ซ่ึงคณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาออกไปได78

โดยคณะกรรมการราชทัณฑตองกํ าหนดระยะเวลาเริ่มตน หรือส้ินสุดลงของชวงเวลาในการคุมขัง
ใหเทากบัจ ํานวนวัน และระยะเวลาที่กํ าหนดไวในคํ าพิพากษา และชวงเวลาสวนที่ผูกระทํ าความผิด
จะตองปฏิบัติเพิ่มขึ้นไวใหชัดแจงดวย79 โดยคณะกรรมการราชทัณฑจะมีคํ าสั่งอนุญาตตามคํ ารอง
ขอมารายงานตัวลาชาได ก็ตอเมื่อผูกระทํ าความผิดไดแสดงเหตุอันสมควรที่มารายงานตัวลาชา    
จนเปนทีพ่อใจแกคณะกรรมการดังกลาวแลวเทานั้น80

หากผูกระทํ าความผิดฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว โดยไมแจงตอ
คณะกรรมการราชทัณฑในกรณีไมมารายงานตัว หรือมิไดรับอนุญาตใหมารายงานตัวลาชาแลว 
ชวงระยะเวลาในการคุมขังเปนชวงระยะเวลาตามคํ าส่ังศาลตองขยายออกไปอีก 1 สัปดาห81

7. ผลของการฝาฝน
เมื่อผู กระทํ าความผิดมิไดปฏิบัติตามคํ าสั่งศาลหรือคํ าส่ังของ    

คณะกรรมการราชทัณฑซ่ึงกํ าหนดรายละเอียดใหผูกระทํ าความผิดตองปฏิบัติตามแลว โดยผูกระทํ า
ความผดิมไิดท ํางานบรกิารสงัคมหรอืเขารวมกจิกรรมทีค่ณะกรรมการก ําหนด หรือมไิดไปรายงานตวั
ในศนูยคมุขงัหรือสถานทีอ่ื่นซ่ึงคณะกรรมการราชทณัฑเหน็สมควรก ําหนดไว หรือผูกระท ําความผดิ
ฝาฝนไมปฏิบตัติามหนาทีข่องตน หรือผูกระท ําความผดิทีห่นหีรือพยายามจะหลบหนจีากการถกูกกัขงั
ตามกฎหมาย เปนตน ผูกระทํ าความผิดตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกํ าหนดไว โดยถูกปรับ 10 เทา 
หรือจํ าคุก 12 เดือน หรือทั้งจํ าทั้งปรับ82

                                                          
77 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 87 (6) ประกอบ มาตรา 87 (3) (4) และ (5).
78 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 88 (2) ประกอบ มาตรา 90.
79 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 88 (3).
80 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 88 (1).
81 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 89 (1) (2).
82 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 95 (1).
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หากผูกระท ําความผดิฝาฝนกฎระเบยีบอ่ืนตามทีศ่นูยคมุขงัก ําหนดแลว
ผูกระท ําความผดิจะตองถูกวากลาวตกัเตอืนหรือสูญเสยีอิสรภาพความเปนสวนตวัมากกวา 4 ชวงเวลา
ของการคมุขังเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงตองปรากฏขอเท็จจริงวาผูกระทํ าความผิดดังกลาวไมมีลักษณะ
หรือพฤติกรรมที่จะกระทํ าความผิดขึ้นอีก83

8. การคุมขังเปนชวงระยะเวลากับการลงโทษปรับ
มาตรการลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้

นอกจากจะนํ าไปใชกับผูกระทํ าความผิดซ่ึงศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกแลว ยังอาจนํ ามาใชกับ   
ผูกระท ําความผดิทีต่องโทษปรบัในมลรฐันวิเซาทเวลทนีไ้ด โดยน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิทีไ่มมเีงนิ
ชํ าระคาปรับ ซ่ึงไดกํ าหนดหลักเกณฑตางๆ ไวในสวนที่4 หมวดที่ 6 ของพระราชบัญญัติ Fines Act 
1996 กลาวคือ เมื่อผูกระทํ าความผิดซึ่งไมสามารถชํ าระคาปรับตามคํ าพิพากษาได ศาลอาจมีคํ าส่ัง
ใหจ ําคุกแทนคาปรับได โดยผูถูกจํ าคุกแทนคาปรับ (fine defaulter) อาจถูกจํ าคุกในศูนยคุมขังกลาง 
(Correctional center) โดยผูถูกจํ าคุกแทนคาปรับดังกลาวอาจยื่นคํ ารองตอคณะกรรมการราชทัณฑ
ใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาแทนการจ ําคกุดงักลาวไดโดยอาศยัประเดน็ทีอ่างไวในหมายจ ําคกุ
ดงักลาว หากคณะกรรมการราชทณัฑพจิารณาแลวเหน็สมควรใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
แทนการจํ าคุกแทนคาปรับได ก็จะมีคํ าสั่งเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหใชมาตรการคุมขัง       
เปนชวงระยะเวลา และก ําหนดระยะเวลาใหผูถูกจ ําคกุแทนคาปรบัเขาไปอยูในศนูยคมุขงัซึง่อยูในเรอืนจ ํา
และปฏบิตัติามกฎของศูนยไวในหมายจํ าคุกดวย ซ่ึงคํ าส่ังของคณะกรรมการราชทัณฑดังกลาวไมวา
จะอนุญาตหรือไม ยอมถึงที่สุด ไมสามารถอุทธรณคํ าส่ังดังกลาวได84

เมื่อมีคํ าสั่งใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแทนการจํ าคุก
แทนคาปรบัแลว คณะกรรมการราชทณัฑตองประกาศแจงใหศนูยคมุขงัทีก่ ําหนดผูถูกจ ําคกุแทนคาปรบั
และ State Debt Recovery Office ทราบ85 ซ่ึงในประกาศดังกลาวตองกํ าหนดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ ขอบังคับรวมถึงชื่อศูนยคุมขังที่จะตองไปรายงานตัว วันเวลาที่จะตองไปรายงานตัว      
ในศูนยคุมขังครั้งแรก และวันที่ตองไปรายงานตัวในแตละสัปดาห โดยระยะเวลาในการถูกจํ าคุก
แทนคาปรบันัน้ ค ํานวณจ ํานวนวนัทีต่องถูกจ ําคกุจากจ ํานวนคาปรบัทีค่างช ําระอยู ซ่ึงถืออัตราคาปรบั
$120 ตอ 1 วนั และระยะเวลาในการจํ าคุกทั้งหมดตองไมนอยกวา 1 วันแตไมเกิน 3 เดือน86        
สวนการคํ านวณระยะเวลาในการจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้น จะคํ านวณ   
                                                          

83 Crime (Administration of Sentences) Act 1999, มาตรา 95 (2) (3) และ (4).
84 Fines Act 1996, มาตรา 89.
85 Fines Act 1996, มาตรา 89A.
86 Fines Act 1996, มาตรา 90 (1).
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ตามอตัราคาปรบัทีค่างช ําระอยูโดยถืออัตราคาปรบั $120 ตอ 1 วนัของระยะเวลาคมุขงั ซ่ึงใน 1 ชวงเวลา
ม ี 2 วัน87 ดงันีห้ากผูตองโทษจํ าคุกแทนคาปรับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแทน ตองถือ
อัตราคาปรับ $240 ตอการคุมขัง1 ชวงเวลา และระยะเวลาในการจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขัง      
เปนชวงระยะเวลานัน้ตองไมนอยกวา 1 ชวงเวลา แตตองไมมากกวา 45 ชวงเวลา และหากผูตองโทษ
จํ าคุกแทนคาปรับกระทํ าความผิดอ่ืนซ่ึงตองโทษจํ าคุกแทนคาปรับและใชมาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาแทนการจ ําคกุดงักลาวขึน้อกี กจ็ะตองนบัระยะเวลาในการจ ําคกุแทนคาปรบัโดยใชมาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลาในความผิดอื่นตามหมายจํ าคุกของศาลตอเนื่องกันไปโดยไมรวมระยะเวลา
ทัง้หมดเขาดวยกัน88

3.4.2 ประเทศอังกฤษ
เดิมประเทศอังกฤษนี้ไมมีประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ แตกฎหมายที่ใช

จะเปนกฎหมายที่ผสมกันระหวางกฎหมายลายลักษณอักษรและกฎหมายจารีตประเพณี ในแตละป
รัฐสภาของประเทศองักฤษไดออกกฎหมายทีบ่ญัญตัคิวามผดิใหมๆ  ขึน้ และไดมกีารตราพระราชบญัญตัิ
วาดวยความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Act) ฉบบัใหมขึ้น ซ่ึงไดมีการบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานดานยุติธรรมทางอาญาออกมาใหม อันกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ
กับระบบงานดานความยุติธรรมทางอาญา และมาตรการหนึ่งที่สภาของอังกฤษใหความสนใจคือ 
การคมุขงัเปนชวงระยะเวลา (Intermittent Custody) อันเปนมาตรการทีน่ ํามาใชกบัการลงโทษทีต่องการ
ใหผูกระท ําความผดิถูกจ ํากดัอิสรเสรภีาพมากกวาปกต ิ แตกไ็มถึงกบัเปนการจ ํากดัอิสระโดยเดด็ขาด
อยางการลงโทษจ ําคกุเตม็เวลาในเรอืนจ ําตามปกต ิ ซ่ึงในพระราชบญัญตัวิาดวยความยตุธิรรมทางอาญา
2003  (Criminal Justice Act 2003) ไดก ําหนดหลกัเกณฑของการน ํามาตรการดงักลาวมาใชโดยบญัญตัิ
ไวในหมวดที ่ 44 สวนที ่ 12 วาดวยเรือ่งการพพิากษาลงโทษผูกระท ําความผดิทีศ่าลจะก ําหนดใหลงโทษ
ในเรอืนจ ํานอยกวา 12 เดือน และกฎหมายไดบัญญัติใหศาลนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
มาใชกับกรณีดังกลาวดวย

ตามบทบัญญัติของประเทศอังกฤษนั้น คํ าพิพากษาที่จะนํ ามาใชลงโทษผูกระทํ า
ความผดิ ศาลจะตองพจิารณาถงึความรนุแรงของการลงโทษทีต่องเหมาะสมและสอดคลองกบัประเภท
ของความผิดที่ไดกระทํ าลงดวย อีกทั้งศาลตองพิจารณาจากสภาพแวดลอม ปจจัยที่สงผลใหเกิด  
การกระท ําความผดิ ประวตัอิาชญากร เปนตน หากศาลเหน็วาผูกระท ําความผดิยงัไมสมควรทีจ่ะไดรับ

                                                          
87 Fines Act 1996, มาตรา 90 (2).
88 Fines Act 1996, มาตรา 93.
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โทษจ ําคุกในเรือนจํ า อันจะเปนการจํ ากัดอิสรภาพอยางเด็ดขาด อีกทั้งความผิดดังกลาวหากปลอย  
ผูกระทํ าความผิดไปหรือใหมีการคุมประพฤติก็จะเปนการลงโทษที่เบาไปอันจะทํ าใหผูกระทํ า
ความผิดไมเกิดความสํ านึกผิดได และความผิดดังกลาวก็ไมมีความรายแรงจนเกินไป หรือเกิดจาก
การกระท ําความผดิทีพ่ล้ังพลาดไปของผูกระท ําความผดิเอง หรือมเีหตชัุกจงูใจทีท่ ําใหบคุคลดงักลาว
ตองกระทํ าความผิดลง เมื่อศาลพิจารณาแลวก็จะมีคํ าพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุก
แตศาลน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกบัโทษจ ําคกุดงักลาว ซ่ึงถือไดวาเปนทางเลอืกหนึง่
ของศาลในการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด โดยใหผูกระทํ าความผิดไดรูถึงการถูกจํ ากัดอิสระบาง
เพื่อจะไดเกิดความสํ านึกไมกลาที่จะกระทํ าความผิดอีก นอกจากนี้คํ าพิพากษาของศาลที่กํ าหนด  
ใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชแลว ศาลยังกํ าหนดใหนํ ามาตรการอื่นมาใชควบคูกัน
ไปกบัมาตรการนี้ได เชน การทํ างานสาธารณะ การบํ าเพ็ญตนใหเปนประโยชนกับสังคม เปนตน89

1. หลกัเกณฑท่ัวไปของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา
เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดแลว ศาลจะตอง

ก ําหนดระยะเวลาใหชัดเจนภายใน 1 สัปดาห โดยศาลตองระบุระยะเวลาที่ตองโทษจํ าคุกใหชัดเจน
ในค ําพพิากษา ซ่ึงระยะเวลาในการจํ าคุกตามคํ าพิพากษานั้น ยอมแตกตางกันไปในแตละศาล ซ่ึงใน
ประเทศอังกฤษนั้น แบงออกเปน 2 ศาล คือ
 ศาลแขวง (Magistrates’ Courts) ผูพพิากษาจะตองมีคํ าพิพากษาลงโทษ
จ ําคกุผูกระทํ าความผิดตํ่ าสุดมีระยะเวลา 14 สัปดาห และระยะเวลาสูงสุด 26 สัปดาห สํ าหรับ     
การกระท ําความผดิฐานหนึง่เทานัน้ แตหากผูกระท ําความผดิไดกระท ําความผดิขึน้อกีหรือมคีวามผดิ
ตั้งแต 2 ฐานความผิดขึ้นไป เมื่อรวมโทษจํ าคุกแลวตองมีระยะเวลาลงโทษจํ าคุกรวมกันไมเกิน     
52 สัปดาห 90

 ศาลอาญา (Crown Court) ตามพระราชบัญญัติ Criminal Justice Act 2003
มาตรา 181 (1) ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
ไววา เม่ือศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดเปนระยะเวลานอยกวา 12 เดือน      
ศาลอาจพิพากษาใหผู กระทํ าความผิดจํ าคุกในเรือนจํ าก็ไดโดยผูกระทํ าความผิดจะตองปฏิบัติ     
ตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายนี ้หรือ ศาลอาจมคี ําพพิากษาใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลากไ็ด

                                                          
89 www.justice.govt.nz/pubs/reports/1999/community_sentence./apendix_1.html#England%

20and%20wales.
90 www.probation.homeoffice.gov.uk/files/pdf/pc.

DPU



90

เมื่อศาลเห็นวาผูกระทํ าความผิดยังไมสมควรถูกลงโทษในเรือนจํ าอันเปน
การจํ ากัดเสรีภาพอยางถาวร และพิจารณาแลวเห็นวา การกระทํ าของผูกระทํ าความผิดดังกลาว     
ไมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม อีกทั้งยังไมสมควรถูกตัดออกจากสังคมอยางสิ้นเชิง ศาลก็อาจนํ า
มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา มาใชกบัผูกระท ําความผดิดงักลาวได โดยศาลตองการใหผูกระท ํา
ความผดิดงักลาวด ําเนนิชวีติอยูในสงัคมไดตอไป ยงัสามารถเรยีนหนงัสอื มหีนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ในหนาที่การงานไดตามปกติ อีกทั้งความสัมพันธภายในครอบครัวยอมไมถูกทํ าลายไปดวย         
ในขณะเดยีวกนัผูกระท ําความผดิกย็งัคงตองรบัผลจากการกระท ําความผดิของตนอยูบาง อันจะท ําให
ผูกระท ําความผดิทีไ่มมนีสัิยเปนอาชญากรอาชพี หรือกระท ําความผดิดวยความพลัง้พลาดไปบางประการ
สามารถส ํานกึผิดและไมกลาทีจ่ะกระท ําความผดิขึน้อกีได ซ่ึงการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานี ้ ศาลจะตอง
พจิารณาแลวเหน็สมควรลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิมรีะยะเวลาอยางนอย 28 สัปดาห แตตองไมเกนิ
51 สัปดาห สํ าหรับความผดิฐานหนึง่ หากผูกระท ําความผดิไดกระท ําความผดิมากกวา 2 ฐานความผดิ
ขึน้ไป เมื่อรวมโทษจํ าคุกแลวตองมีระยะเวลาไมมากกวา 65 สัปดาห91 เมือ่ผูพิพากษาเห็นสมควร
ลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดเปนระยะเวลาเทาใดแลว ตองระบุจํ านวนวันที่ผูกระทํ าความผิด      
จะตองถูกคมุขังเปนชวงระยะเวลาไวใหชัดเจนลงในคํ าพิพากษาดวย

เมือ่ผูพพิากษาพจิารณาแลวเหน็สมควรน ําเอามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
มาใชกบัผูกระทํ าความผิดแลว ศาลจะตองคํ านึงถึงหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่สํ าคัญในการกํ าหนดระยะเวลา
คมุขังดังกลาวดวย กลาวคือ

- ศาลจะตองพิจารณาประเภทของความผิดตามที่กฎหมายระบุไว และ
ความผิดที่มีมากอน โดยศาลพิจารณาแลวเห็นวา การกระทํ าความผิดดังกลาวยังไมเปนอันตราย    
ตอสังคมโดยรวมอันจะทํ าใหผูกระทํ าความผิดตองถูกตัดออกจากสังคมอยางถาวร

- ศาลพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อผูกระทํ าความผิดยังคงอยูในสังคมตอไป
ยอมไมอาจที่จะกระทํ าความผิดรายแรงกวาเดิมขึ้นอีกได

- การคมุขงัเปนชวงระยะเวลานีเ้หมาะสมกบัผูกระท ําความผดิบางประการ
เทานัน้ ซ่ึงลักษณะของความผิดยังไมเปนอันตรายตอสังคม แตผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับเพศ ศาลมัก
เห็นวาเปนการกระทํ าความผิดที่ไมสมควรไดรับโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
นอกจากนีใ้นความผดิบางประเภท เชน ความผดิเกีย่วกบัการใชก ําลังประทษุราย (Violence offences)
หรือความผิดฐานลักทรัพยในเวลากลางคืน (Burglary offences) ศาลอาจพิพากษาใหถูกคุมขัง     
เปนชวงระยะเวลาได โดยข้ึนอยูกบัระดบัความรายแรงทีผู่เสียหายไดรับ หรือพจิารณาจากผลของการกระท ํา

                                                          
91 Criminal Justice Act 2003, มาตรา 183(4), (7).
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ความผดิดงักลาววาผูเสียหายไดรับผลรายมากนอยเพยีงใด หากเสยีหายไมมาก ศาลอาจมคี ําพพิากษา
ใหคุมขังเปนชวงระยะเวลาได

- ในระหวางที่ผูกระทํ าความผิดตองถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้น ศาล
พจิารณาแลวเห็นวา มีสถานที่ในการคุมขังที่เหมาะสมแยกตางหากจากเรือนจํ า และสถานที่อยูอาศัย
ตามปกตนิัน้มีความเหมาะสม ไมมีความเสี่ยงที่จะกระทํ าความผิดรายแรงขึ้นอีก ศาลจึงจะมีคํ าส่ังให
คมุขงัเปนชวงระยะเวลาได

- ศาลตองพิจารณาถึงปญหาสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ หาก    
ผูกระทํ าความผิดติดยาเสพติดหรือติดสุราเร้ือรัง หรือไดรับสารพิษบางอยางในรางกาย หรือมีปญหา
สุขภาพจติ เปนตน หากปรากฏขอเท็จจริงวา ผูกระทํ าความผิดมีปญหาดังกลาวขางตน ศาลมักมี   
ดลุพนิจิวาผูกระทํ าความผิดไมเหมาะสมที่จะนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ

2. ระยะเวลาในการคุมขังเปนชวงระยะเวลา
เมือ่ศาลพจิารณาแลวมคี ําพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิเปนระยะเวลา

ไมเกนิ 12 เดือน โดยข้ึนอยูกับแตละศาล ไมวาจะเปนศาลแขวงหรือศาลอาญาก็ตาม เมื่อศาลกํ าหนด
ระยะเวลาลงโทษจ ําคกุไวแลว ศาลในส ํานวนคดนีัน้เหน็สมควรใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
ศาลตองก ําหนดจ ํานวนวนัซึง่ผูกระท ําความผดิจะตองถูกคมุขงัเปนชวงระยะเวลาในศนูยคมุขงัทีก่ ําหนด
ไวใหชัดเจนในค ําพิพากษาดวย โดยจํ านวนวันจะตางกันไปขึ้นอยูกับระยะเวลาในการลงโทษจํ าคุก
ตามคํ าพิพากษา กลาวคือ

ศาลแขวง (Magistrates’ Courts) ศาลในคดีนั้นๆ จะตองกํ าหนดจํ านวนวัน
สํ าหรับการคุมขังเปนชวงระยะเวลาไว โดยตองมีระยะนอยที่สุด 14 วัน และมากที่สุด 45 วัน 
สํ าหรบัความผดิฐานหนึง่ๆ แตอยางไรกต็ามหากมคีวามผดิตัง้แต 2 ฐานขึน้ไป ระยะเวลารวมกนัแลว
ตองไมมากกวา 90 วัน

ศาลอาญา (Crown Court) ระยะเวลาในการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาขึน้อยูกบั
ระยะเวลาในการลงโทษจํ าคุกของศาลเชนกัน โดยศาลจะตองกํ าหนดจํ านวนวันในการคุมขัง      
เปนชวงเวลาไวในคํ าพิพากษาใหชัดเจน ซ่ึงจะตองมีระยะเวลาอยางนอยที่สุด 14 วันและมากที่สุด 
90 วนั สํ าหรับการกระท ําความผดิฐานหนึง่ หากมคีวามผดิตัง้แต 2 ฐานขึน้ไป ระยะเวลารวมกนัแลว
ตองไมมากกวา 180 วัน92 ดังตารางที่ 3.1

                                                          
92 Criminal Justice Act 2003, มาตรา 183 (5), (7) (b).
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ระยะเวลาลงโทษจ ําคกุและระยะเวลาทีศ่าลก ําหนดใหคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
ที่ตองระบุชัดเจนในคํ าพิพากษานั้น ศาลจะตองปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ของคณะกรรมการ        
คมุประพฤตทิองถ่ินดวย เพื่อศาลจะไดกํ าหนดระยะเวลาในการคุมขังไดอยางเหมาะสมกับประเภท
ความผดิ สภาพแวดลอม ครอบครัว มูลเหตุจูงใจในการกระทํ า เปนตน นอกจากนี้ ศาลตองคํ านึงถึง
สถานที่ในการคุมขัง โดยเลขาของรัฐตองจัดใหมีสถานที่ในการคุมขังผูกระทํ าความผิดที่ศาลมีคํ าส่ัง
ใหใชมาตรการคมุขงัปนชวงเวลาไวโดยเฉพาะ และตองปรากฏตอศาลวาผูกระท ําความผดิมสีถานทีอ่ยู
หรือมทีีพ่กัอาศยัท่ีเหมาะสมในชวงเวลาทีศ่าลมคี ําพพิากษาใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา 93

ดวย

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการลงโทษจํ าคุกและจํ านวนวันในการคุมขังเปนชวงระยะเวลา

ศาลแขวง (Magistrates’ Courts) ศาลอาญา (Crown Court)
ความผิด 1 ฐาน ความผิด 2 ฐานขึ้นไป ความผิด 1 ฐาน ความผิด 2 ฐานขึ้นไป
ศาล

พิพากษา
ลงโทษ
จํ าคุก

ขั้นตํ่ าสุด

ศาล
พิพากษา
ลงโทษ
จํ าคุก

ขั้นสูงสุด

ศาลพิพากษา
ทกุความผิดรวมกัน
ลงโทษจํ าคุกไมเกิน

ศาล
พิพากษา
ลงโทษ
จํ าคุก

ขั้นตํ่ าสุด

ศาล
พิพากษา
ลงโทษ
จํ าคุก

ขั้นสูงสุด

ศาลพิพากษา
ทกุความผิดรวมกัน
ลงโทษจํ าคุกไมเกิน

14
สัปดาห

26
สัปดาห

52
สัปดาห

28
สัปดาห

51
สัปดาห

65
สัปดาห

ศาลก ําหนดจํ านวนวันใหคมุขังเปนชวงเวลา ศาลก ําหนดจํ านวนวันใหคมุขังเปนชวงเวลา
14 วัน 45 วัน 90 วัน 14 วัน 90 วัน 180 วัน

                                                          
93 Criminal Justice Act 2003, มาตรา 184 (1) – (3).
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3. เงือ่นไขของการอนุญาต
เมื่อศาลกํ าหนดจํ านวนวันซึ่งตองถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลาแลว ศาลอาจ

กํ าหนดเงื่อนไขอื่นๆ ไวในคํ าพิพากษาเพื่อนํ ามาใชในระหวางที่ถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลาได 
กลาวคือ94

- การก ําหนดใหทํ างานโดยไมมีคาตอบแทน
- การกํ าหนดใหทํ ากิจกรรมตางๆ
- การกํ าหนดแผนการดํ าเนินชีวิต
- การกํ าหนดกิจกรรมที่ตองหามปฏิบัติ
การก ําหนดเงือ่นไขดงักลาวนี ้ ศาลจะเปนผูพจิารณาและก ําหนดเงือ่นไขตางๆ

อยางชัดเจนไวในคํ าพิพากษา โดยจะพิจารณาจากรายงานความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ     
เพือ่ใหเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละคนในแตละฐานความผิด

มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาดังที่กลาวมาในพระราชบัญญัติ Criminal 
Justice Act 2003 นี ้ ไดก ําหนดหลักเกณฑทั่วไปที่ศาลสามารถกํ าหนดชวงระยะเวลาในการคุมขัง
ดังกลาวแกผูกระทํ าความผิดได ซ่ึงปจจุบันมิไดนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ศาลมีคํ าพิพากษา   
ใหรอการลงโทษ โดยรัฐไดมีนโยบายในการกํ าหนดรูปแบบของการคุมขังเปนชวงระยะเวลาไว
เพื่อใหเกิดแนวทางในการบังคับใชที่ชัดเจนและเปนทางเลือกของศาลอีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก
การรอการลงโทษและการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า ซ่ึงเมื่อศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ า
ความผิดมีระยะเวลาไมเกิน 12 เดอืนแลว หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา ผูกระทํ าความผิดไมสมควร
ไดรับโทษจํ าคุกในเรือนจํ าเนื่องจากจะทํ าใหผูกระทํ าความผิดดังกลาวไดรับผลรายจากการลงโทษ
จ ําคกุมากเกนิไป แตหากจะปลอยผูกระท ําความผดิไปโดยการรอการลงโทษและมเีงือ่นไขคมุประพฤติ
กจ็ะท ําใหผูกระท ําความผดิไมรูสํ านกึถึงการกระท ําความผดิของตน ศาลกอ็าจเลอืกใชมาตรการคมุขงั
เปนชวงระยะเวลาได โดยก ําหนดใหชัดเจนในค ําพพิากษา ซ่ึงการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานัน้ แบงออก
เปน 3 รูปแบบดังนี้95

1. มาตรการกึ่งควบคุมหรือการปลดปลอยรายวัน (Semi - detention or 
Daily release) จะนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกระยะสั้น แมศาลจะมีคํ าพิพากษา   
ใหจ ําคกุแลวแตศาลก็ยังใหโอกาสผูกระทํ าความผิดไดกลับเขามาทํ างานในสังคมไดตามปกติ

                                                          
94 Criminal Justice Act 2003, มาตรา 185.
95 www.bopcris.ac.uk /imgall/ref21011_2_18.html?. p. 3.
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2. มาตรการจํ าคุกรายวัน (Day Imprisonment) เปนมาตรการที่กํ าหนดให
ผูกระท ําความผดิจะตองเขาสูศนูยควบคมุทีจ่ดัท ําไวโดยเฉพาะทกุวนั โดยในแตละวนัจะตองถูกควบคมุ
อยูในศนูยเปนเวลาไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 6 เดอืน หรืออาจเขาสูศนูยควบคมุเปนระยะเวลา
13 ช่ัวโมงตอวนั โดยใน 1 สัปดาหจะเขามาสูศูนยควบคุมแหงนี้เพียง 6 วันเทานั้น โดยตอนเย็น      
ผูกระทํ าความผิดก็จะกลับไปนอนที่บานพักของตนเอง

3. มาตรการคุมขังในวันหยุด เปนมาตรการที่ผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษ
จ ําคกุจะไดรับประโยชนจากค ําพพิากษาทีใ่หมกีารคมุขงัเปนชวงระยะเวลา โดยมกีารก ําหนดชวงเวลา
คมุขงัในวันหยุดสุดสัปดาห (Weekend Intermittent custody) หรือในระหวางสัปดาห (Weekday 
Intermittent custody) โดยรูปแบบของการคุมขังในวันหยุดนี้สวนใหญเปนการนํ ามาใชในขั้นตอน
ระหวางพจิารณาของศาล กลาวคอื เมือ่ศาลพพิากษาใหผูกระท ําความผดิตองโทษจ ําคกุตามทีก่ฎหมาย
กํ าหนด แลวศาลพิจารณาแลวเห็นวาผูกระทํ าความผิดยังไมสมควรตองรับโทษจํ าคุกแบบเต็มเวลา 
ศาลก็จะพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลา โดยระยะเวลาที่ศาลกํ าหนดให    
ผูกระทํ าความผิดตองถูกคุมขัง คือ ในชวงวนัหยุดสุดสัปดาห หรือ ในชวงระยะเวลาอื่นของสัปดาห
ตามทีศ่าลเหน็สมควรกํ าหนด หากเปนการคุมขังในวันหยุดสุดสัปดาห ศาลก็จะมีคํ าส่ังใหผูกระทํ า
ความผดิตองไปรายงานตวัในศนูยคมุขงัทีศ่าลก ําหนดไวในค ําพพิากษา โดยตองไปรายงานตวัในวนัศกุร
ตอนเย็น ชวงเวลา 17.00 – 19.00น. และถูกปลดปลอยออกจากศูนยในวันอาทิตยตอนเย็น ชวงเวลา 
16.00 – 18.00 น. รวมระยะเวลา 3 วัน แตหากเปนการคุมขังในระหวางสัปดาห ศาลจะกํ าหนดให   
ผูกระทํ าความผิดตองเขาสูศูนยคุมขังในวันจันทรหรือวันอังคารตอนเที่ยง (12.00 น.) และจะถูก
ปลดปลอยออกมาจากศูนยคุมขังในวันพฤหัสบดี หรือวันศุกรเวลา 14.00 น. รวมระยะเวลา 4 วัน96

 มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ในแตละรูปแบบที่ศาลนํ ามาใชนั้น ไมวา
จะเปนการคมุขงัในวนัหยดุสดุสปัดาหหรือการคมุขงัระหวางสปัดาหนัน้ ยอมมลัีกษณะทีแ่ตกตางกนั
ออกไป ซ่ึงศาลจะใชดุลพินิจพิจารณาใหเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละคน และประเภท    
ของฐานความผดิ ความรายแรงของผูเสียหายทีไ่ดรับจากการกระท ําดงักลาว เปนตน โดยมากศาลจะน ํา
มาตรการคุมขังในวันหยุดสุดสัปดาหมาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ทํ างานในชวงวันจันทรถึงศุกร   
ซ่ึงตองรับผิดชอบในหนาที่การงานของตน หรือผูกระทํ าความผิดที่ยังศึกษาเลาเรียนในวันจันทร 
ถึงวันศกุรเชนกัน โดยผูกระทํ าความผิดดังกลาวยังคงสามารถดํ าเนินชีวิตของตนไดตามปกติ แตใน
วันศุกรตอนเย็นจนถึงวันอาทิตยตอนบาย ผูกระทํ าความผิดจะตองเขาสูศูนยคุมขังเพื่อรับโทษ     
จากการกระทํ าความผิดของตนอยู โดยศาลตองคํ านวณจํ านวนวันที่ถูกคุมขังในวันหยุดสุดสัปดาห

                                                          
96 www.probation.homeoffice.gov.uk/files/pdf/pc.
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ใหพอดกีบัคํ าพิพากษาที่ใหตองโทษจํ าคุก เชน ศาลอาจมีคํ าพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดตองโทษ
จ ําคกุ 15 สัปดาห โดยนํ ามาตรการคุมขังในวันหยุดมาใชเปนระยะเวลาทั้งส้ิน 45 วัน เปนตน เพราะ
ศาลถอืวาระยะเวลาในการลงโทษจํ าคุกในวันหยุด 1 สัปดาหคิดเปน 3 วัน

สวนคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดซ่ึงตองถูกคุมขังในระหวาง
สัปดาหนั้น ศาลจะนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่วางงาน ตกงาน หรือไมมีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในชวงวันจันทรถึงวันศกุร ทัง้นี้เพื่อใหผูกระทํ าความผิดที่เขาสูศูนยจํ าคุกแลวไดรับการศึกษาอบรม 
ฝกอาชพีหรือฝกการท ํางานเพือ่เปนพืน้ฐานในการประกอบอาชพีในอนาคต ซ่ึงผูกระท ําความผดิดงักลาว
จะตองเขาสูศูนยคุมขังในวันจันทรหรืออังคารตอนเที่ยง และออกจากศูนยคุมขังในวันพฤหัสบดี
หรือวันศุกรตอนบาย สวนวันหยุดสุดสัปดาห ผูกระทํ าความผิดดังกลาวจะไดอยูกับครอบครัว    
โดยศาลถือวาระยะเวลาในการคุมขังดังกลาวเปนระยะเวลา 4 วัน และศาลตองคํ านวณระยะเวลา    
ทีต่องโทษจ ําคุกกับระยะเวลาในการคุมขังระหวางสัปดาหใหพอดีดวย  เชน ศาลพิพากษาใหลงโทษ
จ ําคกุผูกระทํ าความผิดเปนระยะเวลา 15 สัปดาห  ใชมาตรการคุมขังระหวางสัปดาหเปนเวลาทั้งส้ิน 
60 วนั เนือ่งจากใน 1 สัปดาห คิดเปน 4 วัน เปนตน โดยไมวาศาลจะใชมาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาในรปูแบบใดกต็าม ศาลจะตองก ําหนดวนัและเวลาทีถู่กตองในแตละรูปแบบไวในค ําพพิากษา
ใหชัดเจน97

จากการศึกษาถึงมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาของประเทศออสเตรเลีย
และประเทศอังกฤษดังกลาวขางตนแลวนั้น  แมบทบัญญัติกฎหมายของทั้งสองประเทศจะใชถอยคํ า
ทีแ่ตกตางกัน โดยประเทศออสเตรเลียเรียกมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาวา Periodic detention
สวนประเทศอังกฤษใชถอยคํ าวา  Weekend Intermittent Custody กต็าม แตวัตถุประสงคในการนํ า
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาของทั้งสองประเทศดังกลาวมาใชก็เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของศาล
ในการมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดโดยไมรอการลงโทษเทานั้น ซ่ึงหลักเกณฑ     
การใชบงัคบัของมาตรการดงักลาวยอมแตกตางกนัไปในรายละเอยีด โดยบญัญตัใิหเกดิความเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ประชาชนและระบบกฎหมายของแตละประเทศ

การนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับในประเทศออสเตรเลีย
ทัง้สองมลรฐัและประเทศองักฤษนัน้ ตางกบ็ญัญตัใิหเปนดลุพนิจิศาลในการมคี ําพพิากษาลงโทษจ ําคกุ
ผูกระท ําความผดิ หากศาลพจิารณาจากรายงานความประพฤต ิ ลักษณะนสัิย การศกึษา หนาทีก่ารงาน
ตลอดจนปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ อีกทั้งลักษณะของการกระทํ าความผิดนั้นไมเปนอันตรายตอสังคม
โดยรวมแลว แตผูกระทํ าความผิดบางประเภทก็ยังไมสมควรที่จะถูกปลอยตัวไปโดยรอการลงโทษ

                                                          
97 www.probation.homeoffice.gov.uk/files/pdf/pc.
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ศาลก็จะมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกโดยนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับการกระทํ า
ความผดิดังกลาว ซ่ึงศาลอาจนํ ามาตรการอื่นมาใชรวมกับมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาได หาก
ศาลเหน็สมควร ซ่ึงในแตละประเทศก็มีหลักเกณฑวิธีการนํ ามาใชที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้
ศาลตองคํ านึงถึงศูนยคุมขังดวย โดยผูกระทํ าความผิดจะตองมีความสะดวกในการเดินทางเขาสู
ศูนยคุมขังตามที่ศาลกํ าหนด และมีสถานที่สํ าหรับคุมขังไวโดยเฉพาะ เมื่อผูกระทํ าความผิดเขาสู
ศนูยคมุขงัในวนัหยดุแลว ผูกระท ําความผดิตองปฏบิตัหิลักเกณฑ ขอบงัคบัของศนูยคมุขงัโดยเครงครดั
หากฝาฝนผูกระทํ าความผิดดังกลาวตองถูกลงโทษตามหลักเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด

นอกจากหลักการทั่วไปที่เหมือนกันดังกลาวขางตนแลว มาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลาในประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษยังแตกตางกันในรายละเอียด ไดแก

(1) เกี่ยวกับเงื่อนไขการบังคับใช ในสวนของการกํ าหนดโทษจํ าคุกนั้น 
ประเทศออสเตรเลียในสวนของ Australian Capital Territory นัน้มไิดจํ ากัดอัตราโทษจํ าคุกขั้นตํ่ า 
หรือข้ันสงูไว ดงันัน้ จงึเปนการเปดโอกาสใหศาลใชดลุพนิจิในการน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
มาใชกับผูกระทํ าความผิดไดอยางกวางขวางมากขึ้นไมวาผูกระทํ าความผิดจะตองโทษจํ าคุกเทาใด
กต็าม หากศาลเห็นสมควรใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ ก็สามารถนํ ามาใชได

สวนในมลรฐันวิเซาทเวลสนัน้ กฎหมายไดก ําหนดอตัราโทษจ ําคกุขัน้สูง
ไววา ศาลตองมคี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ป นอกจากนีก้ฎหมายไดก ําหนดเกีย่วกบัเงือ่นไข
ในเรื่องอายุไวดวยวา ผูกระทํ าความผิดจะตองมีอายุไมตํ่ ากวา 18 ป อีกทั้งความผิดที่กระทํ านั้น   
ตองมใิชการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับเพศดวย

สวนในประเทศองักฤษนัน้ กฎหมายไดก ําหนดใหศาลน ํามาตรการคมุขงั
เปนชวงระยะเวลามาใชไดก็ตอเมื่อ ศาลมีคํ าพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดตองโทษจํ าคุกนอยกวา 
12 เดือน เทานั้น โดยขึน้อยูกับแตละศาล ไมวาจะเปนศาลแขวง หรือ ศาลอาญาก็ตาม ซ่ึงจํ านวนวัน
จะตางกันไปขึ้นอยูกับระยะเวลาในการลงโทษจํ าคุกตามคํ าพิพากษา กลาวคือ หากเปนศาลแขวง
ศาลจะมคี ําพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิตํ ่าสดุมรีะยะเวลา 14 สัปดาห และระยะเวลาสงูสุด
26 สัปดาหสํ าหรับการกระทํ าความผิดฐานหนึ่งเทานั้น แตหากผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าความผิด
ขึน้อกีหรือมีความผดิตัง้แต 2 ฐานความผดิขึน้ไป เมือ่รวมโทษจ ําคกุแลวตองมรีะยะเวลาลงโทษจ ําคกุ
รวมกันไมเกิน 52 สัปดาห สวนศาลอาญาเปนกรณีที่ลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดมีระยะเวลา  
อยางนอย 28 สัปดาห แตตองไมเกิน 51 สัปดาห สํ าหรับความผิดฐานหนึ่ง หากผูกระทํ าความผิด  
ไดกระท ําความผิดมากกวา 2 ฐานความผิดขึ้นไป เมื่อรวมโทษจํ าคุกแลวตองมีระยะเวลาไมมากกวา 
65 สัปดาห
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(2) ระยะเวลาของการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับใน
Australian Capital Territory แมจะใหดุลพินิจศาลในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช
บังคับกับผูกระทํ าความผิดซ่ึงตองโทษจํ าคุกเทาใดก็ได ตามที่ศาลเห็นสมควร แตกฎหมายก็ได
กํ าหนดระยะเวลาของการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับโดยชัดแจง ซ่ึงศาลจะนํ ามาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลามาใชไดเปนระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน แตไมเกิน 2 ป

สวนในมลรัฐนิวเซาทเวลสนั้น แมกฎหมายจะกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การลงโทษจํ าคุกไว แตระยะเวลาของการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับนั้นมิได
ก ําหนดไวอยางชดัเจน อันเปนการใหดลุพนิจิแกศาลในการก ําหนดระยะเวลาใหใชมาตรการดงักลาว
ตามที่เห็นสมควร ซ่ึงตางจากกฎหมายเดิมที่ถูกยกเลิกไปแลวนั้น ไดกํ าหนดระยะเวลาใหศาลใช
มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาไดโดยตองมรีะยะเวลาไมนอยกวา 3 เดอืน แตไมมากกวา 12 เดอืน

สวนในประเทศอังกฤษ ไดกํ าหนดระยะเวลาใหนํ ามาตรการคุมขัง   
เปนชวงระยะเวลามาใชไดในศาลแขวงและศาลอาญา หากเปนกรณศีาลแขวงระยะเวลาในการคมุขงั
เปนชวงระยะเวลาตองอยางนอย 14 วัน แตไมเกิน 45 วัน และหากกระทํ าความผิด 2 ฐานขึ้นไป 
ระยะเวลารวมกันตองไมเกิน 90 วัน สวนในศาลอาญานั้น ระยะเวลาในการคุมขังเปนชวงระยะเวลา
ตองอยางนอย 14 วัน แตไมเกิน 90 วัน และหากกระทํ าความผิด 2 ฐานขึ้นไป ระยะเวลารวมกัน  
ตองไมเกิน 180 วัน ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 ขางตน

(3) วนั เวลา สถานทีสํ่ าหรับผูกระท ําความผดิซึง่ถูกคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
นัน้ ศาลตองระบุไวในคํ าพิพากษาใหชัดเจน โดยใน Australian Capital Territory  กฎหมายกํ าหนด
ใหผูกระทํ าความผิดตองไปรายงานตัวตามวันที่ศาลกํ าหนด ซ่ึงศาลมักกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิด
ไปรายงานตวัในวันศุกรเวลา 19.00 น. และออกจากศูนยคุมขังที่กํ าหนดไวในอีกสองวันตอมา ก็คือ 
วนัอาทิตยเวลา 16.30 น.

สวนในมลรัฐนิวเซาทเวลสไดกํ าหนดระยะเวลาไวเปน 2 ชวง กลาวคือ 
ศาลกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดเขาสูศูนยคุมขังในวันใดของสัปดาหก็ได โดยผูกระทํ าความผิด  
ตองไปรายงานตัวในเวลา 08.30 น. และส้ินสุดตามวันที่กํ าหนดในคํ าพิพากษาเวลา 16.30 น.     
สวนอีกชวงเวลาหนึ่งเปนกรณีที่ศาลกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดไปรายงานตัวในเวลา 19.00 น. 
และส้ินสุดในอีกสองวันตอมาเวลา 16.30 น. ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวนี้เหมือนที่ใชบังคับอยูใน 
Australian Capital Territory

สวนในประเทศอังกฤษกฎหมายกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดตองไป
รายงานตวัตอเจาหนาที่ในศูนยคุมขังที่กํ าหนดไวตามคํ าพิพากษาในวันศุกรเวลา 17.00 – 19.00 น. 
และไดรับการปลอยตัวในวันอาทิตยเวลา 16.00 – 18.00 น. รวมระยะเวลาจํ าคุกทั้งหมด 3 วัน
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(4) การนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับกับการจํ าคุกแทน
คาปรับ ซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้ กฎหมายของ Australian Capital Territory และกฎหมายของประเทศ
อังกฤษมไิดบญัญตัใิหน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชแทนการลงโทษจ ําคกุแทนคาปรบัได
แตกฎหมายของมลรัฐนิวเซาทเวลส บัญญัติใหนํ ามาตรการดังกลาวมาใชไดไวอยางชัดเจน โดยคิด
อัตราคาปรับ $240 ตอการลงโทษจํ าคุก 1 ชวงเวลา และศาลตองพิพากษาใหใชมาตรการคุมขัง   
เปนชวงระยะเวลาแทนการจํ าคุกแทนคาปรับเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ชวงเวลา แตตองไมมากกวา 
45 ชวงเวลา

จากขอเหมือนและขอแตกตางของบทบัญญัติวาดวยการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาของประเทศออสเตรเลยีและประเทศองักฤษดงักลาวขางตนนี ้ ยอมเปนแนวทางในการน ํามา
ศกึษาวเิคราะห เพือ่น ํามาใชพฒันาปรบัปรงุหลักกฎหมายของประเทศไทยทีม่อียูและสามารถใชบงัคบั
ไดในอนาคตในบทตอไป

3.5  ผลของการใชมาตรการคมุขังเปนชวงระยะเวลา

มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานี้ ถือไดวาเปนทางเลอืกของศาลในกรณทีีศ่าลมคี ําพพิากษา
ลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดนอกเหนือจากการรอการลงโทษ และการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า 
เพราะหากผูกระทํ าความผิดเขาสูเรือนจํ า ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอผูกระทํ าความผิดอยางยิ่ง     
ทัง้ๆ ทีบ่คุคลดังกลาวมิใชผูที่มีนิสัยชั่วราย แตอาจกระทํ าความผิดอาญาไปดวยความไมตั้งใจ หรือ
ดวยความจํ าเปนบางอยาง อีกทั้งยังเปนการกระทํ าความผิดครั้งแรกของตนอีกดวย และโทษจํ าคุก  
ที่ศาลจะลงนั้นก็มีระยะเวลาสั้น ซ่ึงผูกระทํ าความผิดประเภทนี้สามารถที่จะแกไขความประพฤติ
ของตนใหดขีึ้นไดงายกวาผูกระทํ าความผิดที่มีจิตใจชั่วราย มีสันดานเปนโจร ประกอบอาชญากรรม
มาหลายครั้งแลวซ่ึงยากที่จะแกไข หากใหผูกระทํ าความผิดที่ไมรายแรงเขาไปอยูรวมกับผูกระทํ า
ความผิดที่รายแรงก็อาจเกิดการถายทอดประสบการณที่ช่ัวรายใหผูกระทํ าความผิดที่ไมรายแรงเห็น
และอาจเกดิการลอกเลยีนแบบน ําไปใชเมือ่ตนออกจากเรอืนจ ําได เพราะบคุคลทีเ่คยผานเรอืนจ ํามาแลว
ไมวาจะถูกศาลพพิากษาให จ ําคกุดวยเหตผุลใดกต็าม หรือ ระยะเวลาทีอ่ยูในเรอืนจ ํานัน้จะสัน้หรือยาว
เพยีงใด บคุคลดงักลาวกจ็ะมตีราบาปในชวีติและกอใหเกดิความเคยชนิกบัเรอืนจ ําตอผูกระท ําความผดิ
ดงักลาว ซ่ึงเมือ่ออกจากเรอืนจ ําไปแลวกก็ลัวทีจ่ะตองกลับเขาสูเรอืนจ ําอกี อันเปนสาเหตหุนึง่ทีท่ ําให
ผูกระทํ าความผิดกลับไปประกอบอาชญากรรมอีก นอกจากนี้ สังคมไมคอยใหโอกาสในการกลับ
เขาท ํางานใหม ทัง้ทีผู่กระท ําความผดิดงักลาวยงัมศีกัยภาพในการท ํางานและอยูรวมกบัผูอ่ืนในสงัคม
ไดอยู โดยมีทัศนคติที่ไมดี และมักตั้งขอสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลดังกลาวเปนคนไมดี มีประวัติ
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เสือ่มเสยี หากเขามาทํ างานในองคกรของตน ยอมอาจทํ าใหเสียช่ือเสียง และอาจเกิดความเดือดรอน
ตามมาได อีกทัง้ความสมัพนัธในครอบครวักอ็าจลมเหลว ซ่ึงปจจยัตางๆ เหลานีจ้ะเปนสาเหตทุีสํ่ าคญั
ในการที่บุคคลดังกลาวจะกลายเปนอาชญากรอาชีพไปในที่สุด ท ําใหผูกระทํ าความผิดที่ไมรายแรง 
ซ่ึงมพีฤตกิรรมทีไ่มเปนอนัตรายตอสังคมไมตางไปจากผูกระท ําความผดิทีร่ายแรงหรอืเปนอาชญากร
อาชพี อีกทัง้ยงัอาจสงผลในทางออมโดยกอใหเกดิปญหานกัโทษลนเรอืนจ ํา และรัฐตองเสยีงบประมาณ
รายจายในการดูแลผูตองขังมากขึ้นโดยใชเหตุอีกดวย

ดงันัน้ หากศาลเห็นวาผูกระทํ าความผิดบางประเภทยังไมสมควรที่จะรับโทษจํ าคุกและ
เขาสูเรอืนจ ํา ในขณะเดยีวกนัหากจะปลอยตวัผูกระท ําความผดิออกไปเฉยๆ เชน ใหมกีารรอการลงโทษ
หรือรอการกํ าหนดโทษ หรือใหมีการคุมประพฤติผูกระทํ าความผิด เปนตน ก็ยังไมเหมาะสม เพราะ
อาจทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมรูสํ านึกวาตนไดกระทํ าความผิด ซ่ึงศาลก็อาจนํ ามาตรการคุมขัง     
เปนชวงระยะเวลามาใชบังคับได โดยถอืวาเปนทางเลือกหนึ่งของศาลในการพิพากษาลงโทษจํ าคุก
ผูกระทํ าความผิดอันเปนมาตรการที่มีความคาบเกี่ยวกันระหวางการรอการลงโทษ และการจํ าคุก
ในเรือนจํ า ซ่ึงการคุมขังดังกลาวนี้จะมีความเครงครัดมากกวาการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไข      
คมุประพฤตทิัว่ไป ท ําใหผูกระท ําความผดิไมประพฤตตินออกนอกลูนอกทางไดงาย อีกทัง้ผลกระทบ
ที่จะเกิดแกผูกระทํ าความผิดนั้นก็นอยกวาการถูกจํ าคุกแบบเต็มเวลาในเรือนจํ าดวย จึงอาจจํ าแนก
ผลของการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ไดดังนี้98

(1) เปนการยับยั้งผูกระทํ าความผิดครั้งแรกหรือผูกระทํ าความผิดเล็กนอย ไมรายแรง
และไมมีสันดานชั่วราย เพราะเมื่อผูกระทํ าความผิดเขาสูศูนยคุมขังในชวงระยะเวลาที่กํ าหนดใน  
แตละสปัดาหนัน้ บคุคลดงักลาวจะไดรับการอบรมแกไขฟนฟจูติใจใหกลับเปนคนดไีดงายขึน้ อีกทัง้
ยงัเปนการจ ํากดัเสรภีาพของผูกระท ําความผดิในวนัหยดุท ําใหผูกระท ําความผดิรูสึกถึงความยากล ําบาก
ไมสะดวกสบาย และยังเปนการตัดโอกาสในการกระทํ าความผิดซํ้ าของผูกระทํ าความผิดอีกดวย

(2) การคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้จะกอใหเกิดผลกระทบแกผูกระทํ าความผิดนอยกวา
การจํ าคุกในเรือนจํ าแบบเต็มเวลา เนื่องจาก สังคมยังใหโอกาสในการกลับเขามาทํ างานตามปกติ 
ไมกอใหเกดิตราบาปแกผูกระท ําความผดิมากเทากบัการจ ําคกุแบบเตม็เวลา อีกทัง้ตวัผูกระท ําความผดิ
ยังสามารถกลับไปอยูกับครอบครัว ทํ ามาหาเลี้ยงชีพตอไป และสายสัมพันธระหวางครอบครัว      
ยงัคงมอียู ยงัสามารถใหการอบรมสัง่สอน ใหค ําปรกึษาแกลูกได ท ําใหเดก็ไมเกดิปมดอยและยงัไดรับ
ความอบอุนอยู การไมเจอหนากนัเพยีงสปัดาหละสองวนัยอมดกีวาการไมเจอหนากนัเปนระยะเวลานาน
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูกระทํ าความผิดที่เปนนักเรียนนักศึกษายังคงไดมีโอกาสเรียนหนังสือ

                                                          
98 สมบูรณ ประสพเนตร. เลมเดิม. หนา 13.
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ตอไป โดยในวันธรรมดาก็ยังสามารถไปเรียนไดตามปกติ สวนในวันหยุด ก็ตองเขาไปรับการฟนฟู
จติใจทีศ่นูยคมุขงั เพือ่ใหเกดิส ํานกึในความผดิทีต่นไดท ําและกลบัตนเปนคนด ี อีกทัง้ยงัเปนการแยก
ผูกระท ําความผิดใหออกจากสภาพแวดลอมที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าความผิดขึ้นอีกไดดวย

(3) รัฐไมจํ าเปนตองเสียคาใชจายในการดูแลผูกระทํ าความผิดประเภทนี้มากเกิน
ความจํ าเปน เพราะมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาจะควบคุมตัวผูกระทํ าความผิดเฉพาะในชวง
วนัหยดุเทานัน้เพยีงสปัดาหละสองวนั อันเปนการลดคาใชจายของรฐัมากขึน้ เพราะผูกระท ําความผดิ
สามารถทํ างานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ทั้งยังสงผลใหผูตองขังในเรือนจํ ามจีํ านวนลดลงได
อีกดวยDPU



บทที่  4
การนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชในประเทศไทย

เมือ่ศกึษาถงึแนวความคดิเกีย่วกบัการลงโทษอาญาและการเลีย่งโทษจ ําคกุ รวมตลอดถงึ
มาตรการตางๆ ที่นํ ามาใชเพื่อเล่ียงโทษจํ าคุกตามปกติ ซ่ึงมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้          
ก็ถือเปนมาตรการกึ่งควบคุม (Semi - Custodial) มาตรการหนึ่งที่ศาลอาจนํ ามาใชเปนทางเลือก  
ของการลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิ โดยมาตรการดงักลาวไดน ํามาใชอยางแพรหลายในตางประเทศ
และไดบัญญัติกฎหมายอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขึ้นใชบังคับอยางชัดเจนดังที่ไดศึกษามาในบทที่ 2 
และบทที ่ 3 แลวนั้น ในบทนี้จะทํ าการศึกษาวิเคราะหมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ที่ใชบังคับ
อยูในประเทศออสเตรเลยี และประเทศองักฤษ เพือ่น ํามาเปนแนวทางในการพจิารณาถงึความเหมาะสม
ตลอดจนโครงสรางทางกฎหมายทีเ่กีย่วของอนัจะน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ไปสูการพฒันา
กฎหมายที่ใชบังคับอยูเพื่อนํ ามาใชบังคับในประเทศไทยตอไป

 4.1  ความเหมาะสมและรูปแบบของการนํ ามาบังคับใช

 การลงโทษนั้นมีมาตั้งแตสมัยโบราณ และโทษที่ยังคงมีอยู ไมวาเวลาจะเปลี่ยนไป  
นานเทาใด ไดแก โทษจ ําคกุ หากจะเปลีย่นไปกเ็ปลีย่นไปแตเพยีงรูปแบบในการจ ําคกุเทานัน้ แตไมวา
จะใชรูปแบบใดก็ตามการลงโทษจํ าคุกก็ยังคงเปนการลงโทษที่จํ ากัดเสรีภาพของผูกระทํ าความผิด 
โดยมากจะบงัคบัโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา  ซ่ึงในบางประเทศ ไดก ําหนดใหการลงโทษจ ําคกุตลอดชวีตินัน้
เปนโทษสงูสุดทีจ่ะน ํามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิ ทัง้นีเ้นือ่งจาก การลงโทษจ ําคกุสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคของการลงโทษไดทุกประการ และทํ าใหประชาชนเกิดความรูสึกวามีความปลอดภัย
ในชวีติมากยิง่ขึน้  ดวยเหตุดังกลาวนี้ศาลจึงมักนํ าโทษจํ าคุกมาใชมากขึ้น โดยมิไดดูถึงสาเหตุ ปจจัย
ในการกระท ําความผดิ รวมถึงพฤตนิสัิยของผูกระท ําความผดิดวยวากระท ําไปเพราะเหตใุด มสัีนดาน
ช่ัวรายหรือไม ซ่ึงบางกรณีอาจเปนการกระทํ าความผิดเพียงเล็กนอย ไมมีความรุนแรง หรือเปน  
การกระท ําความผดิขึน้ครัง้แรก หรือกระท ําความผดิไปโดยมเีหตปุจจยับางประการ เปนตน ในประเทศ
ที่พัฒนาแลวอยางประเทศอเมริกา หรือประเทศในแถบยุโรปไดมีการนํ ามาตรการอื่นมาลงโทษ      
ผูกระท ําความผดิแทนการลงโทษจ ําคกุ หรือมมีาตรการอืน่ทีศ่าลน ํามาใชเพือ่เปนทางเลอืกในการลงโทษ
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จ ําคกุผูกระทํ าความผิด สํ าหรับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่ไมมีความรุนแรง และไมมีลักษณะ
เปนอาชญากรอาชพี ซ่ึงศาลเหน็วาบคุคลดงักลาวยงัคงมศีกัยภาพในการด ําเนนิชวีติตามปกตติอไปได 
ไมควรถูกตัดออกจากสังคมเปนการถาวรโดยการจํ าคุกเต็มเวลาในเรือนจํ า และผูกระทํ าความผิด  
ดงักลาวยงัไมมลัีกษณะหรอืพฤตกิรรมทีเ่ปนอันตรายตอสังคมโดยรวม แตในขณะเดยีวกนัหากปลอย
ผูกระทํ าความผิดดังกลาวไปเฉยๆ เชน การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ อาจทํ าให
ประชาชนเกดิความรูสึกไมไววางใจในกระบวนการยตุธิรรม เนือ่งจากผูกระท ําความผดิยงัไมถูกลงโทษ
หรือไดรับผลจากการกระทํ าความผิดของตนเลย แตยังกลับเขามาอยูในสังคมไดตามปกติ อีกทั้ง   
ตวัผูกระทํ าความผิดเองอาจยังไมสํ านึกและอาจกระทํ าความผิดซํ้ าขึ้นมาไดอีก

แตทั้งนี้ก็มิใชวาการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดจะไมมีความเหมาะสม หรือไมมี
ความจ ําเปนในการใชบงัคบัแกผูกระท ําความผดิเลย เพราะผูกระท ําความผดิบางประเภททีม่พีฤตกิรรม
หรือลักษณะการกระทํ ามีความรายแรงและเปนอันตรายตอสังคมโดยรวมก็ยังคงมีความจํ าเปนตองมี
การลงโทษเพือ่ปองกนัสงัคมใหปลอดภยัจากผูกระท ําความผดิดงักลาวโดยการลงโทษจ ําคกุ นอกจากนี้
ผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่มีความเสี่ยงในการกระทํ าความผิดขึ้นอีก แมจะนํ ามาตรการเลี่ยง
โทษจ ําคุกซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เชน การปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดในชุมชน (Community – 
Based Correction) การนํ ามาตรการกึ่งควบคุม (Semi – Custodial) มาใชบังคับมากขึ้น โดยคํ านึงถึง
ความเหมาะสมของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ประชาชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของ    
แตละประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูกระทํ าความผิดดังกลาว หากผูกระทํ าความผิด         
มคีวามเสี่ยงที่จะกระทํ าความผิดซํ้ าซ่ึงเปนอันตรายตอสังคม ก็ไมสมควรนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุก
มาใช แตควรตัดโอกาสผูกระทํ าความผิดดังกลาวออกจากสังคมดวยการลงโทษจํ าคุก เนื่องจาก
มาตรการฟนฟูแกไขผูกระทํ าความผิดในชุมชนดังกลาวไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรม
หรือความประพฤตทิีไ่มดขีองผูกระท ําความผดิใหดขีึน้ได กลับยงักระท ําความผดิซํ ้าขึน้อีก จงึจ ําเปน
ตองสงผูกระทํ าความผิดดังกลาวเขาสูเรือนจํ า เพื่อใหส้ินศักยภาพในการกระทํ าความผิดเสียกอน 
หรือใชมาตรการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดในเรือนจํ าแทน

ยิ่งไปกวานั้น ผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่มีพฤติกรรมไมรุนแรงอันจะเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวม ไมมีลักษณะของอาชญากรอาชีพ แตกลับ
กระท ําความผดิทีส่รางความเสยีหายแกสังคมโดยรวมหรอืสงผลกระทบตอคนจ ํานวนมากโดยไมค ํานงึ
ถึงผลเสียหายอยางรายแรงที่ประชาชนหรือสังคมสวนมากจะไดรับ เชน การทุจริตคอรรัปชั่น หรือ
การกระทํ าความผิดทางการเงินที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงสาเหตุของการกระทํ า
ความผิดดังกลาวเกิดจากความโลภ การเอารัดเอาเปรียบโดยไมคํ านึงถึงผูอ่ืน อันจะกอใหเกิด     
ความไมสงบขึน้ในสงัคม การลงโทษผูกระท ําความผดิดงักลาวนอกจากจะใชมาตรการลงโทษทางการเงนิ
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ในรปูแบบตางๆ แลว เชน ริบทรพัย หรือปรับ เปนตน หากไมมมีลูเหตปุจจยัอันจ ําเปนอ่ืนปรากฏแลว
กอ็าจจ ําเปนตองลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดดังกลาวเพื่อแกแคนทดแทนความผิดของตนตอสังคม
อีกทัง้ยงัเปนการขมขูยบัยัง้มใิหผูอ่ืนปฏบิตัติาม หรือเกดิการกระท ําความผดิซํ ้าขึน้อกี ดงันัน้ การลงโทษ
จํ าคุกผูกระทํ าความผิดจึงยังคงมีความสํ าคัญและจํ าเปนตองนํ ามาใชบังคับในกระบวนการยุติธรรม
ตอไป แตการนํ าโทษจํ าคุกมาใชนั้นตองคํ านึงถึงความเหมาะสม และผลกระทบที่ผูกระทํ าความผิด
จะไดรับเปนสํ าคัญ

สํ าหรับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่อาจกระทํ าความผิดขึ้นเปนครั้งแรก หรือกระทํ า
ความผิดไปโดยมีเหตุจํ าเปนบางประการอันนาเห็นใจ หรือกระทํ าความผิดไปโดยรูเทาไมถึงการณ 
ซ่ึงมพีฤตกิรรมทีไ่มรายแรงและไมเปนอนัตรายตอสังคมโดยรวม ผูกระท ําความผดิดงักลาวยงัสามารถ
แกไขฟนฟูจิตใจใหกลับตนเปนพลเมืองดีในสังคมได หากนํ าการลงโทษจํ าคุกแบบเต็มเวลามาใช
กบัผูกระทํ าความผิดดังกลาว อาจเกดิผลเสียทั้งตอตัวผูกระทํ าความผิดเองและตอสังคมมากกวาผลดี 
หากนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในรูปแบบตางๆ มาใชยอมกอใหเกิดผลดีมากกวา โดยมาตรการ
เล่ียงโทษจํ าคุกนั้นพัฒนาอยางรวดเร็วและนํ ามาใชบังคับอยางแพรหลายทั้งในประเทศแถบยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เชน การลงโทษปรับ 
การชะลอการฟอง การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมประพฤติ การลดวันตองโทษจํ าคุก      
การพักการลงโทษ เปนตน ซ่ึงในประเทศไทยก็มีการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับโดยปรากฏ
อยูในกฎหมายหลายฉบับ

หากพิจารณาถึงการเลี่ยงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดเฉพาะในขั้นตอนกอนผูกระทํ า
ความผดิจะรบัโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํานัน้ กจ็ะมกีารก ําหนดไวอยูในประมวลกฎหมายอาญาเปนสวนใหญ
เชน โทษปรับ หรือกรณีที่ศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดแตรอการลงโทษจํ าคุกไว
โดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการเลี่ยง
โทษจ ําคกุในเรอืนจ ําทีน่ ํามาใชอยางแพรหลายทีสุ่ด โดยเปนการเลีย่งโทษจ ําคกุใหแกผูกระท ําความผดิ
ทีศ่าลพพิากษาลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป และไมเคยไดรับโทษจํ าคุกมากอน หรือ เคยไดรับโทษจํ าคุก
มากอน แตเปนความผิดที่กระทํ าโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ โดยกฎหมายกํ าหนด       
ใหเปนอ ํานาจศาลในการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับผูกระทํ าความผิดในดานตางๆ ตามแนวทาง
ทีก่ฎหมายก ําหนด หากศาลเหน็เปนการสมควรกจ็ะใชดลุพนิจิในการรอการลงโทษผูกระท ําความผดิ
ซ่ึงตองโทษจํ าคุกดังกลาวกอน โดยจะมีเงื่อนไขคุมประพฤติใหผูกระทํ าความผิดตองปฏิบัติตาม
หรือไมก็ได
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เมือ่พจิารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกตามกฎหมายไทยแลว ในกรณี
ทีศ่าลเหน็วาผูกระท ําความผดิไดกระท ําความผดิจรงิและเหน็สมควรใหมคี ําพพิากษาลงโทษจ ําคุกนั้น
ศาลมเีพยีงทางเลือกเดียวในการเลี่ยงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดคือ การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไข
คุมประพฤติหรือไมก็ได ซ่ึงตางจากมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในตางประเทศที่มีมาตรการปฏิบัติ    
ตอผูกระทํ าความผิดในลักษณะตางๆ อยางหลากหลาย ซ่ึงจะคํ านึงถึงวัตถุประสงคในการนํ ามาใช
ใหเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละราย มาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกดังกลาวนี้อาจแบงออกเปน      
2 รูปแบบ ไดแก มาตรการลงโทษผูกระทํ าความผิดแบบไมควบคุมตัว (Non-Custodial Penalties) 
เชน การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมประพฤติ การลงโทษปรับ การชดใชคาเสียหาย การให
ผูกระท ําความผดิท ํางานสาธารณะแทนการลงโทษจ ําคกุ เปนตน นอกจากนี ้ในบางประเทศกม็รูีปแบบ
การลงโทษที่มีลักษณะคลายกับมาตรการลงโทษดังกลาว โดยถือวาเปนมาตรการลงโทษระดับกลาง 
(Intermediate Sanction) ทีม่รีะดบัความเขมงวดมากกวาการคมุประพฤตทิัว่ไป แตไมถึงกบัการลงโทษ
จ ําคกุในเรือนจํ าโดยจะแบงระดบัความเขมงวดในการควบคมุสอดสองดแูลและผลกระทบที่ผูกระทํ า
ความผดิแตละคนจะไดรับตางกันออกไป ประกอบดวย การปรับ การคุมความประพฤติโดยเขมงวด 
การรบิทรพัย การจายคาชดเชยแกผูเสียหาย การท ํางานสาธารณะ การกกัขงัผูกระท ําความผดิไวในบาน
ของตัวเองโดยใชเครื่องมืออิเลคทรอนิกส การสงตัวเขาคายทหาร การใชศูนยรายงานตัว การใช
ศนูยควบคุมในชุมชน1 เปนตน

สวนการลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยเลี่ยงโทษจํ าคุกอีกรูปแบบหนึ่งนั้นคือ การใช
มาตรการลงโทษแบบกึง่ควบคมุ (Semi-Custodial Penalties) เชน การปรบั การสัง่ปลอยโดยมเีงือ่นไข
การทํ าทัณฑบน การคุมประพฤติแบบเขมงวด การรอการลงโทษ การคุมขังเปนชวงระยะเวลา2

เปนตน ซ่ึงมาตรการดังกลาวจะคลายกับการลงโทษจํ าคุก เนื่องจากมีการจ ํากดัเสรีภาพในรางกาย
ของผูกระทํ าความผิดไวเปนชวงระยะเวลาโดยผูกระทํ าความผิดยังสามารถใชชีวิตอยูในสังคมได
ตามปกต ิ อีกทัง้เมือ่ผูกระท ําความผิดเขาไปอยูในศนูยคมุขงัตามทีศ่าลก ําหนดแลว ทางเจาหนาทีก่็จะชวย
ฟนฟูผูกระทํ าความผิดใหกลับตนเปนคนดี และเปนการแยกผูกระทํ าความผิดออกจากสิ่งแวดลอม  
ทีง่ายตอการจงูใจใหเกดิการกระท ําความผดิขึน้อกี ท ําใหผูกระท ําความผดิไมมเีวลาวางมากพอทีจ่ะกลบัมา
คดิกระท ําความผิดขึ้นอีก นอกจากนี้ การที่ผูกระทํ าความผิดเขาสูศูนยคุมขังซ่ึงไมใชเรือนจํ า ยอมไม
ท ําใหประวตัเิสือ่มเสยี ไมถูกตราหนาวาเปนคนขีค้กุ ความสมัพนัธภายในครอบครวัยงัคงมอียู อีกทัง้
ยังเปนการขมขูผูกระทํ าความผิดทํ าใหรูสึกกลัวในการที่จะกระทํ าความผิดอีกเพราะไมตองการ      

