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บทคดัย่อ 

 

เมือพิจารณาจากปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ และลกัษณะเฉพาะทางเพศสภาพรวมถึง

บทบาททางสังคมของผูห้ญิงทีตอ้งเลียงดูบุตรและครอบครัว ประกอบกบัลกัษณะของเรือนจาํที

สร้างไวเ้พือจองจาํอาชญากรทีกระทาํผดิร้ายแรงซึงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย การจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิง

ไวใ้นเรือนจาํจึงทาํใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อผูห้ญิง บุตรและครอบครัวของผูห้ญิงหลายประการ 

วิทยานิพนธฉ์บบันีจึงมีวตัถุประสงค์เพือทีจะศึกษาหาแนวทางกาํหนดมาตรการลงโทษทางเลือก

แทนการจาํคุกผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นเรือนจาํ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรังเศส และขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง 

(Bangkok Rules)  

จากการศึกษาพบว่า บทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาของไทย กาํหนดโทษให้ศาลใช้

ดุลพินิจในการลงโทษแก่ผูก้ระทาํผิดเพียง 5 ประการ แตกต่างจากกฎหมายประเทศองักฤษ ซึงมี

มาตรการลงโทษในชุมชน (Community sentence) และสหรัฐอเมริกาซึงมีมาตรการลงโทษระดับกลาง 

(Intermediate punishment) กาํหนดโทษทางเลือกให้ศาลใชดุ้ลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมกบั

ผูก้ระทาํผดิหลายประการ  ทงันี รวมถึงการให้ดุลพินิจแก่ศาลทีจะลงโทษผูก้ระทาํผิดในลกัษณะ

ของการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้เช่นเดียวกนักบักฎหมายของประเทศฝรั งเศสก็มีบทบญัญติั

ให้ดุลพินิจแก่ศาลเพือทีจะสั งให้ควบคุมตวัผูก้ระทาํผิดไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใช้เครืองมือควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยเช่นกนั  ดังนัน เมือพิจารณาประกอบกับแนวคิดตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติ 

ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง

ทีสนับสนุนให้ใชม้าตรการทีมิใช่การคุมขังกับผูก้ระทาํความผิดหญิงบางประเภท จึงควรแก้ไขเพิมเติม

บทบญัญติัของกฎหมายไทยใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจลงโทษผูก้ระทาํผดิหญิงโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้น

ทีอยู่อาศยั  สําหรับผูก้ระทาํผิดหญิงทีกระทาํความผิดไม่ร้ายแรงหรือทีมิใช่อาชญากรโดยสันดาน 

ฆ 
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ผูก้ระทําผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ในวยัพึงพิง และเยาวชนหญิง  ทังนี บทบัญญัติดังกล่าว 

ตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขในส่วนของฐานความผิดทีสามารถสั งให้จาํกดัเสรีภาพไวใ้นที

อยู่อาศยั ระยะเวลาในการควบคุม กระบวนการพิจารณาของศาลก่อนสั งให้ใชม้าตรการลงโทษ 

โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั และมาตรการควบคุมเพือป้องกนัการหลบหนีดว้ย 
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ABSTRACT 

 

When considering from the problem of prison overcrowding and the specific genders, 

including the social role of the women have to raise a child and family, as well as the 

characteristics of the prisons designed for detention of the hardened criminals mostly are men. 

The imprisonment of women prisoners in the prisons  has caused negative impact on the women, 

their child and family members in multiple aspects. The objective of this thesis is to study the 

guidelines on designating alternative measures of punishment instead of imprisonment of women 

offenders in the prisons. It has been analyzed and compared with the foreign laws such as  

in England, the United States and France, as well as the requirements of the United Nations Rules 

for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders 

(Bangkok Rules). 

In the study found the provisions in the Thai Criminal Code designate the courts  

to use their discretion on punishment of the offenders in just five categories. It is different from 

the law of England, that  has measures on community sentence and the United States, which has 

the intermediate punishment designates the alternative for the courts to exercise their discretion 

on the punishment to suit the offenders in several aspects, it includes giving discretion for the 

courts to punish the offenders in terms of house arrest. The same as the law of France, which has 

a provision to give discretion to the courts to order house arrest by using the electronic monitoring 

as well. Thus, when consider supplementing the concept according to the requirements of the United 

Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women 

Offenders, it supports the use of non-custodial measures with some women offenders it should 

amend the Thai law provisions, so the courts can exercise their discretion to house arrest for  
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non violent offences or not habitual women offenders, the pregnant women or women with 

dependent children, and juvenile female offenders. In order that, that provision has to designate 

guidelines and conditions on the offences  that can order house arrest, duration of detention,  

court proceedings before ordering the punishment measures by house arrest and measures  

to prevent from escaping as well. DPU
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วิทยานิพนธ ์ รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะในการจดัทาํวิทยานิพนธ์และแนะนาํแนวทางการไปสู่อาชีพ
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ดร. สุภัชลี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีท่านกรุณาตรวจเล่มวิทยานิพนธ ์ 

ให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขประเด็นปัญหาตามวิทยานิพนธ์ฉบบันีจนเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี  

ทาํใหว้ิทยานิพนธข์องผูเ้ขียนมีคุณค่าและเป็นไปตามหลกัวิชาการมากยงิขึน 

โดยเฉพาะ ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธานี  วรภทัร์ ซึงเป็นทงัอาจารย ์

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาทฤษฎีและหลกักฎหมายอาญา และกฎหมาย

บงัคบัโทษ เป็นผูจุ้ดประกายความคิดในประเด็นปัญหาของวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้แก่ผูเ้ขียน ตงัแต่

เมือครังผูเ้ขียนเริมเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต รวมถึงการให้คาํแนะนํา ให้คาํปรึกษาตังแต่ 

เริมเขียนบทนาํ การหาบทต่างประเทศ การวิเคราะห์และจดัทาํขอ้เสนอแนะ  และกระตุน้ให้ผูเ้ขียน

ตังใจเขียนวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมไลน์ (Line) เป็นประจาํ จนทาํให้ผูเ้ขียนสามารถจัดทํา

วิทยานิพนธฉ์บบันีจนสมบูรณ์ได ้ 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณท่านอาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน ทีไดใ้หค้วามรู้ติดตวัผูเ้ขียนไปตลอดชีวิต  

โดยเฉพาะ ศาสตราจารย ์ดร. สุรศกัดิ  ลิขสิทธิวฒันกุล ทีกรุณาแนะนาํและช่วยต่อยอดประเด็นความคิด

ของผูเ้ขียนผา่นรายงานในรายวิชาบณัฑิตสมัมนากฎหมายอาญา จนทาํใหผู้เ้ขียนนาํมาต่อยอดจนสาํเร็จ

เป็นวิทยานิพนธ์ฉบบันี  รวมถึงท่านรองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินันทน์ ทีให้ขอ้เสนอแนะในการ

จดัทาํวิทยานิพนธห์ลายประการ 

นอกจากนี บุคคลทีสาํคญัทีสุดของผูเ้ขียน ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเสถียร 

คุณแม่เสาวนีย ์ผูที้อบรมเลียงดูสงัสอนผูเ้ขียนมาตงัแต่วยัเยาวแ์ละใหทุ้กสิงทุกอยา่งแก่ผูเ้ขียน ซึงในโลกนี 

ไม่มีผูใ้ดทีจะใหก้บัผูเ้ขียนได ้ ขอขอบคุณพีสาวเสาวคนธ์ สาํหรับกาํลงัใจและคาํแนะนาํทีมอบให้

ตลอดมา  ขอบคุณ คุณธญัวรรณ ศรีพุ่ม ทีเป็นเพือนคู่คิดกบัผูเ้ขียนมาเกือบ 9 ปี และขอขอบคุณพีๆ 

เพือนๆ ทุกคน ทีใหค้าํแนะนาํดา้นการเรียนและการจดัทาํวิทยานิพนธ์ในระหว่างการศึกษาระดบั

มหาบณัฑิตทีมหาวิทยาลยัแห่งนี ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครัง ดว้ยหวัใจ 

 

 

วสนัต ์ บุญประจกัษ ์
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การขาดองค์ความรู้ทีชัดเจนเกียวกับกฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย ก่อให้เกิด

ปัญหาผูต้ ้องขังล้นเรือนจํา และปัญหาพืนฐานในการบริหารงานราชทัณฑ์อีกหลายประการ1  

ซึงปัญหานีมีสาเหตุมาจากการทีสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยมุ่งเน้นการเรียนการสอนเฉพาะ

วิชาทีเกียวกบักฎหมายอาญาสารบญัญติั และกฎหมายอาญาวิธีสบญัญติั  ส่วนวิชากฎหมายบงัคบัโทษ

หรือกฎหมายราชทณัฑพึ์งจะมีการเรียนการสอนเป็นครังแรกเมือปี พ.ศ. 25482 จึงส่งผลให้ความรู้

ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายอาญาในส่วนนีในวงการกฎหมายและสังคมทวัไปยงัอยู่ในขอบเขต 

ทีจาํกัด3 ทังทีความจริงแลว้ การศึกษาเกียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรมีการศึกษา 

ทงัระบบตามความหมายอย่างกวา้งของกฎหมายอาญาทีประกอบดว้ย กฎหมายอาญาสารบญัญติั 

กฎหมายอาญาวิ ธีสบัญญัติหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายบังคับโทษ4  

เพราะกฎหมายอาญาทังสามส่วนนีมีกระบวนการทีเชือมโยงกันบนพืนฐานความสัมพันธ ์

ทางกฎหมาย และตอ้งอาศยัการขบัเคลือนร่วมกนัขององคก์รหลายองค์กรในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา5  

                                                             
1 จาก วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น. 20-21), โดย ธานี  วรภทัร์ ก, 2554, 

กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. ลิขสิทธิ 2554 โดย ธานี  วรภทัร์. 
2 แหล่งเดิม.  
3 จาก กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิพืนฐานของประชาชน (น. 32-33), โดย คณิต  ณ นคร ก, 2553, 

กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. ลิขสิทธิ 2553 โดย คณิต  ณ นคร. 
4 จาก กฎหมายอาญาภาคทัวไป (น. 53), โดย คณิต  ณ นคร ข, 2554, กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. ลิขสิทธิ 2554 

โดย คณิต  ณ นคร. 
5 จาก หลกักฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจาํคุก (น. 85), โดย ธานี  วรภทัร์ ข, 2553, กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. 

ลิขสิทธิ 2553 โดย ธานี  วรภทัร์. 
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ทงันี ในส่วนของกฎหมายอาญาสารบญัญติัเป็นกฎหมายทีใชคุ้ม้ครองสังคม และเป็น

หลกัเกณฑที์ใชใ้นการปราบปรามและป้องกนัการกระทาํความผิด6 เนืองจากกาํหนดลกัษณะของ

การกระทาํทีเป็นความผดิและกาํหนดมาตรการบงัคบัทางอาญา (Criminal sanction) เอาไว ้ ซึงหาก

มีการกระทาํความผดิเกิดขึนในสงัคม  เจา้พนกังานผูมี้อาํนาจก็จะดาํเนินการตามขนัตอนทีกฎหมาย

อาญาวิธีสบญัญติับญัญติัไวเ้พือพิสูจน์ความจริงเกียวกบัการกระทาํทีอา้งว่าผดิกฎหมายต่อศาล  และ

หากรับฟังได้ว่ามีการกระทาํความผิดจริง  ศาลก็จะกาํหนดบทลงโทษซึงเป็นมาตรการบังคับ 

ทางอาญาใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิ และสินสุดการดาํเนินคดีอาญาชนักาํหนดคดีเมือศาลมีคาํพิพากษา

ถึงทีสุด7  เมือสินสุดกระบวนการในการดาํเนินคดีอาญาชันกาํหนดคดีแลว้  ต่อจากนันจะเป็น 

การดาํเนินคดีอาญาชนับงัคบัคดีทีมีศาลเป็นเจา้พนักงานบงัคบัคดีอาญา ซึงแตกต่างจากประเทศ 

ในภาคพืนยุโรปทีมีพนักงานอยัการเป็นเจ้าพนักงานบงัคบัคดีอาญา  โดยการบังคับคดีอาญานี 

(Execution of the criminal penalty) เป็นส่วนของกฎหมายอาญาวิธีสบญัญติัตามทีบญัญติัไวใ้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 6 หมวด 1 ว่าดว้ยการบงัคบัตามคาํพิพากษา ซึงกาํหนด

กระบวนการทีกระทาํไปเพือบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาถึงทีสุด การวินิจฉยัสงัการทีเกียวเนืองกนั8 

และการทุเลาการบงัคบัโทษ  ทงันี การบงัคบัคดีอาญา (Execution of the criminal penalty) มีความ

แตกต่างจากการบงัคบัโทษอาญา (Penal administration) ซึงเป็นกระบวนการทีอยู่นอกกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  เนืองจากการบงัคบัโทษอาญาอยูใ่นส่วนของกฎหมายบงัคบัโทษ9 ซึงเป็นเรือง

ของกระบวนการเกียวกบัการบังคบัโทษ เช่น สถานทีจาํคุกผูต้ ้องคาํพิพากษาถึงทีสุด การปฏิบัติ 

ต่อผูต้อ้งขงั การพกัโทษหรือการปล่อยก่อนกาํหนด เป็นตน้10 ซึงกฎหมายบงัคบัโทษของประเทศไทย 

คือ พระราชราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงซึงออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญัติ

ดงักล่าว และบทบญัญติัในภาค 7 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา11 

การขาดองค์ความรู้ทีชดัเจนเกียวกบักฎหมายบงัคบัโทษนีเอง  ทาํให้สภานิติบญัญัติ

แห่งชาติทีแต่งตังขึนภายหลังการรัฐประหารของคณะมนตรีความมั นคงแห่งชาติเมือวันที  

                                                             
6 จาก “โครงสร้างความผิดอาญา : ศึกษากระบวนการคิดของกฎหมายอาญาเยอรมนัเพือปรับใชก้ับ

กฎหมายอาญาไทย,” โดย สุภชัลี  เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2556, วารสารธรรมศาสตร์, 32 (3),  45. 
7 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 42), โดย คณิต  ณ นคร ค, 2555, กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. ลิขสิทธิ 

2555 โดย คณิต  ณ นคร. 
8 แหล่งเดิม.  
9 แหล่งเดิม.  
10 แหล่งเดิม.  
11 แหล่งเดิม.  
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19 กันยายน 2549 มีการแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2  

ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที 25) พ.ศ. 2550 

กาํหนดมาตรการหลีกเลียงการจาํคุกผูก้ระทาํผิดไวใ้นเรือนจาํ  กรณีทีผูก้ระทาํความผิดไดรั้บโทษ 

ในเรือนจาํมาแลว้บางส่วนไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ลกัษณะ 5 หมวด 3 ว่าดว้ย

การจับ ขัง จาํคุก  ทงัทีตามหลกัวิชาการแลว้  บทบัญญัติมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาเป็นบทบญัญติัทีว่าดว้ยเรืองสถานทีจาํคุกผูต้อ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดภายหลงั 

ทีได้รับการจาํคุกในเรือนจาํมาแลว้บางส่วน และศาลมีการปล่อยตัวผูต้ ้องขังออกจากเรือนจาํ 

ก่อนกําหนดโทษตามคําพิพากษาถึงทีสุด โดยกําหนดให้อยู่ในสถานทีอืนนอกจากเรือนจํา  

อนัเป็นส่วนของกฎหมายบงัคบัโทษ ซึงตอ้งมีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 

หรือในภาค 7 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แต่เนืองจากองค์ความรู้ทางด้าน

กฎหมายบังคับโทษทีไม่ชัดเจน อนัเป็นผลมาจากการขาดการเรียนการสอนกฎหมายบังคับโทษ 

ในสถาบนัการศึกษา  จึงทาํใหมี้การนาํมาตรา 89/2 ไปไวใ้นส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ซึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัวชิาการดงักล่าวขา้งตน้ 

สาํหรับปัญหาใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปัจจุบนั คือ 

ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  ดงัจะเห็นไดจ้ากมีจาํนวนผูต้อ้งขงัทีถกูควบคุม

อยู่ในเรือนจาํและทณัฑสถานทวัประเทศมีทังหมดจาํนวน12  310,595 คน แบ่งเป็นผูต้ ้องขงัชาย

จาํนวน 265,744 คน และผูต้อ้งขงัหญิงจาํนวน 44,851 คน13 ในขณะทีความจุปกติสามารถรองรับ

ผูต้ ้องขังได้เพียง 160,000 คน 14 โดยจากข้อมูลของศูนย์การศึกษาเรือนจําระหว่างประเทศ 

(International Centre for Prison studies) เมือปี พ.ศ. 2556 พบว่า ประเทศไทยมีอตัราส่วนของ

ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํต่อประชากรหนึงแสนคนเท่ากบั 398 ต่อ 100,000 คน15 เป็นอนัดบัหนึงของทวีป

เอเชียและเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก  ซึงสาเหตุส่วนหนึงของการมีจาํนวนผูต้ ้องขงัลน้เรือนจาํนี 

มาจากประมวลกฎหมายอาญากาํหนดประเภทของโทษไวจ้าํกัดเพียง  ประการ ประกอบกบัมีการ

                                                             
12 กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม.  (ม.ป.ป.).  สถิติผู้ ต้องราชทัณฑ์ทัวประเทศ สํารวจ ณ วันที  

สิงหาคม .  สืบคน้ 17 สิงหาคม , จาก http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2014-08-01. 

  13 เมือเทียบจากสถิติผูต้อ้งขงัหญิงในช่วงเวลาเดียวกนัในปี พ.ศ.2555 และ 2556 พบว่า มีผูต้อ้งขงัหญิง

เพิมขึนจากปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 3,849 คน และจากปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 8,136 คน  และหากเทียบสถิติกบัปี พ.ศ. 

2549 ทีมีผูต้อ้งขงัหญิงรวม  23,740 คน ผูต้อ้งขงัหญิงในปัจจุบนัมีจาํนวนเพิมขึนอีกกว่า 2 เท่าตวั 
14 นทัธี  จิตสว่าง ก.  (ม.ป.ป.).  ข้อสนับสนุนของการปฏิบติัต่อผู้กระทาํผิดโดยไม่ใช้เรือนจาํ.  สืบคน้ 15 

มกราคม 2557, จาก http://www.gotoknow.org/posts/  . 

  15 Roy Walmsley.  (n.d.).  World Prison Population List (tenth edition).  Retrieved August 30 , 2014, 

from http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resources/downloads/wppl_ .pdf . 
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บญัญติัใหค้วามผดิทางอาญามีโทษเพียงจาํคุกและปรับเท่านนั  ไม่เปิดโอกาสให้ศาลมีทางเลือกในการใช้

ดุลพินิจลงโทษผูก้ระทาํความผดิมากนกั  ศาลจึงมกัจะใชดุ้ลพินิจลงโทษจาํคุกแก่ผูก้ระทาํความผิด

ตามบัญชีกาํหนดโทษของแต่ละศาลหรือยีต๊อกศาล  โดยไม่ได้พิจารณาถึงประวติัการกระทํา

ความผดิ  ภูมิหลงั  ลกัษณะและพฤติการณ์การกระทาํความผดิรายบุคคล  ทาํใหผู้ต้อ้งขงับางกลุ่ม  เช่น  

ผูที้กระทาํความผิดไม่ร้ายแรง  ผูที้กระทาํผิดครังแรกหรือผูก้ระทาํผิดโดยพลงัพลาด  หรือผูก้ระทาํ

ความผดิทีมีลกัษณะเฉพาะทางเพศสภาพ เช่น ผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูห้ญิง  ซึงไม่ไดมี้ลกัษณะของการ

เป็นอาชญากรโดยสันดานแต่กลบัตอ้งเขา้ไปอยู่ในเรือนจาํโดยไม่จาํเป็น  ส่งผลให้บุคคลเหล่านัน

แทนทีจะไดเ้ขา้ไปฟืนฟแูกไ้ขพฤติกรรมให้กลายเป็นคนดีสู่สังคม กลบัตอ้งเขา้ไปในเรือนจาํและ

เรียนรู้ความเป็นอาชญากรมืออาชีพภายในเรือนจาํ และกลบัมากระทาํความผิดซาํและรุนแรงขึน

กว่าเดิม  ทงัทีความเป็นจริงแลว้โทษจาํคุกควรมีไวส้าํหรับคนทีสมควรไดรั้บโทษจาํคุก  ถา้หากเห็นว่า

คุกไม่ไดช่้วยแกไ้ขใหบุ้คคลเหล่านนัเป็นคนดีขึนมาได ้ก็ไม่ควรทีจะส่งเขา้คุก16   

โดยเฉพาะผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูห้ญิง จากสถิติจ ํานวนผูต้ ้องขังทั วโลก พบว่า 

ประเทศไทยมีจํานวนผูต้ ้องขังหญิงมากทีสุดเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา   

จีน รัสเซีย และบราซิล17 ซึงสงัเกตไดว้่าประเทศเหล่านีลว้นแลว้แต่มีจาํนวนประชากรในประเทศ

มากกว่าจาํนวนประชากรของประเทศไทยหลายเท่าตวั18  และเมือเปรียบเทียบอตัราส่วนผูต้อ้งขงัหญิง

ต่อผูต้ ้องขังชายแลว้ ประเทศไทยมีอตัราส่วนผูต้ ้องขังหญิงคิดเป็นร้อยละ 14.44 ของจํานวน

ผูต้อ้งขงัทีถูกควบคุมทงัหมด ซึงจดัอยู่ในอนัดบั 7 ของโลก รองจากประเทศมลัดีฟ เขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง บาร์เรน อนัดอร์ร่า มาเก๊า และกาตาร์19  นอกจากนี เมือพิจารณาสถานทีจาํคุกผูต้อ้งขงัหญิง

ในประเทศไทยแลว้จะพบว่า  ทณัฑสถานหญิงจาํนวน 8 แห่ง และสถานทีจาํคุกผูต้อ้งขงัหญิงซึง

แบ่งแยกเป็นแดนภายในเรือนจําชาย ต่างประสบปัญหามีจํานวนผู้ต้องขังหญิงเกินความจุ 

ทีสามารถจะรองรับได้20 เมือพิจารณาสถิติผูต้อ้งขงัหญิงทีถกูจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ  พบว่า จาํนวนกว่า 

                                                             
16 วิกฤตราชทัณฑ์  วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา (น.159). เล่มเดิม. 
17 สถาบนัวิจัยรพีพฒันศกัดิ.  (2557).  บทสรุป การประชุมทางวิชาการเรือง “มาตรการทางเลือกในการ

ลงโทษผู้ ต้องขงัหญิง”(ครังที 1).  สืบคน้ 25 เมษายน , จาก http://www.rabi.coj.go.th/news_view.php?id_news=164.  
18 ขอ้มูลจาก www.populationfun.com ระบุว่า สหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ 317 ลา้นคน ประเทศจีน

มีประชากรประมาณ 1,350 ล้านคน ประเทศรัสเซียมีประชากรประมาณ 143 ล้านคน และประเทศบราซิล 

มีประชากรประมาณ 201 ลา้นคน 

  19 Roy Walmsley.  (n.d.).  World Female Imprisonment List (second edition).  Retrieved August 30 , 2014, from 

http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resources/downloads/wfil_2nd_edition.pdf . 

  20 นทัธี  จิตสว่าง ข.  (ม.ป.ป.).  ปัจจัยทีสําคัญในการขบัเคลือนการปฏิบติัตามข้อกาํหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 

ของเรือนจาํในประเทศไทย.  สืบคน้ 24 เมษายน 2557, จาก http://www.gotoknow.org/posts/505156 . 
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ร้อยละ 8321 กระทาํความผดิในคดียาเสพติด  ซึงส่วนใหญ่รับโทษจาํคุกฐานเป็นผูจ้าํหน่ายและมีไว้

ครอบครองเพือจาํหน่ายรายย่อยและได้รับโทษจาํคุกเฉลียที 2 ปี ถึง 5 ปี  เขา้สู่วงจรคา้ยาเสพติด 

โดยการพัฒนามาจากการเป็นผูเ้สพยาเสพติด หรือบุคคลในครอบครัวมีส่วนเกียวข้องกับ

กระบวนการค้ายาเสพติดหลอกผูห้ญิงให้เป็นเหยือเขา้สู่กระบวนการคา้ยาเสพติด หรือผูห้ญิงที 

ถูกสามีทอดทิงจนตอ้งรับภาระเลียงดูบุตรและครอบครัว จึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีการสร้างรายไดใ้ห้

เพียงพอในการจุนเจือครอบครัว ผูต้อ้งขงัหญิงเหล่านีจึงเป็นทงัผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํ22 อนัแสดง

ใหเ้ห็นไดว้่าเขาเหล่านีไม่ใช่บุคคลอนัตรายทีก่ออาชญากรรมรุนแรงขึนในสงัคม23 และไม่ไดก้ระทาํ

ความผิดในคดีทีแสดงถึงความเลวร้ายโดยสันดาน ซึงบางครังกระทาํความผิดลหุโทษเท่านัน24  

ดงันนั หากการกระทาํของผูก้ระทาํผดิหญิงไม่ใช่อาชญากรรมรุนแรง  การจาํคุกในเรือนจาํควรจะ

เป็นทางเลือกสุดทา้ยสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิงเหล่านี25 

เมือวิเคราะห์ปัญหาจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงในประเทศไทย พบว่า สาเหตุทีทาํให้ปัญหา

ผูต้อ้งขงัหญิงลน้เรือนจาํเป็นผลมาจากระบบงานยติุธรรมทางอาญายงัยดึติดกบัการลงโทษให้เป็นที

“สาสม” และให้ผูก้ระทาํผิด“เข็ดหลาบ”26 อนัเป็นทศันคติไปในทางลงโทษเพือแกแ้คน้ทดแทน 

ไม่ไดค้าํนึงถึงการลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดิ  ประกอบกบัสาเหตุทีสาํคญัมากประการหนึง 

คือ ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุก  ทีให้อาํนาจศาลในการใช้ดุลพินิจ 

ในการใชม้าตรการลงโทษทีเหมาะสมกบัผูก้ระทาํผิดแต่ละคนโดยคาํนึงถึงภูมิหลงั ประวติัการ

กระทาํความผดิและลกัษณะของการกระทาํความผิด  ทงันี กรณีของผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเพศหญิง

ซึงมีลกัษณะเพศสภาพ (Gender) ทีมีความละเอียดอ่อนแตกต่างจากเพศชาย  ตลอดจนมีสภาวะ 

                                                             
  21 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม ข.  (2557).  สถิตินักโทษเดด็ขาด.  สืบคน้  พฤศจิกายน  , จาก  

http://www.correct.go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1May2014.PDF. 

  22 นทัธี  จิตสว่าง ค.  (ม.ป.ป.).  ผู้หญิงในเรือนจาํ.  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557 , จาก http://www.gotoknow.org/ 

posts/  . 

  23 นัทธี  จิตสว่าง ง.  (ม.ป.ป.).  TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกาํหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตา

ชาวโลก.  สืบคน้ 25 เมษายน 2557, จาก http://www.tijthailand.org/main/th/content/172.html . 

  24 นทัธี  จิตสว่าง จ.  (2557).  TIJ ดึงเจ้าหน้าทียติุธรรมร่วมคิดทางเลือกจาํคุกผู้หญิง.  สืบคน้ 30 สิงหาคม 

2557 , จาก http://www.tijthailand.org/main/th/content/201.html . 

 25 พชัรกิติยาภา, พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้า.  (ม.ป.ป.).   พระดาํรัสเนืองในโอกาสพิธีเปิดการประชุม

สามญัประจาํปีของสมาคมราชทัณฑ์และเรือนจาํระหว่างประเทศ ครังที 11 เรือง มิติใหม่ในการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขังหญิง 

ณ ประเทศบาร์เบโดส.  สืบคน้ 18 กนัยายน 2557 , จาก http://www.moj.go.th/en/moj-k ?view=item&id=  . 
26 สถาบนัวิจัยรพีพฒันศกัดิ.  (2557).  บทสรุป การประชุมทางวิชาการเรือง “มาตรการทางเลือกในการ

ลงโทษผู้ ต้องขงัหญิง”(ครังที 1).  สืบคน้ 25 เมษายน , จาก http://www.rabi.coj.go.th/news_view.php?id_news=164. 
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ทางอารมณ์ทีมีผลมาจากเพศสภาพทีมีความเฉพาะเหล่านัน รวมถึงมีภาระหน้าทีทางสังคมทีตอ้ง 

ทาํหน้าทีในการอบรมเลียงดูบุตรทีตนเองคลอดออกมา  ประกอบกับสภาพเรือนจาํทีออกแบบไว ้

เพือจาํคุกผูก้ระทาํความผิดทีเป็นอาชญากรซึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ไม่ไดอ้อกแบบมาเพือจาํคุก

ผูก้ระทาํผดิทีเป็นเพศหญิง27  นอกจากนี การทีตอ้งจดัใหผู้ต้อ้งขงัหญิงใหอ้ยูต่ามทณัฑสถานหญิงซึง

กระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ เพือตอ้งการใหผู้ต้อ้งขงัหญิงไดรั้บการปฏิบติัทีครบถว้นสมบูรณ์ดงัเช่น

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัชาย ก็ทาํให้เกิดปัญหาผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งถูกส่งตวัมาคุมขงัห่างไกลจากบา้น

และครอบครัว ทาํให้ผูต้อ้งขงัหญิงมีความยากลาํบากทีจะติดต่อกบัครอบครัวและบุตร เนืองจาก 

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ส่งผลกระทบในทางลบต่อผูต้อ้งขงัหญิงและสมัพนัธภาพในครอบครัว 

โดยเฉพาะต่อพฒันาการของเด็กเล็ก  อีกทงัในส่วนของเจา้หน้าทีผูค้วบคุมซึงเป็นผูห้ญิงก็ประสบ

กบัปัญหาความยากลาํบากในการควบคุมเช่นกนั เพราะในขณะทีจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงเพิมขึนอย่าง

ต่อเนือง แต่จาํนวนเจา้หนา้ทีราชทณัฑห์ญิงยงัคงอตัราเท่าเดิมเพราะถกูจาํกดัการเพิมอตัรากาํลงัของ

ส่วนราชการ  ทีสาํคญัเจา้หนา้ทีทีเป็นผูห้ญิงในเรือนจาํมิไดท้าํหนา้ทีในการควบคุมผูต้อ้งขงัหญิงโดยตรง  

แต่เกือบร้อยละ 70 จะทาํหนา้ทีบนอาคารทีทาํการ เพือทาํงานธุรการ การเงิน หรืองานเอกสารอืนๆ  

เพือทดแทนเจา้หนา้ทีชายทีขาดแคลนและเขา้ไปปฏิบติังานในเรือนจาํ ทาํใหค้งเหลือเจา้หน้าทีหญิง

ปฏิบติัหนา้ทีภายในแดนหญิงในเรือนจาํชายเพียง 2–4 คน ต่อผูต้อ้งขงัหญิงนบัร้อยคน  และหากเป็น

แดนคุมขงัผูต้อ้งขงัหญิงทีมีขนาดใหญ่ก็จะมีเจา้หน้าทีปฏิบติังาน 7–8 คน ต่อผูต้อ้งขงักว่า 700–800 คน 

สถานการณ์เช่นนีทาํให้เจา้หน้าทีหญิงตอ้งปฏิบติัหน้าทีดว้ยความยากลาํบากและเสียงภยักบัการ 

ติดโรคระบาด และทําให้เจ้าหน้าทีหมดโอกาสในการทาํงานด้านการพฒันาผูต้ ้องขังหญิง 

อยา่งแทจ้ริง28 ดงันนั การนาํผูห้ญิงเขา้ไปในเรือนจาํยอ่มไม่ส่งผลดีต่อตวัหญิงรวมทงัครอบครัวและ

สงัคม  โดยเฉพาะกรณีหญิงมีครรภ์หรือหญิงทีมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิงซึงตอ้งไดรั้บการอบรมเลียงด ู

เอาใจใส่จากมารดาใหก้ลายเป็นคนดีในสงัคม การจาํคุกผูก้ระทาํความผดิหญิงเหล่านนั กลบัจะสร้างปัญหา

ทงัทางดา้นการแกไ้ขฟืนฟูผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ ทงัในเรืองจาํนวนเจา้หน้าทีตอ้งดูแลมีจาํนวน

เท่าเดิมและพืนทีความจุของเรือนจาํทีไม่มีการเพิมขึน และปัญหาผลกระทบทีเกิดจากการจองจาํ  

ถกูสงัคมตราหนา้ว่าเป็นคนขีคุก 

แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการลงโทษผูก้ระทาํความผิดหญิงหรือใชว้ิธีการคุมประพฤติ

ผูก้ระทาํความผดิหญิงแบบธรรมดาโดยไม่เขม้งวดและปล่อยให้ผูก้ระทาํผิดหญิงอยู่ในสังคมโดยไม่มี

เงือนไขควบคุมหรือการใช้มาตรการในลักษณะทีเป็นโทษแก่ผูก้ระทําความผิดหญิง อาจทาํให ้

                                                             
  27 จาก “เสนอแนวทางเลือกแทนคุมขงั,”โดย ไกรฤกษ ์ เกษมสันต ์, ม.ล. , 2557, INSPIRE UPDATE, 7(1),  12-13. 

  28 นทัธี  จิตสว่าง ค.  (ม.ป.ป.).  ผู้หญิงในเรือนจาํ.  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557 , จาก http://www.gotoknow.org/ 

posts/  . 
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เกิดอันตรายและสร้างผลกระทบต่อผู ้เสียหายหรือสังคมได้  ปัญหาดังกล่าวนี เมือพิจารณา 

ในต่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายของประเทศองักฤษทีกาํหนดให้ศาลมีอาํนาจทีจะใชม้าตรการ

ทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกกบัผูก้ระทาํผิดได ้ โดยให้ผูก้ระทาํผิดสามารถอยู่ในชุมชนของตน 

ภายใตเ้งือนไขต่างๆตามทีศาลกาํหนด เรียกมาตรการนีว่า มาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดในชุมชน 

(Community Sentence) ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการใชม้าตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุก

ของสหรัฐอเมริกาทีไดก้าํหนดมาตรการลงโทษทางอาญาทีอยู่ระหว่างการจาํคุกและการคุมประพฤติ

แบบธรรมดา เรียกว่า มาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate punishment) กาํหนดให้ศาล 

มีดุลพินิจในการกาํหนดโทษแก่ผูที้กระทาํความผดิเลก็นอ้ย ซึงศาลจะพิพากษาใหล้งโทษจาํคุกไม่มากนัก

และการลงโทษจาํคุกเป็นเรืองทียงัไม่จาํเป็นสาํหรับบุคคลดงักล่าว  ซึงตามแนวคิดทงัสองนีสามารถ

แก้ปัญหาผู ้ต้องขังล้นเรือนจําและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําความผิดซําหรือปัญหาที 

ไม่พึงประสงคจ์ากการถกูจองจาํภายในเรือนจาํได ้ 

การจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยัเป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผดิในชุมชน

ตามกฎหมายประเทศองักฤษ (Community Sentence) และเป็นมาตรการลงโทษรูปแบบหนึงทีอยู่

กึงกลางระหว่างการคุมประพฤติและการจาํคุกปกติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึงเรียกว่า

มาตรการลงโทษระดบักลาง (Intermediate punishment) อีกทงัยงัเป็นมาตรการไม่ควบคุมผูก้ระทาํผิด 

ไวใ้นเรือนจาํสอดคลอ้งกบัหลกัการไม่ควบคุมตวัผูก้ระทาํผิดไวใ้นเรือนจาํตามแนวคิดของกฎมาตรฐาน

ขนัตาํขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุม (Standard Minimum Rules for Non-Custodial 

Measures หรือ Tokyo Rules)  ซึงกาํหนดให้ศาลมีอาํนาจสั งให้คุมขงัผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่

อาศยัของตนเองตลอดเวลาหรือบางช่วงเวลา หรือเฉพาะในวนัหยุดสุดสัปดาห์ และให้มีเจา้หน้าที

ควบคุมผูก้ระทาํความผิดผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์  การให้เจ้าหน้าทีเข้าไปสอดส่องดูแล 

ในทีพกัอาศยัตามจาํนวนทีกาํหนดไวต้ามคาํสั งศาล หรือการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ติดไวที้

ขอ้มือหรือขอ้เทา้ของผูก้ระทาํความผดิตลอดเวลา29  อนัมีลกัษณะเป็นมาตรการลงโทษทางอาญาแก่ 

ผูก้ระทาํความผดิโดยใหผู้ก้ระทาํความผดิอยูใ่นชุมชนของตนเอง  ไม่ตอ้งเขา้ไปปรับพฤติกรรมใน

เรือนจาํ  อนัเป็นการแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิโดยชุมชน ไม่ใหผู้ก้ระทาํผดิมีตราบาปและไม่ไปเรียนรู้

พฤติกรรมความเป็นอาชญากรในเรือนจาํแลว้กลบัไปกระทาํความผดิซาํอีก  ทงันี นอกจากประเทศ

องักฤษและสหรัฐอเมริกาแลว้ ประเทศฝรังเศสก็มีการนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชใ้นการกาํหนดให้มี

การควบคุมผูก้ระทําความผิดไว้ในทีอยู่อาศัยของตนได้โดยอาศัยการควบคุมด้วยเครืองมือ

                                                             
  29 จาก การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนํามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพือเป็น

มาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย (น. ), โดย  ศกัดิชยั  เลิศพานิชพนัธุ์, 

, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . ลิขสิทธิ 2551 โดย สาํนกังานกิจการยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม. 
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อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงือนไขทีกฎหมายกาํหนด  และหลกัการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวตาม 

กฎมาตรฐานขนัตาํขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (Tokyo Rules) ก็ยงัไดพ้ฒันา 

มาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดหญิง  โดยกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง (United Nations Rules 

for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders หรือ 

Bangkok Rules)30 ซึงกาํหนดมาตรการทีมิใช่การคุมขงั (Non-custodial Measures) เป็นมาตรการที

ใชก้ับผูก้ระทาํความผิดหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสันดาน  หรือมี

ปัจจัยทางกายภาพทีไม่เหมาะสมกบัการถูกคุมขงั เช่น เยาวชนหญิง และผูก้ระทาํความผิดหญิง 

ทีมีครรภ์31 ดงันัน หากมีการนาํมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุก กรณีการจาํกัดเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือผูก้ระทาํไม่มีนิสัย

ความชวัร้ายโดยสนัดาน เช่น การกระทาํความผิดโดยประมาท32 หรือผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์

หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัทีตอ้งพึงพิงมารดา หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนก็จะสามารถแกไ้ข

ปัญหาลน้เรือนจาํและปัญหาทีจะเกิดกบัสงัคมและครอบครัวของผูก้ระทาํผดิหญิงได ้

ทงันี เมือศึกษาบทบญัญติัของกฎหมายไทยแลว้พบว่า การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

ไดก้าํหนดในลกัษณะของโทษกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 มาตรา 23 และมาตรา 24 

ซึงใชก้รณีทีศาลเปลียนโทษจาํคุกเป็นกกัขงั  โดยโทษจาํคุกทีศาลจะลงโทษมีอตัราไม่เกินสามเดือน 

และผูก้ระทาํความผดิไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อนหรือเคยไดรั้บโทษจาํคุกสาํหรับความผิดทีได้

กระทาํโดยประมาทหรือลหุโทษ  ซึงมีขอบเขตค่อนขา้งจะจาํกดั  ทาํใหห้ากศาลจะพิพากษาใหจ้าํคุก

มากกว่าสามเดือนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18(2)  ศาลไม่สามารถพิพากษาให้จาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํผิดได้  ส่วนกรณีตามบทบัญญติัของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 89/2 แมเ้ป็นบทบญัญติัทีแกไ้ขใหม่เพือเป็นมาตรการทางเลือกแทนการ

ควบคุมผูก้ระทาํความผิดทงัชายและหญิงไวใ้นเรือนจาํก็ตาม  แต่บทบญัญติัดงักล่าวก็เป็นกรณีที

กาํหนดให้ศาลใช้วิธีการควบคุมผูต้ ้องขังทีได้รับโทษจาํคุกมาแล้วบางส่วน ไม่ใช่บทบัญญัติ 
                                                             
  30 จาก ศาลกับกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ ต้องขังหญิง (น.8-12), โดย สํานักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป. ,  

ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . 

  31 จาก โครงการกาํลงัใจและโครงการในพระดาํริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (น.82-83), โดย 

สาํนกักิจการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา กระทรวงยติุธรรม, 2556, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . 

 32 จาก รายงานการประชุม โครงการอนวุัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขงัผู้หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม (น.35-37), โดย สํานักกิจการในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา 

กระทรวงยติุธรรม, 2557, กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. ลิขสิทธิ 2557 โดย สํานักกิจการใน

พระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา กระทรวงยติุธรรม.  
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ทีก ําหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการเลือกโทษทีจะลงแก่ผูก้ระทําความผิดดังกล่าวในชันทํา 

คาํพิพากษาแต่อยา่งใด  สาํหรับบทบญัญติัตามมาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เป็นบทบญัญติัทีใหศ้าลสามารถทีจะสงัใหทุ้เลาการบงัคบัโทษจาํคุกกบัจาํเลยซึงเป็นหญิงมีครรภ์ 

หรือจาํเลยซึงคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปีและจาํเลยตอ้งเลียงดูบุตรนัน  โดยให้บุคคลดงักล่าว

อยู่ในความควบคุมในสถานทีอนัควรนอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก   

แต่สถานทีจาํคุกหรือควบคุมตามกฎกระทรวงกาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือควบคุม

ผูต้อ้งหา จาํเลยหรือผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด พ.ศ.2552 กลบัไม่ไดร้ะบุใหร้วมถึงทีอยู่

อาศยัของผูก้ระทาํผิดหญิงด้วย  ดังนัน  หากมีการศึกษาการนํามาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิง  

โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั เพือนาํมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษให้กับศาล 

เพือให้ศาลใชดุ้ลพินิจในการลงโทษจาํเลยทีเป็นผูห้ญิงในคดีอาญา โดยการเบียงเบนผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงทีประกอบอาชญากรรมไม่รุนแรงหรือไม่มีลกัษณะการเป็นอาชญากรโดยสันดาน 

ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง

ไม่ให้เข้าไปสู่เรือนจาํ  ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผูต้ ้องขงัลน้เรือนจาํและผลกระทบทีจะเกิดขึนแก่

ผูก้ระทาํความผดิหญิงนนัเอง รวมทงัครอบครัวและสงัคม  อนัจะส่งผลเป็นการพฒันาระบบการลงโทษ

ทีเป็นประโยชน์ต่อผูก้ระทาํความผดิและสงัคมมากยงิขึน 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1.  เพือศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

2.  เพือศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศยัตามกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ คือ ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศ

ฝรังเศส 

3.  เพือกาํหนดแนวทางทีเหมาะสมในการนําการจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใช้เป็น

มาตรการทางเลือกของศาลในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดีอาญา 

 

1.3  สมมตฐิานการศึกษา 

การลงโทษผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดีอาญาซึงศาลเห็นว่าควรลงโทษจาํคุก แต่เมือพิจารณา

จากความผดิทีกระทาํประกอบกบัพฤติการณ์ของการกระทาํความผดิแลว้ ปรากฏว่าเป็นการกระทาํ

ทีไม่รุนแรงหรือผูก้ระทาํผดิหญิงไม่ไดมี้นิสยัเป็นอาชญากรโดยสนัดาน หรือเป็นผูก้ระทาํความผดิหญิง

ทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวัยพึงพิง หรือเป็นเยาวชนหญิง  ศาลไม่ควรทีจะลงโทษจําคุก 

ในเรือนจาํ  ทงันี เมือพิจารณาจากลกัษณะเฉพาะทางเพศสภาพของผูห้ญิง และบทบาททางสังคม 
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ทีตอ้งดูแลบุตรและครอบครัว ประกอบกบัลกัษณะของเรือนจาํทีออกแบบไวเ้พือใชจ้าํคุกผูก้ระทาํ 

ความผิดทีเป็นอาชญากรร้ายแรงซึงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  มาตรการลงโทษผูก้ระทาํความผิดหญิง 

โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั จึงเป็นมาตรการทีเหมาะสมกบัผูก้ระทาํผิดหญิงดังกล่าว  

เพราะนอกจากจะลดปัญหาทีจะส่งผลกระทบต่อผูห้ญิงและครอบครัวแลว้ ยงัจะช่วยแกไ้ขปัญหา

ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  อีกทงัยงัสร้างความมนัใจในความปลอดภยัใหก้บับุคคลในสงัคมมากกว่าการที

ศาลจะสงัใหคุ้มประพฤติแบบธรรมดา  ทงันี  หลกัเกณฑต์ามกฎหมายไทยยงัไม่ไดก้าํหนดการจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นมาตรการลงโทษทีจะให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิงได้

โดยตรงและยงัไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างเหมาะสม  ซึงต่างจากกฎหมายต่างประเทศและ

ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับ

ผูก้ระทาํความผดิหญิง (Bangkok Rules) ทีมีแนวคิดให้นาํการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดหญิง

ไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาใชเ้ป็นโทษทางเลือกแก่ศาลได ้ ดงันนั จึงควรกาํหนดแนวทางในการนาํการจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาใชเ้ป็นมาตรการทางเลือกของศาลในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดหญิง

ในคดีอาญา 

 

1.4  วธิกีารศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี ดาํเนินการศึกษาโดยอาศยัวิธีการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทาง

เอกสาร (Document Research) ทังทีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากตัวบทกฎหมาย  

กฎมาตรฐานขนัตาํและขอ้กาํหนดขององคก์ารสหประชาชาติ หนงัสือ วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยั 

รายงานการประชุม วารสาร บทความและขอ้มลูจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

หลกัเกณฑ์และเงือนไขของการลงโทษผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดีอาญาโดยการจาํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ทงัของประเทศไทยและต่างประเทศ  แลว้นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพือเสนอ 

แนวทางการกาํหนดเป็นมาตรการลงโทษทางเลือกแก่ผูก้ระทาํผดิหญิงในคดีอาญาต่อไป 

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉ์บบันีจะศึกษามาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิงในคดีอาญาโดยการจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ซึงเป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดในชุมชนและเป็นมาตรการลงโทษใน

สถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ  โดยศึกษาถึงหลกัเกณฑ์และเงือนไขตามประมวลกฎหมายอาญาและ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของประเทศ

องักฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรังเศส 
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1.6  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหท้ราบแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

2.  ทาํใหท้ราบผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของการจาํกดัเสรีภาพ

ไวใ้นทีอยูอ่าศยัตามกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ คือ ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา และ

ประเทศฝรังเศส 

3.  ทาํให้สามารถกาํหนดแนวทางทีเหมาะสมในการนาํการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใช้

เป็นมาตรการทางเลือกของศาลในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดีอาญา 

 DPU



 

 

บทที 2 

แนวคิดเกียวกับการจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผดิหญิงไว้ในทีอยู่อาศัย 

 

กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายทีควบคุมความประพฤติของบุคคลในสงัคม  โดยบญัญติัให้

การกระทาํบางอยา่งเป็นความผดิและตอ้งรับโทษ  ซึงการกาํหนดใหบุ้คคลทีกระทาํความผดิตอ้งรับโทษ

นีเอง จึงทาํให้โทษเป็นมาตรการตอบโตต่้อการกระทาํความผิดทีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย และยงัช่วยใหก้ฎหมายคงความศกัดิสิทธิ ไดรั้บความเคารพนบัถือและปฏิบติัตาม

จากบุคคลในสงัคม33 

การจาํคุกไวใ้นเรือนจาํเป็นมาตรการบงัคบัตามกฎหมายอาญาประเภทหนึง  ทีใชก้บั

ผูก้ระทาํความผิดทีกระทาํการฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของกฎหมายอาญา  เพือให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บ

ผลร้ายจากการกระทาํของตน และทาํให้สังคมเกรงกลวัในผลร้ายทีเกิดขึนอนันัน  ทงันี การจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัก็เป็นมาตรการทางเลือกทีใชล้งโทษแก่ผูก้ระทาํความผิด  มีแนวคิดมาจาก

การทีเห็นว่าการจาํคุกในเรือนจาํไม่ไดจ้าํเป็นสาํหรับผูก้ระทาํความผดิทุกคน  จึงมีการศึกษาเพือนาํ

แนวคิดดงักล่าวมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดบางประเภทเพือให้ตอบสนองกบัวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษ  เช่น ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดย

สนัดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผิดทีเป็น

เยาวชนหญิง  ดังนัน  จึงควรศึกษาถึงวตัถุประสงค์ของการลงโทษ  แนวคิดในการปฏิบัติต่อ

ผูก้ระทาํความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํ  โดยศึกษาวตัถุประสงค์ของการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิด

โดยไม่ใช้เรือนจาํและแนวคิดตามกฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการ

ไม่ควบคุม (The Tokyo Rules)  แนวคิดในการลงโทษในชุมชน (Community sentence) แนวคิดของ

มาตรการลงโทษระดบักลาง (Intermediate punishment) แนวคิดเกียวกบัมาตรการทางเลือกแทน

การจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิง  โดยศึกษาลกัษณะเฉพาะและธรรมชาติของผูก้ระทาํผิดหญิง อีกทัง

แนวคิดตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงั

สาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง (The Bangkok Rules)  รวมถึงศึกษาแนวคิดเกียวกบัการจาํกดัเสรีภาพ

ผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยัดว้ย 

                                                             
  33 จาก มาตรการบริการสังคมกับโทษในคดีอาญา (น.1), โดย อรศรี อธิกิจ, 2552, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. .

ลิขสิทธิ 2552 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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2.1  วตัถุประสงค์ของการลงโทษ 

การลงโทษ  คือ  การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึงทีทําให้ผูที้ได้รับการปฏิบัตินัน  

ตอ้งไดรั้บผลร้าย  เนืองมาจากการทีบุคคลผูน้นัไดฝ่้าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม  โดยที

รัฐจะเป็นผูท้าํหนา้ทีจดัการให้ผูก้ระทาํผิดไดรั้บผลร้านนัน ๆ และการลงโทษยงัเป็นรูปแบบหนึง

ของการป้องกนัสงัคมจากผูก้ระทาํความผดิอีกดว้ย34  นอกจากนี  ยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้ห้

ความเห็นว่า  การลงโทษเป็นการกระทาํตามสัญชาตญาณของการแกแ้คน้โดยเป็นกระบวนการที

ยุง่ยากซบัซอ้น  อาชญากรรมบางประเภทและการกระทาํความผิดบางชนิดถูกมองว่าผิดและทาํให้

สงัคมเสียสมดุลไป  อนัทาํใหเ้สียผลประโยชน์ของบุคคลและสมาชิกต่างๆในสังคม  ปฏิกิริยาการ

ลงโทษต่างๆ จึงเป็นส่วนในการทาํลายความสมดุลทีเกิดขึน  ดงันัน  การลงโทษจึงอาจเป็นเพียง

ปฏิกิริยาหนึงในอีกหลายๆปฏิกิริยาต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย35  ซึงทางทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษ

ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคข์องการลงโทษไว ้ดงันี36 

2.1.1  การลงโทษเพือเป็นการทดแทน (Retribution) 

การลงโทษตามวัตถุประสงค์เพือเป็นการทดแทน หรือ การแก้เค้นทดแทนนี  

จะเป็นไปเพือความยติุธรรม  ผูใ้ดกระทาํความผดิก็จะตอ้งไดรั้บโทษเป็นการทดแทน  โดยในสมยั

โบราณ  เมือมีการกระทาํความผิดเกิดขึน  ผูเ้สียหายหรือญาติของผูเ้สียหายมักใช้วิธีแก้แค้น  

เพือตอบแทนการกระทาํของฝ่ายตรงขา้ม  โดยถือหลกัว่า  เมือบุคคลใดกระทาํความผิดหรือทาํให้

ผูอื้นไดรั้บความเดือดร้อน  ยอ่มตอ้งไดรั้บผลตอบแทนจากการกระทาํของตนอย่างสาสม  โดยใช้

หลกั “ตาต่อตา  ฟันต่อฟัน” หรือ “An eye for an eye , a tooth for a tooth” ซึงการลงโทษดว้ยวิธีนี

เป็นการแก้แค้นตอบแทนผูก้ระทาํความผิดโดยไม่มีขอ้กาํหนดหรือกฎเกณฑ์แน่นอนขึนอยู่กับ 

ความพึงพอใจของผูก้ระทาํนนั  จึงส่งผลใหก้ารกระทาํในลกัษณะเช่นนีเป็นการลงโทษทีค่อนขา้ง

รุนแรงและเกินขอบเขต  มีความทารุณโหดร้ายปราศจากมนุษยธรรม ซึงต่อมาเมือมนุษยไ์ดรู้้จัก 

การอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มชนหรือสังคมย่อยๆ มนุษยก์็ไดต้กลงทีจะมอบอาํนาจในการลงโทษให้แก่

ผูน้าํหรือหวัหน้ากลุ่มของตน  และในเวลาต่อมามนุษยมี์ความเจริญทางวฒันธรรมและสติปัญญา  

จึงเกิดระเบียบแบบแผน รวมทงักฎเกณฑต่์าง ๆและกฎหมายขึนใชบ้งัคบัแก่สมาชิกของสงัคมขึน 37 

                                                             
  34 หลกักฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจาํคุก  (น.31).  เล่มเดิม. 

  35 จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น.130), โดย  อจัฉรียา ชูตินันทน์ , 2555,  กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. 

ลิขสิทธิ 2555 โดย อจัฉรียา ชูตินนัทน์. 

  36 หลกักฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจาํคุก  (น.32-36).  เล่มเดิม.  

  37 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  หนา้เดิม. 
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นกัคิดทางปรัชญาชาวเยอรมนั คือ Immanuel Kant ไดใ้หเ้หตุผลสนบัสนุนความคิดตาม

แนวทฤษฎีนีว่า  ถา้สงัคมไม่ลงโทษผูก้ระทาํความผิดก็เท่ากบัสังคมยอมรับรองการกระทาํของเขา  

และดว้ยเหตุเช่นนีก็มีผลโดยเสมือนว่า  สังคมเป็นผูส้นับสนุนให้กระทาํความผิด  และกล่าวใน

หนงัสือ Philosophy of Law ว่า “จะใชก้ารลงโทษเป็นเพียงเครืองมือ เพือให้เกิดประโยชน์อย่างอืน

ไม่ได ้ ไม่ว่าจะเพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูล้งโทษเองหรือแก่สังคมเป็นส่วนรวมก็ตาม  การลงโทษ

ในทุกกรณีจะตอ้งเนืองมาจากเหตุทีว่าบุคคลทีถกูลงโทษไดก้ระทาํความผดิเท่านนั  ทงันี เพราะเป็น

การไม่บังควรทีจะปฏิบัติต่อบุคคลหนึงเพียงเพือทีจะเป็นเครืองมือให้บังเกิดผลแก่บุคคลอืน   

ทุกคนมีสิทธิในฐานะทีเกิดมาเป็นมนุษยใ์นอนัจะไม่ถกูปฏิบติัเช่นนนั”  

ปัญหามีอยู่ว่าทําไมสังคมต้องเข้าไปลงโทษผูก้ระทาํผิด  การทีรัฐเข้ามารับหน้าที

ลงโทษผูก้ระทาํผดิเพือเป็นการทดแทนก็เพือป้องกนัไม่ใหมี้การแกแ้คน้กนัเอง  ทาํให้สังคมวุ่นวาย

เพราะมีการแก้แค้นกันเองโดยไม่สิ นสุด ซึงแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา  ในขณะเดียวกนักเ็พือช่วยเหลือผูที้อ่อนแอกว่าใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม  โดยการ

ลงโทษผูก้ระทาํผิดให้ไดรั้บผลร้ายทีสาสมและทดแทนกันอย่างยุติธรรม  วตัถุประสงค์ในการ

ลงโทษขอ้นีเป็นวตัถุประสงคที์สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ในทุกสังคม  แมว้่า

จะเป็นวตัถุประสงคที์ปัจจุบนัเริมทีจะลดความสาํคญัลงเพราะสังคมมีเหตุผลหรือวตัถุประสงค์อืน

ในการจะใชล้งโทษผูก้ระทาํความผดิมากขึน  ประกอบกบัวตัถุประสงค์ในการลงโทษเพือแกแ้คน้

ทดแทนมีจุดอ่อนหลายประการ คือ  

1.  การลงโทษเพือแก้แค้นทดแทนไม่ได้พิจารณาถึงประโยชน์ในอนาคต  คือ ไม่ได้

พิจารณาถึงว่าการลงโทษนนัจะมีผลในการป้องกนัไม่ใหมี้การกระทาํผดิเกิดขึนอีกหรือไม่  การลงโทษ

เพือการทดแทนมิไดท้าํให้เกิดผลอะไรกลบัคืนมาในเชิงความคิดในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของสงัคมในอนาคต 

.  การลงโทษเพือแกแ้คน้ทดแทนไม่ไดค้าํนึงถึงความจาํเป็นของสังคม  แต่คาํนึงถึง

ความเหมาะสมของโทษกบัความผิดทีกระทาํ  ฉะนัน เมือไดล้งโทษผูก้ระทาํตามอตัราโทษแลว้   

ก็ตอ้งปล่อยตวัออกมาทงัๆ ทียงัเป็นอนัตรายต่อสงัคมอยู ่ หรือเช่นกรณีการตดัมือผูก้ระทาํความผิด

ฐานลกัทรัพย ์ สงัคมจะไม่ไดอ้ะไรจากการลงโทษดงักล่าวนอกจากคนพิการให้สังคมจะตอ้งเป็น

ภาระเลียงดูต่อไป  หรือแมก้ระทั งความผิดเกียวกบัเพศจะมีวิธีการอย่างไรลงโทษเพือเป็นการ 

แกแ้คน้ทดแทนก็ยงัคงเป็นปัญหาอยู ่

.  เป็นการยากมากทีจะวดัขนาดความรุนแรงของโทษกบัความผิดว่ามีความเท่าเทียมกนั

จริงหรือไม่  เพราะในสภาพความเป็นจริง  สังคมยงัไม่สามารถมีมาตรการใดๆ ทีจะลงโทษให้ได้

สัดส่วนกบัความผิดอย่างแทจ้ริงได ้ เช่น กรณีการลกัทรัพย ์ การจะลงโทษอย่างไรจึงจะสาสม  
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หากจะใชโ้ทษจาํคุกจะตอ้งจาํคุกกีปีจึงจะทดแทนกนัได้  เป็นเรืองของความรู้สึกทงัสิน  ยงัไม่มี

มาตรฐานใด ๆ ทีจะวดัไดว้่าทดแทนกนัได ้ ปัญหาจึงเกิดว่าผูก้ระทาํผดิถกูลงโทษอยา่งยติุธรรมหรือ

ผูเ้สียหายไดรั้บการตอบแทนทียติุธรรมหรือไม่38 

ด้วยเหตุดังกล่าวนีเอง  ทําให้ว ัตถุประสงค์ในการลงโทษเพือแก้แค้นทดแทน 

ลดความสําคัญลงในปัจจุบัน แต่ก็ยงัคงมีการใชอ้ยู่ ทังนีเพราะยงัสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของ

ผูเ้สียหายและประชาชนทวัไปในการทีจะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไดรั้บการลงโทษ เพือทดแทนใหส้าสม 

2.1.2  การลงโทษเพือเป็นการข่มขู่ (Deterrence) 

การลงโทษตามแนวคิดนีมีหลักการว่า  การลงโทษจะคํานึงถึงแต่เพียงผลของ 

การลงโทษต่อตัวผูก้ระทาํความผิดเท่านันไม่ได้  แต่ต้องคาํนึงถึงผลต่อประชาชนทั วไปด้วย  

วตัถุประสงคใ์นการลงโทษผูก้ระทาํความผดิก็เพือประโยชน์    ประการ คือ 

.  มีผลแก่ตวัผูก้ระทาํความผดิ  ทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดซึงถูกลงโทษมีความเข็ดหลาบ

ไม่กลา้กระทาํอีก 

.  เป็นตวัอยา่งใหก้บัคนทวัไปใหเ้ห็นว่า  เมือกระทาํผดิแลว้จะตอ้งไดรั้บโทษ  เพือคน

ทวัไปจะไดท้ราบและจะไดเ้กรงกลวัต่อผลของการกระทาํ ไม่กลา้ทีจะลงมือกระทาํความผิดอีก  ทาํให้

เกิดความยบัยงัชงัใจไม่กลา้กระทาํความผดิเช่นนนัอีก 

การข่มขู่ทาํใหเ้กิดความกลวัทีจะถกูลงโทษ  จะทาํใหห้ลายคนไม่กลา้กระทาํความผิดแลว้  

ยงัมีผลทาํให้คนทวัไปคิดว่าการกระทาํความผิดเป็นสิงทีพึงหลีกเลียง  ในเรืองนี เรย ์ เจฟฟอรีย ์ 

กล่าวไวว้่า การทีจะทาํให้การลงโทษมีผลในการข่มขวญัและยบัยงัจะต้องทาํให้การลงโทษนัน  

มีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และมีการลงโทษทีเหมาะสม  ดงันี 

1.  การลงโทษตอ้งมีความแน่นอนในการนาํตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ  กล่าวคือ  เมือมี

การกระทําความผิดเกิดขึนแล้วจะต้องทําให้ผู ้กระทําความผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการ 

ถกูจบักุมลงโทษเป็นไปไดย้าก  ซึงจะมีผลในการข่มขวญัและยบัยงัคนทวัไปและผูก้ระทาํความผิด

ใหเ้กิดความเกรงกลวัไม่กลา้เสียงกระทาํความผดิขึนอีก  เพราะทาํผดิแลว้ตอ้งถกูจบัไม่คุม้ค่า 

2.  การลงโทษจะตอ้งสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เมือมีการกระทาํผดิเกิดขึนจะตอ้ง

สามารถนาํตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งรวดเร็วให ้“เห็นผลทนัตา” จึงจะทาํใหผู้ก้ระทาํผิดและคน

ทวัไปเห็นเป็นตวัอย่างว่าเมือกระทาํผิดแลว้จะไดรั้บผลร้ายเช่นไร  ในทางตรงกนัขา้มหากมีการ

กระทาํผดิเกิดขึนแลว้อีก 3 ปีต่อมาจึงจะสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ หรืออีก 5 ปีต่อมากว่าศาล

จะลงโทษผูก้ระทาํผิด  ก็จะทาํให้คนทวัไปลืมถึงเรืองราวการกระทาํผิดทีเกิดขึน และทาํให้การ

                                                             
  38 นทัธี  จิตสว่าง ฉ.  (ม.ป.ป.).  วัตถุประสงค์ในการลงโทษ.  สืบคน้ 29 มีนาคม 2557 , จาก http://www.gotoknow.org/ 
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ลงโทษไม่มีผลในการข่มขวญัยบัยงัเพราะไม่เห็นผลทนัตา  ดงันัน  หากเป็นกรณีการกระทาํผิดใน

คดีทีสะเทือนขวญัประชาชนหรือคดีทีประชาชนให้ความสนใจ  กระบวนการยุติธรรมโดยตาํรวจ 

พนกังานอยัการ ศาล อาจร่วมมือกนัในการเร่งดาํเนินคดี  เพือให้ผูต้อ้งหาไดรั้บการพิจารณาตดัสิน

โดยเร็ว  ก็จะทาํใหก้ารลงโทษมีผลในการข่มขวญัยบัยงัมากขึน 

3) การลงโทษตอ้งมีความเสมอภาค โดยผูที้กระทาํผิดจะตอ้งถูกลงโทษอย่างเท่าเทียม ไม่มี

การเลือกปฏิบัติ ซึงจะมีผลให้ผูก้ระทาํผิดหรือผูที้คิดจะทาํผิดไม่มีโอกาสแก้ตัว หรือหาทาง

หลีกเลียงหรือหาขอ้ยกเวน้จากการถูกลงโทษถา้ทาํผิด  การลงโทษจึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัยงั 

หากเมือมีการกระทาํผดิแลว้บางคนไดรั้บโทษ บางคนมีขอ้ยกเวน้  ก็จะทาํให้การลงโทษไม่ศกัดิสิทธิ 

ทาํใหห้าช่องทางทีจะหลบหลีกหรือหาขอ้ยกเวน้ทีไม่ตอ้งรับโทษทาํใหไ้ม่มีความเกรงกลวัต่อโทษ 

4) การลงโทษจะตอ้งมีบทลงโทษทีเหมาะสมและทดัเทียมกบัความผิด หากเบาเกินไป

ไม่ไดส้ดัส่วนกบัการกระทาํผดิ  ก็จะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิและคนทวัไป  ไม่เกิดความเกรงกลวัและคุม้

ค่าทีจะเสียงกระทาํผิด  แต่หากบทลงโทษหนักเกินไป  ก็จะทาํให้ผูก้ระทาํผิดพยายามปกปิดการ

กระทาํผดิของตนเอง  โดยการทาํร้ายเหยือหรือทาํให้เหยือไดรั้บผลร้ายมากขึน  เช่น  หากใชโ้ทษ

ประหารชีวิตกบัการปลน้หรือข่มขืนจะกระตุน้ใหมี้การปลน้แลว้ฆ่าเจา้ทุกข์หรือข่มขืนแลว้ฆ่ามากขึน39 

เพือปกปิดการกระทาํผดิของตนเองเพราะโทษเท่ากนั ในขณะเดียวกนักระบวนการยุติธรรมจะตอ้ง

ทาํงานหนกัมากขึนในการนาํตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ เพราะยงิมีโทษหนกัยิงตอ้งมีการพิสูจนห์รือ

มีพยานหลกัฐานทีชดัแจง้ ศาลจึงจะส่งลงโทษ หากพยานหลกัฐานหรือการฟ้องร้องดาํเนินคดี 

ไม่รัดกุมพอก็จะเป็นโอกาสให้ผูก้ระทาํผิดหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได้ ดงันัน โทษจึงตอ้ง 

มีความเหมาะสมและทดัเทียมกบัการกระทาํผดิ จึงจะมีผลในการข่มขวญัยบัยงั 

อยา่งไรก็ตาม แมห้ลกัการของการลงโทษเพือเป็นการข่มขวญัยบัยงัจะมุ่งในการป้องกนั

อาชญากรรม แต่ก็ปรากฏว่าในประเทศทีมีการลงโทษอยา่งเฉียบขาดและรุนแรงก็ยงัมีอาชญากรรม

เกิดขึนอยูท่วัไป  ทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัว่าการลงโทษมีผลในการข่มขวญัยบัยงัการกระทาํผิดไดจ้ริงหรือ

และแค่ไหน เพียงไร  นอกจากนี  การลงโทษเพือมุ่งข่มขวญัยบัยงันัน ยงัไม่สามารถทาํให้ผูก้ระทาํผิด

เกิดความสามารถทีจะยบัยงัได ้เพียงแต่ทาํให้เกิดความเกรงกลวั อาจไม่เพียงพอทีจะทาํให้เกิดการ

ยบัยงัได ้เช่น กรณีผูก้ระทาํผดิเพราะมีบุคลิกภาพบกพร่องหรือขาดความรู้ ทกัษะในการประกอบ

อาชีพอนัจะนาํไปสู่การกระทาํผดิ  ดงันนั ไม่ว่าจะลงโทษรุนแรงอย่างไร ก็เพียงพอทาํให้เกิดความ

เกรงกลวั แต่ไม่เกิดความสามารถทีจะยบัยงันนั คือ ไม่ไดท้าํใหเ้หตุผลกัดนัไปสู่การกระทาํผดิหมดไป 

ข้อจ ํากัดของวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพือข่มขวัญยบัยงัอีกประการหนึงก็คือ   

การใชโ้ทษเป็นเครืองมือในการยบัยงันนั เป็นการยบัยงัทีเกิดจากความเกรงกลวั  การลงโทษไม่ได้

                                                             
  

39 ตรงกบัทฤษฎีทางนิติเศรษฐศาสตร์ในเรืองการยบัยงัส่วนเพิม (Marginal deterrence) 
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เกิดจากจิตใจทีดีงามหรือการยบัยงัจากภายใน คือ เพราะการเป็นผูมี้วินัยหรือมีจิตใจทีไม่คิดกระทาํความผิด

แมมี้โอกาส ซึงเป็นเรืองของการขดัเกลาทางสังคมและเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการทีจะป้องกนัอาชญากรรม40 

2.1.3 การลงโทษเพือเป็นการปรับปรุงแกไ้ข (Rehabilitation) 

การลงโทษเพือเป็นการปรับปรุงแกไ้ขหรือการลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟูมีวตัถุประสงค ์

ในการลงโทษเพือเป็นการปรับปรุงแก้ไขหรือเพือแกไ้ขฟืนฟู ซึงมีแนวคิดเพือจะป้องกันไม่ให้

บุคคลทีไดก้ระทาํผิดมาแลว้ กลบัมากระทาํความผิดซาํอีก  พยายามหาทางให้ผูที้กระทาํความผิด

มาแลว้เกิดความยบัยงัชงัใจไม่กระทาํความผิดซาํขึนมาอีก  ซึงทฤษฎีนีเกิดขึนภายหลงัทฤษฎีการ

ลงโทษเพือเป็นการทดแทน และทฤษฎีการลงโทษเพือเป็นการข่มขู่  โดยแนวคิดดงักล่าวนีเห็นว่า

การทาํให้ผูก้ระทาํผิดได้รับความยากลาํบากหรือไดรั้บผลร้ายดว้ยการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว 

ไม่เพียงพอทีจะทาํให้ผูก้ระทําความผิดประพฤติตัวดีขึน  ประกอบกับเห็นว่าการลงโทษเพือ 

การข่มขู่ไม่มีผลเป็นการป้องกนัไม่ให้ผูก้ระทาํความผิดไดรั้บโทษแลว้กลบัใจ ไม่กระทาํผิดซาํอีก 

อีกทงัไม่สามารถช่วยทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิกลายเป็นคนดีไดเ้ลย   

โดยแนวคิดดังกล่าวนี  เป็นแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive 

School) ซึงเชือในเรืองเกียวกบัเจตจาํนงกาํหนด (Determinism) กล่าวคือ การกระทาํของมนุษย ์

ถูกกาํหนดจากปัจจัยต่าง ๆ มนุษยไ์ม่สามารถเลือกกระทาํไดอ้ย่างอิสระ ใชเ้หตุผลในการเลือก 

แต่มนุษยถ์ูกกดดนั หล่อหลอมจากสิงแวดลอ้มและปัจจยัต่างๆ จนมีบุคลิกภาพทีบกพร่องและ 

หนัไปสู่การกระทาํผิด ดงันัน การกระทาํของมนุษยเ์ป็นผลมาจากปัจจยัหลายอย่างรวมกนั ไดแ้ก่ 

ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาค และปัจจัยเกียวกับสิงแวดลอ้มทางสังคม ปัจจัยเหล่านีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของมนุษย ์ ดงันัน การกระทาํความผิดจึงเกิดจากปัจจยัหลายอย่างร่วมกนัดว้ย 

ซึงอาจแตกต่างต่างกนัไปในแต่ละบุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเนน้ทีการกระทาํความผดิเป็นหลกั 

แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุทีทาํใหเ้กิดการกระทาํผดิและการแกไ้ขไปทีสาเหตุนนั 

การลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด จึงเน้นทีตัวผูก้ระทาํผิดมากกว่าการกระทาํ

ความผดิ โดยการเนน้การศึกษาผูก้ระทาํผดิเป็นรายบุคคลหรือการจาํแนกลกัษณะ เพือหาสาเหตุของ

การกระทาํผดิและแนวทางแกไ้ข  ทงันี เพราะสงัคมจดัใหมี้การลงโทษขึนกเ็พือเปิดโอกาสใหส้งัคม

ไดแ้กไ้ขผูก้ระทาํผดิ ดงันนั ระยะเวลาของการลงโทษจาํคุกขึนอยูก่บัความสามารถของผูก้ระทาํผิด

ทีจะแกไ้ขตนเอง เช่น ผูต้อ้งขงัคดีฆ่า อาจไดรั้บการปล่อยตวัก่อน ผูต้อ้งขงัคดีลกัทรัพยที์กระทาํผิด

ซาํซาก ถา้ผูต้อ้งคดีฆ่าสามารถสาํนึกผิดและมีพฤติกรรมตามทีสังคมตอ้งการและมีแนวโน้มว่าจะ 

ไม่กระทาํผดิซาํอีก 

                                                             
  40 นทัธี  จิตสว่าง ฉ.  (ม.ป.ป.).  วัตถปุระสงค์ในการลงโทษ.  สืบคน้ 29 มีนาคม 2557 , จาก http://www.gotoknow.org/ 
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แนวความคิดในการลงโทษเพือแก้ไขฟืนฟูจึงเป็นแนวคิดทีให้โอกาสคนกลับตัว  

ให้โอกาสแกไ้ขปรับปรุงตวั โดยการทาํให้คนทีทาํผิดไม่ให้ถลาํตวัลึกไปสู่การกระทาํผิดมากขึน 

ทงันีโดยการพยายามหลีกเลียงไม่ใหผู้ก้ระทาํผดิถกูลงโทษในลกัษณะทีเป็นการทาํลายคุณลกัษณะ

หรือศกัยภาพในการกลบัเขา้สู่สังคมของเขา โดยการใชม้าตรการเลียงโทษจาํคุก เช่น การรอการ 

ลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใชโ้ทษปรับและการใชม้าตรการในชุมชนอืนๆ ซึงการจาํกดั

เสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยัก็เป็นมาตรการหนึง  ทังนี เพือมิให้ผูก้ระทาํผิดได้รับ

ผลกระทบในทางลบในเรือนจาํ นอกจากนียงัใชว้ิธีการเลียงโทษจาํคุกในกรณีทีไดเ้ขา้ไปรับโทษใน

เรือนจาํมาระดบัหนึงแลว้ก็ให้อยู่ในเรือนจาํให้น้อยทีสุดเพือให้ไดรั้บผลกระทบน้อยทีสุดเช่นกนั 

โดยใช้วิธีการพักการลงโทษ การลดวนัต้องโทษ หรือการทํางานสาธารณะและศูนยค์วบคุม  

ในขณะทีพวกทีใชว้ิธีการจาํคุกในเรือนจาํก็ใหก้ารอบรมแกไ้ขโดยการฝึกวิชาชีพ ใหก้ารศึกษา การ

อบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจดัสวสัดิการ การให้การบาํบดัแกไ้ขเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

ทงันีเพือมุ่งแกไ้ขสาเหตุทีทาํใหผู้ก้ระทาํผดิมีความบกพร่องและเป็นเหตุใหก้ระทาํผดิ 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขผูก้ระทาํผิดในปัจจุบัน แมจ้ะเป็นแนวทางทียอมรับกนัใน

วงการราชทณัฑโ์ดยทวัไป แต่ก็ยงัเป็นทีสงสยัว่าจะไดรั้บผลตามประสงค์เพียงไร เพราะการแกไ้ข

ฟืนฟผููก้ระทาํผดิจะมีอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ 

1) ผูก้ระทาํผิดบางส่วนเปรียบเสมือนกบัแกว้ทีแตกไปแลว้ยากต่อการทีจะมาต่อให้

เหมือนเดิมเพราะไดสู้ญเสียบุคลิกภาพไปแลว้โดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลาให้มีบุคลิกลกัษณะ

เช่นนนัมาเป็นเวลานาน  แต่ใชเ้วลาในเรือนจาํไม่นาน  เพือทีจะแกไ้ขฟืนฟูให้ฟืนคืนกลบัมา และ 

ใหป้รับตวัเขา้กบัคนโดยทวัไปในสงัคมนนัเป็นสิงทีทาํไดย้าก 

2) การลงโทษเพือการแก้ไขขัดกบัความรู้สึกของคนในสังคมว่าผูก้ระทาํผิดไม่ควร

ได้รับการปฏิบัติทีดีกว่าคนทั วไป ตามหลกัของเจเรมี เบนเท็ม (Jeremy Bentham) ทีเรียกว่า 

“หลกัการไดรั้บประโยชน์ทีน้อยกว่า” (Principle of less eligibility) ทงันีเพราะคนโดยทวัไปจะเห็นว่า

เป็นการไม่เป็นธรรมทีผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บประโยชน์มากกว่าคนสุจริตโดยทวัไป เช่น ผูก้ระทาํ

ความผดิจะไดรั้บการอบรมแกไ้ขฝึกวิชาชีพ สวสัดิการ อาหาร  ทีอยู่อาศยั ตลอดจนการจดัการศึกษา 

การหางาน ในขณะทีคนโดยทวัไปในสงัคมอีกจาํนวนมากไม่ไดรั้บบริการดงักล่าว  สังคมภายนอก

ยงัมีความยากจน ไม่มีงานทาํเลียงดูตนเองและความครัว  จึงทาํให้ความรู้สึกของคนทวัไปดงักล่าว

เห็นไดว้่าขดักบัหลกัของการแกไ้ขฟืนฟ ู

3) การแก้ไขฟืนฟูเหมาะสําหรับผูก้ระทําผิดบางประเภทเท่านัน เช่น ผูก้ระทาํผิด 

ครังแรก ซึงไดก้ระทาํผดิไปเพราะอารมณ์ชวัวูบหรือโดยพลงัพลาด หรือทาํไปเพราะความจาํเป็น 

การแก้ไขฟืนฟูไม่ให้กระทาํผิดซาํขึนอีกย่อมมีทางทาํสาํเร็จได้มาก แต่สาํหรับผูก้ระทาํผิด 
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ทีเคยกระทาํผิดและถูกลงโทษมาหลายครังแลว้ หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทาํผิดติดนิสัย   

โอกาสทีจะแกไ้ขฟืนฟใูหก้ลบัตวัจะยอ่มเป็นไปไดย้าก ดงันนั การแกไ้ขฟืนฟจึูงไม่สามารถจะทาํให้

ผูก้ระทาํผดิกลบัตวัไดทุ้กกรณีไป 

4) การแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิในเรือนจาํ จะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไดรั้บตราบาปกลายเป็นคนขี

คุกขีตะราง เมือพ้นโทษออกไปก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จึงต้องไปคบหาสมาคม 

กบัพวกเดียวกนัทียอมรับและกลบัเขา้มาในเรือนจาํใหม่ ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตีตรา  (Labeling 

Theory) 

อยา่งไรก็ตาม แมก้ารลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟจูะมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการดงักล่าว แต่ก็

เป็นวตัถุประสงคที์ไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัอยูใ่นวงการราชทณัฑข์องประเทศต่างๆ โดยทวัไป

โดยจะตอ้งทาํควบคู่ไปกบัหลกัการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั เพือแยกคนทีสมควรแกไ้ขฟืนฟูมา

ดาํเนินการอยา่งจริงจงั ทงันี โดยผสมผสานไปกบัวตัถุประสงคข์อ้อืนๆ41 

2.1.4  การลงโทษเพือเป็นการตดัโอกาสไม่ใหก้ระทาํความผดิไดอี้ก (Incapacitation) 

เป็นวัตถุประสงค์หรือแนวทีทาํให้ผูก้ระทาํความผิดหมดโอกาสกระทําความผิด   

อาจได้แก่การลงโทษจาํคุกตลอดชีวิต จ ําคุกมีก ําหนดระยะเวลา การประหารชีวิต เป็นต้น  

โดยประสงคที์จะกาํจดัผูก้ระทาํความผดิใหอ้อกไปจากสงัคมอยา่งถาวรหรือชวัคราวก็ตาม  อนัเป็น

การป้องกนัใหค้นในสังคมอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยั  ไม่ตอ้งหวาดระแวงภยัจากบุคคลนันๆ อีกต่อไป  

นอกจากนี  วิธีการทีจะตดัผูก้ระทาํผิดออกจากสังคมอาจทาํไดโ้ดยการเนรเทศเพือป้องกนัสังคม

ออกจากอาชญากรโดยการกันอาชญากรไปอยู่ทีอืนเพือให้สังคมปลอดภยั เช่น องักฤษเคยส่ง

นกัโทษไปไวที้ออสเตรเลีย หรือโดยการทาํลายอวยัวะเพือตดัโอกาสผูก้ระทาํผิดในการประกอบ

อาชญากรรม เช่น ตดัมือพวกลกัขโมย ทาํให้หมดโอกาสลกัขโมย หรือการประหารชีวิต 42หรือ

สหรัฐอเมริกาเคยส่งผูต้อ้งขงัคดีอาชญากรรมไปอยูบ่นเกาะอลัคาทซั (Alcataz island)  เป็นตน้ 

2.1.5  การลงโทษเพือเป็นการป้องกนัอาชญากรรม (Prevention of Crime)43 

ว ัตถุประสงค์ของการลงโทษนีมีเพือป้องกันให้ชุมชนหรือสังคมนันปลอดจาก

อาชญากรรม และเพือไม่ใหผู้ก้ระทาํความผิดมีโอกาสกลบัมากระทาํความผิดซาํอีก  และไดแ้กไ้ข

ฟืนฟรูะหว่างตอ้งโทษ  พร้อมทงัใหก้ารศึกษา โดยการฝึกอาชีพ เมือพน้โทษแลว้จะไดก้ลบัตนและ

ประกอบอาชีพในทางสุจริต  เพือเป็นแนวทางป้องกันมิให้อาชญากรรมเกิดขึนอีก  ทงันี  มาร์ค  

แอนเซล (Marc  Ance) ซึงเป็นนกัอาชญาวิทยาชาวฝรังเศสไดใ้หนิ้ยามของคาํว่า “การป้องกนัสงัคม” ว่า

                                                             
  41 แหล่งเดิม. 

  42 แหล่งเดิม. 