                                                          
1 Carlson Norman A. (1998). Op.cit.
2 David Biles. Op.cit. p.102.
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ทีจ่ะสญูเสยีอิสรภาพโดยเดด็ขาด ซ่ึงทัง้สองมาตรการดงักลาวนัน้มวีตัถุประสงคทีเ่นนถึงการปองกนั
สังคมโดยพยายามสรางรูปแบบของมาตรการแกไขฟนฟูและควบคุมดูแลผูกระทํ าความผิดใหมี
ความเหมาะสมและหลากหลายมากกวาการจํ าคุกและการคุมประพฤติ อีกทั้งยังเปนการลดคาใชจาย
ของรัฐในการคุมขังผูกระทํ าความผิดอีกดวย

รูปแบบของการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยเลี่ยงโทษจํ าคุกนั้น มีการนํ ามาใช    
อยางหลากหลาย ซ่ึงสามารถจ ําแนกออกมาเปนรปูแบบตางๆ  ในแตละขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรม
ดงัไดกลาวไวในบทที่ 2 แลวนัน้ โดยเฉพาะมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่ง
ของมาตรการกึง่ควบคมุ (Semi-Custodial Penalties) ทีม่คีวามเขมงวดมากกวาการคมุประพฤตทิัว่ไป
แตไมรุนแรงเทากับการลงโทษจํ าคุกเต็มเวลาตามปกติ โดยถือเปนทางเลือกหนึ่งของศาลในกรณี   
ที่พิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดซ่ึงศาลเห็นวามีพฤติกรรม หรือลักษณะของการกระทํ า
ความผดิไมรายแรงจนเกินไป และผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น นอกเหนือจากการใช
มาตรการรอการลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติอันเปนมาตรการที่ไมมีการจํ ากัด
เสรีภาพรางกายของผูกระทํ าความผิดไวเลย ซ่ึงอาจทํ าใหประชาชนทั่วไปไมเกรงกลัวที่จะกระทํ า
ความผดิดงักลาวขึน้บางและไมเช่ือมัน่ในกระบวนการยตุธิรรม อีกทัง้ยงัเปดโอกาสใหเกดิการกระท ํา
ความผดิซํ ้าไดงายมากขึน้ โดยมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ดงักลาวจะสงผลใหผูกระท ําความผดิ
ทีม่คีวามรู ความสามารถในการท ํางาน ยงัคงมศีกัยภาพในการอยูในสงัคมตอไปได เชน คดขีองอาจารย
มหาวทิยาลยัแหงหนึง่ทีฆ่าภรรยาของตนเสยีชีวติโดยไมเจตนา ซ่ึงศาลฎกีาพพิากษายนืตามศาลชัน้ตน
และศาลอุทธรณลงโทษจํ าคุก 4 ปแตจํ าเลยใหการรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจํ าคุก 2 ป 
โดยโทษจํ าคุกใหรอลงอาญาไวมีกํ าหนด 3 ป และกํ าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติใหจํ าเลยทํ างาน
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชนโดยใชความรูของจํ าเลยสอนหนังสือใหนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทัว่ไป ตามสถานศกึษาหรอืสถานทีต่างๆ ตามทีจ่ ําเลยและพนกังานคมุประพฤตเิหน็สมควร
มกีํ าหนดเวลา 50 ช่ัวโมง3

คดดีงักลาวนัน้ถือไดวาเปนคดทีีส่รางความปนปวนใหกบักระบวนการยตุธิรรมมากทีสุ่ด
คดีหนึ่ง เพราะเปนคดีที่ประชาชนทั่วไปใหความสนใจและติดใจสงสัยวาทํ าไมจํ าเลยที่ฆาคนตาย
และเปนสามภีริยากนัไมตองรบัโทษจ ําคกุแตกลับสามารถอยูในสงัคมไดตามปกต ิ ซ่ึงศาลตองออกมา
แถลงถึงเหตุผลของการรอการลงโทษดังกลาวดวย จากคดีดังกลาวทํ าใหสังคมเริ่มตั้งขอสงสัย      
ในกระบวนการยุติธรรม เพราะเหน็วาจํ าเลยควรจะไดรับโทษมากกวานี้ ซ่ึงในความเปนจริงศาลอาจ
ตองการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดอยู แตเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานและมูลเหตุจูงใจ       

                                                          
3 ขาวสด. ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549.
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ในการกระท ําความผดิแลว เหน็วาการลงโทษจ ําคกุตามปกตใินเรอืนจ ําอาจมคีวามรนุแรงมากเกนิไป
แตเนือ่งจากกฎหมายไทยมไิดก ําหนดทางเลอืกอืน่ในการลงโทษจ ําคกุไว ศาลจงึตองพพิากษาลงโทษ
จํ าคุกโดยรอการลงโทษผูกระทํ าความผิดและกํ าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติใหผูกระทํ าความผิด
ปฏิบตั ิ โดยปลอยตัวผูกระทํ าความผิดไป เนื่องจากเปนมาตรการที่กฎหมายกํ าหนดแนวทางใหศาล
ใชดุลพินิจเล่ียงโทษจํ าคุกดังกลาวได เปนตน

ดวยเหตุดังกลาวหากประเทศไทยมีการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ
อยางเปนรูปธรรม สังคมอาจยอมรบัค ําพพิากษาของศาลและเกดิความศรทัธาในกระบวนการยตุธิรรม
มากขึน้ เพราะผูกระท ําความผดิยงัคงถกูจ ํากดัอิสรภาพในบางเวลา อันเปนการไดรับผลรายจากการกระท ํา
ความผิดของตนบาง สวนในวันธรรมดาผูกระทํ าความผิดก็ยังคงทํ างานของตนและดูแลครอบครัว
ไดตามปกต ิ หรือในกรณทีีผู่กระท ําความผดิยงัเปนนกัเรยีนหรอืนกัศกึษากย็งัคงมโีอกาสในการศกึษา
เลาเรยีนตอไป สวนในวนัหยดุหรือวนัวางจากการเรยีนหนงัสอืกเ็ขาไปอยูในศนูยคมุขงัเพือ่ฟนฟจูติใจ
และแกไขพฤตกิรรมทีเ่คยเกเรใหกลับตนเปนคนดขียนัท ํามาหากนิ และปลกูฝงใหไปประกอบอาชพี
ทีสุ่จริต อันจะเปนการชวยใหผูกระทํ าความผิดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปน
การชวยแยกผูกระท ําความผดิออกจากสภาพแวดลอมทีง่ายตอการชักจูงใจใหกลับไปกระทํ าความผิด
อีกได และการที่ผูกระทํ าความผิดไมตองเขาสูเรือนจํ า ยอมไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก ไมมีมลทิน
ตดิตวั และไมมปีระวตัวิาเคยเปนนกัโทษมากอน สังคมยอมใหโอกาสและยอมรบัมากขึน้ ซ่ึงมาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลานี้จะมีความเขมงวดมากกวาการคุมประพฤติทั่วไป แตจะไมรุนแรงเทากับ
การจํ าคุกแบบเต็มเวลาในเรือนจํ าตามปกติ แตเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการนํ ามาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบั ท ําใหโครงสรางของมาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําของประเทศไทย
ทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจุบันยังถูกจํ ากัด  และไมสามารถนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดไดอยางเหมาะสม

ในปจจุบันหากศาลตองการนํ ามาตรการที่มีความคาบเกี่ยวกันระหวางการลงโทษจํ าคุก 
กับการคุมประพฤติตามปกติมาใช เพื่อมิใหผูกระทํ าความผิดซ่ึงตองโทษจํ าคุกระยะสั้นตองเขาสู
การจ ําคกุในเรอืนจ ํานัน้ โครงสรางทางกฎหมายไทยยงัไมมกีารก ําหนดมาตรการกึง่ควบคมุมาใชบงัคบั
อยางเปนรูปธรรม ทํ าใหศาลตองใชดุลพินิจอยางใดอยางหนึ่งในการเลือกลงโทษผูกระทํ าความผิด
ระหวางการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํากบัการปลอยตวัผูกระท ําความผดิใหเปนอสิระโดยการรอการลงโทษ
และมีเงื่อนไขการคุมประพฤติเทานั้น ทั้งๆ ทีม่าตรการดังกลาวศาลอาจเห็นวาไมมีความเหมาะสม
กบัผูกระท ําความผดิอยางแทจริง เพราะหากศาลพพิากษาลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําแลว ไมวาจะระยะสัน้
หรือระยะยาว ยอมสงผลใหผูกระทํ าความผิดตองเขาสูเรือนจํ าอันจะกอใหเกิดผลเสียตอผูกระทํ า
ความผดิตามมา เชน เกิดการถายทอดพฤตินิสัยจากอาชญากรอาชีพซ่ึงตองขังอยูในเรือนจํ า และเกิด
ความเคยชนิกบัเรอืนจ ํา ท ําใหไมกลัวทีจ่ะตองกลับเขามาอยูในเรอืนจ ําอกี ความสมัพนัธในครอบครวั
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ลดนอยลงและเกิดปญหาครอบครัวในที่สุด อีกทั้งผูกระทํ าความผิดที่มีความรูความสามารถยังตอง
ออกจากงาน หรือผูกระทํ าความผิดที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษาก็ตองออกจากโรงเรียนเพื่อเขาสู
เรือนจํ า อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหเกิดปญหาสังคมตามมา และเมื่อพนโทษออกมาก็จะไมไดรับ
โอกาสใหกลับเขาสูสังคมเดิมที่ตนเคยอยู มีมลทินติดตัวตลอดไป จะทํ างานสุจริตก็ไมมีใครจาง   
ทั้งที่ตนอาจเปนผูมีความรูความสามารถ เนื่องจากสังคมไมใหโอกาสและกฎหมายไดกํ าหนดจํ ากัด
สิทธิและหนาที่ผูตองขังที่พนโทษมาแลวหลายประการ ทํ าใหดํ าเนินชีวิตอยางไมมีอนาคตและ     
ไรจุดหมาย จนทํ าใหตัดสินใจที่จะกระทํ าความผิดขึ้นอีก และตองกลับเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาอกีครัง้หนึง่ ทัง้ทีบ่คุคลดงักลาวยงัสามารถแกไขฟนฟแูละกลบัตนเปนพลเมอืงดขีองสงัคมได
ซ่ึงท ําใหผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกระยะสั้น ไมมีพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสังคมโดยรวม 
ไดรับผลกระทบไมตางจากผูกระท ําความผดิรายแรงทีเ่ปนอาชญากรอาชพีซ่ึงอยูในเรอืนจ ําเปนเวลานาน

แตหากศาลเลือกใชการคุมประพฤติ ศาลก็จะพิพากษาลงโทษจํ าคุกโดยรอการลงโทษ
และกํ าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติใหผูกระทํ าความผิดดังกลาวปฏิบัติ อันสงผลใหศาลตองปลอยตัว  
ผูกระท ําความผดิดงักลาวเปนอสิระ กลับเขาสูสังคมไดทนัท ี ซ่ึงผูกระท ําความผดิบางประเภทไมไดรับ
การแกไขฟนฟูอยางเพียงพอทํ าใหไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทํ าความผิดได    
อีกทัง้ตวัผูกระท ําความผดิเองเมือ่มเีวลาวางกย็งัคงใชชีวติอยูในสังคมเดิมที่อาจถูกชักจูงใจใหกลับไป
กระทํ าความผิดซ้ํ าขึ้นมาอีกได เนื่องจากผูกระทํ าความผิดยังไมรูสึกวาตนไดรับผลจากการกระทํ า
ของตนเลย และประชาชนทัว่ไปอาจกระท ําความผดิดงักลาวขึน้บาง โดยในปจจบุนัมผูีกระท ําความผดิ
ซ่ึงถูกลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําทัง้หมดจ ํานวนมาก ซ่ึงผูกระท ําความผดิสวนหนึง่นัน้เหมาะสมทีจ่ะน ํา
มาตรการกึ่งควบคุมมาใชบังคับมากกวาการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า โดยเรือนจํ านั้นเหมาะสมกับ   
ผูกระท ําความผดิรายแรงทีเ่ปนอนัตรายตอสังคมโดยรวม ซ่ึงตองควบคมุตวัไวเปนเวลานานเพือ่ตดัโอกาส
ในการกระทํ าความผิด และเพื่อใหสาสมกับความผิดที่ตนไดกอข้ึน สวนมาตรการคุมประพฤติ       
กค็วรน ํามาใชอยางมีประสิทธิภาพและชวยแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดไดอยางแทจริง

ดงันีห้ากน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงเปนรูปแบบหนึง่ของมาตรการกึง่ควบคมุ
อันเปนหลักทัณฑวิทยาสมัยใหมที่มีวัตถุประสงคเนนการลงโทษเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูกระทํ า
ความผิดมากกวาการลงโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนความผิดในอดีตมาใชในประเทศไทย      
นาจะไดรับผลดีมากกวามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน และเปนการเพิ่มทางเลือก
ใหแกศาลในการนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้นดวย  เพราะมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลา นีจ้ะมลัีกษณะทีเ่ครงครดั และเขมงวดมากยิง่ขึน้ แตผลทีผู่กระท ําความผดิไดรับนัน้
จะไมรุนแรงเทากับการจํ าคุกในเรือนจํ า และเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษ
จ ําคกุระยะสัน้ จึงควรนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้มาใชในชั้นพิจารณาโดยกํ าหนดใหศาล
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สามารถใชดุลพินิจในการเลือกใชมาตรการดังกลาวเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของการลงโทษจํ าคุก 
และมีคํ าสั่งใหใชมาตรการดังกลาวได โดยนอกจากจะเปนผลดีตอผูกระทํ าความผิดแลว ยังทํ าให
ประชาชนเกิดความรูสึกที่ดีตอกระบวนการยุติธรรมของไทย อีกทั้งยังทํ าใหผูกระทํ าความผิดที่มี
ความรูความสามารถยังคงมีศักยภาพในการดํ าเนินชีวิตอยูในสังคมตอไปอีกดวย แตมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลา ไมอาจน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิทกุประเภทหรอืกบัผูกระท ําความผดิทกุคนได
จงึอาจเปนปญหาและอปุสรรคของระบบการลงโทษผูกระท ําความผดิในประเทศไทยทีจ่ะน ํามาตรการ
ดงักลาวมาใชบังคับ  ดังนั้น การจะนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาใชบังคับในประเทศไทย 
จงึจ ําเปนตองคํ านึงถึงประเภทของความผิดที่ควรจํ ากัดเพียงการกระทํ าความผิดที่ไมรุนแรง ลักษณะ
ของผูกระทํ าความผิด รวมถึงการกํ าหนดโทษและการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่มี
ความเหมาะสม เปนตน หากมีการบัญญัติเงื่อนไขตาง ๆ ไวอยางชัดเจนจะทํ าใหมาตรการดังกลาว
สามารถน ํามาบังคับใชกับผูกระทํ าความผิดบางประเภทไดอยางเหมาะสมทั้งในปจจุบันและอนาคต

การวเิคราะหถึงความเหมาะสมในการน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบันัน้
ตองพจิารณาอยางรอบดาน เพราะแมการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาทีผู่เขยีนไดท ําการเสนอในวทิยานพินธ
เลมนีจ้ะมคีวามเหมาะสมในการน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิซ่ึงตองโทษจ ําคกุระยะสัน้ เพือ่น ํามาใช
เปนทางเลือกของศาลในการพิพากษาลงโทษจํ าคุกใหมีความเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดมากขึ้น 
อันจะทํ าใหนํ าระบบการลงโทษมาใชกับผูกระทํ าความผิดทุกประเภทดวยมาตรการที่เหมาะสม   
ซ่ึงสงผลใหระบบการลงโทษและมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ      
ในทางปฏิบัติมากขึ้นก็ตาม แตการจะนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกมาใชในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
ยอมมขีอพจิารณาอยูหลายประการ โดยมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาดังกลาวนี้แมจะเหมาะสม
กบัผูกระทํ าความผิดที่สมควรนํ ามาตรการอันคาบเกี่ยวกันระหวางการคุมประพฤติ และการลงโทษ
จ ําคกุในเรอืนจํ ามาใชก็ตาม แตการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา ดังกลาวมาใชยังจํ าเปนตอง
คํ านึงถึงสถานที่สํ าหรับการคุมขังผูกระทํ าความผิดดวย โดยตองจัดตั้งเปนศูนยคุมขังโดยเฉพาะ 
และหากใชเรือนจ ําเปนสถานทีค่มุขงัผูกระท ําความผดิดงักลาว กต็องแยกผูกระท ําความผดิซึง่ถูกคมุขงั
เปนชวงระยะเวลาออกจากผูตองขังในเรือนจํ าอยางเด็ดขาด เพื่อมิใหมีการถายทอดนิสัยอาชญากร 
และสามารถแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดดังกลาวใหกลับตนเปนพลเมืองดีไดงายขึ้น

นอกจากนี้ยังจํ าเปนตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถและเขาใจถึงการปฏิบัติตอ
ผูกระทํ าความผิดเปนอยางดีเขามาดูแล และใหคํ าปรึกษาแกผูกระทํ าความผิดในระหวางที่อยูใน
ศนูยคมุขงัดวย จากปญหาเรือ่งสถานทีแ่ละเจาหนาทีผู่ควบคมุดแูลดงักลาว ยอมสงผลตองบประมาณ
ของรฐัในการน ํามาใชจายเพือ่รองรับมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาพอสมควร ซ่ึงตางจากมาตรการ
เล่ียงโทษจ ําคกุกรณอ่ืีนๆ และแมในตางประเทศจะมกีารจดัตัง้ศนูยคมุขงัโดยองคกรเอกชนทีไ่มแสวงหา
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ก ําไรภายใตการก ํากบัดแูลของรฐัเพือ่ใหเปนไปตามหลกัเกณฑมาตรฐานทีก่ ําหนดไวในกฎหมายกต็าม
กส็ามารถรองรับผูกระทํ าความผิดไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ดังนั้นปญหาของการนํ ามาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบัในชวงแรก จงึนาจะมคีวามล ําบากในดานงบประมาณทีจ่ะน ํามาใชจาย
ดํ าเนินการเพื่อสรางศูนยคุมขังโดยเฉพาะ และอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ     
การแนะนํ าใหคํ าปรึกษาผูกระทํ าความผิดอยางถูกตองเพื่อรองรับมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตตอไป ซ่ึงหากเริม่ด ําเนนิการในชวงทีส่ภาวะเศรษฐกจิตกตํ ่ายอมไมมคีวามเหมาะสม
เชนกัน4

ผูเขยีนจงึมคีวามเหน็วา การน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัผูกระท ํา
ความผิดบางประเภทในประเทศไทยนั้นยอมมีความเหมาะสมและเปนสิ่งจํ าเปนตอการลงโทษจํ าคุก
ผูกระท ําความผดิทัง้ในปจจบุนัและอนาคต เพือ่เปนการเพิม่ทางเลอืกใหแกศาลในกรณทีีต่องการลงโทษ
จํ าคุกผูกระทํ าความผิดอยูแตไมตองการใหไดรับความรุนแรงเทากับการจํ าคุกเต็มเวลาในเรือนจํ า 
ในขณะเดยีวกนักไ็มตองการใหผูกระท ําความผดิถูกปลอยตวัไปอยางการรอการลงโทษโดยมเีงือ่นไข
คุมประพฤติ อันจะสงผลใหผูกระทํ าความผิดยังคงมีศักยภาพอยูในสังคมตอไปได ซ่ึงมาตรการ     
กึง่ควบคมุดงักลาวนีเ้ปนสาเหตหุนึง่ของความบกพรองในระบบการลงโทษ อันจะสงผลตอประสทิธภิาพ
ของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบที่ไมสามารถนํ ามาปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดไดอยางเหมาะสม 
แตทัง้นีก้ารจะนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับจํ าเปนตองมีศูนยคุมขังมารองรับ และตองมีกฎหมาย
ใหอํ านาจในการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดความสะดวกและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะทํ าการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการนํ ามาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลา มาปรับใชกับกฎหมายไทยตอไป

4.1.1 การคมุขังเปนชวงระยะเวลากับวัตถุประสงคของการลงโทษ
จากทีไ่ดศึกษามาแลวในบทที่ 2 ขางตน การลงโทษนั้นมีวัตถุประสงคที่สํ าคัญ   

4 ประการ ซ่ึงการลงโทษจํ าคุกถือไดวาเปนรูปแบบการลงโทษที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค
ของการลงโทษไดทุกประการ5แตในการนํ าโทษจํ าคุกมาใชกับผูกระทํ าความผิดนั้นตองคํ านึงถึง
ความเหมาะสม ลักษณะของการกระท ํา อีกทัง้ผลทีผู่กระท ําความผดิจะไดรับดวย โดยการลงโทษจ ําคกุ
ในเรือนจํ านัน้ เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดที่รายแรง ยากทีจ่ะแกไขฟนฟูใหกลับตนเปนพลเมืองดี
และหากปลอยตัวไปอาจเปนอันตรายตอสังคมโดยรวมได ซ่ึงผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่ไมมี

                                                          
4 บุณยฤทธิ ต้ังสุณาวรรณ. (2544). ศูนยควบคุม: มาตรการทางเลือกในกระบวยการยุติธรรม. หนา 129.
5 ดูบทที่ 2 หัวขอ 2.2.3, หนา 25.
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ลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ หรือกระทํ าความผิดไปโดยมีเหตุจํ าเปนบางประการ ซ่ึงตองโทษจํ าคุก
ระยะสัน้นัน้  ยังสามารถที่จะกลับตนเปนคนดีไดอยู และยังสามารถดํ าเนินชีวิตอยูในสังคมตอไปได 
ศาลกไ็มสมควรกํ าหนดโทษจํ าคุกในเรือนจํ าให เพราะการลงโทษจํ าคุกเต็มเวลาในเรือนจํ าควรเปน
มาตรการสุดทายที่ศาลจะนํ ามาใช เมือ่ไมมมีาตรการอื่นใดเหมาะสมกับการกระทํ าความผิดดังกลาว
แลว หากศาลเห็นสมควรลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดแตยังไมรายแรงถึงกับตองลงโทษจํ าคุก    
ในเรอืนจ ํา ศาลกอ็าจน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกบัผูกระท ําความผดินัน้ได  ซ่ึงมาตรการ
ดงักลาวจะดีหรือไม ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษดวย กลาวคือ

(1) การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนความผิดท่ีไดกระทํ าขึ้น
การลงโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนความผิดที่ไดกระทํ าขึ้นนี้เปน     

วตัถุประสงคของการลงโทษที่เกาแกที่สุด เปนไปตามหลัก “ตาตอตา ฟนตอฟน” ซ่ึงมีขึ้นก็เพื่อ
ตองการที่จะยับยั้งไมใหอาชญากรรมเกิดขึ้น พัฒนาการของวัตถุประสงคการลงโทษเพื่อแกแคน
ทดแทนดงักลาวนี ้ ไดมกีารพฒันาลกัษณะของการลงโทษผูกระท ําความผดิใหมคีวามยตุธิรรมมากขึน้
ซ่ึงในสมยัโบราณจะใชวธีิการทีรุ่นแรงและโหดราย เพือ่ตองการใหผูกระท ําความผดิเกดิความเจบ็ปวด
จากความผิดที่ตนไดกอขึ้นซึ่งในบางครั้งอาจมีผลรุนแรงมากกวาความผิดที่ตนไดกระทํ าไว แตใน
สมัยปจจุบันไดพยายามหาวิธีการที่เหมาะสมในการลงโทษผูกระทํ าความผิดเพื่อแกแคนทดแทน
ใหมีความสมดุลหรือเทาเทียมกับความผิดที่ผูกระทํ าความผิดไดทํ าขึ้น โดยการลงโทษจะรุนแรง
เพียงใด ก็ขึ้นอยูกับความรายแรงที่ผูเสียหายไดรับจากการกระทํ าความผิดนั้นๆ ซ่ึงตองสอดคลอง
เหมาะสมกัน ในทางทฤษฎีสมัยใหมจะใชคํ าวา Just Desert โดยมีความหมายทํ านองเดียวกับ 
Retribution ซ่ึงแปลวา การแกแคนทดแทนเชนกัน แตในมุมมองของ Just Desert จะมีความทันสมัย
และไดรับการพัฒนามากขึ้น โดยจะเนนถึงการพิจารณาลงโทษผูกระทํ าความผิดใหมีความยุติธรรม
มากยิ่งขึ้น และตองคํ านึงถึงความเหมาะสมและความจํ าเปนในการลงโทษซึ่งรูปแบบที่นํ ามาใชใน
การลงโทษเพือ่แกแคนทดแทนจะตองไดสัดสวนกบัระดบัความรนุแรงของการกระท ําและพฤตกิรรม
อาชญากรของตวัผูกระทํ าความผดิ โดยความแตกตางของการลงโทษเพือ่แกแคนทดแทนในลกัษณะ
ของ Just Desert และ Retribution อาจแยกพิจารณาได 2 ประการ กลาวคือ

1) การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนในลักษณะ Retribution มุงที่จะแกแคน
ในลกัษณะตาตอตา ฟนตอฟน มีความรุนแรง ทารุณโหดรายเพื่อใหสาสมกับความผิดที่ไดกระทํ าลง 
โดยมิไดมุงถึงปจจัยหรือเหตุผลอ่ืนในการกระทํ าความผิดเลย แตการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน  
ในลักษณะของ Just Desert จะเนนที่การลงโทษเพื่อตองการตํ าหนิผูกระทํ าความผิดโดยคํ านึงถึง
สาเหต ุ ความจํ าเปนในการกระทํ าความผิด ซ่ึงพิจารณาจากองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน ลักษณะ
ของตวัผูกระทํ าความผิดเอง พฤติการณแวดลอมในขณะกระทํ าความผิด ความรูสึกของประชาชน
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และสังคมประกอบดวย เพื่อจะไดลงโทษแกแคนทดแทนใหเหมาะสมกับลักษณะและพฤติกรรม
ของผูกระทํ าความผิดนั้น อีกทั้งยังเปนการปองกันมิใหสังคมลงโทษผูกระทํ าความผิดเองดวย

2) การลงโทษเพือ่แกแคนทดแทนในลกัษณะ Retribution นัน้ เปนการลงโทษ
ทีมุ่งเนนใหผูกระท ําความผดิไดรับความเจบ็ปวด ทกุขทรมาน ดงันี ้ วธีิการในการลงโทษจงึมลัีกษณะ
ทีท่ารณุโหดรายและมีความรุนแรง แตการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนในลักษณะของ Just Desert นี้ 
จะมุงเนนใหวธีิการลงโทษตองสมัพนัธกบัระดบัความรายแรงของอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ แมตองการ
ทีจ่ะแกแคนทดแทนผูกระท ําความผดิกต็าม แตการลงโทษกไ็มจ ําเปนตองมคีวามรนุแรงทกุกรณกีไ็ด6

ซ่ึงในปจจุบันการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนในลักษณะ Just Desert ไดรับการยอมรับและนํ าไปใช
ในการลงโทษผูกระทํ าความผิดอยางแพรหลาย

ดงันัน้วตัถุประสงคของการลงโทษเพือ่แกแคนทดแทนนี ้ ยอมมผีลท ําให
สังคมสวนใหญพอใจ ตลอดจนตัวผูกระทํ าความผิดเองก็ยินดีที่จะรับโทษตามสัดสวนของความผิด
ทีต่นไดกระท ําลง นอกจากนีย้งัท ําใหผูกระท ําความผดิรูสํ านกึ และสงผลใหบคุคลภายนอกเกรงกลวั
ตอการลงโทษนัน้อนัเปนการปองกนัสงัคมอกีดวย เมือ่น ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาพจิารณา
จะพบวาการคุมขังเปนชวงระยะเวลาก็เปนมาตรการที่ผูกระทํ าความผิดยังคงถูกจํ ากัดเสรีภาพอยูบาง 
แมจะเปนมาตรการทีไ่มมคีวามรนุแรง โหดรายในลกัษณะของ Retribution แตการน ํามาตรการดงักลาว
มาใช จะค ํานงึถึงลักษณะของการกระท ําความผดิ ความรนุแรงรวมทัง้สาเหตขุองการกระท ําความผดิ
ดังกลาวโดยพิจารณาจากความจํ าเปน สภาพแวดลอม พฤติการณของผูกระทํ าความผิดขณะลงมือ
กระท ํา ตลอดจนความรูสึกของประชาชนและสงัคมดวย ซ่ึงถือไดวาเปนการลงโทษเพือ่แกแคนทดแทน
ในลักษณะของ Just Desert หากศาลนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่เหมาะสม สังคม     
กจ็ะรูสึกวาผูกระท ําความผดิไดรับผลจากการกระท ําของตนแลว อันเปนการปองกนัมใิหสังคมลงโทษ
ผูกระท ําความผิดดวยกันเองอีกดวย จึงกลาวไดวามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้สามารถสนอง
วตัถุประสงคของการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนไดเปนอยางดี

(2) การลงโทษเพื่อขมขูยับยั้ง
การลงโทษเพื่อเปนการขมขูยับยั้งนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการควบคุม

อาชญากรรมในอดตี ซ่ึงมขีึน้เพือ่ปองกนัการกระท ําความผดิโดยท ําใหผูกระท ํารูสึกวาผลของการกระท ํา
จะกอใหเกิดความเจ็บปวดและไมเปนผลดีเลย เพราะเมื่อบุคคลรูสึกวาไดรับความเจ็บปวด หาก
กระท ําความผดิมากกวาจะไดรับประโยชนแลว บคุคลนัน้กเ็ล่ียงทีจ่ะกระท ําความผดิขึน้ ซ่ึงการลงโทษ
เพือ่ขมขูยบัยัง้ทีจ่ะท ําใหเกดิประสทิธผิลไดนัน้อาจเกดิขึน้ได 2 ลักษณะ คอื การขมขูยบัยัง้โดยทัว่ไป

                                                          
6 Ira J. Silverman. Op.cit. p. 21.
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(General Deterrence) ที่การลงโทษจะมุงขมขูยับยั้ง หรือปองกันบุคคลอื่นในสังคม ใหไมกลา
กระท ําความผิดแบบเดียวกันอีกเพราะกลัวการลงโทษ เชน อาจมีการเพิ่มโทษแกผูที่กระทํ าความผิด
ซ้ํ าอีก เปนตน และการขมขูยับยั้งเฉพาะราย (Specific Deterrence) เปนการลงโทษที่มุงเพื่อใหเกิด
ผลแกผูกระทํ าความผิดเองที่จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดเข็ดหลาบ ไมกลาที่จะกระทํ าความผิดซ้ํ า 
(Recidivism) ขึน้อีก เพราะกลวัการถกูลงโทษและรูถึงความยากล ําบากและความเจบ็ปวดจากการถกู
ลงโทษ เนือ่งจากเคยมผูีกระท ําความผดิคนอืน่ไดรับการลงโทษมาแลว ดงันัน้ เมือ่การลงโทษเพือ่ขมขู
ยับยั้งนี้ มจีดุมุงหมายที่จะใหผูกระทํ าความผิดเกิดความเข็ดหลาบ ไมกลาที่จะกระทํ าความผิดซํ้ าอีก 
และขณะเดยีวกนัก็เพื่อแสดงใหบุคคลทั่วไปเห็นวาเมื่อกระทํ าความผิด ก็ยอมไดรับการลงโทษเสมอ 
จึงจํ าเปนตองใชวิธีการลงโทษที่หนัก รุนแรง นากลัว เพื่อใหบุคคลอื่นเห็นวานากลัวและไมกลา     
ทีจ่ะกระทํ าความผิดขึ้นมาอีก อันเปนการปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรมไดในอนาคต
  มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้เปนมาตรการที่ผูกระทํ าความผิดยังคง
ตองถูกจ ํากดัอิสรภาพอยูโดยตองเขาสูศนูยคมุขงั แมเพยีงสัปดาหละ 2 -3 วนั กท็ ําใหผูกระท ําความผดิ
ทีม่ไิดเปนอาชญากรอาชพี ซ่ึงกระท ําความผดิไปโดยมคีวามจ ําเปนบางอยาง รูสึกเกรงกลัวตอการถกู
จํ ากัดเสรีภาพในรางกายอยางถาวร เพราะไดรับรูถึงสภาพของการถูกจํ ากัดอิสรภาพ การขาด    
ความสะดวกสบาย อีกทั้งตัวผูกระทํ าความผิดนั้นยังเกิดความรูสึกสํ านึกผิดในการกระทํ าของตน
และไมกลาที่จะกระทํ าความผิดขึ้นอีกอันเปนการขมขูเฉพาะราย นอกจากนี้ประชาชนในสังคม      
ก็เกรงกลัวในการที่จะกระทํ าความผิดเชนกัน เพราะกลัวที่จะตองรับผลรายจากการกระทํ าของตน
อันเปนการขมขูยบัยัง้โดยทัว่ไป เมือ่มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาสามารถขมขูยบัยัง้ตวัผูกระท ํา
ความผดิเองและขมขูยบัยัง้บคุคลอืน่ในสงัคม อันเปนการขมขูยบัยัง้เฉพาะรายและขมขูยบัยัง้โดยทัว่ไป
แลว จงึทํ าใหมาตรการดังกลาวสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้งเชนกัน

(3) การลงโทษเพื่อตัดโอกาสมิใหกระทํ าความผิดอีก
การลงโทษเพื่อตัดโอกาสมิใหกระทํ าความผิดขึ้นอีกนี้ มีวัตถุประสงค        

ที่จะปองกันมิใหผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าความผิดซ้ํ า หรือมีการประทุษรายตอสังคมอีกตอไป 
โดยใชวิธีการลงโทษที่เปนการจํ ากัดขอบเขตการเคลื่อนไหว หรือเปนการทํ ารายตอเนื้อตัวรางกาย 
ซ่ึงการท ําใหผูกระท ําความผดิหมดโอกาสในการกระท ําความผดิอกีนี้ อาจเปนการตดัออกไปจากสงัคม
เปนการชั่วคราว เชน การจํ าคุก หรือกักขัง เปนตน หรืออาจเปนการตัดออกจากสังคมเปนการถาวร
กไ็ด เชน ประหารชวีติ หรือจ ําคกุตลอดชวีติ เปนตน ซ่ึงถือวามาตรการลงโทษตางๆ ดงักลาวมวีตัถุประสงค
เพือ่จ ํากดัชองทางในการกระท ําความผดิโดยตรง ซ่ึงวตัถุประสงคของการลงโทษเพือ่เปนการตดัโอกาส
มใิหกระทํ าความผิดอีกนั้น จะคลายกบัการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้ง คือ ตางก็มุงที่จะไมใหผูกระทํ า
ความผดิไดกระท ําความผดิซํ ้าอีก แตตางกนัตรงทีก่ารลงโทษเพือ่ขมขูยบัยัง้นัน้มุงทีจ่ะท ําใหผูกระท ํา
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ความผดิและบุคคลอื่นเกรงกลัวการถูกลงโทษและไมกลาที่จะกระทํ าความผิดขึ้นอีก แตการลงโทษ
เพือ่ตดัโอกาสมใิหมกีารกระท ําความผดิขึน้อีกนีมุ้งทีจ่ะใหผูกระท ําความผดิไมสามารถกระท ําความผดิ
หรือหมดโอกาสที่จะกระทํ าความผิดไดอีก โดยจะนํ าไปใชกับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่ยังคง
เปนอนัตรายตอสังคมหรือประชาชนอยู ซ่ึงวิธีการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดประเภทนี้จํ าเปนตองดู
ความรายแรงของความผดิดวย หากเปนความผดิทีร่ายแรงมาก กระทบกระเทอืนตอความสงบเรยีบรอย
และศลีธรรมอนัดอียางมากแลว กอ็าจถูกตดัออกจากสงัคมเปนการถาวร เชน ประหารชวีติ หรือจ ําคกุ
ตลอดชวีติ เปนตน แตหากเปนการกระทํ าความผิดที่มีเหตุบางอยางซึ่งเปนคุณแกผูกระทํ าความผิด 
ก็อาจใชวิธีการลงโทษที่เปนการตัดโอกาสออกจากสังคมเปนการชั่วคราวเพื่อใหผูกระทํ าความผิด
หมดศกัยภาพในการที่จะกระทํ าความผิดลง เชน การจํ าคุกเปนเวลานานๆ เปนตน

แมวามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา จะเปนทางเลอืกหนึง่ของศาลในการมี
ค ําพพิากษาลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิกต็าม แตกม็กีารจ ํากดัเสรภีาพในรางกายเปนชวงเวลาเทานัน้
โดยในสัปดาหหนึ่งผูกระทํ าความผิดจะถูกจํ ากัดอิสรภาพเพียง 2 -3 วันเทานั้น สวนในวันปกติ   
ชวงกลางสัปดาหผูกระทํ าความผิดยังคงสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ หากพิจารณา   
อยางผิวเผินแลวอาจกลาวไดวา มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาไมสามารถสนองวัตถุประสงค
การลงโทษเพือ่เปนการตดัโอกาสมใิหกระท ําความผดิขึน้อกีได เพราะผูกระท ําความผดิยงัคงอยูในสงัคม
ตามปกตทิีอ่าจกระทํ าความผิดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได แตในทางตรงขาม หากมองวาผูกระทํ าความผิด
ที่ศาลจะนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชนั้นเปนผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่มีลักษณะ
การกระท ําความผดิไมรายแรงอนัจะเปนอนัตรายตอสังคมโดยรวม หรืออาจเปนเพยีงผูกระท ําความผดิ
ครั้งแรกที่กระทํ าความผิดไปโดยมีความจํ าเปนบางประการ ซ่ึงผูกระทํ าความผิดประเภทนี้ไมมี
ลักษณะเปนอาชญากรอาชีพอันจะตองถูกตัดออกจากสังคมเปนเวลานาน การที่ผูกระทํ าความผิด  
ดังกลาวนี้ตองเขาสูศูนยคุมขังในวันหยุด และในวันปกติตองไปทํ างานมีหนาที่ตองรับผิดชอบ  
ยอมไมมเีวลาวางมากพอในการคิดจะกระทํ าความผิดขึ้นมาอีก นอกจากนั้น ยังเปนการแยกผูกระทํ า
ความผิดในชวงวันหยุดใหออกจากสภาพแวดลอมที่ไมดีอันงายตอการชักจูงใจใหกลับไปกระทํ า
ความผิดขึ้นอีกโดยใหเขาไปอยูในศูนยคุมขังแทน จึงทํ าใหมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้   
เปนการลงโทษเพื่อตัดโอกาสมิใหกระทํ าความผิดขึ้นอีกได

(4) การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด
การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดนี้ เปนแนวความคิดของสํ านัก

อาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ทีเ่ชือ่ในเรื่องเกี่ยวกับเจตจํ านงกํ าหนด (Determinism) 
ซ่ึงเชือ่วาการกระท ําความผดิเกดิจากปจจยัหลายอยางที่อยูนอกเหนือการควบคมุของมนษุยมารวมกนั
โดยแตกตางกันไปในแตละบุคคล การลงโทษจึงไมควรมุงเนนที่การกระทํ าความผิดเปนหลัก       
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แตควรพจิารณาจากสาเหตทุีท่ ําใหเกดิการกระท ําความผดิและแกไขทีส่าเหตนุัน้ โดยพยายามทีจ่ะหาทาง
แกไขใหผูกระทํ าความผิดกลับตนเปนคนดี และเมื่อผูกระทํ าความผิดสามารถปรับปรุงแกไขพัฒนา
ตนเองไดแลวก็กลับเขาสูสังคมปกติตอไป ซ่ึงการแกไขฟนฟูพฤติกรรมชั่วของผูกระทํ าความผิดนั้น
มผูีเหน็วาควรใชคํ าวา การบํ าบัด (Treatment) มากกวาการลงโทษ เพราะการทํ าใหผูกระทํ าความผิด
ไดรับความยากลํ าบากหรือไดรับผลรายจากการลงโทษนั้นไมนาจะทํ าใหประพฤติตัวดีขึ้นกอรปกับ
การลงโทษเพื่อเปนการขมขูก็ไมมีผลเปนการปองกันไมใหผูกระทํ าความผิดที่ไดรับโทษแลว    
กลับมากระทํ าความผิดซํ้ าอีก และไมชวยใหผูกระทํ าความผิดสามารถกลับตัวเปนคนดีไดเลย

แนวความคิดในการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดนี้จึงเปนแนวคิด
ทีใ่หโอกาสคนกลบัตวั แกไขปรบัปรงุตวัโดยการท ําใหผูกระท ําความผดิไมถลํ าตวัลึกไปสูการกระท ํา
ความผดิมากขึ้น โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิใหผูกระทํ าความผิดถูกลงโทษในลักษณะที่เปนการทํ าลาย
คณุลักษณะหรอืศกัยภาพในการกลบัเขาสูสังคม โดยใชมาตรการลงโทษอืน่ทีไ่มท ําใหเกดิรอยมลทนิ
และไดรับการขัดเกลานิสัยจากผูกระทํ าความผิดคนอื่นมิใหมีความชั่วรายมากขึ้น ซ่ึงวิธีการดังกลาว 
ไดแก การใชมาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุ เชน การรอการลงโทษโดยมกีารคมุประพฤต ิ การใชโทษปรบั
และการใชมาตรการในชุมชนอื่นๆ เพื่อมิใหผูกระทํ าความผิดไดรับผลกระทบในทางลบในเรือนจํ า  
หรืออาจมีการปลอยตัวกอนรับโทษจํ าคุกครบกํ าหนดเมื่อมีความเหมาะสมที่จะกลับเขาสูสังคม ซ่ึง 
การแยกประเภทนักโทษนี้อาจพิจารณาจากอายุ ประเภทความผิด หรือจํ านวนครั้งในการกระทํ า
ความผิด เปนตน และในระหวางที่ผูตองโทษถูกคุมขังอยูนั้นก็ควรมีการอบรมบมนิสัย ปรับปรุง
ความประพฤตใิหดขีึน้ เพือ่ทีจ่ะไดไมคดิกระท ําความผดิขึน้อกี เชน การฝกหดัอาชพี การใหการศกึษา
การอบรมทางศาสนาหรือศีลธรรม การรักษาพยาบาลทางดานรางกายและจิตใจใหกลับเปนปกติ 
เปนตน นอกจากนี้หลังจากพนโทษแลวก็มีการใหความชวยเหลือ โดยการใหคํ าแนะนํ าตางๆ        
ในการด ําเนินชีวิต การใหความชวยเหลือดานอาชีพ เปนตน ดวยเหตุดังกลาวการลงโทษเพื่อแกไข
ฟนฟูผูกระทํ าความผิด จึงคํ านึงถึงวิธีการลงโทษใหผูกระทํ าความผิดสามารถแกไขพฤติกรรม        
ทีไ่มพึงประสงคอันเปนสาเหตุของการกระทํ าความผิด จนผูกระทํ าความผิดสามารถแกไขปรับปรุง
พัฒนาตนเองไดแลวก็จะกลับเขาสูสังคมตอไป ซ่ึงระยะเวลาในการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด   
ดังกลาวนั้นไมอาจที่จะกํ าหนดเวลาในการลงโทษที่แนนอนไวลวงหนาได  ดังนี้ ในบางประเทศ   
จงึก ําหนดเพยีงโทษขัน้สงูและขัน้ตํ ่าไว เพือ่ใหเจาหนาทีผู่มหีนาทีใ่นการควบคมุดแูลผูกระท ําความผดิ
สามารถใชดลุพนิจิในการพจิารณาปลอยตวัผูกระท ําความผดิหลังจากเขารบัการแกไขฟนฟพูฤตกิรรม
ทีไ่มพึงประสงคดังกลาวใหกลับเปนปกติแลว
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เมือ่น ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาวเิคราะห จะเหน็ไดวา การทีผู่กระท ํา
ความผดิเขาสูศูนยคุมขังตามชวงระยะเวลาที่ศาลกํ าหนด แมจะเพียงระยะเวลาสั้น แตเมื่อเขาไปอยู
ในศูนยแลว จะมีเจาหนาที่ผูไดรับการฝกฝนอบรมมาใหคํ าปรึกษา แนะนํ า อีกทั้งอบรมบมนิสัย 
หรือหากจิกรรมสนัทนาการตางๆ ใหความรูแกผูกระท ําความผดิเพือ่จะน ําไปใชในชวีติประจ ําวนัได
นอกจากนี้ ผูกระทํ าความผิดที่เขาสูศูนยคุมขังดังกลาวมิใชบุคคลที่มีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ
อันยากตอการแกไขฟนฟู ทํ าใหใชเวลาในการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดไมนาน อีกทั้งยังทํ าให   
ผูกระทํ าความผิดมีความรูเกี่ยวกับเรื่องใหมๆ ที่ตนไมเคยรูนํ าไปใชได จึงทํ าใหมาตรการคุมขัง   
เปนชวงระยะเวลา สามารถสนองตอบวัตถุประสงคของการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด
ไดเปนอยางดี

ดงันัน้ วตัถุประสงคในการลงโทษทัง้ส่ีประการขางตนจงึยงัเปนวตัถุประสงค
ทีผ่สมผสานในการลงโทษอยูในปจจบุนั ซ่ึงผูพพิากษาจะตองใชดลุพนิจิในการลงโทษผูกระท ําความผดิ
โดยค ํานงึถึงความเหมาะสมและความไดสัดสวนกบัความผดิดวย อันจะเปนประโยชนแกตวัผูกระท ํา
ความผดิเอง อีกทั้งยังเปนประโยชนแกรัฐในการปองกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นดวย และมาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลาดังกลาวนี้สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษไดทุกประการ
หากนํ ามาตรการดังกลาวมาใชเปนทางเลือกของศาลในการมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกกย็อมเกิดผลดี
ทัง้ตอสังคมและตัวผูกระทํ าความผิดในอนาคตตอไป

4.1.2 ผลของการนํ ามาตรการคมุขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ
เมือ่ไดศกึษาถงึมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาซึง่ถือเปนทางเลอืกหนึง่ของศาล

ในกรณีที่มีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดนอกเหนือจากการคุมประพฤติและการลงโทษ
จ ําคกุในเรอืนจ ําแลว เพือ่มใิหผูกระท ําความผดิดงักลาวตองถูกจ ําคกุในเรอืนจ ํา แมมาตรการดงักลาว
จะยงัมไิดน ํามาใชบังคับในประเทศไทย แตเมื่อไดศึกษาจากกฎหมายของตางประเทศที่นํ ามาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลาไปใชบังคับแลว ยอมเปนแนวทางในการนํ ามาวิเคราะหถึงผลดีและผลเสีย
ในดานตางๆ หากนํ ามาใชบังคับกับประเทศไทยในอนาคต กลาวคือ

4.1.2.1 ผลดี
(1) ผลตอกรมราชทัณฑ

 1) หากน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัผูกระท ํา
ความผิดบางประเภทตามที่ศาลเห็นสมควรแลว ทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมตองเขาสู เรือนจํ า   
เหมือนอยางการจํ าคุกเต็มเวลา แตเปนการเขาสูศูนยคุมขังที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับมาตรการนี้โดยเฉพาะ 
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หากมกีารจดัตัง้ศนูยคมุขงัเรยีบรอยแลว ยอมท ําใหกรมราชทณัฑไมตองเสยีคาใชจายสํ าหรับผูกระท ํา
ความผิดดังกลาวมากเกินความจํ าเปน อีกทั้งผูกระทํ าความผิดจะถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลาเทานั้น 
มิไดถูกคุมขังตลอดเวลา อันจะทํ าใหคาใชจายที่กรมราชทัณฑจะตองเสียไปสํ าหรับเลี้ยงดูผูกระทํ า
ความผิดดังกลาวยอมลดนอยลงตามไปดวย นอกจากนี้ผลในทางออมยังสามารถลดความแออัด    
ยดัเยียดของผูตองขังในเรือนจํ าไดอีกดวย เพราะผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลานั้นไมตองถูกควบคุมตัวรวมกับผูตองขังในเรือนจํ า เพราะหากผูตองขัง   
ในเรือนจํ ามีจํ านวนมากยอมเปนอุปสรรคตอการควบคุม การแกไข พัฒนาพฤติกรรม นสัิย และ  
การศึกษาอบรมผูตองขังในเรือนจํ าเปนอยางมากอกีดวย

2) หากผูกระท ําความผดิซึง่ตองโทษจ ําคกุโดยศาลเหน็สมควรใหน ํา
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับนั้น เปนผูมีความรู ความสามารถ อีกทั้งปฏิบัติตัว   
ตามกฎระเบยีบของศนูยคมุขงัโดยเครงครดั หากอธบิดกีรมราชทณัฑเหน็สมควรอาจก ําหนดใหผูกระท ํา
ความผิดดังกลาวไปทํ างานนอกศูนยคุมขังได เชน ออกไปทํ างานบริการสังคมในรูปแบบตางๆ เชน
ท ํางานบรกิารสาธารณะ อันเปนการท ํางานชดใชใหกบัสงัคม ยอมท ําใหช่ือเสียงของกรมราชทณัฑดขีึน้
และเปนการประชาสมัพนัธกจิการของกรมราชทณัฑในอกีรปูแบบหนึง่ดวย ซ่ึงจะกอใหเกดิประโยชน
ในการแสวงหาความรวมมอืจากประชาชนในการเขามามสีวนรวมกบักรมราชทณัฑในการทีจ่ะแกไข
ฟนฟผููกระทํ าความผิดใหกลับตนเปนคนดีไดงายขึ้น

(2) ผลตอผูกระทํ าความผิดซึ่งถูกคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
1) การลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดโดยใชมาตรการคุมขังเปน

ชวงระยะเวลานั้นเปนมาตรการที่ศาลใชเปนทางเลือกหนึ่งในการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด  
เมือ่ศาลเห็นสมควร ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะเขาสูศูนยคุมขังเปนชวงระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร
กํ าหนดใหเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละคนเทานั้น สวนวันธรรมดาผูกระทํ าความผิดยังคง
สามารถด ําเนินชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ อันเปนมาตรการที่ทํ าใหผูกระทํ าความผิดยังมีศักยภาพ
ทีจ่ะอยูในสงัคมไดตอไป ยงัสามารถท ํางาน เรียนหนงัสอื หรือดแูลครอบครวัตอไปได เพราะการถกูตดั
ออกจากสังคมเปนเวลานานยอมสงผลตอหนาที่การงาน ความสัมพันธในครอบครัวที่อาจเกิด   
ความแตกแยกได ซ่ึงการไมพบสมาชกิในครอบครวัเพยีงบางวนัยอมดกีวาการไมพบกนัเปนเวลานาน

2) การจ ําคกุโดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานีเ้ปนมาตรการ
ซ่ึงแยกผูกระทํ าความผิดรายแรงที่ถูกจํ าคุกเต็มเวลาในเรือนจํ าออกจากผูกระทํ าความผิดซึ่งถูกคุมขัง
เปนชวงระยะเวลาอยางเด็ดขาด ยอมไมมีโอกาสที่จะไดรับการปลูกฝง การสั่งสอน การเลียนแบบ
พฤตกิรรมของผูกระท ําความผดิรายแรงและไมกลายเปนอาชญากรอาชพีไปในทีสุ่ด อีกทัง้การทีผู่กระท ํา
ความผิดถูกคุมขังเปนชวงเวลานั้นยอมไมทํ าใหผูกระทํ าความผิดเกิดความเคยชินในการที่จะอยู    
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ในเรือนจํ าอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหผูกระทํ าความผิดกลับไปกระทํ าความผิดขึ้น และพรอม          
ทีจ่ะกลับเขาสูเรือนจํ าอีก

3) มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานีจ้ะมีความเครงครัดมากกวา
การคมุประพฤตโิดยทัว่ไป ดงันัน้การทีผู่กระท ําความผดิเขาสูศนูยคมุขงัทีต่ัง้ขึน้มาโดยเฉพาะ แมจะเปน
เพยีงชวงระยะเวลาตามทีศ่าลก ําหนด ซ่ึงอาจจะสปัดาหละ 2-3 วนักต็าม แตกย็งัมลัีกษณะของการจ ํากดั
เสรีภาพในรางกายของผูกระทํ าความผิดอยูในทุกสัปดาห ทํ าใหผูกระทํ าความผิดซึง่มิใชอาชญากร
อาชีพเกิดความรูสึกสํ านึกถึงการกระทํ าความผิดที่ตนไดกระทํ าไป และรูสึกถึงความยากลํ าบาก 
ขาดความสะดวกสบายในการถูกจํ ากัดเสรีภาพดังกลาว นอกจากนี้ยังเปนการแยกผูกระทํ าความผิด
ออกจากสภาพสังคมที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าความผิดขึ้นอีก และเปนมาตรการที่ชวยใหผูกระทํ า
ความผดิใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยเมือ่เขาสูศนูยคมุขงัแลวกจ็ะไดรับการฟนฟจูติใจใหกลับตน
เปนคนดี  ท ําใหผูกระทํ าความผิดไมกลาที่จะกระทํ าความผิดขึ้นอีก อันเปนการลดปญหาการกระทํ า
ความผิดซํ้ าได

4) เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดตองรับโทษจํ าคุก
โดยใหน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบัแลว ผูกระท ําความผดิตองปฏบิตัติามค ําสัง่ศาล
โดยเครงครดั และตองไปรายงานตวัตอเจาหนาทีใ่นศนูยคมุขงัตามวนั เวลา สถานทีท่ีก่ ําหนดในค ําส่ัง
ศาล และเมือ่ผูกระท ําความผดิไดปฏิบตัติามค ําส่ังศาลครบตามก ําหนดแลวกจ็ะถูกปลอยตวัเปนอสิระ
สวนประวัติของผูกระทํ าความผิดก็จะไมปรากฏวาเคยตองโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามากอน ซ่ึงจะเปน
มลทินติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะผูกระทํ าความผิดยังไมเคยถูกลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามากอน     
อันจะสงผลใหผูกระทํ าความผิดดังกลาวไมถูกจํ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เชน การตัดสิทธิ  
ในการสมัครรับเลือกตั้ง หรือบทบัญญัติของกฎหมายในการจํ ากัดสิทธิดานการประกอบอาชีพตางๆ 
ซ่ึงมักไดรับการคาดการณลวงหนากอนวา ผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกในเรือนจํ านั้นจะเปน
บุคคลที่เปนอันตรายตอสังคม จึงไมสมควรที่จะไดรับตํ าแหนงทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
หรือเปนผูไมสมควรใหประกอบกิจการหรือทํ างานในหนาที่บางอยาง ทั้งที่บุคคลดังกลาวอาจเปน
ผูมีความรูความสามารถในการทํ างานได ดังนั้น แมวาผูกระทํ าความผิดซึ่งตองถูกคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาจะถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกก็ตาม แตบคุคลดังกลาวก็มิไดถูกจํ าคุกในเรือนจํ า โดย
ผูกระทํ าความผิดนั้นยังคงอยูในสังคมตามปกติ แตจะถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายเพียงบางชวงเวลา
ตามทีศ่าลก ําหนดเทานั้น ซ่ึงจะมีระยะเวลาเทาใดนั้นยอมขึ้นอยูกับผูกระทํ าความผิดแตละราย อีกทั้ง
สถานที่คุมขังก็มิใชเรือนจํ าที่ผูกระทํ าความผิดติดนิสัยซ่ึงมีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพอยู แตเปน
ศนูยคมุขังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผูกระทํ าความผิดดังกลาวโดยเฉพาะ
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(3) ผลตอสังคม
การที่ผู กระทํ าความผิดซ่ึงไดรับโทษจํ าคุกนั้น สังคมสวนใหญ    

มักมองผูกระทํ าความผิดดังกลาววาเปนคนขี้คุกขี้ตะราง มีประวัติเส่ือมเสีย ซ่ึงเปน “ตราบาป”      
แกผูกระทํ าความผิดดังกลาว ทํ าใหไมกลาที่จะเผชิญหนากับผูคนในสังคมได และผูกระทํ าความผิด
ดงักลาวเกดิความไมมัน่ใจในตนเอง คอยระแวงอยูเสมอวาตนเปนบคุคลทีสั่งคมไมใหอภยั นอกจากนี้
สถานภาพทางครอบครัวก็ยอมจะเปลี่ยนแปลงไป หรือแตกแยกกันไปเพราะขาดการติดตอหรือ
ความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัว เมื่อผูกระทํ าความผิดไดพนโทษออกมาจาก
เรือนจ ําแลว ไมวาจะเขาสูเรือนจ ําดวยสาเหตใุดหรอืจะถูกจ ําคกุมรีะยะเวลานานเทาใด กม็กัจะประสบ
กับปญหาสังคมดังกลาว ไมไดรับการยอมรับจากสังคมทั้งที่ตนอาจมีความรูความสามารถมากกวา
คนตามปกตทิัว่ไป ท ําใหผูกระท ําความผดิตองกลับไปกระท ําความผดิซํ ้าอกีและกลบัเขาสูกระบวนการ
ยตุธิรรมอีกครั้งหนึ่งและกลายเปนอาชญากรอาชีพไปในที่สุด

เมือ่น ํามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับแลว แมจะเปน
การลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดแตผูกระทํ าความผิดก็ยังคงดํ าเนินชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ 
ในขณะเดยีวกนัผูกระท ําความผดิกย็งัคงตองไดรับผลจากการกระท ําความผดิของตนอยู โดยตองเขาสู
ศนูยคมุขงัในชวงวันหยุดหรือวันวางตามที่ศาลกํ าหนด สวนวันธรรมดาก็ยังคงมีภาระหนาที่การงาน
ที่ตองดํ าเนินการตอไปอีกทั้งผูกระทํ าความผิดยังสามารถดูแลครอบครัว อันทํ าใหสายใยครอบครัว
ไมถูกท ําลายไป นอกจากนี้เมื่อผูกระทํ าความผิดเขาสูศูนยคุมขังตามวันเวลาที่กํ าหนดแลว อาจไดรับ
ค ําส่ังใหออกมาชวยเหลือสังคม เชน การทํ างานในสถานสงเคราะหเด็ก คนชรา คนพิการ หรือ     
ในโรงพยาบาล เปนตน อันเปนการกระทํ าที่ชดเชยความผิดของตนใหกับสังคม นอกจากจะชวย
กลอมเกลาจิตใจผูกระทํ าความผิดใหเปนคนดี มีความเมตตามากขึ้นแลว ยังสงผลใหประชาชน     
ในสังคมยอมรับผูกระทํ าความผิดมากขึ้น ดังนี้จึงกลาวไดวามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา    
ยอมเปนการลดชองวางระหวางบุคคลภายนอกกับผูกระทํ าความผิดซ่ึงถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
ใหเกดิความรูสึกหวาดกลัวนอยลงหรือลดความรังเกียจลงได อีกทั้งยังสรางทัศนคติที่ดีและสามารถ
ยอมรับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่กระทํ าความผิดครั้งแรกหรือกระทํ าความผิดดวยความจํ าเปน 
ซ่ึงไมมลัีกษณะของอาชญากรอาชพีใหเขามาเปนสวนหนึง่ของสงัคม และสามารถด ําเนนิชวีติตอไปได
ตามปกติ อันจะสงผลใหสังคมยังคงมีผูมีความรูความสามารถมาพัฒนาประเทศตอไป 
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4.1.2.2 ผลเสีย
(1) การทีผู่กระทํ าความผิดถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกนั้น แมศาล

จะใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาซึ่งผูกระทํ าความผิดยังคงทํ างานตามปกติในวันธรรมดา    
แตในชวงวันหยุด หรือวันวาง ผูกระทํ าความผิดตองถูกคุมขังอยูในศูนยคุมขังตามที่ศาลกํ าหนดไว 
โดยในบางอาทิตยผูกระทํ าความผิดอาจมีงานหรือกิจกรรมที่ตองกระทํ ารวมกับผูรวมงานอื่นๆ     
แตตนมีหนาที่ตองเขาสูศูนยคุมขังจึงทํ าใหผูกระทํ าความผิดตองปฏิเสธในการรวมทํ ากิจกรรมนั้นๆ 
และเกิดความเครียดจากการพยายามปกปดนายจางหรือเพื่อนรวมงานของตนไมใหทราบเรื่องที่ตน
ถูกคุมขังดังกลาว เพราะกลัวเพื่อนรวมงานไมยอมรับการทํ างานของตนตอไป

(2) การทีผู่กระทํ าความผิดตองเขาสูศูนยคุมขังในวันหยุด ทํ าใหสูญเสีย
โอกาสในการท ํางานลวงเวลา เนือ่งจากในบางครัง้บรษิทัหรือหนวยงานทีท่ ําอยูอาจตองการใหเจาหนาที่
ทํ างานในชวงเวลาพิเศษนอกเหนือจากเวลางานตามปกติ ซ่ึงทางบริษัทจะมีเงินคาลวงเวลาให       
ในการทํ างานดงักลาว แตผูกระทํ าความผิดดังกลาวตองไปรายงานตัวและอยูในศูนยคุมขังตามที่ศาล
ก ําหนด ยอมไมอาจท ํางานลวงเวลาทีท่างบรษิทัก ําหนดได อันจะสงผลตอรายรับของผูกระท ําความผดิ
ดงักลาว ท ําใหมีรายไดเพียงแคเงินเดือนประจํ าเทานั้น สวนรายไดลวงเวลายอมไมอาจไดรับ รายรับ
จงึนอยลงกวาที่ควรจะได

(3) หากมีการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับใน
ประเทศไทยนั้น จํ าเปนตองคํ านึงถึงเงื่อนไขตางๆ สภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม เปนตน    
โดยการบงัคบัใชมาตรการดังกลาวตองเปนไปอยางทั่วถึงและเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้
ยังจํ าเปนตองจัดตั้งศูนยคุมขังขึ้นเพื่อรองรับมาตรการดังกลาว อีกทั้งตองฝกอบรมเจาหนาที่ใหมี
ความรูในการใหค ําปรกึษา และตองเขาใจในหลกัการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิซ่ึงตองลงโทษจ ําคกุ
ในวันหยุดอยางถูกตอง แตในปจจุบันยังไมมีการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ
โดยเฉพาะ ยอมไมสามารถน ํามาตรการดงักลาวมาใชบงัคบัไดอยางทัว่ถึง อีกทัง้ยงัไมมสีถานทีค่มุขงั
สํ าหรับผูกระทํ าความผิดซึ่งถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลาไวโดยเฉพาะ นอกจากนี้อาจมีอุปสรรค     
ในดานบุคลากรซึ่งยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการดังกลาวอยางดีพอ เนื่องจากไมมี   
การฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที ่ ซ่ึงปญหาดงักลาวยอมสงผลใหมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
ไมสามารถนํ ามาใชไดอยางเปนรูปธรรม

DPU



120

4.2  ขอจํ ากัดทางกฎหมายในการบังคับใชในประเทศไทย

มาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกโดยการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้ เปนมาตรการกึ่งควบคุม   
รูปแบบหนึง่ทีอ่ยูระหวางการลงโทษจ ําคกุกบัการรอการลงโทษโดยมเีงือ่นไขคมุประพฤต ิซ่ึงมาตรการ
ดงักลาวนีน้ ํามาใชเพือ่เปนการหลกีเลีย่งผลรายอนัเกดิจากการจ ําคกุแบบเตม็เวลาในเรอืนจ ํา และยงัคง
สามารถควบคุมดูแลและแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดบางประเภทใหกลับตนเปนคนดีไดอีกดวย 
โดยเปนมาตรการที่นํ ามาใชในขั้นตอนกอนที่ผูกระทํ าความผิดจะเขาสูเรือนจํ า ซ่ึงใหอํ านาจศาล   
ในการใชดลุพนิจิพจิารณาเพือ่น ํามาใชใหเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิแตละคน อันจะท ําใหผูกระท ํา
ความผิดเหลานั้นยังคงสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ ในขณะเดียวกันผูกระทํ าความผิด   
ดงักลาวกย็งัคงไดรับผลจากการกระท ําความผดิของตนอยู แตเนือ่งจากมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
ดังกลาวยังไมมีการนํ ามาใชมาบังคับในประเทศไทยมากอน จึงกอใหเกิดปญหาและอุปสรรค       
ในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลสํ าเร็จได ซ่ึงหากมีการนํ ามาบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม          
ก็จะเปนชองทางที่จะพัฒนากฎหมายไทยใหพัฒนากาวหนามากยิ่งขึ้น โดยอาจนํ ามาวิเคราะหได  
ในกรณีดังตอไปนี้

4.2.1 ในฐานะเปนเงื่อนไขการคุมประพฤติตามมาตรา 56
การพิจารณาถึงแนวทางการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชเพื่อเปน

เงื่อนไขคุมประพฤตินั้น ตองคํ านึงถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษซึ่งผูกระทํ าความผิดจะไดรับ โดยกรณี   
ที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจํ าคุกโดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาไดนั้นศาลตองพิจารณาแลว
เหน็วาผูกระทํ าความผิดนั้นกระทํ าความผิดไปโดยมีเหตุปจจัยบางประการ หรืออาจเปนการกระทํ า
ความผิดครั้งแรก ซ่ึงผูกระทํ าความผิดดังกลาวมิไดมีพฤตินิสัยที่เปนอันตรายตอสังคม หากศาล     
จะพพิากษาลงโทษจ ําคกุโดยผูกระท ําความผดิตองเขาสูเรือนจ ํากจ็ะเปนการลงโทษทีรุ่นแรงมากเกนิไป
และเมื่อคํ านึงถึงผลกระทบที่ผูกระทํ าความผิดอาจไดรับแลวยอมเกิดผลเสียมากกวาผลดี ศาลจึงมี
ทางเลือกตามที่กฎหมายบัญญัติอันเปนการเลี่ยงโทษจํ าคุกดังกลาวไดโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 เทานั้น ซ่ึงมาตรการดังกลาวมีผลใหผูกระทํ าความผิดไดรับ
การปลอยตัวเปนอิสระ สามารถกลับเขามาอยูในสังคมไดตามปกติ อันทํ าใหสังคมทั่วไปมองวา      
ผูกระท ําความผดิยงัไมไดรับผลรายจากการกระท ําของตนเลย และไมเช่ือมัน่ในกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาในทีสุ่ด  ดงันัน้หากจะน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักอนผูกระท ําความผดิ
เขาสูเรือนจ ํา จงึควรก ําหนดใหอํ านาจศาลในการน ํามาตรการดงักลาวมาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิ
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ที่จํ าเปนตองใชมาตรการควบคุมดูแลที่คาบเกี่ยวระหวางมาตรการคุมประพฤติปกติและการลงโทษ
จ ําคุกในเรือนจํ า

กอนที่จะนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาปรับใชกับประเทศไทยนั้น    
ในตางประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษไดกํ าหนดหลักเกณฑเงื่อนไขเกี่ยวกับ
มาตรการดังกลาวไวโดยเฉพาะ โดยใน Australian Capital Territory ไดกํ าหนดหลักเกณฑ         
ของมาตรการดังกลาวไวในพระราชบัญญัติ Crimes (Sentencing) Act 2005 และพระราชบัญญัติ 
Crimes (Sentence Administration) Act 2005 สวนมลรฐันวิเซาทเวลท ไดก ําหนดไวในพระราชบญัญตัิ
Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 และพระราชบัญญัติ Crime (Administration of 
Sentences) Act 1999 และในประเทศองักฤษไดก ําหนดไวใน Criminal Justice Act 2003 แมจะใชช่ือ
กฎหมายแตกตางกนั แตวตัถุประสงคของการใชบงัคบักเ็ปนไปในแนวทางเดยีวกนั คอื ตางกน็ ํามาใช
กบัผูกระท ําความผดิซึง่ศาลพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุ โดยกฎหมายแตละฉบบันัน้ตางกใ็หอํ านาจศาล
ในการน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกบัผูกระท ําความผดิตามทีศ่าลเหน็สมควร เพือ่มใิห
ผูกระท ําความผิดตองถูกลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า ซ่ึงศาลจะพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุตางๆ

ในประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษนั้น หากศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุก  
ผูกระทํ าความผิดแลว กฎหมายไดกํ าหนดใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการนํ ามาตรการคุมขัง     
เปนชวงระยะเวลามาใชกบัผูกระท ําความผดิแตละคนได โดยถือเปนเหตสุวนตวัของผูกระท ําความผดิ
นั้นๆ ซ่ึงวัตถุประสงคของการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้นก็เพื่อนํ ามาใชเปนทางเลือกของศาล      
ในการพพิากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่ไมรายแรง หรือกระทํ าความผิดไปดวย
เหตุผลบางประการ เพื่อใหผูกระทํ าความผิดดังกลาวยังสามารถใชชีวิตอยูในสังคมตอไปได และ  
ไมไดรับผลรายจากการถูกลงโทษจํ าคุกมากเกินไป  โดยศาลจะพิจารณาจากเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษ
ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะไดรับ ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละประเทศ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 
ประชาชนและระบบกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยในประเทศออสเตรเลีย มลรัฐนิวเซาทเวลท   
ไดก ําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษไววา  ผูกระทํ าความผิดตองเปนบุคคลที่ศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษ
จ ําคกุไมเกิน  3 ป หรือหากกระทํ าความผิดอื่นขึ้นอีกภายหลัง ระยะเวลาที่ศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุก
รวมกนัแลวตองไมเกนิ 3 ป เมือ่เปนไปตามเงือ่นไขดงักลาวแลว ศาลอาจมคี ําสัง่ใหใชมาตรการคมุขงั
เปนชวงระยะเวลาแกผูกระทํ าความผิดไดโดยตรง7  แตใน Australian Capital Territory นั้นมิได
จ ํากดัอัตราโทษจํ าคุกขั้นตํ่ า หรือข้ันสูงไว ดังนั้น จึงเปนการเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการนํ า
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดไดอยางกวางขวางมากขึ้นไมวาผูกระทํ า

                                                          
7 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 6 และมาตรา 67.
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ความผิดจะตองโทษจํ าคุกเทาใดก็ตาม หากศาลเห็นสมควรใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา
มาใชบงัคบักส็ามารถน ํามาใชได สวนในประเทศองักฤษนัน้ กฎหมายไดก ําหนดใหศาลน ํามาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชไดก็ตอเมื่อ ศาลมีคํ าพิพากษาใหผูกระทํ าความผิดตองโทษจํ าคุก   
นอยกวา 12 เดือน เทานั้น

นอกจากเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษดังกลาวแลว ศาลตองคํ านึงเงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุ
ของผูกระท ําความผิดแตละคนดวยโดยพิจารณาจากรายงานความประพฤติ ลักษณะนิสัย การศึกษา 
หนาที่การงาน ตลอดจนปจจัยแวดลอมอื่นๆ เปนตน อีกทั้งลักษณะของการกระทํ าความผิดนั้น     
ไมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวมแลว ศาลก็จะมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกโดยไมรอการลงโทษ 
และใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาว โดยศาลอาจนํ า  
มาตรการอืน่มาใชรวมกบัมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาไดหากศาลเหน็สมควร ซ่ึงในแตละประเทศ
ก็มีหลักเกณฑวิธีการนํ ามาใชที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ศาลตองคํ านึงถึงศูนยคุมขังดวย     
โดยผูกระทํ าความผิดจะตองมีความสะดวกในการเดินทางเขาสูศูนยคุมขังตามที่ศาลกํ าหนด และมี
สถานทีสํ่ าหรับลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดซึ่งถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลาไวโดยเฉพาะ แยกออก
ตางหากจากผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกเต็มเวลาในเรือนจํ า

เมือ่ผูกระท ําความผดิเขาสูศนูยคมุขงัแลว ผูกระท ําความผดิตองปฏิบตัหิลักเกณฑ
ขอบังคับของศูนยคุมขังดังกลาวโดยเครงครัด หากฝาฝนผูกระทํ าความผิดดังกลาวตองถูกลงโทษ
ตามหลกัเกณฑที่กฎหมายกํ าหนด ยิ่งไปกวานั้นในพระราชบัญญัติ Crimes (Sentencing) Act 2005
มาตรา 11 (5) ไดกํ าหนดหลักเกณฑในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาใชรวมกับ   
มาตรการอืน่ได เมือ่ศาลพจิารณาแลวเหน็วาสมควรก ําหนดเงือ่นไขอืน่ทีเ่หมาะสมแกผูกระท ําความผดิ
ซ่ึงถูกคุมขังเปนชวงระยะเวลาโดยจะกํ าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวในคํ าพิพากษาอีกก็ได  
เชน  การใชมาตรการไมควบคุมตัว (Non - Custodial Sentences) กลาวคือ คํ าส่ังคุมประพฤติ คํ าส่ัง
ใหปรับ คํ าส่ังยึดใบอนุญาตขับขี่ คํ าส่ังใหชดใชคาเสียหาย คํ าส่ังงดเวนการสมาคม หรือการจํ ากัด
บริเวณ เปนตน เชน ศาลมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุก 3 ป 6 เดือน โดยกํ าหนดใหจํ าคุกเต็มเวลา 2 ป 
หลังจากนัน้ใหน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชมรีะยะเวลา 1 ป และค ําสัง่ใหคมุความประพฤติ
6 เดอืน ตามล ําดบั เปนตน หรือศาลอาจก ําหนดใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาเพยีงอยางเดยีว
ก็ได โดยศาลจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผูกระทํ าความผิดตามที่กฎหมาย
ก ําหนดไวใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาได
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เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษจํ าคุก  
ผูกระทํ าความผิดที่สมควรนํ ามาตรการซึ่งคาบเกี่ยวระหวางการคุมประพฤติกับการลงโทษจํ าคุก   
ในเรือนจํ ามาใชบังคับ ตางจากในตางประเทศที่กํ าหนดมาตรการตางๆ มาใชกับผูกระทํ าความผิด
ดงักลาว ซ่ึงผูเขียนไดนํ าเสนอในบทที่ 2 มาแลวนั้น  เมื่อศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด
แลว หากศาลเห็นวาผูกระทํ าความผิดดังกลาวยังไมสมควรไดรับโทษจํ าคุกในเรือนจํ า ศาลก็นิยมนํ า
มาตรการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56  มาใช    
ซ่ึงหลักเกณฑการพิจารณาอาจแบงไดเปน 3 ประการ8 ดังนี้

1) เงือ่นไขเกีย่วกับโทษ กลาวคอื ผูกระท ําความผดิทีศ่าลจะรอการลงโทษไดนัน้
ตองเปนผูกระท ําความผดิทีม่คี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ป โดยจะเปนความผดิฐานใดๆ กไ็ด
ซ่ึงศาลจะพจิารณาโทษจํ าคุกนั้นในความผิดแตละกระทงและพิจารณาเปนคดีๆ ไป

2) เงือ่นไขการไมไดรับโทษจ ําคกุมากอน กลาวคอื ผูกระท ําความผดิหรอืจ ําเลยนัน้
จะตองไมไดรับโทษจํ าคุกมากอนคดีที่ศาลกํ าลังจะพิพากษา หรือหากจํ าเลยเคยไดรับโทษจํ าคุก    
มากอน กต็องเปนโทษจํ าคุกที่เกิดจากความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษเทานั้น

3) เงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุ เมื่อพิจารณาเงื่อนไขทั้งสองประการขางตนแลว 
กฎหมายกํ าหนดใหศาลพิจารณาเหตุที่จะอางเพื่อรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษที่กฎหมาย
ก ําหนดไว คอื อาย ุประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย 
อาชพี และส่ิงแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอ่ืนอันควรปรานี ซ่ึงเหตุดังกลาวถือวา
เปนแนวทางในการใชดุลพินิจของศาลที่จะนํ ามาใชในการมีคํ าสั่งใหจํ าเลยไดรับการรอการลงโทษ
และกํ าหนดเงื่อนไขในการคุมประพฤติแกผูกระทํ าความผิด โดยการคุมประพฤติในระหวางรอ   
การกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษนี้ ถือวาเปนมาตรการเสริมเพื่อใหการรอการกํ าหนดโทษหรือ
การรอการลงโทษนั้น สามารถที่จะยับยั้งพฤติกรรมของผูกระทํ าความผิดที่อาจเกิดขึ้นซํ้ าอีกได

การรอการลงโทษจํ าคุกตามมาตรา 56 ดังกลาว ถือวาเปนการใหอํ านาจศาล
สามารถใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ศาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติหรือไมก็ได 
ตามมาตรา 56 วรรค 2

จากการพิจารณามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลากับการรอการลงโทษ
โดยมเีงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 แลวนั้น ทั้งสองมาตรการตางก็มี
วัตถุประสงคในการลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าใหแกผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกซึ่งยังไมมี
ลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ หรือกระทํ าความผิดรายแรงอันเปนอันตรายแกสังคม หรือกระทํ า

                                                          
8 คณิต  ณ นคร ก (2543). เลมเดิม. หนา 385.
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ความผิดโดยมีเหตุบางประการก็ตาม แตก็มีวิธีการใชบังคับที่ตางกัน โดยมาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลานัน้เปนมาตรการทีศ่าลน ํามาใชเพือ่ใหผูกระท ําความผดิถูกจ ํากดัอิสรภาพบาง แตในขณะเดยีวกนั
ผูกระท ําความผดิกย็งัคงสามารถอยูในสงัคมตอไปไดซ่ึงมลัีกษณะทีเ่ขมงวดมากกวาการรอการลงโทษ  
สวนการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 นั้น เปน
กรณีที่กฎหมายมิไดตองการจํ ากัดอิสรภาพของผูกระทํ าความผิดแตอยางใดเลย เพียงแตมีการทํ า
ทณัฑบนไวและใหผูกระท ําความผดิมารายงานตวัตามเวลาทีศ่าลก ําหนดเทานัน้ ซ่ึงจะมคีวามรนุแรง
นอยกวาการคุมขังเปนชวงระยะเวลา

ดวยเหตุดังกลาวผูเขียนจึงมีความเห็นวา การจะนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลามาใชบังคับในประเทศไทยนั้น หากมีการบัญญัติกฎหมายพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให
อํ านาจศาลในการนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้นที่มีความเหมาะสม กอนที่
ผูกระทํ าความผิดจะเขาสูเรือนจํ านั้นเปนเรื่องใหญที่มีความยุงยากและซับซอน เมื่อพิจารณาจาก
ประมวลกฎหมายอาญาที่กํ าหนดใหอํ านาจศาลในการนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกมาใชกับผูกระทํ า
ความผิดที่กระทํ าความผิดไปดวยความจํ าเปน ไมมีพฤติการณที่เปนอันตรายตอสังคมโดยรวมแลว 
ศาลอาจนํ ามาตรการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติมาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาวได 
ซ่ึงเมื่อพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษและเงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุแลว หากนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลามาใชในประเทศไทย ยอมสามารถนํ าหลักเกณฑดังกลาวมาใชรวมกันได เนื่องจาก        
ทั้งมาตรการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติและมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้น   
ตางก็เปนมาตรการที่ศาลอาจนํ ามาใชเพื่อเปนทางเลือกในการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด ซ่ึง    
ไมตองการใหผูกระท ําความผดิเขาสูเรือนจ ําเลย แมวาการรอการลงโทษจะเปนมาตรการทีไ่มตองการ
ควบคมุตวัผูกระท ําความผดิเลย ซ่ึงตางจากมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาทีเ่ปนมาตรการกึง่ควบคมุ
โดยยงัมกีารจ ํากดัเสรภีาพในรางกายของผูกระท ําความผดิบางกต็าม แตการรอการลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 56 นั้น ศาลสามารถกํ าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติตามมาตรา 56 วรรคสอง    
ใหผูกระทํ าความผิดปฏิบัติได  ซ่ึงอาจกํ าหนดใหปฏิบัติขอเดียวหรือหลายขอก็ได เพราะเงื่อนไข
การคุมประพฤติที่บัญญัติไวในกฎหมายนั้นไดกํ าหนดแยกออกเปนขอๆ อยางชัดเจน มิไดบัญญัติ
เพือ่เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการกํ าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติอยางใดก็ไดโดยไรขอบเขต

จากการพิจารณาเงื่อนไขการคุมประพฤติผูกระทํ าความผิดที่กํ าหนดไวใน
มาตรา 56 วรรคสอง ทั้ง 5 ขอ โดยละเอียดแลว ผูเขียนมีความเห็นวาหากนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลามาใชเพือ่เปนเงือ่นไขคมุประพฤตนิัน้ มาตรา 56 วรรคสอง (5) ไดเปดโอกาสใหน ํามาตรการ
ดงักลาวมาใชบังคับได โดยบัญญัติดังนี้
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(5) เงือ่นไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกํ าหนดเพื่อแกไขฟนฟูหรือปองกัน 
มใิหผูกระทํ าความผิดกระทํ าหรือมีโอกาสกระทํ าความผิดขึ้นอีก

เงือ่นไขการคุมประพฤติตามมาตรา 56 (5) นั้น เปนเงื่อนไขการคุมประพฤติ
ที่บัญญัติขึ้นมาใหมเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการคุมประพฤติที่มีอยูเดิม ตามผลของมาตรา 3 แหง      
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532 ซ่ึงเหตุผลในการแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในสวนของเงื่อนไขการคุมประพฤตินี้ ก็เพื่อตองการใหนํ าวิธีการ
ปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดแบบกาวหนามาบังคับใชกับผูกระทํ าความผิดไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น9

เนื่องจากการกํ าหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติในประมวลกฎหมายอาญาเดิมนั้น ยังไมเหมาะสม   
กบัการดแูล และแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดบางประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการแกไข
เพิ่มเติมใหมีขอบเขตของเงื่อนไขการคุมประพฤติใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาจากถอยคํ า
ของเงือ่นไขคมุประพฤติในมาตรา 56 (5) ดังกลาวแลว จะเห็นไดวา กฎหมายไดเปดกวางใหแกศาล 
โดยจะก ําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได ที่จะมีผลเปนการแกไข ฟนฟู หรือปองกันการกระทํ าความผิดซํ้ า  
ซ่ึงมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานัน้เปนมาตรการทีส่ามารถแกไข ฟนฟ ูหรือปองกนัการกระท ําผิด
ซ้ํ าไดเพราะสามารถสนองวตัถุประสงคของการลงโทษไดทกุประการดงัไดวเิคราะหมาแลวในหัวขอ
4.1.1 ขางตน อีกทั้งเงื่อนไขการคุมประพฤติดังกลาวก็มิไดจํ ากัดขอบเขต หรือรูปแบบของการนํ า
มาตรการตางๆ มาใชกบัผูกระท ําความผดิ จงึเปนการเปดโอกาสใหศาลสามารถใชดลุพนิจิในการก ําหนด
มาตรการที่เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดอยางกวางขวาง

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูเขียนจึงเห็นวา หากนํ ามาตรการคุมขัง     
เปนชวงระยะเวลามาใชบังคับในฐานะเปนเงื่อนไขหนึ่งของการคุมประพฤติยอมทํ าใหมาตรการ   
ดงักลาวสามารถน ํามาใชบงัคบัไดงายมากขึน้ เนือ่งจากไมตองแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิหงกฎหมาย   
ทีม่อียูเลย และเปนการใชตวับทกฎหมายทีใ่หอํ านาจไวใหเกดิประโยชนสูงสดุ อีกทัง้เงือ่นไขเกีย่วกบั
เหตแุละเงือ่นไขเกีย่วกับโทษที่จะนํ ามาพิจารณานั้นก็ใชหลักการเดียวกัน เพียงแตการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาจะมีความเขมงวดมากกวาการคุมประพฤติตามปกติเทานั้น ดังนี้ หากศาลจะนํ ามาตรการ
ดังกลาวมาใช  ตองเปนกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดโดยใหรอการลงโทษ  
โดยก ําหนดเงือ่นไขคมุประพฤตใิหผูกระท ําความผดิตองเขาสูศนูยคุมขังเปนชวงระยะเวลาตามที่ศาล
เห็นสมควร โดยข้ึนอยูกับผูกระทํ าความผิดแตละราย ซ่ึงอาศัยอํ านาจตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                          
9 บันทึกหลักการและเหตุผลทายพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10)

พ.ศ. 2532.
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มาตรา 56 วรรคสอง (5) จึงไมมีความจํ าเปนตองออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการคุมขัง       
เปนชวงระยะเวลาขึ้นใชบังคับ

เมื่อศาลนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับกับผูกระทํ า     
ความผดิแลว สงผลใหผูกระทํ าความผิดตองเขาสูศูนยคุมขังตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศาลกํ าหนด
ไวในค ําพพิากษา จนครบก ําหนดระยะเวลาตามค ําพพิากษา สวนหลักเกณฑการใชบงัคบัจะเปนเชนไร
ก็เปนหนาที่ของกรมราชทัณฑที่จะเปนผูพิจารณาหลักเกณฑขึ้นมาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิด  
ดงักลาวในขณะที่อยูในศูนยคุมขัง ซ่ึงอาจออกเปนกฎกระทรวงขึ้นใชบังคับกับมาตรการดังกลาวได 
อันจะทํ าไดงายกวาการออกกฎหมายพิเศษขึ้นใชบังคับ หากมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา
สามารถนํ ามาใชไดจริงนอกจากจะชวยแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดใหกลับตนเปนคนดีไดแลว     
ยังทํ าใหผูกระทํ าความผิดสามารถใชชีวิตอยูในสังคมตอไปไดตามปกติ ในขณะเดียวกันผูกระทํ า
ความผดิดงักลาวกย็งัคงไดรับผลจากการกระท ําความผดิของตนอยูบาง อันเปนการเปดโอกาสใหศาล
สามารถนํ ามาตรการดังกลาวมาใชใหเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิดแตละคนได และทํ าใหรูปแบบ
ของการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ านั้นมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นดวย

4.2.2 กรณีผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น
หากศาลพจิารณาแลวเหน็วาเปนการกระท ําความผดิเลก็นอย ซ่ึงผูกระท ําความผดิ

อาจกระท ําโดยความประมาท หรือผิดพลาดไป หรือกระทํ าความผิดขึ้นเปนครั้งแรก โดยผูกระทํ า
ความผดิดงักลาวมกัไมมลัีกษณะเปนอาชญากรอาชพี แตศาลเหน็สมควรลงโทษจ ําคกุผูกระท ําความผดิ
ดงักลาว ศาลกม็กัจะมดีลุพนิจิในการลงโทษผูกระท ําความผดิซึง่มรีะยะเวลาสัน้ หากผูกระท ําความผดิ
ดงักลาวตองเขาสูเรือนจ ํายอมถูกตดัออกจากสงัคมชัว่คราว และมมีลทนิตดิตวัอันเปนตราบาปแกผูกระท ํา
ความผิดไปตลอดชีวิต ซ่ึงในปจจุบันประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุก    
ในเรอืนจ ําสํ าหรบัผูกระทํ าความผดิซ่ึงตองโทษระยะสัน้ไวสองประการ โดยเปนกรณทีีศ่าลพจิารณา
แลวเห็นสมควรลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดไมเกิน 3 เดือน ศาลอาจใชอํ านาจตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 23 เปลีย่นโทษจ ําคกุเปนกกัขงัไมเกนิ 3 เดอืน หรืออาจใชอํ านาจตามมาตรา 55
ลงโทษจํ าคุกใหนอยลงอีกเพียงใดก็ได และหากเปนกรณีที่ศาลลงโทษปรับดวย ศาลอาจกํ าหนด
โทษจํ าคุกใหนอยลงหรือจะยกโทษจํ าคุกเสีย คงใหปรับแตเพียงอยางเดียวก็ไดแลวแตศาลจะเห็น
สมควร  แตตามมาตรา 55 นั้นเปนเพียงบทบัญญัติเพื่อใหผูกระทํ าความผิดไดรับผลจากการลงโทษ
จํ าคุกนอยลงเทานั้น แตก็มิไดทํ าใหผูกระทํ าความผิดหลุดพนจากการการจํ าคุกในเรือนจํ าไปได 
เวนแตศาลจะพิพากษาลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย กฎหมายจึงให
อํ านาจศาลในการใชดุลพินิจยกโทษจํ าคุก และคงใหปรับแตเพียงประการเดียว จึงจะทํ าใหผูกระทํ า
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ความผดิไมตองถูกจ ําคกุในเรอืนจ ําได ซ่ึงศาลน ําไปใชไดอยางจ ํากดัและไมคอยนยิมน ํามาใช จงึถือไดวา
มาตรา 55 นี้ยังไมใชมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกอยางแทจริง

สวนโทษกักขังนี้เปนโทษที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อเปนวิธีการที่หลีกเล่ียงผอนคลาย
ไมใหศาลลงโทษจํ าคุกโดยไมจํ าเปน สํ าหรับผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกระยะสั้น ซ่ึงกระทํ า
ความผิดเพียงเล็กนอยและยังไมสมควรที่จะถูกจํ าคุกในเรือนจํ าเพราะอาจสงผลเสียตอผูกระทํ า
ความผิดมากกวาผลดี โดยโทษกักขังนี้เปนโทษที่เปลี่ยนมาจากโทษอื่นๆ ทั้งสิ้น ซ่ึงในประมวล
กฎหมายอาญาไมมีความผิดใดที่กฎหมายบัญญัติใหผูกระทํ าความผิดตองรับโทษกักขังโดยตรง 
เปนแตเพยีงผูกระท ําความผดิไดรับโทษอืน่ เชน จ ําคกุ หรือปรบั แลวเปลีย่นมาเปนโทษกกัขงัเทานัน้
โดยโทษกกัขงัที่จะใชแกผูกระทํ าความผิดนั้นอาจเกิดขึ้นจากกรณีดังตอไปนี้10

1. เปลี่ยนมาจากโทษจํ าคุก (มาตรา 23)
2. เปลีย่นมาจากโทษปรบั กรณไีมยอมเสยีคาปรบั หรือศาลสงสยัวาจะหลกีเลีย่ง

ไมชํ าระคาปรับ (มาตรา 29)
3. ขดัขนืคํ าพิพากษาใหริบทรัพยสิน (มาตรา 37)
4. ไมยอมทํ าทัณฑบนหรือยอมทํ าแตหาประกันไมได (มาตรา 46)
5. ไมชํ าระเงินตามศาลสั่งเมื่อทํ าผิดทัณฑบน (มาตรา 47)
ในการน ํามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับในประเทศไทยตอไปนั้น 

ผูเขยีนจะวเิคราะหเพยีงกรณกีารกกัขงัซึง่เปลีย่นมาจากโทษจ ําคกุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23
และการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 เทานั้น  
 

4.2.2.1 การเปล่ียนโทษจํ าคุกเปนโทษกักขัง
เงือ่นไขของการเปลีย่นโทษจ ําคกุเปนโทษกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 23 นัน้ไดแก
(1)  ตองเปนการกระทํ าความผิดที่มีโทษจํ าคุก
(2)  ความผิดนั้นศาลจะลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือน
(3) ผูกระท ําความผดิไมเคยรบัโทษจ ําคกุมากอนหรือปรากฏวาเคยไดรับ

โทษจ ําคุกมากอนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                                          
10 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2549). คํ าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (พิมพครั้งที่ 9). หนา 825.

DPU



128

ลักษณะของโทษกกัขงันัน้กฎหมายไดก ําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 24 โดยก ําหนดใหผูกระท ําความผดิซึง่ตองโทษกกัขงั ถูกกกัตวัไวในสถานทีก่กัขงัซึง่ก ําหนดไว
อันมใิชเรือนจํ า สถานีตํ ารวจ หรือสถานที่ควบคุมตัวผูตองหาหรือพนักงานสอบสวน หรือหากศาล
เหน็เปนการสมควรจะสัง่ใหกกัขงัผูกระท ําความผดิไวในทีอ่ยูอาศยัของผูนัน้เองหรอืของผูอ่ืนทีย่นิยอม
รับผูนัน้ไว หรือสถานทีอ่ื่นอนัอาจกกัขงัได เพือ่ใหเหมาะสมกบัประเภทหรอืสภาพของผูถูกกกัขงักไ็ด
แตถาความปรากฏแกศาลวา การกักขังไวในสถานที่ดังกลาวมาขางตนนั้นอาจกอใหเกิดอันตราย  
แกผูกระทํ าความผิด หรือทํ าใหผูตองพึ่งพาผูกระทํ าความผิดดังกลาวตองเดือดรอนเกินสมควร หรือ
มพีฤตกิารณพเิศษประการอืน่ทีแ่สดงใหเหน็วาไมสมควรกกัขงัผูกระท ําความผดิไวในสถานทีด่งักลาว
ศาลอาจมคี ําส่ังใหกกัขงัผูกระท ําความผดิไวทีอ่ื่นซึง่มใิชทีอ่ยูอาศยัของผูกระท ําความผดินัน้โดยไดรับ
ความยนิยอมจากเจาของหรอืผูครอบครองสถานทีก่ไ็ด ซ่ึงศาลอาจตัง้เจาของหรอืผูครอบครองดงักลาว
เปนผูควบคุมดูแล และใหถือวาผูนั้นเปนเจาพนักงานของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญานี้ดวย

จากบทบญัญตัดิงักลาวเมือ่พจิารณาแลวจะเหน็ไดวา การลงโทษกกัขงันัน้
แมจะมใิชโทษจํ าคุก แตลักษณะของโทษกักขังนั้น ยังเปนการจํ ากัดเสรีภาพในรางกายของผูกระทํ า
ความผดิเชนเดียวกับการลงโทษจํ าคุก แตลักษณะของโทษกักขังจะเบากวาโทษจํ าคุก ศาลจึงอาจนํ า
โทษกกัขงัมาใชแทนการลงโทษจ ําคกุไดเมือ่ศาลพจิารณาเงือ่นไขเกีย่วกบัโทษแลวปรากฏวาผูกระทํ า
ความผดิถูกศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือน ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจํ าคุกมากอน 
หรือปรากฏวาเคยไดรับโทษจํ าคุกมากอนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่กระทํ าโดยประมาท หรือ
ความผดิลหโุทษ ศาลจะพิพากษาลงโทษกักขังไมเกิน 3 เดือนแทนโทษจํ าคุกนั้นก็ได แมผูกระทํ า
ความผิดจะไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุกอันจะเปนมลทินติดตัวแกผูกระทํ าความผิด แตลักษณะ
ของโทษทีผู่กระทํ าความผิดไดรับก็ไมตางจากจํ าคุกมากนัก เพราะผูกระทํ าความผิดยังคงตองอยูใน
สถานที่ที่กํ าหนดจนครบกํ าหนดเวลาตามคํ าพิพากษาของศาล อันเปนการตัดผูกระทํ าความผิด   
ออกจากสงัคมชั่วคราว หากนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาว
นาจะเปนการดีมากกวา เนื่องจากผูกระทํ าความผิดยังสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ แต  
ในขณะเดียวกันผูกระทํ าความผิดยังคงตองถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายอยูในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
ท ําใหผูกระทํ าความผิดยังคงสามารถทํ างาน อยูดูแลครอบครัวไดตามปกติ ซ่ึงการนํ ามาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลามาใชยอมเปนดลุพนิจิของศาล หากศาลเหน็วาผูกระท ําความผดิยงัไมควรถกูกกัขงั
อันจะเปนการตัดผูกระทํ าความผิดออกจากสังคมติดตอกันเปนเวลาชั่วคราว ศาลก็อาจนํ ามาตรการ
คมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือนได ซ่ึงอาจเปน
ทางเลอืกหนึง่ของศาลในการพิพากษาลงโทษจํ าคุกระยะสั้นแกผูกระทํ าความผิดนอกจากการเปลี่ยน
โทษจ ําคุกเปนกักขังตามมาตรา 23 และการยกโทษจํ าคุกตามมาตรา 55 ดังกลาวขางตน
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4.2.2.2 การกักขังแทนคาปรับ
นอกจากการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา มาใชโดยนํ าเงื่อนไข

เกี่ยวกับโทษในเรื่องการเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนโทษกักขังมาใชบังคับไดแลว การกักขังแทนคาปรับ
กน็าจะเปนอีกกรณหีนึง่ซ่ึงอาจน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชได เนือ่งจากในตางประเทศ
ไดมกีารน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัการจ ําคกุแทนคาปรบั ซ่ึงในกรณดีงักลาวนี้
กฎหมายของ Australian Capital Territory และกฎหมายของประเทศองักฤษมไิดบญัญตัใิหน ํามาตรการ
คมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชแทนการลงโทษจ ําคกุแทนคาปรบัได แตกฎหมายของมลรฐันวิเซาทเวลส
บัญญัติใหนํ ามาตรการดังกลาวมาใชไดไวอยางชัดเจน โดยนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ไมมีเงิน
ชํ าระคาปรับ ซ่ึงไดกํ าหนดหลักเกณฑตางๆ ไวในสวนที่ 4 หมวดที่ 6 ของพระราชบัญญัติ Fines Act 
1996 กลาวคือ เมื่อผูกระทํ าความผิดซึ่งไมสามารถชํ าระคาปรับตามคํ าพิพากษาได ศาลอาจมีคํ าส่ัง
ใหจ ําคุกแทนคาปรับได โดยผูถูกจํ าคุกแทนคาปรับ (fine defaulter) อาจถกูจํ าคุกในศูนยจํ าคุกซึ่งอยู
ในเรือนจํ า (Correctional center) โดยผูถูกจํ าคุกแทนคาปรับดังกลาวอาจยื่นคํ ารองตอคณะกรรมการ
ราชทัณฑใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแทนการจํ าคุกดังกลาวได หากคณะกรรมการ
ราชทณัฑพจิารณาแลวเหน็สมควรใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาแทนการจ ําคุกแทนคาปรับ
กจ็ะมคี ําสัง่เปนลายลักษณอักษรอนญุาตใหใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา และก ําหนดระยะเวลา
ใหผูถูกจํ าคุกแทนคาปรับเขาไปอยูในศูนยคุมขัง11 ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะตองไปรายงานตัว ตามวัน 
เวลาที่กํ าหนดไวในแตละสัปดาห โดยระยะเวลาในการถูกจํ าคุกแทนคาปรับนั้นคํ านวณจํ านวนวัน
ทีต่องถูกจํ าคุกจากจํ านวนคาปรับที่คางชํ าระอยู ซ่ึงถืออัตราคาปรับ $120 ตอ 1 วัน  และระยะเวลา
ในการจ ําคกุทัง้หมดตองไมนอยกวา 1 วนัแตไมเกนิ 3 เดอืน12 สวนการค ํานวณระยะเวลาในการคมุขงั
โดยใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้น จะคํ านวณตามอัตราคาปรับที่คางชํ าระอยูโดยถืออัตรา
คาปรับ $120 ตอ 1 วนัของระยะเวลาคุมขังเปนชวงระยะเวลาซึ่งใน 1 ชวงเวลามี 2 วัน13 ดังนี้      
หากผูตองโทษจํ าคุกแทนคาปรับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแทน ตองถืออัตราคาปรับ 
$240 ตอการจ ําคกุ 1 ชวงเวลา และระยะเวลาในการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้นตองไมนอยกวา      
1 ชวงเวลา แตตองไมมากกวา 45 ชวงเวลา และหากผูตองโทษจํ าคุกแทนคาปรับกระทํ าความผิดอื่น
ซ่ึงตองโทษจํ าคุกแทนคาปรับและใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแทนการจํ าคุกดังกลาวขึ้นอีก 

                                                          
11 Fines Act 1996, มาตรา 89.
12 Fines Act 1996, มาตรา 90 (1).
13 Fines Act 1996, มาตรา 90 (2).
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กจ็ะตองนบัระยะเวลาในการจ ําคกุแทนคาปรบัโดยใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาในความผดิอ่ืน
ตามหมายจ ําคุกของศาลตอเนื่องกันไปโดยไมรวมระยะเวลาทั้งหมดเขาดวยกัน14

เมือ่พจิารณาหลกัเกณฑการลงโทษจ ําคกุแทนคาปรบัของมลรฐันวิเซาทเวลส
ดังกลาวแลว หากนํ ามาปรับใชกับประเทศไทยก็อาจเทียบเคียงไดกับหลักกฎหมายเรื่องการกักขัง
แทนคาปรบัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 กลาวคอื เมือ่ศาลมคี ําพพิากษาใหผูกระท ําความผดิ
ตองโทษปรับแลว แตผูกระทํ าความผิดไมชํ าระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลพิพากษา   
ผูนัน้จะตองถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือมิฉะนั้นจะตองถูกกักขังแทนคาปรับ แตหากศาลเห็นวา
มีเหตุอันควรสงสัยวาผูกระทํ าความผิดจะหลีกเล่ียงไมชํ าระคาปรับ ศาลอาจสั่งเรียกประกันหรือ   
จะสัง่กกัขงัแทนคาปรบัแทนไปพลางกอนกไ็ด โดยวธีิการกกัขงัแทนคาปรบันัน้ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 30 ไดมีการยกเลิกกฎหมายเดิมและไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับไว
อยางชดัแจงในพระราชบญัญตัแิกไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่ 15) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมผีลใชบงัคบั
ตัง้แตวนัที ่9 มกราคม 2546 เปนตนมา โดยก ําหนดใหการกกัขงัแทนคาปรบันัน้ ใหถอือัตรา 200 บาท
ตอหนึ่งวัน และไมวาจะกระทํ าความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง หามกักขังเกินกํ าหนด 1 ป
เวนแตศาลสั่งปรับตั้งแต 80,000 บาท ขึ้นไป ศาลอาจสั่งใหกักขังแทนคาปรับเกินกวา 1 ปได แตตอง
ไมเกิน 2 ป โดยศาลตองกลาวไวในคํ าพิพากษาอยางชัดแจง หากไมส่ังไวก็กักขังแทนคาปรับ       
ไดเพียง 1 ป15  โดยการค ํานวณระยะเวลานั้นใหนับวันเริ่มกักขังแทนคาปรับเขาดวย และใหนับเปน 
1 วนัเตม็โดยไมตองคํ านึงถึงจํ านวนชั่วโมง และหากผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษปรับนั้นถูกคุมขัง
กอนศาลพพิากษา ใหหักจํ านวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจํ านวนเงินคาปรับ โดยถืออัตรา 200 บาท
ตอ 1 วนั เวนแตผูนั้นจะตองคํ าพิพากษาใหลงโทษทั้งจํ าคุกและปรับ ตองหักจํ านวนวันที่ถูกคุมขัง
ออกจากเวลาจ ําคกุตามมาตรา 22 กอน เหลือเทาใดจงึจะหกัออกจากเงนิคาปรบั หากผูกระท ําความผดิ
ถูกกกัขงัแทนคาปรบัครบก ําหนดแลวจะถกูปลอยตวัในวนัถัดจากวนัทีค่รบก ําหนด แตถาน ําเงนิคาปรบั
มาชํ าระครบถวนแลว ใหปลอยตัวไปทันที