  43 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (น. 133).  เล่มเดิม.  
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หมายถึง  การปกป้องคุม้ครองสงัคมทีเพียบพร้อมบริบูรณ์ดว้ยปัจจยัจาํเป็นยงิต่อการรณรงค์ต่อตา้น

อาชญากรรมโดยยดึหลกัความถกูตอ้งชอบธรรม  อยา่งไรก็ตาม นโยบายในการรักษาความสงบสุข

และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

สามารถแบ่งขนัตอน ไดด้งันี 

1) วางแผนการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

ก) เร่งรัดเจา้หนา้ทีป้องกนัและปราบปรามโจรผูร้้าย 

ข) ขอความร่วมมือจากราษฎรอาสาสมคัร 

ค) ควบคุมการปฏิบติัของเจา้หนา้ทีในการป้องกนัอาชญากรรม 

ง) สอดส่องดูแลการปฏิบติังานพร้อมทงัความประพฤติ 

จ) จดัวางสายงานการใหข่้าวกรองทีเชือถือได ้

ฉ) ใหมี้การประเมินผล 

2) ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนในเรืองการป้องกนัทรัพยสิ์นและความปลอดภยั 

3) จริยธรรมของผูป้ฏิบติังานในกระบวนการยติุธรรม 

4) การประสานงานของสถาบนัทีเกียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรม 

จะเห็นไดว้่า  สังคมจะปลอดจากอาชญากรรมไดน้ัน  จาํเป็นตอ้งกระทาํร่วมกนัหลายฝ่าย  

เพือให้อาชญากรรมลดจาํนวนลง  ซึงแนวทางการป้องกนัสังคมจาํเป็นจะตอ้งเกียวขอ้งกับการ

ปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด  เพือให้ผูก้ระทาํผิดกลบัตนเป็นคนดี  นอกจากนี  จะตอ้งเพิมประสิทธิภาพ

ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยวางแนวทางปฏิบติัทีจาํเป็นจะตอ้งกระทาํ  วางระบบ

การควบคุมการลงโทษ  การกาํหนดโทษหรือวางเงือนไข  ทงันี  เพือเป็นการคุม้ครองป้องกนัสงัคม 

วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามทีกล่าวมานี  เป็นพืนฐานสาํคัญในการลงโทษทาง

อาญา  โดยในการนําไปใช้นันจะเน้นหนักไปทางใดก็เป็นไปตามลกัษณะทางวฒันธรรมของ 

กลุ่มชนนนั  สภาพชีวิตความเป็นอยู ่ ศาสนา  และแนวนโยบายแห่งรัฐในบางช่วงเวลา  แนวคิดของ

ทฤษฎีต่างๆเหล่านี  อาจเป็นเครืองมือของรัฐในการคุม้ครองป้องกนัสงัคมในสถานการณ์ทีวิกฤตได ้ 

หากเราพิจารณาประวติัการลงโทษอาญาของประเทศไทยตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  จะพบว่ามีการ

นาํทฤษฎีต่างๆมาใชผ้สมกลมกลืนกนัอยูห่ลายทฤษฎี  ปรากฏในโทษและวิธีการบงัคบัโทษในทาง

อาญา 

สาํหรับวิธีการลงโทษทีสนองต่อวตัถุประสงค์นีและใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนัก็คือ 

การจาํคุกโดยกนัผูก้ระทาํความผดิออกไปจากสงัคมเพือใหส้งัคมปลอดภยั  แต่การจาํคุกเป็นวิธีแยก

ผูก้ระทาํความผดิออกไปจากสงัคมเพียงชวัคราว  ผูก้ระทาํผดิยงัคงตอ้งกลบัมาอยูใ่นสงัคม  และเมือ

กลบัมาแลว้ผูก้ระทาํความผดิอาจมีความโกรธแคน้สงัคมมากยงิขึน  เป็นผลต่อเนืองจากการลงโทษ
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ทีเขาไดรั้บหรือการอยูใ่นเรือนจาํเป็นระยะเวลานานๆ ทาํให้บุคคลนันปรับตวัเขา้อยู่ร่วมกบัสังคม

ได้ยากยิงขึน  ประกอบกับโดยทั วไปสังคมไม่ยอมรับบุคคลทีผ่านการรับโทษจําคุกมาแล้ว    

คนเหล่านีจึงมีตราบาปของการเป็นคนขีคุก  ทาํใหก้ลายเป็นคนทีสงัคมไม่ยอมรับอีก44 

แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากวตัถุประสงค์การลงโทษตามทีกล่าวมาแลว้  การลงโทษ 

ยงัจาํตอ้งคาํนึงถึงหลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิด (Individualization) ซึงเป็น

หลกัการสาํคญัทีจะส่งผลใหก้ารบงัคบัโทษเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษ  ซึงการกาํหนดโทษ

ใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผดิ พิจารณาจากความเป็นจริงทีว่า มนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถ

ทีไม่เท่าเทียมกนัในการรับผดิชอบ  ทงัยงัมีบุคคลหลายประเภททีควรไดรั้บการลดโทษหรือไม่ตอ้ง

รับโทษเลย  การลงโทษตามแนวคิดนีจะมุ่งเนน้ทีตวัผูก้ระทาํความผดิโดยตรงหาไดต้อ้งการให้มีผล

ถึงบุคคลอืนไม่  โดยมุ่งทีจะปรับปรุงแกไ้ขอบรมบ่มนิสยัของผูก้ระทาํความผดิใหผู้ก้ระทาํความผิด

สามารถกลบัตนเป็นคนดีและกลบัคืนสังคมได ้ เพราะการลงโทษโดยการทาํให้ผูก้ระทาํความผิด

ไดรั้บความยากลาํบากหรือไดรั้บผลร้ายนนั  ในบางกรณีก็ไม่เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผดิ  และ

ไม่สามารถทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิประพฤติตนใหเ้ป็นคนดีได ้  

การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดมีแนวคิดทีตังบนพืนฐานทีว่า  การทีมนุษย ์

แต่ละคนกระทาํผดินนั  ยอ่มเนืองมาจากบุคลิกลกัษณะอุปนิสยัของผูก้ระทาํความผดิและพฤติการณ์

ภายนอก  เช่น  สิงแวดลอ้มรอบตวัผูก้ระทาํความผดิ ซึงอิทธิพลของสิงแวดลอ้มถือเป็นปัจจยัหนึงที

มีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลทีจะกระทาํความผิด  ฉะนัน  บุคคลจึงต้องปรับบุคลิกลกัษณะ 

ของตนให้เข้ากับสิงแวดล้อมอยู่เสมอ  เพราะบุคลิกลักษณะกับสิงแวดล้อมเป็นสิงทีมีความ 

สัมพนัธ์กันตลอดเวลา  แต่บุคคลแต่ละคนย่อมไม่สามารถปรับตนให้เข้ากับสิงแวดลอ้มหรือ

สถานการณ์ต่างๆ ไดเ้หมือนกนั  เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีบุคลิกลกัษณะหรือส่วนทีประกอบ 

เขา้เป็นบุคลิกลกัษณะทีแตกต่างกนัไป  ดงันัน  แบบแห่งการประพฤติของบุคคลย่อมมีลกัษณะ

แตกต่างกันไปด้วย ซึงอาจเป็นไปในทิศทางทีเข้ากับสังคมหรืออาจเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม  

นกัจิตวิทยาจึงเชือว่า  ลกัษณะของความประพฤติอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมมีปรากฏอยู่ในตวับุคคล

ทุกคน  ซึงหมายความว่าบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไปในทางประกอบอาชญากรรมดว้ยกนัทงัสิน 

อย่างไรก็ดี สิงแวดลอ้มก็เป็นอีกปัจจยัหนึงทีมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลในการ

กระทาํความผดิ  โดยสิงแวดลอ้มจะเป็นตวักระตุน้การตดัสินใจของบุคคลใหก้ระทาํความผดิ  ไม่ว่า

บุคคลนนัจะมีความคิดทีจะกระทาํความผิดอยู่ก่อนแลว้หรือไม่ก็ตาม  โดยหลกัความเป็นจริงแลว้  

มนุษยก์็ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและตอ้งปฏิบติัตวัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  แต่ในการตดัสินใจของ

บุคคลเพือกระทาํการใดนัน ก็ย่อมขึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา 

                                                             
  44 หลกักฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษจาํคุก  (น.36).  เล่มเดิม.  
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วิทยาศาสตร์ เป็นตน้  และบุคคลจะตดัสินใจอยา่งไรกย็อ่มขึนอยูก่บัพืนฐานทางจิตใจของแต่ละคน

ซึงแตกต่างกนัออกไป  โดยสิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหนึงทีมากระตุน้ให้คนกระทาํความผิด  ดงันัน  

การกระทาํความผดิของบุคคลจึงมีสิงแวดลอ้มเขา้มาเกียวขอ้ง เช่น บุคคลทีพกัอาศยัอยู่ชุมชนแออดั

มกัพบเห็นการกระทาํความผิดฐานวิงราวทรัพยอ์ยู่เป็นประจาํจนเกิดความเคยชิน  ทาํให้เกิดการ

เลียนแบบอาชญากรขึน  โดยไดล้งมือกระทาํความผดิเช่นนันบา้ง  เป็นตน้  ประกอบกบัอิสระและ

เสรีภาพเป็นสิงทีสาํคญัและมีอยูใ่นการกระทาํของบุคคล ฉะนนั บุคคลจะกระทาํความผดิหรือไม่จึง

ขึนอยูก่บัการเลือกตดัสินใจของตนเองเป็นสาํคญัดว้ย45 

 

2.2  แนวคดิในการปฏิบัตต่ิอผู้กระทําความผดิโดยไม่ใช้เรือนจาํ 

การลงโทษเพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด เป็นแนวคิดกระแสใหม่ของการลงโทษ 

ดว้ยเหตุผลว่า ผูก้ระทาํผดิเป็นส่วนหนึงของสงัคม เราไม่สามารถแยกผูก้ระทาํผิดออกจากสังคมได้

โดยเด็ดขาด เว ้นแต่ผูก้ระทาํผิดทีเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อสังคมและไม่สามารถแก้ไขได้จริง  

การจาํคุกจึงเป็นเพียงการป้องกนัสังคมโดยแยกผูก้ระทาํผิดออกจากสังคมเพียงชวัระยะเวลาหนึง

เท่านนั เมือพน้โทษเขาเหล่านนัก็ตอ้งกลบัเขา้มาเป็นส่วนหนึงของสงัคม การแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผิด

โดยไม่ตอ้งใชเ้รือนจาํจึงเป็นวิธีการดีทีสุดสาํหรับผูก้ระทาํผิดบางประเภททีจะทาํให้เขาเหล่านัน

กลบัตนเป็นพลเมืองดีและสามารถชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างบูรณาการไม่สร้างความเดือดร้อนและ

เป็นอนัตรายต่อสงัคมอีก ประกอบกบัมีแนวความคิดทีว่า ถา้สงัคมไม่พยายามปรับเปลียน “ผูก้ระทาํ

ความผดิ” ใหก้ลายเป็น “ผูไ้ม่กระทาํความผิด” หรือ “พลเมืองดี”สังคมเองก็จะกลายเป็นผูผ้ลิตประชากร 

“ผูก้ระทาํความผิด” ให้ทวีจาํนวนเพิมมากขึนโดยอตัโนมติั ดว้ยเหตุนี จึงมีการคิดคน้มาตรการ 

ในการป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระทาํความผดิทีไม่สมควรเขา้คุก ใหมี้ช่องทางทีเหมาะสมในการแกไ้ขฟืนฟู

ในชุมชนโดยไม่ตอ้งเขา้ไปอยู่ในคุกเพียงช่องทางเดียวเช่นทีเป็นมา ซึงก่อนหน้านี คือ ตงัแต่ปี ค.ศ.1841 

ก็มีการใชว้ิธีการคุมประพฤติ ทีถือเสมือนว่าเป็นมาตรการหนึงในการไม่ใชเ้รือนจาํมาก่อนแลว้

เช่นกนั  จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้นีจึงก่อใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดโดยใช้

มาตรการไม่ควบคุม (non custodial measure) หรือการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํผิดโดยไม่ใช้เรือนจํา  

(non institution treatment) ขึน  ทงันี มีการให้ความหมายของการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดโดยไม่ใช้

เรือนจาํ ว่าหมายถึงการใชม้าตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดแบบอืนๆ แทนมาตรการจาํคุก

ผูก้ระทาํผดิไวใ้นเรือนจาํ ซึงอาจจะมีขึนไดก่้อนทีผูก้ระทาํผดิจะถกูจาํคุกในเรือนจาํ  เช่น การปล่อย

อยา่งมีเงือนไขในชนัตาํรวจ พนกังานอยัการ และของศาล หรืออาจจะมีขึนภายหลงัจากทีผูก้ระทาํ

ความผดิไดถ้กูจองจาํในเรือนจาํแลว้ เช่น ไดรั้บการปล่อยอยา่งมีเงือนไขออกไปก่อนทีโทษจะครบกาํหนด  

                                                             
  45 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (น. 135-136).  เล่มเดิม. 
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ทงันี โดยถือว่าการจาํคุกผูก้ระทาํผดิในเรือนจาํเป็นมาตรการในการลงโทษหรือปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด 

แบบหนึงซึงอาจจะเป็นมาตรการทีเหมาะสมสาํหรับผูก้ระทาํผิดบางประเภท เช่น ผูก้ระทาํผิด 

คดีอุกฉกรรจ์หรือผูก้ระทาํผิดประเภทต่างๆ ทีมีความจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมไวอ้ย่างเขม้แข็ง 

ในเรือนจาํเพือความปลอดภยัของสงัคม แต่ในขณะเดียวกนัการใชม้าตรการจาํคุกอาจจะไม่เหมาะสม

สาํหรับผูก้ระทาํผดิบางประเภท เช่น ผูก้ระทาํผดิครังแรกในคดีเลก็นอ้ย46  หรืออาจไม่เหมาะสมกบั

ผูก้ระทาํความผดิทีมีลกัษณะทางร่างกายหรือสภาวะทางอารมณ์บางคน หรือผูก้ระทาํความผิดหญิง

ทีตงัครรภห์รือผูก้ระทาํผดิหญิงทีมีบุตรทีอยูใ่นวยัทีตอ้งพึงพิง หรือเยาวชนหญิง  ซึงอาจใชว้ิธีปฏิบติั

ต่อบุคคลเหล่านีโดยใชม้าตรการอืนๆ แทนการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํอนัจะเป็นผลดีต่อการป้องกนั

สงัคมใหป้ลอดภยัในระยะยาวไดม้ากกว่า 

มาตรการทีเป็นไปตามแนวความคิดของการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิดโดยไม่ใช้

เรือนจาํ ไดแ้ก่ มาตรการในขนัตอนก่อนการจบักุม ไดแ้ก่ การใชศู้นยไ์กล่เกลียประนอมขอ้พิพาท 

ศนูยบ์าํบดัรักษาการติดยาเสพติดและการติดสุรา และการให้ความรู้เกียวกบักฎหมายเบืองตน้และ

สิทธิเสรีภาพของบุคคล มาตรการในขนัตอนก่อนดาํเนินกระบวนพิจารณา ไดแ้ก่ การไกล่เกลียคดี 

ทียอมความกนัไดโ้ดยเจา้พนักงานศาล การเจรจาต่อรองคาํรับสารภาพ การฟืนฟูสมรรถภาพผูที้ 

ติดยาเสพติดโดยวิธีการบงัคบัรักษา การชะลอการฟ้อง และมาตรการทางกฎหมายคดีอาญาเลิกกนั 

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรการในขนัตอนการดาํเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี  

ไดแ้ก่ การเปิดทาํการศาลนอกเวลาราชการ การเร่งรัดพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท  มาตรการ

ในขนัตอนภายหลงัการพิจารณาพิพากษาคดี (กรณีมีโทษจาํคุกสถานเบา) โดยการชดใชค่้าเสียหาย

และการปรับ การคุมประพฤติ การทาํงานบริการสงัคม (community service) การให้ทีพกัอาศยัระหว่าง

การคุมประพฤติ และการใชอ้าสาสมคัรคุมประพฤติ มาตรการในขนัตอนภายหลงัการพิจารณา

พิพากษาคดี การพกัการลงโทษ (parole) การใชบ้า้นกึงวิถี และการอภยัโทษ (pardon) และมาตรการ

ในขนัตอนภายหลงัโทษจาํคุก เช่น การใหก้ารสงเคราะห์ภายหลงัปล่อย 47 

2.2.1  วตัถุประสงคข์องการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํ 

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํ  เป็นมาตรการทีนาํมาใชเ้ป็นทางเลือก

ทีจะปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิแทนการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ  ซึงเป็นวิธีการทีนักวิชาการจาํนวนมาก

                                                             
  46 จาก การจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ (น. 10-11), โดย ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. .

ลิขสิทธิ 2553 โดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

  47 แหล่งเดิม.  
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เห็นว่าเป็นการลงโทษทียงัไม่อาจใช้บงัคับกับผูก้ระทาํความผิดบางประเภทได้อย่างเหมาะสม  ซึงมี

วตัถุประสงคข์องการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํ48 ดงันี 

2.2.1.1  เพือแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดิ 

แนวคิดในการลงโทษตามทฤษฎีแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด (Rehabilitation) มุ่งเน้น 

การปฏิบติัต่อตวัผูก้ระทาํความผิดโดยตรง โดยกาํหนดให้การลงโทษมีวิธีการทีจะทาํให้ผูก้ระทาํ

ความผิดเปลียนนิสัยหรือปรับปรุงพฤติกรรมให้สามารถเข้ากับสังคมได้ซึงหากปรับปรุง 

ผูก้ระทาํความผดิได ้ผูน้นัก็จะไม่เป็นผูที้ก่อใหเ้กิดการกระทาํความผิดอีกต่อไปดงันัน การลงโทษ 

ตามทฤษฎีนี จึงเป็นการแก้ไขโดยพิจารณาลกัษณะเฉพาะของผูก้ระทาํความผิดเป็นรายบุคคล  

โดยเน้นการบาํบดัรักษาแทนการลงโทษเพือให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานดงัเช่นการลงโทษ 

โดยการข่มขู่หรือการทดแทน  ดงันนั วิธีการบาํบดัผูก้ระทาํความผดิจึงไม่เนน้การลงโทษในเรือนจาํ  

แต่อาจใหผู้น้นัอยูใ่นสงัคมและใชม้าตรการคุมประพฤติหรือการบาํบดัทางกายภาพหรือจิตใจแทนได ้ 

มาตรการเหล่านีก่อให้เกิดวิธีการลงโทษโดยชุมชน (community sentence) ขึน ซึงเป็นมาตรการ 

ในการแกไ้ขบาํบดัและฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดทีไม่เป็นอนัตรายต่อสังคมแทนการนาํเขา้ไปกกัขงั 

ในเรือนจาํ49 ประกอบกบัการลงโทษทีมีวตัถุประสงค ์ เพือแกไ้ขฟืนฟเูป็นวิธีการทีไดรั้บการยอมรับว่า 

มีมนุษยธรรมต่อผูก้ระทาํความผิดและเป็นวิธีการทีคาํนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ (human 

value) โดยมีพืนฐานความคิดหรือความเชือว่ามนุษยส์ามารถแกไ้ขปรับปรุงตนเองได ้ แต่ทงันีก็มิได้

หมายความว่า ผูก้ระทาํความผดิทุกคนสามารถแกไ้ขและปรับปรุงตนเองไดเ้สมอ หากแต่มีผูก้ระทาํ

ความผดิบางจาํพวก อาทิเช่น ผูก้ระทาํผดิทีกระทาํความผดิไปดว้ยความพลงัพลาดและไม่มีสันดาน

เป็นผูร้้ายหรือกระทาํความผิดทีมีโทษไม่รุนแรง ได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตนเองโดยอาศัย

มาตรการในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํในรูปแบบต่างๆ แทน ซึงในทา้ยทีสุด

มาตรการนีจะช่วยใหผู้ก้ระทาํความผดิกลบัตวัเป็นพลเมืองดีคืนสู่สงัคมได ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

ทงัตวัผูก้ระทาํความผดิเองและต่อสงัคมส่วนรวมไดม้ากกว่าการนาํผูก้ระทาํความผดิเหล่านีไปคุมขงั

ไวใ้นเรือนจาํ 

2.2.1.2  เพือลดผลกระทบในทางลบอนัเนืองมาจากการใชเ้รือนจาํ 

ผลกระทบของการใชเ้รือนจาํเกิดมาจากขอ้ดอ้ยของระบบเรือนจาํ ซึงมีอยูห่ลายประการ 

 ดงันี 

                                                             
  48 แหล่งเดิม.  

  49 จาก กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพือความปลอดภยั (น.31-33). โดย  ณรงค์  ใจหาญ , 2543, 

กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. ลิขสิทธิ 2543 โดย ณรงค ์ใจหาญ. 
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1)  เรือนจาํเป็นสถานทีทีสร้างรอยมลทินหรือสร้างตราบาป (stigma) ให้แก่ผูต้ ้องขัง 

กล่าวคือ ผูที้ถูกคุมขงัในเรือนจาํเมือถูกปล่อยออกมาสู่สังคม คนในสังคมส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับ

และมีความรู้สึกทีไม่ดีต่อบุคคลเหล่านัน ทังยงัตังข้อรังเกียจและตราหน้าบุคคลเหล่านีว่าเป็น  

คนตอ้งโทษมาก่อนและไม่อยากทีจะคบหาหรือเกียวขอ้งดว้ย  อนัทาํให้การกลบัเขา้ทาํงานหรือ

ศึกษาต่อ รวมทงัการใชชี้วิตประจาํวนัเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก  ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดทีเคย

ตอ้งโทษจาํคุกไม่สามารถกลบัเขา้สู่สังคมได ้ซึงมีสาเหตุมาจากการทีสังคมไม่เชือมนัว่าผูก้ระทาํ 

ความผิดทีผ่านการตอ้งโทษในเรือนจาํนันจะสามารถกลบัตวัได้อย่างแทจ้ริง  เสมือนว่าผูที้ผ่าน 

การจาํคุกในเรือนจาํจะถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดีตลอดไป  ซึงหากผูพ้น้โทษมีจิตใจที

เขม้แข็งพอหรือมีบุคคลทีให้การช่วยเหลือในการกลบัเขา้สังคม เขาเหล่านันก็จะสามารถผ่านพน้

การตราหน้าดังกล่าวนันได้  แต่หากผูพ้น้โทษไม่สามารถผ่านบททดสอบนีได้ เขาเหล่านัน 

ก็มีโอกาสทีจะกลบัไปคบหาสมาคมกับผูพ้ ้นโทษด้วยกันเองอีก อนัอาจจะนําไปสู่การกระทํา 

ความผดิซาํไดใ้นอนาคต 

2)  สภาพและความเป็นอยู่ในเรือนจาํส่งผลกระทบในทางลบต่อร่างกายและจิตใจ

ผูก้ระทําผิด  ทังนี แม้เรือนจําจะมีสิงจ ําเป็นพืนฐานเบืองต้นสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย ์  

แต่สภาพความเป็นอยูข่องเรือนจาํโดยทวัไปแลว้ในความเป็นจริงแลว้ไม่ดีเท่าใดนัก ทงันี เนืองจาก 

การดาํเนินการของเรือนจาํนีจาํเป็นตอ้งไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลซึงแนวนโยบาย 

ทางอาญา (penal policy) ของรัฐบาลก็มกัไม่ใหค้วามสาํคญักบัผูก้ระทาํความผดิเพราะเห็นว่าบุคคล

ผูซึ้งต้องมาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาํนี เป็นผูก้ระทาํผิดต่อกฎหมายบา้นเมืองและเป็นผูก้ระทาํการ 

อนัขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  ดงันัน เมือบุคคลเหล่านีถูกศาลพิจารณาและพิพากษาว่า

เป็นผูก้ระทาํความผิดแลว้  รัฐบาลก็มกัจะไม่ให้ความใส่ใจกบับุคคลเหล่านีเสมือนว่าเขาเหล่านัน

ไม่ไดมี้สถานะของความเป็นพลเมืองของประเทศหลงเหลืออยู ่ ซึงสิงทีสะทอ้นไดอ้ย่างชดัเจน คือ  

จาํนวนเงินงบประมาณทีรัฐจดัสรรใหก้บักรมราชทณัฑใ์นการนาํมาดูแลผูต้อ้งขงัในเรือนจาํทีมกัจะ

ไม่จดัสรรเพิมให ้ แมจ้าํนวนผูต้อ้งขงัจะมีจาํนวนเพิมขึนอยา่งมาก     

3)  การอยู่ในเรือนจาํเป็นระยะเวลานานๆ จะทาํให้ผูก้ระทาํความผิดสามารถปรับตัว 

เขา้กบัสภาพของเรือนจาํ (prisonization) ได ้อนัจะส่งผลให้เกิดความเคยชินกบัสภาพของเรือนจาํ

และไม่เกรงกลวัเรือนจาํอีกต่อไป  และในทา้ยทีสุดผูก้ระทาํความผดิก็จะเห็นว่าการกระทาํความผิด

เป็นเรืองธรรมดาและเคยชินกบัการกระทาํความผิด อนัจะทาํให้การลงโทษโดยการใชเ้รือนจาํ 

ไม่มีความหมายกับบุคคลเหล่านีอีกต่อไป  ทงันีเรือนจาํยงัไดชื้อว่าเป็นแหล่งรวมของผูก้ระทาํ

ความผิดหลายประเภท ซึงจากสภาพของเรือนจาํทีผูต้ ้องขังจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน ทําให ้

ในท้ายทีสุดผูต้ ้องขังเหล่านีจะตอ้งคบหาสมาคมกนัอย่างหลีกเลียงไม่ได้ อนัเป็นผลให้เกิดการ
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ถ่ายทอดเทคนิคในการประกอบอาชญากรรม ซึงอาจจะทาํให้ผูก้ระทาํความผิดทีไม่มีสันดานเป็น

ผูร้้ายไดรั้บการถ่ายทอดเทคนิคดงักล่าวต่อไป และออกไปกระทาํความผดิสร้างความเสียหายให้กบั

สงัคมอยา่งไม่มีทีสินสุด เปรียบเสมือนกบัว่าการนาํเขา้ไปจาํคุกภายในเรือนจาํ  จะเป็นการก่อใหเ้กิด

โรงเรียนอาชญากรรมทีจะสงัสอนใหผู้ก้ระทาํผดิเรียนรู้และนาํสิงทีเรียนรู้ภายในเรือนจาํไปกระทาํ

ความผดิอีกและร้ายแรงขึนกว่าเดิม  ทงันี หากการนาํคนเขา้จาํคุกภายในเรือนจาํไม่สามารถทีจะแกไ้ข

พฤติกรรมการกระทาํความผิดของบุคคลนันได ้ เปรียบเทียบกบัเครืองกรองนํา  ถา้เครืองกรองนาํมี

ประสิทธิภาพ  เมือนาํไหลผา่นก็สามารถกรองสิงไม่ดีของนาํออกไป ทาํให้ไดน้าํบริสุทธิทีสามารถ

ใชบ้ริโภคไดอ้ย่างมีคุณค่า  เป็นประโยชน์ต่อผูที้บริโภคนํานัน แต่หากเครืองกรองนาํไม่ดี ไม่มี

คุณภาพ  นาํทีผา่นออกมาจากเครืองกรองนาํก็จะกลายเป็นนาํทีไม่สะอาด  หลงัจากออกจากเครือง

กรองนาํก็ยงัคงเป็นเหมือนเดิมหรือนาํอาจจะสกปรกยิงกว่าเดิมก็เป็นได ้ เมือปรากฏว่าอาชญากร

ไม่ใช่นาํ  แต่อาชญากรเป็นมนุษย ์ ซึงสามารถเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้  ดงันัน การกลบัออกมา

ของอาชญากรหลงัออกจากคุกจะมีประสบการณ์มากกว่าเดิม  อนัจะส่งผลใหก่้ออาชญากรรมทีรุนแรง

และสร้างความเสียหายมากขึน  มีความรู้ความสามารถมากขึน บางส่วนอาจจะสร้างเครือข่ายจน

สามารถรวมตวักนัเป็นองคก์รอาชญากรรม และกา้วหนา้ไปถึงการเป็นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติได้50 

4) เรือนจาํเป็นสถานทีทีทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิถกูตดัออกไปจากชุมชน 

เนืองจากการเขา้ไปอยู่ในเรือนจาํนันเป็นการแยกผูก้ระทาํความผิดออกไปจากสังคม 

ทีเขาเคยเป็นส่วนหนึง ทาํให้ในทา้ยทีสุดเมือบุคคลเหล่านีพน้โทษก็จะเกิดปัญหาในการปรับตัว 

เขา้สู่ชุมชนหรือสังคมเดิมทีเขาเคยอยู่อีก ซึงการปรับตัวนียงัคงเป็นเรืองยากของผูต้อ้งขังทีผ่าน

เรือนจาํมา  เนืองจากในสังคมปัจจุบันยงัไม่ยอมรับว่าผูก้ระทาํความผิดสามารถแก้ไขฟืนฟูและ 

กลบัตวัเป็นคนดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ดงันี เพือเป็นการป้องกนัผลกระทบของขอ้เสียจากระบบการจาํคุกในเรือนจาํตามที 

ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิดโดยไม่ใชเ้รือนจาํจึงเป็นทางเลือกหนึงในการ

นาํมาใช้กับผูก้ระทาํความผิดบางประเภททียงัไม่มีความจาํเป็นถึงขนาดต้องใช้เรือนจาํและยงั 

ไม่สมควรจะใชเ้รือนจาํมาปฏิบติัต่อบุคคลเหล่านนั เช่น ผูก้ระทาํความผดิเลก็นอ้ยหรือกระทาํความผิด

โดยพลงัพลาด  รวมถึงผูก้ระทาํผดิหญิงทีมีเพศสภาพแตกต่างจากผูก้ระทาํผดิชาย หรือผูก้ระทาํผดิหญิง

มีครรภห์รือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง หรือเยาวชนหญิง  ซึงตอ้งไปอยูใ่นเรือนจาํทีออกแบบไวส้าํหรับ

ผูต้อ้งขงัทีประกอบอาชญากรรมร้ายแรง ซึงส่วนใหญ่เป็นผูต้อ้งขงัชาย  และลดผลกระทบทีจะเกิด

กบับุตร ครอบครัวและสงัคม 

   

                                                             
  50 วิกฤตราชทัณฑ์  วิกฤตกระบวนการยติุธรรมทางอาญา. (น.19-20). เล่มเดิม. 
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2.2.1.3  เพือแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ 

ปัญหาผูต้ ้องขังลน้เรือนจาํมาจากปัจจุบันมีจาํนวนผูต้ ้องขังเกินจาํนวนความจุของ

เรือนจาํทีจะสามารถรองรับได้  ตามสถิติจาํนวนผูต้ ้องขังของกรมราชทัณฑ์  พบว่า มีจาํนวน 

ผูต้ ้องขังทีถูกควบคุมอยู่ในเรือนจําและทัณฑสถานทั วประเทศจาํนวน 310,595 คน แบ่งเป็น 

ผูต้อ้งขงัชายจาํนวน 265,744 คน และผูต้อ้งขงัหญิงจาํนวน 44,851 คน51  ในขณะทีความจุปกติ 

สามารถรองรับผูต้ ้องขังได้เพียง 160,000 คน 52 โดยเฉพาะกรณีผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูห้ญิง   

พบว่า ประเทศไทยมีจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงมากทีสุดเป็นอนัดบั 5 ของโลก  รองจากสหรัฐอเมริกา   

จีน รัสเซีย และบราซิล  และเรือนจาํหรือทณัฑสถานหญิง รวมถึงแดนผูต้อ้งขงัหญิง ซึงอยู่ภายใน

เรือนจาํชายก็พบปัญหาผูต้ ้องขังลน้เรือนจาํ  มีความแออดัยดัเยียด ประกอบกับสัดส่วนระหว่าง

เจา้หนา้ทีผูค้วบคุมกบัจาํนวนผูต้อ้งขงัเกินมาตรฐานไปมาก  กล่าวคือ  มาตรฐานสากลกาํหนดไวว้่า

ตอ้งมีเจา้หน้าทีควบคุม 1 คนต่อจาํนวนผูต้อ้งขงั 5 คน  แต่ในความเป็นจริงแลว้ จะพบว่าจาํนวน

เจา้หนา้ทีทีควบคุมผูก้ระทาํผิดจะมีจาํนวนไม่เพียงพอ  อีกทงัเจา้หน้าทีบางส่วนตอ้งปฏิบติัหน้าที

อยา่งอืนภายนอกสถานทีควบคุมอีกดว้ย  ทาํให้มีเจา้หน้าทีในการควบคุมผูต้อ้งขงัเพียง  1 คนต่อ

จาํนวนผูต้อ้งขงั 28 คน53 ดงันนั  หากรัฐสามารถนาํมาตรการทีเหมาะสมมาใชก้บัผูต้อ้งขงัส่วนมาก

โดยหาวิธีอืนๆ ทีไม่ใชก้ารจาํคุกในเรือนจาํ ก็จะเป็นการลดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํไดอ้ย่างดียิง

ทงันี สาเหตุทีตอ้งนาํมาตรการอืนๆ ทีไม่ใช่การจาํคุกในเรือนจาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้

เรือนจาํ  เนืองจากปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการควบคุมและการแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดและ

เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานเรือนจาํเป็นอยา่งยงิ  กล่าวคือ  ในดา้นการควบคุมนันเป็นอุปสรรค

ต่อการป้องกันการหลบหนีของผูต้ ้องขังและการปกครองดูแลผูต้ ้องขังมิให้ก่อความวุ่นวาย 

ตลอดจนการทาํร้ายวิวาทหรือรังแกผูต้อ้งขงัดว้ยกนัเอง ในส่วนของการแกไ้ขผูต้อ้งขงั   ความแออดั

ยดัเยียดเป็นอุปสรรคต่อการอบรมและแก้ไขผูต้อ้งขังประเภทต่างๆเพราะจะไม่สามารถจัดให้

ผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งทวัถึง  นอกจากนียงัเป็นอุปสรรคต่อการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัอนัเป็นมาตรการ

ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามหลกัทณัฑวิทยาอีกดว้ย   

 

 

                                                             
51 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม.  (2557).  สถิติผู้ ต้องราชทัณฑ์ทัวประเทศ สํารวจ ณ วันที  สิงหาคม 

.  สืบคน้ 17 สิงหาคม , จาก http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2014-08-01. 
52 นทัธี  จิตสว่าง ก.  (ม.ป.ป.).  ข้อสนับสนุนของการปฏิบติัต่อผู้กระทาํผิดโดยไม่ใช้เรือนจาํ.  สืบคน้ 15 

มกราคม 2557, จาก http://www.gotoknow.org/posts/  . 

  
53 สถิตินกัโทษถึงคุกไร้รัว ทางเลือกก่อนคุกแตก (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553). 
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2.2.1.4  เพือเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายของภาครัฐ 

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํ จะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไดห้ลายประการ  

ในแง่งบประมาณของรัฐ  การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดในชุมชนสามารถประหยดังบประมาณ

ของรัฐไดอ้ยา่งดี  เนืองจากมาตรการดงักล่าวจะช่วยลดภาระงบประมาณดา้นงบลงทุนงบดาํเนินการ

และงบบุคลากร  รวมถึงค่าอาหารของผูต้อ้งขงั  ทงันี การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดโดยให้กลบัเขา้ไป 

อยู่ในชุมชนอย่างเดิม  โดยมีเงือนไขทีบุคคลเหล่านันต้องปฏิบัตินัน  แมจ้ะต้องใช้เจ้าหน้าที 

ในการคุมความประพฤติหรือในการติดตามสอดส่องดูแล  แต่ก็ใช้เพียงเล็กน้อย เพราะผูดู้แล

ผูก้ระทาํผิดอาจใช้อาสาสมคัรทาํงานแทนได้  หรือหากจะมีการใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

มาควบคุม  ก็เป็นการลงทุนเพียงครังเดียวและสามารถใชไ้ดเ้ป็นระยะเวลานาน  ส่วนในแง่ของตวั

ผูก้ระทาํความผดิ การทีผูก้ระทาํความผดิตอ้งถกูจาํคุกจะทาํให้หมดโอกาสทาํมาหากิน ขาดรายได้

ในการหาเลียงตวัเองและครอบครัว  ขณะเดียวกนัครอบครัวของผูก้ระทาํความผิดก็ตอ้งมาเยียม  

ส่งอาหารและข้าวของเครืองใช้ต่างๆ ให้กับผูก้ระทาํความผิดระหว่างอยู่ในเรือนจาํ  ซึงเป็น 

การสูญเสียทางเศรษฐกิจไปจํานวนไม่น้อย  เนืองจากหากใช้การปฏิบัติ ต่อผู ้กระทําผิด  

โดยไม่ใช้เ รือนจําผู ้กระทําผิดย ังคงสามารถหาเลียงตนเองและคนในอุปการะของเขาได้  

ยงิไปกว่านนัผูก้ระทาํความผดิยงัคงเสียภาษี ตลอดจนครอบครัวของเขาไม่ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือ

จากรัฐอีกดว้ย 

2.2.1.5 ลดปัญหาการฟ้องร้องคดีต่อศาล 

กรณีมีการกระทาํทีอาจกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายของผูต้ ้องขัง  ผูต้ ้องขัง 

มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล  โดยเฉพาะทีศาลปกครอง มีผูต้ ้องขังยืนคาํฟ้องทางไปรษณีย์ จาํนวนมาก  

ทงัในประเด็นปัญหาเกียวกบัการลงโทษทางวินัย อภยัโทษ ลดวนัตอ้งโทษ เป็นตน้ ดงันัน หากมี

การนาํมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัก็จะลดปัญหาทีจะเกิดขึน อนัเป็นผล

เนืองมาจากการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไดอ้ยา่งดี  ส่งผลใหล้ดปริมาณคดีขึนสู่ศาล 

จากวตัถุประสงคท์งัหา้ประการ สะทอ้นให้เห็นถึงผลกระทบหรือขอ้เสียของระบบเรือนจาํ  

และสะท้อนให้เห็นข้อดีของมาตรการในการปฏิบัติต่อผูก้ระทําความผิดโดยไม่ใช้เรือนจํา 

ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะอยา่งยงิการกาํหนดโทษทางเลือกใหก้บัศาล ซึงเป็นองคก์รทีใชอ้าํนาจตุลาการ

ในการตัดสินคดี  ให้มีอาํนาจในการใช้ดุลพินิจในการเลือกโทษ  โดยเฉพาะประเภทของโทษ 

ทีสนบัสนุนแนวคิดของการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํ  อนัจะส่งผลให้แกปั้ญหา

ต่างๆ อนัเกิดจากการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํไดเ้ป็นอย่างดี  โดยเฉพาะกรณีการจาํคุกผูก้ระทาํความผิด 

ทีเป็นหญิงทีกระทาํความผดิไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสนัดาน  ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภ์

หรือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิงยอ่มไม่เกิดผลดีต่อหญิงนันเอง

DPU



29 
 

และสังคม  การหามาตรการทางเลือกทีมิใช่การคุมขงัให้แก่ผูก้ระทาํความผิดหญิงเหล่านี จึงเป็น

เรืองน่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอยา่งมาก 

2.2.2  แนวคิดตามกฎมาตรฐานขนัตาํขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม 

(United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures หรือ The Tokyo Rules) 

องคก์ารสหประชาชาติและ UNAFEI หรือ United Nations Asia and Far East Institute 

for the Prevention of Crime and the Treatment of Offender ไดจ้ดัทาํกฎมาตรฐานขนัตาํของ

องค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวั หรือ United Nations Standard Minimum Rules for 

Non custodial Measures ห รื อ ที เ รี ย ก ว่ า  “The Tokyo Rules” ขึ น 54 แ ล ะ ที ป ร ะ ชุ ม ส มัช ช า

สหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดครังที 68 (ค.ศ.1990) 

ไดมี้มติรับกฎมาตรฐานดงักล่าว  เมือวนัที 14 ธนัวาคม 2533  

กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม  (กฎโตเกียว)  

ไดก้าํหนดสาระสาํคญัทีมีเนือหาเกียวขอ้งการการนาํโทษทางเลือกมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิดแทน

การควบคุมผูก้ระทาํความผดิไวใ้นเรือนจาํ และทีเกียวขอ้งกบัการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัตาม

แนวทางการศึกษาของวิทยานิพนธฉ์บบันี  ดงันี55 

กฎมาตรฐานขนัตาํนีมีจุดมุ่งหมายพืนฐานเพือทีจะส่งเสริมการใชม้าตรการไม่ควบคุม

ตวัควบคู่ไปกบัการกาํหนดมาตรฐานขนัตาํในการคุม้ครองบุคคลทีตอ้งถกูใชม้าตรการทางเลือกอืน

ทีใชแ้ทนโทษจาํคุก56  ส่งเสริมให้ชุมชุนมีส่วนร่วมมากขึน  ในการบริหารจดัการในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  โดยเฉพาะการดูแลผูก้ระทาํความผิดพร้อมๆ กับการส่งเสริมให้ผูก้ระทํา

ความผิดได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีมีต่อสังคม 57และเพือให้ประเทศสมาชิกพฒันาให้มี

มาตรการไม่ควบคุมตวันนัไวใ้นระบบกฎหมายของตน  เพือเป็นทางเลือกอืนๆ และลดการใชโ้ทษ

จาํคุกด้วย  ซึงมีขอบเขตให้ใช้กับบุคคลทุกคนเป็นผูก้ระทําความผิดทีอยู่ในทุกขันตอนของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการถูกดาํเนินคดี  ระหว่างพิจารณาคดี หรือ 

ถกูลงโทษ58  โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะดว้ยเหตุแห่งเชือชาติ  สีผวิ  เพศ  ภาษา  ศาสนา  

                                                             
  54 การจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ  (น. 20).  เล่มเดิม. 

  55 จาก มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (น.170-173), โดย กิตติพงษ ์

กิตยารักษ,์ ชาติ  ชยัเดชสุริยะ, และณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย,์ ม.ป.ป., กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา. ลิขสิทธิ โดย 

มูลนิธิพฒันากระบวนการยติุธรรม.  

  56 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 1.1 . 

  
57

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 1.2 . 

  
58

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 2.1 . 
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ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอืน  แหล่งกาํเนิดทางชาติหรือสังคม  สถานะทาง

ทรัพยสิ์น  กาํเนิดหรืออืนใด59  และระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจัดให้มีมาตรการ 

ไม่ควบคุมตวัใหมี้ความหลากหลายและมีขอบเขตทีกวา้งขวาง  ตงัแต่ขนัตอนก่อนฟ้องคดีไปจนถึง

ขนัตอนหลงัศาลมีคาํพิพากษาใหล้งโทษ  โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัลกัษณะและความร้ายแรง

ของความผดิ  บุคลิกภาพและภูมิหลงัของผูก้ระทาํความผิด  การคุม้ครองสังคม และการหลีกเลียง

การใชโ้ทษจาํคุกโดยไม่จาํเป็น  ทงันี  การกาํหนดจาํนวนและประเภทของมาตรการไม่ควบคุมตวันัน  

ควรพิจารณาถึงการปรับใชก้บัโทษทียงัคงมีอยูเ่ท่าทีจะเป็นไปไดด้ว้ย60 

สํา ห รั บก า ร เ ลื อ ก ว่ า จ ะ ใช้ม า ตร ก า รไ ม่ ค วบ คุ ม ตัว ห รื อไ ม่ นัน  ให้ปร ะ เ มิ น 

ตามหลกัเกณฑที์คาํนึงถึงลกัษณะและระดบัความร้ายแรงของความผดิ  บุคลิกภาพและภูมิหลงัของ

ผูก้ระทาํความผดิ  วตัถุประสงคข์องการลงโทษและสิทธิของผูเ้สียหาย61  รวมถึงคาํนึงหลกัศกัดิศรี

ความเป็นมนุษย ์และสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูก้ระทาํผิดและครอบครัวดว้ย62  คาํพิพากษาทีให้

ใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวพึงถูกตรวจสอบหรือให้ผูก้ระทําความผิดมีสิทธิอุทธรณ์  และต้อง 

ไม่ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดถูกจาํกัดสิทธิหนักกว่าโทษปกติทีพึงได้รับแต่แรกหากไม่มีการใช้

มาตรการไม่ควบคุมตวันนั63 

ในส่วนของขนัตอนการพิจารณาคดีในศาลและการลงโทษไดก้าํหนดไวใ้นภาคที 3 ของกฎ

มาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวั (กฎโตเกียว) ซึงใหศ้าลพึง

พิจารณารายงานการสืบเสาะขอ้เท็จจริงและความประพฤติของผูก้ระทาํความผิดทีเจา้หน้าทีหรือ

หน่วยงานทีมีอาํนาจไดจ้ดัทาํขึน  โดยมีขอ้มูลเกียวกบัผูก้ระทาํความผิดในเรืองประวติัการกระทาํ

ความผิด  พฤติการณ์การกระทาํความผิดตลอดจนขอ้มูลและความเห็นเกียวกบัวิธีการลงโทษที

เหมาะสมกับผูก้ระทาํความผิดนัน 64  และการทีศาลจะพิจารณาให้ใช้มาตรการไม่ควบคุมตัว 

กบัผูก้ระทาํผดิว่าจะใชม้าตรการใด  ศาลพึงคาํนึงถึงการบาํบดัแกไ้ขผูก้ระทาํความผิด  การคุม้ครอง

สังคมและประโยชน์ของผูเ้สียหายประกอบกันด้วย  ทังนีตามข้อ 8.2 ของกฎมาตรฐานดังกล่าวได้

กาํหนดมาตรการทีมิใช่การควบคุมตัวไว ้13 ประการ  ได้แก่  มาตรการตกัเตือนด้วยวาจา เช่น  

การว่ากล่าว อบรมและตกัเตือน  การปล่อยโดยมีเงือนไข  โทษทางสถานภาพหรือการตดัสิทธิ 
                                                             

   
59

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 2.2 . 

  
60

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 2.3 . 

  
61

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 3.2 . 

  
62

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 3.9 และ ขอ้ 3.11 . 

  
63

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 3.10 . 

  
64

 กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (กฎโตเกียว) ขอ้ 7. 
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บางประการ  มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน เช่น โทษปรับและค่าปรับทีคาํนวณตาม

รายได้ต่อวนั  การยึดหรือริบทรัพย์สิน  การสั งให้ชดใช้เยียวยาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

แก่ผูเ้สียหาย  การรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษ  การคุมประพฤติและการติดตามดูแล 

โดยคาํสงัศาล  การให้ทาํงานบริการสังคม  การให้ไปฝึกอบรมทีสถานทีฝึกอบรมพิเศษทีกาํหนด  

การควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั  การดูแลดว้ยวิธีการอืนทีไม่ตอ้งคุมขงัผูน้นัไว ้ และ

การผสมผสานระหว่างมาตรการต่างๆ65 แต่ตามกฎมาตรฐานฉบับนีไม่ได้กาํหนดลกัษณะและ

รายละเอียดของการบงัคบัใชม้าตรการต่างๆ ว่าจะตอ้งนาํมาใชใ้นรูปแบบใด  แต่ก็สามารถอธิบาย

มาตรการทงั 13 ประการ ไดด้งันี66 

1).  มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจา (Verbal sanctions) 

มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจา คือ  การตาํหนิ  การห้ามหรือตกัเตือนผูก้ระทาํความผิด 

โดยทีผูมี้อาํนาจพิจารณาว่ากล่าวตกัเตือนมีความเห็นว่า  การว่ากล่าวตกัเตือนมีความเหมาะสม

สามารถทาํให้ผูก้ระทาํความผิดกลบัตัวได้และมีความสํานึกในสิงทีกระทาํผิดนัน  มาตรการ

ตกัเตือนดว้ยวาจาเป็นวิธีการในลกัษณะการใชว้ิธีการในทางปฏิบติัมากกวา่ทีจะบญัญติัเป็นกฎหมาย  

แต่อย่างไรก็ตามหากองค์กรนิติบัญญติัของแต่ละประเทศอาจนาํมาบัญญติัเป็นกฎหมายก็ได้67   

 

                                                             
  65  8.2  Sentencing authorities may dispose of cases in the following ways: 

(a) Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning; 

(b) Conditional discharge 

(c) Status penalties 

(d) Economic sanctions and monetary penalties, such as fines andday-fines 

(e) Confiscation or an expropriation order 

(f) Restitution to the victim or a compensation order 

(g) Suspended or deferred sentence 

(h) Probation and judicial supervision 

(i) A community service order 

(j) Referral to an attendance centre 

(k) House arrest 

(l) Any other mode of non-institutional treatment 

(m) Some combination of the measures listed above 

  66 จาก มาตรการหลีกเลียงการควบคุมผู้กระทาํผิดตามข้อกาํหนดโตเกียว : การนาํมาใช้ในประเทศไทย 

(น.15-27), โดย รวีวฒัน์  ชวมณีนนัท,์ 2544, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . ลิขสิทธิ 2544 โดย มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

  67 UNAFEI (อา้งถึงใน รวีวฒัน์  ชวมณีนนัท,์ 2544, น.16). 
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ดงันนั มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจาจดัเป็นการลงโทษทางอาญาประเภทหนึงซึงนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํ

ความผิดในคดีทีมีอัตราโทษไม่รุนแรง  ซึงผูก้ระทําความผิดไม่สมควรต้องได้รับโทษจําคุก  

เนืองจากการการจาํคุกระยะสนัไม่ไดผ้ลในการปราบปรามหรือแกไ้ขลกัษณะของผูก้ระทาํความผิด 

และยงัส่งผลใหผู้ก้ระทาํผดิเหล่านีเขา้ไปเรียนรู้ความเป็นอาชญากรภายในเรือนจาํได ้  

2) การปล่อยโดยมีเงือนไข (Conditional discharge) 

การปล่อยโดยมีเงือนไข เป็นกรณีเมือบุคคลถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดและก่อนที 

จะมีการพิจารณาพิพากษาคดี  ศาลอาจสังให้ผูก้ระทาํความผิดไดรั้บการปล่อยตัวโดยมีเงือนไข   

โดยพิจารณาจากอาย ุชือเสียง สุขภาพ ภาวะจิตใจ ความประพฤติ สภาพแวดลอ้มภายใตก้ารควบคุม

และเงือนไขของการปล่อยชวัคราวนนั68 

3) โทษทางสถานภาพหรือการตดัสิทธิบางประการ (Status penalties) 

การลงโทษทางสถานภาพเป็นการจํากัดสิทธิส่วนบุคคลของผู ้กระทําความผิด 

บางประการ  เช่น ไม่ใหมี้สิทธิในการลงคะแนนเสียง หรือไม่อนุญาตใหมี้ใบขบัขี  ซึงอาจเป็นคาํสั ง

ของศาลก็ได้69   

4) มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน  (Economic sanctions and monetary penalties) 

มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน  จะเป็นมาตรการการปรับ  ซึงได้มี 

การนํามาใช้ในหลายประเทศ  การปรับนีเป็นมาตรการทีสามารถนํามาบังคับใช้ได้ทุกขันตอน  

รวมถึงขนัตอนทีศาลมีคาํพิพากษาใหป้รับผูก้ระทาํผิดหญิงไดด้ว้ย  การพิจารณาลงโทษปรับอาจมี 

ความแตกต่างกนัออกไป  โดยศาลจะพิจารณาตามสภาพแวดลอ้มของผูก้ระทาํความผิด  สถานภาพ

ทางการเงินของผูก้ระทําความผิด  สถานภาพทางครอบครัว  อาชีพและสุขภาพของผูก้ระทํา

ความผิดประกอบดว้ย  ทงันี  การพิจารณาของศาลจะคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระค่าปรับ 

เป็นลาํดบัแรก  ดงัปรากฏในหลายประเทศมีการกาํหนดมาตรการลงโทษปรับในลกัษณะการปรับ

ตามรายไดข้องผูก้ระทาํความผดิ (Day fine)  ซึงการชาํระค่าปรับอาจกาํหนดใหช้าํระในทนัทีทนัใด

หรือกาํหนดระยะเวลาใหช้าํระค่าปรับ โดยมีเงือนในการผอ่นชาํระ70 

สาํหรับมาตรการบังคับในกรณีการปรับนัน มกัใชก้ับกรณีความผิดเล็กน้อย เพือให้

กระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํความผิด  ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดเกิดความหลาบจาํ 

ไม่กลา้ทีจะลงมือกระทาํความผดิดงักล่าวอีก  หรือบางกรณีการปรับก็ใชแ้ทนการจาํคุกไดด้ว้ย 

 

                                                             
  68 Ibid. 

  69 Ibid.  

  70 Ibid.  
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5) การยดึหรือริบทรัพยสิ์น  (Confiscation or an expropriation order) 

การยึดหรือการริบทรัพยสิ์นเป็นมาตรการบังคับทีกระทาํต่อบุคคล ซึงจะสามารถ

กระทาํไดโ้ดยยึดถือคาํพิพากษาว่าจาํเลยกระทาํความผิดเป็นหลกั  เมือศาลได้มีคาํพิพากษาว่า 

ไดก้ระทาํความผดิ  ศาลก็จะมีคาํสงัยดึหรือริบทรัพยสิ์นทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดินนั 

6) การสั งให้ชดใชเ้ยียวยาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย (Restitution to the 

victim or a compensation order)  

การสั งให้ชดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายในคดีอาญา  มีความแตกต่างกบัมาตรการ

ลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงินหรือการปรับทีว่า  การสั งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหาย  

ผูก้ระทาํความผิดนันต้องเป็นผูช้ดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูเ้สียหายเองโดยตรง  ซึงมาตรการนีเป็น

มาตรการทีสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิของเหยืออาชญากรรมได้ทางหนึง  อีกทังเมือทาํให้

ผูก้ระทาํความผดิตอ้งสูญเสียและมีภาระทางการเงินทีตอ้งชดใชค่้าเสียหายดงักล่าวก็จะเป็นแนวทางหนึง

ทีจะทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิไม่กลา้ทีจะลงมือกระทาํความผดิทีจะสร้างความเสียหายแก่บุคคลอืนอีก    

โดยในปัจจุบัน กฎหมายของไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.254471  ทีให้ผูเ้สียหาย

ทีมีคุณสมบัติตามทีกฎหมายดังกล่าวกาํหนดไว ้ สามารถยืนคาํขอรับเงินชดเชยไดที้สํานักงาน

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ซึงเป็นหน่วยงานในสังกัดของ 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม72  นอกจากนี กรณีทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์

ฟ้องจาํเลยในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา 44/1 ไดก้าํหนดให้กรณีที

ผูเ้สียหายไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือไดรั้บความเสือมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย

ชือเสียงหรือไดรั้บความเสียหายในทางทรัพยสิ์นอนัเนืองมาจากการกระทาํความผดิของจาํเลย  

                                                             
  71 พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 

“มาตรา 15 ใหจ้ดัตงัสาํนกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจาํเลยในคดีอาญาขึนในกระทรวงยุติธรรม 

และใหมี้อาํนาจหนา้ที ดงัต่อไปนี 

  (2) รับคาํขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใชจ่้าย พร้อมทงัทาํความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ...” 

  
72 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.  (ม.ป.ป.).  อํานาจหน้าทีสํานักงานช่วยเหลือทาง 

การเงินฯ.  สืบคน้ 29 เมษายน 2557, จาก http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-07-48-47 . 
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ผูเ้สียหายจะยนืคาํร้องต่อศาลทีพิจารณาคดีอาญาขอให้บงัคบัจาํเลยชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้73 

อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของบทบญัญติัของประเทศไทยในเรืองการนาํมาตรการดงักล่าว

มาใชเ้ป็นอยา่งดี 

7) การรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษ (Suspended or deferred sentence) 

มาตรการการรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษเป็นมาตรการทีใชห้ลีกเลียงการ

จาํคุกผูก้ระทาํความผิดไวใ้นเรือนจาํ  โดยให้ศาลใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาว่าบุคคลใดเมือได้

พิเคราะห์ถึงอายุ ประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย 

อาชีพ และสิงแวดลอ้มของผูน้ัน หรือสภาพความผิดหรือเหตุอืนอนัควรปรานีแลว้  ศาลอาจจะมี

คาํสงัใหร้อการลงทาหรือรอการกาํหนดโทษผูก้ระทาํความผดิ  เพือใหผู้ก้ระทาํความผิดไดมี้โอกาส

กลบัตวัแกไ้ขเป็นคนดีภายในสงัคมได ้   

8) การคุมประพฤติและการติดตามดูแลโดยคาํสงัศาล  (Probation and judicial supervision) 

มาตรการคุมประพฤติและการติดตามดูแลโดยคาํสั งศาล  เกิดขึนเนืองมาจากแนวคิด

ทีว่าผูก้ระทาํความผดิบางคนสามารถแกไ้ขฟืนฟูไดโ้ดยไม่ตอ้งนาํเขา้ไปจาํคุกภายในเรือนจาํ  เช่น 

ผูก้ระทาํความผิดทีกระทาํโดยพลงัพลาดหรือทีกระทาํความผิดเพราะความจาํเป็น  หรือกระทาํ

ความผิดเพราะความบกพร่องของบุคลิกภาพส่วนบุคคล เช่น ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงทีมี

ลกัษณะทางเพศสภาพทางกายและอารมณ์แตกต่างจากผูก้ระทาํความผิดชาย  การคุมประพฤติจึง

เป็นวิ ธีการหนึงในการปฏิบัติ ต่อผู ้กระทําความผิดในคดีอาญา  โดยให้ผู ้นันได้ใช้ชีวิต 

ในสงัคม  สามารถประกอบอาชีพเลียงดูตนเองและครอบครัวได ้ ซึงทาํให้เกิดผลดีหลายประการ 

ทงัในการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด  การประหยดังบประมาณของรัฐและลดผลกระทบทีจะ

เกิดขึนจากการเขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํอีกดว้ย 
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 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 “ในคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ถา้ผูเ้สียหาย

มีสิทธิทีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรั้บอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือไดรั้บความเสือมเสียต่อ

เสรีภาพในร่างกายชือเสียงหรือไดรั้บความเสียหายในทางทรัพยสิ์นอนัเนืองมาจากการกระทาํความผิดของจาํเลย 

ผูเ้สียหายจะยนืคาํร้องต่อศาลทีพิจารณาคดีอาญาขอใหบ้งัคบัจาํเลยชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ตนกไ็ด ้

การยนืคาํร้องตามวรรคหนึง ผูเ้สียหายตอ้งยนืคาํร้องก่อนเริมสืบพยาน ในกรณีทีไม่มีการสืบพยานใหย้นื

คาํร้องก่อนศาลวินิจฉัยชีขาดคดี และให้ถือว่าคาํร้องดงักล่าวเป็นคาํฟ้องตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งและผู ้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนัน  ทังนี คาํร้องดังกล่าวต้องแสดง

รายละเอียดตามสมควรเกียวกบัความเสียหายและจาํนวนค่าสินไหมทดแทนทีเรียกร้อง หากศาลเห็นว่าคาํร้องนัน

ยงัขาดสาระสาํคญับางเรือง ศาลอาจมีคาํสังใหผู้ร้้องแกไ้ขคาํร้องใหช้ดัเจนกไ็ด.้..” 
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9) การใหท้าํงานบริการสงัคม (A community service order) 

การทาํงานบริการสังคมหรือการบริการสาธารณประโยชน์ หมายถึง การทีผูถู้ก 

คุมความประพฤติทาํงานทีเป็นการใหบิ้การแก่สงัคม  ชุมชน  หรือองคก์ารสาธารณกุศล  โดยไม่ได้

รับค่าตอบแทนหรือค่าจา้งภายในระยะเวลาทีศาลเห็นสมควร74 อนัเป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํ

ความผดิแนวใหม่รูปแบบหนึง  ซึงศาลสามารถนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผิด โดยกาํหนดเงือนไข 

ใหท้าํงานบริการสงัคมแทนวธีิการจาํคุกภายในเรือนจาํ75  

10)  การใหไ้ปฝึกอบรมทีสถานทีฝึกอบรมพิเศษทีกาํหนด (Referral to an attendance centre) 

มาตรการการใหไ้ปฝึกอบรมทีสถานทีฝึกอบรมพิเศษทีกาํหนด เป็นมาตรการหลีกเลียง

การจาํคุกไวใ้นเรือนจาํอีกมาตรการหนึง  ทีมีการกาํหนดไวใ้นกฎมาตรฐานขันตาํขององค์การ

สหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (United Nations Standard Minimum Rules for Non-

Custodial Measures หรือ The Tokyo Rules) 

11)  การควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั (House Arrest) 

มาตรการการควบคุมตัวผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นมาตรการการลงโทษ

ผูก้ระทาํความผิดในคดีอาญา  ซึงเป็นมาตรการการลงโทษทีไม่รุ่นแรงใชบ้ังคับกบัทงัผูก้ระทาํ

ความผดิชายและหญิง  มีการนาํมาใชก้นัอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึงใช้เป็นครังแรกที

รัฐฟลอริดา้ (Florida) ในปี ค.ศ. 198376 โดยเป็นมาตรการทีกระทบต่อผูก้ระทาํผดินอ้ยกว่าการจาํคุก

ในเรือนจาํ  ซึงทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํความผดิจะมีความแตกต่างกนัอย่างมาก  โดยในบางประเทศ

หลายคนอาจจะอาศยัอยูข่า้งถนน หรือทีมีความหนาแน่นหรือชุมชนแออดั ถา้การกาํหนดให้จาํคุก

ตลอด 24 ชวัโมง ตลอดทงัวนั  จะทาํใหส้ถานทีทีเป็นบา้นของผูก้ระทาํความผิดกลายมาเป็นเรือนจาํแทน  

ดงันัน เพือเป็นการหลีกเลียงดงักล่าว  ศาลสามารถกาํหนดระยะเวลาในการสั งจาํคุกหรือจาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้ เช่น การอนุญาตให้ทาํงานในเวลากลางวนั  แต่ให้ควบคุมตวัในเวลา

กลางคืน  ซึงการสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยันี  ศาลตอ้งไดรั้บการสนับสนุนขอ้มูลทีดีพอ 

เพือทีศาลจะสามารถแยกแยะคดีทีสามารถใชก้ารจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได้77 ทงันี นิยม 

                                                             
  74 Administration Office of The United States Courts, Division of Probation (อา้งถึงใน รวีวฒัน์   

ชวมณีนนัท,์ 2544, น.21). 

  
75

 Warren Young (อา้งถึงใน รวีวฒัน์  ชวมณีนนัท,์ 2544, น.22). 

  76 From Between prison and probation Intermediate Punishments in a Rational Sentencing System  

(p.216), by Norval Morris and Michael Tonry, 1990, New York : Oxford University Press, Inc.   
77 From Handbook of basic principles and promising practices on Alternative to Imprisonment. (p. 38), by 

United Nations Office on Drugs and Crime, 2007 New york :United Nations publication.  
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ใช้กันอยู่ 2 แบบ78 คือ แบบสําหรับใช้ในชันก่อนการส่งตัวไปจาํคุกในเรือนจาํ (Front-Door 

Program) ซึงรัฐทีใชแ้ละเป็นทีรู้จกั คือ รัฐฟลอริดา้(Florida)  และแบบสาํหรับใชใ้นขนัต่อจากการ

ลงโทษจาํคุกและไดรั้บการพกัการลงโทษ (Back-Door Program) ซึงรัฐทีใชแ้ละเป็นทีรู้จกั คือ รัฐ

โอกลาโฮม่า (Oklahoma)79 

การควบคุมตัวผูก้ระทาํความผิดไว้ในทีอยู่อาศยัเป็นบทลงโทษทีมีความยืดหยุ่น 

มากทีสุด  ระยะเวลาของการลงโทษอาจสันเพียงไม่กีชวัโมงหรืออาจจะควบคุมตลอดเวลานาน

หลายปี  โดยอาจนาํมาใชใ้นขนัตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตงัแต่ชนัระหว่าง

พิจารณา  ใชเ้ป็นโทษแทนการลงโทษจาํคุกภายในเรือนจาํ ใชใ้นชนัพกัการลงโทษหรือปล่อยตวั

ผูต้อ้งขงัออกจากเรือนจาํอยา่งมีเงือนไขภายใตก้ารคุมประพฤติของฝ่ายบริหาร   

การควบคุมตัวผู ้กระทําความผิดไว้ในทีอยู่อาศัยเ ป็นวิ ธีการหนึงทีจ ําเ ป็นต่อ 

การป้องกนัผลกระทบอนัเนืองมาจากสภาพผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํพร้อมกบัการให้โอกาสกบัผูก้ระทาํ

ความผดิในการแกไ้ขฟืนฟโูดยการฝึกอบรมและพฒันาตนเองในสงัคม  โดยเฉพาะอยา่งยิงผูก้ระทาํ

ความผดิต่อทรัพยที์มีราคาเล็กน้อย  ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือ

มิใช่อาชญากรโดยสันดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และ

ผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิง  เป็นตน้ 

12)  การดูแลดว้ยวิธีการอืนทีไม่ตอ้งคุมขงัผูน้ันไว ้(Any other mode of non-institutional 

treatment) 

มาตรการการดูแลอย่างอืนทีไม่ใช่การคุมขังผูน้ันไว ้อาจเป็นการมาตรการทีส่งตัว

ผูก้ระทาํความผดิไปยงัศนูยค์วบคุมตวัทีมีลกัษณะคลา้ยศูนยเ์ยาวชน  โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการ

ฝึกอบรมวิชาชีพใหก้บัผูก้ระทาํความผดิ 

13.  ผสมผสานระหว่างมาตรการต่าง  ๆ(Some combination of the measures listed above) 

กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตวั หรือ United 

Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures หรือทีเรียกว่า “The Tokyo Rules” ได้

กาํหนดว่าให้มีการผสมผสานมาตรการต่างๆ เพือนํามาใช้กับผูก้ระทาํความผิดด้วย  อาทิเช่น   

การควบคุมและสอดส่องแบบเขม้ (Intensive probation supervision) การฝึกแบบค่ายทหาร (Boot camp)  

และรูปแบบของบา้นกึงวิถี (Half way ) 

สรุปได้ว่า มาตรการหลีกเลียงการจําคุกไวใ้นเรือนจําตามกฎมาตรฐานขันตาํของ

องค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตัว หรือ United Nations Standard Minimum 

                                                             

  
78

 มาตรการหลีกเลียงการควบคุมผู้กระทาํผิดตามข้อกาํหนดโตเกียว : การนาํมาใช้ในประเทศไทย. (น.23). เล่มเดิม. 

  79 Between prison and probation : Intermediate Punishments in Rational Sentencing System (p.213). Op.cit. 
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Rules for Non-custodial Measures หรือทีเรียกว่า “The Tokyo Rules” ซึงมีจาํนวน 13 มาตรการ   

มีวตัถุประสงค์หลกัในการหลีกเลียงการควบคุมตัวในเรือนจาํซึงจะทาํให้เกิดผลเสียอีกหลาย

ประการ  ทงันี  หากไดมี้การศึกษามาตรการดงักล่าว เพือจะนาํเอามาใชเ้ป็นโทษทางเลือกใหก้บัศาล

ในการใชดุ้ลพินิจลงโทษผูก้ระทาํความผดิทีเป็นหญิงทีกระทาํความผดิไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากร

โดยสนัดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผิดที

เป็นเยาวชนหญิง  ก็จะช่วยลดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  หรือผลกระทบทีเกิดจากการจาํคุกไวใ้น

เรือนจาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2.3  แนวคดิในการลงโทษในชุมชน  (Community Sentence) 

แนวคิดในการลงโทษในชุมชนเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผูก้ระทาํความผิด

ซึงสอดคลอ้งตามกฎมาตรฐานขันตาํขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุมตัว   

ดงัจะไดอ้ธิบายถึงความหมาย  วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของการลงโทษในชุมชน ดงัต่อไปนี 

2.3.1  ความหมายของการลงโทษในชุมชน 

การลงโทษในชุมชนเป็นมาตรการทีแก้ไขผูก้ระทาํความผิดโดยให้ชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  ซึงการแก้ไขผู ้กระทําผิดในชุมชน 

(community-based corrections) หมายถึง การนาํทรัพยากรชุมชน (community resource) ทงัหลายที

มีอยูม่าใชป้ระโยชน์เพือการปรับเปลียนพฤติกรรมของผูก้ระทาํผิดให้สังคมยอมรับได ้ ทรัพยากร

เหล่านัน  ไดแ้ก่ ศูนยง์านบริการสังคม (community service centers) บา้นกึงวิถี (halfway house) 

งานคุมประพฤติ งานพกัการลงโทษ(parole) โครงการก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งขงั (prerelease programs) 

สถานบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดและสุรา รวมถึงโครงการอืน  ๆทีไดรั้บการวางรูปแบบเพือผูก้ระทาํผิด

โดยเฉพาะ  ซึงรูปแบบของโครงการต่างๆ ทีใชใ้นการแกไ้ขผูก้ระทาํผิดในชุมชนก็คือ  ระบบการ

ใหบ้ริการอยา่งหนึงนนัเอง โดยชุมชนจะเป็นผูจ้ดัหาบริการทีจาํเป็นสาํหรับผูก้ระทาํผิดทีอาจจะยงั

อยู่ในเรือนจําและผูที้เคยเข้าไปอยู่บ้างแลว้ เช่น ผูถู้กคุมความประพฤติ ผูไ้ด้รับการพกัโทษ  

ผูที้ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกไปหางานทาํนอกเรือนจาํเป็นการชวัคราว เป็นตน้  ทงันี แนวคิดดงัเดิมของ

การแกไ้ขผูก้ระทาํผิดในชุมชนเริมมาจากยุโรปตะวนัตกและประเทศองักฤษ  ต่อมาเจริญเติบโต 

โดยไดรั้บการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากยิงขึนในประเทศสหรัฐอเมริกา80  นอกจากนี ยงัมีคาํทีมี

                                                             
  80 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพือเป็นมาตรการ

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย (น.25). เล่มเดิม. 

DPU



38 
 

ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน คือ การแก้ไขในชุมชน (community corrections) ซึงเป็น

มาตรการไม่ควบคุมทีผูก้ระทาํความผดิจะไดรั้บคาํพิพากษาทงัหมดหรือบางส่วนใหอ้ยูใ่นชุมชน81  

จากแนวคิดของคนส่วนใหญ่ทีมกัมีความเขา้ใจและความเชือว่า  เมือผูก้ระทาํผิดฝ่าฝืน

กฎหมายทีเป็นกฎเกณฑข์องสังคมแลว้ ก็ควรตอ้งถูกลงโทษหรือกกัขงัเอาไวใ้ห้ห่างจากชีวิตประจาํวนั

และสงัคมของพวกตนใหม้ากทีสุด  และตอ้งการใหล้งโทษเพือใหเ้กิดความสาสมกบัการกระทาํผิด 

และวิธีการทีคนเหล่านีคิดว่าจะเกิดความสาสมดงัการกระทาํ  ตอ้งเป็นวิธีการจาํคุกหรือประหาร

ชีวิตกบับุคคลเหล่านนั  อีกทงัคนเหล่านียงัคิดว่าการลงโทษผูก้ระทาํผิดดว้ยมาตรการใดๆ ก็ตามที

ไม่ใช่โทษจาํคุกหรือโทษทีรุนแรงกว่าจะไม่มีความรุนแรงเพียงพอทีจะจดัการกบัอาชญากรรมที

เกิดขึนและสร้างความปลอดภยัให้กบัสังคมได ้  ซึงแนวคิดดงักล่าวนีเป็นแนวคิดตามทฤษฎีการ

ลงโทษเพือแกแ้คน้ทดแทนเท่านนั  อนัเป็นแนวคิดทีสวนทางกบัแนวคิดของการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด

ในชุมชน  ซึงการลงโทษในชุมชนเป็นการลงโทษทีใชอ้ยู่ในประเทศองักฤษ  โดยเน้นการแกไ้ข

ฟืนฟูผูก้ระทาํผิดโดยการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปรับพฤติกรรมของผูก้ระทาํผิด   

ซึงแต่เดิมการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํผิดโดยใช้ชุมชนบาํบดันีจะปรากฏในรูปแบบของการใช้คาํสั ง 

คุมประพฤติ  แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลียนจาก “คาํสั งคุมประพฤติ”มาเป็น “คาํสั งแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด

โดยชุมชน” (community rehabilitation order) แลว้  โดยพระราชบญัญติั Crime and Disorder Act 1998   

การลงโทษในชุมชน (community sentence) จะตอ้งไดรั้บการพิพากษาจากศาลก่อน โดยศาลจะตอ้ง

พิจารณาจากรายงานการสืบเสาะโดยการรวบรวมของพนักงานคุมประพฤติในกรณีผูก้ระทาํผิด 

ทีเป็นผูใ้หญ่ หรือจากรายงานการสืบเสาะของเจ้าพนักงาน Youth Offending Team  ในกรณี

ผูก้ระทาํผิดเป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-17 ปี  ทงันีการลงโทษในชุมชน (community 

sentence) ไดถู้กนาํมาใช้ในกฎหมายครังแรกในปี ค.ศ.1907 ในรูปแบบของการคุมประพฤติ 

(probation) ผูก้ระทาํผดิ ในปัจจุบนันีไดมี้ขอ้กาํหนดอนุญาตให้ผูพิ้พากษา (judges) และผูพิ้พากษา

ในศาลแขวง (magistrates) มีสิทธินาํการลงโทษ (punishment) โปรแกรมต่างๆ (programmes) และ

มาตรการควบคุมดูแล (supervision)มาใช้ร่วมกนัได ้ ทังนียงัสามารถทีจะนาํข้อกาํหนดจาํนวน  

12 ขอ้ทีมีความแตกต่างกนั เขา้มาใช้เชือมโยงกนัได ้ ทงันี ในแต่ละมาตรการทีไดถู้กกาํหนดนี  

ก็เพือใหเ้ป็นการลงโทษ (punish) เปลียนแปลง (change) ควบคุม (control) และช่วยผูก้ระทาํผิดให้

ห่างไกลออกจากอาชญากรรม (help the offender turn away from crime)  นอกจากนี บทลงโทษ 

                                                             
81

 Leanne Fiftal Alarid, Paul Cromwell and Rolando V.del Carmen  (อา้งถึงใน ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, น. 25). 
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ในชุมชนยงัสามารถทีจะจดัให้มีการประสานการลงโทษและการแก้ไขฟืนฟู ซึงเป็นสิงทียงัผล 

อยา่งมากในการลดการกระทาํความผดิซาํและการเปลียนแปลงพฤติกรรมผูก้ระทาํผดิ82 

2.3.2  วตัถุประสงคข์องการลงโทษในชุมชน 

2.3.2.1  ผูก้ระทาํความผดิบางประเภท เช่น ผูก้ระทาํความผดิทีลงกระทาํไม่ร้ายแรงหรือ

กระทาํความผิดโดยพลงัพลาด อนัเป็นกรณีทีไม่ใช่ผูก้ระทาํความผิดทีมีสันดานชั วร้าย  จึงยงั 

ไม่สมควรทีจะนาํบุคคลเหล่านันไปอยู่ในเรือนจาํ  เนืองจากการนาํเขา้ไปจาํคุกในเรือนจาํย่อมส่ง 

ผลกระทบต่อผูก้ระทาํผดิหลายประการ  หากมีการเขา้ไปเรียนรู้ความเป็นอาชญากรภายในเรือนจาํ 

จะทาํใหย้ากทีจะแกไ้ขเยยีวยาในภายหลงั  ดงันัน จึงควรจะนาํวิธีการแกไ้ขฟืนฟูเขาภายในชุมชน  

เพือป้องกนัผลกระทบทีเกิดขึนการจองจาํเขาภายในเรือนจาํ 

ในเรืองนี อาจารย ์ดร. นัทธี  จิตสว่าง83 รองผูอ้าํนวยการสถาบันเพือการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย และอดีตอธิบดีกรมราชทณัฑ ์ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัการแกไ้ขผูก้ระทาํความผิด

ในชุมชนโดยอาศยัการอธิบายตามทฤษฎีบัว 3 เหล่า โดยพฒันาต่อยอดจากแนวความคิดในการ 

แบ่งประเภทของผูก้ระทาํความผดิของอาจารยท์วี  ชูทรัพย ์ดงัรายละเอียด ดงันี 

การพิจารณาการลงโทษผูก้ระทาํความผดิ  ถา้สงัคมจะเนน้การลงโทษเพือการแกไ้ขแลว้ 

การลงโทษหรือการกาํหนดโทษจะตอ้งคาํนึงถึง “ตัวผูก้ระทาํผิด” หรือภูมิหลงัของผูก้ระทาํผิด 

มากกว่าหรือเท่าๆ กบั “การกระทาํผดิ” คนทีทาํความผดิร้ายแรงเหมือนกนัแต่อาจมีภูมิหลงัหรือทีมา

ของการกระทาํผดินนัแตกต่างกนั  ดงันนั  การลงโทษเพือการแกไ้ขจึงควรลงโทษดว้ยวิธีการหรือ

ระยะเวลาทีเหมาะสมกบัผูก้ระทาํผิดแต่ละคน เช่น โทษจาํคุก อาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

ในการใช้เป็นวิธีการแก้ไขคนทีทําผิดให้กลับตัวกลับเข้าสู่สังคม  ทังนีขึนอยู่กับผูก้ระทาํผิด 

แต่ละประเภท โดยอาจารยท์วี  ชูทรัพย ์ไดแ้บ่งประเภทของผูก้ระทาํความผดิออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภท ก  ประเภท ข  และประเภท ค  

ดงัแผนภาพดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

                                                             
 82 การจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ. (น. 24-26). เล่มเดิม. 

  83 นัทธี  จิตสว่าง ช.  (ม.ป.ป.).  จากอาจารย์ถึงศิษย์.  สืบค้น 13 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.gotoknow.org/ 

posts/  . 
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ภาพที .   แผนภาพแสดงการแยกประเภทของผูก้ระทาํความผดิ 

 

จากแผนภาพที 2.1 ดงักล่าวขา้งตน้นี  สามารถอธิบายแยกประเภทของผูก้ระทาํความผดิ

ไดว้่า ผูก้ระทาํผดิประเภท ก. เป็นพวกทาํผดิโดยพลงัพลาด ไม่ไดมี้สันดานเป็นผูร้้าย  จึงไม่จาํเป็น 

ตอ้งแกไ้ขอะไร 

ผูก้ระทาํผดิประเภท ข. คือพวกทีแกไ้ขอยา่งไรก็ไม่ได ้ยากต่อการแกไ้ข 

ผูก้ระทาํผดิประเภท ค. คือผูก้ระทาํผดิส่วนใหญ่ซึงสามารถแกไ้ขได ้แต่จะตอ้งกระทาํ

แกไ้ขภายใน 2 ปี ซึงกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนี  เป็นคาํพิเศษของกระบวนการลงโทษเพือการแกไ้ข 

กล่าวคือ  ผูที้จะแก้ไขได้นัน จะต้องแก้ไขภายใน 2 ปี เมือพน้ 2 ปีไปแลว้ ถา้ไม่สามารถทีจะ 

แกไ้ขได ้ก็ตอ้งแปลว่าผูก้ระทาํความผิดคนนันไม่มีทางแกไ้ขได ้ ถา้จะแกไ้ขไดก้็ตอ้งภายใน 2 ปี  

แต่ถา้คนคนนันยงัตอ้งอยู่ในคุกเลยกว่า 2 ปีขึนไปก็อาจกลบัไปทาํชวัไดอี้ก เพราะไปเรียนรู้จาก 

พวกผูต้อ้งขงัทีเป็นคนชวั  

จากแนวความคิดของอาจารยท์วี  ชูทรัพยด์งักล่าว  อาจารย ์ดร.นทัธี  จิตสว่าง ไดพ้ฒันา

กลายมาเป็นทฤษฎีบัว 3 เหล่า  คือ การเปรียบและจาํแนกผูก้ระทาํผิดออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ผูก้ระทาํผดิทีเสมือนบวัพน้นาํ ผูก้ระทาํผดิทีเปรียบเสมือนบวัในนาํ และผูก้ระทาํผดิทีเปรียบเสมือน

บวัในโคลนตม  

ผูก้ระทาํผิดประเภทบวัพน้นาํ  เป็นพวกทีกระทาํผิดโดยพลงัพลาด กระทาํความผิด 

ในคดีไม่ร้ายแรง ไม่กระทาํผิดซาํซาก ไม่เป็นอนัตรายต่อสังคมและโอกาสทีจะทาํผิดซาํมีน้อย  

ผูก้ระทาํความผดิพวกนีไม่จาํเป็นตอ้งใชม้าตรการจาํคุกในเรือนจาํ การนาํคนเหล่านีมาไวใ้นเรือนจาํ

จะทาํใหย้ากต่อการแกไ้ขเพราะจะเกิดความเคยชิน การเรียนรู้ และการตีตรา  
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ส่วนผูก้ระทาํความผิดพวกทีเปรียบเสมือนบัวในตม  เป็นพวกทียากต่อการแก้ไข 

เพราะถูกขัดเกลา  เลียงดู  เติบโตมาในสภาพแวดลอ้ม เหลวแหลก หล่อหลอมเขาขึนมาตังแต่เด็ก 

เป็นเวลาหลายปี .การจะหวงัให้มาแกไ้ขเพียงในคุกเพียง 2 – 3 ปี เป็นเรืองทีเป็นไปไม่ได ้ นอกจากนี 

สังคมยงัไม่ยอมรับคนเหล่านี  ดงันัน คนเหล่านีจึงเป็นอนัตรายต่อสังคมและจะกระทาํความผิด

ซาํซากต่อไปเรือยๆ ทาํให้สังคมยงัไม่ยอมรับคนเหล่านี  จึงควรใช้มาตรการจาํคุกในเรือนจาํเป็น

ระยะเวลายาวนาน  เพือใหค้วามชราภาพทาํลายศกัยภาพในการประกอบอาชญากรรม   

ส่วนประเภทสุดทา้ยคือ บวัในนาํ เป็นผูก้ระทาํความผดิจาํพวกทีอยูต่รงกลางระหวา่งบวั

พน้นําและบวัในตม  จาํเป็นทีจะตอ้งแก้ไขผูก้ระทาํความผิดดงักล่าวให้เต็มที  ดังปรากฏตาม

แผนภาพดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที .2  แผนภาพแสดงการแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิแยกตามประเภทของการกระทาํความผดิ 

 

ดงันนั  จึงเห็นไดว้่าการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมของผูก้ระทาํผิด 

แต่ละประเภท และแยกปฏิบัติให้เหมาะสมกับผูก้ระทาํผิดแต่ละประเภท  ปัญหาปัจจุบันของ

กระบวนการยุติธรรมของไทย คือ การขาดระบบการกรองคน หรือไม่สามารถแยกปฏิบติัต่อคน 

ทงัสามประเภทนี  จึงทาํให้ผูก้ระทาํผิดทังสามประเภทได้รับการปฏิบติัทีไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก  

กล่าวคือ  ไม่สามารถแยกผูร้้ายออกจากคนทีกระทาํความผดิพลงัพลาดหรือคนทีเป็นผูร้้ายกบัคนทีทาํผดิ

โดยพลงัพลาดไดรั้บการลงโทษทีไม่แตกต่างกนั  อาจารย ์ดร. นทัธี  จิตสว่างจึงเสนอใหมี้การปฏิรูป 

3 แนวทาง คือ  
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แนวทางทีหนึง  ปฏิรูปวิธีการลงโทษ ใหมี้วิธีการลงโทษหรือการปฏิบติัต่อคนทีทาํผิด 

ทีหลากหลายเป็นทางเลือกในการลงโทษต่อผูก้ระทาํผิดมากขึน เช่น การใช้มาตรการปฏิบติัต่อ

ผูก้ระทาํผดิในชุมชนแทนการใชม้าตรการจาํคุก ซึงเป็นโทษยอดนิยมมากขึน  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ตามวิทยานิพนธฉ์บบันีทีมีวตัถุประสงค์เพือทีจะหาแนวทางในการลงโทษให้กบัผูก้ระทาํความผิดหญิง

โดยไม่ใช้เรือนจาํ สาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากร 

โดยสันดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผิด 

ทีเป็นเยาวชนหญิง   

แนวทางทีสอง  ปฏิรูประบบการกาํหนดโทษ ใหมี้การนาํภูมิหลงัของผูก้ระทาํความผิด

มาประกอบในการกาํหนดโทษมากขึน เพือให้ผูร้้ายทีทาํผิดเบาแต่กระทาํผิดซาํซาก มีโอกาสทีจะ

ไดรั้บโทษหนกั และคนพลงัพลาดทีทาํผดิร้ายแรงไดรั้บโทษเบา 

แนวทางทีสาม  ปฏิรูประบบการลดโทษ เพราะผูร้้ายกบัคนทาํผิดโดยพลงัพลาดไดรั้บ 

การลดโทษไม่แตกต่างกนั เนืองจากการลดโทษคาํนึงถึงพฤติกรรม ขณะอยู่ในเรือนจาํเป็นหลกั   

แต่พฤติกรรมก่อนเขา้เรือนจาํและพฤติกรรมในอนาคตเป็นลาํดบัรองลงมา 

2.3.2.2  ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมหลายประเทศในโลก  รวมถึงประเทศไทย คือ 

ปัญหาผูต้อ้งขังลน้เรือนจาํ ไม่สามารถทีจะแกไ้ขฟืนฟูผูต้อ้งขังไดอ้ย่างเต็มที  เนืองจากสถานที 

ในการจาํคุกผูก้ระทาํความผิด รวมถึงเจา้หน้าทีทีจะทาํหน้าทีในการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด 

ไม่เพียงพอ  การลงโทษในชุมชนจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวโดยไม่นาํผูก้ระทาํความผิดเขา้ไปอยู่ 

ในเรือนจาํ  ซึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาผูก้ระทาํความผดิลน้เรือนจาํได ้

2.3.2.3  การแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิ กรณีทีนาํผูก้ระทาํความผดิในคดีอาญาทงัชายและหญิง

เขา้ไปรับโทษภายในเรือนจาํ  ก่อใหเ้กิดการสูญเสียงบประมาณของภาครัฐจาํนวนมาก  การนาํวิธีการ

ลงโทษในชุมชนมาใช ้ก็เพือจะช่วยลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐในส่วนนี  นาํมาสู่การพฒันาประเทศ 

หรืออาจนาํไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมของไทย หรือปฏิรูปประเทศไทยตามแนวคิดของ

กลุ่มคนบางคนก็ทาํได ้

2.3.2.4  วตัถุประสงค์ของการลงโทษในชุมชนอีกประการหนึง คือ การลดผลกระทบทีจะ

เกิดขึนจากการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ  ทีจะสร้างผลกระทบให้เกิดแก่ผูต้อ้งขงั  คนในสังคมไม่ให้

โอกาส  กลายเป็นคนทีสงัคมเรียกและตราหน้าว่า คนขีคุก  ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือทาํงาน

บางอย่างได้  ทังนี กรณีผูก้ระทาํความผิดหญิง  การลงโทษในชุมชน ก็มีวตัถุประสงค์เพือทีจะ 

ลดผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อครอบครัวและสงัคมของผูก้ระทาํผดิหญิง  ผูก้ระทาํผิดหญิงยงัสามารถ

เลียงดูบุตรและครอบครัว ทาํหน้าทีอบรมสั งสอนบุตรของตนได้ในสังคม  ช่วยลดปัญหาทีอาจ

เกิดขึนในอนาคตได ้
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2.4  แนวคดิของมาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate punishment) 

มีการพฒันาแนวคิดการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด ซึงเป็นมาตรการลงโทษทีมีระดบั

ความรุ่นแรงนอ้ยกว่าการจาํคุก  และเขม้งวดยงิกว่าการคุมประพฤติปกติ  เรียกว่า มาตรการลงโทษ

ระดับกลาง  (Intermediate punishment)  มาตรการดังกล่าว ได้แก่ การคุมประพฤติแบบเขม้งวด   

การทํางานบริการสังคม  ศูนย์เลียงโทษจําคุก การจําคุกหรือจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัย   

ศูนยก์ักขังผูถู้กคุมประพฤติ  และค่ายคุมประพฤติแบบเคร่งครัด  ซึงการใช้มาตรการลงโทษ

ระดบักลางในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด ์ฯลฯ ไดน้าํมาใชเ้ป็นมาตรการทางเลือก

แทนการลงโทษจาํคุกหรือโทษปรับทงัผูก้ระทาํความผิดทงัชายและหญิงมากว่าสิบปีแลว้  ช่วยลด

ปัญหาความแออดัภายในเรือนจาํ และลดงบประมาณค่าใชจ่้ายขอรัฐเป็นอย่างมาก  นอกจากนี  ยงั

เพิมมลูค่าจากการทาํงานบริการสงัคมทีไม่ไดมี้ค่าตอบแทน   ทาํใหส้งัคมรวมทงัผูเ้สียหายไดรั้บการ

ชดใชด้ว้ยผลการทาํงานของผูก้ระทาํความผดิ84  อยา่งไรก็ตามการนาํมาตรการดงักล่าวมาใชต้อ้งหา

วิธีการควบคุมและติดตามสอดส่องอย่างเขม้งวด เนืองจากผูก้ระทาํความผิดสามารถพกัอาศยัและ

ดาํเนินชีวิตอยู่ในชุมชน  สามารถทาํงานไดภ้ายในชุมชน  การหามาตรการควบคุมหรือติดตาม

สอดส่องจึงเป็นมาตรการสาํคญัทีทาํใหเ้กิดความเชือมนัและความไวว้างใจของสงัคม 

2.4.1  ความหมายของมาตรการลงโทษระดบักลาง 

การลงโทษระดับกลาง เป็นวิธีการกําหนดให้ผูก้ระทาํความผิดต้องอยู่ภายใต้การ

สอดส่องดูแลของเจ้าหน้าที  เป็นทางเลือกแทนการคุมประพฤติและการจาํคุกแบบดังเดิม  โดยผูก้ระทาํ

ความผดิจะถกูคุมความประพฤติและมีเงือนไขพิเศษทีเขม้งวดหลายประการ  เช่น  การรายงานตวัที

ค่อนขา้งถีกว่าการคุมประพฤติแบบทวัไป  การเขา้ศูนยพ์กัพิงหรือศูนยค์วบคุมผูถู้กคุมความประพฤติ  

การเขา้ค่ายฝึกอบรมแบบทหาร  การใชโ้ทษจาํคุกผสมผสานกนักบัการคุมประพฤติ (Split Sentence)  

การจาํคุกหรือกกัขงัไวใ้นทีอยู่อาศยัของตนเองโดยมีเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ขณะเดียวกนั

ผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งรับผดิชอบชาํระค่าปรับ  ชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย  และทาํงาน

บริการสงัคม  ซึงจะเห็นไดว้่าเป็นการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดและเขม้งวดกว่าการคุมประพฤติที

เรารู้จกักนั  แต่กระนนัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามมาตรการดงักล่าวกย็งัคงประหยดักวา่การจาํคุก

ภายในเรือนจาํมาก85  เนืองจากคาํในภาษาองักฤษใชค้าํว่า Intermediate sanction , Intermediate punishment 

จึงอาจแปลคํานีว่า มาตรการลงโทษระดับกลาง หรือ มาตรการบังคับระดับกลาง หรือเรียกว่า  

                                                             

  
84

 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการลงโทษระดบักลางมาใช้เพือเป็นมาตรการ

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย (น.1-2). เล่มเดิม. 

  85 แหล่งเดิม. 
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การลงโทษระดับกลาง ก็ได้  โดยศาลจะใช้วิธีการนีหากเห็นว่า การคุมประพฤติแบบเดิมเบา

จนเกินไป  แต่การจาํคุกเต็มรูปแบบยงัไม่จาํเป็นสาํหรับการกระทาํความผดิดงักล่าว86 

. .   วตัถุประสงคข์องมาตรการลงโทษระดบักลาง 

วตัถุประสงค์หลกัของมาตรการลงโทษระดบักลาง คือ การลดจาํนวนผูต้ ้องขังเพือ

แก้ไขปัญหาผูต้ ้องขังลน้เรือนจาํ  ซึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านงบประมาณ เพราะกระบวนการ

ยติุธรรมเนน้ไปทีการลงโทษตามแนวคิดสาํนกัดงัเดิม  และการใชค้าํพิพากษาแบบกาํหนดตายตวั87  

นอกจากนีมาตรการดงักล่าวยงัมุ่งป้องกนัการกระทาํความผดิซาํของผูก้ระทาํความผิด  สร้างกลไก

การควบคุมผูก้ระทาํความผดิทีไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการจาํคุกในเรือนจาํ ซึงสินเปลืองต่องบประมาณ  

ทงัยงัสามารถขยายของเขตการนาํไปใชย้งัผูถ้กูคุมประพฤติทงัในชนัรอการลงโทษและชนัพกัโทษ

ทีฝ่าฝืนเงือนไขการคุมประพฤติอีกดว้ย88 

2.4.3  รูปแบบของมาตรการลงโทษระดบักลาง 

มาตรการลงโทษระดบักลางทีควรทาํความเขา้ใจเพือนาํมาพิจารณาปรับใชใ้นประเทศไทย 

ไดแ้ก่ 89 

2.4.3.1 การทาํงานบริการสงัคม (Community  Service) 

การทาํงานบริการสังคมเป็นการทําให้ผูก้ระทาํความผิดต้องทํางานให้กับชุมชน   

คลา้ยกบัเป็นการชดใชค้วามเสียหาย  โดยเน้นการใชแ้รงงานมากกว่าการชาํระเป็นตัวเงิน  เช่น  

การทาํความสะอาดชุมชน  ทาํงานให้บา้นพกัคนชรา  ดูแลเด็กทียากไร้  นาํวิชาความรู้ทีตนเองมี 

ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น  โดยศาลมีอาํนาจสั งให้ไปทํางานบริการสังคม 

เพียงอย่างเดียวหรือให้ทาํควบคู่ไปกบัการคุมประพฤติดว้ยก็ได ้ การนาํการทาํงานบริการสังคม 

มากาํหนดเป็นมาตรการลงโทษระดบักางสามารถใชไ้ดก้บัทงัผูก้ระทาํความผิดชายและหญิง  แต่

ตอ้งกาํหนดระยะเวลาการทาํงานไม่น้อยจนเกินไป เพราะหากมีจาํนวนน้อยมากก็เปรียบเสมือน

ไม่ใช่ลกัษณะของการลงโทษ  การกาํหนดจาํนวนชวัโมงในมลรัฐจอร์เจีย  กาํหนดใหท้าํงานบริการ

สังคมมากถึง 132 ชวัโมง และใชก้ารคุมประพฤติแบบเข้มงวดไปพร้อมกนัด้วย  ซึงการกาํหนด

จาํนวนชวัโมงการทาํงานทีเหมาะสม  การตรวจสอบการทาํงานบริการสังคม และการกาํหนด

ประเภทของงานในต่างประเทศจะให้เป็นดุลพินิจของพนักงานคุมประพฤติ  เพราะพนักงาน 

                                                             
  86 แหล่งเดิม. 

  87 Abadinsky, Howard. (อา้งถึงใน ศกัดิชยั  เลิศพานิชพนัธุ์, 2551. น.29) 

  88 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพือเป็นมาตรการ

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย  (น.30).  เล่มเดิม. 

  89 แหล่งเดิม.  
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คุมประพฤติจะมีขอ้มูลและมีการจาํแนกผูถู้กคุมความประพฤติอย่างเป็นระบบ  จึงสามารถวาง

ลกัษณะงานทีเหมาะสมกบัผูถ้กูคุมความประพฤติไดค่้อนขา้งดี  อีกทงัยงัมีงบประมาณเพียงพอใน

การจดัเจา้หนา้ทีออกดูแลตรวจสอบการทาํงานบริการสงัคมยงัหน่วยงานทีรองรับอีกดว้ย 

2.4.3.2 การจาํคุกหรือกกัขังไวใ้นทีอยู่อาศยั (House Arrest , Home  Confinement, 

Home Detension ) 

การจาํคุกหรือกักขังไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นการกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดอยู่ในทีอยู่ 

อาศยัของตนเองทุกวนัในช่วงเวลาหนึง  จะออกจากบ้านได้เฉพาะกรณีทีไปทาํงาน ไปศึกษา 

เล่าเรียน หรือรับคาํปรึกษาแนะนํา  วิธีการนีมกัใช้เป็นเงือนไขหนึงในการคุมความประพฤติ 

แบบเขม้งวดใชไ้ดก้บัผูก้ระทาํผดิทงัชายและหญิง และทีเป็นเด็กและผูใ้หญ่ดว้ย 

การตรวจสอบการใช้มาตรการนีอาจตรวจสอบผ่านทางโทรศพัท์และการออกไป

สอดส่องทีบ้านของผูก้ระทาํความผิดเอง หรืออาจผ่านทางเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทีเรียกว่า  

“การควบคุมดว้ยเครืองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring – EM)”  ซึงมีการใชอ้ยู่ 2 แบบ  

คือ การติดต่อแบบต่อเนือง (Continuous contact) และการติดต่อแบบกาํหนด (Programmed  contact)  

โดยการติดต่อแบบต่อเนือง (Continuous contact)  คือ  การให้ผูก้ระทําความผิดสวมอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญาณผ่านตัวรับ (Receiver)  ทีต่อกับโทรศัพท์ทีบ้านของบุคคลนัน   

หากผูก้ระทําผิดออกนอกเขตบ้าน  อุปกรณ์จะส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์ไปยงัศูนย์ควบคุม   

ส่วนการติดต่อแบบกําหนด (Programmed contact) เป็นวิธีทีให้คอมพิวเตอร์จากศูนยค์วบคุม 

สุ่มหมุนหมายเลขแบบอตัโนมติัไปยงัผูก้ระทาํผิดทีถูกจาํคุกหรือกกัขงัไวที้บา้น  เพือตรวจสอบว่า

ยงัอยู่ทีบา้นของตนเองหรือไม่  โดยคอมพิวเตอร์จะเช็คเสียงของผูรั้บสายดว้ยว่าเป็นของผูก้ระทาํ

ความผดิ ซึงก่อนจะเขา้โปรแกรมจะมีการบนัทึกเสียงของผูก้ระทาํผิดเก็บไวล่้วงหน้าในคอมพิวเตอร์

ของศูนยค์วบคุมเพือเปรียบเทียบ  หรืออาจใช้เครืองตรวจสัญญาณแบบมือถือเพือดูว่าผูก้ระทาํ

ความผดิอยูใ่นบา้นหรือไม่  โดยเจา้หน้าทีไม่ตอ้งเขา้ไปในตวับา้นดว้ยตนเอง เพียงแต่เปิดเครืองมือ

เมือขบัรถผา่นบริเวณบา้นเท่านนั  ทาํใหป้ระหยดัเวลาเสียงอนัตรายนอ้ยลง  หากตอ้งเขา้ไปในพืนที

เสียงภยั 

ในรัฐอิลลินอย สหรัฐอเมริกา จะใช้วิธีการกักขังทีบ้านเป็นส่วนหนึงของเงือนไข 

คุมความประพฤติ  ศาลอาจสั งให้ถูกกักขังทีบ้านตังแต่ 30 วนัจนถึง 120 วนั หรือ ณ เวลาใด 

เวลาหนึงตามทีศาลเห็นสมควร  ทงันีผูถู้กคุมความประพฤติตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการถูกกกัขงัไว ้

ทีบา้นดว้ย 
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2.4.3.3 การคุมความประพฤติแบบเขม้งวด (Intensive Probation Supervision หรือ IPS หรือ 

Intensive Supervision of Probation หรือ ISP) 

การคุมความประพฤติแบบเขม้งวดเป็นวิธีการทีใชบ้งัคบักบัผูก้ระทาํความผิด โดยเน้น

ความเขม้งวดกบัเสรีภาพของบุคคลดงักล่าวในชุมชน  เพือเลียงการจาํคุกและลดการกระทาํความผิด

ในอนาคต  โดยมีวตัถุประสงค์เพือเพิมการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับชุมชน   

เพือดูแลผูถู้กคุมความประพฤติให้รับผิดชอบต่อความผิดของตนเอง เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย 

แก่เหยอื หรือการทาํงานบริการสงัคม เป็นตน้ 

2.4.3.4  ศนูยเ์ลียงโทษจาํคุก (Probation  Diversion Center) 

การอยู่ในศูนย์เลียงโทษจําคุกมีกระบวนการคล้ายกับหอพักนักศึกษา  ผูถู้กคุม 

ความประพฤติค่อนขา้งมีอิสระ  สามารถออกไปทาํงานตามปกตินอกศูนยไ์ด ้แต่ตอ้งจ่ายค่าทีพกั 

และค่าอาหารภายในศนูย ์ และเมือกลบัเขา้ศนูย ์ก็ตอ้งทาํตามกฎ ระเบียบต่างๆดว้ย 

2.4.3.5  ศนูยก์กัขงัผูถ้กูคุมความประพฤติ (Probation  Detention  Center) 

ผู ้ถูกคุมความประพฤติจะถูกจํากัดเสรีภาพอยู่ในศูนย์ มีสภาพความเป็นอยู่ ที

สะดวกสบายพอสมควร  ใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัขนัตาํแบบเรือนจาํ  การรักษาระเบียบวินยัยงั

ไม่ค่อยเขม้งวดมากนัก   และวิธีการนีอาจใชก้บัผูถู้กคุมความประพฤติทีกระทาํผิดเงือนไขตามที

ศาลกาํหนดก็ได ้

2.4.3.6  การคุมความประพฤติแบบค่ายทหาร (Probation Boot Camp) หรือการคุมความ

ประพฤติแบบใหต้กใจกลวั (Shock Probation) 

การคุมความประพฤติแบบค่ายทหาร หรือ การคุมความประพฤติแบบให้ตกใจกลวั หรืออาจ

เรียกการลงโทษแบบนีโดยดูจากลกัษณะของการลงโทษ เรียกว่า คาํพิพากษาแบบแยกส่วน  

(Split Sentence)  เพราะว่าส่วนแรกของคาํพิพากษาอาจให้เขา้เรือนจาํหรือส่งตวัเขา้ Boot Camp  

ซึงเป็นสถานทีทีมิใช่เรือนจาํ  ส่วนทีสองจะใชว้ิธีคุมความประพฤติต่อหลงัจากเขา้เรือนจาํแลว้ 

 

2.   แนวคดิเกยีวกบัมาตรการทางเลอืกแทนการจาํคุกผู้กระทําผดิหญิง 

แต่เดิมสหประชาชาติกาํหนดมาตรฐานทีใชใ้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัไวใ้นกฎมาตรฐาน

ขนัตาํขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (The Tokyo Rules) แต่มาตรฐาน

ดงักล่าวไดมี้การนาํใชก้ว่า 50 ปีมาแลว้  จึงไม่เอือต่อการนาํมาประยุกต์ใชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 

อีกทังไม่มีข้อก ําหนดเฉพาะทีจะตอบสนองต่อความจําเป็นขันพืนฐานของผู ้ต้องขังหญิง 

อย่างเพียงพอ90 ดงันัน พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภาจึงทรงผลกัดนัให้มีขอ้กาํหนด

                                                             
  90 นทัธี  จิตสว่าง ค.  (ม.ป.ป.).  ผู้หญิงในเรือนจาํ.  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557 , จากhttp://www.gotoknow.org/posts/  . 

DPU



47 
 

สหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขงัหญิงในเรือนจาํขึน  อนัเนืองมาจากทรงเห็นพระทัย

ผูต้อ้งขงัหญิงบางประเภท  โดยเฉพาะผูต้อ้งขงัหญิงทีมีครรภ์ในการใชชี้วิตภายในเรือนจาํ  ในส่วนนี

จึงจะไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดเกียวกบัมาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง  

อนัไดแ้ก่ การศึกษาเกียวกบัลกัษณะเฉพาะและธรรมชาติของผูก้ระทาํผิดหญิง  และแนวคิดตาม

ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับ

ผูก้ระทาํผดิหญิง  (The Bangkok Rules) ดงัต่อไปนี 

2. .1  ลกัษณะเฉพาะและธรรมชาติของผูก้ระทาํผดิหญิง 

2.5.1.1  ลกัษณะเฉพาะทางเพศ 

1)  ลกัษณะทางดา้นร่างกาย 

ผูห้ญิงมีความตอ้งการดูแลสุขภาพมากกว่าเมือเปรียบเทียบกบัผูช้าย  การนาํผูก้ระทาํผิด

หญิงไปจาํคุกภายในเรือนจาํจะทาํใหส้ภาพชีวิตความเป็นอยูข่องผูห้ญิงเลวร้ายลงไปอีกมาก  เนืองจาก

ขาดการดูแลทางการแพทยอ์ยา่งเพียงพอ การขาดสุขอนามยั ทุพโภชนาการและความแออดัภายใน

เรือนจาํ นอกจากนีผูห้ญิงมีความตอ้งการทางการแพทยเ์ฉพาะทางเพศและต้องไดรั้บการดูแล 

เอาใจใส่อยา่งสมาํเสมอโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพของผูห้ญิง91  

ลกัษณะเฉพาะทางดา้นร่างกายของผูห้ญิงเป็นสิงละเอียดอ่อนเฉพาะทางเพศ และเป็น

เรืองของธรรมชาติทีจะพบว่า ผูห้ญิงมีสิงทีแตกต่างจากผูช้ายอย่างเห็นได้ชัด คือ ระบบการ 

เจริญพนัธ์ของผูห้ญิง  มีความแตกต่างทางระบบการเจริญพนัธ์ทีแตกต่างจากผูช้าย ซึงผูห้ญิงจะ 

มีประจาํเดือน  มีการตงัครรภ ์ มีการคลอดบุตร 92 เป็นตน้  ซึงสิงเหล่านีจะไม่พบในสภาพทางดา้น

ร่างกายของผูช้าย 

โดยเฉพาะอยา่งยงิหญิงทีมีครรภจ์ะมีสภาพทางดา้นร่างกายทีเปลียนแปลงไปจากหญิง

ปกติอย่างมาก รวมทังตอ้งมีการดูแลตนเองทางดา้นต่างๆมากกว่าปกติ  ดังจะเห็นไดจ้ากปัญหา 

ทีอาจจะเกิดขึนกบัหญิงทีมีครรภ ์ดงันี 

ก. สุขอนามยัขณะตงัครรภ ์

ในช่วง 3 เดือนแรกของการตังครรภ์ หญิงผูเ้ป็นแม่จะรู้สึก อ่อนเพลีย เนืองจาก 

มีการเปลียนแปลงของร่างกาย ดังนัน คุณแม่ควรได้รับการพักผ่อนวันละ 8-10 ชั วโมง และ 

                                                             
  91 จาก คู่มือการจัดการและการกาํหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ กระทาํความผิดหญิง (น.17), โดย 

องคก์ารสหประชาชาติ, 2551, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . 

 92 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขังผู้หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม (น.3). เล่มเดิม. 
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นอนพกัผอ่นในช่วงเวลากลางวนัเพิมขึนอีกครึงถึงหนึงชวัโมง  การอาบนาํบ่อยครังจะทาํให้คุณแม่

รู้สึกสดชืน สบายตวั  และควรแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครัง ดว้ยแปรงทีมีขนอ่อนนุ่มเพือป้องกนั

เลือดออกตามไรฟัน  นอกจากนี ควรเลือกทาํงานทีไม่เครียดหรือกระทบกระเทือนต่อหนา้ทอ้งดว้ย93   

ข. อาการผดิปกติทางกายระหว่างตงัครรภ ์

ในช่วง 3 เดือนแรกของการตังครรภ์  การเปลียนแปลงระดับฮอร์โมนทีสูงขึน 

ขณะตังครรภ์  ทาํให้อาหารผ่านเข้าสู่กระเพาะอาหารช้า ประกอบกบัความวิตกกังวลของหญิง

ตงัครรภเ์อง จะทาํใหห้ญิงผูเ้ป็นแม่จะมีอาการคลืนไสอ้าเจียน หรือทีเรียกกนัทวัไปว่าอาการแพท้อ้ง  

หรือมีอาการถ่ายปัสสาวะบ่อย ซึงมีสาเหตุมาจากทีมดลูกโตขึนแลว้ไปกดทบักระเพาะปัสสาวะ  

อาการเจ็บตึงเตา้นม อนัเนืองมาจากเตา้นมขยายใหญ่ขึน อนัเนืองมาจากการเจริญเติบโตของต่อมนาํนม  

รวมถึงมีอาการเหงือกอกัเสบและมีเลือดออกตามไรฟัน  เพราะการเปลียนแปลงของฮอร์โมน

กระตุ้นเลือดมาเลียงบริเวณเหงือกมากขึน เป็นตน้ สาํหรับช่วง 4 – 6 เดือนของการตังครรภ ์  

มีอาการแสบยอดอก อนัเกิดจากการเปลียนแปลงของฮอร์โมนทีไปลดการทาํงานของการย่อย 

ในระบบทางเดินอาหาร  ส่งผลใหก้รดในกระเพาะอาหารไหลยอ้นไปในหลอดลมและมีอาการแสบ

บริเวณยอดอก  หรือมีอาการเสน้เลือดขอด  รวมถึงอาการปวดหลงั เนืองมาจากการเพิมของขนาด

และนาํหนกัของมดลกู เป็นตน้  ช่วง 7 – 9 เดือนของการตงัครรภ์  หญิงมีครรภ์จะมีอาการทอ้งผกู  

เนืองจากการขยายตวัของมดลกูไปกดทบัลาํไส ้ ทาํใหล้าํไสเ้คลือนไหวชา้ลง นาํถกูดูดซึมจากลาํไส้

มากขึน ซึงอาจทาํให้เกิดริดสีดวงทวารได ้ รวมถึงอาการตะคริวทีขา เพราะมดลูกขยายตวักดทบั 

เส้นเลือดบริเวณอุง้เชิงกราน ทาํให้กลา้มเนือเกร็งและอ่อนลา้  หรือมีอาการบวมทีขาและทีเท้า  

เกิดจากการไหลเวียนเลือดกลบัจากบริเวณขาลดลง เป็นตน้94 

ตามกล่าวมาแลว้ สุขอนามยัทีตอ้งดูแลตวัเองเพิมขึนและอาการทางร่างกายของผูห้ญิง 

ทีตงัครรภ์เหล่านี  ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตตามปกติของหญิงตังครรภ์นัน  และเป็น 

เรืองยากทีจะสามารถดูแลตนเองให้ครบถว้นภายในเรือนจาํ  ดังนัน การนําผูก้ระทาํผิดหญิง 

บางประเภท โดยเฉพาะหญิงตงัครรภ์ เขา้ไปอยู่เรือนจาํย่อมสร้างผลกระทบทีไม่ดีหลายประการ  

ซึงหากสามารถหามาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกสาํหรับผูต้อ้งขังหญิงบางประเภทนีก็จะเป็นสิงทีดี

และเป็นประโยชน์ต่อหญิง ครอบครัวและสงัคม  

 

                                                             
  93 จาก เรืองควรรู้สําหรับคุณแม่ตังครรภ์ (น.9), โดย โครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, 2554, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . ลิขสิทธิ 2554 โดย โครงการกาํลังใจ ในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา. 

  94 แหล่งเดิม. 
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2)  สภาวะทางอารมณ์ 

สภาวะทางอารมณ์ก็เป็นอีกสิงหนึงตามธรรมชาติทีผูห้ญิงจะมีความแตกต่างกับผูช้าย 

อย่างเห็นได้ชัด95  โดยเฉพาะในบางช่วงจะมีลักษณะทางอารมณ์แตกต่างมาก เช่น ช่วงทีมี

ประจาํเดือน ซึงจะมีอารมณ์แปรปรวนมากกว่าปกติ เสียงต่อการกระทาํความผิดไดง่้ายกว่าอารมณ์

ปกติ  บางครังอารมณ์ในช่วง 7 วนัก่อนมีประจาํเดือน หรือ 7 วนั ภายหลงัจากมีประจาํเดือน  

อาจเสียงต่อการกระทาํความผดิไดง่้ายมากขึน96  รวมถึงกรณีผูห้ญิงมีครรภ์สภาวะทางอารมณ์มีผล

ต่อบุตรในครรภ ์จึงควรทาํอารมณ์ใหแ้จ่มใส ไม่เครียด เพราะเมือใดทีรู้สึกเครียดหรือหงุดหงิดแลว้

ร่างกายจะหลงัฮอร์โมนบางตวัออกมา ซึงจะทาํให้ลูกในทอ้งมีการเคลือนไหวเพิมขึน ส่งผลทาํให้

ทารกมีนาํหนกัตวันอ้ยและอาจเกิดอาการแทง้หรือคลอดก่อนกาํหนดได้97 

2.5.1.2 บทบาททางสงัคม 

บทบาทสาํคญัของผูห้ญิงทีมีต่อสังคม คือ การทีผูห้ญิงเป็นผูที้ให้กาํเนิดบุตร  ผูห้ญิง 

ซึงเป็นมารดา  มีหน้าทีตอ้งเลียงดูอบรมสั งสอนบุตรของตนให้เป็นคนดีของสังคม  การเลียงดูบุตร 

ของมารดามีผลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นอยา่งมาก  เนืองจากมารดาจะเป็นตน้แบบของพฤติกรรม

ต่างๆ ของบุตร ทงัการเรียนรู้และการจดจาํ98  นอกจากหน้าทีในการเลียงดูบุตรแลว้  ผูห้ญิงยงัมี

บทบาทในสงัคมในการดูแลครอบครัวของตน99 ในดา้นต่างๆ ทงักิจการงานของบา้น  การพบปะ

และติดต่อกบัผูค้นในสังคม  ลว้นแต่เป็นบทบาทสาํคญัของผูห้ญิงทังนัน  อนัแสดงให้เห็นไดว้่า

ผูห้ญิงเป็นหลกัของครอบครัว  หากเราเอาผูห้ญิงเข้าไปจาํคุกภายในเรือนจาํก็เท่ากบัว่าเป็นการ

ทาํลายครอบครัวของเขาทงัหมด  โดยเฉพาะบุตรของผูก้ระทาํผดิหญิง  หากตอ้งออกห่างจากมารดา 

ของตนไป  บุตรของเขาเหล่านนัตอ้งตกอยูใ่นภาวะเสียง100 อนัเนืองมาจากการขาดคนดูแล เพือทีจะ

สามารถใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  โดยเฉพาะการเลียงดูบุตรทารก ซึงถือว่าเป็นบุตรทีอยู่

ในวยัทีตอ้งพึงพิงมารดาเป็นอย่างมาก  ทังทางด้านการอบรมดูแล และเอาใจใส่ทางดา้นจิตใจ 

รวมทงัพฒันาการของเด็กทารก  จาํตอ้งอาศยัการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากหญิงผูเ้ป็นมารดา 

                                                             
  95 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขงัผู้หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม  (น.3).  เล่มเดิม. 

  96 แหล่งเดิม. 

  97 เรืองควรรู้สําหรับคุณแม่ตงัครรภ์  (น.9).  เล่มเดิม. 

  98 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขงัผู้หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม  (น.54).  เล่มเดิม. 

  99 แหล่งเดิม. 

  100 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขังผู้ หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม (น.88). เล่มเดิม. 
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1) ความตอ้งการทางดา้นจิตใจของทารก 

ทารกทุกคนต้องการการเลียงดูทีตอบสนองทางด้านจิตใจ เพือทาํให้เขาเกิดความสุข 

ทารกทีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายครบถว้น จะมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  

แต่ถา้ขาดการตอบสนองทางดา้นจิตใจจะทาํใหท้ารกมีอาการหงอยเหงา ไม่สดชืนแจ่มใส ขลาดกลวั 

หรือมีพฤติกรรมทีกา้วร้าว  ซึงความตอ้งการทางดา้นจิตใจนี ประกอบไปดว้ย ความรักความอบอุ่น

จากบิดามารดา  การได้รับการฝึกฝนทกัษะทางดา้นต่างๆ  การเรียนรู้สังคมและสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกผา่นการดูแลอยา่งใกลชิ้ดของบิดามารดา  ซึงสิงเหล่านีบิดามารดาสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการทางดา้นจิตใจของทารกไดโ้ดยการอุม้ โอบกอด สัมผสัอย่างนุ่มนวล พูดคุยดว้ยนาํเสียง 

ทีอ่อนโยน  และการให้เวลาในการเล่นกบัทารกทุกวนัหรือทุกครังทีมีโอกาส  ทงันี ทารกทุกคน

ตอ้งการความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความมนัคง ความปลอดภยั  ซึงหากทารกไดรั้บการตอบสนอง 

ทีดี  ถูกต้อง  เหมาะสม เขาจะเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจกล้าทําในสิ งทีถูกต้อง  

เกิดบุคลิกภาพทีดีในอนาคต  แต่ในทางตรงกันข้าม  หากเด็กทารกไม่ได้รับการตอบสนอง 

ตามความต้องการทีเหมาะสม  ทารกจะไม่สามารถพัฒนาความเชือมนั เห็นว่าตนเองด้อยค่า   

มองตนเองในแง่ลบ  เกิดบุคลิกภาพทีไม่เชือมนั  และคลอ้ยตามผูอื้นไดง่้าย เป็นตน้101   

2) การส่งเสริมพฒันาการเด็กทารก   

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทารกต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในทุกๆด้าน 

ทีมีปัญหา  ทงัดา้นการเคลือนไหว การพูด การใชป้ระสาทสัมผสั  รวมทงัการส่งเสริมให้ทารกได ้

ทํากิจกรรมด้วยตนเองให้มากทีสุด  โดยบิดามารดาเป็นผู ้กระทําให้ทารกดู เป็นตัวอย่าง   

ซึงการกระตุน้พฒันาการควรตงัอยูบ่นความพึงพอใจของทารก  ไม่ควรบงัคบัทารกใหท้าํกิจกรรมต่างๆ102   

ดงันัน การเลียงดูเพือตอบสนองความต้องการของทารก เพือเสริมสร้างพฒันาการ 

ของทารกใหเ้ป็นเด็ก และกลายเป็นผูใ้หญ่ทีดีในอนาคตจาํตอ้งอาศยัการดูแลเอาใจใส่จากผูเ้ป็นบิดา

มารดา  โดยเฉพาะมารดาผูซึ้งจะมีบทบาททางด้านสังคมทีจะส่งเสริมพฒันาการของเด็กทารก 

ใหเ้ติบโตเป็นบุคคลทีมีคุณภาพได ้ แต่ทงันีการเสริมสร้างพฒันาการของทารกดงักล่าวจาํตอ้งอาศยั

สถานที และสิงแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการของทารกดว้ยความ

สมคัรใจ  การนําผูก้ระทาํผิดหญิงทีมีบุตรอยู่ในวยัพึงพิงนีเข้าไปอยู่ในเรือนจาํ  ย่อมส่งผลต่อ

พฒันาการของทารกอยา่งแน่นอน  

                                                             
  101 จาก การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก (น.26-29), โดย  โครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจ้า

หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ,2554, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . ลิขสิทธิ 2554 โดย โครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจ้า

หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา. 

  102 แหล่งเดิม. 
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2. .2  แนวคิดตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการที

มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง  (The Bangkok Rules) 

2. .2.1  ความเป็นมา 

1)  โครงการกาํลงัใจ 

หลงัจากทีพระเจา้หลานเธอ  พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา  ทรงสาํเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัคอร์แนล สหรัฐอเมริกา และกลบัมายงัประเทศไทย  พระเจา้หลานเธอ 

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภาทรงก่อตงั “โครงการกาํลงัใจ” ขึนเมือวนัที 31 ตุลาคม 2549  และประทาน

ทุนทรัพยส่์วนพระองคม์าเป็นทุนเบืองตน้จาํนวน 300,000 บาท  พร้อมกบัประทานความช่วยเหลือ

ดา้นสุขภาพอนามยั  โดยทรงให้วิทยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย มาให้ความรู้ปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตผูต้ ้องขงัหญิงทีตังครรภ์ในการเตรียมตัวให้กาํเนิดและเลียงดูทารก พระองค์ทรงประทาน 

ชือหลกัสูตรว่า “การตังครรภ์อย่างมีคุณภาพ” และ “สร้างคนดี เริมทีขวบปีแรก”  ซึงจากการ

ดาํเนินการ ทาํใหมี้ประโยชน์ทีไดจ้ากโครงการนีคือ  ผูต้อ้งขงัหญิงทีเป็นมารดาจะเกิดความผกูพนั

กบับุตร  เสริมสร้างสมัพนัธภาพทีดี  ปลกูจิตสาํนึกและสร้างความรู้สึกรับผดิชอบในตวับุตรมากขึน  

เด็กเหล่านีก็จะมีสุขภาพกายและใจทีดี  ต่อมาหลักสูตรนีได้ใช้เป็นต้นแบบของการอบรมแก่ 

ผูต้อ้งขงัหญิงทีตงัครรภใ์นทณัฑสถานและเรือนจาํอีกหลายแห่ง 

นอกจากการดาํเนินการดูแลสุขภาวะของผูต้อ้งขงัหญิงทีตงัครรภแ์ละเด็กติดผูต้อ้งขงัแลว้ 

พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ยงัทรงใส่พระทัยในส่วนของผูต้ ้องขังหญิงทีสูงอาย ุ

และมีปัญหาด้านสายตา  พระองค์ทรงให้ศูนยเ์ลสิกและรักษาสายตาเข้ามาช่วยเหลือตรวจวดัสายตา   

ผา่ตดัตอ้กระจก  ตอ้เนือ  รวมทงัใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพตาเพือเป็นการดาํเนินการเชิงป้องกนัอีกดว้ย103 

ปัญหาผูห้ญิงในเรือนจาํหรือผูต้ ้องขงัหญิงไม่ไดเ้ป็นปัญหาแต่เฉพาะในประเทศไทย

เท่านนั  หากแต่เป็นปัญหาทีกาํลงัเกิดขึนในหลายๆ ประเทศทวัโลก  ผลการวิจยัของ International 

Center for Prison Studies มหาวิทยาลยั King’s College ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ พบว่า  

ประเทศไทยมีจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก  ซึงจากการศึกษาระบุว่าจาํนวนผูต้อ้งขงั

หญิงไม่เพียงแต่จะเพิมมากขึนในจาํนวนทีน่าตกใจ  แต่ยงัมีอตัราส่วนของการเพิมสูงกว่าจาํนวน

ของผูต้ ้องขังชายอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม  ปัญหาทีสาํคัญกว่าจาํนวนของผูต้ ้องขังหญิง คือ การที

ผูต้อ้งขงัหญิงทีเพิมขึนเป็นจาํนวนมากมายเหล่านี  ตอ้งถูกส่งตวัเขา้ไปอยู่ภายในเรือนจาํ ซึงส่วน

ใหญ่ไดอ้อกแบบไวส้าํหรับควบคุมผูต้อ้งขงัชายเป็นหลกั หรือในสถานทีทีซึงแมจ้ะกาํหนดไวว้่า

เป็นสถานทีสําหรับผูต้ ้องขังหญิงโดยเฉพาะ  แต่ก็มิได้ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสําหรับ 
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การควบคุมตวัผูต้อ้งขงัหญิง  กล่าวคือ ไม่ไดมี้การออกแบบหรือจดัให้มีสวสัดิการทีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูต้อ้งขงัหญิงทีมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างจากผูต้อ้งขงัชายแต่อย่างใด  รวมทงั

ผูต้อ้งขงัหญิงไม่สามารถเขา้ถึงบริการต่างๆ ได ้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการแกไ้ขฟืนฟู หรือการฝึก

วิชาชีพทีจดัโดยเจา้หนา้ทีในเรือนจาํ ส่งผลให้เกิดมีปัญหาทีผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งเผชิญหลายประการ 

นอกจากนี กฎระเบียบต่างๆทีมีอยู่มกัไม่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการบริหารจดัการผูต้อ้งขงัหญิง  

ซึงสิงนีนบัเป็นความทา้ทายทีสาํคญัต่อทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้งกบัการดูแลผูต้อ้งขงัทงัในส่วนของ 

ผูก้าํหนดนโยบาย และผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐทงัในระดบัชาติและระดบันานาชาติทีมี

บทบาทหน้าทีเกียวข้องกบัการดูแลผูต้อ้งขงัในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา และสิทธิมนุษยชน 

สาํหรับระเบียบปฏิบัติและข้อเสนอแนะระดบันานาชาติทีมีอยู่ทีเกียวกับการปฏิบัติ 

ต่อผูต้อ้งขงั เช่น มาตรฐานขนัตาํของสหประชาชาติเกียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ซึงกาํหนดให้

ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเบืองต้นในการบริหารงานเรือนจาํและการปฏิบัติ ต่อ 

ผูต้อ้งขงันนั ก็พบว่ามีการกาํหนดเพียงสันๆ ถึงหลกัปฏิบติัทีเกียวกบัผูต้อ้งขงัหญิงไวอ้ย่างกวา้งๆ 

และไม่เฉพาะเจาะจง ทาํให้ผูต้อ้งขังหญิงจาํนวนมากยงัคงไดรั้บการปฏิบติัทีไม่เหมาะสมมีการ 

เลือกปฏิบติั และมีการฝ่าฝืนหลกัสิทธิมนุษยชนทงัดา้นสิทธิสตรีและดา้นศกัดิศรีความเป็นมนุษย์104 

จากการสํารวจปัญหา และความตอ้งการของผูต้อ้งขังหญิงในเบืองตน้และรายงาน

การศึกษาเกียวกบัปัญหา และความตอ้งการของผูต้อ้งขงัหญิงทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ

หลายแห่งพบว่า ปัญหาหลกัๆ ทีผูต้อ้งขงัหญิงตอ้งเผชิญอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี105 

 (1) ปัญหาด้านความไม่เหมาะสมของสถานทีคุมขัง และบุคลากรทีทาํหน้าทีดูแล

ผูต้ ้องขังหญิง จากการศึกษาพบว่า ผูต้ ้องขังหญิงมกัจะได้รับการคุมขังในสถานทีทีห่างไกล 

จากบ้านและครอบครัวมากกว่าผูต้อ้งขังชาย อนัเนืองมาจากข้อเท็จจริงทีว่ามีเรือนจาํสําหรับ 

การควบคุมตวัผูต้อ้งขงัหญิงน้อยกว่าเรือนจาํสาํหรับผูต้อ้งขงัชาย ระยะทางทีห่างไกลดงักล่าวนี ทาํให้

ผูต้อ้งขงัหญิงมีความยากลาํบากทีจะรักษาการติดต่อกบัครอบครัวและบุตร เนืองจากตอ้งมีค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง และโดยข้อจํากัดของสถานะทางเศรษฐกิจทําให้ผู ้ต้องขังได้รับการเยียม 

จากครอบครัวนอ้ย ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบทงัต่อผูต้อ้งขงัหญิงโดยเฉพาะอย่างยิงในแง่ของ 

การขาดการติดต่อทีเพียงพอกบับุตรและสมาชิกครอบครัว ทาํใหผู้ต้อ้งขงัหญิงเกิดความวิตกกงัวล และ

ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิงมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพฒันาการ 

ของเด็กเล็ก  นอกจากปัญหานีแล้ว บ่อยครังยงัพบว่า ผูต้ ้องขังหญิงถูกคุมขังไว ้ในเรือนจํา 
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ทีออกแบบมาสาํหรับผูต้อ้งขงัชาย ซึงมีการวางกฎระเบียบทีเขม้งวดและไม่อนุญาตให้มีการติดต่อ

กบัโลกภายนอก หรือถูกควบคุมในเรือนจาํความมนัคงสูงแทนทีจะเป็นเรือนจาํความมนัคงตาํ  

ซึงการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัหญิงทีผิดพลาดนีส่งผลต่อประสบการณ์ของการตอ้งโทษจาํคุกใน

ทุกๆ ดา้น รวมทงัอิสรภาพในการเคลือนไหว ความถีและประเภทของการติดต่อทีมีต่อบุตรและ

สมาชิกครอบครัว และโอกาสในการศึกษาและฝึกวิชาชีพทีอาจไดรั้บดว้ย 

 (2) ปัญหาด้านการไม่ตระหนักถึงความตอ้งการทีแตกต่างของผูต้ ้องขงัหญิงทาํให้

ผูต้อ้งขงัหญิงส่วนใหญ่ขาด หรือไดรั้บบริการหรือสวสัดิการพืนฐานทีจาํเป็นสาํหรับผูห้ญิงทวัไป

ไม่เพียงพอ ซึงรวมถึงการดูแลสุขภาพขนัพืนฐาน ทงัทางกายและทางจิต เนืองจากระบบอนามยัและ

การดูแลสุขภาพของเรือนจาํไดรั้บการออกแบบเพือผูช้ายและให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูช้าย  ดงันัน การรักษาพยาบาลทางนรีเวชวิทยา เช่น การตรวจหามะเร็งเตา้นม จึงเป็นบริการที 

หาได้ยากยิงในเรือนจาํ และนอกเหนือจากบริการสุขภาพขันพืนฐานแลว้ผูต้ ้องขังหญิงมกัมี 

ความตอ้งการพิเศษทีเกียวขอ้งกบัการมีประจาํเดือน วยัทอง หรือสุขภาพทางเพศ ความตอ้งการ

เฉพาะทีเกียวขอ้งกบัเพศหญิงนีจะตอ้งไดรั้บความเอาใจใส่จากพยาบาลและเจา้หนา้ทีทางการแพทย์

ซึงไดรั้บการฝึกฝนมาทางดา้นสุขอนามยัสตรีเป็นการเฉพาะ ซึงรวมทงันรีเวชวิทยาดว้ย  อยา่งไรก็ดี

ผลการศึกษาเกียวกับผู ้ต้องขังส่วนใหญ่บ่งชีว่า  การให้การดูแลสุขภาพในเรือนจําไม่ได ้

มีความตระหนักถึงความต้องการของผูต้ ้องขังหญิงทีมีความต้องการพิเศษเหล่านีแต่อย่างใด  

ดงัจะไดเ้ห็นจากการทีผูต้อ้งขงัหญิงทีตงัครรภ์มกัขาด หรือไดรั้บบริการรักษาพยาบาลก่อนและ 

หลงัคลอด รวมทงัการดูแลทารกไม่เพียงพอขาดการให้ความรู้เกียวกบัการคลอดและการดูแลบุตร 

และการเตรียมการแยกทารกแรกเกิดจากแม่หลงัการคลอดมีน้อยมากหรือไม่มีเลย ในขณะที

ผูต้อ้งขงัหญิงทีเป็นแม่ถูกแยกจากบุตรเนืองจากเรือนจาํส่วนใหญ่ไม่มีสถานทีเฉพาะหรือสถานที

ส่วนตวัสาํหรับใหเ้ด็กเขา้เยยีมแม่ซึงถกูคุมขงั ทาํให้แม่ทีตอ้งขงัตอ้งทนทุกข์ทรมานทางจิตใจและ 

ยงัมีผลต่อพฒันาการของเด็ก  นอกจากนี เรือนจาํส่วนใหญ่ยงัมิไดจ้ดัให้มีบริการเป็นพิเศษสาํหรับ

ผูต้อ้งขงัหญิงสูงอาย ุโดยเฉพาะอยา่งยิงผูที้เป็นเหยือของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวซึงส่งผล

ใหมี้ปัญหาทางจิต ผูต้อ้งขงัหญิงวยัทอง หรือผูที้มีประวติัทางการแพทยเ์กียวกบันรีเวช เช่น มะเร็ง

เตา้นม รวมทงัผูต้อ้งขงัหญิงทีเป็นเยาวชนก็ไม่สามารถเขา้ถึงการบริการทางการแพทยที์เหมาะสม 

และมีการตระหนกัเพียงเลก็นอ้ยถึงความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศทีเยาวชนเหล่านันอาจได้

เผชิญก่อนทีจะตอ้งโทษจาํคุก ทงัยงัมกัขาดโอกาสทางการศึกษาหรือการฝึกวชิาชีพหรือสวสัดิการอืน ๆ  

ทีนอ้ยกว่า  เนืองจากการจดัการดงักล่าวส่วนใหญ่จดัไวใ้หแ้ก่ผูต้อ้งขงัหญิงทีเป็นผูใ้หญ่ หรือผูต้อ้งขงั

เยาวชนชาย  ในขณะทีผูต้ ้องขงัหญิงทีมีความบกพร่องทางกายและ/หรือทางจิต ก็มกัไม่ไดรั้บ 

ความเอาใจใส่ด้านทีพัก อุปกรณ์ หรือสถานทีทีออกแบบเฉพาะสําหรับผูพิ้การ หรือการ 
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ไดรั้บยามากหรือนอ้ยเกินไปในกรณีของผูมี้ความบกพร่องทางจิต ตลอดจนไม่มีการให้คาํปรึกษา

หรือแก้ไขฟืนฟูทางจิตแต่อย่างใด ทาํให้ในหลายประเทศมีสัดส่วนการเพิมขึนทีน่าตกใจของ

ผูต้อ้งขงัหญิงทีทนทุกข์จากปัญหาสุขภาพจิต เช่น การเก็บกดวิตกจริต อาการหวาดกลวั การตืนกลวั  

การมีหลายบุคลิก และการฆ่าตัวตายและเป็นอตัราส่วนทีสูงกว่า สถานการณ์ทั วไป หรือแมแ้ต่

สถานการณ์ของผูต้ ้องขังชาย และยงัคงมีผูต้ ้องขังหญิงกลุ่มอืนๆ ทีมีความต้องการทีแตกต่าง 

ทีตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง เช่น ผูต้ ้องขังหญิงชาวต่างชาติ และผูต้ ้องขังหญิงชนเผ่าทีอาจ 

มีความยากลาํบากในการเข้าใจภาษาและวฒันธรรมทีแตกต่าง รวมทังขาดการติดต่อครอบครัว  

รวมทงัผูต้อ้งขงัหญิงทีถกูคุมขงัในพืนทีติดอาวุธทีมีความขดัแยง้ก็มกัมีแนวโนม้ทีจะไดรั้บการส่งตวั

ไปคุมขงัในเรือนจาํทีอยู่ห่างไกลและออกแบบไวส้าํหรับผูช้าย ทาํให้ไม่ไดรั้บความเป็นส่วนตัว  

ไม่มีความปลอดภยัและการดูแลสุขภาพทีเหมาะสมกบัเพศ ไดรั้บการเยียมน้อยครัง และถูกกีดกนั

จากความช่วยเหลือทงัทางดา้นวตัถุและจิตใจจากบุคคลอนัเป็นทีรัก นอกจากนี ยงัตอ้งทนทุกข ์

จากการเลือกปฏิบติัทีไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึงนับเป็นการบั นทอนสิทธิสตรีและศกัดิศรีความ 

เป็นมนุษยข์องผูต้อ้งขงัหญิงเหล่านี 

 (3) ปัญหาการเลือกปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง ซึงนับเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ และสิทธิสตรี โดยจากการศึกษาพบว่า ผูต้อ้งขงัหญิงส่วนใหญ่มกัตก 

เป็นเหยอืของการละเมิดและความรุนแรงทางเพศการตรวจคน้ทีเป็นการล่วงละเมิด การกีดกนัมิให้

เข้าถึงโปรแกรมการศึกษา การแก้ไขฟืนฟู การฝึกวิชาชีพทีจาํเป็นสาํหรับปรับตวัเขา้สู่สังคม  

ซึงรวมถึงโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและความช่วยเหลือหลงัปล่อยตวั หรือแมแ้ต่ 

ในบางกรณีทีผูต้ ้องขังหญิงสามารถเข้าถึงโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและความช่วยเหลือ 

หลงัปล่อยตวัเหล่านี โปรแกรมส่วนใหญ่ก็มกัมิไดอ้อกแบบมาเพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูห้ญิง หรือมิไดค้าํนึงถึงเงือนไขของครอบครัวแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิงกรณีแม่ทีเป็น 

เสาหลกัหรือเป็นผูดู้แลเด็กหรือเยาวชนแต่เพียงผูเ้ดียว 

 จากการศึกษาทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาของผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํทาํให้มีขอ้เสนอ

เกียวกบัการปฏิรูปเรือนจาํเพือให้มีความเหมาะสมกบัผูต้อ้งขงัหญิง อย่างไรก็ดี การปฏิรูปเรือนจาํ

อาจมิใช่แนวทางเดียว หรือแนวทางทีเพียงพอ ต่อการแก้ไขปัญหาทีผูต้ ้องขังหญิงจํานวนมาก 

ตอ้งเผชิญ หากแต่รัฐจะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนีดว้ย106 

 (1) หาทางเลือกทดแทนการจาํคุกผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูห้ญิง  

                                                             
106 แหล่งเดิม. 
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 (2) หากจาํเป็นจะตอ้งลงโทษจาํคุก จะตอ้งมีการวางแผนการสาํหรับผูต้อ้งขงัหญิงนับตงัแต่

วนัแรกทีถกูพิพากษาใหเ้ขา้เรือนจาํเพือทีจะให้มนัใจไดว้่า พวกเธอจะไม่กระทาํความผิดซาํภายหลงั

จากพน้โทษ ซึงจะส่งผลต่อจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํตอ้งสูงเพิมขึนอีก และ  

(3)  จดัหาวิธีการและดาํเนินการสนับสนุนให้ผูต้อ้งขงัสามารถปรับตวัให้เขา้สังคมได้

หลงัพน้โทษ และหากยงัไม่ประสบความสาํเร็จในการส่งอดีตผูต้อ้งขงัให้กลมกลืนเขา้กบัสังคมได ้

ก็จะตอ้งมีการจดัทาํแผนสาํรองหรือแผนฉุกเฉินเพือตอบสนองต่อปัญหาดว้ยวิธีการทีรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ รวมทงัจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทีมิใช่ภาครัฐ

และองค์กรอาสาสมคัรทีเกียวขอ้ง ทงัในระดบัชาติ และระดบันานาชาติโดยอาจจาํเป็นทีจะตอ้ง 

มีการนาํเสนอแนวทางเกียวกบัปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงทีมีความเฉพาะเจาะจง  เช่น  การเสนอให ้

มีขอ้เสนอแนะเพิมเติม (Further Recommendations)  

 สําหรับมาตรฐานขันตําของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิง  

เพือส่งเสริมให้มาตรฐานนีเป็นยุทธศาสตร์ทีมีประสิทธิภาพยิ งขึน นับเป็นทีน่ายินดีที 

หลายๆ ประเทศในหลายๆ ภูมิภาคทั วโลกไดมี้ความตระหนักถึงปัญหาของผูต้อ้งขงัหญิงและ 

เริมมีการดาํเนินการต่างๆเพือการดูแลทีตอบสนองความตอ้งการของผูต้อ้งขงัหญิง เช่น ในยุโรป 

ระบบเรือนจาํของประเทศเยอรมนัเป็นตน้แบบดา้นการเยียมของครอบครัวและการตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของผูต้อ้งขงัตงัครรภ์ สาํหรับในเอเชียก็มีเรือนจาํของประเทศเยเมน ซึงไม่เพียงแต่ 

ให้การสนับสนุนผูต้ ้องขังหญิงในด้านการศึกษาและการฝึกวิชาชีพแต่ยงัสนับสนุนโอก าส

ความกา้วหน้าให้แก่ผูต้อ้งขังด้วย ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีตัวอย่างของการปฏิบติัทีดี 

ดา้นการให้ความช่วยเหลือหลงัปล่อยซึงดาํเนินการโดยความร่วมมือของ NGO และหน่วยงาน

เอกชนของทณัฑสถานชุมชน Duval ซึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัความเป็นอยู่หลงัพน้โทษของผูต้อ้งขงัหญิง 

รวมทงัศนูย ์Elizabeth Fry ในซานฟรานซิสโก ทีใหค้วามสาํคญักบัอดีตผูต้อ้งขงัหญิงทีเป็นแม่และ

ลกูของพวกเธอดว้ย 

2) โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ หรือ ELFI 107 

ความแตกต่างทางกายภาพของหญิงและชายนันมีมากมาย ด้วยกรอบของประเพณี 

และความคาดหวงัของสงัคม ผูห้ญิงจึงถูกกาํหนดให้ตอ้งทาํหน้าทีหลายบทบาท  จนหลายคนคิดว่า

เป็นภาระทีน่าเหน็ดเหนือย  แต่หากเปรียบความลาํบากทีผูห้ญิงหลายคนคิดว่าตวัเองเผชิญอยู่คง

เทียบไม่ได้กับความลาํบากทีผูต้ ้องขังหญิงในเรือนจําต้องประสบโดยเฉพาะผูต้ ้องขังหญิง 

ทีตังครรภ์และผูต้ ้องขังทีตอ้งเลียงลูกในเรือนจาํ จริงอยู่ว่าพวกเขาเหล่านันไดก้ระทาํความผิด 

จึงตอ้งโทษใหอ้ยูใ่นเรือนจาํ ซึงแน่นอนว่ายอ่มมีขอ้จาํกดัเรืองความสะดวกสบาย แต่ผูที้กา้วพลาด 

                                                             
107 แหล่งเดิม.  
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ก็สมควรได้รับการให้โอกาสจากสังคมเพือจะลุกขึนยืนได้อีกครังและควรได้รับการปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสมตามหลกัสิทธิมนุษยชน สาํหรับประเทศไทยนัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิง 

ในพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา ทีไดท้รงริเริมโครงการ “กาํลงัใจ” เพือประทาน 

ความช่วยเหลือแก่ผูต้อ้งขงัระหว่างตอ้งโทษจาํคุกและเมือปล่อยตวัโดยไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากภาคราชการ ซึงขันตอนต่อไปในการดาํเนินการโครงการนี คือการสร้างบรรทัดฐานและ 

แนวทางการปฏิบติั (Road Map) เกียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง  นอกเหนือจากเรืองสวสัดิการ

และสถานทีคุมขัง ทีจะนําไปสู่การกาํหนดยุทธศาสตร์ระดับนานาชาติและการผลักดันให้มี

ข้อเสนอแนะสําหรับมาตรฐานขันตอนของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิง 

สืบต่อไปตามแนวพระดําริโครงการ ELFI หรือ Enhancing Lives of Female Inmates ทัง นี  

เพือยกระดับมาตรฐานการปฏิบติัต่อกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไป

อยา่งมีระบบและยงัยนืโครงการ ELFI เป็นโครงการระดบันานาชาติ ทีจะก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลง

มาตรฐานการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงทวัโลก  เนืองจากขอ้กาํหนดสาํหรับผูต้อ้งขงัเดิมนันใชก้นัมา

กว่า 50 ปี แลว้ จึงไม่เอืออาํนวยต่อการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นสภาพสงัคมปัจจุบนั สมควรปรับปรุงให้

มีความทนัสมยัมากยงิขึน และตอบสนองความตอ้งการทีมีลกัษณะเฉพาะของผูต้อ้งขงัหญิง 

การนําผลงานโครงการกาํลังใจออกเผยแพร่สู่สายตานานาประเทศเป็นครังแรก 

ทีกรุงเวียนนา เมือปี 2551 ทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บความชืนชมจากผูแ้ทนประเทศต่างๆ เป็นอยา่งยิง

นบัเป็นจุดเริมตน้ทีทาํใหพ้ระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภาทรงมีพระดาํริให้ประเทศไทย

พิจารณาเสริมสร้างความตระหนกัระหว่างประเทศตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานเกียวกบัการปฏิบติั

ต่อผูต้อ้งขงัหญิงเป็นการเฉพาะ จึงไดท้รงริเริมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ 

หรือ ELFI ซึงย่อมาจากภาษาองักฤษว่า Enhancing Lives of Female Inmates เมือเดือนกรกฎาคม 

2552 ในการดาํเนินโครงการ ELFI ในพระดาํริฯ กระทรวงยุติธรรมไดจ้ดัประชุมโต๊ะกลมสาํหรับ

ผูเ้ชียวชาญ (Expert Roundtable Meeting) เพือระดมสมองในการยกร่างขอ้กาํหนดเกียวกบัผูต้อ้งขงั

หญิงทีกรุงเทพฯ เมือวนัที 2-4กุมภาพนัธ ์2552 โดยเชิญผูเ้ชียวชาญดา้นราชทณัฑ์จากประเทศต่างๆ

องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนทีเกียวข้อง ผลของการประชุม คือการจัดทํา  

“Draft United Nations Rules for the Treatment of WomenPrisoners and Non-custodial Measures 

for Women Offenders” เพือเป็นการเพิมเติม “ข้อกาํหนดมาตรฐานขันตาํว่าด้วยการปฏิบัติ 

ต่อผูต้ ้องขังในเรือนจาํ” ปี ค.ศ. 1955 (United Nations Standard Minimum Rulesfor the  

Treatment of Prisoners, 1955) ในโอกาสต่อมาพระเจา้หลานเธอฯ ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ทน 

ประเทศไทยไดเ้สด็จเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการป้องกันอาชญากรรมและ 

ความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมยัที 18 ซึง 
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จดัขึน ณ สาํนกังานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมือวนัที 16 - 24 เมษายน 

2552 เพือนาํเสนอโครงการ ELFI และร่างขอ้กาํหนดฯ ซึงพระเจา้หลานเธอฯ ทรงมีพระดาํรัสใน 

พิธีเปิดการประชุมทีเกียวกับโครงการ ELFI จากนัน พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเปิดนิทรรศการ

โครงการ ELFI ร่วมกบันาย Antonio Maria Costa ผูอ้าํนวยการบริหาร สาํนักงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC และยงัทรงเขา้ร่วมการพิจารณาร่างขอ้มติทีเสนอโดย

ประเทศไทยเกียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัหญิงซึงไดรั้บรองจากทีประชุมโดยฉันทามติ และ 

มีประเทศทีขอร่วมอุปถมัภ์ร่างขอ้มติ คือ บราซิล สาธารณรัฐเช็กในนามสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ญีปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ เอกวาดอร์ โคลอมเบีย เวเนซูเอลา แอฟริกาใต ้และซูดาน   

เมือวนัที 9 กันยายน 2552 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภาเสด็จ 

ไปยงัสาํนกังานสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา่ เพือทรงเขา้ร่วมการประชุมเตรียมการ

สาํหรับการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยติุธรรมทางอาญา สมยัที 12 

ในภูมิภาคแอฟริกาโดยมีนายอาคิม สไตเนอร์ (Achim Steiner) ผูอ้าํนวยการใหญ่ สํานักงาน 

สหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี เฝ้ารับเสด็จ ซึงพระเจา้หลานเธอ ฯ ทรงมีพระปฏิสันถารเกียวกบั 

การเสด็จเยือนทวีปแอฟริกาเป็นครังแรก และความสนพระทยัในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของ

สาํนกังานสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี นอกจากนียงัทรงมีพระดาํรัสเกียวกบัการจดัทาํโครงการ

จดัทาํขอ้เสนอประเทศไทย เพือผลกัดนัเป็นขอ้กาํหนดสหประชาชาติสาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง

ในเรือนจาํหรือ Enhancing Lives of Female Inmates : ELFI (การดูแลผูต้อ้งขงัหญิงและเด็กติด

ผูต้อ้งขงั) จากนันทรงเขา้ร่วมการประชุม และทรงมีพระดาํรัสต่อทีประชุมเตรียมการฯ เกียวกบั

ความสําคัญของโครงการจดัทาํขอ้เสนอประเทศไทยเพือผลกัดนัเป็นขอ้กาํหนดสหประชาชาติ

สาํหรับการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ  หรือ “ELFI” เพือผลกัดนัร่างขอ้กาํหนดฯ ดงักล่าวให้

ทีประชุมยอมรับและเห็นชอบร่วมกนั และนาํผลการประชุมไปนาํเสนอในเวทีระดบัชาติและระดบั

ระหว่างประเทศ เพือการพฒันามาตรฐานการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงใหดี้ยงิขึนต่อไป  ทงัยงัทรงเขา้

รวมการประชุมสิทธิมนุษยชน ณ นครเจนีวา  และเขา้ประชุมสมาคมราชทณัฑแ์ละเรือนจาํระหว่าง

ประเทศ (ICPA) เพือผลกัดนัใหมี้แนวปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและผูก้ระทาํความผดิหญิงใหเ้กิดขึน 

3)  การจดัทาํและการใหใ้หค้วามเห็นชอบขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง108 

เมือวนัที 23-26 พฤศจิกายน 2552 ประเทศไทย โดยกระทรวงยุติธรรมไดเ้ป็นเจา้ภาพ

จดัการประชุมกลุ่มผูเ้ชียวชาญเพือเจรจายกร่างขอ้กาํหนดฯ และตกลงร่วมกนัทีจะใชชื้อเรียกเอกสาร

ฉบบันีว่า “ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ” หรือ “The Bangkok Rules” เพือเป็นการสะทอ้นบทบาทนาํของ

                                                             
  108 แหล่งเดิม. 
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ประเทศในการผลกัดันบรรทัดฐานระหว่างประเทศในเรืองนี ในการประชุมสหประชาชาติ 

ว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมยัที 12 (Twelfth United Nations Congress 

on Crime Prevention and Crimianal Justice) ทีเมืองชลัวาดอร์ ประเทศบราซิลเมือวนัที 12-19 

เมษายน 2553 ทีประชุมได้เจรจาและรับรองปฏิญญาซลัวาดอร์ (Salvador Declaration) อนัเป็น

เจตนารมณ์ทางการเมือง และวิสัยทศัน์ของประเทศสมาชิกในเรืองดงักล่าวในอีก 5 ปีข้างหน้า  

โดยไดมี้การกล่าวสนับสนุนขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ ในย่อหน้าที 50 ของปฏิญญาฯ การดาํเนินงาน

โครงการ ELFI ในขนัตอนสุดทา้ย คือ การประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัที 65 (65th United 

Nations General Assembly-UNGA) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เนืองจากจะเป็นเวทีที

ทาํหน้าทีให้ความเห็นชอบและรับรอง Bangkok Rules อย่างเป็นทางการ โดยในครังนีพระเจ้า 

หลานเธอพระองค์เจา้พชัรกิติยาภา เสด็จเขา้ร่วมการประชุมดว้ย และทรงเป็นองค์ประธานเปิด

นิทรรศการของโครงการ ELFI ในหวัขอ้ “Standard Minimum Rules: A New Horizon for Women Prisoners” 

โดยมีนายบนั คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติร่วมกล่าวถอ้ยแถลงและชมนิทรรศการดงักล่าว ต่อมา

เมือวนัที 21 ธันวาคม 2553 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ทีประชุมสมชัชา

สหประชาชาติ สมยัที 65 (65th United Nations General Assembly - UNGA) ก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงั

สาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง หรือ “ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ” (United Nations Rulesfor the Treatment 

of Women Prisoners and Non-custodial Measures of Women Offenders (the Bangkok Rules)) แลว้  

2.5.2.2 วตัถุประสงค ์

ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการ 

ทีมิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทําความผิดหญิง หรือ “ข้อก ําหนดกรุงเทพฯ” มีว ัตถุประสงค ์

เพือให้ใช้เป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิงสําหรับเรือนจาํเป็น 

การเฉพาะ อาทิ เรืองสุขภาพอนามยัการดูแลเด็กติดผูต้อ้งขงั109 ฯลฯ  และหามาตรการทางเลือกแทน

การคุมขงัผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นเรือนจาํดว้ย  

การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัทงัชายและหญิงตอ้งคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและเป็นไปตาม

แนวปฏิบติัสากลซึงพฒันามาจากขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํของสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติั 

ต่อผูต้อ้งขงั (The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ซึงทีประชุมใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิดไดมี้มติ

รับรองหลักการเมือวันที  สิงหาคม ค.ศ.  แม้ข้อก ําหนดดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพัน 

ทางกฎหมาย  แต่มาตรฐานนีได้กาํหนดแนวทางเพือให้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย 

                                                             
  109  แหล่งเดิม.  
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ภายในประเทศต่างๆ ไดต้ระหนกัถึงการปฏิบติัต่อบุคคลทีตอ้งขงัและกาํหนดรูปแบบต่างๆ ในการ

ควบคุมบุคคลเหล่านัน  และเนืองจากการบงัคบัโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาของศาลในทุกๆ กรณี 

ก็ยงัทาํให้เกิดปัญหาของสังคมตามมา  โทษดังกล่าวมิไดส่้งผลเป็นทีน่าพอใจสาํหรับการแกไ้ข

ปัญหาอาชญากรรมเสมอไปดงัทีคนทวัไปเขา้ใจกนั  ในปี ค.ศ.  จึงไดมี้การกาํหนดมาตรฐาน 

ขนัตาํของสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการทีมิใช่การคุมขงั หรือ The Standard Minimum Rules for 

Non-Custodial Measures, The Tokyo Rules (ข้อกาํหนดโตเกียว)  เพือกาํหนดแนวทางสําหรับ

ทางเลือกแทนการจําคุกผู ้กระทําความผิดตามทีเห็นสมควรหลายประการ   อย่างไรก็ตาม  

ตามขอ้กาํหนดโตเกียวดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดมาตรการเกียวกบัผูต้อ้งขงัหญิงหรือผูก้ระทาํความผดิหญิง

โดยเฉพาะ  ทงัๆทีผูต้อ้งขงัหญิงหรือผูก้ระทาํความผดิหญิงมีลกัษณะเพศสภาพทางกายและอารมณ์

ทีแตกต่างจากเพศชาย  กบัทงัมีภาระหนา้ทีในการอบรมเลียงดูบุตรและดูแลครอบครัว  ประกอบกบั

สภาพภายในเรือนจําก่อสร้างมาเพือใช้ควบคุมผู ้กระทําวามผิดทีมีนิสัยการเป็นอาชญากร 

โดยสนัดานซึงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  การนาํผูห้ญิงเขา้ไปจาํคุกภายในเรือนจาํจึงไม่ส่งผลดีต่อผูห้ญิงเอง 

ครอบครัวและสงัคม  พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิตติยาภาทรงเห็นว่า  นบัตงัแต่การประชุม 

สหประชาชาติด้านอาชญากรรมครังแรกทีนครเจนีวา  เมือปี ค.ศ.  จนถึงปัจจุบันยงัไม่มี 

ข้อกาํหนดเฉพาะเกียวกับผูต้ ้องขังหญิงหรือผูก้ระทาํความผิดหญิง  พระองค์ทรงตระหนักถึง 

กลุ่มผูต้ ้องขังดงักล่าวนีทียงัไม่ได้รับโอกาสเท่าทีควร  โดยเฉพาะผูต้ ้องขังหญิงทีมีจาํนวนเพิม 

มากขึนเรือยๆในปัจจุบนั  จึงทรงมีพระดาํริใหจ้ดัทาํโครงการกาํลงัใจในปี พ.ศ.  เพือให้บุคคล

เหล่านีตระหนักว่ายงัมีผูที้เต็มใจให้โอกาสโดยบุคคลดงักล่าวต้องรู้จกัเคารพสิทธิของผูอื้นดว้ย   

ซึงจะช่วยลดการกระทาํความผดิซาํซอ้นและกลบัมาอยู่รวมกนัในสังคมได ้ ซึงจากการดาํเนินการ  

 ปีของโครงการได้มีการจัดกิจกรรม อาทิ การอบรมให้ความรู้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขัง 

ทีตงัครรภใ์นการเตรียมตวัใหก้าํเนิดและเลียงดูบุตร  รวมทงัฝึกอาชีพต่างๆให้  จากความสาํเร็จของ

โครงการกาํลงัใจจึงทรงนาํไปเผยแพร่ให้นานาประเทศได้รับทราบและผลกัดนัร่างขอ้กาํหนด

สหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับ

ผูก้ระทาํความผดิหญิง  เพือใหเ้กิดการปรับปรุงการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง ซึงเป็นสิทธิมนุษยชนที

ผูต้ ้องขังหญิงในฐานะมนุษย์คนหนึงควรได้รับปัจจัยขันพืนฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม   

เพือไม่เป็นการลงโทษซาํจากสงัคม และสามารถกลบัมาเป็นส่วนหนึงของสงัคมไดต่้อไป110 

 

 

 

                                                             
  110 ศาลกับกระบวนการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิง  (น.8-9).  เล่มเดิม.  
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2.5.2.3 มาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํผดิหญิง   

1) บทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง 

ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการ 

ทีมิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง หรือ “ข้อกาํหนดกรุงเทพฯ” เป็นมาตรฐานของ

สหประชาชาติฉบับแรกทีไม่เพียงแต่จะมีจุดเด่นในเรืองความจาํเป็นทีกล่าวถึงความต้องการ 

เฉพาะหลายประการของผูก้ระทาํผดิหญิง  แต่ยงัประกอบดว้ยการคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

เด็กดว้ย111 ซึงสามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ขอ้กาํหนดทวัไป (Rules of General Application) ว่าดว้ยการบริหารจดัการ

เรือนจาํโดยทั วไป และใชก้ับผูก้ระทาํความผิดเพศหญิงทีอยู่ในระหว่างการควบคุมทุกประเภท  

ทุกสถานะคดี ทงัคดีแพ่งและคดีอาญารวมไปถึงผูห้ญิงทีถกูควบคุมดว้ยมาตรการเพือความปลอดภยั

หรือมาตรการกกักนั 

ส่วนที 2 ขอ้กาํหนดทีใชส้าํหรับผูต้อ้งขงัลกัษณะพิเศษ (Rules Applicable to Special 

Categories) ว่าด้วยการจาํแนกลกัษณะ และการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในแต่ละประเภท อาทิ 

ผูต้อ้งขงัทีเคยเป็นเหยือของการใชค้วามรุนแรง ผูต้อ้งขงัทีตังครรภ์ ผูต้อ้งขงัซึงเป็นชนพืนเมือง  

ชนกลุ่มนอ้ย ชนเผา่ ฯลฯ 

ส่วนที 3 มาตรการทีมิใช่การคุมขงั (Non-custodial Measures) ว่าดว้ยมาตรการบงัคบัใช้

กบัผูก้ระทาํความผดิหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรง ประกอบกบัมีปัจจยัทางกายภาพทีไม่เหมาะ

กบัการถูกคุมขงั เช่น เยาวชนหญิง และผูก้ระทาํความผิดทีตงัครรภ์ โดยข้อกาํหนดในส่วนนี  

สามารถใช้บังคับได้ตังแต่ในชันการสอบสวน  จนกระทั งหลังมีค ําพิพากษา  โดยเฉพาะ 

ทีเกียวขอ้งกบัวิทยานิพนธฉ์บบันี คือ ขอ้  ถึงขอ้  ทีอธิบายถึงชนิดของโปรแกรมทีจะทาํให้ผูห้ญิง

ได้รับการดูแลในสถานทีทีมิใช่การคุมขัง  ข้อ  ทีเป็นการลงโทษในสถานทีทีมิใช่การคุมขัง 

สําหรับหญิงมีครรภ์และหญิงทีมีบุตรทีต้องการพึงพิงหญิงนัน และ ข้อ  การหลีกเลียงการ 

ควบคุมตวัในสถานทีทีกาํหนดสาํหรับผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิง112 

ส่วนที 4 การวิจัย การวางแผน การประเมินผล และการสร้างความตระหนักแก่ 

สาธารณชน (Research, Planning, Evaluation and PublicAwareness Raising) ว่าดว้ยการวิเคราะห์วิจยัถึง

พฤติกรรมทีเกียวขอ้งต่างๆ ซึงเป็นปัจจยัใหเ้กิดการกระทาํความผดิในกลุ่มผูห้ญิง รวมถึงการศึกษา 

ผลกระทบจากการถกูคุมขงัทีมีต่อผูต้อ้งขงัและบุตร นอกจากนียงัตอ้งการให้มีการกาํหนดกิจกรรม 

                                                             
111 From ANNUAL REPORT FOR 2012 and RESOURCE MATERIAL SERIES No. 90 (p. 39), by UNAFEI, 

2013, Fuchu : Tokyo,Japan. 

  112 Ibid. 
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ทีจะลดการกระทาํความผดิซาํ อนัเป็นส่วนหนึงของการส่งคนดีกลบัคืนสู่สังคม ซึงการดาํเนินการ

ต่างๆ ดงักล่าวนีจะตอ้งมีการเผยแพร่ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ โดยอาศยัความร่วมมือจากบรรดา

สือสารมวลชน 

โดยส่วนทีว่าด้วยมาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงจะอยู่ในส่วนที 3  

ซึงกาํหนดไวท้งัหมด 10 ขอ้ ตังแต่ข้อ 57-66113 และขอ้กาํหนดส่วนทีปรากฏหลกัการทีเกียวกับ 

โท ษท าง เ ลื อก ที ไม่ ใช่ กา รจํา คุ ก ใน เ รื อน จํา ป รา กฏตา มข้อ  57 58 60 61 62 64 แ ละ  65  

ดงัจะได้อธิบายมาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติ 

ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง  

ดงัต่อไปนี 

ข้อ 57114 “บทบัญญัติของข้อกําหนดโตเกียว (The Tokyo Rules) ต้องให้แนวทาง 

การพฒันาและการใช้การตอบสนองทีเหมาะสมต่อผูก้ระทาํความผิดหญิง ตอ้งพฒันาทางเลือกเฉพาะ 

เพศหญิงในเรืองมาตรการการเบียงเบนการเขา้สู่กระบวนการทางศาลและทางเลือกอืนๆ ในขนัตอน

ก่อนการพิจารณาและในการตดัสินพิพากษาภายใตร้ะบบกฎหมายของ “ประเทศสมาชิก” โดยพิจารณา

ถึงประวัติของการตกเป็นเหยือของผูก้ระทําความผิดหญิงจาํนวนมาก และภาระหน้าทีของ 

ผูก้ระทาํผดิหญิงในการดูแลครอบครัว”  

ขอ้ 58115 “เมือพิจารณาถึงข้อกาํหนด 2.3 ของข้อกาํหนดโตเกียว (the Tokyo Rules) 

ผูก้ระทาํความผิดหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชนโดยไม่ได้รับการพิจารณา

ใคร่ครวญอย่างเหมาะสมถึงภูมิหลงัและสายสัมพนัธ์ในครอบครัวทางเลือกอืนๆ ในการจดัการ 

กบัผูห้ญิงทีกระทาํความผดิ เช่น มาตรการการเบียงเบนการเขา้สู่กระบวนการทางศาลและทางเลือกอืน  ๆ 

ในขนัตอนก่อนการพิจารณาและในการตดัสินพิพากษาทีตอ้งนาํมาปรับใชเ้มือใดก็ตามทีเหมาะสม 

และเป็นไปได”้ 

                                                             
  113 นทัธี  จิตสว่าง ง.  (ม.ป.ป.).  TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกาํหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตา

ชาวโลก.  สืบคน้ 25 เมษายน 2557, จาก http://www.tijthailand.org/main/th/content/172.html . 

  114 Rule 57  The provisions of the Tokyo Rules shall guide the development and implementation of 

appropriate responses to women offenders. Gender-specific options for diversionary measures and pretrial and 

sentencing alternatives shall be developed within Member States’ legal systems, taking account of the history of 

victimization of many women offenders and their caretaking responsibilities. 

  115 Rule 58  Taking into account the provisions of rule 2.3 of the Tokyo Rules, women offenders shall 

not be separated from their families and communities without due consideration being given to their 

backgrounds and family ties. Alternativeways of managing women who commit offences, such as diversionary 

measures and pretrial and sentencing alternatives, shall be implemented wherever appropriate and possible. 
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จากบทบัญญัติตามข้อกําหนดสหประชาชาติว่ าด้วยการปฏิบัติ ต่อผู ้ต้องขังหญิง 

ในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง  หรือ ขอ้กาํหนดกรุงเทพ 

ข้อ 57 และข้อ 58 สามารถอธิบายได้ว่า116  การจาํคุกผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีจาํนวนมากขึน   

เป็นการขัดขวางการกลบัคืนสู่สังคมของเขา  การกระทาํความผิดของเขาบ่อยครังมาจากเลือก 

การปฏิบติัต่อผูห้ญิงและการลิดรอนสิทธิต่าง ๆ ทงัเหตุมาจากสามีของหญิงนันเอง  ครอบครัวหรือ

ชุมชน  ดงันัน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงควรไดรั้บการปฏิบติัทีเหมาะสมในกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา  โดยคาํนึงถึงภูมิหลงัและเหตุผลทีนาํไปสู่การกระทาํความผดิต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการดูแล  

การช่วยเหลือและการปฏิบติัจากชุมชน  เพือช่วยใหพ้วกเขาเอาชนะปัจจยัพืนฐานทีนาํไปสู่การเป็น

อาชญากร  โดยการให้ผูห้ญิงอยู่นอกเรือนจาํ ทีซึงการจองจาํไม่มีความจาํเป็นอย่างเคร่งครัดหรือ 

ไม่มีเหตุผลสมควร  ซึงจะช่วยบุตรของพวกเธอให้พน้จากผลร้ายทียาวนานจากการจองจาํมารดา

ของพวกเด็กเหล่านนั   

เนืองจากผูห้ญิงจาํนวนมากต้องการการดูแลสุขภาพ  หรือเป็นผูก้ระทาํผิดเกียวกับ 

ยาเสพติด  หรือประสบความเจ็บปวดทางอารมณ์จากความรุนแรงภายในครอบครัวหรือการกระทาํ

ทีไม่ชอบทางเพศ  การจดัทาํโปรแกรมการรักษาทีเหมาะสมกับเพศจะมีประสิทธิภาพกว่าการ 

มีสภาพแวดลอ้มทีเลวร้ายในเรือนจาํ 

เพือให้เป็นไปตามบทบญัญติัของขอ้กาํหนดนี  ผูมี้อาํนาจหน้าทีทางตุลาการจาํเป็น 

ตอ้งมีขอ้มูลทีจาํเป็นอยู่เพือทาํการตดัสินใจทีเหมาะสม  เช่น  ผูก้ระทาํผิดหญิงอาจถูกกาํหนดให้

พิจารณารายงานทีรวบรวมไว้  ผลทีเป็นไปได้ของการคุมขังมารดาและบุตรและสมาชิก 

ในครอบครัว  และการบริหารจดัการดูแลเด็กเมือไม่มีมารดาของเด็กนนัอยูด่ว้ย 

ขอ้ 60117 “ตอ้งมีทรัพยากรทีเหมาะสมเพือออกแบบทางเลือกทีเหมาะสาํหรับผูก้ระทาํ

ความผิดหญิงเพือทีจะผสมผสานมาตรการทีมิใช่การคุมขังกับกิจกรรมต่างๆ เพือจัดการ 

กบัปัญหาทีพบไดโ้ดยทวัไปทีสุด อนันาํไปสู่การเขา้มาในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของผูห้ญิง 

สิงเหล่านีอาจรวมถึงหลกัสูตรการบาํบัดและการให้คาํปรึกษาแก่เหยือผูถู้กกระทาํความรุนแรง 

                                                             
  116 ศาลกับกระบวนการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิง  (น.84-86).  เล่มเดิม.  

  117 Rule 60  Appropriate resources shall be made available to devise suitable alternatives for women 

offenders in order to combine non-custodial measures with interventions to address the most common problems 

leading to women’s contact with the criminal justice system. These may include therapeutic courses and 

counselling for victims of domestic violence and sexual abuse; suitable treatment for those with mental 

disability; and educational and training programmes to improve employment prospects. Such programmes shall 

take account of the need to provide care for children and women-only services. 
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ในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ การรักษาทีเหมาะสมแก่ผูมี้ความบกพร่องทางสมอง  

และโครงการทางการศึกษาและการฝึกอบรมเพือเพิมโอกาสการจา้งงาน โครงการต่างๆ เหล่านีจะ

คาํนึงถึงความตอ้งการในการเตรียมการดูแลสาํหรับเด็กและผูห้ญิงเท่านนั” 

จากบทบญัญติัตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ 

และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง  หรือ ข้อกาํหนดกรุงเทพ ข้อ 60   

แสดงใหเ้ห็นไดว้่า118  ขอ้กาํหนดนีไดรั้บรู้การหายไปของทางเลือกเฉพาะเพศทีมิใช่เรือนจาํในสงัคม

ส่วนใหญ่ ซึงเป็นอุปสรรคขัดขวางการทาํตามมาตรการไม่ควบคุมตัวทีมีประสิทธิภาพ  และ 

การคาํนึงถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันาทางเลือกทีมิใช่เรือนจาํ โดยคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะทางเพศ 

และการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกําหนดทีให้บังคับเฉพาะผูก้ระทําความผิดหญิง เพือลด 

การกระทาํความผดิซาํ 

ข้อ 61119 “เมือพิพากษาผู ้กระทําความผิดหญิง ศาลต้องมีอ ํานาจในการพิจารณา 

เหตุบรรเทาโทษ เช่น การไม่มีประวติัอาชญากร และความไม่รุนแรงทีสัมพนัธ์กันและลกัษณะ 

ของการกระทาํความผิดทางอาญา ควบคู่ไปกบัภาระหน้าทีของผูห้ญิงในการดูแลครอบครัวและ 

ภูมิหลงัทวัไป” 

จากบทบญัญติัตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ 

และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับผู ้กระทําคว ามผิดหญิง   หรือ ข้อก ําหนดกรุงเทพ  

ขอ้ 61 สามารถอธิบายไดว้่า120  ในหลายประเทศจาํนวนผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่เป็นผูก้ระทาํความผิด 

ยาเสพติด หรือในคดียาเสพติด  โดยเฉพาะผูต้อ้งขงัหญิงส่วนใหญ่ก็กระทาํความผิดเกียวกบัยาเสพติด 

ส่วนหนึงทีผูต้อ้งขงัมีจาํนวนมากเช่นนีเป็นผลมาจากทีนานาประเทศมีความพยายามในระดบัชาติ

และระดบันานาชาติทีจะต่อสู้กบัการคา้ยาเสพติดผิดกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม ผูห้ญิงเองไม่ค่อยจะ

เป็นตวัการใหญ่ในคดีเกียวกบัยาเสพติด  การกระทาํความผิดอาญาของผูห้ญิงมกัเป็นกรณีทีแตก

แขนงมาจากการติดยาเสพติด หรือมาจากความยากจนและความกดดนัอืนๆ  รวมถึงผูห้ญิงมกัถูกใช ้

เป็นผูส่้งเพือลกัลอบยาเสพติดขา้มพรมแดนระหว่างประเทศ  เพือหวงัเพียงเงินค่าตอบแทนจาํนวน

นอ้ยนิด เพือใชเ้ลียงดูบุตรและจุนเจือครอบครัว  ผูห้ญิงบางคนทีตดัสินใจกระทาํผิดมาจากประเทศ 

                                                             
  118 ศาลกับกระบวนการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิง  (น.89).  เล่มเดิม. 

  119 Rule 61  When sentencing women offenders, courts shall have the power to consider mitigating 

factors such as lack of criminal history and relative non-severity and nature of the criminal conduct, in the light 

of women’s caretaking responsibilities and typical backgrounds. 

  120 ศาลกับกระบวนการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิง  (น. 90-91).  เล่มเดิม.  
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ทีมีความยากจนและบางครังไม่มีความเขา้ใจในความเสียงทีจะถูกจบัดาํเนินคดีและผลทีไดรั้บจาก

การกระทาํดงักล่าว 

ผูก้ระทําความผิดทีถูกตังข้อหาเกียวกับยาเสพติด  ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้ 

อยา่งมีประสิทธิภาพโดยทางเลือกอืนทีมิใช่การจาํคุกภายในเรือนจาํ ดงันัน ตามขอ้กาํหนดขอ้ 61  

จึงเรียกร้องโดยเจาะจงต่อบทบญัญติัทีอนุญาตใหผู้พิ้พากษาคาํนึงถึงสถานการณ์ทีทาํให้การกระทาํ

ความผดิเกิดขึน เช่นเดียวกบัภาระการดูแลของผูห้ญิงทีเกียวขอ้งในการทาํคาํพิพากษา 

ขอ้ 62121 “ขอ้บญัญติัเกียวกับความละเอียดอ่อนระหว่างเพศ การรักษาภาวะทุกข์ทรมาน 

ทางจิตใจ  การบําบัดสารเสพติดเป็นการเฉพาะสําหรับผูห้ญิงในชุมชนและการเข้าถึงบริการนัน  ๆ 

จะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้ดีขึน  เพือเป็นการป้องกนัอาชญากรรม รวมไปถึงเป็นการหันเหคดี  และ 

เพือประโยชน์ในการใชม้าตรการทางเลือกในการลงโทษ” 

จากบทบญัญติัตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ 

และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง  หรือ ข้อกาํหนดกรุงเทพ ขอ้ 62  

เป็นขอ้กาํหนดทีคาํนึงถึงการขาดโครงการการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติดทีออกแบบโดยเฉพาะสาํหรับ

ผูห้ญิงทีเพียงพอในชุมชนส่วนใหญ่และปัญหาทีผูห้ญิงประสบในการเข้าถึงการบาํบดัดังกล่าว 

รวมถึงอันเนืองมาจากการขาดสิงอ ํานวยความสะดวกในการดูแลเด็กในชุมชน  การศึกษาทีทํา 

โดยสาํนักงานว่าดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  พบว่า การจดัโครงการ 

ทีตระหนกัถึงความแตกต่างทางเพศซึงใหบ้ริการเฉพาะผูห้ญิง และให้ความสนใจเด็กก่อนคลอด  ทกัษะ

การเป็นพ่อแม่  ปัญหาสุขภาพจิต  และความตอ้งการในทางปฏิบติัสามารถปรับปรุงผลการบาํบดัได ้ 

โปรแกรมยงัจาํเป็นตอ้งมุ่งทีความรู้สึกเจ็บปวดและความผดิปกติทีเกิดขึนพร้อมกนัอนัเนืองมาจาก

การมีอตัราความเจ็บปวดรวดร้าวและปัญหาทีเกิดขึนพร้อมกนัทีสูงขึนในกลุ่มของผูห้ญิง122   

ขอ้ 64123 “ต้องสนับสนุนการใช้โทษทีมิใช่การจาํคุกแก่หญิงทีตังครรภ์และหญิงที 

มีบุตรวยัพึงพิง  เมือเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม โดยพิจารณาใชโ้ทษจาํคุกเมือเป็นความผิดทีร้ายแรง

                                                             
  121 Rule 62  The provision of gender-sensitive, trauma-informed, women-only substance abuse 

treatment programmes in the community and women’s access to such treatment shall be improved, for crime 

prevention as well as for diversion and alternative sentencing purposes. 

 122 ศาลกับกระบวนการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิง  (น. 92).  เล่มเดิม.  

   123 Rule 64  Non-custodial sentences for pregnant women and women with dependent children shall be 

preferred where possible and appropriate, with custodial sentences being considered when the offence is serious 

or violent or the woman represents a continuing danger, and after taking into account the best interests of the 

child or children, while ensuring that appropriate provision has been made for the care of such children. 
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หรือรุนแรง หรือเมือหญิงนันแสดงลักษณะทีเป็นภัยอันตรายต่อเนืองและหลังจากคํานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็กแลว้เท่านัน ทงัตอ้งแน่ใจว่าไดมี้การเตรียมการทีเหมาะสมแลว้เพือการดูแลเด็ก

ดงักล่าว” 

จากบทบัญญัติตามข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิง 

ในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง  หรือ ขอ้กาํหนดกรุงเทพ 

ขอ้ 64 แสดงใหเ้ห็นไดถึ้งสิงสาํคญัประการหนึงว่า  เรือนจาํไม่ไดอ้อกแบบสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง

ทีมีครรภ์หรือผูห้ญิงทีมีบุตรผูเ้ยาว ์ ดงันัน  จึงตอ้งพยายามให้ผูห้ญิงทีกระทาํความผิดเหล่านีอยู่ 

นอกเรือนจาํ  โดยคาํนึงถึงความรุนแรงของความผิดทีไดก้ระทาํลงและความเสียงของผูก้ระทาํ

ความผดิต่อสงัคม  การตระหนกัถึงความเป็นจริงเช่นนี  การประชุมใหญ่สหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิ ครังที 8 จึงกาํหนดว่า การใชก้ารจองจาํกบั

ผูก้ระทาํความผิดบางประเภท เช่น  ผูห้ญิงทีมีครรภ์ หรือมารดาทีมีบุตรเป็นทารกหรือเด็กเล็ก   

ควรจะจาํกดั  และควรทีจะหลีกเลียงการจองจาํระยะยาวสําหรับบุคคลประเภทนี   และกฎบตัร 

แอฟริกนัว่าดว้ยสิทธิและสวสัดิการของเด็ก (African Charter on the Rights and Welfare of the 

child) ขอ้บทที 30  เด็กของมารดาทีตอ้งขงั  บญัญติัว่า  รัฐภาคของกฎบตัรนี  ควรกระทาํการทีจะ

ปฏิบติัเป็นพิเศษต่อหญิงมีครรภ์และมารดาของเด็กทารกและเด็กเล็กทีถูกกล่าวหาหรือพบว่ามี

ความผิดฐานละเมิดกฎหมายอาญาและควรจะเป็นพิเศษในการ (a) ให้มนัใจว่าคาํพิพากษาที 

ไม่คุมขงัจะได้รับการพิจารณาลาํดบัแรกเสมอ  ผูพิ้พากษาลงโทษผูห้ญิงดงักล่าว  (b) สร้างและ

สนบัสนุนมาตรการทางเลือกทีมิใช่การคุมขงัในการปฏิบติัต่อผูห้ญิง  นอกจากนี คณะมนตรีแห่ง

ยโุรป (Council of Europe)  ตามคาํแนะนาํสมชัชารัฐสภา 1469 ว่าดว้ยแม่และเด็กในเรือนจาํ  รับรอง

เมือวนัที 30 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ยงัแนะนาํการพฒันาและการใชโ้ทษบนฐานของชุมชนสาํหรับ

มารดาของบุตรทียงัเลก็และการหลีกเลียงการใชก้ารควบคุมตวัในเรือนจาํ124 

ขอ้ 65125 “ต้องหลีกเลียงการให้เด็กอยู่ในสถานกักกนัทีขดักับกฎหมายให้มากทีสุด 

เท่าทีจะทาํได ้ในการมีคาํสั งประการใดจะตอ้งนําเอาประเด็นเรืองความเปราะบางทางเพศของ

ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีเป็นเด็กและเยาวชนเขา้มาประกอบการพิจารณาดว้ย” 

 

                                                             
  124 ศาลกับกระบวนการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิง  (น.94-95).  เล่มเดิม.  

   125 Rule 65  Institutionalization of children in conflict with the law shall be avoided to the maximum 

extent possible. The gender-based vulnerability of juvenile female offenders shall be taken into account in 

decision-making. 
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ข้อกาํหนดนีอยู่บนพืนฐานของหลกัการทีแสดงไวใ้นข้อ  (b) ของอนุสัญญา 

ว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และมาตรฐานขนัตาํของสหประชาชาติ 

ว่าดว้ยการบริหารงานยติุธรรมเกียวกบัเด็กและเยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules 

for the Administration of Juvenile Justice) หรือขอ้กาํหนดกรุงปักกิง  เด็กทุกคน โดยเฉพาะ

เด็กผูห้ญิงเปราะบางอย่างมากต่อการควบคุมตัว  การจองจาํมีแนวโน้มจะเป็นผลร้ายอย่างมาก 

ต่อพฒันาการทางจิตใจและเชาวน์ปัญญาของเด็ก126  การใชก้ารคุมขงักบัหญิงมีครรภ์  มีหลกัที 

ตอ้งพิจารณาว่า การเลือกใชด้งักล่าวต้องเป็นกรณีรุนแรงหรือทีเป็นอนัตราย  ทงันี ตอ้งพิจารณา 

ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก  ดงันัน  การใชก้ารจาํคุก นอกจากตอ้งเป็นความผิดรุนแรงและผูห้ญิง

ต้องแสดงการกระทําทีเป็นอันตรายต่อสังคมทีมีอยู่อย่างต่อเนืองแล้ว ต้องคํานึงถึงประโยชน์ 

สูงสุดของเด็ก127 กบัทงัตอ้งเตรียมการเพือดูแลเด็กดว้ย 

2) หน่วยงานทีรับผดิชอบในการหามาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํ

ความผดิหญิง 

ก. สถาบนัเพือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

สถาบันเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ สธท. หรือ  

“Thailand Institute of Justice (Public Organization)” หรือ “TIJ” 128จดัตงัขึนเมือ  มิถุนายน  

พ.ศ.  โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตงัสถาบนัเพือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.  ซึงมีเหตุผลในการจัดตังปรากฏตามท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวว่า “โดยที

กระบวนการยุติธรรมมีความสาํคญัยิงต่อสังคมในการส่งเสริมประชาธิปไตย หลกันิติธรรม และ

สิทธิมนุษยชน จึงจาํเป็นตอ้งจดัระบบการบริหารกระบวนการยุติธรรม เพือพฒันาระบบกฎหมาย

และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงัหญิง ซึง

จะต้องพัฒนาและฝึกอบรม เพือยกระดับองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากรใน

กระบวนการยติุธรรม และราชทณัฑ ์เกียวกบัการอนุวติัขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติั

ต่อผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขงั เพือรองรับบทบาทนาํของประเทศไทยในภูมิภาค

อาเซียนรวมทังให้มีการศึกษาด้านหลักนิติธรรมตามแนวมาตรฐานและบรรทัดฐานของ

สหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมควรจดัตงัสถาบนั

เพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

                                                             
  126 ศาลกับกระบวนการปฏิบติัต่อผู้ ต้องขงัหญิง (น. 96). เล่มเดิม.  

  127 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขังผู้หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม (น. 65). เล่มเดิม. 