จากบทบัญญัติดังกลาวแมกฎหมายไทยจะใชการกักขังแทนคาปรับ    
ในกรณทีีศ่าลพพิากษาลงโทษปรบัผูกระท ําความผดิแตผูนัน้ไมสามารถช ําระคาปรบัตามค ําพพิากษาได
กต็าม ซ่ึงในตางประเทศใชวิธีการจํ าคุกแทนคาปรับ แมจะใชถอยคํ าที่แตกตางกันแตวัตถุประสงค
ของการกักขังแทนคาปรับหรือการจํ าคุกแทนคาปรับนั้น ตางก็ตองการใหผูกระทํ าความผิดซึ่งศาล
พพิากษาใหตองโทษปรับ แตผูนั้นไมสามารถชํ าระคาปรับไดภายในกํ าหนดเวลาที่กฎหมายกํ าหนด 

                                                          
14 Fines Act 1996, มาตรา 93.
15 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 1835/2524.
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สามารถชดใชคาปรับโดยยอมถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายตามระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด ซ่ึงใน
ตางประเทศกํ าหนดใหสถานที่ในการจํ าคุกนั้นอาจเปนเรือนจํ า หรือในกรณีที่ศาลเห็นสมควรนํ า
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช ผูกระทํ าความผิดก็ตองเขาสูศูนยคุมขังตามที่ศาลกํ าหนดได 
สวนในประเทศไทยกฎหมายกํ าหนดใหนํ าการกักขังมาใชแทนคาปรับ ซ่ึงสถานที่สํ าหรับกักขังนั้น
ตองมิใชเรือนจํ า  สถานีตํ ารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน และศาลจะสั่ง
ใหกกัขงัในทีอ่ยูอาศยัของผูกระท ําความผดิเอง หรือสถานทีอ่าศยัของผูอ่ืนโดยเจาของหรอืผูครอบครอง
ยนิยอมไมได16 ตางจากการกักขังในกรณีปกติทั่วไป ทํ าใหผูกระทํ าความผิดตองถูกกักขังในสถานที่
กักขังโดยเฉพาะตามระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด อันเปนการจํ ากัดเสรีภาพของผูกระทํ าความผิด  
ช่ัวคราว แมจะไมรายแรงเทากบัการจ ําคกุในเรอืนจ ํา แตผูกระท ําความผดิซึง่ถูกกกัขงัยอมไมสามารถ
ไปทํ างาน หรือรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวไดตามปกติ เนื่องจากกฎหมายมิไดใหอํ านาจไว 
อันทํ าใหผูกระทํ าความผิดตองถูกตัดออกจากสังคมเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก ําหนด ซ่ึงขึน้อยูกับคาปรับที่ผูนั้นจะตองชํ าระ โดยในกรณีทั่วไปก็มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป เวนแต
กรณพีเิศษทีผู่กระท ําความผดิทีศ่าลพพิากษาปรบัตัง้แต 80,000 บาทขึน้ไป ศาลอาจสัง่กกัขงัแทนคาปรบั
ไดเกนิกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวหากผูกระทํ าความผิดตองถูกกักขังเปนเวลานาน
ยอมสงผลตอวิถีการดํ าเนินชีวิตในสังคม และความสัมพันธในหนาที่การงานและครอบครัวโดยตรง

ดวยเหตดุงักลาวมาขางตน ผูเขยีนจงึมคีวามเหน็วา หากมกีารน ํามาตรการ
คุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษกักขังแทนคาปรับยอมนาจะเปนผลดี
ตอผูกระท ําความผดิมากกวาการกกัขงัแทนคาปรบัทีใ่ชอยูในปจจบุนั ซ่ึงผูกระท ําความผดิทีต่องโทษ
ปรับนั้น ความจริงแลวยอมเปนผูกระทํ าความผิดที่ไมรายแรง เพราะศาลไมตองการจํ ากัดเสรีภาพ
ในรางกายอยางการลงโทษจ ําคกุ แตตองการกกัขงัเพือ่บงัคบัเอาคาปรบัเทานัน้ อันจะสงผลใหผูกระท ํา
ความผดิยงัคงสามารถดํ าเนินชีวิตของตนไดตามปกติในวันธรรมดา สวนวันหยุดจึงเขาสูศูนยคุมขัง
เพือ่ชํ าระคาปรับ และเพื่อใหสอดคลองกับการกักขังเดิมที่มีอยู ผูเขียนจึงเห็นสมควรใหมีการกักขัง
ในวนัหยดุแทนคาปรบัเพิม่เขามาอกีมาตรการหนึ่งเพื่อศาลจะไดนํ ามาใชเปนทางเลือกในการลงโทษ
กักขังแทนคาปรับ โดยมาตรการดังกลาวจะบัญญัติขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อใชสํ าหรับการลงโทษกักขัง
แทนคาปรบัโดยเฉพาะ เนือ่งจากมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานัน้เปนกรณทีีศ่าลพพิากษาลงโทษ
จํ าคุกผูกระทํ าความผิด แตศาลเห็นสมควรใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ      
อันเปนทางเลือกหนึ่งของศาลในการพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด ดังนี้จึงอาจนํ าหลักการ
ของมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชเปนแนวทางสํ าหรับการกักขังเปนชวงระยะเวลาไดดวย 

                                                          
16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 วรรค 2.
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หากมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาสามารถน ํามาใชเปนแนวทางในการลงโทษกกัขงัแทนคาปรบัได
ยอมสงผลดตีอผูกระท ําความผดิไดมากยิง่ขึน้ เพราะนอกจากจะท ําใหผูกระท ําความผดิยงัคงมศีกัยภาพ
ในการด ําเนนิชวีติอยูในสงัคมไดตอไป ความสมัพนัธในครอบครวัของผูกระท ําความผดิกไ็มส่ันคลอน
แลว ยังทํ าใหผูกระทํ าความผิดเล็กนอย ซ่ึงยากจนไมมีเงินเสียคาปรับจริงๆ สามารถยังคงทํ างาน   
หาเงนิเพือ่มาชํ าระคาปรับใหครบตามที่ศาลกํ าหนดกอนครบกํ าหนดเวลาจํ าคุกที่ศาลกํ าหนดไดดวย

4.2.3 กรณีผูกระทํ าความผิดท่ีเคยตองโทษจํ าคุกมากอน
ในปจจุบันประเทศไทยไดนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามาใช เพื่อให

สอดคลองกับมาตรฐานขั้นตํ่ าขององคการสหประชาชาติวาดวยมาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุม       
ผูกระทํ าความผิด หรือขอกํ าหนดโตเกียว (The Tokyo Rules) เพือ่น ํามาใชแทนการลงโทษจํ าคุก  
ในเรือนจํ า โดยประเทศไทยไดมีการนํ าบางมาตรการมาใชกับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่ไมมี
ลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ หรือเปนความผิดที่ไมรายแรง ซ่ึงในบางครั้งผูกระทํ าความผิด         
อาจกระท ําไปโดยมเีหตปุจจยับางประการ มไิดเกดิมากจากพฤตนิสัิยทีแ่ทจรงิ มาตรการทีศ่าลมกัน ํามาใช
เพื่อเล่ียงโทษจํ าคุกแกผูกระทํ าความผิดดังกลาวไดแก การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ 
ซ่ึงศาลสามารถใชอํ านาจโดยอาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 นอกจากนี้ศาลอาจนํ ามาตรการ
อ่ืนทีก่ฎหมายก ําหนดใหอํ านาจไวมาใชเพื่อเล่ียงการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าไดอีก เชน การเปลี่ยน
โทษจ ําคกุเปนกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 กด็ ีการบงัคบัโทษปรบัแลวยกโทษจ ําคกุ
เสยีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  55 เปนตน โดยตางกม็รูีปแบบและวธีิการทีแ่ตกตางกนัออกไป
เมื่อพิจารณาเงื่อนไขของมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกที่ใชบังคับอยูในปจจุบันแลว ผูเขียนเห็นวายังมี
ชองวางบางประการที่ผูกระทํ าความผิดบางประเภทยังไมสมควรถูกลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าเชนกัน 
แตไมสามารถนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกตามที่กฎหมายกํ าหนดไวมาใชได เนื่องจากติดเงื่อนไข
บางประการ ทํ าใหผูกระทํ าความผิดตองถูกลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าโดยไมจํ าเปน

ตามแนวคิดทางดานอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยาตลอดจนระบบกฎหมายไทย
ตางตองการที่จะเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าใหแกผูกระทํ าความผิดที่กระทํ าความผิดเล็กนอย หรือ
กระท ําความผิดไปโดยมีสาเหตุปจจัยบางประการ หรือกระทํ าความผิดโดยประมาท เปนตน หรือ   
ผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น กลาวคือ ศาลลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือน หากผูกระทํ า
ความผิดมีลักษณะเขาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกํ าหนด และศาลเห็นสมควรใหใชมาตรการเลี่ยง    
โทษจ ําคกุดงักลาวแลว มาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า จึงจะมีผลใชบังคับ โดยในสวนดุลพินิจ
ของศาลนั้น กฎหมายไทยไดมีขอจํ ากัดในการใชดุลพินิจของศาลเกี่ยวกับการนํ ามาตรการเลี่ยง  
โทษจ ําคกุในเรือนจํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดนอยอยูแลว ซ่ึงหากเขาเกณฑตามที่กฎหมายกํ าหนด
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ศาลกม็กัจะน ํามาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุมาใชกบัผูกระท ําความผดิทีม่คีวามเหมาะสมเสมอ โดยเฉพาะ
กบัผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น

การใชดุลพินิจของศาลในการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ านี้ ผูเขียนเห็นดวยที่ควร
ก ําหนดใหอํ านาจศาลทีจ่ะสามารถใชดลุพนิจิไดอยางกวางขวาง เนือ่งจากการพจิารณาถงึองคประกอบ
เหตปุจจยัตางๆ เกีย่วกบัตวัผูกระท ําความผดิ พฤตกิารณแวดลอม สภาพความผดิ ตลอดจนปจจยัอ่ืนๆ
ก็ยากที่จะกํ าหนดใหมีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือมีหลักเกณฑวิธีการใชดุลพินิจใหแนนอนได      
แตในบางกรณีแมผูกระทํ าความผิดจะมีลักษณะที่ครบองคประกอบตามที่กฎหมายกํ าหนดไวก็ตาม 
แตก็ไมอาจแบงแยกความเหมาะสมของผูกระทํ าความผิดที่สมควรจะไดรับการเลี่ยงโทษจํ าคุก      
ไดอยางถูกตองเสมอไป อันทํ าใหศาลถูกจํ ากัดการใชดุลพินิจเพื่อใชมาตรการดังกลาวแกผูกระทํ า
ความผิดที่ยังไมสมควรจะถูกลงโทษจํ าคุกไดทุกกรณี อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติ     
หลักเกณฑตางๆ เกีย่วกบัมาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุนัน้ไดใชบงัคบัมาเปนเวลานานโดยไมมกีารปรบัปรงุ
แกไขใหทนัสมยัมากขึน้ ซ่ึงในอดตีตอนบญัญตัมิาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุขึน้ใชนัน้ แนวคดิในการแกไข
ฟนฟผููกระทํ าความผิด ความเขาใจและการตระหนักถึงผลกระทบจากการลงโทษจํ าคุกระยะสั้นนั้น
ยงัมนีอย ตลอดจนยังไมมีการนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ ารูปแบบใหมๆที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ในการนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดแทนเรือนจํ าอีกดวย

โดยชองวางที่อาจนํ ามาซึ่งการจํ ากัดอํ านาจศาลในการใชดุลพินิจที่ไมเหมาะสม
ไดแก ในกรณขีองการรอการลงโทษตามมาตรา 56 หรือการเปลีย่นโทษจ ําคกุเปนกกัขงั ตามมาตรา 23
นัน้ ตางกไ็ดก ําหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัการไมไดรับโทษจ ําคกุมากอนวา ผูกระท ําความผดิหรือจ ําเลยนัน้
จะตองไมไดรับโทษจํ าคุกมากอนคดีที่ศาลกํ าลังจะพิพากษาเพราะเห็นวา ผูกระทํ าความผิดที่เคยรับ
โทษจ ําคกุมาแลวกไ็มมปีระโยชนทีจ่ะไดรับการเลีย่งโทษจ ําคกุอกีตอไป เวนแตกรณทีีจ่ ําเลยเคยไดรับ
โทษจ ําคกุมากอน กต็องเปนโทษจ ําคกุทีเ่กดิจากความผดิทีไ่ดกระท ําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
เทานัน้ ศาลจึงจะใชดุลพินิจรอการลงโทษได ซ่ึงชองวางของกฎหมายดังกลาว คอื กรณีที่ผูกระทํ า
ความผิดซึ่งเคยไดรับโทษจํ าคุกมากอนแลวในความผิดที่กระทํ าโดยเจตนา และไดรับโทษจํ าคุก   
ซ่ึงเปนระยะเวลาสั้นในเรือนจํ ามาจนครบกํ าหนดตามคํ าพิพากษาแลว หลังจากไดออกจากเรือนจํ า
มาหลายสิบปก็มีความประพฤติดีมาตลอด สามารถอยูในสังคมไดตามปกติ ประกอบอาชีพการงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตตลอดมา เปนพลเมืองดีของสังคม แตการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันในสังคม 
อาจกระท ําความผิดดวยความพลั้งพลาดหรือประมาทขึ้นมาได ซ่ึงการกระทํ าดังกลาวไมไดเกิดจาก
เจตนาชั่วรายเลย และความผิดที่กระทํ านั้นไมมีความรุนแรงที่บุคคลดังกลาวจะตองถูกจํ าคุกอีก 
หากศาลจะใชมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกโดยการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติหรือใช   
การกักขังแทนโทษจํ าคุกก็ไมอาจทํ าได เนื่องจากมีขอจํ ากัดตามกฎหมาย เพราะมาตรา 56 และ
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มาตรา 23 ใหศาลใชดุลพินิจไดก็ตอเมื่อตองปรากฏวาผูกระทํ าความผิดนั้นไมเคยไดรับโทษจํ าคุก
มากอน หรือไดรับโทษจํ าคุกมากอนแตตองเปนโทษที่กระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
เทานัน้ หากผูกระท ําความผดินัน้เคยไดรับโทษจ ําคกุจากการกระท ําโดยเจตนา ศาลกไ็มอาจใชวธีิการ
เล่ียงโทษจ ําคกุดงักลาวไดเลย แมจะมพีระราชบญัญตัลิางมลทนิออกมาในเวลาตางๆ เพือ่ชวยลบลาง
ผลของโทษจํ าคุกในกรณีเชนนี้ แตพระราชบัญญัติลางมลทินก็มิไดนํ ามาใชอยางสมํ่ าเสมอ อีกทั้ง
การลางมลทนินีจ้ะมผีลแกนกัโทษทีเ่คยไดรับโทษจ ําคกุทัง้หมดทกุคน มไิดมกีารน ํามาใชกบันกัโทษ
ทีม่คีวามประพฤติดีหลังจากพนโทษโดยเฉพาะดวย
 ผูเขยีนมคีวามเหน็วา หากน ํามาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํารูปแบบอืน่ๆ
มาใชในประเทศไทยนาจะท ําใหมาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุของไทยมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ และท ําให
ศาลมีทางเลือกในการพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดที่ไมรายแรง หรือผูกระทํ าความผิด   
ซ่ึงตองโทษจ ําคกุระยะสัน้ไดมากขึน้ และหากน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาทีผู่เขยีนไดน ําเสนอนัน้
มาใชบงัคบัในประเทศไทย  แมจะน ํามาใชบงัคบัโดยอาศยัอํ านาจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
โดยเปนกรณีที่ศาลรอการลงโทษ และกํ าหนดใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาเปนเงื่อนไข
คมุประพฤตใิหผูกระท ําความผดิปฏบิตักิต็าม หรือการน ํามาใชเพือ่เปนทางเลอืกใหแกศาลในการลงโทษ
จ ําคกุระยะสัน้นอกเหนือจากการเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง ตามมาตรา 23 และการยกโทษจํ าคุก
ตามมาตรา 55 แลวก็ตาม เพื่อใหมาตรการดังกลาวสามารถนํ ามาใชไดอยางกวางขวางกับผูกระทํ า
ความผิดทุกคนที่ศาลเห็นวามีความเหมาะสม จึงควรพิจารณาถึงชองวางทางกฎหมายของมาตรการ
รอการลงโทษ และการเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง เพื่อนํ ามาพัฒนาและแกไขปญหาดังกลาวที่อาจ
เกดิขึน้โดยอาศัยกฎหมายของตางประเทศมาเปนแนวทางในการวิเคราะห

ในตางประเทศไมวาจะเปนประเทศออสเตรเลียกฎหมายของ Australian Capital 
Territory เพยีงก ําหนดใหมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามผีลใชบงัคบัไดกต็อเมือ่ ผูกระท ําความผดิ
ถูกศาลตดัสนิวาการกระท ําของตนเปนความผดิ และศาลพพิากษาลงโทษจ ําคกุส ําหรับความผดินัน้17

อันเปนการใหดุลพินิจศาลอยางเต็มที่ในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ า
ความผดิทีเ่หมาะสม ไมวาผูนัน้จะเคยตองโทษจ ําคกุมากอนหรือไมกต็าม อีกทัง้ในมลรฐันวิเซาทเวลท
กไ็ดก ําหนดเงือ่นไขวา ผูกระท ําความผดิตองเปนบคุคลทีศ่าลมคี ําพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ป
หรือหากกระท ําความผดิอ่ืนขึน้อกีภายหลงั ระยะเวลาทีศ่าลพพิากษาลงโทษจ ําคกุรวมกนัแลวตองไมเกนิ
3 ป เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ศาลอาจมีคํ าส่ังใหใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา   

                                                          
17 Crimes (Sentencing) Act 2005, มาตรา 11 (1).
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แกผูกระทํ าความผิดไดโดยตรง18 นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษก็กํ าหนดใหศาลนํ ามาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลามาใชได ก็ตอเมื่อศาลพิจารณาแลวมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด
เปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน โดยข้ึนอยูกับแตละศาล ไมวาจะเปนศาลแขวงหรือศาลอาญาก็ตาม  
เมื่อศาลกํ าหนดระยะเวลาลงโทษจํ าคุกไวแลว ศาลในสํ านวนคดีนั้นเห็นสมควรใชมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลา ศาลตองกํ าหนดจํ านวนวันซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะตองเขาสูการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาในศนูยคมุขงัทีก่ ําหนดไวใหชัดเจนในค ําพพิากษาดวย จะเหน็ไดวากฎหมายของตางประเทศ
ไดเปดโอกาสใหศาลใชดลุพนิจิในการน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกบัผูกระท ําความผดิ
อยางกวางขวางสามารถน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิไดทกุคนทีศ่าลเหน็วามคีวามเหมาะสมในการน ํา
มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบั เนือ่งจากไมมเีงือ่นไขเกีย่วกบัการไมเคยตองโทษจ ําคกุ
มากอน หรือหากเคยตองโทษจํ าคุกมาก็ตองเปนการกระทํ าโดยประมาทหรือเปนความผิดลหุโทษ

จากปญหาดงักลาวผูเขยีนจงึมแีนวความคดิวา หากผูกระท ําความผดิทีเ่คยตองโทษ
จํ าคุกซึ่งเกิดจากการกระทํ าโดยเจตนา ไมวาจะไดรับโทษจํ าคุกมานานเทาใดหากบุคคลดังกลาว   
ไดรับโทษจํ าคุกมาจนครบตามคํ าพิพากษาของศาลแลว และปรากฏวาหลังจากบุคคลดังกลาว       
ไดกลับเขาสูสังคมกป็ระกอบอาชพีโดยสจุริตมคีวามประพฤตดิมีาโดยตลอดเปนเวลานานหลายสิบป
แลว ไปกระทํ าความผิดเล็กๆ นอยๆ ซ่ึงเกิดจากการกระทํ าโดยพลั้งพลาดไป หรือประมาท และศาล
เหน็วาบุคคลดังกลาวยังมิควรจะไดรับการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า กอ็าจมีคํ าส่ังใหผูกระทํ าความผิด
ดงักลาวใชมาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุได ซ่ึงหากน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชเปนทางเลอืก
ของศาลในการลงโทษจ ําคกุระยะสัน้ตามมาตรา 23 หรือการน ํามาใชในฐานะเปนเงือ่นไขคมุประพฤติ
ตามมาตรา 56 วรรคสอง (5) ก็ตาม ควรจะมีการพิจารณาถึงชองวางดังกลาวเพื่อนํ ามาเปนแนวทาง
แกไขหลักเกณฑเงื่อนไขของการใชบังคับมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในประเทศไทยตอไป โดยควร
จะกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุเทานั้น ไมควรกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
การไมเคยไดรับโทษจํ าคุกมากอนไว อันจะสงผลใหนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามาใชกับ
ผูกระทํ าความผิดไดทุกคน ไมวาผูนั้นจะเคยตองโทษจํ าคุกมากอนหรอืไม และแมจะเคยไดรับโทษ
จํ าคุกมากอนไมวาจะเปนการกระทํ าความผิดโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม หากไดกระทํ าความผิด
ขึน้อกีภายใตเงือ่นไขเกีย่วกบัโทษและเงือ่นไขเกีย่วกบัเหตแุลว ศาลกอ็าจใชดลุพนิจิในการน ํามาตรการ
ดังกลาวมาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาวได หรือหากตองการจะกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวการไมเคย
ตองโทษจํ าคุกมากอนไว ก็ตองบัญญัติกฎหมายเพื่อปดชองวางดังกลาว โดยกํ าหนดใหผูกระทํ า
ความผิดตองไมเคยไดรับโทษจํ าคุกมากอนหรือเคยไดรับโทษจํ าคุกมาแลว แมจะเปนการกระทํ า

                                                          
18 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999, มาตรา 6 และมาตรา 67.
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โดยเจตนาก็ตาม แตไดพนโทษมาเปนระยะเวลาสบิปขึ้นไป และหลังจากพนโทษมาแลวยังไมเคย
กระท ําความผดิขึน้มาอกี เมือ่ศาลเหน็วาบคุคลดงักลาวยงัไมควรจะไดรับการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา
ตามปกต ิ ศาลอาจมคี ําสัง่ใหผูกระทํ าความผดิใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาได อันจะกอใหเกดิ
ผลดีมากกวาจะนํ าตัวบุคคลดังกลาวเขาไปอยูในเรือนจํ าอีกครั้ง ทั้งๆ ที่บุคคลดังกลาวไดกลับตน
เปนคนดีแลว

4.2.4 กรณีผูกระทํ าความผิดท่ีไดรับการลดวันตองโทษจํ าคุก
การลดวนัตองโทษจ ําคกุเปนมาตรการตอบแทนความประพฤตขิองนกัโทษเดด็ขาด

ที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํ าใหไดรับการลดโทษจํ าคุกและปลดปลอยตัวออกไปกอนครบกํ าหนดโทษ
ตามค ําพพิากษาของศาลภายใตเงือ่นไขคมุประพฤต ิ และหากประพฤตผิิดเงือ่นไขกจ็ะตองถูกเพกิถอน
การคมุประพฤติและจะตองกลับเขาสูเรือนจํ าเพื่อบังคับโทษที่เหลืออยูจนกวาจะครบกํ าหนด

การลดวันตองโทษจํ าคุกในระบบราชทัณฑไทยมี 2 กรณี19 คือ
(1) กรณลีดวนัตองโทษจํ าคุกแกนักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติตนดี เปนการปฏิบัติ

ตามมาตรา 32 (6) (7) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2520 และกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2521) ทีก่ ําหนดใหนกัโทษเดด็ขาดทีไ่ดรับโทษจ ําคกุตามค ําพพิากษาถงึทีสุ่ด
แลวไมนอยกวา 6 เดอืน หรือไมนอยกวา 10 ป ในกรณทีีต่องโทษจ ําคกุคลอดชวีติ ซ่ึงไดมกีารเปลีย่น
โทษจ ําคกุตลอดชีวิตเปนโทษจํ าคุกที่มีกํ าหนดเวลา โดยบุคคลดังกลาวไดประพฤติตนเปนคนดี และ
นกัโทษเดด็ขาดทีจ่ะไดลดวนัตองโทษจ ําคกุนัน้จะตองเปนนกัโทษเดด็ขาดชัน้ดขีึน้ไปเทานัน้ กลาวคอื
หากเปนนกัโทษชั้นดีเยี่ยมจะไดรับการลดวันตองโทษจํ าคุกเดือนละ 5 วัน นักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก
ไดรับการลดวนัตองโทษจ ําคกุเดอืนละ 4 วนั และนกัโทษเดด็ขาดชัน้ดไีดรับการลดวนัตองโทษจ ําคกุ
เดอืนละ 3 วนั หากประพฤติไมดีก็จะถูกตัดวันลดโทษจํ าคุกระหวาง 15 - 60 วันตามความหนักเบา
ทีไ่ดกระทํ าความผิด

นักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการลดวันตองโทษจํ าคุกนั้นเมื่อไดรับการปลอยตัว
ตองอยูภายใตเงือ่นไขทีก่ ําหนด เชน ตองไมกระท ําความผดิอาญาขึน้อกี ไมเขาเขตทีก่ ําหนด ไมประพฤตติน
เสือ่มเสยี เชน เสพฝน เลนการพนนั เปนตน นอกจากนีน้กัโทษเดด็ขาดดงักลาว จะตองไปรายงานตวั
ตอพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจทองที่เดือนละ 1 คร้ัง และท ํามาหาเลี้ยงชีพตามที่เจาพนักงาน
จดัหาใหหรือในกจิกรรมทีผู่นัน้ไดกระท ําอยูแลว หรือญาตจิดัหาให หรือตองปฏิบตักิจิทางศาสนา เปนตน

                                                          
19 กรมราชทัณฑ. (2547). คูมือการปฏิบัติงานดานทัณฑปฏิบัติ (พิมพครั้งที่ 2). หนา 84.
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(2) กรณีลดวันตองโทษจํ าคุกนักโทษเด็ดขาดที่ออกไปทํ างานสาธารณะ      
นอกเรอืนจ ําหรือทณัฑสถาน เปนการปฏบิตัติามมาตรา 22 ทว ิและมาตรา 32 (8) แหงพระราชบญัญตัิ
ราชทณัฑแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523 ซ่ึงจะตองเปนนักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจํ าคุก      
ไมเกนิ 2 ป และเปนนักโทษที่อยูในชั้นกลางขึ้นไป โดยนักโทษเด็ดขาดที่ถูกสงตัวออกไปทํ างาน
นอกเรอืนจ ํา จะไดรับการลดวนัตองโทษจ ําคกุลงอกีไมเกนิจ ํานวนวนัทีท่ ํางาน เชน ถูกสงตวัออกไป
ท ํางานสาธารณะ 2 วัน ก็จะไดรับการลดวันตองโทษรวม 2 วัน เปนตน

สวนมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้น เปนกรณีที่ศาลอาจใชดุลพินิจ  
ในการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชเพื่อเปนทางเลือกในการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดบางประเภท
ทีม่คีวามเหมาะสม และเขาหลักเกณฑตามที่กฎหมายกํ าหนด อันเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถเลี่ยง
โทษจํ าคุกในเรือนจํ าได แมวามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้นสวนใหญกฎหมายจะกํ าหนด
ใหน ํามาใชในขัน้ตอนระหวางพจิารณาของศาล โดยก ําหนดใหเปนดลุพนิจิศาลในการจะน ํามาตรการ
ดังกลาวมาใชไดตามที่เห็นสมควร แตหากจะนํ ามาใชในขั้นตอนหลังจากศาลพิพากษาแลว หรือ  
ในสวนของราชทัณฑ ก็คงตองมีการวิเคราะหถึงผลดีผลเสีย และวิธีการนํ ามาใชบังคับใหชัดเจน 
เพือ่มใิหเกดิความสบัสนและสามารถใชบงัคบัไดอยางทัว่ถึง ซ่ึงการลดวนัตองโทษจ ําคกุนัน้กถื็อเปน
วธีิการหนึง่เพือ่เล่ียงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา แตเปนกระบวนการทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนของกรมราชทณัฑ
เนื่องจากผูกระทํ าความผิดไดรับโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามาแลวชวงระยะเวลาหนึ่งตามระยะเวลาที่
พระราชบญัญตัริาชทณัฑก ําหนดไวซ่ึงผูตองขงัดงักลาวไดเปนนกัโทษเดด็ขาดทีป่ระพฤตตินด ี อยูใน
ระเบยีบวนิยั มคีวามอตุสาหะ ตัง้ใจศกึษาอบรม สามารถกลบัตวักลับใจไดแลว กฎหมายกเ็ปดโอกาส
ใหผูกระท ําความผดิดงักลาวไดรับผลดจีากการกระท ําของตนโดยสามารถไดรับการปลอยตวัออกจาก
เรือนจํ ากอนครบระยะเวลาตามที่ศาลกํ าหนด ซ่ึงนักโทษดังกลาวจะกลับไปใชชีวิตอยูในสังคม  
ตามปกต ิแตยังคงถูกคุมประพฤติอยูจนกวาจะครบกํ าหนดโทษที่ไดรับตามคํ าพิพากษา และตองไป
รายงานตัวตอเจาพนักงานเดือนละ 1 คร้ัง

ผูเขยีนมคีวามเหน็วา การทีผู่ตองขงัใชชีวติอยูในเรอืนจ ําภายหลังศาลพพิากษา
เปนเวลานานแลว ยอมท ําใหผูตองขงัดงักลาวถูกตดัออกจากสงัคมเปนเวลานาน การปรบัตวัใหเขากบั
สังคมภายนอกนั้นตองใชเวลา และควรมีผูใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ช้ีแนะแนวทางที่ถูกตองได ซ่ึง   
การลดวันตองโทษจํ าคุกที่ใชบังคับอยูในปจจุบันนั้นเปนการปลอยผูตองขังใหออกไปจากเรือนจํ า
อยางถาวร และจะมาพบเจาหนาที่เพื่อรายงานตัวเพียงเดือนละครั้งเทานั้น ทํ าใหผูตองขังอาจเกิด
ความไมเชือ่มัน่ในตวัเองวาจะสามารถด ําเนนิชวีติในสงัคมรวมกบัผูอ่ืนได อีกทัง้กลวัประชาชนในสงัคม
จะไมใหโอกาสตนในการกลบัเขาสูสังคมอกีครัง้หนึง่ ซ่ึงหากมกีารน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
มาพัฒนาประยุกตใชกับผูตองขังที่ไดรับการลดวันตองโทษจํ าคุก นาจะเปนผลดีตอผูตองขัง         
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ในการจะเริ่มตนใชชีวิตในสังคมใหม โดยกํ าหนดใหผูตองขังที่ไดรับการลดวันตองโทษจํ าคุกนั้น
เริม่กลับเขาสูสังคมเพียงสัปดาหละ 5 วัน คือวันจันทร – วันศกุร เพื่อใหผูตองขังเริ่มปรับตัวทีละเล็ก
ละนอย ซ่ึงผูตองขังดังกลาวอาจจะเริ่มทํ างานตามที่เจาหนาที่กํ าหนด หรือตามที่ญาติไดเตรียมไว 
สวนวันเสาร – วันอาทิตย ผูตองขงัดังกลาวก็จะกลับเขามาในเรือนจํ า หรือในศูนยคุมขังที่กฎหมาย
ก ําหนดไว หากผูตองขงัมปีญหาบางประการกส็ามารถปรกึษา และขอค ําแนะน ําจากเจาหนาทีใ่นศนูยได
ทํ าใหผูตองขังเกิดแนวทางที่ถูกตองในการนํ าไปใชในการปรับตัวเขากับสังคม อันจะกอใหเกิด
ความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง มีศักยภาพในการอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดตอไป โดยอาจนํ า
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้นมาใชบังคับกับผูตองขังเพียงชวงเวลาหนึ่งตามที่ผูบัญชาการ
เรอืนจ ําเหน็สมควร และเมือ่ผูตองขงัสามารถด ําเนนิชวีติในสงัคมไดตามปกตแิลว กใ็หใชวธีิการลดโทษ
จ ําคกุแบบเดิม คือ ผูตองขังนั้นไมตองกลับเขาสูเรือนจํ าในวันหยุดแลว แตยังคงถูกคุมประพฤติอยู 
และมารายงานตัวตอเจาหนาที่เดือนละครั้ง อันจะเปนประโยชนแกผูกระทํ าความผิดมากยิ่งขึ้น

4.2.5 กรณีผูกระทํ าความผิดท่ีไดพักการลงโทษ
การพกัการลงโทษนีเ้ปนมาตรการทีม่วีธีิการชกัจงูใจใหนกัโทษกลบัตวัประพฤตติน