  128 มาตรา  พระราชกฤษฎีกามจดัตงัสถาบนัเพือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2554 
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เพือใหก้ารดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งักล่าวเป็นไปโดยคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ”  ดงันนั  การจดัตงัสถาบนัเพือการยุติธรรมวตัถุประสงค์หนึง 

เพือส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันากระบวนการยติุธรรมในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัปฏิบัติสากล โดยให้ความสําคัญกับการเผยแพร่แลกเปลียน 

องคค์วามรู้ หลากหลายรูปแบบแก่สาธารณชน  

ภารกิจสําคัญอีกประการหนึงของ สถาบันเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

(องค์การมหาชน) คือ การรณรงค์และส่งเสริมให้มีการอนุวติัขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าด้วย 

การปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง หรือ 

ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ ซึงสถาบนัเพือการยติุธรรมแห่งประเทศไทยไดพ้ยายามทีจะผลกัดนัขอ้กาํหนด

ดงักล่าวใหเ้ป็นหนึงในวาระสาํคญัของการอภิปรายในวงกวา้ง โดยมีเป้าหมายเพือคุม้ครองสิทธิของ

ประชาชนทวัไป ตลอดจนกลุ่มคนดอ้ยโอกาสทีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา129 ดงัระบุไว้

ในวตัถุประสงค์ของการจัดตังสถาบันเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ( ) แห่ง 

พระราชกฤษฎีกาจดัตงัสถาบนัเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)พ.ศ.  ว่า  

ใหส้ถาบนัเพือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหมี้การอนุวติัขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการ

ทีมิใช่การคุมขงั หรือ “Bangkok Rules” เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมแก่

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนัน สถาบนัเพือการ

ยุติธรรมแห่งประเทศไทย ยงัมีวิสัยทศัน์ทีจะประสานความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัองค์กรและ

สถาบันต่างๆ ภายใตเ้ครือข่ายขององค์กรสหประชาชาติ หรือ กลุ่มองค์กร PNIs โดยเน้นไปที 

ความร่วมมือในดา้นการศึกษาการอบรมและการทาํวิจยัดา้นอาชญวิทยา ทณัฑวิทยา สิทธิมนุษยชนศึกษา 

และหลกันิติธรรม ทงันี เพือให้มนัใจไดว้่าการดาํเนินงานของสถาบนัเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องคก์ารมหาชน) นนั สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากลอยา่งแทจ้ริง130 

ดงันัน สถาบันเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จึงเป็นองค์กร 

ทีมีหนา้ทีหลกัในการผลกัดนัการนาํขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและ

มาตรการทีมิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” มาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและพัฒนา 

หลกักฎหมายใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัของขอ้กาํหนดสหประชาชาติดงักล่าว  ทงันี  การพฒันา

โทษทางเลือกให้กับศาลทีจะนํามาใช้กับผูก้ระทําความผิดหญิงก็เป็นภารกิจสําคัญประการหนึง 

                                                             
  129 สถาบนัเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน).  (ม.ป.ป.)  ประวัติองค์กร.  สืบคน้ 1 

กนัยายน 2557 จาก, http://www.tijthailand.org/main/th/content/138.html . 

  130 แหล่งเดิม 
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ทีจะต้องดาํเนินการ ซึงโทษทางเลือกนี หมายความรวมถึง การจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดหญิง 

บางประเภทไวใ้นทีอยูอ่าศยัตามขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการศึกษาในวิทยานิพนธฉ์บบันี 

ข. สํานักกิจการในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาถา 

กระทรวงยติุธรรม 

สาํนักกิจการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา เป็นหน่วยงาน 

ในกระทรวงยติุธรรม ทีมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินการสนองพระดาํริเกียวกบัโครงการกาํลงัใจ 

โดยทีพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ทรงดาํริให้จดัตงัโครงการกาํลงัใจ เพือประทาน

ความช่วยเหลือแก่ผูที้ต้องการโอกาสในสังคมไทย เนืองด้วยทรงดาํริว่า ทุกคนในสังคมจะอยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมือรู้จักรักษาสิทธิของตน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผูอื้น 

กระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึงทีจะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิของผูอื้น ซึงเมือกระบวนการ

ยุ ติธรรมดํา เ นิ นไปจนถึงทีสุ ดแล้ว  ผู ้ทีได้ รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็ น่ า ที จะได้มีโอกา ส 

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครังหนึง131 ซึงแนวคิดพืนฐานจากโครงการกําลังใจนีเอง นํามาสู่ 

การพฒันาจนจดัทาํขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่

การคุมขงั หรือ “Bangkok Rules” มาใชแ้ละเป็นทียอมรับของนานาประเทศ 

ค. สาํนกังานกิจการยติุธรรม 

สํานักงานกิจการยุติธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตังขึน 

ภายหลงัการปฏิรูประบบราชการ ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ.  มาตรา  ภายใต้แนวคิดในการแกไ้ขปัญหาสําคัญของกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่า 

จะเป็นเรืองการประสานงานในหน่วยงานกลางทีทาํหน้าทีในการพิจารณาการจดัสรรงบประมาณ

ในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมและกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและเร่งรัดประเมินผล 

การปฏิบติังานของระบบยอ่ยในกระบวนการยุติธรรมทงัระบบ  หรือแมแ้ต่ยงัขาดหน่วยงานกลาง 

ทีเป็นศนูยก์ลางดา้นสารสนเทศกระบวนการยติุธรรม ฉะนนั เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงมี

การจดัตงัสาํนกังานกิจการยติุธรรมขึน  นอกจากนี พระราชบญัญติัพฒันาการบริหารงานยุติธรรม

แห่งชาติ พ.ศ.  ยงักาํหนดใหส้าํนกังานกิจการยติุธรรมเป็นหน่วยงานรับผดิชอบงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ  เพือดาํเนินการกาํหนดนโยบายดา้นการ

พฒันากระบวนการยติุธรรมในภาพรวมใหมี้ประสิทธิภาพ132 

                                                             
  131 โครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา กระทรวงยติุธรรม.  (ม.ป.ป.).   

ความเป็นมาของโครงการกาํลงัใจ.  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557 , จาก http://www.kamlangjai.or.th/th/about.php . 

  132 สาํนกังานกิจการยติุธรรม กระทรวงยุติธรรม.  (ม.ป.ป.).  ความเป็นมา.  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557, จาก 

http://www.oja.go.th/new /information/Pages/default.aspx . 
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สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานทีมีบทบาทสําคัญ

หน่วยงานหนึงของประเทศไทยในการดําเนินการเกียวกับการหามาตรการแทนการจําคุก 

ผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นเรือนจาํ ทงันี มีส่วนสาํคญัในการดาํเนินการโครงการจดัทาํขอ้เสนอในนาม

ประเทศไทยเพือผลกัดันเป็นข้อกาํหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังหญิง 

ในเรือนจาํ รวมถึงมาตรการลงโทษและวิธีการโดยไม่ใชก้ารคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง หรือ

“โครงการ ELFI” (Enhancing Lives of Female Inmates) ตามแนวพระดาํริของพระเจา้หลานเธอ

พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา จนในทีสุดไดมี้การจัดทาํขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบัติ 

ต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงั หรือ “Bangkok Rules” มาใชแ้ละเป็นทียอมรับของ

นานาประเทศเช่นกนั 

ง. ศาลยติุธรรม 

ศาลยุ ติธรรมเป็นองค์การทีใช้อ ํานาจตุลาการในการวิ นิ จฉัยชีขาดตัดสินคดี 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์เป็นองค์กรหนึงทีผลกัดนัการนาํขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่า

ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงั หรือ “Bangkok Rules” มาบงัคบัใช ้ 

โดยมีการใช้เหตุผลในคาํพิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีหนึง แมว้่าคดีนันจะมิใช่กรณีทีสั งให้จาํกัด

เสรีภาพผูก้ระทาํความผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยัดังเช่นทีวิทยานิพนธ์ฉบบันีกาํลงัศึกษาอยู่  แต่ว่า 

คาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ฉบบัดงักล่าวก็ไดแ้สดงให้เห็นถึงแนวคิดของฝ่ายตุลาการถึงการยอมรับ 

การนาํมาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํความผดิหญิงมาบงัคบัใชใ้นคาํพิพากษา 

ดังปรากฏในคํา พิพ ากษาใน คดีอาญา ของศาลอุทธรณ์ในคดีหมา ยเลขดํา ที  

2669/2554  คดีหมายเลขแดงที 9894/2555  ระหว่าง พนกังานอยัการ สาํนักงานอยัการสูงสุด โจทก ์

และ นางสาวปรินทร์ทิพย ์ เพช็รพลพนัธ ์ จาํเลย ดงันี133 

คดีนีโจทก์ฟ้องจําเลยในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  

ศาลชันตน้พิพากษาจาํคุกจาํเลย 4 เดือน จาํเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  

มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหต้ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 กึงหนึง คงเหลือจาํคุก 2 เดือน 

ศาลชนัตน้เห็นว่า จาํเลยเป็นเจา้มือรับกินรับใชซึ้งประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

จากเจา้พนักงาน เป็นการมอมเมาประชาชนให้มีการเล่นการพนัน จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษ   

แลว้ใหจ้าํเลยมีโทษจาํคุก 2 เดือน  จาํเลยจึงอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ 

                                                             
  133 จาก ตวัอย่างคาํพิพากษาทีเกียวข้องกับผู้หญิง คดียาเสพติดและคดีทีนาํข้อกาํหนดกรุงเทพฯ มาปรับใช้

(น. 31-40) โดย สํานักกิจการในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม, 2557,  

ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . ลิขสิทธิ 2557 โดย สํานักกิจการในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา กระทรวง

ยติุธรรม. 
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 ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่า จ ําเลยได้ถือเอาผลของการออกสลากรางวัล 

เลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตวั ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวไดเ้สียทรัพยสิ์น  แต่ขณะที 

เจา้พนกังานจบัจาํเลย จาํเลยมีโพยสลากกินรวบเพียง 6 แผ่น และเงินจาํนวนไม่มากนัก หากจาํเลย

ประกอบอาชีพผดิกฎหมายเป็นเจา้มือรับกินรับใชอ้นัเป็นการมอมเมาประชาชนดงัทีศาลชนัตน้ว่า  

ก็น่าจะมีโพยสลากและเงินจาํนวนมากกว่านี  ศาลอุทธรณ์จึงเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีนีไม่มี 

ความร้ายแรงนกั   

ศาลอุทธรณ์ย ังวางหลักต่อไปอีกว่ า   การให้จ ําคุกจํา เลยในเรือนจํานอกจาก 

จะทาํใหจ้าํเลยเสียอิสรภาพแลว้  ยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบจากการตอ้งโทษจาํคุกมากมาย นับว่าเป็น

อุปสรรคสําคัญสําคัญในการทีจะใช้เรือนจําเป็นสถานทีปรับปรุงแก้ไขผูก้ระทําความผิด   

ซึงสามารถสรุปผลกระทบไดห้ลายประการ 

ประการแรก ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  การต้องโทษทําให้ผูต้ ้องโทษขาดโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ ทาํใหฐ้านะยากจนลง  ซึงหากผูต้อ้งโทษเป็นหัวหน้าครอบครัวอนัเป็นกาํลงั

สําคัญในการหาเลียงครอบครัวด้วยแล้ว ย่อมจะเป็นการลงโทษแก่บุคคลอืนในครอบครัว 

ทีไม่ได้กระทําความผิดด้วย  อนัเป็นการกระทบต่อเศรษฐกิจของผูต้ ้องโทษและครอบครัว 

อยา่งแทจ้ริง  นอกจากนี ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัการ

ในเรือนจาํอีกดว้ย 

ประการทีสอง ผลกระทบทางสังคม  การถูกตัดขาดจากสังคมภายนอก ทําให้ 

เป็นอุปสรรคสาํคญัในการปรับตวัคืนสู่สงัคมเมือพน้โทษ  โดยเฉพาะกรณีทีจาํคุกมาเป็นเวลานาน  

จะทาํใหผู้ต้อ้งโทษลา้หลงัไม่ทนัสมยั  เกิดความรู้สึกขาดความมนัใจ นอกจากนี การอยู่ในเรือนจาํ

ทาํใหถ้กูบงัคบัตอ้งคบหาสมาคมกบัผูก้ระทาํความผิดติดนิสัย ทาํให้ไดรั้บการถ่ายทอดสิงเลวร้าย 

ไปมากกว่าก่อนช่วงเวลาไม่ไดจ้าํคุกในเรือนจาํ 

ประการทีสาม ผลกระทบต่อผูต้ ้องโทษจาํคุก  โดยในระหว่างได้รับโทษจะต้อง 

ถูกจาํกัดเสรีภาพทาํให้คุณลกัษณะเฉพาะตัวเสียไป  ถูกรังเกียจจากสังคมภายนอก  ขาดความ 

เป็นอิสระ  มีความเครียดจากปัญหาความแออดัของเรือนจาํ  มีแนวโน้มหยาบกระด้างและใช้ 

ความรุนแรง  ส่วนภายหลงัได้รับการปล่อยตัวจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนขีคุก  ถูกปฏิบัติไม่ดี 

จากสังคม ทาํให้ยากแก่การดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  มกัได้รับการปฏิเสธเข้าทาํงาน 

รวมทงัหน่วยงานของรัฐก็ยงัมีขอ้จาํกดัสาํหรับผูต้อ้งโทษจาํคุกในการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

 ประการสุดทา้ย  ผลกระทบต่อครอบครัว  ทาํให้ชือเสียงของวงศต์ระกูลเสือมเสียไป  

โดยเฉพาะบุตรของผูพ้น้โทษจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา  มีแนวโนม้จะกระทาํความผิดอนัเกิดมาจาก

แรงกดดนัดา้นต่างๆ  
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ทงันี ศาลอุทธรณ์จึงพิจารณาผลกระทบดงักล่าวประกอบกบัประวติัการกระทาํผิด 

และภูมิหลังของผูก้ระทําความผิดแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าจ ําเลยได้รับโทษจําคุกมาก่อน  

ประกอบกับจาํเลยอายุ 37 ปี มีบุตรสาว 1 คน ขณะกระทาํความผิดอายุไม่ถึง 1 ขวบ การจาํคุก 

ระยะสันเพียง 2 เดือนตามคําพิพากษาของศาลชันต้น  ก่อให้เกิดผลเสียตามมา สมควร 

ให้โอกาสแก่จาํเลยในการใชชี้วิตอยู่นอกเรือนจาํ เพือปรับปรุงตนเป็นพลเมืองดี ตลอดจนเลียงดู 

ให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตรและบุคคลในครอบครัว  อีกทังยงัสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

ของขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขังหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขัง  

ขอ้ 61 ทีมีสาระสําคัญว่า  เมือพิพากษาผูก้ระทาํความผิดหญิง ศาลต้องมีอาํนาจในการพิจารณา 

เหตุบรรเทาโทษ เช่น การไม่มีประวติัอาชญากร และความไม่รุนแรงทีสัมพนัธ์กนัและลกัษณะของ

การกระทาํความผดิทางอาญา ควบคู่ไปกบัภาระหนา้ทีของผูห้ญิงในการดแูลครอบครัวและภูมิหลงั

ทั วไป แต่เพือใหจ้าํเลยหลาบจํา  จึงลงโทษในทางทรัพย์สินแทนการลงโทษจําคุกด้วยการ 

ลงโทษปรับ อีกสถานหนึง  และให้คุมประพฤติจําเลยไว้ด้วย   ศาลอุทธรณ์จึงพิพากษา 

แก้คาํพิพากษาของศาลชนัตน้ให้ปรับจาํเลย 2,500 บาท โทษจาํคุก 2 เดือนให้รอการลงโทษไว ้ 

2 ปีนับแต่วนัอ่านคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ให้จาํเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 

ทุก 2 เดือนเป็นเวลา 1 ปี หากไม่ชาํระค่าปรับใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29  

ดงัจะเห็นไดถึ้ง การนํามาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกมาใชก้ับจาํเลยซึงเป็นหญิง 

มีบุตรในวยัพึงพิงให้ได้รับโทษทางเลือกอืนแทนการจําคุก  เพราะการจําคุกผูก้ระทําผิดหญิงผูนี้ 

จะมีผลกระทบต่อตัวหญิงเอง ครอบครัวและสังคมด้วย  ทังนี ศาลได้นํามาตรการลงโทษ 

ทางทรัพยสิ์น คือ โทษปรับ อนัเป็นมาตรการลงโทษทางเลือกตามทีกาํหนดไวใ้นกฎมาตรฐาน 

ขนัตาํขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (The Tokyo Rules) และแมจ้ะไม่ได ้

นาํมาตรการลงโทษระดบักลางหรือมาตรการลงโทษในชุมชนในส่วนของการจาํกดัเสรีภาพไวใ้น 

ทีอยู่อาศยัมาใช้  แต่การคุมประพฤติก็เป็นมาตรการลงโทษระดับกลางหรือมาตรการลงโทษ 

ในชุมชนมาตรการหนึงทีต่างประเทศนิยมใชใ้นการเลียงโทษจาํคุกในเรือนจาํ อนัแสดงให้เห็นไดว้่า 

คาํพิพากษานี เป็นคาํพิพากษาทียอมรับหลกัการตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อ

ผูต้ ้องขังหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขังมาใชใ้นหน่วยงานของศาลอนัเป็นองค์กรทางด้าน 

ตุลาการอยา่งแทจ้ริง 
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.   แนวคดิเกยีวกบัการจาํกดัเสรีภาพผู้กระทําผดิหญิงไว้ในทีอยู่อาศัย 

. .   ความหมายของการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

การจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยเป็นมาตรการทีก ําหนดให้ผู ้กระทําความผิด 

อยู่ในบา้นของตนเองทุกวนัในช่วงเวลาหนึง หรือตลอดเวลา  จะออกนอกบา้นไดเ้ฉพาะกรณีไป

ทาํงาน ไปศึกษาเล่าเรียน หรือรับคาํปรึกษาแนะนาํ  ซึงมีวิธีการตรวจสอบผ่านทางโทรศพัท์และ 

การออกไปสอดส่องทีบา้น หรือผา่นทางเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ Electronic Monitoring134  

. .   วตัถุประสงคข์องการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

. . .  เพือลดจาํนวนผูต้อ้งขงัภายในเรือนจาํใหล้ดน้อยลง เพือแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ 

. . .  เพือลดค่าใชจ่้ายของการจาํคุก  แมว้่าเงินงบประมาณบางส่วนจะถูกนาํไปใชก้บั

การจดัซือเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Monitoring แต่ก็ยงัมีค่าใชจ่้ายน้อยกว่าการจาํคุก

ภายในเรือนจาํ  อีกทงับางกรณีผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งเป็นคนออกค่าใชจ่้ายในส่วนนีเองทงัหมด

หรือบางส่วน135 

. . .   การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นการให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดกลบัตวั

เป็นคนดีในสังคม136  เนืองจากวตัถุประสงค์ของการลงโทษประการหนึง  คือ การแกไ้ขฟืนฟู

ผูก้ระทาํความผดิใหก้ลบักลายเป็นคนดี  การทีใหก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัจะช่วยลดปัญหา

การเรียนรู้ความเป็นอาชญากรภายในเรือนจาํ ป้องกนัการแลกเปลียนเรียนรู้ต่างๆ รวมทังช่วย 

ลดผลกระทบทีเกิดจากการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํอีกหลายประการดว้ย 

. .   รูปแบบของการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัอาจกาํหนดตลอดเวลาหรือบางช่วงระยะเวลาตามที

ศาลจะกาํหนด ซึงมีวิธีตรวจสอบผา่นทางโทรศพัท ์หรืออาจจะส่งเจา้หน้าทีไปสอดส่องทีพกัอาศยั 

หรืออาจควบคุมผ่านทางเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Monitoring137 ซึงมีการใช้อยู ่ 

2 แบบ คือ การติดต่อแบบต่อเนือง (Continuous contact) และการติดต่อแบบกาํหนด (Programmed  

                                                             
  134 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการลงโทษระดบักลางมาใช้เพือเป็นมาตรการ

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย  (น.35).  เล่มเดิม. 

  135 จาก มาตรการบงัคับโทษกักขงัในสถานทีอืนซึงมิใช่สถานทีกักขงั (น. ),  โดย เบญจพร  สันติเวส, 

2550, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . ลิขสิทธิ 2553 โดย มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

  136 แหล่งเดิม. 

  137 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการลงโทษระดบักลางมาใช้เพือเป็นมาตรการ

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย  (น.35).  เล่มเดิม. 
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contact)138 ซึงการติดต่อแบบต่อเนือง (Continuous contact)  คือ  การให้ผูก้ระทาํความผิดสวมอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญาณผ่านตัวรับ (Receiver)  ทีต่อกับโทรศัพท์ทีบ้านของบุคคลนัน   

หากผูก้ระทาํผิดออกนอกเขตบ้าน  อุปกรณ์จะส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์ไปยงัศูนยค์วบคุม139  

ส่วนการติดต่อแบบกาํหนด (Programmed  contact)  เป็นวิธีทีให้คอมพิวเตอร์จากศูนยค์วบคุมสุ่ม

หมุนหมายเลขแบบอตัโนมติัไปยงัผูก้ระทาํผดิทีถกูการจาํกดัเสรีภาพไวที้อยูอ่าศยั  เพือตรวจสอบว่า

ยงัอยู่ในทีอยู่อาศยัของตนเองหรือไม่  โดยคอมพิวเตอร์จะเช็คเสียงของผูรั้บสายด้วยว่าเป็นของ

ผูก้ระทาํความผดิ  ซึงก่อนจะเขา้โปรแกรมจะมีการบนัทึกเสียงของผูก้ระทาํผิดเก็บไวล่้วงหน้าใน

คอมพิวเตอร์ของศนูยค์วบคุมเพือเปรียบเทียบ  หรืออาจใชเ้ครืองตรวจสัญญาณแบบมือถือเพือดูว่า

ผูก้ระทาํความผดิอยูใ่นบา้นหรือไม่  โดยเจา้หนา้ทีไม่ตอ้งเขา้ไปในตวับา้นดว้ยตนเอง 140 

                                                             
  138 แหล่งเดิม. 

  139 แหล่งเดิม. 

 140  แหล่งเดิม. 
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บทที 3 

การจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ปรากฏตามกฎหมายของประเทศองักฤษ  ในลกัษณะ

ของมาตรการลงโทษในชุมชน (Community sentence) กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เป็นส่วนหนึง

ของมาตรการลงโทษระดบักลาง (Intermediate,Punishment) และปรากฏเป็นมาตรการลงโทษแก่

ผูก้ระทาํความผิด โดยใช้การควบคุมด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตามประกฎหมายอาญาและ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรังเศส  ส่วนบทบญัญติัในส่วนทีเกียวกบัโทษทีศาลมี

คาํสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดทงัชายและหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยัของประเทศเยอรมนี และ

ญีปุ่น ซึงเป็นประเทศทีประสบความสาํเร็จในเรืองของการจดัการกบัปัญหาผูต้อ้งขังลน้เรือนจาํ  

ไม่ปรากฏว่ามีการกาํหนดการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นมาตรการลงโทษทีให้ศาลใชล้งแก่

ผูก้ระทาํความผิด ทงันี ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีได้แบ่งโทษทางอาญาออกเป็นโทษทาง

อาญาหลกัและโทษทางอาญาขา้งเคียง  โดยโทษทางอาญาหลกัจะเป็นโทษทางอาญาทีจะถูกตดัสินไว้

ในคาํพิพากษาของศาลในคดีอาญาเท่านนั ในขณะทีโทษทางอาญาขา้งเคียงจะถูกตดัสินโดยรวมอยู่

กบัโทษทางอาญาหลกัเท่านนั141  ส่วนมาตรการใหม่ๆ ตามกฎหมายอาญา  อย่างเช่น การห้ามขบัขี

ยานพาหนะ  การทาํงานเพือประโยชน์สาธารณะ  การขงัอยู่ภายในบา้นโดยควบคุมดว้ยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ไดถ้กูนาํมาบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา142  และในส่วนของประเทศญีปุ่น 

ไดแ้บ่งประเภทของโทษ แบ่งออกไดเ้ป็น 7 ประเภท ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาญีปุ่น ไดแ้ก่  ประหารชีวิต จาํคุกโดยบงัคบัใชแ้รงงาน จาํคุกโดยไม่บงัคบัใชแ้รงงาน 

ปรับ กกัขงั ปรับเล็กน้อย ริบทรัพยสิ์น143 ไม่ปรากฏว่ามีการกาํหนดให้การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศยัเป็นโทษตามกฎหมายอาญาญีปุ่นแต่อยา่งใด 

                                                             
  141 จาก รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัย เรือง ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดชันโทษ

และการนาํไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา  (น.179). โดย สถาบนัวิจยัและใหค้าํปรึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2549, ลิขสิทธิ 2549 โดย สถาบนัวิจยัและใหค้าํปรึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

  142 แหล่งเดิม.   

  143 แหล่งเดิม.  
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ในบทนี จึงจะไดท้าํการศึกษาถึงหลกักฎหมายทีเกียวกบัการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศยัของประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรังเศส ดงันี 

 

3.1  กฎหมายองักฤษ 

กฎหมายองักฤษเป็นประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law)  

มีแนวคิดในการลงโทษ รวมถึงบทบญัญติัตามกฎหมายทีมีลกัษณะทีให้จาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศยั ดงันี144 

ตามกฎหมายองักฤษเดิม ไดแ้บ่งประเภทความผิดออกเป็นสามประเภท คือ ความผิด

อุกฉกรรจ ์(felony) ความผดิ misdemenours และ petty offences ต่อมาถกูยกเลิกไป และมาแบ่งเป็น

ประเภทความผดิโดยถือตามวิธีพิจารณา  โดยแยกเป็น ความผดิทีตอ้งพิจารณาในศาล Crown  Court 

และมีคณะลูกขุนเป็นผูพิ้จารณาปัญหาขอ้เท็จจริงทีเรียกว่า offences triable only indictment กบั

ความผดิทีพิจารณาโดยรวบรัด โดยศาล magistrate เรียกว่า offences triable summarily และประเภท

ทีสามารถพิจารณาโดยรวบรัดหรือโดย indictment ก็ได้145 (offences triable either way)  นอกจากนี

ยงัมีการแบ่งความผิดอีกลกัษณะหนึง โดยแบ่งตาม Criminal Act 1967 โดยแยกเป็น ความผิดที 

อาจจบัไดโ้ดยไม่มีหมายจบั arrestable offences และความผิดทีไม่อาจจบัไดโ้ดยไม่มีหมายจบั ถา้ไม่ใช่

ความผดิซึงหนา้ (non arrestable offences)146 

ในปัจจุบนั กฎหมายองักฤษกาํหนดความผดิไวโ้ดยกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร(statutory 

offences) โดยมีกฎหมายบญัญัติว่าด้วยความผิดอาญาโดยเฉพาะ เช่น the Criminal Act 1967  

the Criminal law Act 1977, the Abortion Act 1967, the Crime and Disorder Act 1998, Offences 

Against the Person Act 1986, Theft Act 1968 และ Theft Act 1978, Sexual Offences Act , 1956 , 

1967, 1985,2003, Terrorism Act 2002, Terrorism Act 2006, Anti-Terrorism , Crime and Security 

Act 2001,เป็นตน้  และความผิดทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายพิเศษอีกหลายฉบบั เช่น Firearms Act 

1968, Drug Trafficking Act 1994, Obscene Publications Act 1959, War Crime Act, 1991, 

Football Offence Act 1991 , Police and Criminal Evidence Act 1984 เป็นตน้ ซึงความผิดตามที

บญัญติัไวใ้นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรไดก้าํหนดโทษไว ้เพือใหศ้าลกาํหนดโทษ บางฐานความผิด

เป็นการกาํหนดโทษไวต้ายตวับางฐานความผิดกาํหนดอตัราโทษขนัสูง และบางความผิดกาํหนด

โทษทีใหศ้าลขนัตาํไว ้ แต่ส่วนใหญ่เป็นการอตัราโทษขนัสูง  เพือเปิดโอกาสให้ศาลใชดุ้ลพินิจใน

                                                             
  144 แหล่งเดิม.  

  145 Matrin Wasik (อา้งถึงใน  สถาบนัวิจยัและใหค้าํปรึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549, น.63).  

  146 John Sprack (อา้งถึงใน  สถาบนัวิจยัและใหค้าํปรึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549, น.63). 
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การกาํหนดโทษ ทีเรียกว่า กระบวนการกาํหนดโทษ sentencing process โดยศาลจะกาํหนดโทษให้

เหมาะสมกบัความร้ายแรงของความผดิและสภาพของตวัผูก้ระทาํความผิด  โดยคาํนึงถึงเป้าหมาย

ในการลงโทษเพือป้องกนัสงัคมใหป้ลอดภยัและแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํความผดิตาม  ดงันนั  กฎหมาย

องักฤษจึงไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑก์ารกาํหนดโทษของศาล และอาํนาจศาลทีจะกาํหนดโทษในแต่ละ

ประเภทไว ้เพือใหศ้าลใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารกาํหนดโทษกฎหมายเหล่านี ไดแ้ก่ Crime (Sentences) 

Act 1997, Criminal Justice Act 1967, Criminal Justice Act1991 และฉบบัปัจจุบนั Criminal Justice 

Act 2003, Magistrates Court Act 1980, Power of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, Children and 

Young Person Act 1933, 1969 , Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999  เป็นตน้ 

องักฤษไดป้รับปรุงและพฒันากระบวนยติุธรรมทางอาญาและการกาํหนดโทษตลอดมา 

โดยมีการศึกษาวิจยัและวิเคราะห์สถิติของคาํพิพากษาของศาลเพือประเมินและวิเคราะห์แนวโน้ม

ในการกาํหนดโทษของความผดิและการใชม้าตรการลงโทษทีมีอยู่ในกฎหมาย และประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานยติุธรรมและกระบวนการแกไ้ขบาํบดัผูก้ระทาํความผดิ  สาํหรับงานวิจยัเกียวกบั

พฒันาการของการกาํหนดโทษได้ศึกษาเพือค้นหามาตรการให้การลงโทษสอดคลอ้งกับหลกั 

ความเสมอภาค ยติุธรรมและเป็นทียอมรับต่อสงัคมว่ากระบวนการยุติธรรมมีความสามารถในการ

แกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดและป้องกันสังคมให้พน้จากการกระทาํความผิดของอาชญากรรม   

ซึงกฎหมายหลกัทีกาํหนดหลกัเกณฑก์ารลงโทษของศาลในปัจจุบนัมีกฎหมายหลกัอยูส่ามฉบบั คือ 

the Criminal Justice Act 1991 หรือ  “CJA 1991”  กฎหมายฉบบันีกาํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนดโทษ

ของศาล โดยใหค้าํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการพิจารณาว่าโทษทีร้ายแรงควรไดรั้บการลงโทษร้ายแรง

ตามสดัส่วน  กฎหมายฉบบัทีสองคือ  the Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000 หรือ 

“PCC (S)A 2000” โดยประมวลมาตรการในการบังคบัใชก้ฎหมายอาญาให้อยู่ในกฎหมายฉบับ

เดียวกันเพือให้การบังคับโทษเป็นไปโดยเหมาะสมกับความผิดและผูก้ระทําความผิดและ 

ในทา้ยทีสุดมีการปรับปรุงกระบวนการกาํหนดโทษฉบบัล่าสุด ซึงมีหลกัเกณฑ์ทีแกไ้ขหลกัเกณฑ์

การลงโทษและดุลพินิจในการกาํหนดโทษทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายสองฉบบัแรก  และมีผลใชท้วั 

สหราชอาณาจกัร โดยขยายหลกัเกณฑบ์างเรืองไปใชก้บัความผดิในไอแลนดเ์หนือและสกอตแลนดด์ว้ย 

กฎหมายฉบบัทีสามนี คือ the Criminal Justice Act 2003 หรือ “CJA 2003”โดยถือเป็นกฎหมายหลกั

ทีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการกาํหนดโทษทีมีในองักฤษ 

3.1.1  รูปแบบและประเภทของโทษตามกฎหมายองักฤษ 

ตามกฎหมายของประเทศองักฤษแบ่งโทษออกเป็น 2 ประเภท ดงันี 

3.1.1.1 โทษทีจาํกดัเสรีภาพใหอ้ยูใ่นสถานทีควบคุมตามกฎหมาย (custodial sentence) 
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โทษทีมีลกัษณะเป็นการจาํกัดเสรีภาพตามกฎหมายองักฤษแบ่งออกเป็นโทษจาํคุก 

(Imprisonment) และโทษกกัขงั (Detention) โดยโทษจาํคุกมีกาํหนดระวางโทษไวต้ามความผดิฐานต่าง  ๆ

โดยมีหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น การลงโทษจาํคุกซึงมีระยะเวลาน้อยกว่า ๑๒ เดือน การมีคาํพิพากษา 

ให้รอการลงโทษ (Suspended Sentence) และการลงโทษจําคุกผ่อนส่งหรือจําคุกสุดสัปดาห์ 

(Intermittent Custody Order)147 

3.1.1.2 โทษทีศาลออกคาํสงัใหผู้ก้ระทาํความผดิถกูลงโทษในชุมชน(community sentence)  

ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 2003 หรือ Criminal Justice Act 

2003 ได้ระบุประเภทของคาํสั งลงโทษในชุมชน (community orders) 12 คาํสั ง โดยกาํหนด

หลกัเกณฑ์ให้ใช้คาํสั งดังกล่าวกับบุคคลทีมีอายุตังแต่ 16 ปี ทีถูกตัดสินว่ากระทาํความผิด 

โดยศาล ซึงคาํสงัทีจะถกูนาํมาใชบ้งัคบันีอาจใชเ้พียงแค่คาํสงัเดียวหรือหลายคาํสงัก็ได้148  ดงันี 

1)  คาํสงัใหท้าํงานโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน (unpaid work requirement) 

2)  คาํสงัใหก้ระทาํการอยา่งหนึงอยา่งใด (activity requirement) 

3)  คาํสงัใหเ้ขา้โปรแกรม (programmer requirement) 

4)  คาํสงัหา้มกระทาํการอยา่งหนึงอยา่งใด (prohibited activity requirement) 

5)  คาํสงัหา้มออกนอกสถานที (curfew requirement) 

6)  คาํสงัหา้มเขา้สถานทีหรือเขตกาํหนด (exclusion requirement) 

7)  คาํสงัใหอ้ยูใ่นสถานทีกาํหนด (residence requirement) 

8)  คาํสงัใหบ้าํบดัรักษาโรคจิต (mental health treatment requirement) 

9)  คาํสงัใหบ้าํบดัฟืนฟกูารติดยาเสพติด (drug rehabilitation requirement) 

10) คาํสงัใหฟื้นฟผููติ้ดสุรา (alcohol treatment requirement) 

11) คาํสงัใหอ้ยูใ่นการคุมประพฤติ (supervision requirement) 

12) คาํสงัใหเ้ขา้ศนูยฝึ์กอบรม (attendance centre requirement) 

จะเห็นไดว้่า คาํสั งลงโทษในชุมชนนีผูก้ระทาํความผิดจะไม่ต้องถูกควบคุมไวใ้น

สถานทีทีถูกกาํหนดไวอ้ย่างเช่นเรือนจาํหรือสถานกักขัง  แต่จะใช้ชุมชนเป็นสถานทีในการ 

ปฏิบติัตามโทษทีไดรั้บ ซึงโทษทีมีลกัษณะเป็นคาํสั งนีผูก้ระทาํความผิดต้องปฏิบติัตาม โดยมี 

 

                                                             
  147 จาก รายงานฉบบัสมบรูณ์ เรือง การบงัคับใช้โทษทางอาญาประเภทอืนทีมิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย. (น.39), โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554. ลิขสิทธิ 2554 โดย คณะนิติศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  148 Criminal Justice Act 2003 (CJA 2003) มาตรา 147 (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, น.73). 
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พนกังานคุมประพฤติหรือเจา้พนกังานอืนเป็นผูค้วบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามคาํสั ง ทงันี หากภายหลงั

ปรากฏว่าผูก้ระทาํความผดิไม่ปฏิบติัตามเงือนไขของคาํสงัทีศาลกาํหนด ผูก้ระทาํความผิดก็อาจจะ

ไดรั้บการลงโทษจาํคุกได้149 

3.1.2  การลงโทษในชุมชน โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

จากการศึกษาหลกักฎหมายประเทศองักฤษ พบว่า มีบทบัญญติัทีเกียวข้องกับการ

ลงโทษในชุมชน โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั150  ดงันี 

3.1.2.1  ก าร ลง โท ษในชุ มช น โด ยก าร จํา กัด เ สรี ภา พไ ว้ในที อยู่ อา ศัย ตา ม

พระราชบญัญติัว่าดว้ยกระบวนการยติุธรรม ค.ศ. 2003 (The Criminal Justice Act 2003) 

1) หลกัเกณฑแ์ละเงือนไข 

พระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 2003 (The Criminal Justice  

Act 2003) มาตรา 147151 ได้ให้ความหมายของคาํพิพากษาให้ลงโทษโดยชุมชน (community 

sentence) ว่าหมายถึง คาํพิพากษาซึงประกอบไปด้วยคาํสั งให้ลงโทษโดยชุมชน (a community 

orders) หรือคาํสงัแกไ้ขฟืนฟผููก้ระทาํผดิทีเป็นเด็กและเยาวชน (a youth rehabilitation sentence)  

ศาลจะมีคาํพิพากษาลงโทษโดยชุมชนเพือให้มีผลบังคับแก่ผูก้ระทําความผิดได้ก็ต่อเมือเป็น

ความผดิทีมีโทษใหจ้าํคุก หรือกรณีทีศาลกาํหนดแทนโทษปรับมาก่อนตามมาตรา 151(2)  และศาล

เห็นว่า ความผิดอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายความผิดรวมกัน หรือประกอบกับความผิดนันมี 

ความร้ายแรงเพียงพอสาํหรับการใช้คาํพิพากษาลงโทษโดยชุมชนนัน152 และศาลตอ้งพิจารณาแลว้

เห็นสมควรแลว้ว่ามีความเหมาะสมทีสุดทีจะใชบ้งัคบัแก่ผูก้ระทาํความผิด และหากเป็นกรณีทีเกียวขอ้ง

กบัการจาํกดัเสรีภาพใดๆ ของผูก้ระทาํความผิด ศาลจะตอ้งพิจารณาแลว้ว่าสามารถเทียบเท่าได ้

กบัความร้ายแรงของความผดิทีเกิดขึนดว้ย  

กรณีคําพิพากษาสําหรับผู ้กระทําความผิดติดนิสัยซึงเคยต้องโทษปรับมาก่อน  

หมายถึง เมือผูก้ระทาํความผิดมีอายุตงัแต่ 18 ปีขึนไปถูกพิพากษาว่าไดก้ระทาํความผิด (เรียกว่า 

ความผิดในปัจจุบนั) ผูก้ระทาํความผิดได้กระทาํความผิดเมืออายุเกิน 16  ปีมาแลว้ไม่น้อยกว่า  
                                                             
  149 การจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ  (น. 73-74).  เล่มเดิม. 

  150 รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัย เรือง ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดชันโทษและ

การนาํไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา  (น. 4).  เล่มเดิม. 

  151 Section 147  Meaning of “community sentence” etc. 

(1) In this Part “community sentence” means a sentence which consists of or includes 

(a) a community order (as defined by section 177), or 

(c) a youth rehabilitation order. 
152 Criminal Justice Act 2003, Section 148.  (อา้งถึงใน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554, น.45).  
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3 ครัง และถูกศาลพิพากษาลงโทษเฉพาะโทษปรับ (โดยไม่คาํนึงถึงคาํสั งให้ชดใชค่้าสินไหมทดแทน) 

ดงันี ศาลจะตอ้งไม่พิจารณาว่าความผดิในปัจจุบนัมีความร้ายแรงเพียงพอทีจะมีคาํพิพากษาลงโทษ

โดยชุมชนและเมือศาลพิจารณาจากพฤติการณ์ทงัหมดแลว้ (รวมถึงลกัษณะของการกระทาํความผิด

ครังก่อนและเวลาทีผา่นพน้มาตงัแต่การพิพากษาลงโทษนันๆ) เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพือความ

ยติุธรรม ศาลอาจมีคาํสงัใหล้งโทษโดยชุมชนแทนการกาํหนดโทษปรับในความผดิในปัจจุบนัได้153

ทงันี ตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 150A (1)(a)(b) ประกอบมาตรา 151 (1)(2) และมาตรา 148 (1)(2)  

ทีบญัญติัว่า 

“มาตรา 150A154 ใหมี้คาํสงัลงโทษผูก้ระทาํผดิในชุมชนไดเ้ฉพาะกรณีความผิดทีมีโทษ

จาํคุกหรือผูก้ระทาํผดิทีรับโทษปรับก่อนหนา้นีติดต่อกนั  

(1) อาํนาจในการมีคาํสงัลงโทษผูก้ระทาํผดิในชุมชนจะใชไ้ดเ้ฉพาะในความผดิทีเป็น  

(a) ความผดิอาญามีโทษจาํคุก หรือ  

(b) ในกรณีอืนใดทีมาตรา 151 (2) ใหอ้าํนาจในการมีคาํสงัเช่นว่านนั...” 

“มาตรา 151155 คาํสงัให้ลงโทษผูก้ระทาํผิดในชุมชนหรือคาํสั งแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด 

ทีเป็นเด็กและเยาวชน สาํหรับผูก้ระทาํผดิทีรับโทษปรับก่อนหนา้นีติดต่อกนั  

                                                             
  153 รายงานฉบบัสมบรูณ์ เรือง การบังคับใช้โทษทางอาญาประเภทอืนทีมิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย  (น.44-45).  เล่มเดิม. 

  154 The National Archives on behalf of HM Government.  (n.d.).  Criminal Justice Act 2003.  Retrieved 

August 30 , 2014, from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ / /contents . 

 Section 150A Community order available only for offences punishable with imprisonment or for 

persistent offenders previously fined 

   (1) The power to make a community order is only exercisable in respect of an offence if 

(a) the offence is punishable with imprisonment; or 

(b) in any other case, section 151(2) confers power to make such an order... 

  155 Section 151 Community order or youth rehabilitation order for persistent offender previously fined 

   (1) Subsection (2) applies where 

(a) a person aged 18 or over is convicted of an offence (“the current offence”), 

(b) on three or more previous occasions he has, on conviction by a court in the United Kingdom of any 

offence committed by him after attaining the age of 16, had passed on him a sentence consisting only of a fine, and 

(c) despite the effect of section 143(2), the court would not (apart from this section) regard the 

current offence, or the combination of the current offence and one or more offences associated with it, as being 

serious enough to warrant a community sentence. 
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(1) อนุมาตรา (2) ใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปนี 

(a) บุคคลใดทีมีอาย ุ18 ปีหรือมากกว่าถกูพิพากษาว่ามีความผดิ (“ความผดิปัจจุบนั”) 

(b) ผูก้ระทาํผดิไดรั้บการลงโทษโดยศาลใดในสหราชอาณาจกัรในความผิดใดเขาได้

กระทาํลงขึนในเหตุการณ์ก่อนหน้านันสามครังขึนไป ภายหลงัจากทีมีอายุ 16 ปีทีถูกพิพากษา 

ลงโทษปรับเท่านนั และ  

(c) อย่างไรก็ดี ผลของมาตรา 143(2) (นอกจากมาตรานี) ศาลอาจไม่พิจารณาถึง

ความผดิปัจจุบนัหรือความผดิปัจจุบนัหลายบทรวมกนั และความผดิหนึงฐานขึนไป ซึงเกียวขอ้งกบั

ความผดิทีมีความร้ายแรงพอใหมี้คาํพิพากษาจาํคุก 

(2) ศาลอาจมีคาํสั งให้ลงโทษผูก้ระทาํผิดในชุมชน ในเรืองความผิดปัจจุบันแทนการ

กาํหนดโทษปรับหากศาลพิจารณาว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติการณ์ทงัปวง รวมถึงขอ้เท็จจริงที

กาํหนดในขอ้ย่อย (3) ซึงน่าจะเป็นไปเพือประโยชน์ในการอาํนวยความยุติธรรมในการมีคาํสั ง

เช่นนนั...” 

“มาตรา 148156 ขอ้จาํกดัในการพิพากษาใหล้งโทษผูก้ระทาํผดิในชุมชน  

(1) ศาลใดตอ้งไม่มีการพิพากษาใหล้งโทษผูก้ระทาํผดิในชุมชนต่อผูก้ระทาํผิดคนใด เวน้แต่

ศาลจะเห็นว่า ความผดิอาญานนัหรือความผดิหลายบทรวมกนันนั และความผิดหนึงฐานหรือมากกว่า

ซึงเกียวขอ้งกบัความผดินนัร้ายแรงพอใหมี้คาํพิพากษาเช่นว่านนั  

 

                                                                                                                                                                              
   (2) The court may make a community order in respect of the current offence instead of imposing a fine if it 

considers that, having regard to all the circumstances including the matters mentioned in subsection (3), it 

would be in the interests of justice to make such an order... 

  156 Section 148 Restrictions on imposing community sentences 

  (1) A court must not pass a community sentence on an offender unless it is of the opinion that the 

offence, or the combination of the offence and one or more offences associated with it, was serious enough to 

warrant such a sentence. 

  ( ) Where a court passes a community sentence 

(a) the particular requirement or requirements forming part of the community order , or, as the 

case may be, youth rehabilitation order, comprised in the sentence] must be such as, in the opinion of the court, 

is, or taken together are, the most suitable for the offender, and 

(b) the restrictions on liberty imposed by the order must be such as in the opinion of the court are 

commensurate with the seriousness of the offence, or the combination of the offence and one or more offences 

associated with it… 
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( ) เมือศาลใดมีคาํพิพากษาใหล้งโทษผูก้ระทาํผดิในชุมชน 

(a) ขอ้กาํหนดเฉพาะหรือข้อกาํหนดประกอบขึนเป็นส่วนหนึงของคาํสั งลงโทษ

ผูก้ระทาํผิดในชุมชนบางส่วน หรือคําสั งแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํผิดทีเป็นเด็กและเยาวชนทีรวม 

ในคาํพิพากษานัน แลว้แต่กรณี ต้องเป็นหรือรวมกันเป็นไปตามสมควรแก่ผูก้ระทาํความผิด 

มากทีสุด ทงันี ตามความเห็นของศาล และ  

(b) ขอ้จาํกดัในเรืองเสรีภาพทีกาํหนดในคาํสั งนันตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรง

ของความผิดอาญานัน หรือความผิดหลายบทรวมกันนัน และความผิดหนึงฐานหรือมากกว่า 

ซึงเกียวขอ้งกบัความผดินนั ทงันี ตามความเห็นของศาล...” 

อยา่งไรก็ดี ศาลไม่อาจมีคาํพิพากษาลงโทษโดยชุมชนไดห้ากว่า ความผิดนันมีกฎหมาย

กาํหนดคาํพิพากษาไวแ้น่นอนตายตวัแลว้ หรือกรณีการมีคาํพิพากษาจาํคุกในความผดิเกียวกบัอาวุธ

ปืนในบางฐานความผิดตาม the Firearms Act 1968  หรือกรณีมีคาํพิพากษาจาํคุกในกรณีกระทาํ

ความผดิซาํโดยผูก้ระทาํความผดิทีมีอายตุงัแต่ 18 ปีขึนไป หรือความผดิทีทีก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่สาธารณะบางฐานความผดิหรือความผิดบางฐานทีมีอตัราโทษให้จาํคุกหรือกกัขงัตลอดชีวิต157 

ดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 150 ความว่า  

“มาตรา 150158 ห้ามมิให้มีคาํพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํผิดในชุมชนในการตัดสินคดี 

ทีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย  

หา้มมิใหใ้ชอ้าํนาจในการออกคาํสั งลงโทษผูก้ระทาํผิดในชุมชนหรือคาํสั งแกไ้ขฟืนฟู

ผูก้ระทาํผดิทีเป็นเด็กและเยาวชนในความผดิใดความผดิหนึงในการตดัสินคดีซึง 

                                                             
  157 Criminal Justice Act 2003, Section 150. (อา้งถึงใน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554, น.45). 

  158  Section 150 Community sentence not available where sentence fixed by law etc. 

  The power to make a community order or youth rehabilitation order is not exercisable in respect of an 

offence for which the sentence 

   (a) is fixed by law, 

   (b) falls to be imposed under section 51A(2) of the Firearms Act 1968 (c. 27) (required custodial 

sentence for certain firearms offences), 

  (c) falls to be imposed under section 110(2) or 111(2) of the Sentencing Act (requirement to impose 

custodial sentences for certain repeated offences committed by offenders aged 18 or over) 

   (ca) falls to be imposed under section 29(4) or (6) of the Violent Crime Reduction Act 2006 (required 

custodial sentence in certain cases of using someone to mind a weapon), or 

  (d) falls to be imposed under section 225(2) or 226(2) of this Act (requirement to impose sentence of 

imprisonment for life or detention for life) 
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(a) ถกูกาํหนดไวต้ามกฎหมาย  

(b) เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 51A(2) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน 1968 (the 

Firearms Act 1968) (c. 27) (คาํพิพากษาให้คุมขงัทีกาํหนดไวส้าํหรับความผิดเกียวกบัอาวุธปืน 

บางประเภท)   

(c) เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 110(2) หรือ 111(2) แห่งพระราชบญัญติัการพิพากษาคดี 

(the Sentencing Act) (บทบญัญติัทีกาํหนดใหมี้คาํพิพากษาให้คุมขงัสาํหรับการกระทาํความผิดซาํ 

ทีกระทาํลงโดยผูก้ระทาํผดิทีมีอาย ุ18 ปีขึนไป)  

(ca) เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 29(4) หรือ (6) แห่งพระราชบัญญัติการลด

อาชญากรรมร้ายแรง 2006 (the Violent Crime Reduction Act 2006) (คาํพิพากษาใหคุ้มขงัทีกาํหนด

ไวใ้นบางกรณีทีใชก้บับุคคลบางคนใหร้ะมดัระวงัในเรืองอาวุธ) หรือ  

(d) เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 225(2) หรือ 226(2) แห่งพระราชบัญญัติ นี 

(บทบญัญติัทีกาํหนดใหล้งโทษจาํคุกตลอดชีวิตหรือกกัขงัตลอดชีวิต)” 

2) คาํสงัลงโทษในชุมชน โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

ศาลมีอาํนาจสั งให้ผูก้ระทาํความผิดทีมีอายุตังแต่ 16 ปีขึนไปถูกลงโทษในชุมชน   

โดยคาํสงัทีมีลกัษณะเป็นคาํสงัทีใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั มีดงันี 

ก.  คาํสงัหา้มออกนอกสถานที (curfew  order) 159 

คาํสงัซึงกาํหนดเงือนไขใหผู้ก้ระทาํความผดิจะตอ้งอยูภ่ายในสถานทีใดๆ ทีกาํหนดให้

ภายในช่วงเวลาทีกาํหนด โดยอาจกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดอยู่ในสถานทีต่างๆ ตามแต่ละ

ช่วงเวลา หรือแต่ละวนัก็ได ้

เงือนไขการใชค้าํสงั 

การกาํหนดระยะเวลาตามคาํสั ง ในแต่ละช่วงเวลาต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชวัโมง 

และไม่เกินกว่า 12 ชั วโมงภายใน 1 วนั ในกรณีคาํสั งให้ลงโทษโดยชุมชนและคาํสั งให ้

รอการลงโทษซึงมีการกาํหนดเงือนไขหา้มออกนอกสถานทีดงักล่าวนี ตอ้งกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน

กว่า 6 เดือนนบัแต่วนัทาํคาํสงั  กรณี custody plus order (คาํสงักาํหนดเงือนไข กรณีทีศาลมีคาํสงัให้

ปล่อยตวั)160 ซึงมีการกาํหนดเงือนไขห้ามออกนอกสถานที ตอ้งกาํหนดระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือน 

นบัแต่วบัแรกไดรั้บอนุญาต กรณีคาํสงัให้จาํคุกผ่อนส่งหรือจาํคุกสุดสัปดาห์ (intermittent custody 

order) ซึงมีการกาํหนดเงือนไขห้ามออกนอกสถานที ตอ้งไม่กาํหนดระยะเวลาหากจะเป็นผลให ้

                                                             
  159 รายงานฉบบัสมบรูณ์ เรือง การบังคับใช้โทษทางอาญาประเภทอืนทีมิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย (น.48). เล่มเดิม. 

  160 แหล่งเดิม.  
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จาํนวนวนัรวมทีผูก้ระทาํความผดิตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือนไขคาํสั งเกินกว่าระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด

ตามบทบญัญติัเรืองคาํสงัใหจ้าํคุกผอ่นส่งหรือจาํคุกสุดสปัดาห์   

ก่อนการทาํคาํสั งใด  ๆ ทีมีข้อกาํหนดห้ามออกนอกสถานที ศาลต้องได้รับและ 

พิจารณาขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทีจะกาํหนดตามคาํสั ง และขอ้มูลเกียวกบัทศันคติของบุคคลซึง 

อาจไดรั้บผลกระทบจากการบงัคบัการนันแก่ผูก้ระทาํความผิดดว้ย  ทงันี รวมถึงในกรณีทีศาลมี 

คาํพิพากษาให้รอการลงโทษ โดยกําหนดคาํสั งห้ามออกนอกสถานที (curfew requirement)  

ศาลจะตอ้งมีคาํสั งให้ใชเ้ครืองติดตามตวัอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย  เวน้แต่จะมีกฎหมายห้าม หรือศาล

พิจารณาพฤติการณ์ของคดีแล้วเห็นว่า ไม่สมควรให้มีการใช้เครืองติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์  

แต่ในกรณีทีศาลมีคาํสั งให้ลงโทษโดยชุมชนโดยกาํหนดเงือนไขคาํสั งอืน  ๆ ศาลอาจสั งให้ใช ้

เครืองติดตามตวัอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้161 

ข.  คาํสงัใหอ้ยูใ่นสถานทีทีกาํหนด (residence requirement)162 

คาํสงัใหอ้ยูใ่นสถานทีทีกาํหนด หมายถึง คาํสั งซึงกาํหนดเงือนไขให้ผูก้ระทาํความผิด

ตอ้งอาศยัอยู่ในสถานทีใดสถานทีหนึงทีกาํหนดไวแ้ละตามช่วงเวลาทีกาํหนดในคาํสั ง  คาํสั ง 

อาจกาํหนดไวด้้วยว่า คาํสั งให้อาศยัอยู่ในสถานทีทีกาํหนดต้องไม่เป็นการห้ามมิให้ผูก้ระทาํ

ความผิดอาศยัอยู่ในสถานทีอืนนอกเหนือจากทีกาํหนดไวใ้นคาํสั ง ตามทีเจา้พนักงานทีมีหน้าที

รับผดิชอบใหก้ารอนุญาตไวเ้ป็นกรณีพิเศษ 

เงือนไขการใชค้าํสงั 

ก่อนการทําค ําสั ง ศาลทีมีค ําสั งให้ลงโทษโดยชุมชน หรือให้รอการลงโทษ 

โดยมีข้อก ําหนดสั งให้อาศัยอยู่ในสถานทีทีก ําหนดตามนี จะต้องพิจารณาสิ งแวดล้อมใน 

ละแวกบ้านของผูก้ระทาํความผิด  ศาลจะต้องไม่ก ําหนดสถานทีพักอาศยัหรือสถาบันอืนใด 

ให้ผูก้ระทาํความผิดต้องเข้าอาศยัอยู่ เวน้แต่ ได้รับการแนะนําจากเจา้พนักงานของสํานักงาน 

คุมประพฤติทอ้งถิน  ทงันี กรณีทีศาลมีคาํพิพากษาให้รอการลงโทษ โดยกาํหนดคาํสั งห้ามเข้า

สถานทีทีกาํหนด (exclusion requirement)  ศาลจะตอ้งมีคาํสงัใหใ้ชเ้ครืองติดตามตวัอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย  

เวน้แต่ จะมีกฎหมายห้าม หรือศาลพิจารณาพฤติการณ์ของคดีแลว้เห็นว่าไม่สมควรให้มีการใช้

เครืองติดตามตวัอิเลก็ทรอนิกส์ แต่ในกรณีทีศาลมีคาํสั งให้ลงโทษโดยชุมชนโดยกาํหนดเงือนไข

คาํสงัอืนๆ ศาลอาจสงัใหใ้ชเ้ครืองติดตามตวัอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

 

                                                             
  161 รายงานฉบบัสมบรูณ์ เรือง การบงัคับใช้โทษทางอาญาประเภทอืนทีมิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย   (น.43).  เล่มเดิม.  

  162 แหล่งเดิม.  
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3.1.2.2  การลงโทษในชุมชน โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัตามพระราชบญัญติั

ว่าดว้ยอาํนาจศาลอาญา ค.ศ. 2000 (The Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000) 

บทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัตาม The Powers of Criminal 

Courts (Sentencing ) Act 2000 หรือ “PCC (S) A 2000” มีดงันี   

1) The Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000 มาตรา 91  

การควบคุมตามมาตรการนี ใช้กับผูก้ระทาํความผิดทีมีอายุระหว่าง 10–17 ปี ซึงได ้

กระทาํความผดิทีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงไม่เกิน 14 ปีหรือโทษหนักกว่านัน ยกเวน้ความผิดฐาน 

ฆ่าผูอื้น แต่ในความผิดดงัต่อไปนี สามารถใชม้าตรการนีได ้ คือ คดีทีเป็นความผดิฐานทาํร้ายร่างกาย 

เป็นเหตุใหผู้อื้นถึงแก่ความตาย ซึงกระทาํโดยเด็กอายุตงัแต่สิบสีปีขึนไป ความผิดฐานทาํให้ผูอื้น 

ถึงแก่ความตาย โดยการขบัรถโดยประมาทอนัมีสาเหตุจากการดืมสุรา หรือเสพยาเสพติด หรือกรณี

ทีผูก้ระทาํความผดิ มีอายไุม่เกินสิบแปดปีกระทาํความผิดฐานฆ่าคน และไดรั้บการอภยัโทษจาํคุก

ตลอดชีวิต ตามมาตรา 90 ของ PCC(S)A 2000  ซึงการคุมขงัในกรณีนี เป็นการขงัในสถานทีที 

Home Office กาํหนดซึงอาจเป็นสถานทีคุมขงัในทีราชการส่วนทอ้งถินดูแลหรือการคุมขงัในบา้น

ของผูถู้กคุมขังเองและผูถู้กคุมขังจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบงัคับทีกาํหนดเช่นเดียวกับการปล่อยตัว 

ก่อนครบกาํหนดโทษจาํคุก  โดยมาตรการนี เป็นนาํมาใชก้บัความผิดทีพิจารณาโดย indictment 

trial และผูน้ันไดก้ระทาํความผิดทีอาจถูกจาํคุก และไม่อาจใชม้าตรอืน ๆ ทีเหมาะสมได ้สาํหรับ

เวลาทีคุมขงัตามมาตรา 91 ตอ้งไม่เกินอตัราโทษทีผูน้นัจะไดรั้บในความผดิทีกระทาํ  ทงันี ในกรณี

ทีผูน้นัหลบหนีจากทีคุมขงั ผูน้นัอาจจะตอ้งถกูจบัมาคุมขงัจนกว่าจะครบระยะเวลา163 

2)  คาํสงัหา้มออกนอกสถานที (Curfew order) 

ศาลสั งให้ผูก้ระทาํความผิดตอ้งอยู่ในสถานทีกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ เช่น ในบ้านของ 

ผูน้นัเอง ภายในเวลาทีกาํหนด โดยศาลสามารถมีคาํสั งไดทุ้กความผิด ยกเวน้ความผิดทีกาํหนดโทษไว้

แน่นอนตามกฎหมาย หรือเป็นคดีทีไม่เข้าเงือนไขตามที กาํหนดไวใ้นมาตรา 109-111 แห่ง  

PCC(S)A 2000 ในกรณีทีศาลมีคาํสั งห้ามออกนอกสถานทีนี อาจใชเ้ครืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพือควบคุมไดด้ว้ย (electronic monitoring) และอาจกาํหนดไวภ้ายในเวลา 2-12 ชวัโมงต่อวนั และ 

มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน  แต่ถา้เป็นการกาํหนดหา้มเด็กทีมีอายรุะหว่าง 10-15 ปี อาจกาํหนดได้

ไม่เกิน 3 เดือน  ทงันี ผูที้ฝ่าฝืนคาํสงัหา้มออกนอกสถานที จะตอ้งถกูปรับไม่เกิน 1,000 ปอนด์ หรือ

ใหท้าํงานบริการสงัคม แต่ถา้ผูฝ่้าฝืนมีอายตุาํกว่า 16 ปี อาจสงัใหเ้ขา้ไปอยูใ่นศนูยฝึ์กได ้(Center order)164 

                                                             
  163 รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัย เรือง ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดชันโทษและ

การนาํไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา  (น.71).  เล่มเดิม.  

  164 แหล่งเดิม.  
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3.1.3  เงือนไขในทางพิจารณาเพือการมีคาํพิพากษาลงโทษโดยชุมชน165 

3.1.3.1 รายงานการสืบเสาะ (Pre-Sentence Report) 

รายงานสืบเสาะ คือ รายงานซึงเจา้พนักงานของสาํนักงานคุมประพฤติทอ้งถิน หรือ 

ในกรณีทีผูก้ระทาํความผิดมีอายุตาํกว่า 18 ปี ให้หมายถึง เจา้พนักงานของสาํนักงานคุมประพฤติ

ทอ้งถิน หรือสมาชิกของกลุ่มผูดู้แลผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชน ได้จัดทาํขึนและนํามายืน 

ต่อศาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พือช่วยให้ความสะดวกแก่ศาล ในการกาํหนดวิธีการทีเหมาะสมทีสุด 

ทีจะนาํมาใชแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิ  ทงันี ในรายงานจะตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลสาระสาํคญัตามที

รัฐมนตรีกาํหนด166  โดยในการทําความเห็นของศาลเพือมีคําสั งพิพากษาใดๆ ศาลจะต้อง 

พิจารณาขอ้มลูทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ ตลอดจนองคป์ระกอบอนัเป็นเหตุฉกรรจ ์

และเหตุบรรเทาโทษ และในกรณีทีศาลจะมีคาํพิพากษาลงโทษโดยชุมชน ศาลจะตอ้งพิจารณาโดยคาํนึงถึง

ขอ้มลูเกียวกบัตวัผูก้ระทาํความผดิทีปรากฏต่อศาลดว้ยในการทาํคาํพิพากษา ศาลจะตอ้งไดรั้บและ

พิจารณารายงานการสืบเสาะเพือประกอบการพิจารณาเพือมีคาํพิพากษาจาํคุก หรือคาํพิพากษา

ลงโทษโดยชุมชน  เวน้แต่ ศาลอาจมีความเห็นว่าตามพฤติการณ์ของคดีดังกล่าวไม่จาํเป็นต้อง

พิจารณารายงานการสืบเสาะก็ได ้ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีผูก้ระทาํความผิดมีอายุตาํกว่า 18 ปี ศาล

จะตอ้งไดรั้บและพิจารณารายงานการสืบเสาะเสมอ เวน้เสียแต่จะปรากฏว่ามีรายงานการสืบเสาะอยู่

ก่อนหน้าอยู่แล้ว  และศาลยอมรับพิจารณาข้อมูลตามรายงานฉบับดังกล่าวนัน หรือในกรณี 

ทีมีหลายฉบบั ให้ศาลพิจารณารายงานการสืบเสาะฉบบัล่าสุด167  นอกจากนี ในกรณีทีศาลไดรั้บ

รายงานการสืบเสาะ (นอกเหนือไปจากการได้รับรายงานโดยวาจาโดยเปิดเผยต่อหน้าศาล)  

ศาลจะตอ้งส่งสาํเนารายงานให้แก่ผูก้ระทาํความผิด หรือทีปรึกษากฎหมายหรือทนายความของ

บุคคลนนั  บิดามารดาหรือผูป้กครองของบุคคลนนัทีปรากฏต่อศาล  ในกรณีผูก้ระทาํความผดิมีอายุ

ตาํกว่า 18 ปี และปรากฏต่อศาลว่าการเปิดเผยขอ้มูลตามรายงานการสืบเสาะแก่ผูก้ระทาํความผิด 

หรือต่อบิดามารดาหรือผูป้กครองของบุคคลนนัอาจทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดนันเสียหาย ศาลจะตอ้ง

ไม่ส่งรายงานการสืบเสาะฉบับสมบูรณ์นันให้แก่ผูก้ระทาํความผิด หรือแก่บิดามารดาหรือ

ผูป้กครอง แลว้แต่กรณี และโจทก์  โดยในกรณีทีโจทก์ไม่มีคุณสมบัติตามทีรัฐมนตรีกาํหนด  

ศาลจะไม่ส่งสาํเนารายงานนันแก่โจทก์ก็ได ้ หากศาลเห็นว่าโจทก์ไม่สมควรไดรั้บสาํเนารายงาน

ดงักล่าวไว ้ และแมว้่าศาลจะได้รับสาํเนารายงานทีศาลส่งให้ โจทก์ก็ไม่สามารถใชห้รือเปิดเผย

                                                             
  165 รายงานฉบบัสมบรูณ์ เรือง การบงัคับใช้โทษทางอาญาประเภทอืนทีมิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย (น.56-58). เล่มเดิม.   

  166 Criminal Justice Act 2003, Section 158. (อา้งถึงใน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554, น.56). 

  167 Criminal Justice Act 2003, Section 156. (อา้งถึงใน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554, น.56). 
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ขอ้มลูตามรายงานนนัได ้เวน้แต่ จะเป็นการทาํเพือวตัถุประสงคเ์พือการนาํเสนอขอ้มูลตามรายงาน

ทีจาํเป็นตอ้งแสดงต่อศาล168 

3.1.3.2  รายงานอืนๆของเจา้พนักงานของสาํนักงานคุมประพฤติทอ้งถิน หรือสมาชิก

ของกลุ่มผูดู้แลผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชน  

กรณีการพิจารณาจากรายงานอืนนี  เมือเจา้พนกังานของสาํนักงานคุมประพฤติทอ้งถิน 

หรือสมาชิกของกลุ่มผูดู้แลผูก้ระทําความผิดทีเป็นเยาวชนได้จัดทํารายงานขึนตามคําสั ง 

ของศาลใด (ซึงไม่ใช่ศาลเด็กและเยาวชน) โดยมีวตัถุประสงค์เพือช่วยให้ความสะดวกแก่ศาล ในการ

กาํหนดวิธีการทีเหมาะสมทีสุดทีจะนาํมาใช้แก่ผูก้ระทาํความผิด และรายงานนันมิใช่รายงาน 

การสืบเสาะ ศาลจะตอ้งส่งสาํเนารายงานนันให้แก่ผูก้ระทาํความผิด หรือทีปรึกษากฎหมายหรือ

ทนายความของบุคคลนนั  บิดามารดาหรือผูป้กครองของบุคคลนนัทีปรากฏต่อศาล กรณีทีผูก้ระทาํ

ความผดิมีอายตุาํกว่า 18 ปี ทงันี หากมีกรณีทีทาํให้ผูก้ระทาํความผิดนันเสียหายศาลจะตอ้งไม่ส่ง

รายงานฉบบัสมบูรณ์นนัใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิ หรือแก่บิดามารดาหรือผูป้กครอง แลว้แต่กรณี 

3.1.4  อาํนาจในการเพิกถอนและการแกไ้ขคาํสงัลงโทษโดยชุมชน 169 

3.1.4.1 การละเมิดฝ่าฝืนเงือนไขหรือคาํสงั 

เมือเจ้าพนักงานทีมีหน้าทีมีความเห็นว่า ผูก้ระทาํความผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงือนไข 

ตามทีกาํหนดในคาํสงัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เจา้พนกังานตอ้งใหค้าํเตือนแก่บุคคลนนั เวน้แต่ 

(1) ผูก้ระทาํความผิดเคยไดรั้บคาํเตือนเรืองการไม่ปฏิบติัตามเงือนไขนีมาก่อนแลว้

ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหนา้ 

(2) เจา้พนกังานเสนอขอ้มลูเกียวกบัการไม่ปฏิบติัตามนนัต่อ justice of the peace 

“คาํเตือน” จะตอ้งบรรยายถึง 

(1) พฤติการณ์แห่งการละเมิด 

(2) ระบุว่าการละเมิดนนัไม่อาจยอมรับได ้และ 

(3) แจ้งให้ผูก้ระทําความผิดทราบว่า หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงือนไขใดๆ  

ตามคาํสงัเกิดขึนอีกภายในระยะเวลา 12 เดือน  เขาจะตอ้งมีความรับผดิภายหลงัจากไดใ้ห้คาํเตือนแลว้ 

เจา้พนกังานทีมีหนา้ทีจะตอ้งบนัทึกขอ้เท็จจริงทีเกิดขึนในทนัทีทีสามารถกระทาํได ้

 

 

                                                             
  168 Criminal Justice Act 2003, Section 159. (อา้งถึงใน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554, น.56). 

  169 รายงานฉบบัสมบรูณ์ เรือง การบงัคับใช้โทษทางอาญาประเภทอืนทีมิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย  (น.58-60).  เล่มเดิม.   
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3.1.4.2  การละเมิดฝ่าฝืนภายหลงัจากทีไดรั้บคาํเตือนแลว้ 

หากเจา้พนักงานได้ให้คาํเตือนแก่ผูก้ระทาํความผิดในการละเมิดฝ่าฝืนคาํสั ง ต่อมา 

เจา้พนกังานนนัเห็นว่าผูก้ระทาํความผดิไดล้ะเมิดฝ่าฝืนเงือนไขใดๆ ตามคาํสั งอีกภายในระยะเวลา 

12 เดือน โดยไม่มีเหตุอนัสมควร  เจา้พนกังานจะตอ้งแจง้การละเมิดฝ่าฝืนนันต่อศาลทีมีเขตอาํนาจ 

หากขอ้มลูทียนืเสนอมานนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นคาํสาบาน  ศาลอาจออกหมายจบับุคคลนัน

หรือศาลอาจออกหมายเรียกให้ผูก้ระทาํความผิดมาปรากฏตวัในเวลาและสถานทีทีกาํหนด หรือ 

ในกรณีทีผูก้ระทาํความผดิไม่มาปรากฏตวัตามหมายเรียก ศาลอาจออกหมายจบับุคคลเช่นว่านันได้

เช่นกนั  เมือพิสูจน์ใหศ้าลพอใจต่อหนา้ผูก้ระทาํความผิดซึงไดม้าหรือถูกนาํตวัมาศาลว่าบุคคลนัน

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเงือนไขใดๆ ตามทีกาํหนดในคาํสั งลงโทษโดยชุมชน โดยไม่มีเหตุผลสมควร 

ศาลอาจดาํเนินการแก่ผูก้ระทาํความผดินนัต่อไป โดยวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) แกไ้ขระยะเวลาตามคาํสั งให้ลงโทษโดยชุมชน เพือกาํหนดโทษให้รุนแรงขึนตามที 

ศาลอาจกาํหนดใหไ้ดใ้นการทาํคาํสงันนั 

(2) ดาํเนินการแก่ผูก้ระทาํความผิดต่อไปตามทีศาลอาจกระทาํไดต้ามความผิดนันๆ  

หากมิไดมี้คาํสงัใหล้งโทษโดยชุมชน  ทงันี ในกรณีเป็นความผิดทีมีระวางโทษจาํคุก และผูก้ระทาํ

ความผิดนันฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเงือนไขดงักล่าวโดยเจตนาหรือฝ่าฝืนอย่างต่อเนือง ศาลอาจสั ง 

ใหบุ้คคลนนัจาํคุกก็ได ้

(3) ในกรณีทีศาลทีออกคาํสั งลงโทษโดยชุมชนเป็นศาลชนัตน้ทีเป็นศาลมาจีสเตรท 

(magistrates' court) และผูก้ระทาํความผิดมีอายุตงัแต่ 18 ปีขึนไปถูกพิพากษาลงโทษในความผิด 

ทีไม่มีระวางโทษจาํคุก และผูก้ระทาํความผดินนัฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเงือนไขดงักล่าวโดยเจตนาหรือ

ฝ่าฝืนอย่างต่อเนือง ดงันี ศาลอาจกาํหนดให้จาํคุกบุคคลนันเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 51 สัปดาห์ 

(เมือศาลมีคาํสั งตามข้อ (2) หรือ (3) แล้ว หากคาํสั งให้ลงโทษ โดยชุมชนยงัมีผลบังคับอยู ่ 

ศาลจะตอ้งเพิกถอนคาํสงันนั และผูก้ระทาํความผดิอาจอุทธรณ์คาํสงัเช่นว่านีได)้ 

ในการพิจารณามีคาํสั งขา้งตน้ ศาลจะต้องพิจารณาโดยคาํนึงถึงขอบเขตที

ผูก้ระทาํความผดิไดป้ฏิบติัตามเงือนไขตามคาํสงัลงโทษโดยชุมชนนนัแลว้ 

3.1.4.3  ขอ้จาํกดัการใชอ้าํนาจของศาล 

การใชอ้าํนาจศาลขา้งตน้ ไม่ใชบ้งัคบัแก่ผูก้ระทาํความผิดซึงตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของ

คาํสังให้บาํบดัรักษาโรคจิต คาํสั งให้บาํบดัฟืนฟูผูติ้ดยา และคาํสั งให้ฟืนฟูผูติ้ดสุรา ในกรณีที

ผูก้ระทาํความผดิฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเงือนไข เนืองจากบุคคลนันปฏิเสธทีจะเขา้รับการรักษาโดย

วิธีการผ่าตัด หรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอืนๆซึงศาลเห็นว่าการปฏิเสธนันมีเหตุผล 

อนัสมควร เมือพิจารณาจากพฤติการณ์ทังหมดศาลไม่อาจมีคาํสั งแก้ไขระยะเวลาตามคําสั ง 
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ใหบ้าํบดัรักษาโรคจิต, คาํสั งให้บาํบดัฟืนฟูผูติ้ดยา และคาํสั งให้ฟืนฟูผูติ้ดสุราได ้เวน้แต่ผูก้ระทาํ

ความผดิจะแสดงความประสงคจ์ะปฏิบติัตามเงือนไขทีแกไ้ขนนั 

3.1.4.4  การแกไ้ขเงือนไขในคาํสงัใหล้งโทษโดยชุมชน 

เมือผูก้ระทาํความผิด หรือเจ้าพนักงานทีมีหน้าทีร้องขอ ศาลอาจแก้ไขคาํสั งโดย 

การยกเลิกเงือนไขคาํสงัใดๆในคาํสงัใหล้งโทษโดยชุมชน หรือกาํหนดเงือนไขใหม่แทน โดยตอ้ง

เป็นเงือนไขประเภทเดียวกนั และเป็นเงือนไขทีศาลอาจกาํหนดให้ไดใ้นขณะทีทาํคาํสั ง  ทงันี  

ศาลไม่อาจแก้ไขคาํสั งให้บาํบัดรักษาโรคจิต, คาํสั งให้บาํบัดฟืนฟูผูติ้ดยา และคาํสั งให้ฟืนฟ ู

ผูติ้ดสุราไดเ้วน้แต่ ผูก้ระทาํความผดิจะไดแ้สดงความประสงค์จะปฏิบติัตามคาํสั งทีแกไ้ขนัน และ

ในกรณีทีผูก้ระทาํความผดิไม่แสดงความประสงคจ์ะปฏิบติัตามคาํสั งทีแกไ้ขนัน ศาลอาจเพิกถอน

คาํสงัใหล้งโทษโดยชุมชนนัน หรือดาํเนินการแก่ผูก้ระทาํความผิดต่อไปตามทีศาลอาจกระทาํได้

ตามความผดินนัๆ หากมิไดมี้คาํสงัให้ลงโทษโดยชุมชน ทงันี ในกรณีเป็นความผิดทีมีระวางโทษ

จาํคุก ศาลอาจสั งจาํคุกบุคคลนันก็ได ้ ทังนีศาลจะต้องพิจารณาโดยคาํนึงถึงขอบเขตทีผูก้ระทาํ

ความผดิไดป้ฏิบติัตามเงือนไขของคาํสงัลงโทษโดยชุมชนนนัแลว้ 

 

3.2  กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายอาญาสารบญัญติัทงัในระบบกฎหมายสหรัฐและระบบกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ จะ

จาํแนกประเภทความผิดอาญาออกเป็น 2 ประเภทใหญ่  ๆคือ ความผิดประเภท felony และ misdemeanor 

ซึงบางรัฐอาจจาํแนกประเภทความผิดเล็กน้อยซึงไม่มีโทษจาํคุก โดยเรียกว่า infraction,violation หรือ 

petty offense ดว้ย โดยการจาํแนกประเภทความผิดอาญาดงักล่าวจะอาศยัอตัราโทษตามกฎหมายเป็นสาํคญั 

กล่าวคือ ความผิดประเภท felony หมายถึง ความผิดทีมีอตัราโทษประหารชีวิตหรือจาํคุกเกินกว่า 1 ปี  

ส่วนความผดิประเภท misdemeanor หมายถึง ความผิดทีมีอตัราโทษจาํคุกตงัแต่ 1 ปี ลงมาหรือมีอตัราโทษที

เบากว่าโทษจาํคุก เช่น โทษปรับ เป็นตน้  ทงันี การจาํแนกประเภทความผดิออกเป็น 2 ประเภทดงักล่าวจะ

เป็นการจาํแนกในเบืองตน้เท่านัน รายละเอียดของความผิดอาญาประเภท felony และ misdemeanor อาจ

จาํแนกเป็นประเภทย่อย เช่น felony อาจจาํแนกออกเป็น class A,B,C,D หรือ 1st 2nd 3 rd 4th degree  

ส่วน misdemeanor ก็อาจจาํแนกออกไดเ้ป็น gross misdemeanor170 และ petty misdemeanor เป็นตน้ 

                                                             
 170 gross misdemeanor หมายถึง ประเภทของความผิดอาญาทีรุนแรงมากกว่าความผิดอาญาประเภท 

misdemeanor แบบธรรมดา  แต่กย็งัคงมีความรุนแรงนอ้ยกว่าความผิดอาญาประเภท felony และยงัมีมีอตัราโทษ

จาํคุกตงัแต่ 1 ปี ลงมาหรือมีอตัราโทษทีเบากว่าโทษจาํคุก ,  

  LegalMatch.  (n.d.).  Gross Misdemeanor Laws.  Retrieved November 1, 2014 , from www.legalmatch.com/ 

law-library/article/gross-misdemeanor-laws.html .  
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การแบ่งแยกประเภทความผิดออกเป็นความผิดประเภท felony และความผิดประเภท 

misdemeanor นนั มีประโยชน์หลายประการ  ประการทีหนึง ส่วนใหญ่แลว้คดีอาญาประเภท felony 

จะตงัตน้คดีทีศาลซึงดาํเนินการโดยรัฐบาลทอ้งถินของมลรัฐนัน  ๆ และจะใชผู้พิ้พากษาอาชีพเป็น

ผูด้าํเนินการ ส่วนคดีประเภท misdemeanor จะขึนศาลทีกระจายอยู่ทวัไปในทอ้งถิน (County) แต่ละ

ทอ้งที ซึงจะมีผูพิ้พากษาทีไม่ใช่ผูพิ้พากษาอาชีพ เรียกว่า Magistrate เป็นผูด้าํเนินการ  ส่วนประโยชน์

ประการทีสอง หากเป็นความผิดทีศาลลงโทษแบบ felony จาํเลยจะถูกส่งไปคุมขงัในเรือนจาํซึง

ดาํเนินการโดยรัฐบาลมลรัฐ (State Penitentiary)  แต่ถา้ศาลลงโทษแบบ misdemeanor คือ จาํคุกตงัแต่ 1 ปี

ลงมา จาํเลยจะถูกส่งไปคุมขงัในคุกของทอ้งถิน (Jail) ความผิดและโทษมีความสัมพนัธ์กนัในแง่

ทีว่า กฎหมายอาญาสารบญัญติัในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่แลว้  จะบญัญติัการกระทาํทีเป็น

ความผดิและอตัราโทษสาํหรับความผดินนั ๆ ไวใ้นมาตราเดียวกนั  แต่ก็มีกฎหมายบางกรณีกาํหนดว่า

การกระทาํนันเป็นความผิดความผิดประเภท felony หรือความผิดประเภท misdemeanor เท่านัน 

และจะมีบทมาตราทวัไปเกียวกบัอตัราโทษไวเ้รียกว่า general penalty clause  ทงันี อตัราโทษของ

แต่ละความผิดก็จะแตกต่างกนัไปตามความร้ายแรงของความผิด (severity / gravity) อนัเป็นการ

กาํหนดระดบัชนั (gradations) ของโทษไวใ้นกฎหมายนนั171 

3.2.1  ความเป็นมาของการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

การคุมตัวนักโทษไวที้อยู่อาศยันัน หมายถึง การควบคุมหรือจาํกัดบริเวณนักโทษ 

ในความผิดไม่ร้ายแรง (non-violent felony) ไวใ้นสถานทีหนึงสถานทีใดซึงไม่ใช่เรือนจาํ (jail or 

prison) โดยนกัโทษมีเสรีภาพทีจะใชชี้วิตอย่างคนทวัไปภายในบริเวณทีถูกจาํกดันัน ทงันี โดยใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครืองมือตรวจสอบมิให้นักโทษออกไปนอกบริเวณ  โดยส่วนมากจะ

จาํกดับริเวณไวใ้นทีอยู่อาศยั คือ บา้นของผูก้ระทาํผิด ซึงรวมไปถึงสถานพยาบาลและสถานทีอืนๆดว้ย 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจะถูกติดไวก้ับตัวของนักโทษโดยทําเป็นเข็มขัดหรือกุญแจ 

(electronic bracelet or anklet) ติดไวก้บัขอ้มือหรือขอ้เทา้ ซึงอุปกรณ์นีจะทาํงานสัมพนัธ์กบัตวัรับ

สญัญาณซึงติดตงัไวใ้นทีอยูอ่าศยั  เมือนกัโทษเคลือนไหวออกห่างเกินทีกาํหนดตวัรับสัญญาณจะ

ส่งสัญญาณไปยงัสาํนักงานควบคุม เพือให้เจา้หน้าทีทราบทนัทีและทาํการสอบสวน หากพบว่า

นกัโทษออกจากบริเวณโดยตงัใจก็จะถกูนาํตวัเขา้รับโทษในเรือนจาํและอาจถกูเพิมโทษในความผดิ

ฐานหลบหนี 

                                                             
  171  รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัย เรือง ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดชันโทษและ

การนาํไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา  (น.107-108).  เล่มเดิม.  
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ประวติัความเป็นมาทีสาํคญัของการคุมขงันักโทษไวใ้นทีอยู่อาศยั (house arrest) เกิดขึนที

สหรัฐอเมริกา ซึงเป็นประเทศแรกทีพฒันานาํเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใชก้บัการคุมขงันักโทษ

ไวใ้นทีอยู่อาศยัในปี ค.ศ.1971 โดยเริมทดลองใชก้ับผูก้ระทาํผิดทีเป็นเด็กและเยาวชน จนถึงปี 

ค.ศ.1983 จึงมีการใชอ้ยา่งเป็นทางการในรัฐฟลอริดา้ (Florida) ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย ซึง

ถือเป็นส่วนหนึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในปี ค.ศ.1987 มีโปรแกรมทีใชอ้ยู่ประมาณ 8 โปรแกรม  

บางโปรแกรมเป็นการคุมขังนักโทษไวใ้นทีอยู่อาศยัตลอด 24 ชั วโมง โดยนักโทษไม่สามารถ 

ออกจากบริเวณนนัได ้บางโปรแกรมจะคุมขงัเพียงระยะเวลาใดเวลาหนึงเท่านัน เช่น เฉพาะตอนกลางคืน 

ทาํใหน้กัโทษสามารถออกไปทาํงานหรือไปเรียนหนงัสือได ้ บางโปรแกรมให้ออกนอกบริเวณได้

เฉพาะวนัหยดุเพือไปโบสถห์รือหาซือสิงของจาํเป็น ทงันี เฉพาะผูก้ระทาํผิดทีเป็นเด็กหรือเยาวชน 

และนกัโทษบางรายเท่านนัทีจะตอ้งมีการเยยีมเยยีนเพือใหค้าํแนะนาํโดยเจา้หน้าทีและอาสาสมคัร

เพิมขึนอีกดว้ย ทงันีการคุมขงันกัโทษไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ศาลจะพิจารณาใชก้บันกัโทษแต่ละคน รวมถึง

กรณีทีนกัโทษมีคาํร้องขอ  แต่ทงันีขึนอยูก่บัดุลพินิจของศาลตามบทบญัญติัของกฎหมายแต่ละรัฐ  

สาํหรับค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย มีทงัทีนกัโทษตอ้งเสียและไม่ตอ้งเสีย  นอกจากนี ในบางรายยงั

อาจตอ้งทาํงานสาธารณะใหชุ้มชนหรือบริจาคเงินช่วยองคก์รสาธารณะหรือทาํงานเลียงชีพ หรือเขา้

รับการบาํบดัรักษาอีกดว้ย  ในบางรัฐ เช่น รัฐเคนตกักี (Kentucky) นักโทษตอ้งรับโทษมากกว่า 

การรับโทษในเรือนจาํ  แต่ในบางรัฐ เช่น รัฐฟลอริดา้ (Florida) จะรับโทษน้อยกว่าโทษในเรือนจาํ  

นอกจากนี ยงัมีการนาํการคุมขงันกัโทษไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาใชเ้ป็นมาตรการเสริมกบัการคุมประพฤติ

ผูก้ระทาํผดิทีเป็นเด็กและเยาวชนอีกดว้ย 

จากการศึกษาพบว่า เมือวนัที 1 สิงหาคม 2543 ศาลนครลอสแองเจอลิสไดเ้คยมีคาํสั ง

ใหก้กัขงันายสุรศกัดิ  นานานุกลู อดีตรัฐมนตรีของไทยไวที้บา้น (House arrest) ของนายประกนัคนหนึง  

ในระหว่างทีศาลมีคาํสงัใหป้ล่อยตวัชวัคราว  ทงันี  ศาลไดส้งัใหใ้ชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ไวที้ขอ้เทา้

ของนายสุรศกัดิ และกาํหนดเงือนไขหา้มออกนอกบา้นไกลจากรัศมี 150 ฟุต  หากประสงค์จะเดินทาง

ไปร่วมพิธีทางศาสนาหรือไปงานต่างๆ รวมถึงการไปพบแพทยห์รือทนายความ  ตอ้งขออนุญาต

จากผูค้วบคุมเสียก่อน  และตอ้งรายงานตวัต่อผูค้วบคุมเมือไดรั้บการร้องขอ  อีกทงัตอ้งเดินทางไปศาล

ทุกครังตามกาํหนดนดัดว้ย172 

สาํหรับบทบญัญติัของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการคุมขงันกัโทษไวใ้นทีอยูอ่าศยั (house arrest) 

ทีบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมโดย The Correction Reform Act of 1986 ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 532:200 ถึง 

532:250 ซึงมีสาระสาํคญั ดงันี คือ นกัโทษทีมีสิทธิจะขอใหศ้าลสงัใหคุ้มขงัตนไวใ้นทีอยูอ่าศยัแทน

                                                             
  172 กองสือสาร กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.  (ม.ป.ป.).  ความคืบหน้าคดีนายสุรศักดิ นานานุกูล.  

สืบคน้ 19 พฤษภาคม 2557 , จาก www.ryt .com/s/ryt / . 
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การจาํคุกในเรือนจาํไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนนัน  จะตอ้งเป็นผูที้กระทาํผิดไม่ร้ายแรง (non-violent 

felony) หรือเคยตอ้งโทษกระทาํผดิร้ายแรงมาก่อนและยงัไม่พน้ 5 ปี ในส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

จะตอ้งไดรั้บการรับรองแลว้ หรือตอ้งเป็นอุปกรณ์ทีไม่รบกวนความปกติสุขภายในบา้น โดยเฉพาะ

เพือหลีกเลียงปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทงัของนักโทษและบุคคลอืน  ทงันี ในการใชสิ้ทธิ

ขอใชว้ิธีการคุมขงันกัโทษไวใ้นทีอยูอ่าศยั (house arrest) นนั จะตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณาทางศาล  

เพือศาลไดอ้นุญาตแลว้ก็จะให ้หน่วยงานเฉพาะทาํหนา้ทีควบคุม ตรวจสอบการปฏิบติัตามเงือนไข

ของนกัโทษต่อไป ทงันี ตอ้งเป็นการตกลงกนัสองฝ่าย โดยเริมจากนักโทษให้การยอมรับเงือนไข

และการปฏิบติัต่างๆ มิใช่ศาลใชอ้าํนาจรัฐบงัคบัเอง173 

ดงันัน  เมือปรากฏว่ามีการนาํแนวคิดการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัทีรัฐฟลอริด้า  

สหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก   จึงควรทีจะศึกษาตวับทกฎหมายของรัฐฟลอริดา้ (Florida )ทีกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  กระบวนพิจารณาของศาลในการสงัใหใ้ช้

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  และการแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสั งจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั 

ในกรณีทีมีการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเงือนไขของคาํสั งศาลทีใหจ้าํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  และศึกษาตวับทกฎหมายของรัฐมินนิโซตา้ (Minnesota) อีกรัฐหนึงดว้ย  

เพือจะนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบการนาํหลกัการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใชก้บัผูก้ระทาํผิดหญิง

ตามกฎหมายไทย 

3.2.2   รัฐฟลอริดา้(Florida)  

รัฐฟลอริดา้ซึงเป็นรัฐแรกทีมีการใชม้าตรการลงโทษในลกัษณะทีเป็นการจาํกดัเสรีภาพ

ไวใ้นทีอยูอ่าศยั  จากการศึกษา Florida Statutes พบว่า มีการกาํหนดหลกัการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศัยไว ้ในหมวดที  948 การคุมประพฤติและ การคว บคุมตัว ในชุมช น  (CHAPTER 948 

PROBATION AND COMMUNITY CONTROL)174และการจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยนัน  

เป็นลกัษณะหนึงของการสงัใหค้วบคุมตวัในชุมชน  ดงัคาํนิยามของมาตรา 948.001 (3) ดงันี 

“มาตรา 948.001 คาํนิยาม.175 
                                                             
  173 วรางคณา สุจริตกุล (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553). 

  174 The Florida Senate.  (n.d.).  CHAPTER 948 PROBATION AND COMMUNITY CONTROL.  Retrieved 

May 8, 2014, from http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2013/Chapter948/All. 

  175 948.001 Definitions.  As used in this chapter, the term: 

(3) “Community control” means a form of intensive, supervised custody in the community, 

including surveillance on weekends and holidays, administered by officers with restricted caseloads. 

Community control is an individualized program in which the freedom of an offender is restricted within the 

community, home, or noninstitutional residential placement and specific sanctions are imposed and enforced. 
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ในบทบญัญติันี คาํว่า 

(3) “การควบคุมตวัในชุมชน” หมายถึง การควบคุมอย่างเขม้งวดรูปแบบหนึงในชุมชน  

ซึงรวมถึงการตรวจตราในช่วงวันสุดสัปดาห์และวันหยุด โดยบรรดาเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบ  

การควบคุมตวัในชุมชนเป็นแผนการเฉพาะรายบุคคล ซึงผูก้ระทาํความผดิจะถกูจาํกดัเสรีภาพใหอ้ยู่

ภายในชุมชน บา้น หรือสถานทีพกัอาศยันนัๆ และมีการกาํหนดบทลงโทษเฉพาะต่างๆ” 

อนัแสดงให้เห็นได้ว่ามาตรา 948.001 ได้กาํหนดไวว้่า กรณีศาลสั งให้ควบคุมตัว 

ในชุมชน  ศาลจะสั งจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัหรือบ้านของผูก้ระทาํความผิดก็ได้  ทังนี  

มีหลกัเกณฑแ์ละเงือนไข การพิจารณาของศาล และการแกไ้ขเพิกถอนคาํสงั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

3.2.2.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

การสั งให้ควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดไวใ้นชุมชนตาม Florida Statutes สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 3 กรณี ดงันี 

1)  ศาลพิจารณาเงือนไขตามกฎหมาย ลกัษณะและความร้ายแรง 

ศาลอาจสั งควบคุมตัวไวใ้นชุมชน โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยักรณีทีศาล 

ไดพิ้จารณาเงือนไขตามมาตรา 948.01 (2) ประกอบกบัลกัษณะการกระทาํความผิดของผูก้ระทาํ

ความผิดและความร้ายแรงของการกระทาํความผิดแลว้  เห็นว่า การคุมประพฤติไม่เหมาะสม

สําหรับเป็นทางเลือกแทนการคุมขัง  ศาลอาจสั งให้ควบคุมตัวในชุมชนอนัเป็นลกัษณะของ 

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัไดต้ามมาตรา 948.01 (3) ประกอบมาตรา 948.10  

“มาตรา 948.01 เมือศาลสงัคุมประพฤติหรือสงัใหค้วบคุมตวัในชุมชนกบัผูก้ระทาํผดิ176 

                                                             
  176 948.01 When court may place defendant on probation or into community control. 

(2 )If it appears to the court upon a hearing of the matter that the defendant is not likely again to 

engage in a criminal course of conduct and that the ends of justice and the welfare of society do not require that the 

defendant presently suffer the penalty imposed by law, the court, in its discretion, may either adjudge the defendant 

to be guilty or stay and withhold the adjudication of guilt. In either case, the court shall stay and withhold the 

imposition of sentence upon the defendant and shall place a felony defendant upon probation. If the defendant is 

found guilty of a nonfelony offense as the result of a trial or entry of a plea of guilty or nolo contendere, regardless 

of whether adjudication is withheld, the court may place the defendant on probation. In addition to court costs and 

fees and notwithstanding any law to the contrary, the court may impose a fine authorized by law if the offender is a 

nonfelony offender who is not placed on probation. However, a defendant who is placed on probation for a 

misdemeanor may not be placed under the supervision of the department unless the circuit court was the court of 

original jurisdiction. 
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(2)  ถา้ปรากฏต่อศาลว่า จาํเลยไม่มีแนวโน้มทีจะเขา้ไปเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดอาญาอีก 

และขอบเขตของความยุติธรรมและสวัสดิภาพของสังคมไม่ได้ก ําหนดให้จ ําเลยต้องรับโทษ  

ศาลอาจตดัสินว่าจาํเลยมีความผิดหรือรอการลงโทษ หรือรอการกาํหนดโทษ (withhold the imposition) 

และจะสั งคุมประพฤติจาํเลยทีกระทาํความผิดประเภท felony  ถา้พบว่าจ ําเลยกระทาํความผิดอาญา

ประเภท non felony หลงัจากพิจารณาหรือการเสนอคาํแกต่้างหรือคาํแกฟ้้อง (ไม่ว่าจะมีการรอการตดัสิน

ความผดิไวก่้อนไวห้รือไม่ก็ตาม) ศาลอาจสั งให้คุมประพฤติจาํเลยไว ้ โดยนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายต่างๆ

ในศาลและค่าธรรมเนียมศาล และตามทีกฎหมายกาํหนดไวแ้ลว้  หากจาํเลยกระทาํความอาญาประเภท 

non felony และไม่ได้ถูกสั งคุมประพฤติ ศาลอาจสั งปรับเงินจาํเลย  แต่อย่างไรก็ตาม จาํเลยทีถูกสั ง 

คุมประพฤติสําหรับความผิดทางอาญาประเภท misdemeanor อาจไม่ถูกควบคุมโดยกรมราชทัณฑ ์ 

(The department) เวน้เสียแต่ว่า ศาลทีมีอาํนาจในการตดัสินคดีนนัจะเป็น circuit court   

(3)  หลงัพิจารณาเงือนไขใน (2) และขอ้มลูการกระทาํผดิของผูก้ระทาํผดิหรือความร้ายแรง

ของการกระทาํผิด ถา้ปรากฏต่อศาลในคดีความผิดประเภท felony ว่า  การคุมประพฤติไม่เหมาะสม

สําหรับเป็นทางเลือกแทนการคุมขัง  ศาลอาจสั งให้ควบคุมผูก้ระทาํผิดในชุมชนได้ดังทีระบุใน 

มาตรา 948.10 หรือในกรณีทีมีการสงัควบคุมสาํหรับความผิดประเภท felony อยูก่่อนแลว้ตามคาํร้อง

ของผูก้ระทาํผดิหรือกรมราชทณัฑ ์ศาลอาจระงบัการดาํเนินการควบคุมเพิมเติม และสงัใหใ้ชโ้ปรแกรม

การควบคุมตวัในชุมชนต่อผูก้ระทาํผิดตามเงือนไขและระยะเวลาทีศาลกาํหนด  ศาลอาจปรึกษากับ 

สภาทีปรึกษาทอ้งถิน (a local offender advisory council) ตามมาตรา 948.90 ในส่วนของการสั งควบคุม

ผูก้ระทาํความผิดในชุมชน  โดยกรมราชทณัฑ์จะส่งขอ้มูลทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัความคืบหน้าของ

ผูก้ระทาํผิดในระหว่างทีผูก้ระทาํผิดถูกควบคุมให้กบัศาลภายในสามวนัทาํการก่อนการพิจารณา 

คาํร้องต่อศาล  โดยหากใชว้ิธีการลงโทษทางเลือกนีแทนการจาํคุก  ศาลจะ177 

                                                             
177 (3) If, after considering the provisions of subsection (2) and the offender’s prior record or the seriousness of the offense, 

it appears to the court in the case of a felony disposition that probation is an unsuitable dispositional alternative to imprisonment, the 

court may place the offender in a community control program as provided in s. 948.10. Or, in a case of prior disposition of a felony 

commitment, upon motion of the offender or the department or upon its own motion, the court may, within the period of its retained 

jurisdiction following commitment, suspend the further execution of the disposition and place the offender in a community control 

program upon such terms as the court may require. The court may consult with a local offender advisory council pursuant to s. 

948.90 with respect to the placement of an offender into community control. Not later than 3 working days before the hearing on the 

motion, the department shall forward to the court all relevant material on the offender’s progress while in custody. If this sentencing 

alternative to incarceration is utilized, the court shall: 
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(a) กาํหนดการลงโทษต่อผูก้ระทาํความผิดในชุมชนไวใ้นแผนควบคุมตวัในชุมชน  

ซึงการลงโทษต่อผูก้ระทาํผิดในชุมชนอาจรวมถึง การชดใชค่้าเสียหายในรูปแบบของเงินหรือสิงมีค่า

เทียบเท่า  การห้ามออกจากทีอยู่อาศยั  การยกเลิกหรือระงบัใบขบัขี  การทาํงานบริการสังคม  การห้าม

กระทาํกิจกรรมทีไม่สาํคญัหรือการหา้มใชสิ้ทธิพิเศษต่าง  ๆหรือการควบคุมรูปแบบอืนๆ กบัเสรีภาพของ

ผูก้ระทาํความผดิ เป็นตน้178 

(b) หลงัจากกาํหนดบทลงโทษทีเหมาะสมสําหรับความผิดแล้ว จะมีการจัดทํา  

อนุมติั และสั งให้ใช้แผนการควบคุมตัวในชุมชน ซึงประกอบไปด้วยกฎ ข้อก ําหนด เงือนไข และ

โปรแกรมต่างๆ ทีไดรั้บออกแบบมาเพือส่งเสริมพฤติกรรมทีไม่ใช่อาชญากรรม และการแก้ไขฟืนฟู

ผูก้ระทาํความผดิและการปกป้องสงัคม  หากมีการกระทาํทีเป็นการละเมิดกฎ หรือเงือนไขนัน ซึงรวมถึง 

ขอ้กาํหนดทีว่า ผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งยอมรับการสุ่มตรวจสารเสพติดตลอดช่วงระยะเวลาการควบคุม

ของเจา้หนา้ทีคุมความประพฤติตามทีระบุไวใ้นหมวดที 943.10(3)...”179 

นอกจากนี การพิจารณาสั งให้ใช้การควบคุมตวัในชุมชนของศาล  โดยการจาํกัดเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยู่อาศยัมีเงือนไขที  ศาลต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิด 

ทีไดก้ระทาํลง และทีสาํคญั ระยะเวลาการสั งให้จาํคุกไวใ้นทีอยู่อาศยัตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาที

ระบุในคาํพิพากษาลงโทษ หรือไม่เกินสองปี ขึนอยูก่บัว่าระยะเวลาใดจะสนักว่ากนั   

ดงัปรากฏในมาตรา 948.01 (4)     

 

 

 

 

                                                             
178 (a) Determine what community-based sanctions will be imposed in the community control plan. 

Community-based sanctions may include, but are not limited to, rehabilitative restitution in money or in kind, 

curfew, revocation or suspension of the driver’s license, community service, deprivation of nonessential 

activities or privileges, or other appropriate restraints on the offender’s liberty. 

 179  (b) After appropriate sanctions for the offense are determined, develop, approve, and order a plan 

of community control which contains rules, requirements, conditions, and programs that are designed to 

encourage noncriminal functional behavior and promote the rehabilitation of the offender and the protection of 

the community. If the offense was a controlled substance violation, the conditions shall include a requirement 

that the offender submit to random substance abuse testing intermittently throughout the term of supervision, 

upon the direction of the correctional probation officer as defined in s. 943.10(3). 
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“มาตรา 948.01 เมือศาลสงัคุมประพฤติหรือสงัใหค้วบคุมตวัในชุมชนกบัผูก้ระทาํความผดิ180 

(4) บทลงโทษต่างๆทีถกูกาํหนดตามคาํสั งของศาลจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัความร้ายแรง

ของความผิด เมือศาลสั งให้ควบคุมตัวในชุมชนหรือโปรแกรมบริการสาธารณะ  ระยะเวลาของการ

ติดตามการควบคุมตวัในชุมชนหรือการบริการสาธารณะ จะตอ้งไม่นานเกินกว่าระยะเวลาทีระบุไวใ้น 

คาํพิพากษาลงโทษ  ในกรณีทีผูก้ระทาํความผดินนักระทาํความผดิจริง  หรือไม่เกินสองปี ซึงขึนอยู่กบัว่า

ระยะเวลาใดสันกว่ากนั  เมือศาลสั งให้มีการชดใชค่้าเสียหายหรือมีการบริการสาธารณะ จาํนวนของ 

การชดใชค่้าเสียหายหรือการบริการสาธารณะจะตอ้งเหมาะสมต่อความสามารถของผูก้ระทาํความผิดทีจะ

ชาํระหรือกระทาํการนนัดว้ย” 

2) การละเมิดเงือนไขการคุมประพฤติหรือพกัการลงโทษ 

การจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยได้ปรากฏหลักเกณฑ์และเงือนไขอยู่ในโปรแกรม 

การควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิในชุมชน  โดยกาํหนดให้กรมราชทณัฑ์ (The Department of Corrections) 

เป็นผูด้าํเนินการตามโปรแกรมการควบคุมตวัในชุมชน  และกาํหนดลกัษณะของบุคคลทีศาลจะสั ง

ใหใ้ชโ้ปรแกรมนีไวใ้นมาตรา 948.10 ว่า 

“ มาตรา 948.10 โปรแกรมในการควบคุมตวัในชุมชน 

(1) กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections)  จะเป็นผู ้พ ัฒนาและดําเ นินการ 

ตามโปรแกรมควบคุมตัวในชุมชน โปรแกรมเสริมนีจะมีองค์ประกอบทีชัดเจน และได้รับ 

การออกแบบขึน เพือให้เหมาะสมกับบรรดาผูก้ระทาํความผิดทีถูกคุมขัง  โปรแกรมนีจะให้

ความสาํคญักบัเงือนไขของบทลงโทษต่างๆ และผลทีจะตามมาอนัเหมาะสมกบัความร้ายแรงของ

การกระทําผิดทางอาญา  โปรแกรมจะกําหนดวิธีการทางเลือกในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดที

ดาํเนินการในชุมชนแทนการจาํคุกใหแ้ก่ศาลและคณะกรรมการพกัการลงโทษ (Parole Commission)  

เมือผูก้ระทาํความผดินนัเป็นบุคคลในกลุ่มเป้าหมายดงัต่อไปนี 

(a) ผูล้ะเมิดการคุมประพฤติ ซึงถกูกล่าวหาว่าละเมิดเงือนไขทางเทคนิคในการคุมประพฤติ 

(Technical violations)181หรือการละเมิดโดยการกระทาํความผดิประเภท misdemeanor (misdemeanor  violations)182 

                                                             
  

180 948.01 When court may place defendant on probation or into community control. 

(4)The sanctions imposed by order of the court shall be commensurate with the seriousness of the offense. When 

community control or a program of public service is ordered by the court, the duration of community control supervision or public 

service may not be longer than the sentence that could have been imposed if the offender had been committed for the offense or a 

period not to exceed 2 years, whichever is less. When restitution or public service is ordered by the court, the amount of restitution or 

public service may not be greater than an amount which the offender could reasonably be expected to pay or perform. 

  181 เช่น การไม่ไปพบเจา้หนา้ทีทีควบคุมตามกาํหนดเวลา ในขณะทีถูกคุมประพฤติ 
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(b) ผูล้ะเมิดเงือนไขพกัการลงโทษซึงถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางเทคนิค (Technical 

violations) หรือการละเมิดในความผดิประเภท misdemeanor (misdemeanor violations) 

(c) บุคคลทีมีความผดิอาญาประเภท felonies ซึงไม่ถกูสงัคุมประพฤติตามปกติ เนืองจาก

ภูมิหลงัในการประกอบอาชญากรรม หรือความร้ายแรงของการกระทาํผดิของผูน้นั183 

(2) กรมราชทัณฑ์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีควบคุมความประพฤติภาคสนาม 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 10 สาํหรับการดาํเนินการตามโปรแกรมควบคุมตวัในชุมชน โดยทีเจา้หนา้ทีแต่ละคนจะ

มีจาํนวนคดีทีรับผดิชอบอยูไ่ม่เกิน 25 คดี  เพือรักษาระดบัจาํนวนเจา้หน้าทีให้เพียงพอ  โปรแกรม

การควบคุมตวัในชุมชนเป็นโปรแกรมเฉพาะรายบุคคล ซึงผูก้ระทาํความผิดนันจะถูกจาํกดัเสรีภาพ

ใหอ้ยูใ่นเขตทีกาํหนดทีมิใช่สถานทีกกัขงั หรือใหอ้ยูใ่นทีพกัอาศยัของตน 184 

(3) กระบวนการต่างๆทีการคลอบคลุมถึงการละเมิดการควบคุมตัวในชุมชน จะเป็น 

ไปตามทีอธิบายไวใ้นหมวดที 948.06 ในส่วนของการคุมความประพฤติ...”185 

                                                                                                                                                                              
  Yale Galanter.  (n.d.).  House Arrest: Florida’s Community Control Program.  Retrieved May 8, 2014, from 

http://galanterlaw.com/2013/05/house-arrest-floridas-community-control-program/. 

  182 เช่น ถูกตงัขอ้หาว่ามีกญัชาไวใ้นครอบครองจากการขโมย ในขณะทีถูกคุมประพฤติ. 

  Yale Galanter.  (n.d.).  House Arrest: Florida’s Community Control Program.  Retrieved May 8, 2014, from 

http://galanterlaw.com/2013/05/house-arrest-floridas-community-control-program/. 

  183 948.10 Community control programs. 

(1) The Department of Corrections shall develop and administer a community control program. This complementary 

program shall be rigidly structured and designed to accommodate offenders who, in the absence of such a program, would have been 

incarcerated. The program shall focus on the provision of sanctions and consequences which are commensurate with the seriousness 

of the crime. The program shall offer the courts and the Parole Commission an alternative, community-based method to punish an 

offender in lieu of incarceration when the offender is a member of one of the following target groups: 

(a) Probation violators charged with technical violations or misdemeanor violations. 

(b) Parole violators charged with technical violations or misdemeanor violations. 

(c) Individuals found guilty of felonies, who, due to their criminal backgrounds or the seriousness of the offenses, 

would not be placed on regular probation. 

  
184 (2) The department shall commit not less than 10 percent of the parole and probation field staff and supporting 

resources to the operation of the community control program. Caseloads should be restricted to a maximum of 25 cases per officer in 

order to ensure an adequate level of staffing. Community control is an individualized program in which the offender is restricted to 

noninstitutional quarters or restricted to his or her own residence subject to an authorized level of limited freedom. 

  
185 (3) Procedures governing violations of community control shall be the same as those described in  

s. 948.06 with respect to probation. 
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3)  กรณีทีศาลมีคาํพิพากษาแบบแยกส่วน   

สาํหรับการคุมประพฤติ การควบคุมตวัในชุมชน หรือการจาํคุก  เมือศาลสั งให้จาํคุกหรือ

คุมประพฤติมาแล้วส่วนหนึง ศาลก็สั งใหจ้ ํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยเป็นส่วนหนึงของ 

คาํพิพากษา ดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 948.012 (1)  

“ 948.012 ค ําพิพากษาแบบแยกส่วนการลงโทษ สําหรับการสั งคุมประพฤติ หรือ 

การควบคุมตวัในชุมชน และจาํคุก186 

(1) เมือมีการกาํหนดบทลงโทษด้วยการสั งจาํคุกสําหรับการกระทาํผิดทางอาญา

ประเภท misdemeanor หรือ felony ยกเวน้ความผิดทีมีโทษประหารชีวิต (except capital felony)  

ตามดุลยพินิจของศาล  ในขณะทีทาํการพิพากษาศาลอาจมีคาํพิพากษาแบบแยกส่วนการลงโทษ 

โดยสงัคุมความประพฤติ หรือสงัใหค้วบคุมตวัในชุมชนกรณีกระทาํความผิดอาญาประเภท felony 

ในช่วงระยะเวลาใดๆทีระบุไวใ้นคาํพิพากษา ซึงอาจมีระยะเวลานานหลายปีหรือสันกว่านัน   

โดยในกรณีนัน  ศาลจะรอการลงโทษส่วนทีเหลือไว ้ และสั งคุมความประพฤติจาํเลย หรือ 

สังให้ควบคุมจาํเลยในชุมชน หลงัจากช่วงเวลาทีทีศาลกาํหนดไว ้ โดยทีระยะเวลาในการคุม

ประพฤติ หรือควบคุมตวัในชุมชนจะเริมนับทนัทีทีปล่อยตวัผูก้ระทาํความผิดออกจากการคุมขงั  

ไม่ว่าจะเป็นการพกัการลงโทษหรือมีการลดหยอ่นโทษก็ตาม...” 

การมีคาํพิพากษาแบบแยกส่วนนี  หมายถึง กรณีทีมีคาํพิพากษาใหค้วบคุมตวัในเรือนจาํ

ส่วนหนึงแลว้ กาํหนดวิธีการควบคุมนอกเรือนจาํอีกส่วนหนึง187 ซึงอาจจะเป็นการควบคุมตัว 

ในชุมชน โดยสงัหา้มออกจากทีอยูอ่าศยัตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นมาตรา 948.012 นี 

3.2.2.2  กระบวนพิจารณาของศาล 

1) การพิจารณารายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา 

                                                             
  186  948.012 Split sentence of probation or community control and imprisonment. 

   (1) Whenever punishment by imprisonment for a misdemeanor or a felony, except for a capital felony, is 

prescribed, the court, in its discretion, may, at the time of sentencing, impose a split sentence whereby the defendant is 

to be placed on probation or, with respect to any such felony, into community control upon completion of any 

specified period of such sentence which may include a term of years or less. In such case, the court shall stay and 

withhold the imposition of the remainder of sentence imposed upon the defendant and direct that the defendant be 

placed upon probation or into community control after serving such period as may be imposed by the court. The 

period of probation or community control shall commence immediately upon the release of the defendant from 

incarceration, whether by parole or gain-time allowances... 

  187 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนาํมาตรการลงโทษระดบักลางมาใช้เพือเป็นมาตรการ

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทาํผิดในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย. (น.46). เล่มเดิม. 
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เมือมีการกระทาํความผิดอาญาเกิดขึน  ก่อนศาลจะพิจารณาให้ลงโทษจาํคุก หรือ 

คุมประพฤติ หรือควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นชุมชน  ศาลอาจพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะ

ของกรมราชทณัฑ ์ ซึงรายงานดงักล่าวจะระบุถึงลกัษณะของการกระทาํความผิด  ประวติัภูมิหลงั

ของผูก้ระทาํความผิด ขอ้มูลส่วนบุคคล และความเห็นของกรมราชทัณฑ์เสนอต่อศาล  เพือให้ 

ศาลพิจารณาก่อนทีจะมีคาํพิพากษา ทงันี ตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 948.015  

“มาตรา 948.015 รายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา188   

เมือผูก้ระทาํความผิดในคดีอาญานันมีความผิด และเสนอคาํให้การ และมีโทษตาํสุด

ภายใต้ประมวลกฎหมายบทลงโทษทางอาญา (Criminal Punishment Code) เป็นการจาํคุกใดๆ  

ทีไม่ใช่เรือนจาํของรัฐ The circuit court อาจส่งต่อคดีนีให้กบักรมราชทณัฑ์ (The department) เพือทาํการ

สืบเสาะหรือให้คาํแนะนาํต่างๆ  และกรมราชทณัฑ์ (The department)  จะจดัทาํรายงานดงัต่อไปนี เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรตามเวลาทีกาํหนดโดยศาลก่อนการพิพากษาคดี  ซึงรายงานฉบบัสมบูรณ์จะตอ้ง 

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

(1) ค ําอธิบายทีละเอียดครบถ้วนเกียวกับสถานการณ์แวดล้อมกรณีทีเกียวข้อง 

กับการกระทาํผิดทางอาญาทีผูก้ระทาํความผิดถูกดาํเนินคดี ซึงรวมถึงสารําสําคัญเกียวกับบันทึก 

การสอบสวน (ถา้มี) ลกัษณะของข้อตกลงในการยอมรับสารภาพ ซึงรวมถึงจาํนวนความผิด 

คาํให้การ บทลงโทษ และเงือนไขเพิมเติมเกียวกับข้อตกลง และคาํชีแจงของผูก้ระทาํความผิด

เกียวกบัการกระทาํผดิทางอาญา ตามความเห็นของผูก้ระทาํความผดิ189 

                                                             
  188 948.015 Presentence investigation reports. 

The circuit court, when the defendant in a criminal case has been found guilty or has entered a plea of 

nolo contendere or guilty and has a lowest permissible sentence under the Criminal Punishment Code of any nonstate 

prison sanction, may refer the case to the department for investigation or recommendation. Upon such referral, the 

department shall make the following report in writing at a time specified by the court prior to sentencing. The full 

report shall include: 
189 (1) A complete description of the situation surrounding the criminal activity with which the offender has 

been charged, including a synopsis of the trial transcript, if one has been made; nature of the plea agreement, including 

the number of counts waived, the pleas agreed upon, the sentence agreed upon, and any additional terms of 

agreement; and, at the offender’s discretion, his or her version and explanation of the criminal activity. 
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(2) สถานภาพบทลงโทษของผู ้กระทําความผิด โดยไม่ว่าผู ้กระทําความผิดนัน 

จะเป็นผูก้ระทาํผดิทางอาญาครังแรก ผูก้ระทาํผิดทางอาญาติดนิสัย  ผูก้ระทาํผิดทางอาญาร้ายแรง  

ผูก้ระทาํผดิทางอาญาทียงัมีอายนุอ้ย หรือกาํลงัถกูคุมความประพฤติก็ตาม190 

(3) ประวติัการจบักุมและการลงโทษผูก้ระทาํความผดิทีผา่นมา191 

(4) ประวติัการศึกษาของผูก้ระทาํความผดิ192 

(5) ประวติัการทาํงานของผูก้ระทาํความผิด ซึงรวมถึงประวติัการรับราชการทหาร  

สภาพการจา้งงานปัจจุบนั และความสามารถต่างๆ ในการประกอบอาชีพ193 

(6) สถานะทางการเงินของผูก้ระทาํความผดิ ซึงรวมถึงรายไดร้วมต่อเดือน และหนีสิน

ทงัหมดโดยประมาณ194 

(7) ภูมิหลงัทางสังคมของผูก้ระทาํความผิด ซึงรวมถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

สถานภาพการสมรส  รายไดแ้ละกิจกรรมต่างๆ195 

(8) ประวติัการพกัอาศยัของผูก้ระทาํความผดิ196 

(9) ประวติัทางการแพทยข์องผูก้ระทาํความผิด  และการประเมินผลทางจิตใจหรือ

จิตวิทยาตามความเหมาะสม197 

(10) ข้อมูลเกียวกับสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซึงผูก้ระทาํความผิดอาจหันกลบัไป หรือ 

ถกูส่งตวัไปลงโทษตามบทลงโทษทีไม่ใช่การจาํคุก หรือบทลงโทษทีเป็นการควบคุมตวัในชุมชน

                                                             
190 (2 ) The offender’s sentencing status, including whether the offender is a first offender, a habitual or 

violent offender, a youthful offender, or is currently on probation. 
191 (3 ) The offender’s prior record of arrests and convictions. 
192 (4) The offender’s educational background. 
193 (5) The offender’s employment background, including any military record, present employment status, 

and occupational capabilities. 
194 (6) The offender’s financial status, including total monthly income and estimated total debts. 
195 (7) The social history of the offender, including his or her family relationships, marital status, interests, 

and activities. 
196 (8) The residence history of the offender. 
197 (9) The offender’s medical history and, as appropriate, a psychological or psychiatric evaluation. 
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ซึงกาํหนดขึนโดยศาล  ตลอดจนการพิจารณาแผนการควบคุมการทาํงานและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํ

ความผดิ198 

(11) ขอ้มลูเกียวกบัสถานทีทีสามารถช่วยเหลือผูก้ระทาํความผดิได ้อาทิ 

(a) ศนูยบ์าํบดัรักษาต่างๆ 

(b) สถานทีพกัอาศยัต่างๆ 

(c) โปรแกรมฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 

(d) โปรแกรมดา้นการศึกษาโดยเฉพาะ 

(e) การบริการต่างๆทีอาจขดัขวางหรือสนับสนุนหน้าทีความรับผิดชอบของ 

กรมราชทณัฑ ์(The department) 199 

(12) ความเห็นต่างๆของผูจ้ดัเตรียมรายงานเกียวกบัแรงจูงใจและเป้าหมายต่างๆ ของ

ผูก้ระทาํความผดิ และการประเมินคาํชีแจงของผูก้ระทาํความผิดเกียวกบัการกระทาํผิดทางอาญา

ของตน200 

(13) คาํชีแจงเกียวกับประวติัอาชญากรรม (ถา้มี) ซึงรวมถึงคาํชีแจงของผูก้ระทาํ

ความผดิเกียวกบัการกระทาํผดิทางอาญาทีผา่นมาของตน201 

 

 

 

                                                             
198 (10) Information about the environments to which the offender might return or to which the offender 

could be sent should a sentence of nonincarceration or community supervision be imposed by the court, and 

consideration of the offender’s plan concerning employment supervision and treatment. 
199 (11) Information about any resources available to assist the offender, such as: 

(a )Treatment centers. 

(b) Residential facilities. 

(c) Career training programs. 

(d) Special education programs. 

(e) Services that may preclude or supplement commitment to the department. 
200 (12) The views of the person preparing the report as to the offender’s motivations and ambitions and an 

assessment of the offender’s explanations for his or her criminal activity. 
201 (13) An explanation of the offender’s criminal record, if any, including his or her version and 

explanation of any previous offenses. 
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(14) คาํแถลงเกียวกบัขอบเขตของความสูญเสียหรืออาการบาดเจ็บของผูเ้สียหาย202 

(15) คาํแนะนาํเกียวกับวิธีการจดัการโดยศาล  ซึงกรมราชทัณฑ์ (The department)   

จะจดัทาํสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกียวกบัเหตุผลสาํหรับคาํแนะนาํของกรมราชทณัฑ์  และระบุ 

การประเมินปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี 

(a) ความเหมาะสมหรือความไม่เหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก โปรแกรม 

และการบริการต่างๆในชุมชนสาํหรับการปฏิบติัหรือการควบคุมผูก้ระทาํความผดิ 

(b) ความสามารถหรือการไร้ความสามารถของกรมราชทณัฑ์ ในการดาํเนินการ

ควบคุมตัวในระดับทีเพียงพอต่อผูก้ระทาํความผิดในชุมชนนันๆ และคาํแถลงเกียวกับระดับ 

การควบคุมทีเพียงพอ และ 

(c) วิ ธีการปฏิบัติ ต่อผู ้กระทําความผิดในชุมชนอย่างอืนทีสามารถใช้กับ 

ผูก้ระทาํผดิได ้ซึงไม่มีอยูใ่นปัจจุบนั”203 

2)  การกาํหนดขอ้กาํหนดและเงือนไขของการควบคุมตวัในชุมชนของศาล 

ในกรณีทีศาลพิจารณาให้ใช้การควบคุมตัวผูก้ระทําความผิดในชุมชน  โดยการจํากัด

เสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัย ศาลจะวางข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆให้ผูก้ระทําความผิดปฏิบัติ  

หากไม่ปฏิบติัอาจถกูเพิกถอนหรือยกเลิกแกไ้ขคาํสงัใหค้วบคุมตวัในชุมชนได ้  

ตามทีบญัญติัไว ้ดงันี 

 

 

 

 

                                                             
202 (14) A statement regarding the extent of any victim’s loss or injury. 
203 (15) A recommendation as to disposition by the court. The department shall make a written 

determination as to the reasons for its recommendation, and shall include an evaluation of the following factors: 

(a) The appropriateness or inappropriateness of community facilities, programs, or services for 

treatment or supervision for the offender. 

(b) The ability or inability of the department to provide an adequate level of supervision for the 

offender in the community and a statement of what constitutes an adequate level of supervision. 

(c) The existence of other treatment modalities which the offender could use but which do not exist 

at present in the community. 
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“มาตรา 948.101 ขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆของการควบคุมชุมชน204 

(1) ศาลจะกาํหนดขอ้ตกลงและเงือนไขต่างๆของการควบคุมตวัในชุมชน  เงือนไขต่างๆทีมี

ระบุอยู่ในอนุมาตรานี (In this subsection) โดยไม่จาํเป็นทีจะตอ้งแถลง ในขณะทีมีการพิพากษา  

และเงือนไขต่างๆนีอาจเป็นเงือนไขมาตรฐานของการควบคุมตวัในชุมชน  ศาลจะตอ้งใหมี้การควบคุม

อยา่งเขม้งวด และการควบคุมดูแลผูก้ระทาํความผดิทีถกูสงัควบคุมชุมชน  ดงัต่อไปนี 

(a) การติดต่อโดยเฉพาะกบัเจา้หนา้ทีคุมประพฤติ 

(b) การจาํกัดให้อยู่ในสถานทีพักอาศัยตามทีตกลงกันไว ้ ในระหว่างไม่ได้อยู่ใน

ช่วงเวลาทาํงานและทาํกิจกรรมบริการสาธารณะต่างๆ 

(c) การทาํงานบริการสาธารณะต่างทีกาํหนดไว ้

(d) กรมราชทัณฑ์ควบคุมโดยการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic  

monitoring) 

(e) เงือนไขมาตรฐานของการคุมประพฤติตามทีระบุในหมวด 948.03. เป็นตน้” 

โดยในการสั งให้ควบคุมตัวผูก้ระทาํความผิดในชุมชน  ตามมาตรา 948.101 (1)(b)  

ศาลจะสั งให้มีการควบคุมผูก้ระทาํความผิด  โดยการจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได้ และมาตรา 

948.101 (1)(d) ก็สามารถสั งให้ใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic monitoring) ได ้ 

ซึงมาตรา 948.11 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ไว ้ดงันี  

 

 

                                                             
  204 948.101 Terms and conditions of community control. 

(1) The court shall determine the terms and conditions of community control. Conditions specified in 

this subsection do not require oral pronouncement at the time of sentencing and may be considered standard 

conditions of community control. The court shall require intensive supervision and surveillance for an offender placed 

into community control, which may include, but is not limited to: 

(a) Specified contact with the parole and probation officer. 

(b) Confinement to an agreed-upon residence during hours away from employment and public 

service activities. 

(c) Mandatory public service. 

(d) Supervision by the Department of Corrections by means of an electronic monitoring device 

or system. 

(e) The standard conditions of probation set forth in s. 948.03. 
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“มาตรา 948.11 เครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic monitoring devices 

(1) กรมราชทณัฑอ์าจใชดุ้ลพินิจใหมี้การควบคุมผูก้ระทาํความผดิทีถกูสงัใหค้วบคุมตวั

ในชุมชนดว้ยเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ )205 

(2) ผูก้ระทาํความผิดคนใดทีถูกสั งให้ควบคุมตวัในชุมชน และละเมิดขอ้กาํหนดและ

เงือนไขต่างๆของการควบคุมตัวในชุมชน และถูกนําตัวกลบัเข้ามารับการควบคุมตัวในชุมชน  

อาจอยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดยเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์206 

(3) สําหรับผูก้ระทาํความผิดทีอยู่ภายใต้การควบคุมโดยเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์   

กรมราชทัณฑ์จะจัดทาํขันตอนในการกาํหนด  ตรวจตรา และรายงานการทีผูก้ระทาํความผิด  

ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆของคาํพิพากษาตลอด 24 ชวัโมง ทุกวนั โดยทีรายงานทงัหมด

เกียวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดและเงือนไขต่างๆนันจะไดรั้บการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที

ควบคุมตวัในชุมชนโดยทนัที207 

(4) กรมราชทณัฑ์อาจทาํสัญญากบับรรดาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพือให้ความ

ช่วยเหลือในสถานทีและทีคุมขงัผูก้ระทาํความผดิทีไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ ดงัที

มีการรายงานจากระบบการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีสัญญานีมีเป้าหมายในการตรวจสอบ

รายงานเกียวกบัการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงหลงัเวลาทาํการ

ตามปกติ208 

                                                             
  205 948.11 Electronic monitoring devices. 

(1) The Department of Corrections may, at its discretion, electronically monitor an offender sentenced 

to community control. 
206 (2) Any offender placed on community control who violates the terms and conditions of community 

control and is restored to community control may be supervised by means of an electronic monitoring device or 

system. 
207  (3) For those offenders being electronically monitored, the Department of Corrections shall develop 

procedures to determine, investigate, and report the offender’s noncompliance with the terms and conditions of 

sentence 24 hours per day. All reports of noncompliance shall be immediately investigated by a community control 

officer. 

 208 (4) The Department of Corrections may contract with local law enforcement agencies to assist in the 

location and apprehension of offenders who are in noncompliance as reported by the electronic monitoring system. 

This contract is intended to provide the department a means for providing immediate investigation of noncompliance 

reports, especially after normal office hours. 
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(5) บุคคลใดๆ ทีอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของ 

กรมราชทณัฑ ์อนัเนืองมาจากการถกูสงัใหอ้ยูภ่ายใตค้วบคุม  จะตอ้งชาํระค่าบริการการใชเ้ครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ ใหแ้ก่กรมราชทณัฑต์ามทีระบุไวใ้นหมวดที 948.09 (2)209 

(6) สําหรับผูที้ถูกคุมความประพฤติถูกสั งให้ควบคุมตัวในชุมชน หรือได้รับการ 

ปล่อยตวัโดยมีเงือนไข ซึงไดรั้บการพิสูจน์ในปัจจุบนัหรือในอดีตว่าไดก้ระทาํความผดิร้ายแรงหรือ

ความผิดทางเพศจริง  กรมราชทัณฑ์จะใชร้ะบบทีสามารถควบคุมและระบุสถานทีของผูก้ระทาํผิด 

ไดต้ลอดเวลา และจะรายงานหรือบนัทึกการปรากฏตวัของผูก้ระทาํความผิดเมืออยู่ใกลห้รืออยู่ใน

สถานทีเกิดเหตุ หรือในสถานทีตอ้งหา้ม หรือการทีผูก้ระทาํความผดินันออกจากสถานทีทีกาํหนดไว้

ตามคาํสงัของศาลหรือคณะกรรมการ  การจดัหาเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใตอ้นุมาตรานี  

จะตอ้งไดม้าจากการประมลูตามทีระบุไวใ้นมาตรา 287.057210 

(7) บุคคลทีปรับเปลียน เปลียนแปลงเพือแกไ้ข ทาํความเสียหาย หรือทาํลายเครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ ทีใชต้ามคาํสงัของศาลหรือคณะกรรมการโดยเจตนา เวน้เสียแต่ว่าบุคคลนัน

จะเป็นเจา้ของอุปกรณ์นนั หรือเป็นตวัแทนของเจา้ของอุปกรณ์ ซึงเป็นผูด้าํเนินการบาํรุงรักษาและ

ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ตามปกติ จะมีความผิดทางอาญาในระดับทีสามทีมีบทลงโทษตามทีระบุ 

ไวใ้นมาตรา 775.082, 775.083, หรือ 775.084”211 

จากบทบัญญัตินี  การควบคุมตวัในชุมชนโดยใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  หากศาล 

สงัใหมี้การใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์  กรมราชทณัฑต์อ้งมีการรายงานการควบคุมดว้ยอุปกรณ์

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอด 24 ชวัโมง  รวมทงัรายงานกรณีทีผูต้อ้งถูกควบคุมไดไ้ปยงัสถานที

ตอ้งหา้ม หรือออกไปจากสถานทีทีกาํหนดไว ้ทงันี ใหบุ้คคลทีตอ้งถูกควบคุมดว้ยอุปกรณ์ควบคุม

                                                             
209 (5 )Any person being electronically monitored by the department as a result of being placed on 

supervision shall pay the department for the electronic monitoring services as provided in s. 948.09(2). 
210  (6) For probationers, community controllees, or conditional releasees who have current or prior 

convictions for violent or sexual offenses, the department, in carrying out a court or commission order to 

electronically monitor an offender, must use a system that actively monitors and identifies the offender’s location and 

timely reports or records the offender’s presence near or within a crime scene or in a prohibited area or the offender’s 

departure from specified geographic limitations. Procurement of electronic monitoring services under this subsection 

shall be by competitive procurement in accordance with s. 287.057. 
211  (7) A person who intentionally alters, tampers with, damages, or destroys any electronic monitoring 

equipment pursuant to court or commission order, unless such person is the owner of the equipment, or an agent of the 

owner, performing ordinary maintenance and repairs, commits a felony of the third degree, punishable as provided in 

s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084 
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อิเล็กทรอนิกส์  เป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  อีกทัง 

หากมีการแก้ไขดัดแปลง ทาํลายหรือทาํให้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย  ผูก้ระทาํ 

มีความรับผดิทางอาญาดว้ย 

3. . .   การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงัจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัของรัฐฟลอริดา้ใชเ้ป็นแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา  ซึงอยู่

ในรูปของโปรแกรมการควบคุมตวัในชุมชน  ซึงเมือศาลไดพิ้จารณาให้มีการจาํกดัเสรีภาพไวใ้น 

ทีอยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดแล้ว  บทบัญญัติมาตรา 948.06 ในส่วนของ 

การคุมประพฤติ ซึงมาตรา 948.10 (3)  กาํหนดให้ใชก้บัการควบคุมตวัในชุมชน โดยการจาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัดว้ย  โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์มือมีการละเมิดหรือการฝ่าฝืนขอ้ตกลงหรือ

เงือนไขในการควบคุมตัวในชุมชนไว ้ ทงักรณีทีศาลสามารถออกหมายจบับุคคลทีละเมิดหรือ 

ฝ่าฝืนไดท้นัที  หรือการดาํเนินการอยา่งอืนตามทีศาลจะมีคาํสงั  ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี 

“มาตรา 948.06 การละเมิดการคุมประพฤติและการควบคุมตวัในชุมชน  การยกเลิก การแกไ้ข 

การดาํเนินการต่อเนือง ความลม้เหลวในการชดใชค่้าเสียหายหรือค่าใชจ่้ายในการควบคุม212 

(1) (a) ในระหว่างระยะเวลาการคุมประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชน หากมีมูลเหตุ

อนัสมควรโดยมีพยานหลักฐานให้เชือว่า ผูถู้กคุมประพฤติหรือผูก้ระทาํความผิดทีอยู่ในการ 

ควบคุมตัวในชุมชนนัน ละเมิดการคุมความประพฤติหรือการควบคุมตัวในชุมชน  เจ้าหน้าที 

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายคนใดทีควบคุมสถานภาพของผูก้ระทาํความผิดในการคุมประพฤติหรือการ

ควบคุมตวัในชุมชนหรือพกัการลงโทษอืน  หรือควบคุมการคุมประพฤติอาจจบักุมหรือเรียกร้องให้

เจา้หน้าทีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายของมลรัฐหรือเมืองทาํการจบักุมผูถู้กคุมประพฤติหรือผูก้ระทาํความผิด 

โดยไม่ต้องมีหมายจบัและส่งตัวเขาหรือเธอกลบัไปยงัศาลทีออกคาํสั งคุมประพฤติหรือคาํสั งให้

ควบคุมตวัในชุมชนนนั213 

(b) ผูพิ้พากษาของศาลทีทําการไต่สวนคดีอาจออกหมายจับ  เพือทาํการจับกุม 

ผูถู้กคุมประพฤติหรือผูก้ระทาํความผิดในทนัที ก่อนทีศาลจะอนุมติัการคุมความประพฤติหรือ 
                                                             

  212 948.06 Violation of probation or community control; revocation; modification; continuance; failure to pay 

restitution or cost of supervision. 
213 (1) (a) Whenever within the period of probation or community control there are reasonable grounds to 

believe that a probationer or offender in community control has violated his or her probation or community control in 

a material respect, any law enforcement officer who is aware of the probationary or community control status of the 

probationer or offender in community control or any parole or probation supervisor may arrest or request any county 

or municipal law enforcement officer to arrest such probationer or offender without warrant wherever found and 

return him or her to the court granting such probation or community control. 
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การควบคุมตวัในชุมชน ตามขอ้เท็จจริงต่างๆทีผูพิ้พากษาทราบจากขอ้กล่าวหาทีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรของผูที้ทราบถึงข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านัน  โดยหากไม่มีการออกหมายจับ ผูพิ้พากษา 

ของศาลทีทาํการไต่สวนคดีอาจออกหมายเรียก หากผูถู้กคุมความประพฤติหรือผูก้ระทาํความผิด 

ทีอยู่ในการควบคุมชุมชนนันยงัไม่เคยถูกพิสูจน์ว่ามีความผิด และไม่ไดถู้กกล่าวหาว่ามีความผิด

ตามทีระบุไวใ้นหมวดนี214 

(c) หากผูพิ้พากษามีมูลเหตุอนัสมควรให้เชือว่า ผูถู้กคุมประพฤติหรือผูก้ระทํา 

ความผิดนัน ละเมิดการคุมความประพฤติหรือการควบคุมชุมชนโดยมีพยานหลกัฐานด้วยการ

ละเมิดกฎหมาย ผูพิ้พากษาอาจออกหมายอาญาเพือจบักุมบุคคลผูน้นั215 

(d) 1. ในการนั งพิจารณาคดีในศาลครังแรก  สาํหรับผูก้ระทาํความผิดทีถูกจบักุม

เนืองจากการละเมิดการคุมประพฤติหรือการควบคุมตัวในชุมชน โดยมีพยานหลักฐานว่า 

มีการกระทาํละเมิดกฎหมายใหม่ 

a. ศาลจะแจง้ใหบุ้คคลผูน้นัทราบเกียวกบัการละเมิดนนั 

b. ศาลอาจมีการสั งควบคุมตัวบุคคลทีอยู่ ต่อหน้าศาล ซึงศาลไดส้ัง 

คุมความประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชนไว ้ หากบุคคลผูน้นัยอมรับว่าตนไดท้าํการละเมิดจริง216 

(2) (a) เมือผูถู้กคุมประพฤติหรือผูก้ระทาํความผิดถูกนําตัวมาทีศาล ศาลจะชีแจง

เกียวกับข้อกล่าวหาสําหรับการละเมิดนัน และหากผูก้ระทําความผิดยอมรับข้อกล่าวหานัน  

                                                             
214 (b) Any committing trial court judge may issue a warrant, upon the facts being made known to him or her 

by affidavit of one having knowledge of such facts, for the arrest of the probationer or offender, returnable forthwith 

before the court granting such probation or community control. In lieu of issuing a warrant for arrest, the committing trial 

court judge may issue a notice to appear if the probationer or offender in community control has never been convicted of 

committing, and is not currently alleged to have committed, a qualifying offense as defined in this section. 
215 (c) If a judge finds reasonable grounds to believe that a probationer or an offender has violated his 

or her probation or community control in a material respect by committing a new violation of law, the judge 

may issue a warrant for the arrest of the person. 
216 (d) 1.At a first appearance hearing for an offender who has been arrested for violating his or her 

probation or community control in a material respect by committing a new violation of law the court: 

a. Shall inform the person of the violation. 

b. May order the person to be taken before the court that granted the probation or community 

control if the person admits the violation. 
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ศาลอาจยกเลิก แก้ไข หรือดาํเนินการคุมประพฤติหรือการควบคุมตัวชุมชนต่อไป หรือสั งให้ผูถู้ก 

คุมประพฤติเขา้สู่โปรแกรมการควบคุมตวัชุมชน217 

(b) หากมีการยกเลิกการคุมประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชน  ศาลจะตัดสิน

ความผิดของผู ้ถูกคุมประพฤติหรือผูก้ระทําความผิดตามข้อกล่าวหาและมีการพิสูจน์หรือ 

มีการยอมรับผิดแลว้  เวน้แต่ว่าเขาหรือเธอไดรั้บการตดัสินว่ามีความผิดมาก่อนแลว้ และไดรั้บ

บทลงโทษมาก่อนการสงัคุมประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชนต่อบุคคลผูน้นั218 

(c) หากผูถู้กคุมประพฤติหรือผูก้ระทาํความผิดไม่ยอมรับการละเมิดการคุมประพฤติหรือ 

การควบคุมตวัในชุมชน  ศาลอาจสั งจาํคุกหรือปล่อยตวั เขาหรือเธอ โดยมีหรือไม่มีการประกัน  

เพือรอการพิจารณาคดีต่อไป หรือศาลอาจยกเลิกขอ้กล่าวหาสาํหรับการละเมิดการคุมประพฤติหรือ

การควบคุมตวัในชุมชน219 

(d) หากขอ้กล่าวหานันไม่ได้เกิดขึนในช่วงเวลาทีผูถู้กคุมประพฤติหรือผูก้ระทาํ

ความผิดยอมรับความผิดของตนและถา้ยงัไม่มีการยกเลิกข้อกล่าวหา  ศาลจะให้โอกาสแก่ผูถู้ก 

คุมประพฤติหรือผูก้ระทาํความผดิรับฟังดว้ยตนเองหรือผา่นทางทนายความโดยเร็วทีสุด220 

(e) หลงัจากการพิจารณาแลว้ ศาลอาจยกเลิก แก้ไข หรือดาํเนินการคุมประพฤติหรือ 

การควบคุมตัวในชุมชนต่อไป หรือสั งควบคุมตวัผูถู้กคุมประพฤติในชุมชน  หากมีการยกเลิก

ดาํเนินการคุมประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชน  ศาลจะตดัสินความผิดของผูถู้กคุมประพฤติ

หรือผูก้ระทาํความผิดทีถูกกล่าวหาและถูกพิสูจน์หรือมีการยอมรับผิดแลว้  เวน้แต่ว่าบุคคลผูน้ัน 

                                                             
217 (2) (a) The court, upon the probationer or offender being brought before it, shall advise him or her 

of such charge of violation and, if such charge is admitted to be true, may forthwith revoke, modify, or continue 

the probation or community control or place the probationer into a community control program. 
218 (b) If probation or community control is revoked, the court shall adjudge the probationer or 

offender guilty of the offense charged and proven or admitted, unless he or she has previously been adjudged 

guilty, and impose any sentence which it might have originally imposed before placing the probationer on 

probation or the offender into community control. 
219 (c) If such violation of probation or community control is not admitted by the probationer or 

offender, the court may commit him or her or release him or her with or without bail to await further hearing, or 

it may dismiss the charge of probation or community control violation. 
220 (d) If such charge is not at that time admitted by the probationer or offender and if it is not 

dismissed, the court, as soon as may be practicable, shall give the probationer or offender an opportunity to be 

fully heard on his or her behalf in person or by counsel. 
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ไดรั้บการตดัสินความผิดมาก่อนแลว้ และไดรั้บบทลงโทษก่อนการสั งคุมประพฤติหรือการควบคุมตวั

ในชุมชนต่อบุคคลผูน้นั221 

(f) เมือพน้ระยะเวลาการคุมประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชน และเมือมีการ

ยกเลิก หรือการแกไ้ขการคุมประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชน ศาลอาจกาํหนดบทลงโทษทีมี

ระยะเวลาทีเมือรวมกบัระยะเวลาการควบคุมแลว้เกินระยะเวลาทีระบุไวใ้นมาตรา 775.082222 

(g) หากศาลยกเลิกคาํกล่าวหาทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับการละเมิดการคุม

ประพฤติหรือการควบคุมตวัในชุมชน  การคุมประพฤติหรือการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดใน

ชุมชนจะยงัคงดาํเนินต่อไปตามทีกาํหนดไวก่้อนหนา้นี และผูก้ระทาํความผิดจะไดรั้บการคาํนวณ

ระยะเวลาการควบคุมตัว สาํหรับระยะเวลาทีสูญเสียไปทงัหมดสาํหรับการคุมประพฤติหรือการ

ควบคุมชุมชน223 

(h)  1. ในแต่ละกรณีทีผูก้ระทาํความผิดยอมรับการละเมิด หรือพบว่าผูก้ระทํา

ความผิดนันทาํการละเมิดจริง  กรมราชทณัฑ์จะให้คาํแนะนาํแก่ศาลสําหรับการจดัการของศาล  

และกรมราชทณัฑจ์ะระบุเหตุผลต่างๆเกียวกบัคาํแนะนาํนนั และมีการประเมิน 

a. ความเหมาะสมหรือความไม่เหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก โปรแกรม และ

การบริการต่างๆในชุมชนสาํหรับการปฏิบติัหรือการควบคุมผูก้ระทาํความผดิ 

b. ความสามารถของกรมราชทัณฑ์ ในการดาํเนินการจัดหาการควบคุม 

ในระดบัทีเพียงพอต่อผูก้ระทาํความผิดในชุมชนนันๆ และคาํแถลงทีเกียวกบัระดบัการควบคุมที

เพียงพอดงักล่าว 

c. วิธีการอืนๆทีผูก้ระทาํความผดิสามารถใชไ้ดที้อืนๆทีไม่ใช่ในชุมชนแห่งนนั 

                                                             
221 (e) After such hearing, the court may revoke, modify, or continue the probation or community control or 

place the probationer into community control. If such probation or community control is revoked, the court shall 

adjudge the probationer or offender guilty of the offense charged and proven or admitted, unless he or she has 

previously been adjudged guilty, and impose any sentence which it might have originally imposed before placing the 

probationer or offender on probation or into community control. 
222 (f) Notwithstanding s. 775.082, when a period of probation or community control has been tolled, upon 

revocation or modification of the probation or community control, the court may impose a sanction with a term that 

when combined with the amount of supervision served and tolled, exceeds the term permissible pursuant to s. 775.082 

for a term up to the amount of the tolled period of supervision. 
223 (g) If the court dismisses an affidavit alleging a violation of probation or community control, the 

offender’s probation or community control shall continue as previously imposed, and the offender shall receive credit 

for all tolled time against his or her term of probation or community control. 
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2. นอกจากนี รายงานนันจะต้องมีบทสรุปประวติัของการควบคุมผูก้ระทาํ

ความผิดทีผ่านๆมา ซึงรวมถึงการทีผูก้ระทําความผิดนันเคยเข้าร่วมโปรแกรมทางด้านการ

บาํบดัรักษา การศึกษา และการฝึกอาชีพ และการดาํเนินการอืนใดหรือพฤติการณ์ต่างๆทีเกียวกบั

ผูก้ระทาํความผดิ 

3. ศาลอาจระบุว่าข้อเสนอแนะหรือรายงานอาจกระทาํได้โดยวาจาหรือเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร และอาจตัดข้อกาํหนดสําหรับรายงานในแต่ละคดีหรือคดีประเภทใดประเภทหนึง   

โดยทีวรรคนีไม่ไดห้า้มใหก้รมราชทณัฑจ์ดัทาํรายงานหรือมีขอ้เสนอแนะอืนใดตามกฎหมาย หรือ

ตามทีศาลร้องขอ” 224 

ดังนี  จะเห็นได้ว่า  ตามบทบัญญัติของ Florida Statutes Chapter 948 ได้ก ําหนด

หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของการสงัใหค้วบคุมตวัในชุมชน  อนัมีลกัษณะทีเป็นการจาํกดัเสรีภาพไวใ้น

ทีอยูอ่าศยัรวมอยูด่ว้ย  โดยกาํหนดบุคคลทีเขา้เงือนไขตามทีกฎหมายกาํหนดทีจะให้อาํนาจศาลใน

การสงัจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ซึงจะมีระยะเวลาไม่เกินกว่าระยะเวลาทีศาลไดก้าํหนดโทษ

ของเขาไวใ้นคาํพิพากษา  หรือศาลจะพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะ เพือหามาตรการทีเหมาะสม  

รวมทงักาํหนดขอ้ตกลงและเงือนไขให้กบัผูก้ระทาํความผิดทีไดรั้บคาํสั งให้ควบคุมตวัในชุมชน  

ซึงหากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนขอ้ตกลงหรือเงือนไขดงักล่าวนนั  ศาลอาจสั งแกไ้ขหรือยกเลิกคาํสั ง

ใหค้วบคุมตวัในชุมชนได ้
                                                             

224 (h) 1.For each case in which the offender admits to committing a violation or is found to have 

committed a violation, the department shall provide the court with a recommendation as to disposition by the 

court. The department shall provide the reasons for its recommendation and include an evaluation of: 

a. The appropriateness or inappropriateness of community facilities, programs, or services for 

treating or supervising the offender; 

b. The ability or inability of the department to provide an adequate level of supervision of the 

offender in the community and a statement of what constitutes an adequate level of supervision; and 

c. The existence of treatment modalities that the offender could use but that do not currently 

exist in the community. 

2.The report must also include a summary of the offender’s prior supervision history, 

including the offender’s prior participation in treatment, educational, and vocational programs, and any other 

actions by or circumstances concerning the offender which are relevant. 

3.The court may specify whether the recommendation or report must be oral or written and 

may waive the requirement for a report in an individual case or a class of cases. This paragraph does not 

prohibit the department from making any other report or recommendation that is provided for by law or 

requested by the court. 
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3.2.3  รัฐมินนิโซตา (Minnesota) 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีถึง 50 มลรัฐ แต่ละมลรัฐก็มีรูปแบบวิธีการในการปฏิรูประบบ

การลงโทษและการกาํหนดชนัโทษทีแตกต่างกนัออกไป โดยในส่วนบทบญัญติัของกฎหมายอาญา

ของมลรัฐมินนิโซตา หรือ MINNESOTA STATUTES CHAPTER 609 CRIMINAL CODE 225กาํหนด

ประเภทของโทษไวใ้นมาตรา 609.10  ซึงมี 6 ประเภท คือ226 

1) โทษจาํคุกตลอดชีวิต 

2) โทษจาํคุกมีกาํหนดเวลา 

3) โทษจาํคุกมีกาํหนดเวลาและกาํหนดใหช้าํระเงินค่าปรับ 

4) โทษให้ชาํระค่าปรับโดยไม่ตอ้งจาํคุกหรือมาตรการลงโทษระดบักลางสาํหรับกรณีการ 

รอการลงโทษ 

5) โทษทีใหช้ดใชเ้งินตามทีศาลสงันอกเหนือจากการจาํคุกหรือชาํระค่าปรับ หรือทงัจาํ

ทงัปรับ หรือ 

6) ค ําสั งให้ชดใช้ค่าธรรมเนียมราชทัณฑ์ท้องทีตามทีอนุญาตในมาตรา 609.102

นอกเหนือจากโทษอืนๆ ทีศาลกาํหนด  

ทงันี การควบคุมตวัไวใ้นทีอยูอ่าศยัซึงมีลกัษณะเป็นการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็น

มาตรการลงโทษระดบักลาง ตามมาตรา 609.10(4) ประกอบกบัมาตรา 609.135 อนุมาตรา 1(b) ซึง

จะต้องมีความเกียวข้องเชือมโยงกับการรอการกาํหนดโทษและการรอการลงโทษจาํคุกแบบ 

มีกาํหนดเวลา  กล่าวคือ  การใชม้าตรการลงโทษระดบักลาง กรณีการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั

                                                             
  225 The office of the revisor of statutes.  (n.d.).  2014 Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal Code.  

Retrieved May 30 , 2014 from https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=609. 

  226 Section 609.10 SENTENCES AVAILABLE. 

Subdivision 1. Sentences available.  

 (a) Upon conviction of a felony and compliance with the other provisions of this chapter the court, if it 

imposes sentence, may sentence the defendant to the extent authorized by law as follows: 

  (1) to life imprisonment; or 

  (2) to imprisonment for a fixed term of years set by the court; or 

  (3) to both imprisonment for a fixed term of years and payment of a fine; or 

  (4) to payment of a fine without imprisonment or as an intermediate sanction on a stayed sentence; or 

  (5) to payment of court-ordered restitution in addition to either imprisonment or payment of a fine, or both; or 

  (6) to payment of a local correctional fee as authorized under section 609.102 in addition to any other 

sentence imposed by the court... 
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จะตอ้งมีการรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษเสียก่อน จึงจะใชก้ารคุมประพฤติหรือโทษ

ระดับกลางได้227 โดยมีหลกัเกณฑ์และเงือนไข กระบวนพิจารณาของศาลและการแก้ไขหรือ 

เพิกถอนคาํสงั ดงัต่อไปนี 

3.2.3.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

การจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยตามกฎหมายของรัฐมินนิโซต้า  จะปรากฏใน

มาตรการลงโทษระดบักลาง  ซึงศาลสามารถกาํหนดบทลงโทษได ้ เนืองจากโทษระดบักลางเป็น 

โทษประเภทหนึงตามกฎหมายอาญาของรัฐมินนิโซตา้  ซึงการใชม้าตรการลงโทษระดบักลาง กรณีการ

จาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัจะตอ้งมีการรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษเสียก่อน ซึงมาตรา 

609.135 จะบญัญติัไวช้ดัเจนว่า การรอการกาํหนดโทษหรือการรอการลงโทษจาํคุกสามารถกระทาํได้

ทุกกรณี เวน้แต่ กรณีทีศาลจาํคุกตลอดชีวิตหรือกฎหมายกาํหนดโทษขนัตาํเอาไวต้ามมาตรา 609.11 

นอกจากนนั สาํหรับความผดิเกียวกบัเพศทีเป็นการกระทาํผดิระหว่างบุคคลในครอบครัวตามมาตรา 

609.342 วรรคสาม ศาลจะรอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษไดต่้อเมือเห็นว่า การรอการกาํหนด

โทษหรือรอการลงโทษจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้สียหายหรือครอบครัวและการประเมินผลของ

ผูเ้ชียวชาญแสดงใหเ้ห็นว่า โปรแกรมแกไ้ขฟืนฟูยอมรับผูก้ระทาํผิดเขา้รับการบาํบดัและผูก้ระทาํผิด

สามารถบาํบดัได้228 ดงัหลกัเกณฑ ์ดงันี229 

เมือศาลรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษแลว้ ศาลมีทางเลือกอยู่ 2 กรณี ตามที

กฎหมายกาํหนด  ดงันี 

1) กาํหนดมาตรการลงโทษระดบักลางโดยไม่ตอ้งใชก้ารคุมประพฤติจาํเลย หรือ 

2) สงัคุมประพฤติจาํเลยโดยจะกาํหนดใหมี้หรือไม่มีการสอดส่องก็ได ้และอาจกาํหนด

มาตรการลงโทษระดบักลางดว้ยก็ได ้ทงันี ถา้ศาลสงัใหมี้การสอดส่อง พนกังานคุมประพฤติจะเป็น

ผูด้าํเนินการและมีอาํนาจในการสั งให้ผูถู้กคุมประพฤติทาํงานบริการสังคมหรือกาํหนดมาตรการ

ลงโทษกรณีฝ่าฝืนเงือนไขทีศาลกาํหนด  ทงันีเป็นไปตามทีบญัญติัไวใ้น มาตรา  609.135 อนุมาตรา 

1(a)) ซึงบญัญติัไวว้่า 

 

 

                                                             
  227  รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัย เรือง ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดชันโทษและ

การนาํไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา  (น. - ).  เล่มเดิม.  

  228 แหล่งเดิม.  

  229 แหล่งเดิม.  
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“609.135230 การรอการกาํหนดโทษและการรอการลงโทษจาํคุก 

อนุมาตรา 1. ขอ้กาํหนดและเงือนไข 

(a) ยกเวน้กรณีทีกฎหมายกาํหนดโทษจาํคุกตลอดชีวิต หรือในกรณีทีมาตรา 609.11 

กาํหนดโทษขนัตาํทีบงัคบัไว ้ศาลใดๆ อาจรอการกาํหนดโทษและการรอการลงโทษจาํคุก และ 

(1) อาจสั งให้ใช้มาตรการลงโทษระดับกลางโดยไม่ให้จ ําเลยอยู่ภายใต้การ 

คุมประพฤติ 

(2) อาจให้จ ําเลยอยู่ภายใต้การคุมประพฤติโดยมีหรือไม่มีการควบคุมดูแล 

ตามเงือนไขทีศาลกาํหนด รวมถึงใชม้าตรการลงโทษระดบักลางในกรณีทีทาํได ้ ศาลอาจสั งให้มี

การควบคุมสอดส่องดูแลโดยพนักงานคุมประพฤติของศาล หรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือใน 

บางกรณีอาจเป็นบุคคลทีมีความเหมาะสมหรือบุคคลทียินยอม หากเป็นการพิพากษาลงโทษใน

ความผิดอาญาประเภท felony or gross misdemeanor เวน้แต่ศาลจะสั งไวเ้ป็นอย่างอืน พนักงาน 

คุมประพฤติและอาสาสมคัรคุมประพฤติและพกัการลงโทษอาจกาํหนดใหท้าํงานบริการชุมชนหรือ

ใชม้าตรการลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืนการคุมประพฤติ ซึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 243.05, อนุมาตรา 1; 

มาตรา 244.196 ถึง 244.199; หรือ 401.02, อนุมาตรา 5 

ทังนี  จะไม่มีการสั งให้ใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง ณ สถานทีทีไม่ปฏิบัติ 

ตามขอ้กาํหนดหรือมาตรฐานทีบงัคบัใชต้ามบทที 181A หรือ 182 หรือระเบียบทีประกาศใชภ้ายใต้

ขอ้กาํหนดหรือมาตรฐานดงักล่าว...” 

                                                             
  230 609.135 STAY OF IMPOSITION OR EXECUTION OF SENTENCE. 

Subdivision 1. Terms and conditions.  

  (a) Except when a sentence of life imprisonment is required by law, or when a mandatory minimum 

sentence is required by section 609.11, any court may stay imposition or execution of sentence and: 

(1) may order intermediate sanctions without placing the defendant on probation; or 

(2) may place the defendant on probation with or without supervision and on the terms the court 

prescribes, including intermediate sanctions when practicable. The court may order the supervision to be under 

the probation officer of the court, or, if there is none and the conviction is for a felony or gross misdemeanor, by 

the commissioner of corrections, or in any case by some other suitable and consenting person. Unless the court 

directs otherwise, state parole and probation agents and probation officers may impose community work service 

or probation violation sanctions, consistent with section 243.05, subdivision 1; sections 244.196 to 244.199; or 

401.02, subdivision 5. 

  No intermediate sanction may be ordered performed at a location that fails to observe applicable 

requirements or standards of chapter 181A or 182, or any rule promulgated under them. ... 
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โดยมาตรการลงโทษระดบักลางนัน กฎหมายบญัญัติไวต้ามคาํนิยามในมาตรา 609.135 

อนุมาตรา 1(b) เช่น การกกัขงัในคุกทอ้งถินหรือโรงงาน กกัขงัหรือจาํคุกในทีอยู่อาศยั การใชเ้ครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ในการควบคุมตวั  คุมประพฤติแบบเขม้ ส่งตวัไปบาํบดัในสถานบาํบดัทางจิตหรือ

บาํบดัยาเสพติด ชดเชยความเสียหายปรับ ปรับรายวนั ทาํงานบริการสงัคมทาํงานในโครงการความ

ยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ ทาํงานแทนค่าปรับหรือทาํงานแทนการชดเชยความเสียหาย ถา้ผูเ้สียหาย

ยนิยอม เป็นตน้ ระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษโดยปกติจะไม่เกิน 4 ปี  แต่ถา้เป็น

ความผิดร้ายแรงกว่านันอาจรอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษไดไ้ม่เกิน 6 ปี  ส่วนความผิด 

ไม่ร้ายแรงรอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษไดไ้ม่เกิน 1 ปี กรณีผูก้ระทาํผดิฝ่าฝืนเงือนไขทีศาล

กาํหนด ศาลอาจใชว้ิธีการขยายระยะเวลาคุมประพฤติออกไปไม่เกิน 1 ปี หรือ 3 ปี แลว้แต่ความร้ายแรง 

ของการฝ่าฝืนเงือนไข แต่หากเป็นกรณีความผดิซาํอีกก็อาจตอ้งมีการเพิกถอนการรอการกาํหนดโทษ 

(คือ กาํหนดโทษใหม่) หรือรอการลงโทษ (นาํโทษทีรอไวม้าลงโทษ) 

การทีศาลจะใช้ดุลพินิจในการคุมประพฤติหรือใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง

โดยทวัไปแลว้ก็จะเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณา แต่สาํหรับในบางฐานความผิด กฎหมายจะ

กาํหนดเงือนไขทีศาลอาจจะตอ้งกาํหนดเอาไว ้เช่น ความผิดเกียวกบัความรุนแรงในครอบครัว  

ศาลตอ้งกาํหนดใหผู้ก้ระทาํความผดิเขา้โปรแกรมใหค้าํปรึกษาหรือโปรแกรมอืนทีเหมาะสม  หรือ

หากในทอ้งทีนันมีความพร้อมทางดา้นเครืองมือก็อาจกาํหนดให้ผูก้ระทาํผิดตอ้งถูกควบคุมดว้ย

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยเพือคุม้ครองความปลอดภยัของผูเ้สียหาย (มาตรา . ) หรือกรณี

ความผดิเกียวกบัเพศทีกระทาํระหว่างบุคคลในครอบครัว ศาลตอ้งกาํหนดเงือนไขให้มีการจาํคุก

เป็นระยะเวลาหนึง และกาํหนดขอ้กาํหนดว่าผูก้ระทาํผิดตอ้งเขา้รับการบาํบดัในโปรแกรมแกไ้ข

ฟืนฟ ูกบัตอ้งไม่ติดต่อกบัผูเ้สียหายโดยปราศจากการควบคุมสอดส่องของเจา้พนักงาน จนกว่าจะ

ผา่นพน้โปรแกรมโดยสมบูรณ์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง (มาตรา .  

วรรคสาม และมาตรา . ) เป็นตน้ 

ทงันี การใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ ซึงเป็นเครืองส่งสัญญาณคลืนความถีวิทยุ

ทีจาํเลยสวมติดตวัตลอดเวลาโดยใชร่้วมกบัเครืองรับสัญญาณทีตงัอยู่ในทีพกัอาศยัของผูเ้สียหาย

หรือบนตวัผูเ้สียหาย เครืองรับสัญญาณจะส่งสัญญาณทีมองเห็นและไดย้ินไดเ้มือใดก็ตามทีจาํเลย 
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ซึงมีเครืองส่งสญัญาณติดตวัอยูเ่ขา้ใกลเ้ครืองรับสญัญาณในระยะทีกาํหนดไว้231 จะทาํใหเ้กิดความเชือมนั

ของคนในสังคม และก่อให้เกิดความปลอดภยักับสังคม ว่าผูก้ระทาํผิดทีถูกสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยัโดยใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่กลบัไปกระทาํความผดิซาํอีก 

3.2.3.2 กระบวนพิจารณาของศาล 

1) หลกัการทวัไป 

แนวทางในการกําหนดโทษของมลรัฐมินนิโซตามีว ัตถุประสงค์เพือทีจะสร้าง 

มาตรฐานในการกาํหนดโทษทีสมาํเสมอและสมเหตุสมผล อนัจะช่วยลดความแตกต่างในการ

กาํหนดโทษและให้หลกัประกนัว่าโทษทีศาลกาํหนดจะไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของความผิด

และประวติัการกระทาํผดิของผูก้ระทาํความผดิ  ทงันีการกาํหนดโทษจะตอ้งเป็นไปอย่างเสมอภาค 

(equity in sentencing)ในลกัษณะทีว่า  ผูก้ระทาํความผิดทีมีปัจจยัต่าง ๆ ซึงศาลใชพิ้จารณาในการ

กาํหนดโทษเหมือน ๆ กนั ตอ้งไดรั้บการลงโทษในลกัษณะเดียวกนั 

แนวทางปฏิบติัในการกาํหนดโทษอยูบ่นหลกัการพืนฐาน  4  ประการคือ232 

ก. การกาํหนดโทษจะตอ้งไม่คาํนึงถึงเชือชาติ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ผูก้ระทาํผดิ 

ข. โทษจาํคุกเป็นโทษทีรุนแรงทีสุด แต่ไม่ใช่โทษประเภทเดียวทีศาลจะกาํหนดได ้ 

ศาลควรใช้โทษจาํคุกโดยคาํนึงถึงความร้ายแรงของความผิดและประวติัการกระทําผิดของ 

ผูก้ระทาํผดิ 

ค. เนืองจากทรัพยากรของหน่วยงานราชทณัฑมี์อยูอ่ยา่งจาํกดั โทษจาํคุกจึงควรสงวนไว้

สาํหรับผูก้ระทาํผดิทีมีความร้ายแรงจริงและมีประวติัการกระทาํผิดซาํหลายครังเท่านัน  ศาลควร

คาํนึงว่ามีโทษทีรุนแรงน้อยกว่าโทษจําคุกหรือไม่ทีศาลสามารถลงโทษได้ โดยยงัสามารถ

ตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการลงโทษได ้

                                                             
  231 Section 609.12  Subd. 14. Electronic monitoring device. As used in sections 609.135, subdivision 

5a, 611A.07, and 629.72, subdivision 2a, "electronic monitoring device" means a radio frequency transmitter 

unit that is worn at all times on the person of a defendant in conjunction with a receiver unit that is located in 

the victim's residence or on the victim's person. The receiver unit emits an audible and visible signal whenever 

the defendant with a transmitter unit comes within a designated distance from the receiver unit. 

  232 Minnesota Sentencing Guidelines and Commentary (อ้างถึงใน สถาบันวิจัยและให้ค ําปรึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549, น. ).  
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ง. แมแ้นวทางปฏิบติัในการกาํหนดโทษจะเป็นเพียงคาํแนะนาํสาํหรับผูพิ้พากษาเท่านัน 

แต่การกาํหนดโทษใหแ้ตกต่างออกไปจะกระทาํไดเ้มือมีพฤติการณ์พิเศษและจาํเป็นอย่างยิงเท่านัน 

(substantial and compelling circumstances) 

แนวทางปฏิบัติในการกาํหนดโทษของรัฐมินนิโซตาก็เช่นเดียวกับระบบสหรัฐคือ 

ไม่ไดบ้งัคบัศาล ศาลสามารถตดัสินให้แตกต่างออกไปได ้ (departures) โดยคู่มือจะยกตวัอย่าง 

เหตุต่างๆ ทีศาลอาจใชพิ้จารณาเพิมโทษหรือลดโทษเอาไว ้โดยกาํหนดว่าหากจะตดัสินให้แตกต่าง

ออกไปศาลตอ้งให้เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนว่าทาํไมอตัราโทษทีกาํหนดในตาราง 

จึงไม่เหมาะสมกบัคดีนนัๆ 

ลกัษณะเด่นอีกประการหนึงของแนวปฏิบติัในการกาํหนดโทษของมลรัฐมินนิโซตาที

ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการ คือ การทีแนวปฏิบัติของรัฐมินนิโซตานอกจากจะมุ่งถึง 

ความเป็นเอกภาพและความเสมอภาคในการลงโทษแลว้ ยงัเน้นการหลีกเลียงการใชโ้ทษจาํคุก 

เกินความจาํเป็นอีกดว้ย คือ จะใชโ้ทษจาํคุกกบัความผิดทีร้ายแรงถึงขนาดเท่านัน (ตรงกนัขา้มกบั

แนวปฏิบติัของสหรัฐอเมริกาทีไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์ในทางลบสาํหรับในเรืองนี) ใน sentencing 

guidelines grid จะเปิดช่องใหศ้าลใชดุ้ลพินิจกาํหนดโทษอืนนอกจากโทษจาํคุกไดอ้ย่างกวา้งขวาง

กว่าในระบบสหรัฐอเมริกา เช่น ในกรณีของมลรัฐมินนิโซตาหากไม่เคยทาํผิดมาก่อน แมใ้น

ความผดิครังนีศาลจะจาํคุกถึง 36 เดือน (มีความร้ายแรงในระดบั 7 จากทงัหมด 11 ระดบั) ก็ยงัรอ

การลงโทษหรือคุมประพฤติหรือกาํหนดโทษอย่างอืนนอกจากการจาํคุกได้  แต่ในระบบสหรัฐ  

แมไ้ม่เคยทาํผิดมาก่อน ศาลจะรอการลงโทษหรือคุมประพฤติหรือลงโทษอย่างอืนไดก้็ต่อเมือจะ

ลงโทษจาํคุกในความผิดครังปัจจุบนัไม่เกิน 12 เดือน (มีความร้ายแรงระดับ 10 จาก 43 ระดบั) 

เท่านนั เป็นตน้233  

2) การสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษ 

กระบวนการสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํผิด  รวมถึงผูก้ระทาํผิดหญิง 

ในคดีอาญาของรัฐมินนิโซตา้ ไดก้าํหนดให้สั งให้สืบเสาะก่อนทีจะมีคาํพิพากษาให้ใชก้ารจาํกัด

เสรีภาพในทีอยูอ่าศยั อนัเป็นมาตรการลงโทษระดบักลาง ไวใ้นมาตรา 609.115 ดงันี 

ก. คาํสงัใหสื้บเสาะก่อนการพิพากษา 

กรณีทีจาํเลยกระทาํความผิดอาญาประเภท misdemeanor หรือ gross misdemeanor  

หรือความผิดอาญาประเภท felony ก่อนทีศาลจะพิพากษาลงโทษศาลอาจสั งใหพ้นักงาน 

คุมประพฤติหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้สืบเสาะเพือรายงานเกียวกับบุคลิกลกัษณะของจาํเลย 

                                                             
  233 รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจัย เรือง ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดชันโทษและ

การนาํไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา  (น.1 -1 ).  เล่มเดิม.   
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สถานการณ์ ความจาํเป็น ความเป็นไปไดต่้างๆ ประวติัอาชญากรรม และประวติัทางสงัคม ลกัษณะ

ของการกระทาํความผดิ และความเสียหายต่อบุคคลอืนและสงัคมทีเกิดจากความผิดนัน รวมถึงการ

นาํเสนอขอ้มลูตามความตอ้งการของผูเ้สียหาย  อนัเป็นกรณีทีศาลตอ้งพิจารณาถึงบริบททางสังคม

และความเห็นของผูที้ไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํความผิดอาญาของผูก้ระทาํผิดดว้ย ดงัทีบญัญติั

ไวใ้นมาตรา 609.115 อนุมาตรา 1 (a) ทีบญัญติัว่า 

“มาตรา 609.115234 การสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษ 

อนุมาตรา 1. การสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษ 

(a) เมือจําเลยถูกพิพากษาลงโทษในความผิดอาญาประเภท misdemeanor หรือ  

gross misdemeanor และหากจาํเลยถูกพิพากษาว่ามีความผิดอาญาประเภท felony  ก่อนกาํหนดโทษ  

ศาลอาจสงัใหมี้การสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษโดยใหท้าํรายงานการสืบเสาะต่อศาลเกียวกบั

บุคลิกลกัษณะของจาํเลย สถานการณ์ ความจาํเป็น ความเป็นไปไดต่้างๆ ประวติัอาชญากรรม และ

ประวติัทางสงัคม ลกัษณะของการกระทาํความผิด และความเสียหายต่อบุคคลอืนและสังคมทีเกิด

จากความผิดนัน เมือพนักงานอยัการในคดีความผิดอาญาประเภท gross misdemeanor ร้องขอ  

ศาลจะสั งให้มีการสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษและจดัทาํรายงานการสืบเสาะซึงกระทาํโดย

พนกังานคุมประพฤติของศาลหรืออธิบดีกรมราชทณัฑ์ เจา้พนักงานทีดาํเนินการสืบเสาะก่อนการ

พิพากษาลงโทษหรือก่อนการชีขาดคดีอาญาจะใชค้วามพยายามตามสมควรและโดยสุจริตในการ

ติดต่อและนาํเสนอขอ้มูลตามความตอ้งการของผูเ้สียหายตามมาตรา 611A.037, ขอ้ย่อย 2. การสืบเสาะ

                                                             
  234 609.115 PRESENTENCE INVESTIGATION. 

  Subdivision 1. Presentence investigation.  

  (a) When a defendant has been convicted of a misdemeanor or gross misdemeanor, the court may, and 

when the defendant has been convicted of a felony, the court shall, before sentence is imposed, cause a 

presentence investigation and written report to be made to the court concerning the defendant's individual 

characteristics, circumstances, needs, potentialities, criminal record and social history, the circumstances of the 

offense and the harm caused by it to others and to the community. At the request of the prosecutor in a gross 

misdemeanor case, the court shall order that a presentence investigation and report be prepared. The 

investigation shall be made by a probation officer of the court, if there is one; otherwise it shall be made by the 

commissioner of corrections. The officer conducting the presentence or pre dispositional investigation shall 

make reasonable and good faith efforts to contact and provide the victim with the information required under 

section 611A.037, subdivision 2. Presentence investigations shall be conducted and summary hearings held 

upon reports and upon the sentence to be imposed upon the defendant in accordance with this section, section 

244.10, and the Rules of Criminal Procedure. ... 
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ก่อนการพิพากษาลงโทษจะดาํเนินการและมีการไต่สวนแบบรวบรัดเกียวกับรายงานและโทษที

กาํหนดสําหรับจาํเลยตามมาตรานี มาตรา 244.10, และระเบียบเรืองกระบวนพิจารณาคดีอาญา  

(the Rules of Criminal Procedure)...” 

นอกจากนี กรณีกระทาํความผิดบางฐานความผิดทีเกียวขอ้งกบัการขายหรือจาํหน่าย

สารควบคุมตามกฎหมาย  ศาลอาจสงัระบุในรายงานการสืบเสาะว่าให้รวมถึงผลกระทบในทางลบ

ต่อสังคมและเศรษฐกิจใดๆ ทีเกิดจากความผิดนันต่อบุคคลทีอาศยัอยู่ในละแวกทีมีการกระทาํ

ความผดิดงักล่าว(มาตรา 609.115 อนุมาตรา 1 (c)235 อนัเป็นกรณีทีคาํนึงถึงผลกระทบของผูเ้สียหาย

และสงัคมก่อนทีจะมีคาํพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํผดิดว้ย 

ข. ความเห็นของเจา้หนา้ทีในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา 

ในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา  นอกจากจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลเกียวกบั 

ตวัผูเ้สียหายแลว้  เจา้หน้าทีผูจ้ดัทาํรายงานตอ้งเสนอความเห็นเกียวกบัโอกาสในการแกไ้ขฟืนฟู

ผูก้ระทําผิด และคําแนะนําเกียวกับการกําหนดโทษต่อศาลด้วย  ดังที บัญญัติไว ้ในมาตรา  

609.115 (d) ว่า  

“มาตรา 609.115236 การสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษ 

อนุมาตรา 1. การสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษ... 

(d) นอกจากนี รายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาจะรวมถึงข้อมูลทีเกียวข้อง 

กบัผูเ้สียหายในอาชญากรรมตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 611A.037, อนุมาตรา 1 ดว้ย  หากศาลสั ง 

รายงานการสืบเสาะจะรวมถึงการประเมินโอกาสในการแก้ไขฟืนฟูจ ําเลยและคําแนะนําว่า 

ควรกาํหนดโทษใด  โดยในคดีความผดิอาญาประเภท  misdemeanor อาจรายงานดว้ยวาจาก็ได ้...” 

 

                                                             
  235 Section 609.115 PRESENTENCE INVESTIGATION. 

Subdivision 1. Presentence investigation  

  (c) When the crime is a felony violation of chapter 152 involving the sale or distribution of a 

controlled substance, the report may include a description of any adverse social or economic effects the offense 

has had on persons who reside in the neighborhood where the offense was committed. 

  236 Section 609.115 PRESENTENCE INVESTIGATION. 

Subdivision 1. Presentence investigation  

  (d) The report shall also include the information relating to crime victims required under section 

611A.037, subdivision 1. If the court directs, the report shall include an estimate of the prospects of the 

defendant's rehabilitation and recommendations as to the sentence which should be imposed. In misdemeanor 

cases the report may be oral. .. 
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ค. ขอ้มลูในรายงานการสืบเสาะ 

ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข้อมูลตามทีปรากฏในรายงานการสืบเสาะทีเป็นความลับ  

ซึงเจา้หน้าทีผูจ้ ัดทาํได้ทาํขึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อศาล เวน้แต่ศาลจะสั งเป็นอย่างอืน ทงันี 

ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคู่ความ จาํเลยหรือทนายความของจาํเลยตามทีบัญญัติไวใ้น 

มาตรา 609.115 อนุมาตรา 4 ว่า  

 “มาตรา 609.115237 การสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษ 

อนุมาตรา 4. แหล่งขอ้มลูทีเป็นความลบั  

(a) รายงานการสืบเสาะทีทาํตามทีกาํหนดไวใ้นอนุมาตรา 1 หากทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร จะตอ้งนาํส่งใหท้นายความของคู่ความทุกฝ่ายก่อนการพิพากษาลงโทษ  รายงานการสืบเสาะ

ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน ห้ามมิให้เปิดเผยแหล่งขอ้มูลทีเป็นความลบั เวน้แต่ศาลจะสั งไวเ้ป็น 

อยา่งอืน  เมือพนกังานอยัการหรือทนายความของจาํเลยร้องขอ ตอ้งจดัใหมี้การไต่สวนแบบรวบรัด

ในหอ้งพิจารณาเกียวกบัเรืองทีเป็นประเด็น แต่จะไม่มีการเปิดเผยแหล่งขอ้มลูทีเป็นความลบัเวน้แต่

ศาลจะสงัไวเ้ป็นอยา่งอืน หากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาลงโทษทาํดว้ยวาจา จาํเลยหรือ

ทนายความของจาํเลยจะไดรั้บอนุญาตจากศาลใหฟั้งรายงานดงักล่าวได ้

b) รายงานการสืบเสาะทีจัดทาํตามทีกาํหนดไวใ้นอนุมาตรา 1 หรือ อนุมาตรา 2  

ตอ้งนําส่งทนายความของจาํเลยเพือการทาํหน้าทีเป็นผูแ้ทนของจาํเลยในการอุทธรณ์หรือยืน 

คาํร้องทุกข์เพือขอทุเลาหลงัการพิพากษาลงโทษ โดยศาลและอธิบดีกรมราชทณัฑ์จะส่งรายงาน

ดงักล่าวใหแ้ก่จาํเลยหรือผูรั้บมอบอาํนาจของจาํเลยโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย” 

 

 

                                                             
  237 Section 609.115 PRESENTENCE INVESTIGATION. 

Subd. 4. Confidential sources of information.  