เปนคนด ี เพราะนักโทษที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการพักการลงโทษนั้นจะตองเปนผูที่ไมเคย
กระท ําความผดิในขณะทีถู่กควบคมุตวัอยูเลย โดยเปนการปฏบิตังิานของกรมราชทณัฑอีกรูปแบบหนึง่
ทีก่ ําหนดใหเรือนจ ําและทณัฑสถาน น ํามาใชปฏิบตัติอผูตองขงัในชมุชนโดยใหสังคมเขามามสีวนรวม
เพื่อตองการแกไขฟ นฟูสภาพจิตใจผู ตองขังใหมีความพรอมที่จะประพฤติตนเปนพลเมืองดี 
สามารถประกอบอาชีพสุจริต และอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดีภายหลังพนโทษ โดยผูตองขังจะไดรับ
การปลอยตัวออกไปจากเรือนจํ าหรือทัณฑสถานกอนครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษาของศาล    
ซ่ึงนกัโทษนัน้จะตองไดรับโทษจํ าคุกมาแลวระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่อยูในเรือนจํ าไดแสดงใหเห็นถึง
ความประพฤติดี มคีวามอตุสาหะ ความกาวหนาในการศึกษา และทํ างานเกิดผลดี หรือทํ าความชอบ
แกราชการเปนพเิศษ อาจไดรับประโยชนใหไดรับการพกัการลงโทษ ตอเมือ่นกัโทษเดด็ขาดไดรับโทษ
มาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของก ําหนดโทษ ตามหมายศาลในขณะนัน้ หรือไมนอยกวา 10 ป ในกรณี
ทีต่องโทษจ ําคุกตลอดชีวิตและระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ใหกํ าหนดไมนอยกวา 1 ป 
แตไมเกนิก ําหนดโทษทีย่งัเหลืออยู20 ซ่ึงคณะกรรมการราชทณัฑอาจพจิารณาใหพกัโทษเปนรายบคุคล
ซ่ึงนกัโทษดงักลาวอาจจะไดรับการอนุมัติใหปลอยตัวไปใชชีวิตในสังคมไดตามปกติภายใตเงื่อนไข
คุมประพฤติหรือไมก็ได โดยนักโทษดังกลาวตองปฏิบัติตนโดยเครงครัดตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไว 

                                                          
20  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 32 (5).
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หากฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวก็อาจถูกจับมาอีก โดยมิตองมีหมายจับหรือหมายจํ าคุก 
และนํ ากลับเขาจํ าคุกตอไปตามกํ าหนดโทษที่ยังเหลืออยู และใหผูมีอํ านาจสั่งการพักการลงโทษ
ตามมาตรา 32 (5) ส่ังเพกิถอนการพักการลงโทษ และจะลงโทษทางวินัยอีกดวยก็ได21

แมในตางประเทศจะมิไดบัญญัติหลักเกณฑ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลาใหสามารถนํ ามาใชในชั้นบังคับโทษไดก็ตาม หากนํ าหลักเกณฑของมาตรการ
ดงักลาวมาเทียบเคียงและนํ ามาประยุกตใช นาจะเปนผลดีตอผูตองขังมากกวากฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบัน ซ่ึงการพักการลงโทษนี้ ถือไดวาเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถเลี่ยงการลงโทษจํ าคุก     
ในเรือนจํ าหลังจากที่ไดรับโทษตามคํ าพิพากษามาระยะหนึ่งแลวได เนื่องจากผูตองขังจะไดรับ   
การปลดปลอยออกจากเรือนจํ ากอนครบกํ าหนดเวลาตามคํ าพิพากษา นอกจากนี้การพักการลงโทษ
ยงัสงผลดีตอตวันกัโทษโดยตรง เนือ่งจาก เปนการลดปญหาความกดดนัทางจติใจ โดยเฉพาะผูตองขงั
ทีต่องโทษระยะยาว ผูตองขังที่ไมตั้งใจกระทํ าผิด หรือกระทํ าผิดเพราะความประมาท ทํ าใหไดรับ
การปลดปลอยในเวลาอนัเหมาะสมเมือ่ไดรับโทษจ ําคกุมาพอสมควรแลว นกัโทษทีไ่ดรับการปลอยตวั
ยงัคงตองถูกคมุประพฤติอยู ซ่ึงถือวาเปนระยะหวัเล้ียวหวัตอ จะไดมโีอกาสปรบัตวัใหเขากบัครอบครวั
ญาตพิีน่อง และสังคมภายนอกไดอยางปกติสุข อันเปนการปองกันการกระทํ าผิดซ้ํ าไดอีกทางหนึ่ง 
และยังสงผลใหสังคมปลอดภัยจากผูตองขังภายหลังพนโทษออกมามากขึ้น เพราะนักโทษเหลานี้
เปนนกัโทษทีม่ีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและฝกวิชาชีพ หลังจาก
ปลอยตัวพักการลงโทษออกจากเรือนจํ าแลวยังตองอยู ภายใตการควบคุมความประพฤติของ
พนักงานคุมประพฤติอีกระยะหนึ่งจนกวาจะครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษาศาล หากออกมาแลว
ไมประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไว อาจถูกนํ าตัวกลับเขาคุมขังยังเรือนจํ าตามเดิม

จากผลดขีองการพักการลงโทษดังกลาว หากพิจารณาในอีกแงมุมหนึ่ง กลาวคือ 
การทีผู่ตองขังดังกลาวไดอยูในเรือนจํ ามาเปนเวลานาน ยอมเกิดความวิตกกังวลในการที่จะกลับเขา
สูสังคมอีกครั้ง เนื่องจากตนถูกตัดออกจากสังคมมาเปนเวลานาน ความสัมพันธในดานตางๆ ไมวา
จะเปนครอบครวั เพือ่นฝูง เพือ่นบาน ผูรวมงาน เปนตน ยอมลดลงไปกวาแตกอน การจะกลบัเขาไป
สานสายสมัพันธที่เคยมีมาใหเปนเหมือนเดิมนั้นยอมเปนการยาก ผูตองขังยังอาจตองการผูมีความรู
มาใหค ําแนะน ํา หรือใหค ําปรกึษาในชวงแรกเพือ่ปรับตวัใหเขากบัสังคม หากไมมผูีใหค ําแนะน ําแลว
อาจสงผลใหผูตองขงักระท ําความผดิซํ ้าขึน้มาอกี และกลบัเขาสูกระบวนการของราชทณัฑอีกครัง้หนึง่
จากปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ถานํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาประยุกตใช

                                                          
21  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ ฉบับที่ 4

พ.ศ. 2523.
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กบัผูตองขังที่ไดรับการพักการลงโทษ ยอมสงผลใหผูตองขังคอยๆปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอก 
และหากมปีญหาเกดิขึน้ ผูตองขงัยงัคงมเีจาหนาทีข่องศนูยคมุขงัใหค ําปรกึษา และหาทางออกทีถู่กตองได
ทํ าใหผูตองขังไมรูสึกวาตนเองตองอยูคนเดียว เพราะการคิดและตัดสินใจเองคนเดียวนั้นบางครั้ง
อาจเกดิความผดิพลาดไดงาย  ซ่ึงการน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชในชวงแรกของการพกั
การลงโทษนัน้ จะก ําหนดใหผูตองขงักลบัเขาสูสังคมเฉพาะวนัจนัทร – วนัศกุร สวนวนัเสาร – วนัอาทติย
ผูตองขังตองเขามารายงานตัวในศูนยคุมขังตามเวลาที่กํ าหนด โดยระยะเวลาในการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลานั้นตองดูตามความเหมาะสมกับผูตองขังแตละคน ซ่ึงมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานี้
ยอมมคีวามเครงครดัมากกวาการคมุประพฤต ิ หากผูตองขงัเขาสูศนูยคมุขงัครบตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไวแลว กอ็าจน ํามาตรการคมุประพฤตมิาใชหลังจากนัน้ไดจนกวาจะครบก ําหนดโทษตามค ําพพิากษา  
ปจจบุนักรมราชทณัฑไดน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานีม้าใชบงัคบักบัผูตองขงัทีไ่ดรับการพกั
การลงโทษ โดยผูตองขงันัน้จะตองตองโทษจ ําคกุในคดอีาญาไมเกนิ 5 ป หากโทษมากกวานีก้จ็ะตอง
พิจารณาถึงเจตนา ความพลั้งพลาดในการกระทํ า เชนบันดาลโทสะ หรือนักโทษในคดียาเสพติด    
ที่จะตองพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยผูตองขังนั้นตองไดรับโทษจํ าคุกมาแลวอยางนอยหนึ่งในสาม 
สวนโทษที่เหลือจะนํ าการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชจนผูตองขังดังกลาวพนโทษ22 แตเนื่องจาก
ยงัไมมกีฎหมายในการน ํามาตรการจ ําคกุในวนัหยดุมาใชบงัคบัอยางเปนรปูธรรม ยอมยากตอการใช
บังคับกับผูตองขังอยางทั่วถึง

จากการวิเคราะหในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับระบบ
ราชทณัฑในสวนของการลดวันตองโทษจํ าคุก และการพักการลงโทษนั้น ทั้งสองรูปแบบมีวิธีการ
ปฏิบัติที่คลายคลึงกัน และใชกฎหมายในการบังคับกับผูตองขังหลังจากไดรับการปลดปลอยแลว
เร่ืองเดียวกัน การนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาพัฒนาและประยุกตใชนั้นยอมเปนไปใน
แนวทางเดยีวกนั ซ่ึงจ ําตองศกึษาตอไปในอนาคต หากมผีลใชบงัคบัไดจริง ยอมท ําใหมาตรการคมุขงั
เปนชวงระยะเวลาสามารถนํ าไปใชไดทั้งในชั้นพิจารณาของศาล เพื่อมิใหผูกระทํ าความผิดตองเขา
สูเรือนจํ าเลย และสามารถนํ าไปใชกับผูตองขังที่ถูกจํ าคุกอยูในเรือนจํ าดวย อันจะเปนการพัฒนา
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ที่ใชมาอยางยาวนานใหเปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับผูกระทํ าความผิด สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
 

                                                          
22 ไทยรัฐ, ปท่ี 55,ฉบับที่ 16964. ประจํ าวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547.
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4.3  การแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช

เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยยังมิไดมีการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช
กับผูกระทํ าความผิดบางประเภทที่มีความเหมาะสม โดยแนวทางในการนํ ามาตรการดังกลาวมาใช
บงัคบัในประเทศไทยตอไปในอนาคตนั้น ผูเขียนไดนํ าเสนอเงื่อนไขในการนํ ามาใชบังคับโดยอาศัย
หลักกฎหมายเกีย่วกบัมาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําทีใ่ชบงัคบัอยูในประเทศไทยมาเปนแนวทาง
ในการศึกษาวิเคราะหถึงความเหมาะสม ประโยชนของมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาเพื่อนํ า
มาตรการดังกลาวมาใชบังคับในกระบวนการยุติธรรมของไทยตอไป ซ่ึงมาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลานัน้เปนรูปแบบหนึ่งของการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า อันมีลักษณะกึ่งควบคุม (Semi – 
Custodial) โดยผูกระท ําความผดิยงัคงสามารถใชชีวติตามปกตใินสงัคมได สวนในวนัหยดุหรือวนัวาง
จากการทํ างาน ผูกระทํ าความผิดยังคงตองเขามาสูศูนยคุมขังเพื่อรับโทษจากการกระทํ าของตนอยู 
ซ่ึงผูมีอํ านาจใชดุลพินิจในการนํ ามาตรการดังกลาวมาใช ไดแก ศาล จึงถือไดวามาตรการคุมขัง  
เปนชวงระยะเวลานี้เปนทางเลือกหนึ่งของศาลในกรณีที่ยังตองการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด
อยูบาง ในขณะเดียวกันก็ไมตองการใหผูกระทํ าความผิดนั้นไดรับผลรายจากการลงโทษจํ าคุก      
ในเรือนจํ ามากเกินไป ดวยเหตุดังกลาว ผูเขียนจึงนํ าประมวลกฎหมายอาญาที่ใชบังคับในปจจุบัน
มาศกึษาวเิคราะห โดยนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าที่ประมวลกฎหมายอาญาใหอํ านาจศาล
สามารถใชดุลพินิจในการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชกับผูกระทํ าความผิดได  ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ไดแก การรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และ    
การเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขังตามมาตรา 23 รวมถึงการลงโทษกักขังแทนคาปรับตามมาตรา 29 
และมาตรา 30 ดวย นอกจากนี้ผูเขียนยังเสนอแนวทางใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใช
ในขั้นตอนของกรมราชทัณฑโดยวิเคราะหจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ในสวนของ
การลดวนัตองโทษจ ําคกุและการพกัการลงเพือ่เปนแนวทางในการน ําไปปรบัปรงุแกไขพระราชบญัญตัิ
ราชทณัฑ พ.ศ. 2479 ที่ใชมานานใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้นอีกดวย

จากการพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลามาใชบงัคบัตอไปในอนาคตแลว สามารถวเิคราะหและเสนอแนวทางในการแกไขปรบัปรงุ
กฎหมายเพื่อนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับไดดังนี้

(1) การน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิบางประเภท
นัน้ จ ําเปนตองพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษที่ผูกระทํ าความผิดจะไดรับ เพื่อเปนหลักเกณฑที่ศาล
จะนํ ามาพิจารณาและใชดุลพินิจในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ ซ่ึงผูเขียน
ไดนํ าเงื่อนไขเกี่ยวกับโทษของมาตรการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมประพฤติมาใชบังคับ 
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เนื่องจากหลักกฎหมายดังกลาวเปนมาตรการที่ศาลนิยมนํ ามาใชเพื่อเล่ียงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าใหกับ
ผูกระท ําความผิดที่ไมรุนแรง หรือกระทํ าความผิดโดยมีเหตุจํ าเปนบางประการ ซ่ึงมิไดเกิดจากจิตใจ
อันช่ัวรายของผูกระทํ าความผิดนั้นเอง

การรอการลงโทษนัน้แมศาลจะพพิากษาใหลงโทษจ ําคกุ แตศาลใชดลุพนิจิรอการลงโทษ
ซ่ึงทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมตองถูกจํ ากัดเสรีภาพเลย หากมองในแงของวิธีพิจารณาความอาญา 
เปนกรณีที่ศาลยังมิไดออกหมายจํ าคุกใหกับผูกระทํ าความผิดนั้น นอกจากนี้หากจะนํ ามาตรการ   
ดงักลาวมาใช จ ําเปนตองค ํานงึถึงก ําหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมวาสมควรจะน ํามาตรการดงักลาวมาใช
เปนระยะเวลาเทาใด ซ่ึงศาลอาจใชดลุก ําหนดระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร ขึน้อยูกบัผูกระท ําความผดิ
แตละราย ในขณะเดยีวกนัหากศาลเหน็สมควรน ํามาตรการคมุประพฤตติามปกตมิาใชรวมกบัมาตรการ
คมุขังเปนชวงระยะเวลาดวยแลว ศาลก็อาจมีคํ าพิพากษาใหใชทั้งสองมาตรการได โดยนํ ามาตรการ
คุมประพฤติมาใชภายหลังจากผูกระทํ าความผิดไดบังคับตามมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา  
ครบก ําหนดตามค ําพพิากษาแลว ซ่ึงการทีศ่าลจะมอํี านาจในการใชมาตรการดงักลาวมาขางตนไดนัน้
จ ําเปนตองอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํ านาจไวโดยเฉพาะ

ดวยเหตุดังกลาว ผูเขียนจึงเห็นหากมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลาขึน้ใหม เพือ่ใหศาลสามารถใชดลุพนิจิในการน ํามาตรการดงักลาวมาใชในการลงโทษ
จ ําคกุผูกระท ําความผดิซ่ึงตองโทษจ ําคุกระยะสั้นนั้นยอมเปนเรื่องสํ าคัญที่ตองศึกษากันอยางละเอียด
ถ่ีถวนและมีความยุงยากซับซอน ใชเวลานานในการจะมีผลใชบังคับ แตหากนํ ามาตรการดังกลาว
มาใชบังคับกับกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลวยอมมีความสะดวกมากกวา ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 ไดเปดโอกาสใหศาลสามารถนํ ามาตรการรอการลงโทษจํ าคุกโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ
มาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิด เพื่อเปนการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าใหกับผูกระทํ าความผิด     
ซ่ึงตองโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป และเปนผูกระทํ าความผิดที่ยังไมมีพฤติการณเปนอันตรายตอสังคม
โดยรวม  ดงันี ้หากศาลน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบัเพือ่เปนเงือ่นไขของการคมุประพฤติ
ศาลยอมมีอํ านาจทํ าไดโดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 (5) ไดบัญญัติเปดกวางใหศาลสามารถ
ใชดุลพินิจกํ าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติตามที่ศาลเห็นสมควรได จึงไมจํ าเปนตองแกไขบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวเลย ทั้งนี้เพื่อใหผูกระทํ าความผิดซ่ึงตองโทษจํ าคุกในระยะเวลาไมนานนัก
และการกระทํ าไมรายแรงหรือมิไดเกิดจากจิตใจชั่วราย อันจะเปนอันตรายตอประชาชนในสังคม
โดยรวม ยงัคงสามารถใชชีวติอยูในสงัคมไดตามปกต ิ ไมมตีราบาปตดิตวั และเปนการน ําบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนแกผูกระทํ าความผิดมากยิ่งขึ้นดวย
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(2) การน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิทีต่องโทษ
จ ําคกุระยะสัน้อันเปนกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติวิธีการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าสํ าหรับกรณีดังกลาวไว
ในมาตรา 23 ซ่ึงศาลอาจเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง และการใชอํ านาจตามมาตรา 55 ลงโทษจํ าคุก
ใหนอยลงอีกเพียงใดก็ได และหากเปนกรณีที่ศาลลงโทษปรับดวย ศาลอาจกํ าหนดโทษจํ าคุก       
ใหนอยลงหรือจะยกโทษจํ าคุกเสีย คงใหปรับแตเพียงอยางเดียวก็ไดแลวแตศาลจะเห็นสมควร แต
ตามมาตรา 55 นั้นเปนเพียงบทบัญญัติเพื่อใหผูกระทํ าความผิดไดรับผลจากการลงโทษจํ าคุกนอยลง
เทานั้น แตก็มิไดทํ าใหผูกระทํ าความผิดหลุดพนจากการการจํ าคุกในเรือนจํ าไปได เวนแตศาล      
จะพพิากษาลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย กฎหมายจึงใหอํ านาจศาล
ในการใชดุลพินิจยกโทษจํ าคุก และคงใหปรับแตเพียงประการเดียว จึงจะทํ าใหผูกระทํ าความผิด
ไมตองถูกจํ าคุกในเรือนจํ าได ซ่ึงศาลนํ าไปใชไดอยางจํ ากัด และไมคอยนิยมนํ ามาใช

นอกจากนีก้ารเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขังตามมาตรา 23 ก็เปนมาตรการหนึ่งที่แม
ผูกระท ําความผดิจะไมตองถูกจ ําคกุในเรอืนจ ํา แตลักษณะของการกกัขงันัน้กย็งัเปนการจ ํากดัเสรภีาพ
ในรางกายของผูกระทํ าความผิดอยู จึงถือไดวามาตรการทั้งสองนี้ยังไมใชมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุก
อยางแทจริง หากนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาวนาจะเปน
การดมีากกวา เนือ่งจากผูกระท ําความผดิยงัสามารถใชชีวติอยูในสงัคมไดตามปกต ิ แตในขณะเดยีวกนั
ผูกระทํ าความผิดยังคงตองถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายอยูในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ทํ าใหผูกระทํ า
ความผดิยงัคงสามารถท ํางาน อยูดแูลครอบครวัไดตามปกต ิซ่ึงการน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
มาใชยอมเปนดุลพินิจของศาล  หากศาลเห็นวาผูกระทํ าความผิดยังไมควรถูกกักขังอันจะเปนการตัด
ผูกระทํ าความผิดออกจากสังคมติดตอกันเปนเวลาชั่วคราว ศาลก็อาจนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือนได อันอาจเปนทางเลือกหนึ่ง
ของศาลในการพิพากษาลงโทษจํ าคุกระยะสั้นแกผูกระทํ าความผิดนอกจากการเปลี่ยนโทษจํ าคุก
เปนกักขังตามมาตรา 23 และการยกโทษจํ าคุกตามมาตรา 55 ดังกลาวขางตน

ดวยเหตุดังกลาวมาขางตนผูเขียนจึงมีความเห็นวา หากมีการกํ าหนดหลักเกณฑ
ของการน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิซึง่ตองโทษจ ําคกุระยะสัน้
ดงักลาว เพื่อใหศาลสามารถนํ ามาใชเปนทางเลือกหนึ่งของการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า นอกจาก
การเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง ตามมาตรา 23 และการยกโทษจํ าคุกตามมาตรา 55 แลว เพื่อใหมี
การใชบงัคับไดอยางแทจริง จึงเห็นควรบัญญัติเนื้อความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 เพิ่ม
เขามาตอนทายวา
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“มาตรา 23 : ผูใดกระทํ าความผิดซึ่งมีโทษจํ าคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจํ าคุก
ไมเกนิสามเดอืน ถาไมปรากฏวาผูนัน้ไดรับโทษจ ําคกุมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจ ําคกุมากอน
แตเปนโทษส ําหรับความผดิทีไ่ดกระท ําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ ศาลจะพพิากษาใหลงโทษ
กักขังไมเกินสามเดือนแทนโทษจํ าคุกก็ได หรือ หากศาลเห็นเปนการสมควรศาลอาจมีคํ าสั่งใหใช
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแทนโทษจํ าคุกก็ได”

(3) เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลี่ยงโทษจํ าคุก
ในเรอืนจ ําไว อันไดแก การเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง ตามมาตรา 23 ก็ดี การยกโทษจํ าคุกตาม
มาตรา 55 ก็ดี หรือการรอการลงโทษจํ าคุกโดยมีเงื่อนไขการคุมประพฤตินั้น ไดบัญญัติขึ้นใชบังคับ
มาอยางยาวนาน ซ่ึงท ําใหเกดิชองวางของกฎหมายในการน ํามาตรการดงักลาวไปใชบงัคบักบัผูกระท ํา
ความผิดไดไมทั่วถึง โดยผูกระทํ าความผิดซึ่งเคยกระทํ าความผิดโดยเจตนา และไดรับโทษจํ าคุก
ระยะสัน้ในเรือนจํ ามากอน หลังจากครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษาของศาลแลว ผูกระทํ าความผิด
ดังกลาวไดออกจากเรือนจํ าและใชชีวิตตามปกติ ประพฤติตัวดีมาตลอดเปนระยะเวลาสิบปขึ้นไป
หากไปกระท ําความผดิขึน้อีกซึง่ศาลพพิากษาลงโทษจ ําคกุระยะสัน้อีกครัง้ ผูกระท ําความผดิดงักลาว
ยอมติดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเคยไดรับโทษจํ าคุกมากอน ซ่ึงศาลไมอาจนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุก   
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดดังกลาวได ทํ าใหผูกระทํ าความผิดนั้น  
ตองเขาสูเรือนจํ า และอาจไดรับผลรายภายหลังจากครบกํ าหนดโทษจํ าคุกในเรือนจํ านั้นได

ดวยเหตุดังกลาวผูเขียนจึงเห็นวา ควรจะมีการพิจารณาถึงชองวางดังกลาวเพื่อนํ า
มาเปนแนวทางแกไขหลักเกณฑเงื่อนไขของการใชบังคับมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในประเทศไทย
ตอไป โดยควรจะก ําหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัโทษ และเงือ่นไขเกีย่วกบัเหตเุทานัน้  ไมควรก ําหนดเงือ่นไข
เกี่ยวกับการไมเคยไดรับโทษจํ าคุกมากอนไว อันจะสงผลใหนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า
มาใชกบัผูกระท ําความผดิไดทกุคน ไมวาผูนัน้จะเคยตองโทษจ ําคกุมากอนหรือไม และแมจะเคยไดรับ
โทษจํ าคุกมากอนไมวาจะเปนการกระทํ าความผิดโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม หากไดกระทํ า
ความผดิขึน้อกีภายใตเงือ่นไขเกีย่วกบัโทษและเงือ่นไขเกีย่วกบัเหตแุลว ศาลกอ็าจใชดลุพนิจิในการน ํา
มาตรการดงักลาวมาใชกับผูกระทํ าความผิดดังกลาวได หรือหากตองการจะกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การไมเคยตองโทษจํ าคุกมากอนไว ก็ตองบัญญัติกฎหมายเพื่อปดชองวางดังกลาว โดยกํ าหนดให   
ผูกระท ําความผดิตองไมเคยไดรับโทษจ ําคกุมากอนหรือเคยไดรับโทษจ ําคกุมาแลวแมจะเปนการกระท ํา
โดยเจตนากต็าม แตไดพนโทษมาเปนระยะเวลาสบิปขึน้ไป ซ่ึงระยะเวลาดงักลาวยอมเพยีงพอทีจ่ะแสดง
ใหเหน็วาผูนั้นไดกลับตัวเปนคนดีแลวจริง และหลังจากพนโทษมาแลวยังไมเคยกระทํ าความผิดขึ้น
มาอกี เมือ่ศาลเห็นวาบุคคลดังกลาวยังไมควรจะไดรับการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าตามปกติ ศาลอาจ
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มีคํ าสั่งใหผูกระทํ าความผิดใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาได อันจะกอใหเกิดผลดีมากกวา   
จะน ําตัวบุคคลดังกลาวเขาไปอยูในเรือนจํ าอีกครั้ง ทัง้ๆ ที่บุคคลดังกลาวไดกลับตนเปนคนดีแลว

(4) การน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบัรวมกบัการกกัขงัแทนคาปรบันัน้
แมโทษกกัขงัจะมใิชโทษจ ําคกุ แตกเ็ปนโทษทีจ่ ํากดัเสรภีาพในรางกายของผูกระท ําความผดิไวช่ัวคราว
เหมอืนอยางการลงโทษจ ําคกุ หากมกีารน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกบัผูกระท ําความผดิ
ซ่ึงตองโทษกักขังแทนคาปรับยอมนาจะเปนผลดีตอผูกระทํ าความผิดมากกวาการกักขังแทนคาปรับ
ทีใ่ชอยูในปจจุบัน ซ่ึงผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษปรับนั้น ความจริงแลวยอมเปนผูกระทํ าความผิด
ทีไ่มรายแรง เพราะศาลไมตองการจํ ากัดเสรีภาพในรางกายอยางการลงโทษจํ าคุก แตตองการกักขัง
เพื่อบังคับเอาคาปรับเทานั้น อันจะสงผลใหผูกระทํ าความผิดยังคงสามารถดํ าเนินชีวิตของตนได
ตามปกติในวันธรรมดา สวนวันหยุดจึงเขาสูศูนยคุมขังเพื่อชํ าระคาปรับ และเพื่อใหสอดคลองกับ
การกักขังเดิมที่มีอยู ผูเขียนจึงเห็นวา หากนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับแลว 
สามารถน ํามาตรการดงักลาวมาประยกุตใชกบัการกกัขงัแทนคาปรบัได โดยอาจก ําหนดใหมกีารกกัขงั
เปนชวงระยะเวลาแทนคาปรับเพิ่มเขามาอีกมาตรการหนึ่ง เพื่อศาลจะไดนํ ามาใชเปนทางเลือก     
ในการลงโทษกักขังแทนคาปรับ โดยนํ าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 และ 30 มาวิเคราะห  
เพื่อกํ าหนดหลักเกณฑในการคํ านวณคาปรับในแตละชวงเวลา และระยะเวลาของการใชมาตรการ
ดงักลาวไวใหชัดเจน ซ่ึงตองมีการวิจัยเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชบังคับตอไป

(5) ในการนํ ามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมี
บทบญัญตัแิหงกฎหมายทีใ่หอํ านาจในการน ํามาตรการดงักลาวมาใชกบัผูกระท ําความผดิซ่ึงตองโทษ
จ ําคกุระยะสัน้ หรือผูกระท ําความผดิทีย่งัไมมลัีกษณะเปนอาชญากรอาชพี หรือเปนอนัตรายตอสังคม
โดยรวมแลว การพิจารณาถึงศูนยคุมขังที่ตองจัดใหมีขึ้นเพื่อรองรับกับมาตรการดังกลาวยอมเปน
ส่ิงทีสํ่ าคญัเชนกัน เนื่องจากกฎหมายไดกํ าหนดใหศาลตองพิจารณาถึงสถานที่สํ าหรับจํ าคุกผูกระทํ า
ความผดิดงักลาวดวย โดยจะเปนศนูยคมุขงัทีแ่ยกออกมาเฉพาะหรอืเปนศนูยคมุขงัทีอ่ยูในเรอืนจ ํากไ็ด
แตตองแยกเปนสัดสวน ไมรวมกับผูกระทํ าความผิดรายแรง ซ่ึงในประเทศออสเตรเลีย มลรัฐ       
นวิเซาทเวลทไดมศีนูยคมุขงัทัง้หมด 11 แหง ทีต่ัง้ขึน้มาเพือ่รองรบัมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา
โดยเฉพาะ แตในประเทศไทยยังมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนยควบคุม หรือศูนยคุมขังขึ้นใชบังคับ
แทนการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ําอยางตางประเทศ โดยหลักเกณฑพจิารณาในการน ําศนูยควบคมุมาใช23

นัน้ เหน็วาการใชโทษควบคมุนีเ้หมาะส ําหรับผูกระท ําความผดิในบางกรณทีีศ่าลเหน็วายงัไมเหมาะสม
ทีไ่ดรับการรอลงอาญาโดยมกีารคมุประพฤตแิบบทัว่ไป และในขณะเดยีวกนักไ็มควรไดรับโทษจ ําคกุ

                                                          
23 บุณยฤทธิ ต้ังสุณาวรรณ. เลมเดิม. หนา 78.
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ในเรอืนจ ํา ศาลกอ็าจสงผูกระท ําความผดิใหเขารับการควบคมุเพือ่ทดลองปรบัปรงุตนเอง รวมกจิกรรม
ท ําประโยชนตอชุมชน ทํ างานหรือศึกษาเลาเรียนตอไป  โดยการควบคุมตัวผูกระทํ าความผิดโดยใช
ศนูยควบคุมนี้จะเปนไปตามเงื่อนไขตางๆ ที่กํ าหนดในคํ าพิพากษาของศาล ซ่ึงอาจมีมาตรการหรือ
ขอกํ าหนดอื่นๆ เชน การจายคาชดเชยแกผูเสียหาย (Restitution) การใหทํ างานสาธารณะ 
(Community Service) ประกอบดวย เปนตน ซ่ึงการก ําหนดเงือ่นไขจะค ํานงึถึงความจ ําเปนของผูกระท ํา
ความผดิแตละคนเปนหลัก และหากผูกระท ําความผดิฝาฝนไมปฏิบตัติามเงือ่นไขทีก่ ําหนด มาตรการ
ควบคมุโดยใชศนูยควบคมุนัน้กจ็ะตองถูกยกเลกิ อันสงผลใหผูกระท ําความผดิตองกลบัเขาไปรบัโทษ
จ ําคุกในเรือนจํ าตอไป

ในปจจบุนักรมกราชทณัฑไดมกีารน ํามาตรการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิในชมุชน
มาใชหลายรูปแบบ ซ่ึงบานกึ่งวิถีก็เปนรูปแบบหนึ่งของมาตรการดังกลาวโดยเปนสถานที่ที่ใช     
ในการปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดบางประเภทในชุมชน มีลักษณะเปนบานพักหรือศูนยพักพิงที่ตั้ง
อยูในชุมชนของผูที่ศาลสั่งใหพักในบานกึ่งวิถีแทนการจํ าคุกในเรือนจํ า โดยผูที่อยูในบานกึ่งวิถี   
จะออกไปทํ างานหรือเรียนหนังสือไดตามปกติ และตองกลับเขาไปบานกึ่งวิถีในตอนเย็นภายใน
ระยะเวลาทีก่ ําหนด ซ่ึงบานกึง่วถีินีม้ ี 2 รูปแบบคอื เปนบานกึง่วถีิสํ าหรบัใชในการเตรยีมการปลดปลอย
ผูพนโทษ หรือใกลพนโทษ เรียกวา บานกึ่งวิถี "ออก" (Halfway out House) กรณีหนึ่ง และเปน
ศนูยพกัพงิส ําหรับผูที่ศาลสั่งใหพักอยูในบานกึ่งวิถี แทนการจํ าคุกในเรือนจํ า ซ่ึงเรียกวา บานกึ่งวิถี 
"เขา" (Halfway in  House) อีกกรณีหนึ่ง โดยในประเทศไทยไดมีการจัดตั้งบานกึ่งวิถี "ออก" ขึ้น
สํ าหรับผูปวยจากโรงพยาบาลนิติจิตเวช และสํ าหรับผูพนโทษที่ตั้งใจประกอบคุณงามความดี แต
ประสบความเดือดรอนเฉพาะหนาในวันพนโทษ เรียกวา "บานสวัสดี" อันเปนความรวมมือระหวาง
สภาสังคมสงเคราะหกับกรมราชทัณฑ

หากนํ าบานกึ่งวิถีมาใชสํ าหรับจํ าคุกผูกระทํ าความผิดที่ศาลนํ ามาตรการคุมขัง  
เปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบั โดยถือเสมอืนวาบานกึง่วถีินัน้เปนศนูยคมุขงัผูกระท ําความผดิดงักลาว
เนื่องจากยังไมมีการจัดตั้งศูนยคุมขังไวโดยเฉพาะนั้น แมวาจะเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐ
ในการสรางศูนยดังกลาวขึ้น แตดวยรูปแบบและวิธีการดํ าเนินงานของบานกึ่งวิถีนั้นมีลักษณะ       
ที่ผอนคลาย เนื่องจากเปนศูนยเตรียมปลดปลอยที่ผูกระทํ าความผิดไดรับโทษในเรือนจํ ามาแลว    
จะเขามาอยูเพื่อเตรียมพรอมกอนออกไปอยูในสังคม แตมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลานั้น    
เปนมาตรการที่ศาลนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ยังไมเคยตองโทษจํ าคุกมาเลย  การจํ าคุกผูกระทํ า
ความผิดจึงควรที่จะมีลักษณะเครงครัด หรือมลัีกษณะที่เปนการจํ ากัดอิสรเสรีภาพอยางแทจริง เพื่อ
ใหผูกระท ําความผดิรูสึกเกรงกลวั และไมกลาทีจ่ะกระท ําความผดิขึน้มาอกี แมเพยีงสปัดาหละ 2 วนั
กท็ ําใหผูกระท ําความผดิทีไ่มเคยกระท ําความผดิมากอน หรือมไิดเปนอาชญากรอาชพี สํ านกึในการกระท ํา
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ความผิดของตน และไมกลับไปกระทํ าความผิดซํ้ าอีกได ดวยเหตุดังกลาว ผูเขียนจึงเสนอวาควรมี
การจัดตั้งศูนยคุมขังเปนชวงระยะเวลาขึน้เพือ่รองรับมาตรการดังกลาวโดยเฉพาะ นอกจากนี้หากมี
การจดัตัง้ศนูยควบคมุขึน้ใชกบัผูกระท ําความผดิแทนการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา กอ็าจน ํามาใชบงัคบั
รวมกับมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาไดเชนกันDPU



บทที่  5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

การลงโทษนั้นถือไดวาเปนมาตรการตอบโตผูกระทํ าความผิดในสังคมมนุษยมาตั้งแต
โบราณกาล โดยมีวัตถุประสงคของการลงโทษหลายประการ ไดแก การลงโทษเพื่อเปนการแกแคน
ทดแทนความผิดที่ไดกระทํ าขึ้น (Retribution) การลงโทษเพื่อเปนการขมขูยับยั้ง (Deterrence)    
การลงโทษเพือ่ตดัโอกาสมใิหกระท ําความผดิขึน้อีก (Incapacitation) และการลงโทษเพือ่แกไขฟนฟู
ผูกระทํ าความผิด (Reformation and Rehabilitation) ซ่ึงการลงโทษในอดีตจะเนนการลงโทษ      
เพือ่เปนการแกแคนทดแทนและเพือ่เปนการขมขูใหกลัว จงึท ําใหการลงโทษเตม็ไปดวยความรนุแรง
แตในปจจุบันการลงโทษสวนใหญจะมุงเนนเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด จึงตระหนักถึง   
ความเหมาะสมและประโยชนที่ผูกระทํ าความผิดจะไดรับจากการลงโทษมากขึ้น ทํ าใหการลงโทษ
มมีนษุยธรรมมากกวาในอดตี และจะใชรูปแบบการลงโทษทีเ่หมาะสมกบัผูกระท ําความผดิแตละคน
ซ่ึงการลงโทษจํ าคุกก็ถือเปนการลงโทษที่นิยมนํ ามาใชมากที่สุด เนื่องจากการลงโทษจํ าคุกสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษไดทุกประการ และผูกระทํ าความผิดไมสามารถจะกระทํ า
ความผิดขึ้นมาไดอีก ท ําใหประชาชนในสังคมเกิดความรูสึกปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
มากขึ้น อีกทั้งเรือนจํ ายังเปนสถานที่ที่อบรมแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดใหกลับตนเปนคนดีได   
แตการลงโทษจ ําคกุนีม้ไิดมไีวสํ าหรบัผูกระท ําความผิดทกุประเภท แตจะเหมาะสมกบัผูกระท ําความผดิ
บางประเภททีม่คีวามรายแรง ตวัผูกระท ําความผดิมพีฤตกิรรมทีเ่ปนอนัตรายตอสังคมหรอืเปนผูกระท ํา
ความผดิติดนิสัย เปนอาชญากรอาชีพเทานั้น การลงโทษจํ าคุกจึงควรนํ ามาใชอยางมีขอบเขตจํ ากัด 
โดยจะน ํามาใชก็ตอเมื่อไมมีมาตรการลงโทษอื่นที่เหมาะสมมากไปกวาการลงโทษจํ าคุกแลว อันถือ
เปนมาตรการสุดทายที่จะนํ ามาลงโทษผูกระทํ าความผิด เพราะการลงโทษจํ าคุกจะสงผลกระทบ    
ที่เปนผลเสียหายแกตัวผูกระทํ าความผิดเองและตอสังคม ไมวาการลงโทษจํ าคุกนั้นจะเปนไป      
ในระยะสั้นหรือระยะยาว
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 สวนผูกระทํ าความผิดบางประเภททีไ่มรายแรง หรือกระทํ าความผิดไปโดยไมมีเจตนา
ช่ัวราย เชน กระท ําดวยความประมาทหรือดวยความพลั้งพลาดไป หรือกระทํ าความผิดไปเพราะมี
เหตุปจจยับางประการ เปนตน หรือผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น ซ่ึงบุคคลดังกลาว
ในบางกรณกีย็งัไมสมควรทีจ่ะไดรับการลงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา โดยในปจจบุนักไ็ดมมีาตรการตางๆ
ที่อาจนํ ามาปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดโดยเลี่ยงการลงโทษจํ าคุก อันมีรูปแบบที่เหมาะสมสํ าหรับ   
ผูกระทํ าความผิดแตละประเภท เพื่อมิใหผูกระทํ าความผิดไดรับผลกระทบจากการลงโทษจํ าคุก 
โดยไมจ ําเปน ซ่ึงประเทศไทยกไ็ดบญัญตัใิหอํ านาจศาลในการน ํามาตรการเลีย่งโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํา
มาใชไวในประมวลกฎหมายอาญา ไดแก การรอการลงโทษโดยมเีงือ่นไขคมุประพฤต ิ ตามมาตรา 56
การเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนกักขัง ตามมาตรา 23 และการยกโทษจํ าคุก ตามมาตรา 55 เปนตน ซ่ึงศาล
ก็นิยมนํ ามาตรการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติมาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตอง
โทษจ ําคกุระยะสั้นดังกลาว เพื่อเล่ียงผลรายจากการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า โดยมาตรการดังกลาว
จะสงผลใหผูกระทํ าความผิดไมตองเขาสูเรือนจํ า อีกทั้งผูกระทํ าความผิดก็ไมตองถูกจํ ากัดเสรีภาพ
ในรางกายเลย อันจะท ําใหประชาชนทัว่ไปมองวา ผูกระท ําความผดิยงัไมไดรับผลรายจากการกระท ํา
ของตนเลย และทํ าใหขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในที่สุด

เมือ่ศาลมีคํ าพิพากษาลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิด ซ่ึงกระทํ าความผิดไมรายแรง อันมี
ลักษณะเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม หรือผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น กฎหมาย
ก ําหนดใหดุลพินิจศาลในการนํ ามาตรการตางๆ มาใชเพื่อเล่ียงโทษจํ าคุกระยะสั้นได โดยหากศาล
ไมรอการลงโทษจํ าคุกและมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ศาลก็จะลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดในเรือนจํ า 
ซ่ึงผลทีผู่กระท ําความผดิดงักลาวจะไดรับนัน้ไมตางไปจากอาชญากรอาชพี ผูกระท ําความผดิรายแรง
และเปนอันตรายตอสังคมโดยรวมเลย ดวยเหตุดังกลาวจึงควรมีการนํ ามาตรการซึ่งคาบเกี่ยวกัน
ระหวางการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ า และการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติหรือมาตรการ
กึง่ควบคมุ (Semi-Custodial Measure) ซ่ึงเปนมาตรการหนึง่ทีม่คีวามเขมงวดมากกวาการคมุประพฤติ
ทัว่ไป แตในขณะเดยีวกนัผูกระท ําความผดิกย็งัคงถกูจ ํากดัเสรภีาพในรางกายอยู และจะมคีวามรนุแรง
นอยกวาการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าตามปกติ โดยวัตถุประสงคที่สํ าคัญ คือ เพื่อใหผูกระทํ าความผิด
ยงัมศีกัยภาพในการด ําเนนิชวีติอยูในสงัคมตอไปได แตตองอยูภายใตเงือ่นไขบางประการตามทีศ่าล
กํ าหนด ในขณะเดียวกันผูกระทํ าความผิดก็ยังตองชดเชยความผิดของตนใหกับสังคมอยู อีกทั้ง   
เพื่อตองการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดแบบเต็มเวลา 
อันจะนํ ามาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดเล็กนอย ที่ไมไดเปนอาชญากรอาชีพ หรือมีพฤติกรรม     
ที่เปนอันตรายตอสังคมโดยรวมซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น ซ่ึงมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลา 
(Periodic Detention) นีเ้ปนอกีรูปแบบหนึ่งของมาตรการกึ่งควบคุมที่นาจะมีความเหมาะสม และ
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เปนการเพิ่มทางเลือกใหแกศาลอีกทางหนึ่งในการนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามาใชกับ   
ผูกระท ําความผิดดังกลาวดวย อันจะเปนประโยชนแกผูกระทํ าความผิดอยางยิ่ง
 มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาดงักลาวนี ้ ไดมกีารน ํามาใชอยางแพรหลายในตางประเทศ
ซ่ึงถือวาเปนมาตรการที่มีทั้งมาตรการควบคุมและการปลอยอยางมีเงื่อนไขพรอมๆ กัน อันทํ าให    
ผูกระท ําความผดิยงัคงมศีกัยภาพทีจ่ะอยูในสงัคมตอไป ในขณะเดยีวกนักย็งัคงตองรบัผลจากการกระท ํา
ความผิดของตน อันเปนการชดใชความผิดของตนใหกับสังคมทางหนึ่ง โดยศาลจะนํ ามาตรการ   
คุมขังเปนชวงระยะเวลาดังกลาวมาใชในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา ผูกระทํ าความผิดยังสมควร    
ไดรับโทษจ ําคกุอยู แตลักษณะของการกระท ําความผดิยงัไมเปนอนัตรายตอสังคมโดยรวม อันจะท ําให
ผูกระทํ าความผิดตองถูกตัดออกจากสังคมอยางถาวร แตการจะปลอยผูกระทํ าความผิดไปโดยไมมี
การจํ ากัดเสรีภาพในรางกายเลยนั้ย อาจทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมรูสํ านึกในการกระทํ าความผิด
ของตนได ซ่ึงผูเขยีนไดน ําหลักเกณฑเงือ่นไขเกีย่วกบัมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาของประเทศ
ออสเตรเลยี และประเทศอังกฤษที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมาใชเปนแนวทางในการศึกษา เพื่อนํ ามา
วิเคราะหกับประมวลกฎหมายอาญาของไทย และเสนอแนะเบื้องตนถึงการนํ ารูปแบบการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลามาใชบังคับในประเทศไทยตอไป
 ในประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลียนี้ไดมีการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับ
โดยบญัญตัเิปนกฎหมายออกมา แมบทบญัญตักิฎหมายของทัง้สองประเทศจะใชถอยค ําทีแ่ตกตางกนั
โดยประเทศออสเตรเลียเรียกมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาวา Periodic Detention สวนประเทศ
อังกฤษใชถอยคํ าวา Intermittent Custody กต็าม แตวัตถุประสงคในการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลาของทั้งสองประเทศดังกลาวมาใช กเ็พือ่เปนทางเลือกหนึ่งของศาลในกรณีที่มีคํ าพิพากษา
ลงโทษจํ าคุกผูกระทํ าความผิดโดยไมรอการลงโทษเทานั้น ซ่ึงหลักเกณฑการใชบังคับของมาตรการ
ดังกลาวยอมแตกตางกันไปในรายละเอียด โดยบัญญัติใหเกิดความเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม  
สังคม วฒันธรรม ประชาชน และระบบกฎหมายของแตละประเทศ อันจะน ํามาใชกบัผูกระท ําความผดิ
ซ่ึงตองโทษจํ าคุกระยะสั้นที่มิไดมีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ และมิไดกระทํ าความผิดรายแรง  
อันมีลักษณะที่เปนอันตรายตอสังคมโดยรวมเลย ซ่ึงศาลจะพิจารณาจากรายงานความประพฤติ  
ลักษณะนสัิย การศึกษา หนาที่การงาน ตลอดจนปจจัยแวดลอมอื่นๆ อีกทั้งลักษณะของการกระทํ า
ความผิดนั้นไมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวมแลว ศาลก็จะมีคํ าพิพากษาใหลงโทษจํ าคุกโดยไมรอ
การลงโทษ และใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับการกระทํ าความผิดดังกลาว      
โดยศาลอาจนํ ามาตรการอื่นมาใชรวมกับมาตรการดังกลาวไดหากศาลเห็นสมควร ซ่ึงในแตละ
ประเทศกม็หีลักเกณฑวิธีการนํ ามาใชที่แตกตางกันออกไปดังที่ไดนํ าเสนอในบทที่ 3 แลวนั้น
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เมื่อศาลพิพากษาใหนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชกับผูกระทํ าความผิด    
ซ่ึงตองโทษจํ าคุกแลว ศาลจะกํ าหนดวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะตองไปรายงานตัว 
โดยอาจจะเปนชวงวนัสดุสปัดาห หรือชวงกลางสปัดาหกไ็ด แลวแตศาลจะเหน็สมควร หากผูกระท ํา
ความผดิมหีนาที่การงานตองรับผิดชอบ หรือตองเรียนหนังสือ ศาลก็จะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิด
ไปรายงานตวัตอเจาหนาที่ในชวงสุดสัปดาห โดยใหไปรายงานตัวในวันศุกรเวลา 19.00 น. และ
ออกจากศูนยคุมขังในวันอาทิตยเวลา 16.30 น. หรือหากผูกระทํ าความผิดเปนผูวางงาน ศาลก็อาจ
กํ าหนดใหมารายงานตัวชวงกลางสัปดาหก็ได สวนจะเปนวันใดก็แลวแตศาลจะเห็นสมควร สวน
วันอื่นนอกจากที่ศาลกํ าหนด ผูกระทํ าความผิดก็ยังกลับเขาไปอยูในสังคมและครอบครัวได 
สามารถทํ างาน หรือเรียนหนังสือไดตามปกติ นอกจากนี้สถานที่คุมขังสํ าหรับมาตรการดังกลาว 
ตองเปนศูนยคุมขังที่แยกออกมาจากเรือนจํ าอยางเด็ดขาด อันทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมตองเขาสู
เรอืนจ ําเลย และสงผลใหผูกระทํ าความผิดไมมีมลทินติดตัว ไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก และไมมี
ประวัติเส่ือมเสียวาเคยตองโทษจํ าคุกในเรือนจํ ามากอน อีกทั้งยังทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมเกิด
ความเคยชนิกบัเรอืนจ ํา อันจะท ําใหไมเกดิความเกรงกลวัทีจ่ะตองถูกจ ําคกุในเรอืนจ ําอกี เมือ่ผูกระท ํา
ความผดิดงักลาวเขามาในศนูยคมุขงัแลว กจ็ะไดรับการแกไขฟนฟ ูใหค ําปรกึษาแนะน ําจากเจาหนาที่
ผูมคีวามรู ความสามารถ ทํ าใหผูกระทํ าความผิดกลับตัวเปนคนดีตอไป

ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการนํ ามาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชบังคับ
อยางชัดเจน โดยมีเพียงรูปแบบการเลี่ยงโทษจํ าคุกที่ใชกันอยางแพรหลายคือ การรอการลงโทษ 
โดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ซ่ึงมาตรการดังกลาวไมมี        
ความเครงครัด ทํ าใหผูกระทํ าความผิดไมรูสึกวาตนมีความผิด เพราะยังสามารถใชชีวิตอยูตามปกติ 
เพียงแตตองไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติเดือนละครั้ง ไมมีการอบรมหรือปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมของผูกระทํ าความผิดใหดีขึ้นได สามารถที่จะกระทํ าความผิดซ้ํ าไดงายมากขึ้น อีกทั้ง
ประชาชนในสังคมยังเกิดความรูสึกไมปลอดภัยที่ผูกระทํ าความผิดยังอยูในสังคม และทํ าใหเกิด
ความไมมัน่ใจในกระบวนการยตุธิรรมของไทยมากยิง่ขึน้ แตอยางไรกต็ามแมมาตรการคมุขงัเปนชวง
ระยะเวลานีจ้ะไมใชโทษทีจ่ะน ํามาใชบงัคบั แตมาตรการดงักลาวก็เปนรูปแบบหนึง่ทีศ่าลอาจน ํามาใช
เพื่อเล่ียงการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าได โดยมาตรการดังกลาวสามารถตอบสนองวัตถุประสงค   
ของการลงโทษไดทุกประการ หากศาลน ํามาใชบังคับผูกระทํ าความผิดบางประเภทยอมจะเกิดผลดี
มากกวามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกที่ใชอยูในปจจุบัน
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จากการศึกษาวิเคราะหถึงมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลา ซ่ึงเปนมาตรการกึ่งควบคุม
อยางหนึ่งที่ใชบังคับอยูในประเทศออสเตรเลีย และ อังกฤษ จากอดีตจนถึงปจจุบัน ผูเขียนเห็นวา
ควรจะน ํามาตรการดังกลาวมาเปนแนวทางใชบังคับในประเทศไทย โดยเฉพาะกับผูกระทํ าความผิด
ทีก่ระท ําความผิดเพียงเล็กๆ นอยๆ กระทํ าความผิดไมรุนแรง หรือกระทํ าความผิดไปเนื่องจากมีเหตุ
จ ําเปนบางประการ หรือกระท ําความผดิดวยความพลัง้พลาดไป ประมาทเลนิเลอหรือผูกระท ําความผดิ
ซ่ึงตองโทษจํ าคุกระยะสั้น เปนตน โดยบุคคลดังกลาวยังไมมีจิตใจชั่วรายอยางแทจริงหากไดรับ   
การอบรมแกไขฟนฟูจิตใจก็สามารถกลับตนเปนคนดีไดงายกวาผูกระทํ าความผิดติดนิสัย อีกทั้ง   
ยังทํ าใหผูกระทํ าความผิดรูสึกสํ านึกถึงความผิดที่ตนไดทํ าลงไปเพราะยังคงไดรับผลกระทบ      
จากการกระทํ าของตน เนื่องจากผูกระทํ าความผิดยังคงถูกจํ ากัดเสรีภาพในรางกายในชวงวันหยุด
หรือวนัวางของสปัดาหอยู ดงันัน้แนวทางการบงัคบัใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลากบัผูกระท ํา
ความผิดในประเทศไทยตามที่ผูเขียนเสนอเพื่อสามารถนํ ามาใชบังคับไดจริงนั้นประกอบดวย

1. การบังคับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาในฐานะเปนเงื่อนไขการคุมประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะตองมีคํ าพิพากษาของศาลใหลงโทษ
จํ าคุกไมเกิน 3 ป มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดรับการลงโทษจํ าคุกมากอนและมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุ 
ศาลจึงจะใหรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษได เมื่อพิจารณาแลวพบวา มาตรการคุมขัง     
เปนชวงระยะเวลาที่ใชบังคับอยูในตางประเทศนั้น ไดมกีฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข
ของการนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับโดยเฉพาะ แตหากจะนํ ามาใชในประเทศไทยโดยบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขึ้นใชบังคับเปนกฎหมายพิเศษนั้น ยอมเปนเรื่องที่ตองมีการศึกษา
วเิคราะหอยางถวนถ่ี เพราะเปนเรือ่งส ําคญั และใชเวลานานในการจะน ํามาใชบงัคบัไดอยางแทจรงิ อีกทัง้  
ยงัอาจเกดิความยุงยากซบัซอนในการใชบงัคบัดวย ดงันัน้หากน ํามาตรการรอการลงโทษจ ําคกุโดยมี
เงื่อนไขการคุมประพฤติทีบ่ญัญตัไิวอยูแลวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 มาใชบังคับโดยนํ า
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมประพฤติ ซ่ึงมาตรา 56 
วรรค 2 (5) ไดบญัญัติเปดชองไวอยางกวางขวาง โดยศาลสามารถนํ ามาตรการดังกลาวมาใชบังคับ
ไดทันที และยอมจะเปนผลดีกวาการบัญญัติกฎหมายขึ้นใชบังคับโดยเฉพาะ

2. การบังคับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลากับผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุก
ระยะสั้น ซ่ึงเปนกรณีที่ศาลนํ ามาใชบังคับกับผูกระทํ าความผิดที่ตองโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือน    
โดยปจจุบันประมวลกฎหมายอาญาไดกํ าหนดมาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าสํ าหรับผูกระทํ า
ความผดิดงักลาวไว 2 มาตรการ โดยศาลอาจ ลงโทษจํ าคุกใหนอยลงอีกเพียงใดก็ได และหากเปน
กรณทีีศ่าลลงโทษปรับดวย ศาลอาจกํ าหนดโทษจํ าคุกใหนอยลงหรือจะยกโทษจํ าคุกเสีย คงใหปรับ
แตเพียงอยางเดียวก็ไดแลวแตศาลจะเห็นสมควรตามมาตรา 55 หรือศาลอาจเปลี่ยนโทษจํ าคุก     
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เปนกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 ซ่ึงผูกระท ําความผดิจะถกูกกัขงัไดจะตองเปนการกระท ํา
ความผดิทีม่โีทษจํ าคุก และความผิดนั้นศาลจะลงโทษจํ าคุกไมเกิน 3 เดือน โดยผูกระทํ าความผิด
ตองไมเคยรับโทษจ ําคกุมากอนหรือปรากฏวาเคยไดรับโทษจ ําคกุมากอนแตเปนโทษส ําหรับความผดิ
ที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แตวิธีการดังกลาวศาลไมคอยนิยมนํ ามาใช เพราะ 
การกกัขงักบัการจ ําคกุกเ็ปนการจ ํากดัเสรภีาพในรางกายเหมอืนกนั เพยีงแตวธีิการดงักลาวจะไมท ําให 
ผูกระท ําความผดิเขาสูเรือนจ ําเทานัน้ ดงันัน้หากน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกบัผูกระท ํา
ความผดิที่ตองโทษจ ําคกุระยะสัน้ ยอมท ําใหผูกระท ําความผดิไดรับผลดมีากกวา เพือ่ใหศาลมทีางเลอืก
ในการน ํามาใชกับผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้นตามที่เห็นสมควรดวย
 นอกจากนี้ยังอาจนํ าการกักขังแทนคาปรับมาพิจารณาเพื่อนํ ามาตรการคุมขังเปนชวง
ระยะเวลามาใชบังคับได เพื่อศาลจะไดนํ ามาใชเปนทางเลือกในการลงโทษกักขังแทนคาปรับ    
โดยมาตรการดงักลาวจะบญัญตัขิึน้มาเปนพเิศษเพือ่ใชสํ าหรบัการลงโทษกกัขงัแทนคาปรบัโดยเฉพาะ
ดังนี้ จึงอาจนํ าหลักการของมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลามาใชเปนแนวทางสํ าหรับการกักขัง
เปนชวงระยะเวลาไดในกรณีที่ศาลพิจารณาแลวเห็นวาคาปรับจํ านวนไมสูงเกินไปและกํ าหนด
ระยะเวลาในการกกัขงัไว โดยชวงเวลาดงักลาวศาลตองค ํานวณใหสอดคลองกบัจ ํานวนคาปรบัทีผู่กระท ํา
ความผดิจะตองชํ าระดวย ดังนี้ หากมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาสามารถนํ ามาใชเปนแนวทาง
ในการลงโทษกักขังแทนคาปรับไดยอมสงผลดีตอผูกระทํ าความผิดไดมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจาก  
จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดยังคงมีศักยภาพในการดํ าเนินชีวิตอยูในสังคมไดตอไป ความสัมพันธ    
ในครอบครัวของผูกระทํ าความผิดก็ไมส่ันคลอนแลว ยังทํ าใหผูกระทํ าความผิดเล็กนอย ซ่ึงยากจน
ไมมีเงินเสียคาปรับจริงๆ สามารถยังคงทํ างานหาเงินเพื่อมาชํ าระคาปรับใหครบตามที่ศาลกํ าหนด
กอนครบกํ าหนดเวลาจํ าคุกที่ศาลกํ าหนดไดดวย

3. การบงัคบัใชมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลากบัผูกระท ําความผดิทีเ่คยตองโทษจ ําคกุ
มากอน ซ่ึงในบางกรณผูีกระท ําความผดิไมอยูในหลกัเกณฑทีศ่าลจะเลีย่งโทษจ ําคกุตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
ไดเนื่องจากขอจํ ากัดทางกฎหมายที่เปนการจํ ากัดดุลพินิจของศาลอยางเด็ดขาด ซ่ึงอาจเปนชองวาง
ของกฎหมายที่ทํ าใหการพิจารณากํ าหนดโทษผูกระทํ าความผิดบางรายเปนไปอยางไมเหมาะสม 
เชน ผูกระทํ าความผิดที่เคยตองโทษจํ าคุกมากอน แตไดพนโทษมานานหลายสิบปแลว และ
ประพฤติตนเปนคนดีของสังคม ประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอด หากมากระทํ าความผดิที่มี   
โทษจํ าคุกขึ้นอีก ไมวาจะเปนความผิดเล็กนอยเพียงใด ศาลก็ไมสามารถรอการลงโทษได เปนตน 
โดยควรจะกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผูกระทํ าความผิดใหนํ ามาใชกับผูกระทํ าความผิดที่ไมเคยตอง
โทษจํ าคุกมากอน หรือเคยไดรับโทษจํ าคุกมาแลว แตไดพนโทษมาเปนระยะเวลาสิบปขึ้นไป และ
หลังจากพนโทษมาแลวยังไมเคยกระทํ าความผิดขึ้นมาอีก เมื่อศาลเห็นวาบุคคลดังกลาวยังไมควร 
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จะไดรับการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าตามปกติ ศาลอาจมีคํ าส่ังใหผูกระทํ าความผิดใชมาตรการคุมขัง
เปนชวงระยะเวลาได

4. การบังคับใชมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลากับผูกระทํ าความผิดที่ไดรับการลด
วันตองโทษจํ าคุก และผูกระทํ าความผิดที่ไดรับการพักการลงโทษ โดยเปนการปฏิบัติงานของ   
กรมราชทณัฑอีกรปูแบบหนึง่ทีก่ ําหนดใหเรือนจ ําและทณัฑสถาน น ํามาใชปฏิบตัติอผูตองขงัในชมุชน
โดยใหสังคมเขามามสีวนรวม เพือ่ตองการแกไขฟนฟสูภาพจติใจผูตองขงัใหมคีวามพรอมทีจ่ะประพฤตติน
เปนพลเมอืงด ีสามารถประกอบอาชพีสุจริต และอยูรวมกบัผูอ่ืนไดดวยดภีายหลังพนโทษ โดยผูตองขงั
จะไดรับการปลอยตัวออกไปจากเรือนจํ าหรือทัณฑสถานกอนครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษา
ของศาล ซ่ึงนักโทษนั้นจะตองไดรับโทษจํ าคุกมาแลวระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่อยูในเรือนจํ าไดแสดง
ใหเห็นถึงความประพฤติดี มคีวามอตุสาหะ ความกาวหนาในการศึกษา และทํ างานเกิดผลดี หรือทํ า
ความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับประโยชนใหไดรับการพักการลงโทษ หรือไดรับ การลด
วันตองโทษ แมมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาดังกลาวจะนํ ามาใชในชั้นพิจารณาคดีโดยกํ าหนด
ใหอํ านาจศาลในการน ํามาตรการดงักลาวมาใชเพือ่เล่ียงโทษจ ําคกุในเรอืนจ ํากต็าม โดยไมนยิมน ํามาใช
ในขั้นตอนของราชทัณฑ แตหากนํ ามาตรการดังกลาวมาประยุกตใชกับผูตองขังที่ไดรับการพัก  
การลงโทษ ยอมสงผลใหผูตองขังคอยๆปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอก และหากมีปญหาเกิดขึ้น  
ผูตองขังยังคงมีเจาหนาที่ของศูนยคุมขังใหคํ าปรึกษา และหาทางออกที่ถูกตองได ดังนี้ หากนํ า
มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชในชวงแรกของการพกัการลงโทษ หรือลดวนัตองโทษโดยให
ผูตองขงักลบัเขาสูสังคมเฉพาะวนัจนัทร – ศกุร สวนวนัเสาร – อาทติย ผูตองขงัตองเขามารายงานตวั
ในศนูยคมุขงั ตามเวลาทีก่ ําหนด โดยระยะเวลาในการคมุขงันัน้ตองดตูามความเหมาะสมกบัผูตองขงั
แตละคน ซ่ึงมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานีย้อมมคีวามเขมงวดมากกวาการคมุประพฤตติามปกติ
หากผูตองขังเขาสูศูนยคุมขังครบตามระยะเวลาที่กํ าหนดไวแลว ก็อาจนํ ามาตรการคุมประพฤติ    
มาใชหลังจากนั้นไดจนกวาจะครบกํ าหนดโทษตามคํ าพิพากษา

5.2  ขอเสนอแนะ

5.2.1 จากการพจิารณาขอจ ํากดัทางกฎหมายในการบงัคบัใชในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายอาญา เพือ่น ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชกบัผูกระท ําความผดิเลก็ๆ นอยๆ ทีไ่มมี
พฤตกิรรมเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม หรือผูกระทํ าความผิดซึ่งตองโทษจํ าคุกระยะสั้น อันเปน
ทางเลอืกหนึ่งของศาลในการนํ ามาใชเพื่อเล่ียงการลงโทษจํ าคุกในเรือนจํ านั้น หากบัญญัติกฎหมาย
เกีย่วกบัมาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาขึ้นใชโดยเฉพาะ ยอมเปนการยุงยากและซับซอน แตหาก
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น ํามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกในเรือนจํ าซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาใหอํ านาจไวมาพิจารณายอมจะเปน
ผลดี และสะดวกในการนํ ามาใชบังคับมากกวา จากการนํ ามาตรการรอการลงโทษจํ าคุกผูกระทํ า
ความผดิโดยมเีงือ่นไขคมุประพฤตติามมาตรา 56 มาวเิคราะหแลวนัน้ ผูเขยีนมคีวามเหน็วา บทบญัญตัิ
ดังกลาวไดเปดชองใหศาลสามารถนํ ามาตรการเลี่ยงโทษจํ าคุกโดยใชวิธีคุมขังเปนชวงระยะเวลา  
มาใชกับผูกระทํ าความผิดซ่ึงตองโทษจํ าคุกระยะสั้นได โดยศาลอาจนํ ามาใชในฐานะเปนเงื่อนไข
ของการคุมประพฤติ ซ่ึงมาตรา 56 (5) ไดบัญญัติเพื่อเปดโอกาสใหศาลสามารถกํ าหนดเงื่อนไขอื่นๆ 
ตามทีศ่าลเห็นสมควรเพื่อแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิใหผูกระทํ าความผิดไดมีโอกาสกระทํ าความผิด
ขึน้อกี หากศาลน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิดงักลาวยอมท ําให
ผูกระทํ าความผิดนั้นยังคงสามารถใชชีวิตอยูในสังคมตอไปได ในขณะเดียวกันผูกระทํ าความผิด    
ก็ยังคงไดรับผลแหงการกระทํ าของตน และตองชดเชยความผิดของตนใหสังคมอยู หากศาลนํ า
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาดังกลาวมาใชบังคับยอมเปนผลดีแกผูกระทํ าความผิดมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนีย้งัเปนการน ําบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีใ่หอํ านาจไวมาใชบงัคบัเพือ่ใหเกดิประโยชนแกผูกระท ํา
ความผิดสูงสุดดวย

5.2.2 สามารถน ํามาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิทีศ่าล
พพิากษาลงโทษจ ําคกุนอยกวา 3 เดอืนตามมาตรา 23ได เพือ่เปนทางเลอืกหนึง่ของศาลในการลงโทษ
จ ําคกุระยะสัน้กบัผูกระท ําความผดิ อันจะสงผลใหผูกระท ําความผดิดงักลาวไมไดรับผลรายจากการลงโทษ
จํ าคุกมากเกินไป เนื่องจากศาลยังมิไดออกหมายจํ าคุกแกผูกระทํ าความผิดนั้นเลย โดยอาจบัญญัติ
เนือ้ความดังตอไปนี้เพิ่มเขามาได
    “มาตรา 23 ผูใดกระท ําความผดิซึง่มโีทษจ ําคกุ และในคดนีัน้ศาลจะลงโทษจ ําคกุ
ไมเกนิสามเดอืน ถาไมปรากฏวาผูนัน้ไดรับโทษจ ําคกุมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจ ําคกุมากอน
แตเปนโทษส ําหรับความผดิทีไ่ดกระท ําโดยประมาท หรือความผดิลหโุทษ ศาลจะพพิากษาใหลงโทษ
กักขังไมเกินสามเดือนแทนโทษจํ าคุกก็ได หรือ หากศาลเห็นเปนการสมควรศาลอาจมีคํ าสั่งใหใช
มาตรการคุมขังเปนชวงระยะเวลาแทนโทษจํ าคุกก็ได
 5.2.3 หากมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลามกีารใชบงัคบัไดอยางแทจริงแลว กส็ามารถ
นํ ามาใชเปนแนวทางในการประยุกตใชกับการกักขังแทนคาปรับโดยนํ าประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29 และ มาตรา 30 มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหความเหมาะสม และรูปแบบของการนํ า
มาตรการดังกลาวมาใชบังคับในอนาคตตอไปได
 5.2.4 ควรมกีารจดัตัง้ศนูยคมุขงัขึน้เพือ่รองรบัมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลาโดยเฉพาะ
ซ่ึงตองแยกออกตางหากจากเรอืนจ ํา โดยมกีารอบรมเจาหนาทีใ่หมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัมาตรการ
ดงักลาวอยางแทจริง เพื่อสามารถนํ ามาปฏิบัติกับผูกระทํ าความผิดไดอยางถูกตอง
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5.2.5 เนือ่งจากมาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานีเ้ปนมาตรการทีใ่หอํ านาจศาลในการใช
ดลุพินจิเพือ่น ํามาใชบงัคบักบัผูกระท ําความผดิซึง่ตองโทษจ ําคกุระยะสัน้ อันจะท ําใหผูกระท ําความผดิ
ไมตองเขาสูเรือนจ ํา เพราะศาลมไิดออกหมายจ ําคกุผูกระท ําความผดิดงักลาวแตอยางใดเลย ซ่ึงหากน ํา
มาตรการคมุขงัเปนชวงระยะเวลานัน้มาใชบงัคบัในขัน้ตอนของกรมราชทณัฑ กอ็าจน ํามาประยกุตใช
เพื่อเปนเงื่อนไขหนึ่งของการคุมประพฤติผูตองขังซึ่งไดรับการลดวันตองโทษจํ าคุก และการพัก
การลงโทษ อันจะสงผลใหกฎหมายราชทัณฑไดรับการพัฒนาและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอไปDPU
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