  (a) Any report made pursuant to subdivision1 shall be, if written, provided to counsel for all parties before 

sentence. The written report shall not disclose confidential sources of information unless the court otherwise directs. 

On the request of the prosecuting attorney or the defendant's attorney a summary hearing in chambers shall be held on 

any matter brought in issue, but confidential sources of information shall not be disclosed unless the court otherwise 

directs. If the presentence report is given orally the defendant or the defendant's attorney shall be permitted to hear the 

report 

  (b) Any report made under subdivision 1 or 2 shall be provided to counsel for the defendant for purposes of 

representing the defendant on any appeal or petition for post conviction relief. The reports shall be provided by the 

court and the commissioner of corrections at no cost to the defendant or the defendant's attorney. 
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3.2.3.3  การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงัจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

กรณีทีจ ําเลยไม่ปฏิบัติตามเงือนไขทีศาลกําหนดในคําสั งให้ใช้มาตรการลงโทษ

ระดบักลาง  ซึงรวมถึงการใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  หรือมีการกระทาํความผิดซึงสมควรที

จะกาํหนดโทษ ศาลอาจเพิกถอนการรอการลงโทษจาํคุกโดยไม่ต้องเตือนและสั งจาํคุกจาํเลย

ในทนัที ดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 609.14 อนุมาตรา 1 ว่า 

“มาตรา 609.14 “การเพิกถอนการรอการลงโทษอาญา238 

อนุมาตรา 1. สาเหตุ (a) เมือพบว่าจาํเลยได้กระทาํฝ่าฝืนเงือนไขของการคุมประพฤติหรือ

มาตรการลงโทษระดบักลาง หรือถกูตดัสินว่ามีความผิดจากการประพฤติทีมิชอบซึงสมควรทีจะกาํหนด

โทษ ศาลอาจเพิกถอนการรอการลงโทษอาญาโดยไม่ตอ้งเตือน และสงัจาํคุกจาํเลยในทนัที ...” 

นอกจากนี กรณีทีศาลเคยรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษไวแ้ลว้ ต่อมามีการ 

ไม่ปฏิบติัตามเงือนไข  ศาลอาจรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษอีกครังหนึง  และศาลจะสั ง 

คุมประพฤติจาํเลยหรือใชม้าตรการลงโทษระดบักลางตามมาตรา 609.135 กบัจาํเลย  หรือกาํหนด

โทษและบังคับโทษไปตามอตัราโทษทีกาํหนดก็ได้ แต่กรณีทีศาลได้กาํหนดโทษและมีการ 

รอการลงโทษมาก่อน  ศาลจะรอการลงโทษต่อไปและสั งให้คุมประพฤติ หรือใช้มาตรการลงโทษ

ระดบักลางตามมาตรา 609.135 หรือดาํเนินการบงัคบัโทษทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้  ดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 

609.14 อนุมาตรา 3 239 ดงัปรากฏ ดงันี 

“ อนุมาตรา 3 การพิพากษา  หากศาลตดัสินว่าพบว่ามีการกระทาํเหล่านีเป็นจริง ศาลอาจ 

                                                             
  238  The Office Of The Revisor of Statutes.  (n.d.).  Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal code.  

Retrieved  May , , from https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=609 . 

   609.14  REVOCATION OF STAY. 

  Subdivision 1. Grounds. (a) When it appears that the defendant has violated any of the conditions of 

probation or intermediate sanction, or has otherwise been guilty of misconduct which warrants the imposing or 

execution of sentence, the court may without notice revoke the stay and direct that the defendant be taken into 

immediate custody. 

   239 Subdivision. 3. Sentence. If any of such grounds are found to exist the court may: 

  (1) if imposition of sentence was previously stayed, again stay sentence or impose sentence and stay 

the execution thereof, and in either event place the defendant on probation or order intermediate sanctions 

pursuant to section 609.135, or impose sentence and order execution thereof; or 

  (2) if sentence was previously imposed and execution thereof stayed, continue such stay and place the 

defendant on probation or order intermediate sanctions in accordance with the provisions of section 609.135, or 

order execution of the sentence previously imposed. 
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(1) หากมีการรอการกาํหนดโทษมาก่อน  ศาลอาจรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษ

ไวอี้กครัง และไม่ว่าในกรณีใด ศาลจะสงัคุมประพฤติจาํเลยหรือให้ใชม้าตรการลงโทษระดบักลาง

ตามทีระบุไวใ้นมาตรา 609.135 หรือกาํหนดโทษและบงัคบัโทษไปตามทีกาํหนดนนั 

(2) หากมีการกาํหนดโทษและมีการรอการลงโทษมาก่อน  ศาลจะรอการลงโทษต่อไป

และสั งให้คุมประพฤติ หรือใช้มาตรการลงโทษระดบักลางตามทีระบุไวใ้นมาตรา 609.135 หรือ

ดาํเนินการบงัคบัโทษตามทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้...” 

ทงันี จาํเลยจะตอ้งไดรั้บแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงสาเหตุทีกล่าวหาเพือการเพิกถอน 

การรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษ ซึงหากจาํเลยยกมูลเหตุดงักล่าวขึนเป็นประเด็น ศาลจะ

สงัไต่สวน และใหจ้าํเลยใหก้ารหรือให้ทนายความจดัการได ้(มาตรา 609.14 อนุมาตรา 2)240  และ

หากพบว่ามูลเหตุทีกล่าวอา้งเพือจะเพิกถอนดงักล่าวไม่เป็นความจริง  จาํเลยจะไดก้ลบัไปบงัคบั

ตามคาํสงัเดิมของศาล (มาตรา 609.14 อนุมาตรา 4)241 

จากหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  กระบวนพิจารณาของศาล 

และการแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั งจาํกัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศยัตามกฎหมายของรัฐมินนิโซต้า 

สหรัฐอเมริกา ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขให้ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจกาํหนดมาตรการใหจ้าํกดั

เสรีภาพผูก้ระทาํผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้ เมือศาลเห็นว่าควรรอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษจาํเลย

เอาไว ้ ทงันี ให้ศาลพิจารณาถึงลกัษณะการกระทาํของผูก้ระทาํความผิด  บุคลิกลกัษณะของจาํเลย 

สถานการณ์ ความจาํเป็น ความเป็นไปไดต่้างๆ ประวติัอาชญากรรม และประวติัทางสังคม และความ

เสียหายต่อบุคคลอืนและสงัคมทีเกิดจากความผดินนั ทงักรณีทีปรากฏว่า หากภายหลงัจากทีศาลสั งให้

จาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัแลว้  มีการละเมิดเงือนไขทีศาลกาํหนด  ศาลสามารถเพิกถอนคาํสั งให้รอ

การลงโทษดงักล่าวได ้ อนัเป็นแนวคิดหนึงทีสามารถนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในการหามาตรการ

ทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผดิหญิงในประเทศไทยได ้

 

                                                             
  240 Section 609.14 REVOCATION OF STAY. 

  Subd. 2. Notification of grounds for revocation. The defendant shall thereupon be notified in writing and in 

such manner as the court directs of the grounds alleged to exist for revocation of the stay of imposition or execution of 

sentence. If such grounds are brought in issue by the defendant, a summary hearing shall be held thereon at which the 

defendant is entitled to be heard and to be represented by counsel. 

  241 Section 609.14 REVOCATION OF STAY. 

  Subd. 4. Restoration to liberty. If none of such grounds are found to exist, the defendant shall be restored to 

liberty under the previous order of the court. 
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3.3 กฎหมายฝรังเศส 

ประเทศฝรังเศสเป็นกลุ่มประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ซึงเป็น

ประเทศหนึงทีพบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ242 มีการแบ่งประเภทความผดิอาญาไวอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์

และเป็นระบบ เรียกว่า การแบ่งประเภทความผิดแบบไตรภาค (Tripartite Classification) ซึงแบ่ง

ประเภทความผดิออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ต่างกบัระบบการแบ่งประเภทความผดิของประเทศส่วนใหญ่

ทีแบ่งประเภทความผดิแบบทวิภาค (Bipartite Classification)243 

สําหรับลาํดับชันโทษของประเทศฝรั งเศสก็มีความสัมพันธ์กับการแบ่งประเภท

ความผดิอยา่งชดัเจน ซึงโทษอาญาของฝรังเศสเองกมี็วิวฒันาการตลอดเวลา  ทงัในเรืองของแนวคิด

และวตัถุประสงค์ในการลงโทษ ประเภทของโทษ และการกาํหนดชนัของโทษ  ซึงแต่เดิมการ

กาํหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั งเศสฉบบัปี ค.ศ. 1810 ก็เหมือนโทษทีกาํหนดไวใ้น

ประเทศต่างๆ กล่าวคือ มีโทษประหารชีวิต จาํคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น นอกจากนี การลงโทษ

ยงัมีลกัษณะของการทารุณโหดร้าย ดว้ยการกระทาํทรมานต่อเนือตวัร่างกายของผูก้ระทาํผิด ไม่ว่า

จะเป็นการล่ามโซ่ การตีตรวน การตดัขอ้มือ รวมทงัการบงัคบัใหท้าํงาน และการเนรเทศ  แต่ต่อมา

ในช่วงคริสตศตวรรษที 18 ได้มีการพฒันาแนวคิดของทฤษฎีการลงโทษทางอาญาและทฤษฎี

อาชญาวิทยาในทวีปยุโรปเป็นอย่างมาก  โดยไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของระบอบเสรีนิยมและ 

การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวความคิดในการลงโทษของซีซาร์ เบ็คคาเรีย นกัอาชญาวิทยา

ชาวอิตาลี ทีมีผลกระทบต่อวิวฒันาการของระบบการลงโทษในกฎหมายฝรั งเศส เช่นเดียวกับ

ประเทศอืนๆ ในทวีปยโุรป  ทาํใหต่้อมาประเทศฝรังเศสไดย้กเลิกลงโทษประหารชีวิตในทีสุด244   

ปัจจุบนั ประมวลกฎหมายอาญาฝรั งเศสแบ่งประเภทความผิดออกเป็นไตรภาค ไดแ้ก่ 

ความผิดอุกฤษฏโ์ทษ (Les crimes) ความผิดมชัฌิมโทษ (Les Delits)  และความผิดลหุโทษ (Les 

contraventions)  ซึงจะแยกการลงโทษออกไปตามประเภทความผิดต่างๆ เหล่านี  แต่สําหรับ 

ในส่วนของมาตรการลงโทษกรณีจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัก็ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดงัจะไดศึ้กษาหลกัเกณฑ์และเงือนไขการจาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  กระบวนพิจารณาของศาล  การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสั งจาํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยั  รวมถึงมาตรการควบคุมเพือป้องกนัการหลบหนี ดงัต่อไปนี 

 

                                                             
  242 จาก รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรังเศส (น. 158), โดย อุทยั อาทิเวช, 2554, 

กรุงเทพ : วี.เจ.พรินติ ง.  ลิขสิทธิ 2554 โดย อุทยั อาทิเวช. 

  243 แหล่งเดิม. 

  244 แหล่งเดิม. 
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3.3.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

จากการศึกษาประมวลกฎหมายอาญาของฝรังเศสพบว่า หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขในส่วน

ของการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยู่อาศยั ปรากฏอยู่ในส่วนของมาตรา 132-26-1 ถึง 

มาตรา 132-26-3 ในลกัษณะที 3 บทลงโทษ หมวด 2 ระบบการลงโทษ ส่วนที 2 รูปแบบการลงโทษ 

ส่วนยอ่ยที 1 วรรคสอง ทีว่าดว้ยการกาํหนดให้อยู่ภายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี จากการศึกษายงัพบว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรังเศสก็ไดก้าํหนด

บทบญัญติัในส่วนของการกาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ไวใ้นมาตรา 

723-7 ถึง 723-13-1 ลกัษณะที 2 หมวด 2 การบงัคบัลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพให้อยู่ในสถานที

ควบคุมตามกฎหมาย ส่วนที 6 ว่าด้วยการกําหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ดงัรายละเอียด ต่อไปนี 

3.3.1.1 หลกัเกณฑก์ารสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั  

การกาํหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (du placement sous 

surveillance électronique) ตามกฎหมายฝรั งเศสนัน  ศาลจะกาํหนดให้อยู่ในทีอยู่อาศยัหรือสถานที

อืนใดตามทีผูพิ้พากษาบงัคบัโทษกาํหนด ทงันี หา้มไม่ใหผู้ต้อ้งโทษออกจากทีอยู่อาศยัหรือสถานที

อืนใดตามทีผูพิ้พากษาบังคับโทษกําหนดไว ้ ตามระยะเวลาทีผูพิ้พากษาบังคับโทษกําหนด 

(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-26-2)  ทังนี ในวิทยานิพนธ์ฉบับนีมุ่งศึกษาหามาตรการ

ทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํความผดิหญิง กรณีการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  ในส่วนนีจึง

จะไดก้ล่าวถึง หลกัเกณฑ์ทีศาลจะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั งให้ควบคุมตวัไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยการ

กาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี 

1)  ความร้ายแรงของการกระทาํและประวติัการกระทาํความผดิ 

หลกัเกณฑ์ของการสั งให้จาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่อาศยั  ในส่วนนี

บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-26-1 ว่า 

“เมือศาลไดมี้คาํพิพากษากาํหนดบทลงโทษให้จาํคุกเท่ากบัหรือน้อยกว่าสองปี หรือ

กรณีทีเป็นผูก้ระทาํผดิซาํตอ้งบทลงโทษจาํคุกเท่ากบัหรือน้อยกว่าหนึงปี  ศาลอาจพิพากษาให้รับ

โทษทงัหมดหรือบางส่วน โดยการคุมความประพฤติโดยการกาํหนดให้อยู่ภายใตก้ารควบคุม 

ดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์กบัผูต้อ้งโทษทีไดใ้หก้ารยนืยนัอยา่งใดอยา่งหนึงว่า  

1. ไดป้ระกอบวิชาชีพแมเ้ป็นการชวัคราว ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือเขา้รับการศึกษา 

การฝึกอบรมวิชาชีพ หรืออยูร่ะหว่างการหางาน 

2. เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการใชชี้วิตของครอบครัว 

3. มีความจาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์

DPU



123 
 

4. ไดท้าํการพยายามในการปรับตวัเขา้ให้เขา้กบัสังคม ซึงเป็นผลทีไดรั้บจากการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมอยู่เสมอในโครงการทีสนับสนุนให้เข้าสู่สังคม ซึงมีลักษณะเป็นการป้องกันการ 

กระทาํผดิซาํ 

บทบัญญัตินีให้นําไปปรับใช้กับกรณีทีมีการพิพากษาลงโทษจําคุกเพียงบางส่วนและ 

ให้รอลงอาญา หรือให้รอลงอาญาโดยตอ้งรายงานตวั  เมือการลงโทษจาํคุกนัน มีบทลงโทษน้อยกว่าหรือ

เท่ากบัสองปี หรือหากเป็นกรณีทีกระทาํผดิซาํ บทลงโทษนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัหนึงปี  

คาํพิพากษาใหค้วบคุมตวัโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์มีไดก้ต่็อเมือ มีความยนิยอมจาก

ผูต้ ้องโทษทีได้รับแจ้งว่าอาจร้องขอความช่วยเหลือจากทนายความ ซึงอาจแต่งตังขึนโดย 

สภาทนายความ  หากได้รับการร้องขอก่อนทีจะให้ความยินยอมดังกล่าว  กรณีทีเป็นผูเ้ยาว ์ 

คาํพิพากษาให้ควบคุมตัวดังกล่าวจะมีขึนได้ก็เมือได้รับความยินยอมจากบุคคลผูที้ใช้อาํนาจ

ปกครองเหนือผูเ้ยาวน์นัเสียก่อน”245 

                                                             
  245 General Secretariat of the Government.  (n.d.).  Code penal.  Retrieved  August 1 , 2014 , from 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 . 

  Article 132-26-1  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans 

d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut 

décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à 

l'égard du condamné qui justifie : 

1 Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un 

enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; 

2 Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 

3 Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 

4 Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet 

caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. 

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement  assorti du sursis 

ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la 

personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. 

La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement 

informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa 

demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec 

l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. 
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ดงันนั กรณีทีศาลจะกาํหนดใหมี้การจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใช้

การกาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ไดก้ต่็อเมือ 

ก. ศาลพิพากษาให้ลงโทษจาํคุกเท่ากับหรือน้อยกว่า 2 ปี  อนัเป็นการพิจารณาถึง 

ความร้ายแรงของการกระทาํความผิดว่า กรณีทีศาลจะเปลียนโทษจําคุกเป็นการกาํหนดให้มี 

การจํากัดเสรีภาพในทีอยู่อาศัย โดยการกําหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเค รืองมือ 

อิเลก็ทรอนิกส์นนั  หากศาลลงโทษจาํคุกเกินกว่า 2 ปี เป็นการกระทาํผิดทีรุนแรง ไม่สมควรทีจะ 

สงัใหค้วบคุมตวัไวใ้นทีอยูอ่าศยัของผูน้นั  หรือ 

ข. กรณีการกระทาํผิดซาํ  ศาลพิพากษาให้ลงโทษจาํคุกเท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ปี   

เป็นการพิจารณาประวติัการกระทาํความผิดของจาํเลยเป็นรายบุคคลว่า หากมีการกระทาํผิดซาํ

เกิดขึน จะไม่สามารถสั งให้ใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใชก้ารกาํหนดให้อยู่ภายใต ้

การควบคุมดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ การทีจะสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยักรณีทีมี

การกระทาํความผดิซาํไดน้นั ตอ้งเป็นกรณีทีศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกเพียงเลก็นอ้ย คือ ไม่เกิน 1 ปี  

อนันาํลกัษณะความร้ายแรงของการกระทาํมาพิจารณาประกอบดว้ยอีกชนัหนึง 

ลกัษณะของการพิพากษาใหผู้ก้ระทาํผดิตอ้งถูกจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยการ

กาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ มีลกัษณะเป็นการใชเ้ป็นโทษทดแทน

หรือโทษเสริมของโทษจาํคุก  เนืองจากกรณีการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัดงักล่าวมีลกัษณะเป็น

การจาํกัดเสรีภาพของบุคคลไม่ให้ออกไปจากสถานทีทีกาํหนด ภายในระยะเวลาทีศาลกาํหนดไว ้ 

นอกจากนี บทบัญญัติดังกล่าวยงับัญญัติอยู่ในหมวด 2 ระบบการลงโทษ ส่วนที 2 รูปแบบ 

การลงโทษ  มีลักษณะเป็นโทษทดแทนหรือโทษเสริมของโทษจาํคุก กรณีทีเข้าหลกัเกณฑ์ 

ทีกฎหมายกาํหนด ศาลสามารถเปลียนจากการจาํคุกในเรือนจาํมาเป็นการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศยั โดยการกาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 

2)  ความยนิยอมของผูต้อ้งโทษ 

ก่อนทีศาลจะมีคําพิพากษาต้องได้รับความยินยอมจากผูต้ ้องหาหรือผู ้ต้องโทษ 

ทีไดรั้บความช่วยเหลือจากทนายความแลว้ดว้ย  หรือกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทน

โดยชอบธรรมหรือผูใ้ชอ้าํนาจปกครองของผูเ้ยาว ์ทงันี ตามมาตรา 132-26-1 วรรคทา้ย  

“คาํพิพากษาใหค้วบคุมตวัโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์มีไดก้็ต่อเมือ  มีความยินยอม

จากผูต้ ้องโทษทีได้รับแจ้งว่าอาจร้องขอความช่วยเหลือจากทนายความ ซึงอาจแต่งตังขึนโดย 

สภาทนายความ  หากได้รับการร้องขอก่อนทีจะให้ความยินยอมดังกล่าว  กรณีทีเป็นผูเ้ยาว ์ 

คาํพิพากษาให้ควบคุมตัวดังกล่าวจะมีขึนได้ก็เมือได้รับความยินยอมจากบุคคลผูที้ใช้อาํนาจ

ปกครองเหนือผูเ้ยาวน์นัเสียก่อน” 

DPU



125 
 

3)  ระยะเวลาและสถานทีในการควบคุมตวั 

มาตรา 723-7 ได้กาํหนดระยะเวลาและสถานทีทีผูพิ้พากษาบังคับโทษจะสั งให้ใช ้

การจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั ดงันี 

“ผูพิ้พากษาบงัคับโทษอาจกาํหนดล่วงหน้าให้มีการควบคุมตัว โดยการกาํหนดให้อยู ่

ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา - -  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

ในกรณีทีเป็นการลงโทษอย่างหนึงหรือหลายอย่างทีเป็นการจาํกดัเสรีภาพ ซึงมีระยะเวลาโดยรวม

ทงัหมดไม่เกินกว่าสองปี  หรือกรณีทีผูต้อ้งโทษยงัเหลือเวลาตอ้งรับโทษซึงจาํกดัเสรีภาพหนึงอย่าง

หรือหลายอย่างมีระยะเวลารวมกันไม่เกินกว่าสองปี  ระยะเวลาสองปีทีกาํหนดไวใ้นวรรคนีให ้

ลดลงเป็นหนึงปี หากเป็นกรณีทีผูต้อ้งโทษไดก้ระทาํผดิซาํ 

ผูพิ้พากษาบังคับโทษอาจกาํหนดบทลงโทษทีเป็นการจาํกัดเสรีภาพภายใต้เงือนไข 

ให้กับผูต้ ้องโทษต้องปฏิบติัชั วคราว  โดยกาํหนดมาตรการให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาไม่เกินกว่าหนึงปี  การกาํหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์อาจนาํมาใชไ้ดห้นึงปี ก่อนทีจะสินสุดระยะเวลาคุมประพฤติทีกาํหนดไวใ้นมาตรา  

ในกรณีทีสถานทีทีกาํหนดไวโ้ดยผูพิ้พากษาบงัคบัโทษ ไม่ใช่สถานทีอนัเป็นภูมิลาํเนา

ของผูต้ ้องโทษ  คาํสังกาํหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์จะมีขึนได ้

ก็ต่อเมือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของสถานที เวน้เสียแต่ว่าสถานทีนนัจะเป็นทีสาธารณะ”246 

                                                             
  246 General Secretariat of the Government.  (n.d.).  Code de procedure penale.  Retrieved  August 1, 

2014 , from http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154 . 

  Article 723-7  Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime 

du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de 

condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit 

lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède 

pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en 

état de récidive légale. 

Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à 

l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée 

n'excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la 

fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729. 

Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de 

placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit 

d'un lieu public. 
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การกาํหนดให้อยู่ภายใตก้ารควบคุมด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ อาจกาํหนดเป็นการ

ชวัคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปี (มาตรา 727-3 วรรคสอง) และสถานทีทีผูพิ้พากษาบงัคบัโทษ

กาํหนด  ซึงจากบทบัญญัติมาตรา 723-7 วรรคท้าย จะเห็นได้ว่า กรณีทีเป็นทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํ

ความผดิเอง ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษสามารถสงัใหค้วบคุมไดเ้ลย แต่หากเป็นสถานทีมิใช่สถานทีอนัเป็น

ภูมิลาํเนาของผูก้ระทาํผดิ จะสั งให้ควบคุมในสถานทีนันไดต่้อเมือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

สถานทีดงักล่าวเสียก่อน ทงันี เวน้แต่ สถานทีอนัมิใช่ภูมิลาํเนานนั จะเป็นสถานทีสาธารณะ 

3.3.1.2 เงือนไขการสงัใหค้วบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

หลกัเกณฑ์ของการสั งให้ควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่อาศยัดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

ในส่วนของเงือนไขต่างๆ ของการสั งให้ควบคุมตัวผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยการ

กาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ มีดงัต่อไปนี 

1)  ลกัษณะของผูก้ระทาํความผดิรายบุคคล 

ผูต้อ้งโทษตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง ตามทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 132-26-1 วรรคหนึง ดงัต่อไปนี 

ก. ไดป้ระกอบวิชาชีพแมเ้ป็นการชวัคราว ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือเขา้รับการศึกษา 

การฝึกอบรมวิชาชีพ หรืออยูร่ะหว่างการหางาน 

ข. เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการใชชี้วิตของครอบครัว 

ค. มีความจาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์

ง. ไดมี้ความพยายามในการปรับตวัเขา้ใหเ้ขา้กบัสงัคม ซึงเป็นผลทีไดรั้บจากการเขา้ไป

มีส่วนร่วมอยู่เสมอในโครงการทีสนับสนุนให้เข้าสู่สังคม ซึงมีลักษณะเป็นการป้องกันการ 

กระทาํผดิซาํ 

กรณีนีโดยเฉพาะข้อ ข. หากจะเปรียบเทียบเงือนไข เพือทีศาลจะนํามาพิจารณา 

ในส่วนของผูก้ระทาํผิดหญิง หรือผูก้ระทาํผิดหญิงทีมีครรภ์ทีมีภาระหน้าทีต้องเลียงดูบุตรและ

ครอบครัว เงือนไขนีน่าจะเป็นเงือนไขทีใกลเ้คียงทีสุดในการนาํมาพิจารณา เพือให้ไดใ้ชม้าตรการ

ทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํ  ทงันี เงือนไขดงักล่าวประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 132-26-2 ไดก้าํหนดเป็นเงือนไขใหผู้พิ้พากษาบงัคบัโทษพิจารณาในการทีจะกาํหนด 
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ระยะเวลาและสถานทีเพือควบคุมผูก้ระทําความผิดโดยใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์   

ดงับทบญัญติัดงักล่าวนีว่า247 

“การกาํหนดให้ผูต้ ้องโทษอยู่ภายใต้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เป็นการห้าม 

ผูต้อ้งโทษไม่ใหอ้อกจากทีอยูอ่าศยัหรือสถานทีอืนใดนอกระยะเวลาทีผูพิ้พากษาบงัคบัโทษกาํหนดไว ้

ระยะเวลาและสถานทีทีผูพิ้พากษาบังคับโทษกาํหนด จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่า ผูต้ ้องโทษ

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมด้านวิชาชีพอย่างสมาํเสมอ หรือผู ้

ตอ้งโทษไดรั้บการจา้งงานชวัคราว โดยเพือปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมของผูต้อ้งโทษ ผูต้อ้งโทษ 

มีส่วนร่วมในชีวิตของครอบครัว หรือมีความจาํเป็นต้องไดรั้บการรักษาพยาบาล  นอกจากนี  

การกาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ยงัทาํให้ผูต้อ้งโทษตอ้งตอบรับหมายเรียก

ของเจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจรายใดๆ ทีไดรั้บมอบหมายจากผูพิ้พากษาบงัคบัโทษดว้ย” 

2)  เงือนไขในการควบคุม 

เมือศาลพิจารณาเงือนไขเป็นรายบุคคลตามข้อ 1) แลว้ เห็นว่าสามารถกาํหนดให ้

ผูต้ ้องโทษอยู่ภายในสถานทีทีกาํหนดแลว้  ศาลอาจกาํหนดมาตรการต่างๆ ให้กับผูต้ ้องโทษ 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการสนับสนุนความพยายามของผูต้ ้องโทษในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

(มาตรา 132-46)248 ตามทีบัญญัติไว ้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 132-26-3249 ซึงให้นํา

บทบญัญติัของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-43 ถึง มาตรา 132-46 มาใชบ้งัคบั เช่น 

                                                             
  247 John Rason SPENCER.  (n.d.).  PENAL CODE.  Retrieved  August 2, 2014 ,  from  http://www.legifrance.gouv.fr/ 

content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf . 

  Article 132-26-2  For the convicted person, placement under electronic surveillance entails prohibition to leave 

his residence or any other place determined by the penalty enforcement judge outside such periods as the judge 

prescribes. The periods and places are determined taking into account: the fact that the convicted person has a trade or 

profession; that he regularly attends a course of education or a professional training course, or has temporary employment 

with a view to his social rehabilitation; his participation in the life of his family; his need to undergo medical treatment. 

Placement under electronic surveillance also entails for the convicted person the requirement to respond to the summons 

of any public authority designated by the penalty enforcement judge . 

 248 Article 132-46 Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son 

reclassement social. 

  249 Article 132-26-3 The trial court may also impose the measures provided for by articles 132-43 to 132-46 on 

a convicted person who has been placed under electronic surveillance. 
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ก. มาตรการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-44  ศาลอาจสั งให้ผูต้ ้องโทษ 

ไปรายงานตวัตามทีผูพิ้พากษาบงัคบัโทษหรือนักสังคมสงเคราะห์ทีไดรั้บมอบหมายกาํหนด หรือ

แจง้นกัสงัคมสงเคราะห์ใหท้ราบกรณีทีมีการเปลียนแปลงทีอยู่250 เป็นตน้ 

ข. มาตรการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-45 ศาลอาจกาํหนดให้ผูต้อ้งโทษ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง เช่น ถือเอาทีใดทีหนึงเป็นทีพกัอาศัย หรือไม่ให้

ประกอบกิจกรรมทีผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมทีต้องพบปะเป็นประจาํกับผูเ้ยาว์251เป็นต้น  ซึงถือว่า

มาตรการบางอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั  

ทงันี  การกาํหนดมาตรการดงักล่าวนีเป็นอาํนาจของผูพิ้พากษาบงัคบัโทษดงัทีบญัญติั

ไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 723-10252 ทีบญัญติัว่า 

“ผูพิ้พากษาบังคับโทษอาจใช้มาตรการทีระบุไวใ้นมาตรา 132-43 ถึง 132-46 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญากบัผูที้อยูภ่ายใตเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยก็ได ้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง ผูพิ้พากษาบังคับโทษอาจใช้มาตรการควบคุมหนึงหรือหลาย

มาตรการหรือหลายหน้าที ตามทีกาํหนดไวใ้น มาตรา 132-44 และ 132-45 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญากบัผูต้อ้งโทษ” 253 

                                                             
  250 Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve 

  Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve 

  Article 132-44 The supervision measures to which the convicted person is subject are the following: 

  1 to attend when required to do so by the penalty enforcement judge or the designated social worker; 

  4 to inform the social worker of any changes of residence or of any journey in excess of fifteen days 

and to accountfor his return; 

  251 Article 132-45 La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer 

spécialement aucondamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 

2 Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 

8 Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise 

ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs 

  252 John Rason SPENCER.  (n.d.).  CODE OF CRIMINAL PROCEDURE.  Retrieved  August 2, 2014 ,  

from  http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1958/13719/version/3/file/Code_34.pdf . 

  253 Article 723-10 The penalty enforcement judge may also impose upon the person under electronic 

supervision the measures set out by articles 132 43 to 132 46 of the Criminal Code. 

  He may, in particular, subject the convicted person to one or more supervision measures or 

obligations mentioned in articles 132-44 and 132-45 of the Criminal Code. 
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3.3.2  กระบวนพิจารณาของศาล 

ศาลหรือผูพิ้พากษาบงัคบัโทษตอ้งพิจารณาว่า ผูต้อ้งโทษทีศาลจะมีคาํพิพากษาใหจ้าํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยใชก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึง

ตามทีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-26-1 วรรคหนึง ประกอบมาตรา132-26-2 กาํหนดไว้

หรือไม่  โดยศาลตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของตวัผูก้ระทาํความผดิ ดงันี  

3.3.2.1. ลกัษณะของตวัผูก้ระทาํความผดิ 

1)  ผูก้ระทําความผิดได้ประกอบวิชาชีพแม้เป็นการชั วคราว ได้เข้ารับ 

การฝึกอบรม หรือเขา้รับการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ หรืออยูร่ะหว่างการหางาน 

2)  ผูก้ระทาํความผดิเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการใชชี้วิตของครอบครัว 

3)  ผูก้ระทาํความผดิมีความจาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์ หรือ 

4)  ผูก้ระทาํความผดิไดพ้ยายามในการปรับตวัเขา้ให้เขา้กบัสังคม ซึงเป็นผลที

ไดรั้บจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมอยูเ่สมอในโครงการทีสนบัสนุนใหเ้ขา้สู่สงัคม ซึงมีลกัษณะเป็นการ

ป้องกนัการกระทาํผดิซาํ 

3.3.2.2  ความยนิยอมของผูก้ระทาํความผดิ 

นอกจากการพิจารณาตัวผู ้กระทําความผิดตามข้อ 3.3.2.1 แล้ว ศาลต้องพิจารณา 

ความยินยอมของผูต้อ้งหาหรือผูก้ระทาํความผิดด้วยว่า ผูต้อ้งหาหรือผูก้ระทาํความผิดยินยอมทีจะ 

ให้ศาลควบคุมตวัไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใช้การควบคุมด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์  ทังนี ในส่วน

ผูต้ ้องหาหรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูเ้ยาว ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือ

ผูป้กครองของผูเ้ยาวน์นัเสียก่อน ตามทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-26-1 วรรคทา้ย 

ทีว่า 

“คาํพิพากษาใหค้วบคุมตวัโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์มีไดก้็ต่อเมือ  มีความยินยอม

จากผูต้อ้งโทษทีได้รับแจ้งว่าอาจร้องขอความช่วยเหลือจากทนายความ ซึงอาจแต่งตงัโดยสภา

ทนายความ  หากไดรั้บการร้องขอก่อนทีจะใหค้วามยนิยอมดงักล่าว  กรณีทีเป็นผูเ้ยาว ์คาํพิพากษา

ให้ควบคุมตวัดังกล่าวจะมีขึนได้ก็เมือได้รับความยินยอมจากบุคคลผูที้ใชอ้าํนาจปกครองเหนือ

ผูเ้ยาวน์นัเสียก่อน” 

3.3.2.3  การรับฟังขอ้มลูอืนประกอบการพิจารณา 

บทบญัญติัของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 712-6 ยงัไดก้าํหนดว่า

ก่อนทีผูพิ้พากษาบงัคับโทษจะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั งให้ผูต้ ้องโทษอยู่ภายใต้การควบคุมด้วย

เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องปรึกษาหารือกับตัวแทนของฝ่ายบริหารเรือนจํา ในช่วงท้าย 
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ของกระบวนการพิจารณาในศาลทีปรึกษา ซึงผูพิ้พากษาบงัคบัโทษจะรับฟังคาํร้องของสาํนักงาน

อยัการ และขอ้มูลของผูต้อ้งโทษ รวมทงัของทนายความถา้จาํเป็น  ทงันี ภายหลงัจากนันหากได ้

มีการตกลงร่วมกนัของอยัการแห่งสาธารณรัฐ และผูต้อ้งโทษหรือทนายความ ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษ

อาจพิจารณาอนุญาตหนึงในมาตรการเหล่านีโดยไม่ตอ้งดาํเนินการอภิปรายแบบเปิดก็ได ้ อนัเป็น

การกาํหนดกระบวนพิจารณาของศาลหรือผูพิ้พากษาบังคับโทษว่าต้องมีการรับฟังข้อมูลจาก 

ฝ่ายราชทณัฑ ์สาํนกังานอยัการ และทนายความ เกียวกบัขอ้มูลของผูต้อ้งโทษนัน อนัแสดงให้เห็น

ถึงหลักการพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักการลงโทษให้เหมาะสมกับผู ้ต้องโทษรายบุคคล   

ดงับทบญัญติัดงักล่าวว่า  

“คาํพิพากษาเกียวกับมาตรการในการคุมตวัไวใ้นสถานทีนอกเรือนจาํ การปล่อยตัว

ชวัคราว การแยกและการเลือนการพิพากษา การกาํหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมดว้ยเครืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ และการพน้โทษโดยมีเงือนไข  จะมีขึนหลงัจากปรึกษาหารือกับตวัแทนของฝ่ 

ายบริหารเรือนจาํ ในช่วงทา้ยของกระบวนการพิจารณาในศาลทีปรึกษา ซึงผูพิ้พากษาบังคับโทษ 

รับฟังคําร้องของสํานักงานอัยการ และข้อมูลของผูต้ ้องโทษ รวมทังของทนายความ ถา้จาํเป็น  

หากผูต้อ้งโทษอยูใ่นระหว่างการจองจาํ การพิจารณานีอาจจดัขึนในสถานคุมขงั ภายใตก้ารบงัคบัใช้

บทบญัญติัของมาตรา 706-71 

โดยการตกลงร่วมกันของอยัการแห่งสาธารณรัฐ และผูต้ ้องโทษหรือทนายความ   

ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษอาจพิจารณาอนุญาตหนึงในมาตรการเหล่านี โดยไม่ตอ้งดาํเนินการอภิปราย

แบบเปิด 

นอกจากนี  เ มือใดก็ตามที เห็นว่าจ ํา เป็น  ผู ้พิพากษาบังคับโทษอาจตัดสินใจ 

ทีจะโอนการพิจารณาคดีไปยงัศาลบังคบัโทษชันอุทธรณ์ โดยอตัโนมติัหรือตามคาํร้องขอของ 

ผูต้ ้องโทษหรือสํานักงานอยัการ  โดยผูพิ้พากษาทีสั งการโอนนีเป็นสมาชิกของศาลซึงตัดสิน 

ตามมาตรา 712-7 การตัดสินใจส่งมอบนีเป็นมาตรการบริหารทางตุลาการซึงไม่อยู่ภายใต ้

การอุทธรณ์ 

ยกเวน้หากกฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอืน  บทบญัญตัิของมาตรานียงัใชบ้งัคบักบั 

คาํตดัสินของผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษเกียวกบัการติดตามคุมประพฤติ คาํสั งห้าม การทาํงาน 
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บริการชุมชน การจาํคุกกบัการบรรเทาโทษ พร้อมกบัการคุมประพฤติ หรือหน้าทีในการ

ปฏิบติังานให้บริการชุมชน หรือมาตรการเลือนการตดัสินโทษกบัการคุมประพฤติดว้ย”254 

3.3.3  การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงัจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

ศาลอาจใหมี้การแกไ้ขเปลียนแปลงหรือยกเลิกเพิกถอนการให้จาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศยัได ้ซึงแบ่งออกได ้ดงันี 

3.3.3.1  การแกไ้ขเปลียนแปลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 723-11  

ผูพิ้พากษาบังคับโทษอาจแก้ไขเปลียนแปลงคาํพิพากษาหรือคาํสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพ

ผูก้ระทําความผิดไว้ในทีอยู่อาศัย โดยใช้การกําหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์หรือมาตรการต่างๆ ทีศาลไดก้าํหนดไวต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 723-10 ได ้หลงัจากทีไดฟั้งความเห็นของอยัการแห่งสาธารณรัฐแลว้  โดยการพิจารณาแกไ้ข

เปลียนแปลงดงักล่าว ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษอาจเห็นเองหรือโดยคาํขอของผูต้อ้งโทษก็ได้255  

                                                             
254 Article 712-6  Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de 

fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle 

sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en 

chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et 

les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut 

se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71. 

Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son 

avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire. 

Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la 

demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application 

des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La 

décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. 

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du 

juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail 

d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail 

d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve 
255 Article 723-11 Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après 

avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique 

ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10. 
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3.3.3.2 การยกเลิกมาตรการทีเป็นประโยชน์จากการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดไวใ้น

ทีอยูอ่าศยั โดยใชก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 723-7-1 

กรณีทีศาลหรือผูพิ้พากษาบงัคบัโทษจะยกเลิกมาตรการทีเป็นประโยชน์จากการควบคุม

ตวัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยใชก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 723-7-1 ไดน้นั กฎหมายไดบ้ญัญติัไวด้งันี 

“เมือผูพิ้พากษาบงัคบัโทษตอ้งนาํเอาบทบญัญติัมาตรา - -  แห่งประมวลกฎหมาย

อาญามาปรับใช้  ก ําหนดรูปแบบของการกําหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีคาํสงัทีตอ้งหา้มอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาสูงสุดสีเดือน นบัแต่วนัทีการลงโทษ

มีผลและภายในห้าวนัทาํการ ในกรณีทีศาลทีมีคาํพิพากษาไดมี้คาํสั งให้ควบคุมตวัหรือให้กกัขัง 

ผูต้อ้งโทษเอาไวแ้ละไดแ้จง้คาํสงัใหมี้ผลบงัคบัไวก่้อน  หากเงือนไขทีทาํใหศ้าลสามารถบงัคบัโทษ

โดยการใชร้ะบบการกาํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ไม่ครบถว้น หรือ

หากผูต้อ้งโทษไม่ปฏิบติัตามคาํสงัหา้ม หรือไม่ปฏิบติัหนา้ทีทีกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติั หรือผูต้อ้งโทษ

มีความประพฤติทีไม่ชอบ หรือปฏิเสธการเปลียนแปลงเงือนไขในการบงัคบัโทษทีจาํเป็น หรือ 

หากไดมี้คาํร้องขอ  กรณีเช่นนี ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษอาจทาํการยกเลิกประโยชน์ทีไดรั้บจากการ

ควบคุมตวัโดยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ของผูต้อ้งโทษนัน โดยมีคาํสังตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 

-  หากบุคลิกภาพของผูต้อ้งโทษ หรือวิธีการทีมีอยู่ เป็นเหตุให้ตอ้งดาํเนินการแลว้ ผูพิ้พากษา

บงัคบัโทษ อาจจะมีคาํสั งดว้ยรูปแบบเดียวกนันีให้มีมาตรการปล่อยตวัชั วคราว หรือควบคุมตัว 

นอกสถานกกัขงัเป็นการเพิมเติมจากการควบคุมตวัโดยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได”้256 

                                                             
  256 Article 723-7-1  Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge 

de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance 

non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est 

exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le 

maintien en détention du condamné et declare sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au 

tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus 

remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait prevue de 

mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le 

bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une 

décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens 

disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la 

mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. 
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ดงันัน จากบทบัญญติัดังกล่าว ศาลมีอาํนาจยกเลิกยกเลิกมาตรการทีเป็นประโยชน์ 

จากการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยใชก้ารกาํหนดให้อยู่ภายใตก้ารควบคุม

ดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดต่้อเมือ  

1) เงือนไขทีทาํใหศ้าลสามารถบงัคบัโทษโดยการใชร้ะบบการควบคุมตวัโดยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ไม่ครบถว้น 

2) ผูต้อ้งโทษไม่ปฏิบติัตามคาํสงัหา้ม 

3) ผูต้อ้งโทษไม่ปฏิบติัหนา้ทีทีกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติั 

4) ผูต้อ้งโทษมีความประพฤติทีไม่ชอบ 

5) ผูต้ ้องโทษปฏิเสธการเปลียนแปลงเงือนไขในการบังคับโทษทีจาํเป็น หรือ 

6) เมือผูต้อ้งโทษร้องขอใหมี้การยกเลิก 

3.3.3.3 การเพิกถอนคําพิพากษาให้ลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพผูก้ระทําความผิด 

ไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใช้การกาํหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 723-13 

ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจาณาความอาญามาตรา 723-13 ได้ให้อ ํานาจผูพิ้พากษา 

บงัคบัโทษเพิกถอนคาํพิพากษาให้ลงโทษโดยการควบคุมตัวผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่อาศยั  

โดยใชก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ดงับทบญัญติั ดงัต่อไปนี 

“ผูพิ้พากษาบังคับโทษอาจถอนคาํตัดสินการกาํหนดให้อยู่ภายใต้เครืองมือควบคุม

อิเลก็ทรอนิกส์ในกรณีทีพบว่ามีการไม่ปฏิบติัตามคาํสั งห้ามหรือไม่ปฏิบติัหน้าทีทีกาํหนดให้ตอ้ง

ปฏิบัติตามมาตรา 132-26-2 และ 132-26-3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา การประพฤติผิดร้ายแรง  

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 723-10 ถูกลงโทษสําหรับความผิดอืน หรือ 

ผูต้ ้องโทษปฏิเสธการเปลียนแปลงเงือนไขในการบังคับโทษทีจาํเป็น หรือเมือผูต้ ้องโทษร้องขอ   

คาํตดัสินนีเป็นไปตามบทบญัญติัของมาตรา 712-6 

ใน ก ร ณี ที ม ีก า ร ถอ น คํา ต ัด สิน ก า ร กํา ห น ด ใ ห ้อ ยู ่ภ า ย ใต ้เ ค รื อ ง ม ือ ค ว บ ค ุม

อิเลก็ทรอนิกส์ ผูต้อ้งโทษจะรับโทษทงัหมดหรือบางส่วนทีเหลือ ในวนัทีผูต้อ้งโทษถูกกาํหนดให้

อยู่ภายใต้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติทีระบุไวใ้นคาํตัดสินถอนการลงโทษ   
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โดยให้ถือว่าระยะเวลาระหว่างทีผูต้ ้องโทษอยู่ภายใต้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นัน 

เป็นส่วนหนึงของระยะเวลารับโทษ”257 

ตามบทบญัญติัขา้งตน้นี ไดมี้การบญัญติัเป็น 2 ส่วน ดงันี 

1) ส่วนแรก กรณีตามมาตรา 723-13 วรรคหนึง ได้กาํหนดเงือนไขทีศาลจะเพิกถอน 

คาํพิพากษาให้ลงโทษโดยการควบคุมตัวผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใชก้ารควบคุม 

ดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ซึงมีหลกัเกณฑค์ลา้ยกนักบัมาตรา 723-7-1 คือ 

ก. ผูต้อ้งโทษไม่ปฏิบติัตามคาํสงัหา้ม 

ข. ผูต้ ้องโทษไม่ปฏิบัติหน้าทีทีก ําหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 132-26-2 และ  

132-26-3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

ค. ผูต้อ้งโทษประพฤติผดิร้ายแรง 

ง. ผูต้อ้งโทษไม่ปฏิบติัตามมาตรการทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 723-10 

จ. ผูต้อ้งโทษถกูลงโทษสาํหรับการกระทาํผดิอืน 

ฉ. ผูต้อ้งโทษปฏิเสธการเปลียนแปลงเงือนไขในการบงัคบัโทษทีจาํเป็น 

ช. เมือผูต้อ้งโทษร้องขอใหมี้การยกเลิกเพิกถอน 

โดยในตอนท้ายของบทบัญญัติมาตรา 723-13 วรรคหนึงทีว่า “คาํตัดสินนีเป็นไป 

ตามบทบัญญัติของมาตรา 712-6” สามารถตีความได้ว่า ก่อนทีพิพากษาบังคับโทษจะถอนคําตัดสิน 

ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งดาํเนินการตามทีบทบญัญติัมาตรา 712-6 

กาํหนดไว ้กล่าวคือ ตอ้งดาํเนินการปรึกษาหารือกบัตวัแทนของฝ่ายบริหารเรือนจาํ รับฟังคาํร้อง

ของสาํนกังานอยัการ และขอ้มลูของผูต้อ้งโทษ รวมทงัของทนายความประกอบก่อนทีจะเพิกถอน

คาํพิพากษาใหล้งโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยการกาํหนดให้อยู่

ภายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 

                                                             
  257 Article 723-13 The penalty enforcement judge may withdraw a decision of placement under electronic 

supervision in case of failure to observe the restrictions or obligations provided for by articles 132-26-2 and 132-26-3 

of the Criminal Code, for notorious misconduct, for non-compliance with measures imposed pursuant to article 723-

10, for new convictions or refusal by the convicted person of any necessary modifications of the conditions of 

implementation, or at the request of the convicted person. This decision is taken in accordance with the provisions of 

article 712-6. 

  Where the electronic supervision decision is withdrawn, the convicted person serves all or part of the 

sentence that remained for him to serve on the day of his placement under electronic supervision, according to the 

provisions stated in the withdrawal decision. The time during which he was placed under electronic supervision does 

however count towards the execution of his sentence. 
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2) ส่วนทีสอง กรณีตามมาตรา 723-13 วรรคสอง หากมีการเพิกถอนคาํพิพากษาให้ลงโทษ

โดยการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยใชก้ารกาํหนดให้อยู่ภายใตก้ารควบคุม

ดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์แลว้  ผูต้อ้งโทษจะตอ้งรับโทษทีเหลือเพียงเท่าทีระยะเวลาทีเหลืออยู่

สาํหรับตอ้งรับโทษนัน ซึงหมายความว่า ให้นาํระยะเวลาทีถูกควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดไวใ้น 

ทีอยูอ่าศยั โดยใชก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์มาหกัออกจากอตัราโทษจาํคุกทีศาลไดมี้

คาํพิพากษากาํหนดใหแ้ก่ผูต้อ้งโทษนนั  

3.3.4   มาตรการควบคุมเพือป้องกนัการหลบหนี 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาของฝรั งเศสกาํหนด

มาตรการเพือป้องกนัไม่ให้ผูก้ระทาํความผิดทีถูกจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใชเ้ครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์หลบหนี พอสรุป ไดด้งันี  

3.3.4.1 ลกัษณะการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

ลักษณะการใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 723-8 และมาตรา 723-9 ในลกัษณะที 2 หมวด 2 การบงัคบัลงโทษ

จาํกัดเสรีภาพให้อยู่ในสถานทีควบคุมตามกฎหมาย ส่วนที 6 ว่าด้วยการกาํหนดให้อยู่ภายใต ้

การควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงับทบญัญติั ดงันี 

“มาตรา 723-8  การดูแลการลงโทษด้วยมาตรการนีทาํโดยใช้เครืองมือทีสามารถ

ตรวจจบัไดจ้ากระยะไกลว่าผูต้อ้งโทษอยูใ่นหรือนอกสถานทีทีผูพิ้พากษาบงัคบัโทษกาํหนดไวใ้น

แต่ละช่วงเวลาทีระบุไว้  การใช้วิ ธีลงโทษเช่นนีอาจทําให้ผูที้อยู่ภายใต้เครืองมือควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งพกอุปกรณ์ทีประกอบไปด้วยเครืองส่งสัญญาณ ในช่วงทีอยู่ภายใตเ้ครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ในเวลากลางวนั  

กระทรวงยติุธรรมเป็นผูรั้บรองใหใ้ชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว  และในการใชว้ิธีนี ตอ้งแน่ใจว่า

ไม่กระทบต่อเกียรติ ศกัดิศรี และชีวิตส่วนตวัของผูที้อยูภ่ายใตเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์”258 

                                                             
  258 Article 723-8 Supervision of the execution of the measure is ensured through a device which makes it 

possible to detect at a distance the presence or absence of the convicted person from the place chosen by the penalty 

enforcement judge for each given term. The implementation of these proceedings may lead to the person being 

required to carry a device incorporating a transmitter during daytime electronic supervision.  

  The device used is accredited for such use by the Minister of Justice. Its implementation must ensure 

respect for the dignity, integrity and private life of persons. 

DPU



136 
 

“มาตรา -   บุคคลผูถู้กควบคุมตัวโดยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องอยู่ภายใต ้

การควบคุมของผูพิ้พากษาบงัคบัโทษ ภายในเขตพืนทีทีบุคคลนนัถกูควบคุมตวั  

การควบคุมในระยะไกล ในกรณีการควบคุมตัวโดยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ต้อง

ดาํเนินการโดยเจา้หน้าทีของกรมราชทัณฑ์ทีได้รับอนุญาตให้ทาํหน้าทีดังกล่าว เพือทีจะนาํเอา

ระบบจดัการขอ้มลูมาใช ้ 

การนําเอาเครืองมือทีทาํให้สามารถทาํการควบคุมในระยะไกลได้ อาจมอบหมายให ้

บุคคลตามกฎหมายแพ่งทีมีคุณสมบติัตามทีกาํหนดไวใ้นรัฐกฤษฎีกาออกในสภาแห่งรัฐ 

ภายใต้ขอบเขตของช่วงเวลาทีก ําหนดไว้ในคําสั งให้ควบคุมตัวโดยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ เจา้หนา้ทีของกรมราชทณัฑที์ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ทีควบคุม อาจไปยงัสถานที

ควบคุมตวัเพือพบปะกบัผูต้อ้งโทษได ้ อยา่งไรก็ตาม เจา้หน้าทีไม่อาจเขา้ไปในทีพาํนักของบุคคล

ซึงเป็นเจ้าของสถานทีทีมีการใช้การควบคุมโดยไม่ได้รับความยินยอม  เจ้าหน้าทีดังกล่าว  

ตอ้งทาํรายงานใหก้บัผูพิ้พากษาบงัคบัโทษ เกียวกบัการเขา้ตรวจตราของตนโดยเร็ว 

เจ้าหน้าทีตํารวจหรือเจ้าหน้าทีทหาร อาจทํารายงานการหายตัวโดยผิดปกติ ของ 

ผูต้อ้งโทษ และรายงานไปยงัผูพิ้พากษาบงัคบัโทษได”้259 

จากบทบัญญัติทังสองมาตราข้างต้นสามารถแบ่งลักษณะการใช้เครืองมือควบคุม

อิเลก็ทรอนิกส์ ไดด้งันี 

                                                             

  259 Article 723-9 La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de 

l'application despeines dans le ressort duquel elle est assignée.  

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de 

l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre enoeuvre un traitement 

automatisé de données nominatives. 

La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit 

privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de 

l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de 

l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicilede la personne 

chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôtrapport au juge de l'application des 

peines de leurs diligences. 

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire 

rapport au juge de l'application des peines. 
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1) การใชเ้ครืองมือควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งสามารถตรวจจบัไดใ้นระยะไกลว่า 

ผูต้อ้งโทษอยูภ่ายในหรือนอกสถานทีตามช่วงระยะเวลาทีผูพิ้พากษาบงัคบัโทษกาํหนดไว ้

2)  บุคคลผู ้ถูกควบคุมด้วย เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม 

ของผูพิ้พากษาบงัคบัโทษภายในเขตพืนทีทีบุคคลนนัถกูควบคุมตวั 

3) การควบคุมในระยะไกล กรณีการควบคุมตัวโดยเครืองมืออิ เล็กทรอนิกส์  

ตอ้งดาํเนินการโดยเจา้หนา้ทีของกรมราชทณัฑที์ไดรั้บอนุญาตใหท้าํหนา้ทีดงักล่าว เพือทีจะนาํเอา

ระบบจดัการขอ้มลูมาใช ้หรือมอบหมายให้บุคคลตามกฎหมายแพ่งทีมีคุณสมบติัตามทีกาํหนดไว้

ในรัฐกฤษฎีกาออกในสภาแห่งรัฐ 

4) เจ้าหน้าทีของกรมราชทัณฑ์ทีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าทีควบคุม อาจไปยงั 

สถานทีควบคุมตวัเพือพบปะกบัผูต้อ้งโทษได้  แต่ทงันี ตอ้งไปในช่วงเวลาทีกาํหนดไวใ้นคาํสั ง 

ให้ควบคุมตัวโดยเครืองมืออีเลกทรอนิกส์ และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานทีนัน  

นอกจากนี เจา้หนา้ทีราชทณัฑย์งัตอ้งทาํรายงานเสนอต่อผูพิ้พากษาบงัคบัโทษอีกดว้ย 

5) กรณีเจ้าหน้าทีตาํรวจหรือทหารพบว่า ผูต้ ้องโทษหายตัวไปอย่างผิดปกติ สามารถ

รายงานเรืองดงักล่าวไปยงัผูพิ้พากษาบงัคบัโทษได ้

6) กระทรวงยติุธรรมเป็นผูรั้บรองใหใ้ชอุ้ปกรณ์ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว  และ

ในการใชต้้องแน่ใจว่าไม่กระทบต่อเกียรติ ศกัดิศรี และชีวิตส่วนตัวของผูที้อยู่ภายใตเ้ครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

นอกจากลกัษณะการใชเ้ครืองมือควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว อนัเป็นมาตรการที

ป้องกนัการหลบหนีของผูก้ระทาํความผดิทีถกูสงัใหมี้การควบคุมดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์แลว้   

ยงัมีมาตรการทีผูพิ้พากษาบังคับโทษทีสามารถนํามาใช้เพือป้องกันการหลบหนีได้อีก คือ  

มาตรการตามบทบญัญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 723-10 ซึงให้นํา

มาตรการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-43 ถึง มาตรา 132-46 มาใช้กับผูต้ ้องโทษ 

ทีถกูควบคุมตวัดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย เช่น ศาลอาจสั งให้ผูต้อ้งโทษไปรายงานตวัตามที 

ผูพิ้พากษาบังคับโทษหรือนักสังคมสงเคราะห์ทีได้รับมอบหมายกาํหนด หรือแจ้งนักสังคม

สงเคราะห์ให้ทราบกรณีทีมีการเปลียนแปลงทีอยู่ หรือ ศาลอาจกาํหนดให้ผูต้อ้งโทษปฏิบติัการ

อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง เช่น ถือเอาทีใดทีหนึงเป็นทีพกัอาศัย หรือไม่ให้ประกอบ 

กิจกรรมทีผดิกฎหมาย หรือกิจกรรมทีตอ้งพบปะเป็นประจาํกบัผูเ้ยาว ์เป็นตน้   

3.3.4.2 มาตรการลงโทษกรณีหลบหนีหรือทาํลายเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

กรณีทีมีการหลบหนีจากการควบคุมดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ และผูต้อ้งโทษใช้

วิธีการใดๆก็ตาม เพือลา้งสัญญาณเครืองมือตรวจจับระยะไกลว่าผูต้ ้องโทษอยู่ภายในท้องที 
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ทีผูพิ้พากษาบงัคบัโทษกาํหนด ซึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 434-29 กาํหนดให้เป็นความผิด

ฐานหลบหนีจากการควบคุม ตอ้งรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 434-27 คือ จาํคุก 

ไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 45,000 บาท  ดงับทบญัญติั ดงัต่อไปนี 

“ มาตรา 434-29 หากมีการหลบหนี ผูต้อ้งโทษจะถกูลงโทษอยา่งเดียวกนั  

2  ผูต้อ้งโทษทีหลบการควบคุมทีบงัคบัใชก้บัตนในขณะทีถกูส่งไปทาํงานในสถานทีทีไม่มี

ผูคุ้ม หรือภายใตเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์  หรือขณะลาพกัเป็นครังคราวหรือชวัคราว... 

4  นักโทษทีถูกกาํหนดให้อยู่ภายใตเ้ครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใชว้ิธีใดๆ ก็ตาม  

เพือลา้งสัญญาณเครืองมือตรวจจับจากระยะไกลว่าผูต้ ้องโทษอยู่ในพืนทีหรืออยู่นอกพืนทีที 

ผูพิ้พากษาทีบงัคบัใหมี้การลงโทษกาํหนดไว”้260 

ดงันนั จากการศึกษาหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั กระบวน

พิจารณาของศาล การแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั งจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั และมาตรการควบคุม 

เพือป้องกนัการหลบหนี ตามกฎหมายของประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาทงัรัฐฟลอริดาและมินนิโซตา้ 

และประเทศฝรังเศสแลว้ พบว่า มีลกัษณะคลา้ยกันหลายประการ ซึงสามารถนํามาวิเคราะห์

เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของประเทศไทย  เพือหามาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงบางประเภท โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่า

ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง (Bangkok 

Rules) ดงัจะไดก้ล่าวถึงในบทที 4 ต่อไป 

                                                             
  260 Article 434-29  An escape is subject to the same penalties where: 

  2  a convicted person evades the control to which he is subjected whilst posted to a non-custodial 

assignment, or under electronic supervision, or whilst enjoying partial or temporary leave; 

 4  a convicted person placed under electronic supervision neutralises by any means the apparatus permitting 

the detection from a distance of either his presence in or his absence from any premises designated by the penalty 

enforcement judge. 
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บทที 4 

การจําคุกผู้กระทําความผดิหญิงตามกฎหมายไทย  และวิเคราะห์การนํามาตรการ

ลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยมาใช้ลงโทษผู้กระทําผิดหญิงในคดีอาญา 

 

การกําหนดโทษตามคาํพิพากษา (Sentencing) เป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการ

ยุติธรรม และเป็นจุดเริมต้นในการแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทําความผิด (Treatment) ภายในเรือนจํา 

(Institutional Treatment) หรือการปฏิบัติต่อผูก้ระทาํความผิดในชุมชน (Community Based-Treatment) 

อนัเป็นทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุก261 โดยคาํพิพากษาทีกาํหนดโทษจาํเลยไม่เพียงแต่กาํหนด

วิธีการปฏิบติัต่อจาํเลยเท่านัน ยงักาํหนดชะตาชีวิตของจาํเลยในอนาคตว่าเขาจะไดรั้บการปฏิบติั

ตามกฎหมาย และจากสงัคมอยา่งไรเมือเขาไดรั้บโทษแลว้262  ทงันี ในส่วนของคาํพิพากษาใหล้งโทษ

จาํคุกภายในเรือนจาํ ซึงเป็นสถานทีควบคุมตวัผูต้อ้งโทษโดยทีไม่สมคัรใจ  ทาํให้ผูต้อ้งโทษขาด

เสรีภาพ ขาดปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิต ขาดความเป็นอิสระและเสรีภาพ สูญเสียการติดต่อสัมพนัธ์

กบัเพศตรงขา้ม รวมทงัถกูบงัคบัใหต้อ้งคบคา้สมาคมกบัผูต้อ้งโทษเป็นเวลานาน263  ทาํใหบุ้คคลผูที้

เขา้ไปอยูใ่นเรือนจาํเป็นเวลานาน สูญเสียความสามารถในการกลบัเขา้ไปใชชี้วิตในสงัคมอย่างปกติสุข  

ดงันัน  แนวความคิดเกียวกับการใช้มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษผูก้ระทาํผิดในเรือนจาํ  

โดยการจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั เป็นแนวคิดหนึงทีสามารถนาํมาใชเ้พือป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาเหล่านีได้  โดยเฉพาะอย่างยิ งหากมีการนํามาใช้กับผูก้ระทําความผิดหญิงทีประกอบ

อาชญากรรมไม่รุนแรงหรือไม่มีลกัษณะการเป็นอาชญากรโดยสนัดาน ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภ์

หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ครอบครัวของหญิงและสงัคม  ในบทนีจึงไดศึ้กษาถึงการจาํคุกผูก้ระทาํความผดิหญิงตามกฎหมายไทย  

และนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเพือหาแนวทางการนาํมาตรการลงโทษ 

                                                             
  261 จาก “การปฏิรูประบบการลงโทษ แนวทางสหวิทยาการ โดยเน้นทางดา้นอาชญาวิทยา,” โดย ประธาน  

วฒันวาณิชย,์ 2551, บทบณัฑิตย์, 54(4), 15 . 

  262 แหล่งเดิม. 

  263 แหล่งเดิม. 
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โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัในต่างประเทศมาใชเ้ป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิง 

ในคดีอาญา 

 

4.1  โทษจาํคุกตามประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 18 กาํหนดโทษไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ ประหาร

ชีวิต  จาํคุก  กกัขงั  ปรับ และริบทรัพยสิ์น  สาํหรับโทษประหารชีวิตเป็นโทษทีรุนแรงทีสุดบงัคบั

เอากบัชีวิตของบุคคล  โดยมุ่งตดัโอกาสในการกระทาํความผดิของผูก้ระทาํความผดิอยา่งถาวรและ

ตอบแทนการกระทาํความผิดทีบุคคลนันไดก่้อขึนแก่สังคม  ส่วนโทษจาํคุกและกกัขงัเป็นโทษที

บงัคบัเอากบัเสรีภาพของผูก้ระทาํความผดิซึงมุ่งตดัโอกาสผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมเป็นการ

ชวัคราว  สุดทา้ย คือ โทษปรับและริบทรัพยสิ์นซึงเป็นโทษทีบงัคบัเอากับทรัพยสิ์น โดยมุ่งทีบรรดา

ทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผดิเพือใหเ้กิดความเข็ดหลาบ264   

สาํหรับการจาํคุกเป็นโทษอยา่งหนึงตามประมวลกฎหมายอาญาซึงบทบญัญติัทีกาํหนด

ฐานความผิดมกัจะกาํหนดโทษประเภทนีไว ้ ทงันี มีความเป็นมาของการกาํหนดโทษจาํคุกและ

สถานทีจาํคุก ดงัรายละเอียด ดงันี 

. . .  ความเป็นมาของโทษจาํคุก 

โทษจาํคุกตามกฎหมายไทย  ในสมยักฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ปรากฏตาม

บนัทึกของนายยอร์ซ  ปาดูซ ์ชาวฝรังเศส ว่า265  

ลาํดบัชนัของโทษตามประมวลกฎหมายอาญาสยาม มีลกัษณะทีง่ายไม่ยุง่ยาก  กล่าวคือ 

มีโทษหลกัเพียง  3  สถาน  คือ  ประหารชีวิต  จาํคุกและปรับ  และมีโทษอุปกรณ์ 2 สถาน  คือ ริบ

ทรัพยสิ์นและห้ามไม่ให้อยู่ในเขตกาํหนด  และมีมาตรการเพือความปลอดภยั คือ การให้ประกนั

ทณัฑบ์น  ซึงไม่เหมาะสมเลยทีจะจดัเขา้เป็นโทษสถานหนึง  ซึงโทษจาํคุกนัน  การแยกจาํคุกตาม

ห้องขงัเดียวหรือการเนรเทศไม่อาจนาํมาใชไ้ด ้ หากมีการคุมขงันักโทษในห้องทีมีพืนทีคบัแคบ 

นักโทษก็จะตายลงในไม่ช้า  จะเห็นได้ว่า  จากสภาพอากาศทําให้คนพืนเมืองส่วนใหญ่ 

ต้องอยู่ในทีโล่งแจ้งและมีลมพดัผ่าน  นอกจากนีการทีจะต้องจัดให้นักโทษแต่ละคนอยู่ตาม 

ห้องขังเดียว  ซึงจะต้องใช้พืนทีมาก  และมีทีพอจะเดินเล่นได้แลว้  ถึงแมจ้ะทาํในเมืองหลวง 

เพียงอย่างเดียวก็จะสินเปลืองงบประมาณจาํนวนมาก  ซึงประเทศไม่มีงบประมาณเพียงพอทีจะ 

ทาํเช่นนนั  นอกจากนีก็ไม่มีสถานทีจะเนรเทศออกไปอยู ่ แมป้ระเทศสยามจะมีเกาะต่างๆ มากมาย 

                                                             
  264 มาตรการบริการสังคมกับโทษในคดีอาญา  (น.2).  เล่มเดิม.  

  265 จาก บนัทึกของนายยอร์ซ  ปาดซ์ู เกียวกับการร่างกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 (น.60-63), โดย สุรศกัดิ  

ลิขสิทธิวฒันกุล, 2546, กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. ลิขสิทธิ 2546 โดย สุรศกัดิ  ลิขสิทธิวฒันกุล. 
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แต่สภาพก็ไม่เหมาะสมทีจะไปจาํคุกในทีเกาะนนั   ตน้ร่างเดิมกาํหนดให้มีโทษจาํคุกไว ้2 ประการ 

คือ โทษจาํคุกโดยใหท้าํงานหนกั และโทษจาํคุกโดยให้ทาํงานธรรมดา  แต่เนืองจากรัฐบาลสยาม

ไม่มีหนทางในการบริหารอย่างเพียงพอ  จึงไม่สามารถแบ่งโทษจําคุกออกเป็น 2 ประการ 

ดงักล่าวได ้ จึงมีระบบจาํคุกเพียงอยา่งเดียว คือ  โทษจาํคุกและพร้อมกบับงัคบัให้ทาํงาน  โดยโทษ

จาํคุกสมยักฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 นี อาจเป็นโทษจาํคุกตลอดชีวิต หรือจาํคุกมีกาํหนด

ระยะเวลาตงัแต่ 1 วนัถึง 20 ปี  และโทษจาํคุกรวมกนัหา้มไม่ใหเ้กินกว่าระยะเวลา 20 ปี  ซึงสูงกว่า

กฎหมายของอินเดียทีใหจ้าํคุก 10 ปี  อียปิตที์ใหจ้าํคุก 16 ปี และของญีปุ่นทีใหจ้าํคุก 15 ปี  แต่อตัรา

โทษจาํคุกของสยามนีตรงกบัหลกัทีปฏิบัติเสมอมาอยู่ในศาลอยู่แลว้  ส่วนระยะเวลาทีถูกคุมขัง

ก่อนทีจะมีคาํพิพากษาของศาล  จะตอ้งหกัออกจากระยะเวลาการจาํคุกตามคาํพิพากษาดว้ย 

ส่วนโทษจาํคุกตามประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบนั บญัญติัไวใ้นมาตรา 18 ซึง กรณีทีมี

กฎหมายกาํหนดว่าใหมี้โทษจาํคุก คาํว่า “จาํคุก” หมายถึง โทษทีมีกาํหนดเวลา  แต่ไม่มีการบญัญติั

ขนัตาํเอาไว ้ แต่ปล่อยใหเ้ป็นเรืองของการตีความ และคงตอ้งตีความว่าศาลจะลงโทษจาํคุกตาํกว่า 1 

วนัหรือจาํคุกเป็นชวัโมงไม่ได ้และปัจจุบนัในกรณีทีมีการเพิมโทษหรือกรณีความผิดหลายกระทง

อาจจาํคุกไดสู้งสุดถึง 50 ปี เพิมขึนจากเดิมทีกาํหนดไว ้20 ปี  ซึง ศ.ดร. คณิต  ณ นคร แสดงความ

คิดเห็นไวใ้นตาํราของท่านว่าการแกไ้ขกฎหมายส่วนนี ทาํใหก้ฎหมายอาญาของเราลา้สมยัไปมาก266 

นอกจากนี  กรณีการจํา คุกตลอดชีวิตไม่ให้นํามาใช้กับผู ้ซึงกระทําความผิด 

ในขณะทีมีอายตุาํกว่าสิบแปดปี  โดยใหเ้ปลียนเป็นระวางโทษจาํคุก 50 ปีแทน267 ศาลจึงไม่สามารถ

ลงโทษจาํคุกตลอดชีวิตใหก้บับุคคลดงักล่าวได ้

 

                                                             
  266 จาก  กฎหมายอาญาภาคทัวไป (น.437-438), โดย คณิต ณ นคร ก, 2554 (พิมพ์ครังที 4), กรุงเทพฯ : 

วิญ ูชน. ลิขสิทธิ 2554 โดย คณิต  ณ นคร. 

  267 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 โทษสาํหรับลงแก่ผูก้ระทาํความผิดมีดงันี 

    (1) ประหารชีวิต 

    (2) จาํคุก 

    (3) กกัขงั 

    (4) ปรับ      

    (5) ริบทรัพยสิ์น 

    โทษประหารชีวิตและโทษจาํคุกตลอดชีวิตมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัแก่ผูซึ้งกระทาํความผิดในขณะทีมีอายุ

ตาํกว่าสิบแปดปี 

     ในกรณีผูซึ้งกระทาํความผิดในขณะทีมีอายตุาํกว่าสิบแปดปีไดก้ระทาํความผิดทีมีระวางโทษประหาร

ชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต ใหถ้ือว่าระวางโทษดงักล่าวไดเ้ปลียนเป็นระวางโทษจาํคุกหา้สิบปี 
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. .   สถานทีจาํคุก 

หน่วยงานทีรับผิดชอบในการบังคบัโทษจาํคุกของประเทศไทย คือ กรมราชทัณฑ ์ 

กระทรวงยุติธรรม ทาํหน้าทีตงัแต่แรกรับผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่  แบ่งแยกประเภทผูต้อ้งขงั ดูแลแกไ้ข

ฟืนฟูผูต้อ้งขงัซึงมีจาํนวนเกือบ 3 แสนคน  ทงัๆทีมีจาํนวนเรือนจาํและทณัฑสถานซึงใชใ้นการ

ควบคุมตวัผูต้อ้งขงัทงัประเทศรวม 197 แห่ง268 โดยแบ่งเป็นเรือนจาํและทณัฑสถานเป็นเขตอิสระ 

จาํนวน 25 แห่ง เช่น เรือนจาํกลางคลองเปรม  เรือนจาํกลางบางขวาง เรือนจาํพิเศษกรุงเทพ  เป็นตน้  

และยงัแบ่งเขตออกเป็น 9 เขต ตามภูมิภาคของประเทศไทย ดงันี 

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 1 มีจาํนวน 21 แห่ง  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 2 มีจาํนวน 18 แห่ง  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 3 มีจาํนวน 22 แห่ง  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 4 มีจาํนวน 22 แห่ง  เช่น เรือนจาํกลางขอนแก่น ทณัฑสถาน

บาํบดัพิเศษขอนแก่น เป็นตน้  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 5 มีจาํนวน 19 แห่ง  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 6 มีจาํนวน 19 แห่ง  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 7 มีจาํนวน 13 แห่ง  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 8 มีจาํนวน 20 แห่ง  

เรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 9 มีจาํนวน18 แห่ง  

รวมเรือนจาํและทณัฑสถาน ซึงเป็นสถานทีจาํคุกผูต้อ้งขงั ทงัทีศาลมีคาํพิพากษาแลว้ 

หรือผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณาคดีของศาล  จาํนวน 197 แห่ง  

. .   การจาํคุกผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นเรือนจาํ 

ผูห้ญิงทีถกูศาลมีคาํสงัใหรั้บโทษจาํคุกในเรือนจาํมีการกระทาํความผดิหลายกรณี แต่

ส่วนใหญ่มกัเป็นการกระทาํผดิกฎหมายเกียวกบัยาเสพติดและสารระเหย  และอตัราโทษทีศาลมีคาํ

พิพากษาใหรั้บโทษส่วนใหญ่จะเป็นอตัราโทษทีนอ้ย เมือเทียบกบัผูต้อ้งขงัทีเป็นผูช้าย  ดงัจะได้

แสดงรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

 

 

 

                                                             
  268 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม ค.  (2557).  เรือนจํา ทัณฑสถาน.  สืบคน้ 3 กนัยายน 2557 , จาก  

http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2014-09-01. 
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. . .   สภาพทวัไป 

สภาพของการจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํ ปรากฏตามสถิติผูต้อ้งราชทณัฑ์ของ

กรมราชทณัฑซึ์งแสดงรายละเอียดของผูห้ญิงทีเป็นนกัโทษเด็ดขาดไดว้่า269 สถิตินักโทษเด็ดขาดหญิง

เมือวนัที  พฤษภาคม  มีจาํนวนทงัหมด ,  คน แบ่งเป็นนักโทษหญิงทีไดรั้บโทษตามที

กาํหนดในหมายของศาลใหจ้าํคุกไม่เกิน  ปี จาํนวน ,  คน  จาํคุกตงัแต่  ปี แต่ไม่เกิน  ปี 

จาํนวน ,  คน  คิดรวมนกัโทษหญิงทีไดรั้บโทษตามทีกาํหนดในหมายของศาลให้จาํคุกไม่เกิน  ปี 

จาํนวน ,  คน(คิดเป็นร้อยละ . )  จาํคุกตงัแต่  ปี แต่ไม่เกิน  ปี จาํนวน ,  คน  จาํคุก

ตงัแต่  ปี แต่ไม่เกิน  ปี จาํนวน ,  คน  จาํคุกตงัแต่  ปี แต่ไม่เกิน  ปี จาํนวน ,  คน  

จาํคุกตลอดชีวิต จาํนวน  คน  และประหารชีวิตจาํนวน  คน ดงัทีปรากฏตามแผนภาพ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.1 แผนภาพแสดงอตัราส่วนนกัโทษเด็ดขาดหญิง แยกตามจาํนวนโทษตามคาํพิพากษา 

 

โดยในจาํนวนนกัโทษเด็ดขาดหญิงจาํนวน ,  คน ดงักล่าวขา้งตน้  นักโทษหญิง

จาํนวน ,  คน (คิดเป็นร้อยละ . ) กระทาํผิดเกียวกับกฎหมายยาเสพติดและสารระเหย  

นกัโทษหญิงจาํนวน ,  คน กระทาํผดิเกียวกบัทรัพย ์ นกัโทษหญิงจาํนวน ,  คน กระทาํผิด

เกียวกบัชีวิตร่างกาย  นักโทษหญิงจาํนวน  คน กระทาํผิดเกียวกบัเพศ  และนักโทษหญิงจาํนวน  

 คน กระทาํความผิดเกียวกบัภยนัตรายต่อประชาชนและความผิดอืนๆ เช่น กฎหมายป่าไม ้ 

การพนนั อาวุธปืน ความผิดเกียวกบัคนเขา้เมืองและความผิดลหุโทษ  ซึงในคดีเกียวกบักฎหมาย 

                                                             
 269 กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม ข.  (2557).  สถิตินักโทษเดด็ขาด.  สืบคน้  พฤศจิกายน  , 

จาก  http://www.correct.go.th/correct2009/stat/rt103/rt103_1May2014.PDF. 
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ยาเสพติดและสารระเหยซึงคาํนวณเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนนกัโทษเด็ดขาดหญิงทงัหมด  แบ่งแยก

ประเภทของยาออกเป็น การกระทาํผดิเกียวกบัเมทแอมเฟตามีนจาํนวน ,  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือ เฮโรอีนจาํนวน ,  คน กญัชา ,  คน และตวัยาอืนๆ อีก  คน  ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.2  แผนภาพแสดงจาํนวนนกัโทษเดด็ขาดหญิง แยกตามความผดิทีศาลพิพากษาลงโทษ 

 

ทงันี นกัโทษเด็ดขาดหญิงทีกระทาํความผดิซาํ กล่าวคือ กระทาํความผดิเป็นครังที  ขึนไป 

มีจาํนวน ,  คน ส่วนนกัโทษเด็ดขาดหญิงทีกระทาํความผิดครังแรกมีจาํนวนถึง ,  คน หรือ 

คิดเป็นผูก้ระทาํผดิครังแรกร้อยละ .    

นอกจากนี ยงัมีสถิติทีน่าสนใจซึงเกียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ฉบบันีมากทีสุด คือ มีจาํนวน

ผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภร์วมทงัประเทศจาํนวน  คน270 และมีเด็กติดผูต้อ้งขงัจาํนวนทงัสิน  คน 

โดยในจาํนวนนีเป็นเด็กทีมีอายุตงัแต่แรกเกิดจนถึง  ปี จาํนวน  คน นอกจากนันเป็นเด็กทีมี 

อายเุกิน  ปีขึนไปจาํนวน  คน  ซึงสถิติทงัหลายเหล่านีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูต้อ้งขงัหญิงส่วนใหญ่

กระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติด โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีน  และความผดิทีกระทาํมกัจะเป็นการ

กระทาํความผดิครังแรก  นอกจากนี ผูต้อ้งขงัหญิงส่วนใหญ่จะไดรั้บโทษตามคาํพิพากษาไม่รุนแรง 

แสดงว่ามีการกระทาํความผดิทีไม่ร้ายแรงหรือไม่เป็นอนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

                                                             
  270 จาก สถิติเดก็ติดผู้ ต้องขัง ผู้ ต้องขังหญิงตังครรภ์ ผู้ ต้องขังสูงอายุ ผู้ ต้องขังพิการ และผู้ ต้องขังไม่มีญาติเยียม 

ทัวประเทศ, โดย กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม ง. สืบคน้  พฤศจิกายน  , จาก http://www.correct.go.th/correct /stat.html.  
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. . .   การกระทาํความผดิในคดียาเสพติด 

ความแตกต่างของการพิจาณาคดียาเสพติดกบัคดีอาญาอืน คือ ในคดีอาญาอืน ศาลจะ 

ให้นําหนักกับสิทธิของจาํเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที  แค่คดียาเสพติดมีมิติอีกเรืองหนึงที 

ตอ้งคาํนึงถึงดว้ยคือ การคุม้ครองสงัคม  ดงันนั การพิพากษา การปล่อยชวัคราวหรือการพิจารณาคดี 

เกียวกบัยาเสพติด จึงตอ้งคาํนึงถึงการคุม้ครองสงัคมประกอบดว้ย 271 ทงันี จากสถิตินักโทษเด็ดขาดหญิง

จาํนวนทังหมด ,  คน ส่วนใหญ่กระทาํความผิดเกียวกับยาเสพติดและสารระเหยจาํนวน 

,  คน หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของนกัโทษเด็ดขาดทงัหมด  ในส่วนนีจะไดแ้สดงให้เห็นถึง

ลกัษณะของการกระทาํความผดิ และสาเหตุและพฤติการณ์ของการกระทาํความผดิในคดีทีเกียวขอ้ง

กบัยาเสพติด ดงันี 

)  ลกัษณะของการกระทาํความผดิ272 

ความผดิทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดจาํแนกไดห้ลายลกัษณะ ไดแ้ก่ การเสพ การครอบครอง 

การจาํหน่าย และการผลิต  มีระดับความเป็นอาชญากรรมแตกต่างกัน  ในทางอาชญาวิทยามีการ 

จดัความผดิเกียวกบัยาเสพติดไวใ้นกลุ่มอาชญากรรมประเภทต่างๆ ตามแนวทางการจาํแนกประเภท

อาชญากรรมของหน่วยงานตาํรวจสอบสวนกลาง สหรัฐอเมริกา หรือ Federal Bureau Investigation 

หรือ FBI  ดงันี คือ  

ก.  การเสพยาเสพติด 

การเสพยาเสพติดเป็นอาชญากรรมทีปราศจากเหยือ (Victimless Crime) เนืองจาก 

ผูเ้สพเป็นผูก้ระทาํตนเองให้เกิดความเสียหายจากการกระทําของตน  แมว้่าผูเ้สพยาเสพติดส่วนใหญ่ 

อาจมิไดท้าํใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูอื้น  แต่เพือเป็นการคุม้ครองรักษาศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน

แห่งรัฐ  รัฐจึงออกกฎหมายหา้มไว ้ พฤติกรรมการเสพยาเสพติดจึงเป็นสิงทีผดิกฎหมาย  นอกจากนี 

การเสพยาเสพติดก็มีส่วนทาํร้ายคนในสงัคมทางออ้ม  เนืองจาก การทีครอบครัวใดก็ตาม ทีมีสมาชิก 

ติดสุราหรือยาเสพติด ยอ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่และบรรยากาศของครอบครัวทีตอ้งอดทนต่อนิสัย

และความประพฤติเหล่านี  และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีแนวโน้มเขา้ไปสู่การกระทาํความผิดอืน

ตามมาในภายหลงั   

                                                             
  271 จาก รายงานการประชุมเพือสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่องานวิจัย เรือง คาํให้การของ

ผู้หญิง ซึงถกูพิพากษาว่ากระทาํผิดในคดียาเสพติด (น. 130-131), โดย สาํนักกิจการในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม, 2556. ลิขสิทธิ 2556 โดย  สํานักกิจการในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา กระทรวงยติุธรรม. 

  272 จาก “ขอ้เสนอแนะทางการพฒันานโยบายและมาตรการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเรือนจาํ,” โดย 

จุฑารัตน์  เอืออาํนวย, 2557, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 6(1), น. - . 
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บทกฎหมายทีกาํหนดความผิดเกียวกบัการครอบครองหรือการเสพยาเสพติดทีสาํคญั

ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.  คือ มาตรา  และมาตรา  ทีบญัญติัว่า 

“มาตรา  ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองซึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาตและมีปริมาณคาํนวณเป็นสารบริสุทธิ หรือมีจาํนวนหน่วยการใช ้หรือมีนาํหนักสุทธิไม่ถึง

ปริมาณทีกาํหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หนึงปีถึงสิบปี หรือปรับตงัแต่

สองหมืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ” 

ปริมาณยาเสพติดตามมาตรา 15 วรรคสาม ทีกฎหมายให้ถือว่าเป็นการผลิต นําเข้า 

หรือส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองเพือจาํหน่าย ก็เช่น มีแอมเฟตามีนเป็นสารบริสุทธิ ตังแต่  

375 มิลลิกรัมขึนไป หรือมีจาํนวน 15 หน่วยการใชขึ้นไป หรือมีนาํหนกัสุทธิตงัแต่ 1.5 กรัมขึนไป 

“มาตรา  ผูใ้ดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 หรือ 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 ตอ้งระวางโทษจาํคุกตังแต่หกเดือน 

ถึงสามปี หรือปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงหกหมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ” 

ข.  การคา้ยาเสพติด 

การคา้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมองค์การ (Organized crime) ซึงหมายถึง  เครือข่าย

ธุรกิจทีแสวงหาผลกาํไรจากสินคา้และบริการทีผดิกฎหมายต่างๆ รวมถึงรูปแบบของอาชญากรรม

ขา้มชาติ  การกระทาํความผิดนี หากพิจารณาเพียงผิวเผินเสมือนหนึงว่าผูก้ระทาํความผิดกระทาํ

หรือบริหารจัดการงานทีผิดกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว  แต่หากพิจารณาลึกเข้าไปจะพบว่า  

การกระทาํดังกล่าวต้องมีผูจ้ ัดหาสินค้าหรือบริการทีผิดกฎหมายมาป้อนให้แก่หน่วยจัดการนี  

เพราะให้ผลกาํไรทีสูงมาก  การกระทาํดังกล่าวจึงต้องอาศยัความร่วมมือจากเจา้หน้าทีผูบ้งัคับ 

ใชก้ฎหมาย อยา่งเช่น ตาํรวจ หรือนกัการเมืองระดบัชาติหรือระดบัทอ้งถิน เพือทีจะทาํให้สามารถ

ดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

บทกฎหมายทีกาํหนดความผิดเกียวกบัการผลิต นาํเขา้ ส่งออก หรือจาํหน่ายหรือมีไว ้

ในครอบรองเพือจาํหน่ายยาเสพติดทีสาํคญัตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 คือ 

มาตรา 65 และมาตรา 66 ทีบญัญติัว่า 

“มาตรา  ผูใ้ดผลิต นําเขา้ หรือส่งออกซึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อนัเป็นการ 

ฝ่าฝืนมาตรา 15 ตอ้งระวางโทษจาํคุกตลอดชีวิตและปรับตงัแต่หนึงลา้นบาทถึงหา้ลา้นบาท 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึงเป็นการกระทาํเพือจาํหน่าย ต้องระวางโทษ

ประหารชีวิต 

ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคหนึงเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และ 

มีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ  หรือมีจ ํานวนหน่วยการใช้ หรือมีนําหนักสุทธิไม่ถึง 
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ปริมาณทีกาํหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สีปีถึงสิบหา้ปี หรือปรับตงัแต่

แปดหมืนบาทถึงสามแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคสาม เป็นการกระทาํเพือจาํหน่าย ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ตงัแต่สีปีถึงจาํคุกตลอดชีวิตและปรับตงัแต่สีแสนบาทถึงหา้ลา้นบาท” 

“มาตรา   ผูใ้ดจาํหน่ายหรือมีไวใ้นครอบรองเพือจาํหน่ายซึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 

โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคาํนวณเป็นสารบริสุทธิ หรือมีจาํนวนหน่วยการใช้ หรือมี

นาํหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณทีกาํหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สีปีถึง 

สิบหา้ปี หรือปรับตงัแต่แปดหมืนบาทถึงสามแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

ถา้ยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึงมีปริมาณคาํนวณเป็นสารบริสุทธิตงัแต่ปริมาณที

กาํหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยีสิบกรัม ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่สีปีถึงจาํคุก 

ตลอดชีวิตและปรับตงัแต่สีแสนบาทถึงหา้ลา้นบาท 

ถา้ยาเสพติดใหโ้ทษตามวรรคหนึงมีปริมาณคาํนวณเป็นสารบริสุทธิเกินยีสิบกรัมขึนไป

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตลอดชีวิตและปรับตงัแต่หนึงลา้นบาทถึงหา้ลา้นบาท หรือประหารชีวิต” 

)  สาเหตุหรือพฤติการณ์ของการกระทาํความผดิ  

สาเหตุหรือพฤติการณ์ของผูห้ญิงในการกระทาํความผดิในคดีเกียวกบัยาเสพติด 

มีหลายประการ  สามารถแบ่งแยกได ้ดงันี 

ก.  ความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ 

(1)  ความยากจน 

ผูต้อ้งขงัหญิงทีกระทาํความผดิในคดียาเสพติดทีเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส่วนใหญ่แลว้เป็นผูที้ไม่รู้ เป็นผูด้ ้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ273 ความยากจนและความต้องการเงิน 

เพือใช้จ่ายในครอบครัวทังเรืองของการอุปโภคบริโภค ค่าเลียงดูบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร หรือ 

ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  การหารายได้จากการค้ายาเสพติดเป็นสิงทีทาํไดไ้ม่ยาก  

แต่ไดผ้ลตอบแทนทีสูง274 สามารถหาเลียงตนเอง บุตรและครอบครัวไดอ้ยา่งไม่ลาํบาก ผูห้ญิงจึงเขา้

สู่กระบวนการคา้ยาเสพติดเพือนาํเงินทีไดม้าเลียงดูครอบครัว   

                                                             
  273 รายงานการประชุมเพือสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่องานวิจัย เรือง คาํให้การของผู้หญิง 

ซึงถกูพิพากษาว่ากระทาํผิดในคดียาเสพติด  (น. 17).  เล่มเดิม. 

  274 จาก มาตรการทีมิใช่การคุมขงัสําหรับผู้กระทาํผิดหญิง (2557, 3 ตุลาคม). ใน สถาบนัเพือการยติุธรรม

แห่งประเทศไทย, สัมมนาการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์เพืออนุวัติข้อกําหนดกรุงเทพด้านมาตรการทีมิใช่การคุมขัง

สําหรับผู้กระทาํผิดหญิง. โดย พิทยา  จินาวฒัน์.  
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เมือผูห้ญิงเหล่านีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมแลว้  ปัญหาความยากจนก็ยงัส่งผลกระทบ

ต่อผูก้ระทาํผดิหญิงขณะทีกาํลงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีก  

เนืองจากผู ้กระทําผิดหญิงทียากจนไม่มีเงินจ้างทนายความเข้ามาต่อสู้คดี  จึงต่อสู้คดีไป 

โดยไม่รู้กฎหมาย ทาํใหต้อ้งถกูศาลพิพากษาใหล้งโทษจาํคุกในหลายคดี 

(2)  ความตอ้งการดา้นบริโภคนิยม 

ความต้องการเงินจากการขายยาเสพติดบางกรณีเกิดจากความต้องการใช้ของ 

ฟุ่มเฟือยตามสมยันิยมของสังคมซึงจะเปลียนแปลงไปเรือยๆ ตามยุคตามสมยัของสิงของต่างๆ 

ทีจะเกิดขึน  แต่บางกรณีก็อาจมิไดเ้กิดจากการความตอ้งการสิงฟุ่มเฟือยหรือหรูหราเสมอไป เพราะ

บางคนอาจมีความตอ้งการในสิงของจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั  การไดม้าซึงสิงอาํนวยความสะดวก

บางอย่าง เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ รถยนต์ เป็นตน้ ก็อาจต้องแลกด้วยการเขา้ไปสู่แวดวงยาเสพติด  

ดังนัน จึงมีความเป็นไปได้ว่าคนจากทุกสถานะอาจเข้า สู่แวดวงของยาเสพติด ด้วยเพราะ 

ความตอ้งการดา้นบริโภคนิยม 275 

ข.  ความจาํเป็นทางสงัคม 

สงัคมไทยเป็นสงัคมทีอยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่มีวฒันธรรมประเพณีทีดีงามแสดงใหเ้ห็นถึง

ความผูกพนัของบุคคลในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น  การกระทาํความผิดของผูห้ญิงในคดียาเสพติด 

อาจมาจากปัญหาความเป็นอยูใ่นครอบครัว276เช่น การอยู่อาศยัร่วมสามีในบา้นหลงัเดียวกนั และสามี

เป็นผูค้า้ยาเสพติด  โดยภริยาแมจ้ะไม่ไดร่้วมค่าดว้ย แต่ก็พอรู้อาชีพของสามีอยู่บา้ง ภริยาก็ถูกจบั

และลงโทษในคดียาเสพติด  หรือกรณีทีรับสารภาพแทนบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กนัทางสังคม เช่น

รับสารภาพแทนสามี บุตร หรือหลานทีเป็นผูค้ ้ายาเสพติด เพือจะทําให้บุคคลเหล่านันจะได้ 

ไม่ตอ้งรับโทษ เป็นตน้277 

ค.  การพฒันาจากผูเ้สพกลายมาเป็นผูค้า้ยาเสพติด 

ในหลายกรณี การเข้าสู่แวดวงยาเสพติดเริมตน้จากการเป็นผูเ้สพยาเสพติดเสียก่อน  

ซึงบุคคลอาจเริมต้นเสพยาเสพติดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ทดลองเพือความสนุกสนาน  

การทํางานในสถานทีให้บริการด้านความบันเทิง การทํางานหนักและเสพยาเพือให้มีกาํลัง 

ใน ก า ร ทํา ง า น  ห รื อ ก าร ต้อ ง เ ผชิ ญ ค ว าม เ ค รี ยด แ ละ เชื อ ว่ า ก าร เ สพ ยา เ สพ ติด จ ะ ช่ ว ย 

                                                             
  275 จาก ชีวิตทีถกูลืม เรืองเล่าของผู้หญิงในเรือนจํา (น. 36). โดย โครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจ้า

หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา, 2555, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. . ลิขสิทธิ 2555 โดย โครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระ

เจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา. 

  276 แหล่งเดิม. 

  277 มาตรการทีมิใช่การคุมขงัสําหรับผู้กระทาํผิดหญิง. เล่มเดิม. 
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ผ่อนคลายความเครียดได้278  เนืองจากราคาของยาเสพติดจะค่อนข้างสูง  การหารายไดโ้ดยการ 

ส่งยาเสพติดจาํนวนน้อยเพือนาํเงินกาํไรทีไดจ้ากการขายมาซือยาเสพติดเพือเสพ279 ก็เป็นสาเหตุ

และพฤติการณ์ของการกระทาํความผดิอีกอยา่งหนึง 

. . .3  การกระทาํความผดิในคดีอาญาอืน 

1)  สาเหตุและพฤติการณ์ในการกระทาํความผดิเกียวกบัทรัพย์280 

ผู ้หญิงบางคนเข้าไปเกียวข้องกับการประกอบอาชีพซึงในทีสุดแล้วได้นําไป 

สู่การทาํผดิทางอาญา เช่น การเล่นแชร์ลกูโซ่  การใหกู้ย้มืเงินโดยคิดดอกเบียเกินอตัรา การเดินโพย

หวยใตดิ้น การเป็นเจา้มือพนนั เป็นตน้  การหารายไดใ้นลกัษณะนีสามารถหาเงินไดง่้าย  แต่บางครัง 

ก็เสียงต่อการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้  หรือบางกรณีแม้ประกอบอาชีพถูกกฎหมาย   

แต่บางสถานการณ์ก็มีความเสียงทีเขา้ไปเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดกฎหมายได ้เช่น การรับซือ

สินคา้มือสอง ซึงอาจเป็นสินคา้ทีผูข้ายกระทาํความผิดฐานลกัทรัพย ์ผูห้ญิงทีเป็นเจา้ของร้านทีซือมา 

ในราคาถกูอาจถกูดาํเนินคดีขอ้หารับของโจรได ้เป็นตน้  นอกจากนี ผูห้ญิงยงัอาจกระทาํความผิด

เกียวกับทรัพยอื์นๆได้ เช่น การลกัทรัพยใ์นสิงของทีราคาไม่สูงมาก การชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์

ฉอ้โกง ยกัยอก หรือการกระทาํความผดิฐานทาํใหเ้สียทรัพย ์เป็นตน้ 

2)  สาเหตุและพฤติการณ์ในการกระทาํความผดิเกียวกบัชีวติร่างกาย 

การกระทาํความผิดของผูห้ญิง ส่วนใหญ่จะกระทาํความผิดทีไม่ร้ายแรง  แต่หากเป็น

การกระทาํความผิดทีร้ายแรง อาทิเช่น ความผิดเกียวกับชีวิตและร่างกาย มกัจะกระทาํต่อชาย 

ทีเป็นคู่ รักของตนเอง หรือต่อบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับหญิงนัน 281  ดังนัน ในส่วนนี 

จะไดอ้ธิบายถึงสาเหตุและพฤติการณ์ในการกระทาํความผดิเกียวกบัชีวิตร่างกายของผูก้ระทาํผิดหญิง  

ดงันี 

ก.  การกระทาํทีขาดความรับผดิชอบและผดิศีลธรรมของสามี 

ภายหลงัจากมีการใชชี้วิตคู่ร่วมกนัของสามีภริยาไปในระยะหนึง  คู่สามี

ภริยาหลายคู่อาจมีปัญหาทะเลาะกนับา้ง สาเหตุหนึงอาจจะมาจาก การทีสามีดืมสุรา เล่นการพนนั  

                                                             
  278 ชีวิตทีถกูลืม เรืองเล่าของผู้หญิงในเรือนจาํ  (น. 36-37).  เล่มเดิม 

  279 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขังผู้ หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม  (น. 63).  เล่มเดิม. 

  280 ชีวิตทีถกูลืม เรืองเล่าของผู้หญิงในเรือนจาํ  (น. 40-42).  เล่มเดิม 

  281 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขงัผู้หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม  (น. 63).  เล่มเดิม. 
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หรือเสพยาเสพติด จนบางครังถึงกับต้องขู่บังคับเอาเงินจากภริยาของตนไปใช้จ่ายดังกล่าว 

นอกจากนนั สามียงัไปยุง่เกียวกบัหญิงอืน อนัเป็นการนอกใจภริยาของตน282  ก็ใหเ้กิดภาวะความแตกร้าว

เกิดขึนในครอบครัว จนถึงขนัตอ้งลงมือทาํร้ายร่างกายหรือลงมือฆ่ากนัในทีสุด  ตวัอย่างเช่น กรณี 

ทีสามีชอบทาํร้ายร่างกายภริยาเป็นประจาํและวนัหนึงไดพ้าหญิงอืนเขา้มาร่วมหลบันอนทีบา้นดว้ย 

ทาํใหห้ญิงซึงเป็นภริยาว่ากล่าวสามีของตน เมือสามีโกรธก็ตรงจะเขา้มาทาํร้ายภริยา ภริยาจึงควา้ 

มีดปอกผลไมซึ้งเป็นอุปกรณ์ทีใกลที้สุดทีสามารถหยิบฉวยเอาในขณะนันแทงสามีของตน สามีก็

ตรงเขา้มาจะแยง่มีดจนทาํใหภ้ริยาตอ้งแทงซาํไปทีสามีอีกสองถึงสามครังเพือป้องกนัมิให้สามีแย่ง

มีดมาทาํร้ายตน  เมือถึงเช่นนีศาลจะลงโทษผูห้ญิงซึงเป็นภริยาเพราะเห็นว่า การแทงครังหลงันีมิใช่

การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย ซึงเมือดูข้อเท็จจริงแลว้สาเหตุและพฤติการณ์ของการกระทาํ 

เป็นเรืองมาจากการการกระทาํทีขาดความรับผดิชอบและผดิศีลธรรมของสามี 

ข.  การตอบโตก้ารกระทาํรุนแรงของสามี 

การใช้กาํลงัทาํร้ายร่างกาย  การข่มขู่ว่าจะทาํร้ายร่างกาย  การข่มขู่คุกคามทางจิตใจ 

อารมณ์ และความรู้สึก  การทาํให้สูญเสียอิสรภาพ หรือการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ของชาย 

ทีกระทําต่อหญิงซึงเป็นภริยาหรือคู่ รัก 283  หากกระทําด้วยความรุนแรงและเป็นระยะเวลา 

ยาว นา น  อ าจ ส่ง ผลให้ผู ้ห ญิง ทีถูกก ระ ทํา กลาย เป็ นผู ้ต้อ งห าในค ดีค วา มผิด ร้ าย แร ง 

ในข้อหาทาํร้ายร่างกาย พยายามฆ่า หรือฆ่าผูอื้นโดยเจตนาได้284  เนืองจากการกระทาํเหล่านี 

ส่งผลใหเ้กิดความกดดนั ความเครียด ความอดัอนัตนัใจ จนนาํมาสู่การกระทาํโตต้อบชายผูเ้ป็นทีรัก

อย่างรุนแรง  จนผูห้ญิงเหล่านีตอ้งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องรับโทษจาํคุกในเรือนจาํ  

ซึงเป็นสถานทีทีไม่เหมาะสมกบัเพศสภาพของหญิงเป็นอยา่งยงิ 

จะเห็นไดว้่า จากขอ้มลูของการกระทาํความผดิของผูห้ญิงทีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา การกระทําของผูห้ญิงในหลายกรณีมีความรุนแรงไม่แตกต่างหรือบางกรณีอาจ 

มีความรุนแรงมากกว่าชาย  ทีเป็นเช่นนีอาจจะมาจากสภาพอารมณ์ของผูห้ญิงทีแตกต่างจากชาย  

มีฮอร์โมนทีแสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนทางอารมณ์ได้ในบางเวลา หรืออาจจะเป็นเพราะ 

สภาพความกดดนัอนัเป็นผลมาจากการกระทาํของชายผูเ้ป็นสามีหรือชายคนรักทีกระทาํต่อผูห้ญิง

นนัก็ได ้

 

 

                                                             
  282 ชีวิตทีถกูลืม เรืองเล่าของผู้หญิงในเรือนจาํ  (น. 46-48).  เล่มเดิม 

  283 แหล่งเดิม.  

  284 แหล่งเดิม. 
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.   โทษกกัขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

. .   ความเป็นมาของโทษกกัขงั 

โทษกักขงัเป็นโทษทีประมวลกฎหมายอาญาบญัญัติขึนมาใหม่  เพราะไม่มีปรากฏ 

อยูใ่นโทษตามกฎหมายลกัษณะอาญามาก่อน  ดงัจะเห็นไดจ้ากบนัทึกของนายยอร์ซ  ปาดูซ์ ก็ระบุ

ไวใ้นตอนร่างกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ว่า ลาํดบัชนัของโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

สยาม มีโทษหลกัเพียง  3 สถาน  คือ  ประหารชีวิต  จาํคุกและปรับ  และมีโทษอุปกรณ์ 2 สถาน  คือ 

ริบทรัพยสิ์นและหา้มไม่ใหอ้ยูใ่นเขตกาํหนด  และมีมาตรการเพือความปลอดภยั คือ การให้ประกนั

ทณัฑบ์น285  ดงันนั โทษกกัขงัจึงเป็นโทษทีกาํหนดขึนใหม่  แต่เป็นโทษทีจาํกดัเสรีภาพเช่นเดียวกบั

โทษจาํคุก286 

การบญัญติัโทษกกัขงัมีเหตุผลในการบญัญติัตามการประชุมแกไ้ขประมวลกฎหมาย

อาญาของคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้การแสดงความคิดเห็นในเรืองการเพิมเติมโทษกกัขงั  ดงันี287 

ท่านพระอรรถการียนิ์พนธ ์ท่านไดเ้สนอความเห็นไวว้่า  “...ระหว่างการรอการลงอาญา

และการลงโทษจาํคุก  ควรทีจะมีโทษระหว่างกลางหรือไม่  เนืองจากผูก้ระทาํผิดบางคน  หากจะ

จาํคุกก็จะเป็นโทษทีหนกัจนเกินไป  และจะรอการลงอาญาก็จะนอ้ยเกินไป  ถา้จะมีโทษระหว่างกลาง

ก็จะดี  ในทางปฏิบติัคงไม่มีขอ้ขดัขอ้งอะไร  เพราะถา้ขงัทงักลางวนักลางคืนยงัขงัได ้ แลว้ทาํไมจะ

ขงัเฉพาะกลางคืนไม่ได.้..”  ส่วนในทีประชุมดงักล่าวก็ไดแ้สดงความคิดเห็น  โดยพดูถึงหลกัการว่า

ควรมีโทษคุมขงับางส่วน  แต่ยงัคงใหคุ้มขงัในเรือนจาํอยู ่  

นอกจากนี  ท่านพระยาเวทยว์ิมลนาท  ได้กล่าวว่า  “ถา้ส่งคนมาคุมขงัในเรือนจาํจะ 

ไม่เรียกว่าโทษจาํคุกไดอ้ยา่งไร” ทาํใหเ้หตุผลในทีประชุมยงัไม่ลงรอยกนั  และท่านพระยาอรรถการียนิ์พนธ ์

จึงไดแ้สดงความคิดเห็นถึงการพิจารณาโทษระหว่างกลางนีว่า  “เหตุผลทีเราลงโทษ คือ  เพือทีจะ

ไม่ใหขึ้นชือว่าเป็นคนตอ้งจาํคุก”   

ดงันี  แมโ้ทษจาํคุกจะเป็นโทษทีมีประสิทธิภาพในการทาํใหผู้ก้ระทาํความผดิเป็นคนดี  

แต่อย่างไรก็ตาม  สังคมและคนส่วนใหญ่ไม่นิยมคบค้าสมาคมกับคนทีตอ้งโทษจาํคุกมาก่อน 

ฉะนนั  จึงไดมี้การหลีกเลียงไม่ใหศ้าลตอ้งลงโทษจาํคุกโดยไม่จาํเป็น  จึงกาํหนดโทษกกัขงั เพือให้

ศาลมีอาํนาจเปลียนแปลงโทษจาํคุกเป็นกักขังได้  จึงได้มีการบัญญติัโทษกักขังไวใ้นประมวล

                                                             
  285 บนัทึกของนายยอร์ซ  ปาดซ์ู เกียวกับการร่างกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 (น.60). เล่มเดิม.  

  286 กฎหมายอาญาภาคทัวไป (น.443). เล่มเดิม. 

  287 รายงานการกระชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครังที 9,28/2482  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (อา้งถึงใน  เบญจพร  สันติเวส, 2550, น.78).  
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กฎหมายอาญา288  นอกจากนี  ยงัปรากฏต่อมาว่าไดมี้การแกไ้ขกฎหมายใหอ้าํนาจศาลทีจะให้กกัขงั

ไวใ้นทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํความผดิไดต้ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 และมาตรา 24 ดงัจะได้

อธิบายต่อไป 

. .   การกกัขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยัตามประมวลกฎหมายอาญา 

โทษกักขัง เป็นโทษทางอาญาทีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18   

แต่บทบญัญติัดงักล่าวไม่ไดใ้หค้าํนิยามเอาไว ้ แต่ตามพจนานุกรมกฎหมายไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 

กกัขงั  หมายถึง  โทษทางอาญาสถานหนึงทีใหก้กัตวัผูต้อ้งโทษไวใ้นสถานทีซึงกาํหนดไว้

อนัมิใช่เรือนจาํ 289 

ทงันี ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 24 ไดบ้ญัญติัไวว้่า 

“ มาตรา 24  ผูใ้ดตอ้งโทษกกัขงั ให้กกัตวัไวใ้นสถานทีกกัขงัซึงกาํหนดไวอ้นัมิใช่

เรือนจาํ สถานีตาํรวจ หรือสถานทีควบคุมผูต้อ้งหาของพนกังานสอบสวน 

ถา้ศาลเห็นเป็นการสมควร จะสงัในคาํพิพากษาใหก้กัขงัผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอาศยั

ของผูน้นัเอง หรือของผูอื้นทียนิยอมรับผูน้นัไว ้หรือสถานทีอืนทีอาจกกัขงัได ้เพือให้เหมาะสมกบั

ประเภทหรือสภาพของผูถ้กูกกัขงัก็ได ้

ถา้ความปรากฏแก่ศาลว่า การกกัขงัผูต้อ้งโทษกกัขงัไวใ้นสถานทีกกัขงัตามวรรคหนึง

หรือวรรคสอง อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูน้ัน หรือทาํให้ผูซึ้งตอ้งพึงพาผูต้อ้งโทษกกัขงัในการ 

ดาํรงชีพได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร หรือมีพฤติการณ์พิเศษประการอืนทีแสดงให้เห็นว่า 

ไม่สมควรกกัขงัผูต้อ้งโทษกกัขงัในสถานทีดงักล่าว  ศาลจะมีคาํสั งให้กกัขงัผูต้อ้งโทษกกัขงัใน

สถานทีอืนซึงมิใช่ทีอยู่อาศยัของผูน้ันเอง โดยไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของหรือผูค้รอบครอง

สถานทีก็ได ้ กรณีเช่นว่านี ให้ศาลมีอาํนาจกาํหนดเงือนไขอย่างหนึงอย่างใดให้ผูต้อ้งโทษกกัขงั

ปฏิบติั และหากเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานทีดงักล่าวยินยอม ศาลอาจมีคาํสั งแต่งตงัผูน้ันเป็น 

ผูค้วบคุมดูแลและใหถื้อว่าผูที้ไดรั้บแต่งตงัเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายนี” 

จากบทบญัญติัมาตรา 24 ไดก้าํหนดสถานทีกกัขงัไวห้ลายประการ โดยสถานทีกกัขงั

ตอ้งมิใช่เรือนจาํ สถานีตาํรวจ หรือสถานทีควบคุมผูต้อ้งหาของพนกังานสอบสวน ดงันี 

1)  สถานกกัขงักลาง ของกรมราชทัณฑ์  ปัจจุบันพบว่า มีสถานกกัขงักลางทงัหมด  

5 แห่ง ไดแ้ก่ สถานกกัขงักลางจงัหวดัตราด  สถานกกัขงักลางจงัหวดันครศรีธรรมราช  สถานกกัขงักลาง

                                                             
  288 หยดุ แสงอุทยั (อา้งถึงใน  เบญจพร  สันติเวส, 2550, น.78). 

  289 ขนุสมาหารหิตะคดี (อา้งถึงใน  เบญจพร  สันติเวส, 2550, น.78). 
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จงัหวดัปทุมธานี  สถานกกัขงักลางจงัหวดัร้อยเอด็ และสถานกกัขงักลางจงัหวดัลาํปาง290  ใชก้กัขงั

ผูต้อ้งโทษกกัขงัทงัชายและหญิง 

2) กกัขงัทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํความผดิ  ซึงในทางปฏิบติัยงัไม่พบว่ามีการสั งให้กกัขงั

ผูก้ระทาํความผิดในทีอยู่อาศยัของตนเอง  ทงันีมีคาํพิพากษาศาลฎีกาเคยตดัสินไวว้่า ศาลอาจสั ง

กกัขงัทีบา้นของจาํเลยหรือไม่ก็ได ้(ฎ.4617/2549) และ ในกรณีทีศาลใหก้กัขงัแทนการลงโทษจาํคุก  

ศาลมีดุลพินิจทีจะกาํหนดใหก้กัขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยัของจาํเลยหรือไม่ก็ได ้(ฎ. / )  อนัแสดง

ใหเ้ห็นไดว้่ายงัไม่ไดมี้การสงัใหก้กัขงัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยัของตนเอง 

3)  กกัขงัไวย้งัทีอยูอ่าศยัของผูอื้นทียนิยอมรับผูน้นัไว ้

4)  กกัขงัไวย้งัสถานทีอืนทีอาจกกัขงัได ้และ 

5)  กกัขงัไวย้งัสถานทีอืนซึงมิใช่ทีอยู่อาศยัของผูน้ันเอง  โดยไดรั้บความยินยอมจาก

เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานที 

ดังนี  จะเห็นได้ว่า  ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้กาํหนดการคุมขังผูก้ระทาํ

ความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั ในลกัษณะของโทษกกัขงั  ซึงเป็นกรณีทีศาลเปลียนโทษจาํคุกเป็นกกัขงั

ตามมาตรา 23  แต่ไม่มีบทกฎหมายทีกาํหนดใหจ้าํคุกหรือมีมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพ

ผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํความผดิโดยตรง 

การกกัขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยัตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีหลกัเกณฑแ์ละเงือนไข  

การพิจารณาของศาลและการแกไ้ขหรือยกเลิกเพิกถอนคาํสงัใหก้กัขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยั ดงันี 

4.2.2.1  หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของการกกัขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

กรณีทีศาลจะสั งลงโทษกกัขังไวใ้นทีอยู่อาศยัได้  บญัญัติหลกัเกณฑ์ไวใ้นประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 23 ว่า  

“มาตรา 23  ผูใ้ดกระทาํความผดิซึงมีโทษจาํคุก และในคดีนันศาลจะลงโทษจาํคุกไม่เกิน

สามเดือน ถา้ไม่ปรากฏว่าผูน้ันได้รับโทษจาํคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน  

แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้

ลงโทษกกัขงัไม่เกินสามเดือนแทนโทษจาํคุกนนัก็ได”้ 

ตามบทบญัญติัของมาตรา 23 นี ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ของการเปลียนโทษจาํคุกเป็น

กกัขงั ดงันี291 

1)  กระทาํความผดิซึงมีโทษจาํคุก 

2)  ศาลจะลงโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน 

                                                             
  290 มาตรการบงัคับโทษกักขงัในสถานทีอืนซึงมิใช่สถานทีกักขงั  (น.87).  เล่มเดิม. 

  291 แหล่งเดิม. 
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3)  เมือไม่ปรากฏว่าผูก้ระทาํความผดิไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าไดรั้บโทษ

จาํคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

4)  ศาลจะพิพากษาใหล้งโทษกกัขงัไม่เกินสามเดือนแทนโทษจาํคุกนนัก็ได ้

เมือเขา้หลกัเกณฑต์ามมาตรา 23 ทงั 4 ประการขา้งตน้นีแลว้  ศาลอาจมีคาํสั งให้กกัขงั

ผูก้ระทาํความผิดไว้ในทีอยู่อาศยัของผูก้ระทําความผิดนันเองก็ได้  ดังบทบัญญัติมาตรา 24  

วรรคสองว่า 

“ถา้ศาลเห็นเป็นการสมควร จะสงัในคาํพิพากษาใหก้กัขงัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอาศยั

ของผูน้นัเอง หรือของผูอื้นทียนิยอมรับผูน้นัไว ้หรือสถานทีอืนทีอาจกกัขงัได ้เพือให้เหมาะสมกบั

ประเภทหรือสภาพของผูถ้กูกกัขงัก็ได”้ 

อนัแสดงใหเ้ห็นไดว้่าบทบญัญติัประมวลกฎหมายอาญาของไทย ในส่วนของการกกัขงั

ไดย้นิยอมให้มีการกกัขงัไวใ้นทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํความผิดเองได ้ แต่มีเงือนไขค่อนขา้งจาํกดั 

ทีว่า  ผูก้ระทาํความผิดตอ้งกระทาํความผิดแลว้ศาลลงโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน เท่านัน  หากมีการ

ลงโทษจําคุกเกินกว่านัน ก็ไม่อยู่ในเงือนไขทีศาลจะเปลียนโทษจําคุกหรือกักขังได้นั นเอง  

นอกจากนี การลงโทษกกัขงั ตอ้งเป็นกรณีทีผูก้ระทาํผิดไม่เคยถูกลงโทษจาํคุกมาก่อน หรือหาก

ได้รับการลงโทษจาํคุกมาก่อนต้องเป็นการกระทาํโดยประมาท หรือเป็นการกระทาํความผิด 

ลหุโทษเท่านนั 

ส่วนกรณีการกกัขังแทนค่าปรับ  ซึงเป็นกรณีทีศาลมีคาํพิพากษาให้ปรับ  ผูก้ระทาํ

ความผิดทีศาลมีคาํพิพากษาลงโทษปรับแลว้ ไม่มีเงินชาํระค่าปรับภายในสามสิบวนันับแต่วนัที 

มีคาํพิพากษา  ผูน้นัอาจถกูกกัขงัแทนค่าปรับกไ็ด ้ โดยใหถื้ออตัราสองร้อยบาทต่อการกกัขงัหนึงวนั

ตามมาตรา 29 วรรคหนึงและมาตรา 30 วรรคหนึง ซึงบญัญติัว่า 

“มาตรา 29 ผูใ้ดตอ้งโทษปรับและไม่ชาํระค่าปรับภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีศาล

พิพากษา ผูน้นัจะตอ้งถกูยดึทรัพยสิ์นใชค่้าปรับ หรือมิฉะนนัจะตอ้งถกูกกัขงัแทนค่าปรับ แต่ถา้ศาล

เห็นเหตุอนัควรสงสยัว่าผูน้นัจะหลีกเลียงไม่ชาํระค่าปรับ ศาลจะสงัเรียกประกนัหรือจะสั งให้กกัขงั

ผูน้นัแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได.้..” 

“ มาตรา 30 ในการกกัขงัแทนค่าปรับ ให้ถืออตัราสองร้อยบาทต่อหนึงวนั และไม่ว่า 

ในกรณีความผดิกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ามกกัขงัเกินกาํหนดหนึงปี เวน้แต่ในกรณีทีศาล

พิพากษาใหป้รับตงัแต่แปดหมืนบาทขึนไป ศาลจะสั งให้กกัขงัแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า

หนึงปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได”้ 

แมจ้ะเป็นการกกัขงัเช่นเดียวกนั แต่บทบญัญติัมาตรา 29 วรรคสองไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้

ไวว้่า   
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“ความในวรรคสองของมาตรา 24 มิใหน้าํมาใชบ้งัคบัแก่การกกัขงัแทนค่าปรับ” 

ดงันัน  การกักขังแทนค่าปรับจึงไม่สามารถทีจะกักขังไวใ้นทีอยู่อาศยัของผูที้ต้อง 

คาํพิพากษาใหรั้บโทษปรับได ้  

4.2.2.2  กระบวนพิจารณาของศาล 

การพิจารณาของศาลกรณีสงัใหก้กัขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยัแทนการจาํคุก  บทบญัญติัมาตรา 

24 วรรคสอง ได้กาํหนดว่าหากศาลเห็นสมควร  จะสั งในคาํพิพากษาให้กักขังไวใ้นทีอยู่อาศยั 

ของผูก้ระทาํผิดเองก็ได ้ อนัเป็นการให้ดุลพินิจให้แก่ศาลทีจะเลือกใชก้ารกักขังแทนการจาํคุก   

ดงับทบญัญติัของมาตรา 23 และมาตรา 24 วรรคสองว่า  

“มาตรา 23  ผูใ้ดกระทาํความผดิซึงมีโทษจาํคุก และในคดีนันศาลจะลงโทษจาํคุกไม่เกิน

สามเดือน ถา้ไม่ปรากฏว่าผูน้ันได้รับโทษจาํคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน  

แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้

ลงโทษกกัขงัไม่เกินสามเดือนแทนโทษจาํคุกนนัก็ได”้ 

“มาตรา 24 วรรคสอง  “ถา้ศาลเห็นเป็นการสมควร จะสั งในคาํพิพากษาให้กักขัง

ผูก้ระทําความผิดไวใ้นทีอาศยัของผูน้ันเอง หรือของผูอื้นทียินยอมรับผูน้ันไว้ หรือสถานทีอืน 

ทีอาจกกัขงัได ้เพือใหเ้หมาะสมกบัประเภทหรือสภาพของผูถ้กูกกัขงัก็ได”้ 

ดงันัน จากบทบญัญติัมาตรา 23 และมาตรา 24 วรรคสองนี สามารถสรุปหลกัการ 

อนัเป็นสาระสาํคญัทีจะให้ศาลพิจารณาในการลงโทษกกัขงัผูก้ระทาํความผิดไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้ 

2 ประการสาํคญั คือ  

1)  ความผิดไม่ร้ายแรง  สาเหตุทีการกักขังไวใ้นทีอยู่อาศัยต้องเป็นกรณีทีกระทํา

ความผดิไม่ร้ายแรง  เนืองจากบทบญัญติัมาตรา 23 ให้ศาลสามารถเปลียนโทษจาํคุกเป็นกกัขงัได้

เฉพาะกรณีทีศาลจะลงโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือนเท่านัน  ดงันัน จึงเห็นไดว้่าการกระทาํความผิด

ดงักล่าวตอ้งมิใช่การกระทาํความผดิร้ายแรง  ซึงหากเป็นการกระทาํความผดิทีร้ายแรงแลว้ ศาลตอ้ง

ลงโทษจาํคุกเกินกว่า 3 เดือนอยา่งแน่นอน 

2)  ผูก้ระทาํความผิดไม่ใช่อาชญากรโดยสันดาน  ทีเป็นเช่นนี  หากผูก้ระทาํความผิด

กระทาํผดิมาหลายครังจนอาจจะกล่าวไดว้่าเป็นอาชญากรโดยสันดานนัน จะไม่ไดอ้ยู่ในเงือนไข

ของการเปลียนโทษจาํคุกเป็นกกัขงั  เนืองจากมาตรา 23 กาํหนดไวว้่าการทีศาลจะเปลียนโทษจาํคุก

เป็นกกัขงัไดต้อ้งเป็นกรณีทีถา้ไม่ปรากฏว่าผูน้นัไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าไดรั้บโทษ

จาํคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
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4.2.2.3  การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงั 

กรณีทีศาลเปลียนโทษจาํคุกมาเป็นกกัขงัแลว้  และศาลสั งให้กกัขงัไวใ้นทีอยู่อาศยัของ 

ผูน้ันเอง  ต่อมาปรากฏต่อศาลว่า ผูก้ระทาํความผิดได้กระทําฝ่าฝืนข้อกาํหนดหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามเงือนไข หรือมีการกระทาํความผดิอยา่งอืนอีก  ศาลจะเปลียนโทษกกัขงัไวใ้นทีอยู่อาศยัมาเป็น

โทษจาํคุกดงัเดิมได ้ ดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 27 ว่า 

“มาตรา 27 ถา้ในระหว่างทีผูต้อ้งโทษกักขังตามมาตรา 23 ไดรั้บโทษกักขังอยู ่

ความปรากฏแก่ศาลเอง หรือปรากฏแก่ศาลตามคาํแถลงของพนักงานอยัการหรือผูค้วบคุมดูแล

สถานทีกกัขงัว่า 

(1) ผูต้อ้งโทษกกัขงัฝ่าฝืนระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือวินยัของสถานทีกกัขงั 

(2) ผูต้อ้งโทษกกัขงัไม่ปฏิบติัตามเงือนไขทีศาลกาํหนด หรือ 

(3) ผูต้อ้งโทษกกัขงัตอ้งคาํพิพากษาใหล้งโทษจาํคุก 

ศาลอาจเปลียนโทษกกัขงัเป็นโทษจาํคุกมีกาํหนดเวลาตามทีศาลเห็นสมควร แต่ตอ้ง 

ไม่เกินกาํหนดเวลาของโทษกกัขงัทีผูต้อ้งโทษกกัขงัจะตอ้งไดรั้บต่อไป” 

หากมีการกระทาํตามมาตรา 27 (1) (2) และ (3) ศาลจะเปลียนโทษกักขังเป็นจาํคุก

ตามเดิม  แต่ตอ้งนาํระยะเวลาทีไดก้กัขงัมาแลว้  มาหกัออกไปจากระยะเวลาทีตอ้งจาํคุกไวด้ว้ย 

 

4.3  การจาํคุกไว้ในสถานทอีนืตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา 

แนวคิดของการจาํคุกไวใ้นสถานทีอืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี

ปรากฏในมาตรา 89/1 และมาตรา 89/2 แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที 25) พ.ศ. 2550  โดยในส่วนของมาตรา 89/1292  เป็นการขัง

ผูต้อ้งขงัระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาของศาลซึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และเงือนไข  การพิจารณา 

ของศาล และการแกไ้ขยกเลิกเพิกถอนการขงัในสถานทีอืนดงักล่าวไวด้ว้ย  

แต่อยา่งไรก็ตาม  ตามวตัถุประสงคข์องวิทยานิพนธฉ์บบันีมุ่งศึกษาหามาตรการลงโทษ

ทีเหมาะสมในการนําการจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกของศาล 

ในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดีอาญาแทนการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ  ดงันัน บทบญัญัติ 

                                                             
  292 มาตรา 89/1 “ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา เมือพนักงานสอบสวน พนักงาน

อยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หรือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีจดัการตามหมายขงัร้องขอหรือเมือศาลเห็นสมควร ศาลจะมี

คาํสังใหข้งัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไวใ้นสถานทีอืนตามทีบุคคลดงักล่าวร้องขอ หรือตามทีศาลเห็นสมควรนอกจาก

เรือนจาํกไ็ด ้โดยใหอ้ยูใ่นความควบคุมของผูร้้องขอ หรือเจา้พนักงานตามทีศาลกาํหนด ในการนี ศาลจะกาํหนด

ระยะเวลาตามทีศาลเห็นสมควรกไ็ด.้..” 
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัโทษจาํคุกตามคาํพิพากษา 

ในสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํจะปรากฏในมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ส่วนบทบัญญัติทีให้กระทรวงยุติธรรมในการออกกฎกระทรวงเพือให้มีการจาํคุกผูต้ ้องขังไวย้งั

สถานทีอืน คือ บทบญัญติัตามมาตรา 89/2 วรรคหนึง (1)  ดงันนั จึงไดศึ้กษาหลกัเกณฑแ์ละเงือนไข  

การพิจารณาของศาล และการแก้ไขยกเลิกเพิกถอนคาํสั งใหจ้าํคุกไวย้งัสถานทีอืนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 89/2 วรรคหนึง (1) ดงันี 

4.3.1 ความเป็นมา 

กระทรวงยุติธรรมจดังานประชุมทางวิชาการระดบัชาติว่าดว้ยงานยุติธรรมครังที 1  

ในหวัขอ้กระบวนทศัน์ใหม่ของกระบวนการยติุธรรมในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ ไดมี้การนาํเสนอ

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิในชุมชนโดยการใชม้าตรการลงโทษระดบักลาง (Intermediate Punishment) ซึง

เป็นแนวคิดและวิธีการทีเริมใชใ้นสหรัฐอเมริกา เพือพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขฟืนฟู

ผูก้ระทาํผิดในชุมชนทีเหมาะสมควบคู่กบัการลดภาวะคนลน้คุกโดยการนาํมาตรการลงโทษให้

เหมาะสมกบัการกระทาํผิด ในระดบัทีไม่เบาเกินไปจนสังคมรับไม่ได้แต่ก็ไม่หนักจนเกินควร  

แต่ก็ยงัมีผูก้ระทาํผิดอีกจาํนวนหนึงทีควรถูกลงโทษทีเบากว่าการจาํคุก แต่ตอ้งหนักกว่าถูกปรับ

หรือถกูคุมประพฤติตามปกตินัน ซึงศาลจะสั งใชว้ิธีการนีเมือเห็นว่าการคุมประพฤติแบบเดิมเบา

เกินไป แต่การจาํคุกก็ยงัไม่จาํเป็นหรืออาจรุนแรงเกินไป โดยมีเป้าประสงค์หลกัของการใช้

มาตรการลงโทษระดบักลางอยูที่การลดจาํนวนผูต้อ้งขงัลง และยงัสามารถขยายขอบเขตการใชไ้ป

ยงัผูถู้กคุมประพฤติ ทงัโดยการรอการลงโทษ กาํหนดโทษ และการพกัการลงโทษและลดวนั

ตอ้งโทษทีฝ่าฝืนเงือนไขการคุมประพฤติอีกดว้ย ซึงต่อมา กระทรวงยุติธรรมไดน้าํการวิจยัในเรือง

ดงักล่าวมากาํหนดกรอบและได้มีการยกร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบบัที ..)พ.ศ. ....293 

คณะรัฐมนตรีสมยัรัฐบาล พนัตาํรวจโท ดร.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี อนุมติั

หลกัการร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที ..) พ.ศ. .... 

(วิธีการขังหรือจําคุก และการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังทีเป็นหญิงมีครรภ์) และส่งให้สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยร่างพระราชบญัญติัฯฉบบัดงักล่าวไดเ้ขา้สู่การพิจารณา

ของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มีรายละเอียด ดงันี294 

ในชนัตน้ร่างจากกระทรวงยติุธรรม การจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํปรากฏอยู่ใน

มาตรา 89 วรรคสาม อนุมาตราสอง  ซึงตน้ร่างของกระทรวงยติุธรรมนีไดร้วมเรืองการขงัและจาํคุก

                                                             
  293 การจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ  (น. 41-42).  เล่มเดิม. 

  294 แหล่งเดิม. 
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ไวใ้นมาตราเดียวกนัเนืองจากเห็นว่า ทงัสองกรณีผูถู้กขงัและถูกจาํคุกอยู่ในเรือนจาํ เพือแกปั้ญหา

นกัโทษลน้เรือนจาํจึงนาํมาบญัญติัไวใ้นมาตราเดียวกนั 

แต่ต่อมาในชนัการพิจารณาของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแ้ทนสาํนักงาน

อยัการสูงสุดไดเ้สนอใหแ้ยกเรืองการขงัและการจาํคุกออกจากกนัให้ชดัเจน และฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบกบัหลกัการดงักล่าว เนืองจากเห็นว่า มาตรการเรืองขงัเป็นมาตรการบงัคบัในระหว่าง 

การดาํเนินคดี แต่มาตรการจาํคุกเป็นเรืองโทษ  และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดร่้างมาเสนอใหม่  ดงันี295 

“มาตรา 89 เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอืน หมายขงัหรือหมายจาํคุกตอ้ง

จดัการใหเ้ป็นไปตามนนัในเขตของศาลซึงออกหมาย  ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น เมือพนกังานสอบสวน

ร้องขอและศาลไต่สวนแลว้ ศาลอาจสั งขงัผูต้อ้งหาไว ้ณ สถานทีทีพนักงานสอบสวนร้องขอ โดย

ใหอ้ยูใ่นความควบคุมของพนกังานสอบสวนหรือผูบ้ญัชาการเรือนจาํ แลว้แต่กรณี ตามกาํหนดเวลา

ทีศาลเห็นสมควร” 

“มาตรา 89/1 เมือศาลไดอ้อกหมายจาํคุกแลว้ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือพศัดีอาจยืนคาํร้องขอ

ต่อศาลใหส้งัจาํคุกผูถ้กูจาํคุกในสถานทีอืนอนัควรนอกจากเรือนจาํ เมือศาลไดรั้บคาํร้องใหศ้าลไต่สวน

โดยสอบถามพนกังานอยัการและผูเ้สียหายว่าจะมีขอ้คดัคา้นประการใดหรือไม่ ถา้ไม่ปรากฏว่าผูน้ัน

ไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน หรือไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสาํหรับการกระทาํความผิดโดยประมาท 

เมือศาลไดค้าํนึงถึงอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย 

อาชีพ และสิงแวดลอ้มของผูน้ัน ตลอดจนสภาพความผิดแลว้เห็นว่าไม่กระทบถึงความปลอดภยั

ของผูเ้สียหาย พยาน และสวสัดิภาพของสังคม ศาลอาจสั งให้จาํคุกผูน้ันไวใ้นสถานทีอืนอนัควร

นอกจากเรือนจาํก็ได ้

ในกรณีทีมีเหตุอนัอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต สุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของผูถู้ก

จาํคุก ผูถ้กูจาํคุก สามีภริยาหรือญาติของผูน้นั หรือผูมี้ประโยชน์เกียวขอ้ง อาจยืนคาํร้องขอต่อศาล 

ใหส้งัจาํคุกผูถ้กูจาํคุกในสถานทีอืนอนัควรนอกจากเรือนจาํก็ได ้และใหน้าํความในวรรคหนึงมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

ความในวรรคหนึงและวรรคสองมิให้ใชบ้งัคบัในกรณีทีผูถู้กจาํคุกตอ้งคาํพิพากษาให้

ประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต หรือตอ้งคาํพิพากษาว่าไดก้ระทาํความผดิดงัต่อไปนี 

(1) ความผดิเกียวกบัความมนัคงแห่งราชอาณาจกัร 

(2) ความผดิเกียวกบัการก่อการร้าย 

                                                             
  295 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครังที 

1309-3/2548 คณะกรรมการกฤษฎีกา (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, น. 48-49).  
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(3) ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษทีศาลมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุกไม่ตาํกว่ายสิีบปี 

 (4) ความผดิเกียวกบัความสงบสุขของประชาชนทีศาลมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุกไม่ตาํกว่ายสิีบปี 

(5) ความผดิเกียวกบัการปลอมและการแปลงทีศาลมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุก ไม่ตาํกว่ายสิีบปี 

(6) ความผดิเกียวกบัเพศทีศาลมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุกไม่ตาํกว่ายสิีบปี 

(7) ความผดิเกียวกบัชีวิตและร่างกายทีศาลมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุกไม่ตาํกว่ายสิีบปี 

(8) ความผดิเกียวกบัทรัพยที์ศาลมีคาํพิพากษาใหจ้าํคุกไม่ตาํกว่ายสิีบปี 

สถานทีอืนอนัควรตามวรรคก่อนต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย เพือป้องกันการ

หลบหนีหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึน ทงันี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

หากภายหลงัทีศาลมีคาํสงัตามวรรคหนึง  ผูถ้กูจาํคุกไม่ปฏิบติัตามวิธีการทีกาํหนดหรือ

พฤติการณ์ไดเ้ปลียนแปลงไป ให้ศาลมีอาํนาจเปลียนแปลงคาํสั งหรือพิจารณาออกหมายจาํคุกได้

ตามทีเห็นสมควร” 

ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดพิ้จารณา

เรียงมาตรา โดยพิจารณาเกียวกบัเรืองการขงัก่อนและไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นมาตรา 89/1 ซึงต่อมาฝ่าย

เลขานุการฯ ไดป้รับปรุงเรืองการจาํคุกขึนใหม่ โดยแยกออกเป็นมาตรา 89/2 และมาตรา 89/3 และ

ไดมี้การปรับปรุงเพิมเติมใหม่ในมาตรา 89/3 อีก จนกระทงั กระทรวงยุติธรรมเห็นว่า จะทาํให้

มาตรการตามมาตรา 89/2 ขาดความยดืหยุน่ จึงไดเ้สนอใหก้าํหนดจากโทษทีไดรั้บมาแลว้ระยะหนึง296 

ซึงต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ไดต้ดัร่างมาตรา 89/3 ออกและเสนอร่างมาตรา 89/2 ใหม่ดงันี297 

“มาตรา 89/2 ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น เมือพนักงานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หรือ 

เจา้พนกังานซึงมีหนา้ทีจดัการตามหมายจาํคุก ร้องขอ หรือกรณีทีศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาํสั งให้

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี แก่จาํเลยหรือผูถ้กูจาํคุกก็ได ้

(1) ให้จาํคุกไวใ้นสถานทีอืนตามทีบุคคลดังกล่าวร้องขอหรือตามทีศาลเห็นสมควร

นอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก ทังนี ลกัษณะของสถานทีดงักล่าวให้

เป็นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ในกฎกระทรวงนันจะกําหนดมาตรการเพือป้องกัน 

การหลบหนีหรือความเสียหายทีจะเกิดขึนและวิธีการควบคุมดว้ยก็ได ้

(2) ใหจ้าํคุกจาํเลยไวใ้นเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก เฉพาะวนัทีกาํหนด 

                                                             
  296 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครังที 

1313-7/2548 คณะกรรมการกฤษฎีกา (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, น. 52). 

  297 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครังที 

1316-10/2548 คณะกรรมการกฤษฎีกา (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, น. 52-53). 
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(3) ใหจ้าํคุกโดยวิธีการอืนทีสามารถจาํกดัการเดินทางและอาณาเขตของผูน้ันไดต้ามที

กาํหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึง ใหศ้าลคาํนึงถึงฐานความผดิ ความประพฤติของ

จาํเลยหรือผูถู้กจาํคุก สวสัดิภาพของจาํเลยหรือผูถู้กจาํคุก และสวสัดิภาพและความปลอดภยัของ

ผูเ้สียหายและสังคมดว้ย ทงันี ศาลจะดาํเนินการไต่สวนหรือสอบถามผูเ้สียหาย เจา้พนักงานที

เกียวขอ้งตามหมายจาํคุก หรือผูซึ้งศาลเห็นว่ามีส่วนเกียวขอ้งดว้ยก็ได ้

คาํสงัของศาลตามวรรคหนึง ใหศ้าลกาํหนดผูมี้หนา้ทีและรับผดิชอบในการดาํเนินการ 

ตามคาํสงั และอาจกาํหนดเงือนไขเพือป้องกนัการหลบหนีไวด้ว้ยก็ได ้และใหน้าํความในวรรคสี 

ของมาตรา 89/1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ความในมาตรานีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูถ้กูจาํคุกทีไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ยงัไม่เกินกว่า 

หนึงในสามของกาํหนดโทษตามหมายศาลในขณะนนั หรือยงัไม่เกินกว่าสิบปีในกรณีตอ้งโทษ 

จาํคุกตลอดชีวิต” 

ในชนันีไดมี้การตดัคาํว่า “จาํเลย”ออกไป  เนืองจากผูที้จะถกูนาํมาตรานีมาใชไ้ดจ้ะตอ้ง

ผูต้อ้งโทษจาํคุกมาแลว้เท่านนั  ซึงเป็นผลสืบเนืองมาจากบทบญัญติัในวรรคทา้ย  นอกจากนี ในชนันีมี

การตงัประเด็นว่า ตอ้งเป็นผูซึ้งตอ้งจาํคุกในลกัษณะใด  ทงันี หากเป็นผูซึ้งตอ้งจาํคุกประเภทที 

ไดรั้บคาํพิพากษาใหจ้าํคุกแต่ยงัไม่ถึงทีสุดน่าจะเขา้มาตรา 89/1ซึงต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ไดน้าํร่าง

มาตราดงักล่าวไปปรับปรุงและนาํมาเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการฯ ใหม่ ดงันี298 

“มาตรา 89/2 ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น เมือพนักงานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หรือ 

เจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีจดัการตามหมายจาํคุกร้องขอ หรือกรณีทีศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาํสั งให้

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี แก่ผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุดทีไดรั้บโทษจาํคุก 

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของกาํหนดโทษตามทีระบุไวใ้นหมายศาลทีออกตามคาํพิพากษานนั 

หรือไม่นอ้ยกวา่สิบปีในกรณีตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวิตก็ได ้

(1) ให้จาํคุกไวใ้นสถานทีอืนตามทีบุคคลดังกล่าวร้องขอหรือตามทีศาลเห็นสมควร 

นอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก  ทงันี ลกัษณะของสถานทีดงักล่าวให้เป็นไป

ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง ซึงตอ้งกาํหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพือป้องกนัการหลบหนีดว้ย 

(2) ใหจ้าํคุกไวใ้นเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก เฉพาะวนัทีกาํหนด 

(3) ใหจ้าํคุกโดยวิธีการอืนทีสามารถจาํกดัการเดินทางและอาณาเขตของผูน้ันไดต้ามที

กาํหนดในกฎกระทรวง  ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึง ใหศ้าลคาํนึงถึงฐานความผิด ความ

                                                             
  298 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครังที 

1317-1/2549 คณะกรรมการกฤษฎีกา (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, น. 53-54). 
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ประพฤติของผูซึ้งตอ้งจาํคุก สวสัดิภาพของผูซึ้งตอ้งจาํคุก และสวสัดิภาพและความปลอดภยัของ

ผูเ้สียหายและสังคมดว้ย  ทงันี ศาลจะดาํเนินการไต่สวนหรือสอบถามผูเ้สียหาย เจา้พนักงานที

เกียวขอ้งตามหมายจาํคุก หรือผูซึ้งศาลเห็นว่ามีส่วนเกียวขอ้งดว้ยก็ได ้

คาํสงัของศาลตามวรรคหนึง ใหศ้าลกาํหนดผูมี้หนา้ทีและรับผดิชอบในการดาํเนินการ

ตามคาํสงั และอาจกาํหนดเงือนไขเพือป้องกนัการหลบหนีไวด้ว้ยก็ได ้และให้นาํความในวรรคสี

ของมาตรา 89/1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

ในชันนีร่างมาตรานียงัมีความบกพร่องในส่วนของระยะเวลาของโทษในกรณีที

ตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวิต ซึงถา้หากกาํหนดไวใ้ห้ผูซึ้งตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวิตไดรั้บการพิจารณา

ใหใ้ชม้าตรการดงักล่าวเมือจาํคุกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสิบปีนนั หากนาํไปคิดเปรียบเทียบกบักรณีแรก

ทีใหจ้าํคุกมาแลว้หนึงในสามของกาํหนดโทษตามทีระบุไวใ้นหมายศาลทีออกตามคาํพิพากษานัน 

คนทีได้รับโทษจาํคุกตลอดชีวิตจะได้เปรียบกว่าคนทีถูกจาํคุกมากกว่าสามสิบปีขึนไป ดังนี  

ฝ่ายเลขานุการฯจึงไดน้าํร่างมาตรานีไปกาํหนดระยะเวลาใหม่เพือไม่ใหเ้กิดความลกัลนักนัและไดมี้

การนาํมาเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการฯใหม่ ดงันี299 

“มาตรา 89/2 ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น เมือพนกังานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือเจา้พนักงาน

ผูมี้หน้าทีจดัการตามหมายจาํคุกร้องขอ หรือเมือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาํสั งให้จาํคุกผูซึ้งตอ้ง

จาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุดทีได้รับโทษจาํคุกมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของกาํหนดโทษ

ตามทีระบุไวใ้นหมายศาลทีออกตามคาํพิพากษานัน หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีตอ้งโทษจาํคุก

เกินกว่าสามสิบปีขึนไปหรือจาํคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนีก็ได ้

(1) ให้จ ําคุกไว้ในสถานทีอืนตามทีบุคคลดังกล่าวร้องขอหรือตามทีศาลเห็นสมควร 

นอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก ทงันี ลกัษณะของสถานทีดงักล่าวใหเ้ป็นไป

ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงซึงตอ้งกาํหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพือป้องกนัการหลบหนีหรือ

ความเสียหายทีจะเกิดขึนดว้ย 

(2) ให้จาํคุกไวใ้นเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก เฉพาะวนัทีกาํหนด 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

(3) ใหจ้าํคุกโดยวิธีการอืนทีสามารถจาํกดัการเดินทางและอาณาเขตของผูน้นัได ้

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึง ให้ศาลคาํนึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ

สวสัดิภาพของผูซึ้งตอ้งจาํคุก ตลอดจนสวสัดิภาพและความปลอดภยัของผูเ้สียหายและสังคมดว้ย 

                                                             
  299 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครังที 

1318-2/2549 คณะกรรมการกฤษฎีกา (อา้งถึงใน  ฐิติมา  ประเสริฐ, 2553, น. 54-55). 
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ทงันี ให้ศาลดาํเนินการไต่สวนหรือสอบถามผูเ้สียหาย เจา้พนักงานทีเกียวข้องตามหมายจาํคุก

พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชนัผูใ้หญ่ในทอ้งทีนนั หรือผูซึ้งศาลเห็นว่ามีส่วนเกียวขอ้งดว้ย 

คาํสงัของศาลตามวรรคหนึง ใหศ้าลกาํหนดผูมี้หนา้ทีและรับผดิชอบในการดาํเนินการ

ตามคาํสงั และใหน้าํความในวรรคสีของมาตรา 89/1 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที ..) พ.ศ. .... ใหก้บัคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึงในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการดงักล่าว ไดเ้กิดการรัฐประหารขึนเมือวนัที 1  กนัยายน 2549 ส่งผลให้

รัฐบาลชุดทีรับหลกัการของร่างพระราชบญัญติัฯนีพน้สภาพไป   

ต่อมา เมือสมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอ 

ร่างกฎหมายฉบบันีเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภานิติบัญญติัมีมติรับ

หลกัการในคราวประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ครังที 7/2550 วนัพุธที 7 กุมภาพนัธ์ 2550 และไดต้งั

คณะกรรมาธิการวิสามญัขึนคณะหนึงเพือพิจารณา  โดยในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

วิสามญั ไม่ปรากฏว่าไดมี้การแกไ้ขในส่วนของมาตราทีเกียวกับการจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่

เรือนจาํแต่อย่างใด  ต่อมาในคราวประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ครังที 34/2550 เมือวนัที 11 

กรกฎาคม 2550 ทีประชุมพิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย  โดยมีการประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 13 กนัยายน 2550 

ทงันี บทบญัญติัมาตรา 89/2(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บญัญติัให้

ลกัษณะของสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุกนัน ให้เป็นไปตามที

กาํหนดในกฎกระทรวงซึงต้องกาํหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพือป้องกันการหลบหนีหรือ 

ความเสียหายทีอาจเกิดขึนดว้ย ดงันนั กระทรวงยติุธรรมในฐานะทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นผูรั้กษาการตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวเสนอร่างกฎกระทรวงกาํหนดสถานทีทีใชใ้นการควบคุม 

จาํคุกและทุเลาการบงัคบัโทษจาํคุกใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึงต่อมาสาํนัก

คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดท้าํการปรับปรุงและไดแ้กไ้ขชือร่าง  และกระทรวงยุติธรรมก็ไดน้าํร่าง

กฎกระทรวงดงักล่าวใหก้บัรัฐบาลสมยันายกอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ใหค้วามเห็นชอบ และนาํกฎกระทรวง

กาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือควบคุมผูต้อ้งหา จาํเลยหรือผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษา

ถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา300 

                                                             
  300 แหล่งเดิม. 
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ดงันนั  จากลาํดบัการแกไ้ขปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที 25) พ.ศ. 2550 ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่

เรือนจาํมานนั สามารถสรุปหลกัเกณฑที์สาํคญัทีไดมี้การแกไ้ขและปรับปรุงได ้ ดงันี301 

เหตุผลของการแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในตอนแรก คือ 

ตอ้งการสร้างทางเลือกให้ศาลในการลงโทษจาํคุกโดยการนาํเอาหลกัการของมาตรการลงโทษ

ระดบักลางในต่างประเทศมาใชใ้นการกาํหนดวิธีการอืนแทนการลงโทษจาํคุก  โดยหวงัให้การ

สร้างทางเลือกใหศ้าลดงักล่าวนี จะยงัผลใหส้ามารถลดปัญหาความแออดัยดัเยียดภายในเรือนจาํได ้

ต่อมาเมือมีการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

(ฉบบัที ..) พ.ศ. ....  ตน้ร่างของกระทรวงยุติธรรมในส่วนเนือหาของกฎหมายมีลกัษณะเป็นการ

สร้างมาตรการลงโทษอืน ซึงรวมถึงการนาํสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ มาใชแ้ทนการลงโทษจาํคุก

ในเรือนจาํตงัแต่แรกเริมไดรั้บคาํพิพากษาใหล้งโทษจาํคุก  แ ล ะ มี ก า ร ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ 

ร่างพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าวไว ้เพือใชใ้นการแกไ้ขความแออดัของเรือนจาํเป็นหลกั  

ต่อมาในชนัการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการจากที

ตอ้งการใชม้าตรการอืนทีกาํหนดขึนมาแทนเรือนจาํในการจาํคุกแต่แรกเริม มาเป็นการใชม้าตรการ

อืนๆ นี ภายหลงัจากทีผูต้อ้งโทษจาํคุกไดรั้บโทษจาํคุกภายในเรือนจาํมาระยะหนึง ทงันี  เพราะเห็นว่า

ผูก้ระทาํความผดิเป็นผูต้อ้งโทษจาํคุก ซึงโทษจาํคุกเป็นหนึงในห้าโทษหลกัตามประมวลกฎหมาย

อาญา ดงันนั การให้ผูต้อ้งโทษจาํคุกไปจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํแต่เริมแรกหลงัจากได้

รับคาํพิพากษาให้ลงโทษจาํคุกเลยนัน จะเป็นการไม่บรรลุเจตนารมณ์ของโทษจาํคุกทีมีแนวคิด

พืนฐานมาแต่เดิมว่าจะต้องทําการลงโทษจําคุกภายในเรือนจาํเท่านัน ดังนัน เมือจะทาํการ

เปลียนแปลงหลกัการดงักล่าวจึงควรทาํแบบค่อยเป็นค่อยไป  โดยการเริมนาํเอาการลงโทษจาํคุก 

ในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํมาใชก้บัผูต้อ้งโทษจาํคุกในเรือนจาํมาแลว้ระยะหนึงก่อน ทงันี ก็เพือ

หวงัให้สังคมค่อยๆ ยอมรับหลักการนี  และหากในอนาคตเมือได้มีการใช้ไประยะหนึงแล้ว 

ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม ก็อาจจะมาทาํการเปลียนแปลงกฎหมายโดยการกาํหนดให้ใชม้าตรการ

ต่างๆ นีตงัแต่แรกเริมตอ้งโทษจาํคุกเลยได ้ อย่างไรก็ตามการนาํมาตรการอืนมาใชแ้ทนการจาํคุก 

ในเรือนจาํนีตอ้งตังอยู่บนเงือนไขทีว่า  ผูก้ระทาํความผิดทีจะนํามาตรการอืนทีไม่ใช่การจาํคุก 

ในเรือนจาํมาใชนี้จะตอ้งไม่เป็นผูก้ระทาํความผิดทีมีความเป็นอนัตรายต่อสังคม ซึงหลกัการใน

ส่วนนีเบืองต้นคณะกรรมการฯ ก็ได้นําเอาฐานความผิดมากาํหนดเป็นกรอบในการพิจารณา 

ความเป็นอนัตรายของผูต้ ้องโทษจาํคุก โดยหวงัให้ฐานความผิดนีเป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจ

                                                             
  301 การจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ  (น. 55-56).  เล่มเดิม. 
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เบืองต้นของศาล  แต่ต่อมาคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรกาํหนดกรอบทีเป็นฐาน

ความผิดดังกล่าวไว ้เพราะเห็นว่าจะทําให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นในการใช้ดุลพินิจ ส่งผลให ้

ในทา้ยทีสุดคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นควรทีจะกาํหนดให้การใชม้าตรการอืนๆ ซึงรวมถึง 

การใชส้ถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํแทนการจาํคุกนีเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

จากทีไดก้ล่าวมานี ทาํใหเ้ห็นไดว้่า  ขอบเขตในการใชดุ้ลพินิจของศาลจึงเหลือเพียงการทีตอ้งไดรั้บ

โทษจาํคุกมาแลว้ระยะหนึงตามทีกฎหมายบัญญติั  ในส่วนของฐานความผิดนัน กฎหมายไม่ได้

กาํหนดว่าจะตอ้งเป็นฐานความผดิใดบา้งทีไม่สามารถใชก้ารจาํคุกในสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํได ้

แต่ปล่อยใหศ้าลใชดุ้ลพินิจพิจารณาฐานความผดิเป็นกรณีๆ ไป โดยใหค้าํนึงถึงเงือนไขอืนๆ ตามที

ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายดว้ย 

นอกจากนี มีประเด็นทีเข้าสู่การพิจารณาของในทีประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า การแกไ้ขบทบญัญติัในส่วนนี ควรจะแกไ้ขใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายราชทัณฑ์ ซึงคณะกรรมการส่วนใหญ่ เห็นว่า 

เนืองจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนมีการแกไ้ขเพิมเติมตามพระราชบญัญติันีไดบ้ญัญติัไว้

อยา่งชดัเจนว่า หมายจาํคุกนันตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหมาย ฉะนัน เมือศาลสั งจาํคุกในเรือนจาํ 

ก็ไม่อาจทาํเป็นอยา่งอืนไดน้อกจากนาํตวัมาควบคุมไวใ้นเรือนจาํ ดงันัน เมือจะมาแกไ้ขหลกัการ

โดยการใหน้าํไปควบคุมไวใ้นสถานทีอืนหรือโดยวธีิการอืนก็มีความจาํเป็นตอ้งมาแกไ้ขหลกัการเดิมที

ไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความ อีกทงัการเพิมเติมบทบญัญติัในส่วนของมาตรา 89/2  

ซึงเป็นเรืองการปฏิบติัตามหมายจาํคุก โดยใชส้ถานทีอืนนอกจากเรือนจาํ หากไม่แกไ้ขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาควบคู่ไปดว้ย ก็จะเป็นการตดัขาดอาํนาจศาล ทาํให้ไม่อยู่ในความดูแล

ของศาล ประกอบกบัเรืองการร้องขอหรือการพิจารณา  จึงควรกาํหนดใหอ้ยูใ่นประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา เพราะกฎหมายราชทณัฑที์มีอยูจ่ะเน้นในเรืองของการร้องทุกข์ การถวายฎีกา 

การขอพระราชทานอภยัโทษ ซึงผูต้อ้งขงัสามารถขอผา่นกระบวนการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้นนัเอง302 

4.3.2 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไข 

4.3.2.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขตามมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ทีจะให้

ศาลมีคาํสงัใหจ้าํคุกในสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํไดต้ามมาตรา 89/2 วรรคหนึง (1) ไวว้่า 

“มาตรา 89/2 ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น เมือพนักงานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือเจา้

พนกังานผูมี้หน้าทีจดัการตามหมายจาํคุกร้องขอ หรือเมือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาํสั งให้จาํคุก 

ผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุดทีไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึงในสามของกาํหนดโทษ

                                                             
  302 แหล่งเดิม. 
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ตามทีระบุไวใ้นหมายศาลทีออกตามคาํพิพากษานัน หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีตอ้งโทษจาํคุก

เกินสามสิบปีขึนไป หรือจาํคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนีก็ได.้.. 

( ) ให้จาํคุกไวใ้นสถานทีอืนตามทีบุคคลดังกล่าวร้องขอหรือตามทีศาลเห็นสมควร

นอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก ทังนี ลกัษณะของสถานทีดังกล่าวให้

เป็นไปตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงซึงตอ้งกาํหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพือป้องกนัการ

หลบหนีหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึนดว้ย...” 

ซึงจะเห็นไดว้่า มีหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขในการออกคาํสงั ดงันี 

1) ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็น เมือพนกังานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือเจา้พนักงานผูมี้

หนา้ทีจดัการตามหมายจาํคุกร้องขอ หรือเมือศาลเห็นสมควร 

 2) ผูต้อ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุดทีไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม

ของกาํหนดโทษตามทีระบุไวใ้นหมายศาลทีออกตามคาํพิพากษานนั  หรือไม่นอ้ยกว่าสิบปี ในกรณี

ตอ้งโทษจาํคุกเกินสามสิบปีขึนไป หรือจาํคุกตลอดชีวิต 

3) ศาลจะมีคาํสั งให้จาํคุกไวใ้นสถานทีอืนตามทีบุคคลดงักล่าวร้องขอหรือตามทีศาล

เห็นสมควร  นอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก ทงันี ลกัษณะของสถานที

ดงักล่าวให้เป็นไปตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงซึงต้องกาํหนดวิธีการควบคุมแลมาตรการเพือ

ป้องกนัการหลบหนีหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึนดว้ย (มาตรา 89/2 วรรคหนึง (1) ) 

ดงันี  ตามมาตรา 89/2 วรรคหนึง (1) ไดน้าํแนวคิดของการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด

โดยไม่ใช่เรือนจาํมาบัญญติัเป็นกฎหมายของไทย  ใช้บังคับได้ทังผูต้ ้องขังชายและผูต้อ้งขงัหญิงซึง

ได้รับโทษจาํคุกมาแลว้บางส่วน  แต่อย่างไรก็ตาม จากเงือนไขของมาตรานีเองทีว่าผูก้ระทํา

ความผดิตอ้งไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้บางส่วน  ส่งผลใหบ้ทบญัญติัดงักล่าวก็ไม่ใช่บทกฎหมายทีให้

โทษทางเลือกแก่ศาลทีจะใชดุ้ลพินิจลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ โดยทีให้จาํคุกผูก้ระทาํความผิดหญิง

ไวใ้นสถานทีอืนโดยไม่ใช่เรือนจาํตงัแต่ต้น  เพือไม่ให้ผูก้ระทาํผิดหญิงเขา้ไปเรียนรู้ความเป็น

อาชญากร หรือเขา้ไปอยู่ในสถานทีคุมขงัซึงออกแบบไวส้าํหรับผูต้อ้งขงัทีเป็นอาชญากรร้ายแรง  

ซึงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย อนัไม่เหมาะสมกบัเพศสภาพของฝ่ายหญิงแต่อยา่งใด 

4.3.2.2  สถานทีอืนในการจาํคุกตามกฎกระทรวง 

1)  สถานทีจาํคุกอืน 

กฎกระทรวงกาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือควบคุมผูต้อ้งหา จาํเลยหรือ 

ผูซึ้งต้องจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ซึงออกตามความมาตรา 89/1  มาตรา 89/2  

วรรคหนึง (1)  และมาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึงแกไ้ขเพิมเติม  
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โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที 25) พ.ศ. 2550  

กรณีผูต้อ้งขงัระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณา  กรณีผูต้อ้งคาํพิพากษาและไดรั้บโทษจาํคุก

ตามคําพิพากษามาแลว้บางส่วน  และกรณีของการทุเลาการบังคับตามคาํพิพากษาให้จาํคุก 

กรณีจาํเลยวิกลจริต หรือจาํเลยเป็นหญิงมีครรภห์รือมีบุตรทีคลอดแลว้ยงัไม่เกินสามปี  ไดก้าํหนด

สถานทีจาํคุกในสถานทีอืนโดยไม่ใช่เรือนจาํไวใ้นขอ้ 1 และขอ้ 3 ว่า 

“ ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี 

“การขัง” หมายความว่า การขังผูต้อ้งหาหรือจาํเลย การจาํคุกผูซึ้งต้องจาํคุกตาม 

คาํพิพากษาถึงทีสุด หรือการควบคุมจาํเลยทีไดรั้บทุเลาการบงัคบัใหจ้าํคุก 

“สถานทีขงั” หมายความว่า สถานทีอืนนอกจากสถานีตาํรวจหรือสถานทีควบคุม

ผูต้อ้งหาของพนักงานสอบสวน เรือนจาํ หรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุกทีตงัขึน เพือใช ้

ขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย  จาํคุกผูซึ้งต้องจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด  หรือควบคุมจาํเลยทีไดรั้บ 

ทุเลาการบงัคบัใหจ้าํคุกโดยอาจเป็นสถานทีของราชการหรือของเอกชน” 

“ขอ้ 3 สถานทีขงัตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

(1) มีอาณาเขตทีแน่นอนและสามารถตรวจสอบการเขา้ออกของบุคคลได ้

(2) มีอาคารสถานทีทีมนัคง แข็งแรง และมีอุปกรณ์เพียงพอทีจะควบคุมดูแลบุคคล 

ใหอ้ยูใ่นสถานทีนนั 

(3) มีช่องทางเขา้ออกเท่าทีจาํเป็นและจดัใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม” 

การกาํหนดสถานทีจาํคุกในสถานทีอืน ซึงนาํมาใชก้บัมาตรา 89/2 (1) วรรคหนึง นัน 

กฎกระทรวงนีไดก้าํหนดสถานทีไวอ้ย่างกวา้งๆ ว่า ตอ้งเป็นสถานทีทีตอ้งมิใช่สถานีตาํรวจ หรือ

สถานทีจาํคุก ซึงน่าจะหมายถึงสถานทีทีไม่ใช่เรือนจาํนั นเอง  โดยต้องมีลกัษณะทีมีอาณาเขต 

ทีแน่นอนและสามารถตรวจสอบการเขา้ออกของบุคคลได ้ มีอาคารสถานทีทีมนัคง แข็งแรง และ 

มีอุปกรณ์เพียงพอทีจะควบคุมดูแลบุคคลให้อยู่ในสถานทีนัน  และมีช่องทางเขา้ออกเท่าทีจาํเป็น

และจดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม  ซึงจากกฎกระทรวงนีก็ไม่ไดก้าํหนดไว้

ชัดเจนว่า  จะจําคุกจําเลยไว้ย ังทีอยู่อาศัยของบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่  แต่ เมือพิจารณา 

จากบทบญัญติัตามมาตรา 89/2 ประกอบกฎกระทรวงดงักล่าวแลว้  เห็นว่า ตามกฎหมายยงัไม่ได้

บญัญติัสถานทีอืนใหร้วมถึงการจาํคุกไวใ้นทีอยูอ่าศยัแต่อยา่งใด 
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2)  วิธีการควบคุม และมาตรการเพือป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหาย 

ทีอาจเกิดขึน 

กฎกระทรวงกาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือควบคุมผูต้อ้งหา จาํเลยหรือผูซึ้ง

ตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ไดก้าํหนดวิธีการควบคุม และมาตรการเพือป้องกนั

การหลบหนีหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึนไว ้ดงัรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

โดยวิธีการควบคุม กาํหนดให้ให้ผูดู้แลสถานทีขังจดัแยกผูถู้กขังตามความเหมาะสม   

โดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานทีขงั และลกัษณะเฉพาะตัวและลกัษณะคดีของผูถู้กขัง  

(ข้อ 8) และจัดทาํทะเบียนและสมุดประจําตัวผูถู้กขังทุกราย โดยให้รวบรวมข้อมูลทุกอย่าง 

สาํหรับผูถ้กูขงัแต่ละรายไวใ้นสมุดประจาํตวั (ขอ้ 9)  ในกรณีทีผูถ้กูขงัมีเด็กอายุตาํกว่าสามปีซึงอยู่ใน

ความดูแลของตนติดมาดว้ยหรือในกรณีทีผูถู้กขงัได้คลอดบุตรในสถานทีขังและมีอายุยงัไม่ถึง 

สามปี หากมีความจาํเป็นทีผูถู้กขังตอ้งเลียงดูเด็กหรือไม่มีผูใ้ดจะเลียงดูเด็กนัน ผูดู้แลสถานทีขังจะ

อนุญาตให้เด็กนันอยู่ในสถานทีขงัภายในกาํหนดเวลาไม่เกินสามเดือนก็ได ้ ส่วนกรณีทีผูถู้กขัง 

มีเด็กอายตุงัแต่สามปีขึนไปซึงอยู่ในความดูแลของตนติดมาดว้ย หรือกรณีทีเด็กตามวรรคหนึงซึง

ไม่ได้รับอนุญาตจากผูดู้แลสถานทีขังให้อยู่ในสถานทีขัง หรือกรณีทีเด็กอยู่ในสถานทีขังครบ 

ตามกาํหนดเวลาทีผูดู้แลสถานทีขงัอนุญาตตามวรรคหนึงแลว้ ให้ส่งเด็กนันไปยงัหน่วยงานทีมี

หนา้ทีใหก้ารสงเคราะห์ คุม้ครองสวสัดิภาพ และพฒันาฟืนฟูเด็ก เพือดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที

ต่อไป (ขอ้ 10) 

สาํหรับกรณีทีผูถู้กขังมีอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติของสภาพร่างกายให้ผูดู้แล

สถานทีขงัสอบถามอาการหรือความผิดปกติและจดัทาํบนัทึกในเบืองตน้ หากเห็นว่าจะตอ้งไดรั้บ

การรักษาเป็นพิเศษ ให้รีบจัดการให้ผูถู้กขังได้รับการรักษาโดยเร็ว  หากมีความจาํเป็นต้อง 

ไดรั้บการรักษานอกสถานทีขงั ใหผู้ดู้แลสถานทีขงันาํตวัผูถ้กูขงัไปรักษาพยาบาลยงัสถานพยาบาล

ทีใกลเ้คียงได ้และใหร้ายงานต่อศาลซึงสถานทีขงันนัตงัอยูใ่นเขตอาํนาจ (ขอ้ 11) 

ส่วนมาตรการเพือป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึน  กาํหนดให้ 

ผูดู้แลสถานทีขงัจดัให้มีเวรยามรักษาการณ์ เพือควบคุมดูแลผูถู้กขงัตลอดเวลาทีอยู่ในสถานทีขงั 

(ข้อ 13) และ ห้ามมิให้ใช้ตรวน กุญแจมือ กุญแจเท้า หรือโซ่ล่าม กับผูถู้กขัง เว ้นแต่  

เป็นบุคคลซึงอาจจะทาํอนัตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผูอื้น  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือ 

จิตไม่สมประกอบอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเองหรือผูอื้น  เป็นบุคคลทีมีพฤติการณ์ว่าจะพยายาม

หลบหนีการขัง  เมือถูกคุมตวัไปนอกสถานทีขังและผูดู้แลสถานทีขังเห็นเป็นการสมควรทีจะ 

ตอ้งใชเ้ครืองพนัธนาการ  หรือเมือเป็นการจาํเป็นจะตอ้งใชต้รวน กุญแจมือ กุญแจเทา้ หรือโซ่ล่าม 
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เนืองจากสภาพของสถานทีขงัหรือสภาพการณ์ของทอ้งถิน  ทงันี กรณีทีใชต้รวน กุญแจมือ กุญแจเทา้ 

หรือโซ่ล่าม ตอ้งใชต้ามความจาํเป็นและไดส้ดัส่วนกบัเหตุทีเกิดขึน (ขอ้ 14)  

สําหรับกรณีผูถู้กขังเป็นบุคคลวิกลจริต การผูกมดัร่างกาย หรือการแยกผูถู้กขัง 

จะกระทาํไม่ได ้ เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเพือป้องกนัอนัตรายต่อผูถู้กขังนันหรือผูถู้กขงัอืนหรือ

ทรัพยสิ์นของผูอื้น (ขอ้ 15) 

ในระหว่างทีผูถ้กูขงัอยูใ่นสถานทีขงั หากพบว่ามีขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลียนแปลง

ไปหรือมีเหตุอนัควรแกไ้ขเปลียนแปลงคาํสงัเกียวกบัการขงั ให้ผูดู้แลสถานทีขงัรายงานขอ้เท็จจริง

ดงักล่าวต่อศาลทีมีคาํสั ง (ขอ้ 16)  รวมทงักรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนสิงของตอ้งหา้ม

ตามทีกาํหนดไว ้ ผูดู้แลสถานทีขงัอาจสั งให้มีการคน้ตูเ้ก็บของของผูถู้กขงั หรือสถานทีทีอาจมี 

การซุกซ่อนสิงของตอ้งหา้มได ้ การตรวจคน้ดงักล่าวตอ้งแจง้เหตุผลและความจาํเป็นให้ผูถู้กขงัทราบ

โดยให้ผูดู้แลสถานทีขงับันทึกรายละเอียดการตรวจคน้ไวด้้วย  และในการตรวจค้นตูเ้ก็บของของ 

ผูถู้กขังต้องให้ผูถู้กขังนําตรวจค้น เวน้แต่ผูถู้กขังขัดขืน ให้ผูดู้แลสถานทีขังดาํเนินการตาม 

ความเหมาะสม (ขอ้ 20)   นอกจากนี กรณีมีเหตุฉุกเฉินอนัอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของ 

ผูถ้กูขงัและไม่อาจขออนุญาตต่อศาลทีมีคาํสงัได ้ใหผู้ดู้แลสถานทีขงัยา้ยผูถ้กูขงัไปยงัสถานทีขงัอืนหรือ

เรือนจาํทีใกลเ้คียงกรณีไม่มีสถานทีขงัอืน  ซึงมีสภาพคลา้ยคลึงกนัไดช้วัคราว จนกว่าเหตุฉุกเฉิน

นนัหมดไป และใหผู้ดู้แลสถานทีขงัแจง้ใหศ้าลทีมีคาํสงัทราบโดยไม่ชกัชา้ (ขอ้ 21) 

4.3.3  กระบวนพิจารณาของศาล 

มาตรา 89/2 (1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดก้าํหนดเงือนไขที 

ศาลจะพิจารณาสงัใหจ้าํคุกไวใ้นสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํได ้ต่อเมือ 

4.3.3.1  เมือพนกังานอยัการ ผูบ้ญัชาการเรือนจาํหรือเจา้พนักงานผูมี้หน้าทีจดัการตาม

หมายจําคุกร้องขอ  แต่ต้องระบุเหตุผลและความจําเป็นให้ศาลได้เห็นด้วย  ซึงเหตุผลและ 

ความจาํเป็นนี  เห็นว่า  อาจเป็นกรณีปัญหาสุขภาพ  หรือเป็นกรณีทีผูต้อ้งขงัหญิงเกิดมีครรภ์ขึนใน

ขณะทีมีการจาํคุกภายในเรือนจาํ  เป็นตน้ 

4.3.3.2  เมือศาลเห็นสมควร กรณีนี ศาลเห็นเหตุอนัสมควรเอง  แลว้ศาลก็ใชดุ้ลพินิจในการ

พิจารณาไดต้ามสมควร 

4.3.3.3  ศาลไดพิ้จารณาโดยคาํนึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ สวสัดิภาพของผูซึ้ง

ตอ้งจาํคุก  ตลอดจนสวสัดิภาพและความปลอดภยัของผูเ้สียหายและสงัคมดว้ย (มาตรา 89/2 วรรคสอง) 

4.3.3.4  ศาลตอ้งดาํเนินการไต่สวนหรือสอบถามผูเ้สียหาย เจา้พนักงานทีเกียวขอ้ง 

ตามหมายจาํคุกพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจในทอ้งทีนนั หรือผูซึ้งศาลเห็นว่ามีส่วนเกียวขอ้ง

ประกอบการพิจารณาก่อนออกคาํสงัดว้ย  (มาตรา 89/2 วรรคสอง) 
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เมือเขา้เงือนไขดงักล่าวแลว้  ศาลจะมีคาํสงัใหจ้าํคุกผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด

ทีไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของกาํหนดโทษตามทีระบุไวใ้นหมายศาลทีออก

ตามคาํพิพากษานัน หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีตอ้งโทษจาํคุกเกินสามสิบปีขึนไป หรือจาํคุก

ตลอดชีวิต  ไปจาํคุกยงัสถานทีอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก 

หรือควบคุมผูต้อ้งหา จาํเลยหรือผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ได ้

4.3.4  การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงั 

กรณีทีมีการฝ่าฝืนเงือนไขและขอ้กาํหนดการควบคุมทีกาํหนดไวต้ามมาตรา 89/2 วรรคสาม 

ประกอบกบัมาตรา 89/1 วรรคสี และกฎกระทรวงกาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือ

ควบคุมผูต้ ้องหา จาํเลยหรือผูซึ้งต้องจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ศาลมีอาํนาจทีจะ

เปลียนแปลงคาํสั งทีให้จาํคุกในสถานทีอืน หรือศาลอาจให้ดาํเนินการจาํคุกในเรือนจาํแก่จาํเลยได ้  

อนัเป็นการกาํหนดมาตรการลงโทษใหก้บัผูที้ฝ่าฝืนเงือนไขและขอ้กาํหนดการควบคุมเอาไว ้

ตามบทบญัญติัของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดงันี 

“มาตรา 89/2 วรรคสาม ...และใหนําความในมาตรา 89/1 วรรคสี ่มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

“มาตรา 89/1 วรรคสี่ เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหน่ึงแลว หากภายหลังผูตองหาหรือ
จําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมี
อํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือใหดําเนินการตามหมายขังได” 

โดยในส่วนของขอ้ 16 ของกฎกระทรวงกาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือ

ควบคุมผูต้ ้องหา จาํเลยหรือผูซึ้งต้องจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด พ.ศ. 2552 กาํหนดให้ผูดู้แล

สถานทีขงันนัรายงานต่อศาล ดงับทบญัญติัดงันี 

“ขอ้ 16 ในระหว่างทีผูถู้กขงัอยู่ในสถานทีขงั หากพบว่ามีขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์

เปลียนแปลงไป หรือมีเหตุอนัควรแก้ไขเปลียนแปลงคาํสั งเกียวกับการขัง ให้ผูดู้แลสถานทีขัง

รายงานขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อศาลทีมีคาํสงั”   

ดงันนั หากภายหลงัศาลสงัใหก้าํหนดสถานทีอืนแทนการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํแลว้  ผูต้อ้ง

ควบคุมนนั มีพฤติการณ์เปลียนแปลงไป เช่น พยายามหลบหนีการควบคุม เป็นตน้  ศาลสามารถที

จะแกไ้ขเปลียนแปลงคาํสงัดงักล่าวได ้

 

4.4 การทุเลาการบงัคบัโทษจาํคกุ 

กรณีทีผูก้ระทาํผดิหญิงมีครรภ ์หรือคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปีและจาํตอ้งเลียงดูบุตร  

ศาลอาจมีคาํสั งให้ทุเลาการบงัคบัให้จาํคุกไวก่้อนก็ได ้ ตามมาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบบัที 25) พ.ศ. 2550  ทงันี  ถือว่าบทมาตราดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด
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ของขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับ

ผูก้ระทาํผดิหญิง  (The Bangkok Rules)303 ซึงบญัญติัว่า 

“มาตรา 246  เมือจาํเลย สามี ภริยา ญาติของจาํเลย พนกังานอยัการ  ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ 

หรือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีจดัการตามหมายจาํคุกร้องขอ หรือเมือศาลเห็นสมควร ศาลมีอาํนาจสั ง

ใหทุ้เลาการบงัคบัใหจ้าํคุกไวก่้อนจนกว่าเหตุอนัควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีต่อไปนี... 

(3) ถา้จาํเลยมีครรภ ์

4) ถา้จาํเลยคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปี และจาํเลยตอ้งเลียงดูบุตรนนั 

ในระหว่างทุเลาการบังคบัอยู่นันศาลจะมีคาํสั งให้บุคคลดงักล่าวอยู่ในความควบคุม 

ในสถานทีอนัควรนอกจากเรือนจําหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุกก็ได้ และให้ศาล

กาํหนดใหเ้จา้พนกังานผูมี้หนา้ทีจดัการตามหมายนนัเป็นผูมี้หนา้ทีและรับผดิชอบในการดาํเนินการ

ตามคาํสงั 

ลกัษณะของสถานทีอนัควรตามวรรคสองให้เป็นไปตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง ซึง

ตอ้งกาํหนดวิธีการควบคุมและบาํบดัรักษาทีเหมาะสมกบัสภาพของจาํเลย และมาตรการเพือ

ป้องกนัการหลบหนี หรือความเสียหายทีอาจเกิดขึนดว้ย 

เมือศาลมีคาํสงัตามวรรคหนึงแลว้ หากภายหลงัจาํเลยไม่ปฏิบติัตามวิธีการหรือมาตรการ

ตามวรรคสามหรือพฤติการณ์ไดเ้ปลียนแปลงไป ใหศ้าลมีอาํนาจเปลียนแปลงคาํสั งหรือให้ดาํเนินการ

ตามหมายจาํคุกได ้

ใหห้กัจาํนวนวนัทีจาํเลยอยู่ในความควบคุมตามมาตรานีออกจากระยะเวลาจาํคุกตาม 

คาํพิพากษา” 

4.4.1  หลกัเกณฑแ์ละเงือนไข 

ตามบทบญัญติัมาตรานี ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขไวด้งันี 

4.4.1.1  จาํเลยเป็นหญิงมีครรภ ์หรือ จาํเลยคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปีและจาํเลยตอ้ง

เลียงดูบุตรนนั 

4.4.1.2  จาํเลย สามี ภริยา ญาติของจาํเลย พนักงานอยัการ ผูบ้ัญชาการเรือนจาํ หรือ 

เจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีจดัการตามหมายจาํคุกร้องขอ หรือเมือศาลเห็นสมควร 

4.4.1.3  ศาลจะสั งให้ทุเลาการบังคับให้จาํคุกไวก่้อนจนกว่าเหตุอนัควรทุเลาจะหมดไป  

ซึงในกรณีผูก้ระทาํผดิหญิงนีเป็นกรณีทีหญิงนนัแทง้ หรือเมือคลอดบุตรแลว้และมีผูอื้นดูแลบุตรนันได ้

                                                             
  303 Nathee Chitsawang.  (n.d.).  Implementation of the Bangkok Rules with Focus on Women Offenders 

in the Community.  Retrieved  May 1,  , from  www.tijthailand.org/main/th/content/129.html . 
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โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูก้ระทาํผดิหญิงดูแล  หรือผูก้ระทาํผิดหญิงนันไดค้ลอดบุตรแลว้จนบุตรนันมี

อายเุกินกว่าสามปี 

4.4.1.4  ในระหว่ างทุ เลาการบังคับอยู่นันศาลจะมีคําสั งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ ใน 

ความควบคุมในสถานทีอนัควรนอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุกก็ได ้และให้

ศาลกาํหนดให้เจ้าพนักงานผูมี้หน้าทีจัดการตามหมายนันเป็นผูมี้หน้าทีและรับผิดชอบในการ

ดาํเนินการตามคาํสงั    

สถานทีอืนนอกจากเรือนจาํนี  กฎกระทรวงกาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก 

หรือควบคุมผูต้อ้งหา จาํเลยหรือผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ไดก้าํหนดให ้

หมายถึง สถานทีอืนนอกจากสถานีตาํรวจหรือสถานทีควบคุมผูต้ ้องหาของพนักงานสอบสวน 

เรือนจาํ หรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก ทีตงัขึนเพือใชค้วบคุมจาํเลยทีไดรั้บทุเลาการบงัคบั

ใหจ้าํคุกโดยอาจเป็นสถานทีของราชการหรือของเอกชน 

ทงันี กฎกระทรวงดงักล่าวเป็นกฎกระทรวงเดียวกบัทีกาํหนดสถานทีอืนทีไม่ใช่เรือนจาํ

ในการจาํคุกผูก้ระทาํความผิดทีได้รับโทษมาแลว้บางส่วนตามมาตรา 89/2 (1)  แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึงหมวดที 2 ของ กฎกระทรวงดงักล่าวว่าดว้ย การขงัในกรณีตาม

มาตรา 246 ไดก้าํหนดในขอ้ 22 ใหน้าํบทบญัญติัในส่วนสถานทีขงั  วิธีการควบคุม และมาตรการ

เพือป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึน กรณีการจาํคุกในสถานทีอืนนอกจาก

เรือนจาํตามมาตรา 89/2 (1) มาใชบ้งัคบัดว้ย  ดงันัน  ตามบทมาตรา 246 นีประกอบกฎกระทรวง

กาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือควบคุมผูต้อ้งหา จาํเลยหรือผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํ

พิพากษาถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ก็ไม่ไดก้าํหนดสถานทีควบคุมตวัจาํเลยทีเป็นหญิงมีครรภ์หญิงหรือที

ไดค้ลอดบุตรแลว้ยงัไม่เกินสามปี  ใหค้วบคุมไวใ้นทีอยูอ่าศยัของหญิงนนั   

4.4.2 กระบวนพิจารณาของศาล 

จากบทบญัญติัของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246  เมือจาํเลย สามี 

ภริยา ญาติของจาํเลย พนกังานอยัการ  ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ หรือเจา้พนักงานผูมี้หน้าทีจดัการตามหมายจาํคุก

ร้องขอต่อศาล  หรือเมือศาลเห็นสมควรเอง  ศาลก็สามารถมีคาํสงัใหทุ้เลาการจาํคุกเอาไวก่้อน และ

สงัใหจ้าํเลยมีครรภ์ หรือจาํเลยคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปี และจาํเลยตอ้งเลียงดูบุตรนัน  อยู่ใน

ความควบคุมในสถานทีอนัควรนอกจากเรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุกก็ได ้และให้

ศาลกาํหนดให้เจ้าพนักงานผูมี้หน้าทีจัดการตามหมายนันเป็นผูมี้หน้าทีและรับผิดชอบในการ

ดาํเนินการตามคาํสงั 
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ทงันี  บทบญัญติัมาตรา 246 นีไม่ไดบ้งัคบัให้ศาลตอ้งไต่สวนหรือสอบถามผูเ้สียหาย 

หรือเจา้พนักงานอืนใด ดงัเช่นทีกาํหนดไวต้ามมาตรา 89/2 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

4.4.3 การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงั 

กรณีทีศาลจะดาํเนินการบงัคบัโทษจาํคุกให้เป็นไปตามคาํพิพากษา  อนัเป็นการแกไ้ข

หรือเพิกถอนคาํสงัทุเลาการบงัคบัใหจ้าํคุกไวน้นั  เกิดขึนได ้2 กรณี  คือ 

4.4.3.1 กรณีทีเหตุอนัควรทุเลานันได้หมดสินไป ตามมาตรา 246 วรรคหนึง ซึงกรณี

หญิงมีครรภ์ หรือหญิงทีคลอดบุตรแลว้นี  จะเป็นกรณีทีหญิงนันแท้ง  หรือเมือคลอดบุตรและ 

มีผูอื้นดูแลบุตรนันได้โดยไม่จ ําเป็นต้องมีผูก้ระทาํผิดหญิงดูแล  หรือผูก้ระทาํผิดหญิงนันได้ 

คลอดบุตรแลว้จนบุตรนนัมีอายเุกินกว่าสามปี 

4.4.3.2 กรณีทีจาํเลยหญิงทีมีครรภ ์หรือจาํเลยคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปี และจาํเลย

ตอ้งเลียงดูบุตรนัน  ไม่ปฏิบติัตามวิธีการหรือมาตรการทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงในเรืองของ

วิธีการควบคุม และมาตรการเพือป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึน  หรือ

พฤติการณ์ไดเ้ปลียนแปลงไป  ศาลมีอาํนาจเปลียนแปลงคาํสั งหรือให้ดาํเนินการบงัคบัโทษจาํคุก

นนัได ้ทงันี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 246 วรรคสี โดยใหห้กัจาํนวนวนัที

จาํเลยอยูใ่นความควบคุมดงักล่าวออกจากระยะเวลาจาํคุกตามคาํพิพากษาดว้ย 

บทบญัญติัมาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี นายภทัรศกัดิ  

วรรณแสง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เห็นว่า แนวคิดนีมีความสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนด

กรุงเทพ หรือ Bangkok Rules แต่การทีจะให้ศาลสั งให้ควบคุมตัวผูต้ ้องขังหญิงมีครรภ์หรือ 

พึงคลอดบุตรออกมายงัไม่เกินสามปีไดน้นั หากไม่มีกฎหมายรองรับเพือกาํหนดสถานทีอืนในการ

ควบคุมแลว้  เมือศาลสั งไป หากมีกรณีทีจาํเลยจากการควบคุมยงัสถานทีอืนนัน ก็หาคนรับผิดชอบไดย้าก  

จึงจาํเป็นตอ้งมีกลไกมารองรับกฎหมายมาตรา 246 นี304 ดังนัน  ตามบทบัญญัติมาตรา 246 นี  

แมจ้าํเป็นบทบญัญติัของกฎหมายทีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพ หรือ Bangkok Rules เป็นอย่างมาก  

แต่ก็ยงัมีปัญหาในการบงัคบัใชว้่าสามารถใชไ้ดจ้ริงในสถานทีควบคุมแบบใด ดงัจะไดว้ิเคราะห์ 

ในรายละเอียดต่อไป 

 

 

                                                             
  304 รายงานการประชุม โครงการอนุวัติตามข้อกาํหนดกรุงเทพฯ ทางเลือกแทนการคุมขงัผู้หญิงทีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรม  (น. 119).  เล่มเดิม. 
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4.5  วิเคราะห์แนวทางการนํามาตรการลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยมาใช้เป็น

มาตรการลงโทษผู้กระทําผดิหญิงในคดีอาญา 

ในส่วนนีจะไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบเพือหาแนวทางทีเหมาะสมในการนาํมาตรการ

ลงโทษโดยการจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกของศาล 

ในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดีอาญา  โดยวิเคราะห์แนวคิดในการหาทางเลือกสาํหรับ

ผูก้ระทาํผิดหญิง  รูปแบบการลงโทษทีเหมาะสม  หลกัเกณฑ์และเงือนไข กระบวนการพิจารณา

ของศาล การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  รวมถึง

มาตรการเพือป้องกนัผูก้ระทาํผดิหญิงหลบหนี กรณีการสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ดงันี 

4.5.1 แนวความคิด 

ประเทศต่างๆ ในโลกประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  อนัเนืองมาจากการทีศาลนิยม

ใช้โทษจาํคุกในการลงโทษผูก้ระทาํความผิด  โดยอาศยัแนวคิดตามวตัถุประสงค์การลงโทษ 

เพือเป็นการตดัโอกาสไม่ให้มีการกระทาํความผิด  รวมถึงแนวนโยบายของบางประเทศทีมุ่งเน้น

การปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติด  ซึงประเทศไทยก็เป็น

ประเทศหนึงทีประสบปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนผูต้อ้งขงัทีถูกควบคุมตวั

อยู่ในเรือนจาํและทัณฑสถานทวัประเทศจาํนวน 197 แห่ง ซึงสามารถรองรับผูต้ ้องขังได้เต็มที

ประมาณ 160,000 คน305  แต่มีจาํนวนผูต้อ้งขงัทีถูกคุมขงัมีทงัหมด 310,595 คน แบ่งเป็นผูต้อ้งขงัชาย

จาํนวน 265,744 คน และผูต้อ้งขงัหญิงจาํนวน 44,851 คน306โดยเฉพาะผูต้อ้งขงัหญิงของประเทศไทย  

มีจาํนวนมากเป็นอนัดบัที 5 ของโลก  และมีอตัราส่วนผูต้อ้งขงัหญิงและผูต้อ้งขงัชาย คิดเป็นร้อยละ

14.44 ของจาํนวนผูต้ ้องขงัทีถูกควบคุมทงัหมด ซึงจดัอยู่ในอนัดบั 7 ของโลก ทาํให้เรือนจาํหรือ

ทณัฑสถานทีรองรับผูต้อ้งขงัหญิงมีจาํนวนไม่เพียงพอ  ประเทศไทยจึงจาํตอ้งหามาตรการทางเลือก

แทนการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํ เพือจะแก้ปัญหาผูต้ ้องขงัหญิงทีมีจาํนวนมาก   

อนัส่งผลใหเ้กิดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  ไม่สามารถแกไ้ขฟืนฟูให้กลบัเป็นคนดีคืนสู่สังคมและ

ป้องกนัไม่ใหมี้การประทาํความผดิซาํได ้

สหประชาชาติไดเ้ลง็เห็นถึงผลกระทบทีเกิดจากปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ในขนัตอนของการพิพากษาลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ  จึงมีแนวคิดในการหามาตรการทางเลือก

แทนการลงโทษจาํคุกหรือมาตรการทีไม่คุมขงัผูก้ระทาํความผิดในเรือนจาํ  และไดมี้การจัดทาํ 

                                                             
305 นทัธี  จิตสว่าง ก.  (ม.ป.ป.).  ข้อสนับสนุนของการปฏิบัติต่อผู้กระทาํผิดโดยไม่ใช้เรือนจํา.  สืบคน้ 

15 มกราคม 2557, จาก http://www.gotoknow.org/posts/  . 

  306 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม.  (ม.ป.ป.).  สถิติผู้ ต้องราชทัณฑ์ทัวประเทศ สํารวจ ณ วันที  

สิงหาคม .  สืบคน้ 17 สิงหาคม , จาก http://www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2014-08-01. 
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กฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (The Tokyo Rules)  หรือ

กฎโตเกียว  เสนอให้ประเทศสมาชิกพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีโทษทางเลือก

จาํนวน 13 ประการ  ซึงต่อมาประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคัญและลกัษณะของผูห้ญิงทีว่า  

ผูห้ญิงมีเพศสภาพเฉพาะทางกายและอารมณ์ทีแตกต่างจากผูช้าย  เรือนจาํหรือทณัฑสถานออกแบบ

มาใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผดิทีเป็นอาชญากรโดยสันดาน ซึงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  ประกอบกบั

ภาระหนา้ทีของผูห้ญิงทีตอ้งเลียงดูบุตรและครอบครัว  ทาํใหพ้ระเจา้หลานเธอ  พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา 

ทรงก่อตงั “โครงการกาํลงัใจ” รวมถึงการจดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ หรือ 

ELFI เพือทีจะใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ  แต่อยา่งไรก็ตาม  แมโ้ครงการดงักล่าว

จะมีผลดีต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ  ไม่ว่าจะเป็นผูต้อ้งขงัหญิงทีมีครรภ์ หรือมีบุตรในวยัทารก 

หรือผูต้อ้งขงัหญิงทีเป็นเยาวชนหรือผูสู้งอายเุป็นอยา่งมากก็ตาม  แต่การดาํเนินการดงักล่าวซึงเป็น

การช่วยเหลือผูก้ระทาํผดิหญิงในเรือนจาํก็ไม่สามารถแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ หรือความไม่เหมาะสม

ของสภาพเรือนจาํกบัเพศสภาพของผูห้ญิง และปัญหาทีจะสร้างผลกระทบทางลบต่อผูห้ญิงไดอ้ย่างยงัยืน  

จึงจาํเป็นตอ้งหามาตรการลงโทษทางเลือกแทนการจาํคุกผูก้ระทาํความผิดหญิงขึนมา  ทงันี  พระเจา้

หลานเธอ  พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ทรงใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาตรงนีเป็นอยา่งมากและทรงผลกัดนัให้มี

กฎมาตรฐานขนัตาํทีกาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับผูต้อ้งขงัหญิงหรือผูก้ระทาํความผิดหญิงโดยเฉพาะ  

จนกระทงัสหประชาชาติให้ความเห็นชอบขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง 

ในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง หรือ “ข้อกาํหนดกรุงเทพ”  

ใหเ้ป็นกฎมาตรฐานขนัตาํทีใชก้บัผูต้อ้งขงัหญิงและผูก้ระทาํความผิดหญิง  ทงันี  ตามแนวคิดส่วนหนึง

ของข้อกาํหนดกรุงเทพนี ได้เสนอให้ประเทศสมาชิกพฒันาทางเลือกให้ศาลใชใ้นการกาํหนดโทษแก่

ผูก้ระทาํความผดิหญิง  โดยเฉพาะผูก้ระทาํผดิหญิงทีกระทาํความผิดไม่ร้ายแรง เช่น กรณีคดีเกียวกบั 

ทรัพยสิ์นมลูค่าไม่มาก  คดีเกียวกบัยาเสพติดทีผูห้ญิงเป็นเครืองมือของกระบวนการคา้ยาเสพติด 

โดยรับเงินพ่อคา้รายใหญ่เพือนาํเงินมาเลียงดูครอบครัว  หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงมีครรภ์

หรือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง และผูก้ระทาํผิดหญิงทีเป็นเยาวชน  ดงันัน  หากไดน้าํแนวคิดในส่วน

ของกฎโตเกียว และขอ้กาํหนดกรุงเทพ มาพฒันาเป็นทางเลือกให้ศาลมีมาตรการลงโทษทางเลือก

ประกอบการใชดุ้ลพินิจลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผิดหญิงบางประเภทตามกฎหมายของไทย  เช่น 

ผูก้ระทาํผิดหญิงทีกระทาํความผิดไม่ร้ายแรง ผูต้อ้งขงัหญิงทีมีครรภ์ หรือมีบุตรทีตอ้งดูแล หรือ

เยาวชนหญิง หรือมีพฤติการณ์หรือสาเหตุของการกระทาํทีไม่สมควรทีจะให้จะจาํคุกในเรือนจาํ 

โดยการแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมายให้ศาลใช้ดุลพินิจในการสั งใช้มาตรการลงโทษทางเลือก 

ในชนัทาํคาํพิพากษา  จะช่วยลดปัญหาผูต้อ้งขงัหญิงลน้เรือนจาํ  และป้องกนัผลกระทบทีจะเกิดจาก

ตวัผูห้ญิง  ครอบครัวและบุตรของผูห้ญิง รวมถึงสงัคมไดอี้กดว้ย 
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4.5.2 รูปแบบของการลงโทษ 

มาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกในเรือนจาํตามทีกาํหนดไวใ้นกฎมาตรฐานขนัตาํของ

องค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุม (The Tokyo Rules) มี 13 ประการ  ได้แก่  

มาตรการตกัเตือนดว้ยวาจา เช่น  การว่ากล่าว อบรมและตกัเตือน  การปล่อยโดยมีเงือนไข  โทษทาง

สถานภาพหรือการตดัสิทธิบางประการ  มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงิน เช่น โทษปรับ

และค่าปรับทีคาํนวณตามรายไดต่้อวนั  การยึดหรือริบทรัพยสิ์น  การสั งให้ชดใชเ้ยียวยาหรือจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย  การรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษ  การคุมประพฤติและ 

การติดตามดูแลโดยคาํสงัศาล  การให้ทาํงานบริการสังคม  การให้ไปฝึกอบรมทีสถานทีฝึกอบรม

พิเศษทีกาํหนด  การควบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั  การดูแลดว้ยวิธีการอืนทีไม่ตอ้งคุมขงั 

และการผสมผสานระหว่างมาตรการต่างๆ   มาตรการทีใหจ้าํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิไวใ้นทีอยูอ่าศยั  

เป็นมาตรการหนึงทีเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจาํคุก  ทีเปิดโอกาสให้ผูก้ระทาํความผิดไดใ้ช้

ชีวิตอยู่ในสังคม  ไม่ต้องเข้าไปเรียนรู้และซึมซับสิงทีไม่ดีภายในเรือนจาํ  เพียงแต่ว่าผูก้ระทาํ

ความผดิจะถกูจาํกดัเสรีภาพหา้มไม่ใหอ้อกจากทีพกัอาศยัของตนเอง  หรืออาจไดรั้บอนุญาตให้ไป

ทาํกิจกรรมบางอยา่ง เช่น  การไปทาํงาน  ไปศึกษาเล่าเรียน  ไปพบแพทยห์รือปรึกษาทนายความ 

หรือไปทาํกิจกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 

ในเรืองรูปแบบของโทษทีมีลกัษณะเป็นมาตรการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดไวใ้นทีอยู่

อาศยันี  ในประเทศองักฤษให้ศาลมีอาํนาจออกคาํสั งห้ามออกนอกสถานที (curfew requirement)  

หรือคาํสั งให้อยู่ในสถานทีกาํหนด (residence requirement) อนัมีลกัษณะเป็นมาตรการลงโทษ

รูปแบบหนึงซึงเรียกว่า การลงโทษในชุมชน หรือ community sentence ตามทีบัญญัติไว ้ใน

พระราชบญัญติัว่าดว้ยกระบวนการยติุธรรม ค.ศ. 2003 (The Criminal Justice Act 2003 )  ใชบ้งัคบั

กบัผูก้ระทาํความผดิทงัชายและหญิง  เช่นเดียวกนักบัสหรัฐอเมริกา ซึงรัฐฟลอริดา้ กาํหนดไวใ้น  

Florida Statutes Chapter 948 Probation and Community control และรัฐมินนิโซตา้ ตามทีกาํหนดไว้

ใน Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal code ก ําหนดการจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัย  

ในส่วนของมาตรการลงโทษระดบักลาง ซึงก็เป็นรูปแบบของการมาตรการลงโทษรูปแบบหนึงทีมี

ลกัษณะเป็นการจาํกัดเสรีภาพของผูก้ระทาํผิดทังชายและหญิงเช่นเดียวกันกับประเทศองักฤษ   

ส่วนในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั งเศส

ให้ศาลหรือผูพิ้พากษาบังคับโทษ มีอาํนาจกําหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์แทนการลงโทษจาํคุกในเรือนจาํ  กรณีทีศาลจะมีคาํพิพากษาให้ลงโทษจาํคุกไม่เกิน

สองปี หรือหนึงปี หากเป็นการกระทาํความผิดซาํ โดยได้กาํหนดสถานทีทีควบคุมให้สามารถ

ควบคุมไวใ้นทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํความผดินนัไดด้ว้ย  ซึงหลกักฎหมายของประเทศฝรังเศสนาํมาใชก้บั
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ทงัผูก้ระทาํผดิทงัชายและหญิงเช่นเดียวกบัประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา  เมือปรากฏว่าโทษจาํคุก

ของประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ไม่ได้กาํหนดไวใ้ห้สามารถลงโทษ 

ในลกัษณะทีเป็นการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัของตนเองได ้ อีกทงักรณีตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 89/2 วรรคหนึง (1) ก็เป็นกรณีทีศาลสามารถสั งให้จาํคุกในสถานทีอืน

นอกจากเรือนจาํไดต่้อเมือมีการนําผูก้ระทาํความผิดไปรับโทษจาํคุกในเรือนจาํมาแลว้บางส่วน   

อนัจะกล่าวไดว้่า ไม่ใช่มาตรการลงโทษทีใหศ้าลมีดุลพินิจในการสงัลงโทษกบัผูก้ระทาํผดิตงัแต่ตน้ 

และหลกัเกณฑต์ามมาตรา 89/2 ก็คลา้ยคลึงกบัหลกัเกณฑก์ารพกัการลงโทษตามกฎหมายราชทณัฑ ์ 

จึงไม่ค่อยมีการสงัใหใ้ชก้ารจาํคุกในสถานทีอืนตามมาตรา 89/2 เนืองจากเห็นว่า การพกัการลงโทษ

เป็นมาตรการทีผูต้อ้งขงัจะไดรั้บประโยชน์มากกว่า เพราะไดรั้บการปล่อยให้อยู่ในสังคม โดยไม่ตอ้ง 

ถกูจาํกดัเสรีภาพไวใ้นสถานทีอืนดงัเช่นกรณีตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/2  ดงันัน จึงมีแต่เพียง

โทษกกัขงัทีใหศ้าลเปลียนจากโทษจาํคุกเป็นกกัขงัในทีอยูอ่าศยัตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 24  

แต่หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการใชจ้าํกดัแต่เพียงกรณีทีศาลจะลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิดไม่เกิน  

3 เดือนเท่านนั   

ดงันนั  เมือวิเคราะห์ประกอบกบัขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง 

และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง หรือขอ้กาํหนดกรุงเทพ ซึงสนับสนุน 

ใหป้ระเทศสมาชิกหามาตรการลงโทษทางเลือกใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิหญิง  ซึงรวมถึงการหาสถานที

ในการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิไวใ้นสถานทีอืนทีมิใช่เรือนจาํดว้ย  ทงันี เนืองจากการกาํหนดสถานทีอืน 

ในการควบคุมตัวผูก้ระทาํความผิดซึงต้องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ลงโทษ เป็นมาตรการทีเกียวกับ 

การบงัคบัโทษ หากกาํหนดใชม้าตรการลงโทษผูก้ระทาํผดิ โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  กรณีที

ศาลจะมีคาํพิพากษาลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์  หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง และ

เยาวชนหญิง จะช่วยลดจาํนวนผูต้อ้งขงัหญิงลน้เรือนจาํในประเทศไทย  รวมถึงเมือวิเคราะห์ถึงสภาพของ

เรือนจาํทีก่อสร้างไวเ้พือจองจาํอาชญากรทีกระทาํความผิดร้ายแรง  ซึงไม่มีความเหมาะสมกับ 

เพศสภาพของหญิงทีมีสภาพทางร่างกายและทางอารมณ์ในบางช่วงเวลาแตกต่างจากผูช้าย  ผูห้ญิงมี

ความตอ้งการทางสุขอนามยั และความตอ้งการทางการแพทยเ์ฉพาะทางเพศ  อีกทงัผูห้ญิงตอ้งไดรั้บ

การดูแลเอาใจใส่อย่างสมาํเสมอโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพของผูห้ญิง  มีความแตกต่างทาง

ระบบการเจริญพนัธ์ทีแตกต่างจากผูช้าย ซึงผูห้ญิงจะมีประจาํเดือน  มีการตงัครรภ์  มีการคลอดบุตร  

ขณะตงัครรภจ์ะมีสภาพร่างกายแตกต่างจากเดิมมาก ทงัมีภาวะแพท้อ้ง มีปัญหาทางดา้นระบบทางเดิน

อาหาร การเคลือนไหวสรีระร่างกาย  รวมถึงอาการอืน  ๆเช่น การเจ็บขอ้ เจ็บกระดูก แขนเทา้บวม เป็นตน้ 

การให้ศาลสามารถกําหนดมาตรการลงโทษ โดยการจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดไว้ในทีอยู่อาศัย   

ก็จะช่วยแกปั้ญหาทีจะเกิดผลกระทบต่อผูต้อ้งขงัหญิง  บุตรของหญิงและครอบครัว  อีกทงัยงัเป็น
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การสร้างความมนัใจในความปลอดภยัให้กบัสังคมมากกว่าการทีศาลจะปล่อยตวัผูก้ระทาํผิดหญิง

ใหอ้ยูใ่นสงัคมโดยไม่มีขอบเขต หรือเพียงแต่สงัใหคุ้มประพฤติแบบธรรมดาเท่านนั 

โดยแนวคิดในเรืองรูปแบบการใหจ้าํกดัเสรีภาพกบัผูก้ระทาํความผิดไวใ้นสถานทีอืน

นอกจากเรือนจาํนี ไดมี้ปรากฏเห็นมาตงัแต่สมยัร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบั

แก้ไขเพิมเติมมาตรา 89/1 และมาตรา 89/2 แลว้  ดังจะเห็นได้จากร่างทีกระทรวงยุติธรรมเป็น

ผูจ้ ัดทาํขึนและร่างแรกทีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญานาํเสนอ  ต่างมีเนือหาทีใหศ้าลมีคาํสงัให้จาํคุกในสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํได้

ตงัแต่ชนัทีศาลมีคาํพิพากษา  แมใ้นขณะนันคณะกรรมการทีทาํหน้าทีร่างกฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่า   

การจาํคุกควรให้อยูใ่นเรือนจาํแลว้บางส่วน  แลว้ค่อยมาปล่อยให้จาํคุกในสถานทีอืนภายหลงัอนัมี

ลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เพือป้องกนัปัญหาทีสงัคมไม่ยอมรับก็ตาม  แต่ก็ยงัแสดงให้เห็นไดว้่าเคยมี

การพยายามนําแนวคิดในส่วนของการนํารูปแบบของการจาํกดัเสรีภาพในสถานทีอืนนอกจาก

เรือนจาํมาใชใ้นไทยแลว้  เพียงแต่ว่าคณะกรรมการร่างกฎหมายบางท่านเท่านนัเองทียงัคงยึดติดกบั

แนวคิดตามวตัถุประสงคก์ารลงโทษแบบเดิมและความหมายของคาํว่าจาํคุกแบบเดิมว่า ตอ้งจาํคุก 

ในเรือนจาํใหส้าสมกบัความผิดทีไดก้ระทาํลงเท่านัน  นอกจากนี แนวความคิดของการแกไ้ขเพิมเติม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที 25) พ.ศ. 2550 ย ังมีประเด็นทีอภิปรายกันในชัน

คณะกรรมการยกร่างกฎหมายแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาดงักล่าวอีกว่า 

บทบัญญัติดังกล่าวควรนําไปแก้ไขในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมาย

ราชทณัฑ์ ซึงคณะกรรมการส่วนใหญ่ เห็นว่า เนืองจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนมีการ

แกไ้ขเพิมเติมตามพระราชบญัญติันีไดบ้ญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนว่า หมายจาํคุกนนัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามหมาย ฉะนนั เมือศาลสงัจาํคุกในเรือนจาํกไ็ม่อาจทาํเป็นอย่างอืนไดน้อกจากนาํตวัมาควบคุมไว้

ในเรือนจาํ ดงันนั เมือจะมาแกไ้ขหลกัการโดยการใหน้าํไปควบคุมไวใ้นสถานทีอืนหรือโดยวิธีการอืน

ก็มีความจาํเป็นตอ้งมาแกไ้ขหลกัการเดิมทีไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความ  อีกทงัการ

เพิมเติมบทบญัญติัในส่วนของมาตรา 89/2 ซึงเป็นเรืองการปฏิบติัตามหมายจาํคุก โดยใชส้ถานทีอืน

นอกจากเรือนจาํ หากไม่แกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาควบคู่ไปดว้ย ก็จะเป็นการ 

ตดัขาดอาํนาจศาล ทาํให้ไม่อยู่ในความดูแลของศาล ประกอบกบัเรืองการร้องขอหรือการพิจารณา   

จึงควรกาํหนดใหอ้ยูใ่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะกฎหมายราชทณัฑ์ทีมีอยู่จะ

เน้นในเรืองของการร้องทุกข์ การถวายฎีกา การขอพระราชทานอภยัโทษ ซึงผูต้อ้งขงัสามารถขอผ่าน

กระบวนการดงักล่าวไดอ้ยู่แลว้  แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นว่า บทบญัญัติมาตรา 89/2 แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เป็นเรืองการกาํหนดสถานทีจาํคุกผูต้ ้องคาํพิพากษาถึงทีสุด 
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ภายหลงัทีไดรั้บการจาํคุกในเรือนจาํมาแลว้บางส่วน และศาลมีการปล่อยตวัผูต้ ้องขังออกจาก

เรือนจาํก่อนกาํหนดโทษตามคาํพิพากษาถึงทีสุด โดยกาํหนดให้อยู่ในสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํ 

อนัเป็นส่วนของกฎหมายบงัคบัโทษ ซึงตอ้งมีการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 

หรือ ในภาค 7 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มิใช่ไปแกไ้ขในส่วนของกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ภาค 1 ลกัษณะ 5 หมวด 3 ว่าดว้ยการจบั ขงั จาํคุก  สาํหรับวตัถุประสงค์ของ

วิทยานิพนธเ์ฉพาะนีมุ่งทีจะหามาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดทีเหมาะสมสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง

บางประเภท  โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใชเ้ป็นมาตรการทางเลือกของศาลในการ

ลงโทษผูก้ระทาํความผดิหญิงในคดีอาญา  และเนืองจากการกาํหนดสถานทีอืนในการควบคุมตวั

ผูก้ระทําผิด ซึงต้องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ลงโทษ เป็นมาตรการทีเกียวกับการบังคับโทษ  

หากกาํหนดใชม้าตรการลงโทษผูก้ระทาํผดิ โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั จึงควรจะกาํหนด

มาตรการลงโทษดงักล่าวไวใ้นส่วนของกฎหมายราชทณัฑ์ซึงก็คือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 

2479 โดยใชเ้ฉพาะกบัผูก้ระทาํความผิดหญิง ซึงในปัจจุบนันับเป็นโอกาสอนัดีทีนานาประเทศให้

ความสาํคญักบัการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดโดยไม่ใชเ้รือนจาํมากยิงขึน  อีกทงัประเทศไทยเอง 

ก็เป็นผูริ้เริมแนวทางการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผดิหญิงจากการจดัทาํโครงการกาํลงัใจและโครงการ

พฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ หรือ ELFI จนนาํมาสู่การจดัทาํขอ้กาํหนดสหประชาชาติ 

ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง จึงเป็น

สิงทีดีทีประเทศไทยเราจะนาํมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั 

ของหญิงเอง  มาบญัญติัไวใ้นกฎหมายอาญาใหเ้ป็นทางเลือกใหศ้าลใชดุ้ลพินิจตงัแต่ชนัการพิพากษาคดี  

โดยไม่ตอ้งใหผู้ก้ระทาํผดิหญิงเขา้ไปในเรือนจาํเสียก่อนดงัเช่นทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 89/2   

กรณีมีประเด็นทีตอ้งพิจารณาอีกว่า การกาํหนดรูปแบบมาตรการลงโทษ โดยกาํหนดให้

ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลงโทษจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทําผิดหญิงบางประเภทไว้ในทีอยู่อาศัยจะขัด 

หลักความเสมอภาคหรือไม่  ในเรืองนี เมือพิจารณาความหมายของการกระทําทีขัดกับหลัก 

ความเสมอภาค อนัจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึงหมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลทีมี

สาระสําคัญเหมือนกันให้แตกต่างกัน หรือการปฏิบัติต่อบุคคลทีมีสาระสําคัญทีแตกต่างกันให้

เหมือนกนั ประกอบกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 กาํหนดว่า 

บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนัทงัชายและหญิง  

การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรืองถินกาํเนิด เชือชาติ 

ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สงัคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติั
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แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได ้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบบัชวัคราว) 

มาตรา 4 กาํหนดว่า ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาทีชนชาวไทย

เคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีประเทศไทยมีอยู่แล้ว  

ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง แลว้เห็นว่า การกาํหนดมาตรการลงโทษทางเลือกให้ศาลใชก้บัผูก้ระทาํผิดหญิง 

ซึงมีเพศสภาพทีแตกต่างจากชายเป็นอย่างมาก ซึงไม่สมควรทีจะนาํไปจาํคุกในเรือนจาํทีมีสภาพ 

ไม่เหมาะสมสาํหรับผูห้ญิง และสร้างไวส้ําหรับจองจาํผูก้ระทาํผิดทีก่ออาชญากรรมร้ายแรงซึง 

ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  การกาํหนดรูปแบบของการลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิงเช่นนีจึงไม่ได ้

ขดัต่อหลกัความเสมอภาคตามความหมายดงักล่าว ไม่ขดัต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญและไม่เป็น

การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด  ทาํนองเดียวกัน บทบัญญัติในส่วนของโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ก็เคยกาํหนดบทบญัญติัไม่ใหมี้การจาํคุกตลอดชีวิตหรือประหาร

ชีวิต กบักรณีทีผูก้ระทาํความผดิในขณะทีมีอายตุาํกว่าสิบแปดปีมาแลว้ ซึงไม่ขดัต่อหลกัความเสมอภาค

เช่นกนั 

4.5.3 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไข 

หลกัเกณฑ์และเงือนไขนี  จะไดว้ิเคราะห์ว่า ผูก้ระทาํผิดหญิงประเภทใดทีสมควรทีจะให้

ศาลสั งใหจ้ ํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยได้  และระยะเวลาทีจะให้จาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศัย 

ควรเป็นในลกัษณะใด 

ตามกฎมาตรฐานขนัตาํขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม ( Tokyo Rules) 

ได้กาํหนดเพียงประเภทของมาตรการไม่ควบคุมตวัเอาไวว้่า ไม่สมควรจาํคุกผูก้ระทาํผิดไวใ้น

เรือนจาํ  แต่ไม่ไดก้าํหนดเงือนไขว่าผูก้ระทาํผิดประเภทใด ลกัษณะอย่างไรและมีระยะเวลาและ

ขอ้กาํหนดอยา่งไร  ส่วนกฎหมายประเทศองักฤษ ซึงมีรูปแบบการลงโทษโดยใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้น

ทีอยูอ่าศยัทีใชก้บัผูก้ระทาํความผดิทงัชายและหญิงอยา่งกวา้งขวางว่าใหใ้ชก้บัผูก้ระทาํความผิดทีมี

อายตุงัแต่ 16 ปีขึนไป  โดยไม่จาํกดัฐานความผดิ  ใหอ้ยูใ่นทีอยูอ่าศยัตงัแต่ 2-12 ชวัโมงต่อวนั และ

มีระยะเวลาไม่เกินอตัราโทษทีกาํหนดไวใ้นคาํพิพากษา  โดยใหศ้าลพิจารณาถึงเหตุอนัสมควรและ

ความร้ายแรงของการกระทาํแต่ละกรณีไป  เว ้นแต่กรณีทีเป็นความผิดทีกาํหนดบทลงโทษ

โดยเฉพาะ หรือกรณีทีมีการกระทาํผดิซาํ  เช่นเดียวกบัรัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา ทีใหศ้าลมีดุลพินิจ

สงัใหค้วบคุมตวัในชุมชน (Community control) โดยสงัใหอ้ยูใ่นทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํความผดิเอง  

โดยพิจารณาจากประวติั  ภูมิหลงั ลกัษณะความร้ายแรงของการกระทาํ  แมเ้ป็นความผิดอาญา

ประเภท felony ซึงมีอตัราโทษจาํคุกเกินกว่า 1 ปีขึนไป ศาลก็สามารถใชค้าํสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่

อาศยัได ้ โดยให้ควบคุมในทีพกัอาศยัไดไ้ม่เกินระยะเวลาทีกาํหนดในคาํพิพากษา แต่ไม่เกิน 2 ปี  

DPU



180 
 

ส่วนรัฐมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกา  ก็มีหลกัเกณฑ์และเงือนไขค่อนข้างกวา้งขวางเช่นเดียวกัน   

โดยศาลจะสงัใชม้าตรการลงโทษระดบักลางได ้ศาลตอ้งสั งรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษ

เสียก่อน  ซึงศาลสามารถสงัรอการกาํหนดโทษหรือการลงโทษไดทุ้กกรณี  เวน้แต่ กรณีความผดิทีมี

โทษสูงสุดตามกฎหมายของรัฐ คือ จาํคุกตลอดชีวิต หรือกฎหมายกาํหนดโทษขนัตาํเอาไว ้ ส่วนใน

ประเทศฝรังเศส กรณีทีศาลจะพิพากษาใหล้งโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือหนึงปีกรณีกระทาํความผิดซาํ 

ศาลสามารถพิพากษาให้จาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศัย โดยใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

ซึงระยะเวลาทีศาลสามารถกาํหนดไดอ้าจกาํหนดระยะเวลาไม่เกินหนึงปี โดยระหว่างทีควบคุมนี 

ศาลสามารถกาํหนดมาตรการอยา่งใดอยา่งหนึงให้ผูต้อ้งโทษซึงใชท้งักรณีชายและหญิงใหป้ฏิบติัได ้

เช่น ใหถื้อเอาทีใดทีหนึงเป็นทีพาํนักอาศยัหรือให้ไปรายงานตวัต่อศาลตามเวลาทีกาํหนด เป็นตน้  

ทงันี ในส่วนของกฎหมายประเทศฝรั งเศสยงักาํหนดไวอี้กด้วยว่า กรณีทีศาลจะใหจ้าํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไดต้อ้งถามความยินยอมจากผูก้ระทาํผิดนัน 

รวมถึงรับฟังขอ้มลูผูก้ระทาํผดิจากฝ่ายราชทณัฑ ์พนกังานอยัการ หรือทนายความของจาํเลยดว้ย  

เมือเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทย ในส่วนของโทษจาํคุก ศาลไม่สามารถ

กาํหนดใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้ มีเพียงโทษให้กกัขงัผูก้ระทาํความผิดทงัชายและหญิง 

ไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้ แต่มีหลกัเกณฑ์และเงือนไขค่อนข้างจะจาํกดัทีให้ศาลใชดุ้ลพินิจเปลียนเป็น

โทษกกัขงัไวใ้นทีอยูอ่าศยัไดเ้ฉพาะกรณีทีศาลจะลงโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือนเท่านัน  เมือวิเคราะห์

ประกอบกบัขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงั

สาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง  (The Bangkok Rules) ทีเสนอแนวคิดให้พฒันาทางเลือกแทนการลงโทษ

จาํคุกผูก้ระทาํความผิดหญิงในสถานทีอืนทีมิใช่สถานทีคุมขัง  โดยให้หลีกเลียงการใช้ทีคุมขงักับ

ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสันดาน  ผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิง  จึงสามารถ

วิเคราะห์แนวทางการนาํมาใชก้บัประเภทของผูก้ระทาํความผดิหญิง  ลกัษณะของฐานความผดิและ

ระยะเวลาการควบคุมได ้ดงันี 

4.5.3.1 ประเภทของผูก้ระทาํผดิหญิง 

แมจ้ากการศึกษาจะไม่พบว่า ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั งเศส  

ไดมี้บทบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะวา่ใหมี้โทษจาํกดัเสรีภาพแก่ผูก้ระทาํผดิหญิงโดยตรง  แต่เมือวิเคราะห์

ตามข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขัง

สาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง หรือขอ้หนดกรุงเทพ ทีได้กาํหนดแนวทางในการหาทางเลือก 

แทนการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นเรือนจาํแลว้ จะเห็นไดว้่า การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู ่
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อาศยั ซึงเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํมาตรการหนึง 

สามารถนาํไปใชก้บัประเภทของผูก้ระทาํผดิหญิง ดงัต่อไปนี 

1)  ผูก้ระทาํผดิหญิงทีกระทาํความผดิไม่ร้ายแรง หรือทีมิใช่อาชญากรโดยสนัดาน 

แมจ้ากขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาจะพบว่า การกระทาํของผูห้ญิงบางคนในบางความผิด  

ก็มีความร้ายแรงและโหดร้ายอันมาจากสัญชาตญาณทางด้านลบส่วนบุคคล  แต่ข้อก ําหนด

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ ต่อผูต้ ้องขังหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับ 

ผูก้ระทาํความผิดหญิง ขอ้ 60 และขอ้ 61 กลบัเล็งเห็นความสาํคญัและตระหนักถึงความแตกต่าง 

ทางเพศสภาพของผูห้ญิงและผูช้าย  และเสนอแนะแนวทางเพือทีจะหามาตรการทางเลือกแทน 

การจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํ  โดยเฉพาะกรณีทีผูก้ระทาํผิดหญิงทีไม่ไดเ้ป็นอาชญากร 

โดยสนัดาน หรือการกระทาํไม่มีความรุนแรง เมือพิจารณาภูมิหลงัควบคู่ไปกบัภาระหน้าทีของหญิง 

ทีมีต่อครอบครัวตามขอ้ 58 แลว้ กรณีทีผูก้ระทาํความผิดหญิงทีก่ออาชญากรรมทีไม่มีความรุนแรง 

หรือไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานจึงไม่สมควรทีจะใชโ้ทษจาํคุกในเรือนจาํกบัผูก้ระทาํผดิหญิงเหล่านี 

กรณีความผิดทีจะถือว่าร้ายแรงหรือไม่  ควรจะเปิดโอกาสให้เป็นดุลพินิจของศาล 

ทีจะพิจารณาจากลกัษณะของการกระทําในแต่ละกรณีว่า ลักษณะเช่นไรเป็นกรณีร้ายแรง   

อนัจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆของการกระทาํ ทงัสภาพพฤติการณ์แวดลอ้มกรณีในขณะนนั  อารมณ์  

ประวติัการกระทาํ ภาวะทางสังคมและความจาํเป็นต่างๆ ทีผูห้ญิงตอ้งรับภาระในการเลียงดูบุตรและ

ครอบครัว หรือเหตุอืนๆ ทีศาลจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาเกียวกบัตวัผูก้ระทาํและลกัษณะของการกระทาํ  

ทงันี การพิจารณาถึงลกัษณะการกระทาํของผูก้ระทาํผิดหญิงว่าจะมีความร้ายแรงหรือไม่ จาํตอ้ง

อาศยัรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา ซึงทงักฎหมายประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาทงัรัฐฟลอริดา้

และรัฐมินนิโซต้า รวมถึงประเทศฝรั งเศสไดใ้ห้ความสําคญัของรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา 

ทีจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการกระทาํความผิด ประวติัภูมิหลงั ประวติัอาชญากร ความตอ้งการ

ของผูเ้สียหาย ความเห็นของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในกระบวนการบังคับโทษ ซึงจะได้วิเคราะห์ 

โดยละเอียดต่อไปในส่วนของการวิเคราะห์กระบวนการพิจารณาของศาลก่อนทีจะสั งใหจ้าํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัตามหวัขอ้ 4.5.4  

ในส่วนแนวคิดของคณะกรรมการร่างกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เมือครังร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัแกไ้ขเพิมเติมมาตรา 89/1 และมาตรา 

89/2 ว่า กรณีการจะใหฐ้านความผดิใดสมควรทีจะใชก้ารจาํคุกในสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํควรให้

เป็นดุลพินิจของศาลพิจารณาแต่ละกรณีๆไป ไม่ควรจะระบุฐานความผิดไวน้ัน  ก็เป็นแนวคิดที

สอดคล้องกับหลักการตามข้อกําหนดสหประชาชาติว่ าด้วยการปฏิบัติ ต่อผู ้ต้องขังหญิง 
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ในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง  แต่อย่างไรก็ตาม หากให้ดุลพินิจ

ของศาลโดยไม่มีขอบเขต  ในบางครังอาจจะไม่เกิดผลดีต่อผูเ้สียหายและสงัคม  ในเรืองนี ตามกฎหมาย

รัฐมินนิโซตา้จาํกดัไม่ใหใ้ชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยักบัการกระทาํความผิดทีมีอตัราโทษ

จาํคุกตลอดชีวิต ซึงเป็นอตัราโทษทีสูงทีสุดของรัฐมินนิโซตา้ตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 609.11 แห่ง  

Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal codeรวมถึงพระราชบญัญติัว่าดว้ยกระบวนการยติุธรรม ค.ศ. 

2003 (The Criminal Justice Act 2003) ของประเทศองักฤษในมาตรา 150 (e) ก็กาํหนดว่าไม่ให้ศาลใช้

คาํสั งลงโทษในชุมชนโดยการสั งห้ามออกนอกสถานทีหรืออยู่ในสถานทีทีกาํหนดกับกรณีการ

กระทาํความผดิบางฐานทีมีอตัราโทษใหจ้าํคุกตลอดชีวิต  ดงันนั  ผูก้ระทาํผดิหญิงทีกระทาํความผดิ

ไม่ร้ายแรง  ควรทีจะให้ศาลพิจารณาสั งให้ใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นรายกรณีๆไป  

แต่กรณีทีกระทาํความผดิมีอตัราโทษประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต ซึงเป็นอตัราโทษทีสูงทีสุด

ตามกฎหมายของไทย ศาลจะมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาใชไ้ม่ได ้  

นอกจากนี กรณีการกระทาํผิดบางฐานทีกระทบต่อความมนัคงหรือความสงบเรียบร้อย 

ของสังคม หรือกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ เช่น ความผิดเกียวกับความมั นคง 

แห่งราชอาณาจกัร ซึงเป็นความผดิทีแยกออกมาเป็นลกัษณะความผิดหนึงโดยเฉพาะตามทีบญัญติั

ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาก็ไม่ควรทีจะใหศ้าลสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้ซึงในเรืองนี 

ตามกฎหมายอังกฤษก็ก ําหนดไว้เป็นฐานความผิดเฉพาะเช่นเดียวกันว่า ไม่ให้ศาลสั งให้ให ้

การลงโทษในชุมชนกบัความผิดบางฐานทีอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในบา้นเมือง เช่น 

ความผิดเกียวกบัอาวุธปืนตาม the Firearms Act 1968 เป็นตน้ ซึงในเรืองฐานความผิดทีเป็นกรณี 

ทีบ่งบอกถึงลักษณะของการกระทําผิดทีร้ายแรงของผูก้ระทาํผิดหญิงจะได้ยกขึนวิเคราะห์ 

อยา่งละเอียดต่อไปในหวัขอ้ 4.5.3.2 ลกัษณะของฐานความผดิ 

นอกจากนนั การทีจะใหผู้ก้ระทาํผิดหญิงทีกระทาํผิดไม่ร้ายแรงและศาลสั งให้ใชก้ารจาํกดั

เสรีภาพไวที้อยู่อาศยัต้องเป็นกรณีทีศาลต้องเห็นสมควรด้วยว่าการกระทาํผิดของหญิงเหล่านี 

ต้องรุนแรงพอสมควรทีจะใช้มาตรการจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  ซึงเป็นมาตรการทีรุนแรงกว่า 

การคุมประพฤติธรรมดา  อนัจะตอบสนองกบัความตอ้งการและสวสัดิภาพของผูเ้สียหายและสังคม  

แต่หากการกระทํานันมีความผิดเล็กน้อยไม่รุนแรงเลย  ศาลก็สามารถใช้มาตรการทีเบากว่า 

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  เช่น  การคุมประพฤติและใหท้าํงานบริการสงัคมไดต้ามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 56 โดยทีไม่ตอ้งคาํนึงถึงการนาํมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้น 

ทีอยูอ่าศยัมาใชอี้กแต่อยา่งใด  

สาํหรับกรณีทีเป็นกรณีของผูก้ระทาํผดิหญิงทีมิใช่อาชญากรโดยสันดาน กล่าวคือ มิใช่

ผูก้ระทาํผิดทีกระทาํผิดซาํ ในการกระทาํความผิดในลกัษณะเดียวกันหรือทาํนองเดียวกนั  ในเรืองนี 

DPU



183 
 

กฎหมายต่างประเทศเอง  โดยเฉพาะกฎหมายฝรั งเศสก็มีบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 132-26-1 ทีนาํเรืองการกระทาํความผดิซาํของผูก้ระทาํความผิดมาพิจารณาก่อนทีศาลจะสั ง

ใหก้าํหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อยูเ่ช่นกนั  ดงันัน การพิจารณาของ

ศาลไทย หากเป็นกรณีทีผูก้ระทาํผดิหญิงกระทาํผดิครังแรก ไม่ใช่กระทาํความผดิซาํ อนัจะแสดงให้

เห็นไดว้่า มิใช่อาชญากรโดยสนัดาน ศาลสามารถทีจะสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้ ทงันี 

จากสถิติของกรมราชทณัฑต์ามทีไดน้าํเสนอไวใ้นวิทยานิพนธฉ์บบันีพบว่า มีนักโทษเด็ดขาดหญิง

ทีถกูควบคุมตวัในเรือนจาํ เป็นผูก้ระทาํความผดิครังแรกจาํนวนถึง ,  คน หรือคิดเป็นผูก้ระทาํผิด 

ครังแรกร้อยละ .   ส่วนกรณีทีเป็นการกระทาํความผิดซาํเพียงแค่จาํนวน ,  คน เท่านัน 

ดงันนั ผูก้ระทาํผดิหญิงซึงมีสภาพทางเพศแตกต่างจากชาย และกระทาํผิดในลกัษณะทีไม่ร้ายแรง

หรือทีไม่ไดแ้สดงถึงความเป็นอาชญากรโดยสันดานหรือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมอย่างต่อเนือง   

ก็ไม่สมควรทีจะนาํไปจาํคุกในเรือนจาํ  ควรจะมีกฎหมายกาํหนดให้ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจสั งให้

จาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้ 

ปัญหาของประเทศไทยในการทีศาลจะพิจารณาว่าการกระทาํของผูก้ระทาํความผิด 

จะเป็นผูก้ระทาํความผิดซาํหรือไม่นัน ค่อนข้างทีจะยากลาํบาก เนืองจากประเทศไทยไม่มีระบบ 

การจัดเก็บข้อมูลสถิติอาชญากรรมทีเชือมโยงกันแต่ละหน่วยงานให้มีระบบ  ซึงการทีศาลจะ

พิจารณาไดว้่า ผูห้ญิงซึงเป็นจาํเลยในคดีกระทาํความผิดซาํหรือไม่นัน ตอ้งมีการพิเคราะห์ขอ้มูล

จากสถิติขอ้มลูอาชญากรรมของหญิงนนั  หากมีการจดัเก็บขอ้มลูสถิติการกระทาํผดิดงักล่าวไวแ้ลว้  

เมือมีการพิจารณาความผดิของหญิง ก็จะสามารถนาํขอ้มลูดงักล่าวมาใชไ้ดท้นัที  ทาํใหศ้าลสามารถ

ทีจะแยกหรือจาํแนกประเภทของผูก้ระทาํความผดิได ้ นอกจากนี รายงานผลการสืบเสาะหาขอ้เท็จจริง

ก่อนการพิพากษาทีกําหนดไว้ให้ศาลนํามาพิจารณาตามกฎหมายอังกฤษและรัฐฟลอริด้า  

สหรัฐอเมริกา ก็เป็นประการหนึงทีควรนํามาใช้ในการพิจารณาเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับ 

ตวัผูก้ระทาํความผดิหญิงว่ามีการกระทาํผดิจนติดนิสยั กลายเป็นอาชญากรโดยสันดานหรือไม่ดว้ย  

เพือทีศาลจะสามารถทีจะพิจารณาถึงประวติัภูมิหลงัการกระทาํของหญิงนันได้ครบถว้น และ

เลือกใชม้าตรการทางเลือกแทนการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้

2)  ผูก้ระทาํผดิหญิงทีมีครรภ ์ หรือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง 

ข้อก ําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิง และมาตรการทีมิใช่ 

การคุมขังสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง ข้อ 64 สนับสนุนการใชโ้ทษทีมิใช่การจาํคุกแก่หญิง 

ทีตงัครรภ์และหญิงทีมีบุตรในวยัพึงพิง โดยจะใชโ้ทษจาํคุกกบัหญิงทีตังครรภ์และหญิงทีมีบุตร 

ในวยัพึงพิงก็ต่อเมือกระทาํความผดิทีร้ายแรง หรือหญิงนนัมีลกัษณะทีเป็นภยัอนัตรายอย่างแทจ้ริง  

เมือพิจารณาจากลกัษณะของเพศสภาพเฉพาะของผูห้ญิงทีมีสภาพทางกายภาพแตกต่างจากผูช้าย   
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มีประจาํเดือน  มีภาวะทางสุขภาพอนามยัทีต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าชาย  รวมถึงมีสภาวะ 

ทางอารมณ์บางช่วงเวลา หรือบางช่วงของชีวิต เช่น ช่วงมีประจาํเดือนหรือช่วงอยูใ่นวยัทอง ซึงมีผล

ต่อการลงมือกระทาํความผิดของหญิงนัน ดังนัน จึงไม่สมควรทีจะนําผูก้ระทาํความผิดหญิง

ประเภทนีเขา้ไปจาํคุกในเรือนจาํ  อนัเป็นสถานทีทีออกแบบไวเ้พือจาํคุกผูต้ ้องขงัทีกระทาํผิด

ร้ายแรงทีเป็นผูช้ายโดยเฉพาะ  ยงิไปกว่านนั ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภย์งิตอ้งการความดูแลเป็น 

พิเศษทางกาย และทางอารมณ์กว่าผูห้ญิงธรรมดาทีไม่ไดมี้ครรภ์  อนัเนืองมาจากเมือผูห้ญิงมีครรภ ์

ผูห้ญิงต้องดูแลสุขภาพทังทางกายและทางจิตใจ  ต้องได้รับอาหารทีดีมีคุณค่าทางโภชนาการ   

มีสถานทีพกัผ่อนทีดี  มีทีอยู่อาศยัทีทาํให้สุขภาพจิตดี  เพือให้บุตรในครรภ์เติบโตมาเป็นเด็กทีมี

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เติบโตเป็นพลเมืองทีดีของประเทศและของโลก  นอกจากนี ทารกทุกคน

ตอ้งการการเลียงดูทีตอบสนองทางดา้นจิตใจ เพือทาํให้เขาเกิดความสุข ทารกทีไดรั้บการตอบสนอง

ความต้องการทางดา้นร่างกายครบถว้น จะมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ แต่ถา้ขาดการตอบสนอง

ทางดา้นจิตใจจะทาํใหท้ารกมีอาการหงอยเหงา ไม่สดชืนแจ่มใส ขลาดกลวั หรือมีพฤติกรรมทีกา้วร้าว  

ซึงความตอ้งการทางดา้นจิตใจนี ประกอบไปดว้ย ความรักความอบอุ่นจากบิดามารดา  นอกจากนี  

การได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านต่างๆ   การส่งเสริมพฒันาการเด็กทารกต้องมีการกระตุ้น

พฒันาการทารกในทุกๆด้าน   ดังนัน การจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงทีมีครรภ์ในทีอยู่อาศยั  

จึงเป็นสิงทีควรจะกระทาํ เพือสุขภาพของหญิงและบุตรทีอยู่ในครรภ์ของหญิงนันดว้ย  การทีให้

หญิงทีกระทาํผดิเหล่านีไดมี้โอกาสเลียงดูบุตรในสภาพแวดลอ้มทีดี ทีเหมาะสมต่อพฒันาการของ

เด็กยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดสุขภาวะทีดีของตวัเด็กมากกว่าทีจะให้เด็กมาใชชี้วิตร่วมกบัมารดาภายใน 

เรือนจาํอยา่งแน่นอน 

สาํหรับกรณีเมือหญิงมีครรภค์ลอดบุตรแลว้ ยงัมีบทบาทหนา้ทีในการอบรมเลียงดูบุตร  

รวมถึงผูห้ญิงทีกระทาํความผิดขณะทีมีบุตรในวยัเยาว์  บุตรของหญิงเหล่านันยงัมีความตอ้งการ 

ทีจะไดรั้บการอบรมเลียงดูจากหญิงผูเ้ป็นมารดา  โดยเฉพาะการเลียงดูดว้ยนาํนมของหญิงผูเ้ป็นมารดา

เป็นสิงทีมีความสําคัญต่อบุตรเป็นอย่างมาก  จนถึงขนาดทีพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพชัร 

กิติยาภา  พระองค์ทรงกาํชับให้เจ้าหน้าทีผูค้วบคุมผูต้ ้องขังหญิงในเรือนจาํ  ให้นําผูต้ ้องขังหญิง 

ไปอยู่กบับุตรทารกในสถานทีทีเหมาะสมในเรือนจาํและให้นาํนมแก่บุตร  อนัแสดงให้เห็นถึง 

ความสาํคญัทีตอ้งให้หญิงอยู่เลียงดูบุตรดว้ยนาํนมของตนเอง  ไม่สมควรให้หญิงทีพึงคลอดบุตร

หรือมีบุตรทีอยูใ่นวยัทีตอ้งพึงพิงมารดาไปจาํคุกอยู่ในเรือนจาํ  แต่ควรทีจะให้จาํกดัเสรีภาพไวใ้น 

ทีอยูอ่าศยัของหญิงนนัแทน   

แต่กรณีนีมีประเด็นปัญหาทีตอ้งวิเคราะห์ต่อไปว่า  หากผูก้ระทาํผิดหญิงทีมีครรภ์หรือ 

ทีมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง หากประกอบอาชญากรรมร้ายแรงหรือกระทาํความผิดซาํ ไม่สมควร 
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ทีจะจาํคุกผูก้ระทาํผดิหญิงเหล่านีไวใ้นเรือนจาํตลอดไปเลยหรือไม่  ในปัญหานี  เห็นว่า โดยหลกัแลว้  

ตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขงั

สาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิงขอ้ 64 สนบัสนุนการใชโ้ทษทีมิใช่การจาํคุกแก่หญิงทีตงัครรภ์และหญิง

ทีมีบุตรวยัพึงพิง  หากผูก้ระทาํผดิหญิงประกอบอาชญากรรมร้ายแรงทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิต

หรือประหารชีวิต หรือกระทําความผิดซํา ในขณะทีตนมีครรภ์หรือมีบุตรในวัยทีต้องดูแล   

โดยหลกัก็ไม่สมควรทีจะจาํคุกหญิงนนัในเรือนจาํอยูดี่  ทีเป็นเช่นนีเนืองจากตามทีไดว้ิเคราะห์แลว้ว่า  

การจาํคุกไวใ้นเรือนจาํไม่เป็นผลดีต่อหญิงและบุตรของหญิงทีกาํลงัจะเติบโตเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติ

ในอนาคต  การให้ไปจาํคุกไวใ้นเรือนจาํก็จะขดักบัแนวคิดทีคาํนึงถึงความสาํคญัของหญิงผูเ้ป็น

มารดาและบุตรทารกดงักล่าวขา้งตน้  แต่มีขอ้ยกเวน้จากหลกัว่า หากกระทาํผิดร้ายแรงหรือกระทาํ

ความผิดซาํดงักล่าวศาลพิจารณาแลว้เห็นว่า ลกัษณะการกระทาํความผิดของผูก้ระทาํผิดหญิง 

แสดงใหเ้ห็นถึงภยัอนัตรายต่อเนืองทีจะเกิดขึนกบัสงัคม เมือเทียบกบัผลประโยชน์ของเด็กทีจะไดรั้บ

ตามแนวคิดของข้อกาํหนดกรุงเทพข้อ 64 แลว้  การจําคุกมารดาของเด็กจะก่อให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยและลดปัญหาอาชญากรรมทีจะเกิดขึนไดม้ากกว่าการปล่อยให้มารดาอยู่ในสังคมต่อไป  

ก็สามารถจะจาํคุกมารดาเด็กได ้ ทงันี หน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้งเตรียมการเพือดูแลเด็กคนดงักล่าว

เป็นอยา่งดี เพือตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจและส่งเสริมพฒันาการของเด็กดว้ย  นอกจากนี  

อาจนํารูปแบบการลงโทษแบบแยกส่วน หรือ split sentence ตามกฎหมายของรัฐฟลอริด้า 

สหรัฐอเมริกา  กล่าวคือ ให้ผูห้ญิงดงักล่าวไปรับโทษจาํคุกบางส่วน เพือเรียนรู้ความยากลาํบาก 

ในเรือนจาํภายหลงัจากทีได้กระทาํผิดร้ายแรงหรือกระทาํผิดซาํแลว้ ต่อมาก็สั งใหจ้าํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยัและเลียงดูบุตรเช่นเดิมก็ได ้

นอกจากทีได้วิเคราะห์ไวเ้บืองต้นแลว้ว่า หากให้หญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ใน 

วยัทีตอ้งดูแล  ไม่ตอ้งจาํคุกในเรือนจาํไปตลอดเลย ก็จะสร้างปัญหาให้แก่สังคมและยงัเป็นช่องว่าง

ทางกฎหมายทีจะเปิดโอกาสให้ผู ้หญิงทีกระทําความผิดร้ายแรงแล้วหาช่องทางเพือให้ตนเอง 

มีครรภ์  เพือทีจะไม่ต้องได้รับการจาํคุกในเรือนจํา  ดังนัน กรณีทีผูก้ระทาํผิดหญิงประกอบ

อาชญากรรมร้ายแรงทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต หรือกระทาํความผิดซํา 

ในขณะทีตนมีครรภ์หรือมีบุตรในวยัทีตอ้งดูแล  นอกจากกรณีให้จาํคุกในเรือนจาํแบบแยกส่วน

ตามทีได้วิเคราะห์ไวแ้ลว้ข้างต้นประการหนึง  มีแนวคิดอีกประการหนึง คือ ควรจะให้จาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเพียงชั วระยะเวลาทีจะต้องดูแลบุตรทารกของเขาให้เติบโตได้เท่านัน  

สอดคลอ้งกบัข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิง และมาตรการทีมิใช่ 

การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง ขอ้ 64 ทีใหค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึงในเรืองนี

ประเทศไทยก็ไดน้าํแนวคิดดงักล่าวไปบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 246  

DPU



186 
 

ให้ทุเลาการบังคับโทษจาํคุกออกไปในกรณีทีจาํเลยคลอดบุตรมาแลว้ยงัไม่ถึงสามปี และจาํเลย 

ตอ้งเลียงดูบุตรนัน  แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนก็ยงัเห็นว่า ระยะเวลาดังกล่าวยงัคงน้อยจนเกินไป

สาํหรับทีจะใหม้ารดาอบรมเลียงดูบุตร ดงันัน  ควรทีจะให้หญิงซึงเป็นมารดาไดดู้แลบุตรของตน

มากกว่า 3 ปี ซึงหากจะวิเคราะห์ถึงคาํว่า “เด็กทีอยู่ในวยัพึงพิง” ตามแนวคิดของข้อกาํหนด

สหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง  

(The Bangkok Rules) แลว้  เด็กทีควรจะตอ้งไดรั้บการดูแลจากหญิงผูเ้ป็นมารดาเป็นเวลาพอสมควร  

เมือพิจารณาอายขุองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73 มาเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้่า ระยะเวลา

ทีจะใหม้ารดาดูแลเด็กควรมีระยะเวลา 10 ปี  เนืองมาจากเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั

แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที 21) พ.ศ. 2551 ตอนหนึงว่า  จากการศึกษา 

ทางการแพทย ์ เด็กในช่วงอายุดังกล่าวนี  มีพฒันาการด้านความคิดและสติปัญญาไม่สมบูรณ์   

ขาดความรู้สึกผิดชอบชั วดี  และไม่สามารถคาดการณ์ผลทีจะเกิดขึนจากการกระทาํของตนได ้ 

แสดงให้เห็นได้ว่าเด็กในอายุ 10 ปี ยงัจ ําเป็นต้องได้รับการเลียงดูอบรมสั งสอนจากมารดา 

อย่างใกลชิ้ด จึงเข้ากบันิยามของคาํว่า “เด็กทีอยู่ในวยัพึงพิง”  ดังนัน ควรทีจะกาํหนดมาตรการ

ลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัแก่ผูก้ระทาํผดิหญิงทีกระทาํผดิร้ายแรง และมีครรภ์หรือ

มีบุตรทีอยูใ่นวยัทีตอ้งดูแล เพียงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับแต่วนัทีผูก้ระทาํผิดหญิงนันคลอดบุตร  

อนัเป็นการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กตามข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ

ผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง ขอ้ 64 ดว้ย 

3)  ผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิง 

เยาวชนหญิงก็เป็นผูก้ระทาํความผดิอีกประเภทหนึงทีไม่สมควรทีจะจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ

หรือสถานพินิจ  เพราะนอกเหนือจากเพศสภาพทีเป็นหญิงมีความแตกต่างจากผู ้ชายแล้ว   

ผูก้ระทาํความผิดทีมีอายุน้อยย่อมมีความคิด  ความยบัยงัชงัใจการกระทาํความผิดได้ไม่ดีเท่ากับ

ผูใ้หญ่  หรืออาจจะถูกหลอกลวงชกัจูงไปกระทาํความผิดไดง่้าย ดงันัน  จึงควรกาํหนดกฎหมายให้ศาล

เลือกใชม้าตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงทีเป็นเยาวชนไวใ้นทีอยู่อาศยัของ

เยาวชนได ้ ภายใตค้วามควบคุมของหน่วยงานของรัฐและผูป้กครองของเยาวชนนนั  สอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับ 

ผูก้ระทาํความผดิหญิง ขอ้ 65 ทีกาํหนดใหต้อ้งหลีกเลียงการจองจาํเด็กหญิงไวใ้นสถานทีควบคุมตวั 

ซึงจะมีผลทาํใหเ้กิดแนวโนม้ทีเป็นผลร้ายต่อพฒันาการทางจิตใจและเชาวปั์ญญาของเด็ก 

สาํหรับในส่วนของอายุเยาวชนหญิงทีศาลสามารถใชม้าตรการลงโทษโดยการจาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยันี  ควรจะกาํหนดบทนิยามความหมายของ “เยาวชน” ว่า ควรมีอายุไม่เกิน  
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18 ปีในขณะกระทาํความผดิ ซึงสอดคลอ้งกบับทนิยามของมาตรา 4 แห่ง พระราชบญัญติัศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

4.5.3.2  ลกัษณะของฐานความผดิ 

ตามทีได้วิเคราะห์ในเบืองต้นแล้วว่าการกระทําความผิดของผูก้ระทําผิดหญิงที 

ไม่ร้ายแรงไม่สมควรทีจะใหจ้าํคุกไวใ้นเรือนจาํ เพราะนอกจากจะสร้างผลกระทบทางลบต่อผูห้ญิง 

ทีมีเพศสภาพแตกต่างจากชาย  เมือพิจารณาสภาพของเรือนจาํทีสร้างไวจ้องจาํผูก้ระทาํผิดทีเป็น

อาชญากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูช้ายแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อบุตร และครอบครัวของหญิงด้วย   

โดยหลกัแลว้การสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัสําหรับผูก้ระทาํผิดหญิงควรสามารถสั งให้

ใชไ้ดทุ้กฐานความผดิ เวน้แต่ ความผดิทีกฎหมายกาํหนดไว ้อนัทีจะบ่งบอกถึงลกัษณะการกระทาํ

ซึงแสดงถึงความเลวร้ายโดยสนัดาน หรือมีความรุนแรงเพียงพอทีศาลจะสั งให้จาํคุกในเรือนจาํได ้  

ซึงการกระทาํความผดิทีจะแสดงใหเ้ห็นถึงสิงเหล่านี ตอ้งเป็นการกระทาํโดยเจตนา  เพราะหากเป็น

การกระทาํโดยประมาทซึงไดก้ระทาํไปโดยปราศจากความระมดัระวงั โดยบุคคลในภาวะเช่นนัน

จกัตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์ การกระทาํโดยประมาทจึงไม่ควรถูกจาํกัดไม่ให้ใชก้ารจาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ดงันนั ลกัษณะของฐานความผดิทีศาลไม่สามารถสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้น

ทีอยูอ่าศยั ซึงถือว่าเป็นความผดิทีร้ายแรงหรือแสดงความเลวร้ายโดยสันดานของผูก้ระทาํผิดหญิง 

ตอ้งเป็นการกระทาํโดยเจตนา ซึงสามารถวิเคราะห์ได ้3 ประการ  ดงันี 

1)  ความผดิทีมีอตัราโทษอยา่งสูงใหจ้าํคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิต 

แนวความคิดในส่วนนีมาจาก ข้อกําหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติ ต่อ 

ผูต้ ้องขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิงข้อ 61 ทีให ้

ศาลพิจารณาเมือจะพิพากษาความผิดให้กบัผูก้ระทาํความผิดหญิง ศาลตอ้งพิจารณาเหตุความร้ายแรง 

ในการกระทาํความผิดของหญิง  ซึงโดยหลกัแลว้ ศาลตอ้งพิจารณาลกัษณะของการกระทาํความผิด 

แต่ละกรณีไป  แต่อย่างไรก็ตาม หากให้ดุลพินิจศาลโดยไม่มีขอบเขต อาจจะเป็นปัญหากระทบต่อ

สังคม เพราะหากความผิดทีมีอตัราโทษสูง อย่างเช่นความผิดทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิตหรือ

ประหารชีวิต  หากให้มีการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัไดก้็ย่อมส่งผลให้ผูก้ระทาํผิดไม่เกรงกลวั 

ต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย  อนัไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการลงโทษทีให้การลงโทษเป็นการ

ข่มขู่ยบัยงัคนไม่ใหก้ระทาํความผดิ และใหคุ้ม้ครองสงัคมอีกดว้ย 

โดยกฎหมายรัฐมินนิโซต้าจ ํากัดไม่ให้ใช้การ จํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัย 

กบัการกระทาํความผดิทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิต ซึงเป็นอตัราโทษทีสูงทีสุดของรัฐมินนิโซตา้

ตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 609.11 แห่ง  Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal code รวมถึง

พระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 2003 (The Criminal Justice Act 2003) ของ 
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ประเทศองักฤษในมาตรา 150 (e) ก็กาํหนดว่าไม่ให้ศาลใชค้าํสั งลงโทษในชุมชนโดยการสั งห้าม

ออกนอกสถานทีหรืออยูใ่นสถานทีทีกาํหนดกบักรณีการกระทาํความผิดบางฐานทีมีอตัราโทษให้จาํคุก

ตลอดชีวิต  ดงันัน  ความผิดกรณีแรกทีศาลไม่สามารถสั งให้ใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั 

คือ กรณีทีผูก้ระทาํผดิหญิงกระทาํความผดิทีมีอตัราโทษประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต ซึงเป็น

อตัราโทษทีสูงทีสุดตามกฎหมายของไทย  เช่น ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพยโ์รงเรือนตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 218  ความผดิฐานข่มขืนกระทาํชาํเราผูอื้นจนเป็นเหตุใหถึ้งแก่ความตายตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 277 ทวิ หรือความผดิฐานฆ่าบุพการีหรือฆ่าผูอื้นโดยไตร่ตรองไวก่้อนตาม ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 289 เป็นตน้ 

2)  ความผดิเกียวกบัความมนัคงแห่งราชอาณาจกัร  

ความผิดเกียวกับความมนัคงแห่งราชอาณาจักร ตามทีบัญญัติไวใ้นภาค 2 ลกัษณะ 1  

แห่งประมวลกฎหมายอาญา  เป็นความผิดทีกระทบต่อความมนัคงหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม  

หรือกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  จึงไม่สมควรทีศาลจะสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพไวใ้น 

ทีอยูอ่าศยัได ้ซึงในเรืองนีเอง ตามกฎหมายประเทศองักฤษก็กาํหนดฐานความผิดเฉพาะบางฐาน 

ความผดิ ไม่ใหศ้าลสงัใหล้งโทษในชุมชนกบัความผดิบางฐานทีอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย

ในบา้นเมือง เช่น ความผดิเกียวกบัอาวุธปืนตาม The Firearms Act 1968 เป็นตน้  รวมถึงแนวคิดของ 

คณะกรรมการร่างกฎหมายเมือครังทีเสนอร่างแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ก็มีการเสนอให้การจาํคุกผูก้ระทาํผิดในสถานทีอืนไม่ควรนํามาใช้กับความผิดดังกล่าว เพียงแต่

ตอนทา้ยคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรกาํหนดจาํกดัอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจของศาล จึงไม่มีการ

กาํหนดฐานความผดินีไว ้ ทงันี ตามทีผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์ไวแ้ลว้ขา้งตน้ว่า  โดยหลกัแลว้การกระทาํ

ความผดิ ทีศาลจะสามารถสงัใหใ้ชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัไดน้ัน ควรให้ศาลพิจารณาเป็น 

รายกรณีไป  แต่หากดุลพินิจโดยไม่มีขอบเขต ก็อาจเกิดปัญหาดงัทีกล่าวขึนมาได ้ ดงันัน ความผิด 

เกียวกบัความมนัคงแห่งราชอาณาจกัรตามทีบญัญติัไวใ้นภาค 2 ลกัษณะ 1 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา จึงเป็นอีกกรณีหนึงทีศาลไม่สามารถสงัใหใ้ชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้

3)  ความผิดเกียวกับยาเสพติด ทีมีอัตราโทษอย่างสูงให้จ ําคุกตลอดชีวิตหรือ

ประหารชีวติ 

การกระทาํความผิดเกียวกับยาเสพติดของผูก้ระทาํความผิดหญิงจาํต้องยกประเด็น 

ขึนมาวิ เคราะห์เป็นพิเศษว่า กรณีการกระทําความผิดเกียวกับยาเสพติดในลักษณะใด ที 

ไม่สมควรจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  เมือปรากฏว่าจากสถิติของนักโทษ 

เด็ดขาดหญิงทีถูกจาํคุกในเรือนจาํพบว่า นักโทษหญิงจาํนวน ,  คน (คิดเป็นร้อยละ . ) 

กระทําความผิดเกียวกับกฎหมายยาเสพติดและสารระเหย  แบ่งแยกประเภทของยาออกเป็น  
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การกระทาํความผิดเกียวกบัเมทแอมเฟตามีนจาํนวน ,  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ 

เฮโรอีนจาํนวน ,  คน กญัชา ,  คน และตวัยาอืนๆ อีก  คน  การกระทาํของนกัโทษหญิง

เหล่านีในหลายรายไม่ไดแ้สดงออกถึงความเป็นอาชญากรโดยสันดาน  หรือแสดงความเลวร้าย

ต่อเนืองทีจะกระทบต่อสังคมแต่อย่างใด  เนืองมาจากการศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์และการ 

เขา้ร่วมสัมมนาเพือหาทางเลือกแทนการจาํคุกสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิงของผูเ้ขียน  พบว่า สาเหตุ

และพฤติการณ์ของการกระทาํความผิดของผูห้ญิงเกียวกบัยาเสพติดสามารถวิเคราะห์ได ้3 ประการ

ใหญ่  ๆไดแ้ก่ ประการแรก คือ ความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ  อนัไดแ้ก่ ปัญหาความยากจนและความตอ้งการ

ทางบริโภคนิยม ทีผูห้ญิงจาํตอ้งหารายได้เพือมาเลียงดูบุตร และครอบครัวของตน  จึงจาํตอ้งค้า 

ยาเสพติดทีให้ผลตอบแทนทีค่อนขา้งสูง  ประการทีสอง  ความจาํเป็นทางสังคม อาจเป็นกรณีที

ผูก้ระทาํผิดหญิงอาศยัอยู่บา้นเดียวกนักับสามีหรือชายคู่ รักส่งผลให้ถูกจบัดาํเนินคดี หรือกรณีที

จ ําต้องรับสารภาพว่ากระทําความผิดแทนบุตรห รือสามี  หรือคนในครอบครัวของตน  

อนัเนืองมาจากความรักและความห่วงใยทีมีต่อบุตรและบุคคลในครอบครัว ก็เป็นหนึงในสาเหตุ

ของการกระทาํความผดิของผูห้ญิงในคดียาเสพติด  และประการสุดทา้ย การทีผูห้ญิงพฒันาจากผูเ้สพ

กลายมาเป็นผูค้า้ยาเสพติด ซึงอาจเริมตน้การเสพยาเสพติดจากการทดลองเสพของวยัรุ่นหญิง  หรือผูห้ญิง

ทีทาํงานในสถานบริการในเวลากลางคืนอาจเสพยาเสพติดเพือสามารถทีจะทาํงานไดช่้วงเวลาดงักล่าว  

เนืองจากราคาของยาเสพติดจะค่อนขา้งสูง  การหารายไดโ้ดยการส่งยาเสพติดจาํนวนน้อยเพือนาํเงิน

กาํไรทีไดจ้ากการขายมาซือยาเสพติดเพือเสพ ก็เป็นสาเหตุและพฤติการณ์ของการกระทาํความผิด 

อีกอย่างหนึง  ซึงจะเห็นไดว้่า การกระทาํความผิดเกียวกบัยาเสพติดหลายฐานความผิด เช่น การมี 

แอมเฟตามีนเป็นสารบริสุทธิ ตงัแต่ 375 มิลลิกรัม หรือมีจาํนวน 15 หน่วยการใช ้หรือมีนาํหนกัสุทธิ

ตงัแต่ 1.5 กรัมขึนไป ซึงมาตรา 15 วรรคสามประกอบมาตรา 65 และมาตรา 66  แห่งพระราชบญัญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้ถือว่าเป็นการผลิต นําเข้าหรือส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครอง 

เพือจาํหน่าย มีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิต  ซึงเมือวิเคราะห์ประกอบกบัสาเหตุและ

พฤติการณ์ของการกระทาํความผดิ 3 ประการขา้งตน้แลว้  ควรจะวางเป็นหลกัไวว้่า การกระทาํความผิด

เกียวกบัยาเสพติดของผูก้ระทาํความผิดหญิง เป็นการกระทาํทีตอ้งห้ามมิให้ศาลสั งให้ใชก้ารจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเช่นเดียวกบัความผิดทีมีอตัราโทษให้จาํคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิต 

ตามขอ้ 1) และ ความผดิเกียวกบัความมนัคงแห่งราชอาณาจกัร ตามขอ้ 2)  แต่อย่างไรก็ตาม จากสถิติ

ผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ พบว่า กระทาํความผิดเกียวกบัยาเสพติดมากทีสุด ซึงการจาํคุกผูก้ระทาํ

ความผดิเกียวกบัยาเสพติดนีก่อใหเ้กิดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ และยงัสร้างผลกระทบในทางลบ

ต่อผูห้ญิง บุตรและครอบครัวของหญิง  ดงันัน ควรจะมีขอ้ยกเวน้ให้เป็นดุลพินิจศาลว่า ความผิด

เกียวกบัยาเสพติด ทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต หากการกระทาํของผูก้ระทาํผดิหญิง
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ไดค้วามจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาของเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง ความเห็นของผูเ้สียหาย

และจาํเลยหรือทนายความของจาํเลยแลว้ เป็นกรณีทีผูก้ระทาํผิดหญิงกระทาํไปเพราะความจาํเป็น

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม  หรือมีเหตุอนัสมควรทีศาลจะสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้  

ศาลก็สามารถสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัไดอ้นัเป็นการสอดคลอ้งกบัการหามาตรการทางเลือก

แทนการลงโทษจาํคุกกบัผูก้ระทาํความผิดหญิง รวมถึงหามาตรการลงโทษทางชุมชนสาํหรับผูห้ญิง 

ทีติดยาเสพติดตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการ

ทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิงขอ้ 57 ขอ้ 58 และขอ้ 62 ดว้ย 

ทงันี ในส่วนของการสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํความผิดหญิง 

ในคดียาเสพติดนี อาจมีประเด็นทีตอ้งพิจารณาว่า ทีอยูอ่าศยัของผูห้ญิงอาจเป็นสถานทีทีเป็นชุมชน

แออดัหรือเป็นสถานทีทีชุมนุมของคนทีเสพและคา้ยาเสพติด ทาํให้เอือต่อการกระทาํความผิดซาํ 

ในคดียาเสพติดไดง่้าย  ดงันัน จึงจาํเป็นตอ้งหามาตรการทีจะป้องกันการกระทาํความผิดดงักล่าวขึน  

ซึงมาตรการดงักล่าวนีสามารถวิเคราะห์ไดส้องประการ ดงันี   

ประการแรก ก่อนทีศาลจะสงัใหใ้ชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัในกรณีการกระทาํ

ความผิดเกียวกับยาเสพติดนี ศาลต้องพิจารณาอย่างละเอียดถีถ้วนในรายงานการสืบเสาะ 

ก่อนการพิพากษาของเจา้หน้าที ซึงจะแสดงให้เห็นถึงสภาพทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํความผิดหญิง 

คนดงักล่าว และศาลตอ้งพิจารณาว่าสถานทีดงักล่าวเหมาะสาํหรับจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั

หรือไม่  หากพิจารณาแลว้ไม่เหมาะสมก็กาํหนดทีพกัอาศยัของผูอื้นให้เป็นสถานทีจาํกัดเสรีภาพ

ผูก้ระทาํผดิหญิงคนนนัไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้ ทงันี จะไดว้ิเคราะห์รายละเอียดไวใ้นส่วนของ กระบวน

พิจารณาของศาลตามขอ้ 4.5.4 ต่อไป   

ประการทีสอง การป้องกันไม่ให้ผูห้ญิงทีกระทําผิดในคดียาเสพติดซึงถูกศาลสั ง 

ใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยักลบัไปกระทาํผดิซาํอีก คือ การหามาตรการป้องกนัไม่ใหก้ระทาํผดิ 

หรือไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกับสถานทีทีเอือต่อการกระทําความผิดเกียวกับยาเสพติดได้อีก  

โดยการติดเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ (EM) กบัผูก้ระทาํผิดหญิงเหล่านัน ซึงหากมีการฝ่าฝืน

เงือนไขหรือหลบหนีไปจากการควบคุม ศาลสามารถสั งให้จาํคุกไวใ้นเรือนจาํได้ อนัเป็นการ

กาํหนดมาตรการลงโทษไวล่้วงหน้าเพือให้หญิงนันหวาดกลวั ไม่กลา้กระทาํความผิดซําอีก  

เพราะจะเห็นถึงผลทีไดจ้ะได้รับหากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนเงือนไขดงักล่าว  นอกจากนี การให้

เจา้หนา้ทีคุมประพฤติเขา้ไปสอดส่องดูแลและรายงานความประพฤติของผูก้ระทาํผิดหญิงขณะที 

ถกูจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัก็เป็นมาตรการหนึงทีสามารถป้องกนัไม่ให้ผูห้ญิงไปกระทาํผิดใน

คดียาเสพติดในทีพกัอาศยัของตนได ้ ดงัจะไดว้ิเคราะห์โดยละเอียดตามขอ้ 4.5.5 การแกไ้ขหรือ 

เพิกถอนคาํสงั และขอ้ 4.5.6 มาตรการควบคุมเพือป้องกนัการหลบหนี ในหวัขอ้ต่อไป 

DPU



191 
 

นอกจากนี หากรัฐมีนโยบายทางด้านอาญาทีเห็นสมควรว่า การกระทาํความผิดใด  

เป็นความผิดทีร้ายแรง และไม่สมควรทีจะจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั ในการ

กระทาํความผิดฐานใด ก็อาจมีการออกกฎหมายลาํดบัศกัดิทีตาํกว่าพระราชบญัญติั เพือเพิมเติม 

ฐานความผิดทีไม่สามารถให้ศาลสั งจ ํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยได้  ซึงกฎหมายลําดับรอง 

ทีมีความยืดหยุ่นและสามารถแกไ้ขเพิมเติมไดอ้ย่างเหมาะสม คือ การตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

โดยพระมหากษตัริยท์รงตราขึนโดยคาํแนะนาํของคณะรัฐมนตรี  เพราะหากให้มีแกไ้ขเพิมเติม 

โดยกฎหมายทีตาํกว่า เช่น การออกกฎกระทรวง ซึงกระทาํโดยรัฐมนตรี จะทาํให้การแกไ้ขกฎหมาย

ดงักล่าวมีขนัตอนทีง่ายจนเกินไป อนัอาจทาํใหข้าดการไตร่ตรองและขาดการคาํนึงถึงหลกัแนวคิด

ในการแกไ้ขปัญหาทีมีผลกระทบต่อผูก้ระทาํผดิหญิงซึงจะสร้างผลกระทบตามมาภายหลงัได ้

4.5.3.3  ระยะเวลาในการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

การจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัของกฎหมายองักฤษจะกาํหนดระยะเวลาไวไ้ม่เกิน

อตัราโทษทีกาํหนดในคาํพิพากษา  โดยแต่ละวนัจะกาํหนดระยะเวลาไวต้ังแต่ 2 ชั วโมง แต่ไม่เกิน  

12 ชวัโมงต่อวนั  เช่นเดียวกบัรัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา ใหค้วบคุมตวัผูก้ระทาํความผดิในชุมชนได้

ไม่เกินระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นคาํพิพากษา  แต่ตอ้งไม่เกิน 2 ปี  สาํหรับประเทศฝรั งเศสให้มีการ

ควบคุมตวัไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไดเ้ป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

ส่วนกฎหมายไทยตามทีกล่าวมาแลว้ว่า ไม่มีบทบญัญติัทีกาํหนดมาตรการลงโทษ โดยการจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัโดยตรง  มีแต่เพียงโทษกกัขงัทีใหศ้าลเปลียนจากโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน

มากักขังไม่เกิน 3 เดือนและให้กักขังไว ้ในทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํผิดทังชายและหญิงได้  ดังนัน 

ระยะเวลาทีใชใ้นการควบคุมผูก้ระทาํความผดิหญิงทีกระทาํความผดิไม่รุนแรง หรือทีมิใช่อาชญากร

โดยสนัดาน ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผดิทีเป็น

เยาวชนหญิงควรทีจะมีระยะเวลาไม่เกินกว่าระยะเวลาทีกาํหนดในคาํพิพากษา  และการควบคุมใน

แต่ละวนัตอ้งไม่เกิน 12 ชวัโมงอยา่งเช่นกฎหมายของประเทศองักฤษ เพือเปิดโอกาสให้ผูก้ระทาํผิดหญิง

เหล่านันไปทาํงานหาเลียงตนเอง บุตรและครอบครัว  เวน้แต่ กรณีทีศาลเห็นสมควรว่าจะเกิด 

ประโยชน์สูงสุดแก่หญิง บุตรและครอบครัวของหญิง  ศาลสามารถกาํหนดระยะเวลาเกินกว่า 12 ชวัโมง

ก็ได ้ทงันี สถานทีทีจะไปตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หน้าทีเสียก่อน  รวมทงัตอ้งหามาตรการเพือป้องกนั

การหลบหนีออกจากการควบคุมดว้ย  ซึงจะไดว้ิเคราะห์แนวทางทีเป็นมาตรการควบคุมเพือป้องกนั 

การหลบหนีในขอ้ 4.5.6 ต่อไป   

4.5.4  กระบวนพิจารณาของศาล   

หลงัจากทีศาลผูมี้อาํนาจในการสงัใชม้าตรการลงโทษในรูปแบบของการจาํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยัไดพิ้จารณาหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขในเบืองตน้แลว้  สิงทีศาลตอ้งพิจารณาเกียวกบั 
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ปัจจยัต่าง  ๆเพือนาํมาประกอบการพิจารณาใชดุ้ลพินิจของศาลในการสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิง

ทีกระทาํความผดิไม่รุนแรงหรือทีมิใช่อาชญากรโดยสันดาน หรือผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์

หรือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิงมีหลายประการ  โดยศาลตอ้ง

อาศยัขอ้มลูจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาทีหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะเป็นผูจ้ดัทาํ ซึงอยา่งนอ้ย 

ตอ้งระบุลกัษณะของการกระทาํ ประวติัภูมิหลงั ความจาํเป็นหรือพฤติการณ์ในการกระทาํ ทงันี  

ในกฎหมายต่างประเทศก็ต่างมีบทบญัญติัให้ศาลพิจารณารายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา 

ก่อนทีศาลจะสั งให้ใช้มาตรการลงโทษทีมีลักษณะเป็นการจํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยแก่ 

ผูที้กระทาํความผดิ โดยกฎหมายประเทศองักฤษก่อนทีศาลจะมีคาํสั งห้ามผูก้ระทาํความผิดออกนอก

สถานทีหรือใหอ้ยูใ่นสถานทีทีกาํหนด ซึงเป็นคาํสงัลงโทษในชุมชน  ศาลก็ตอ้งพิจารณาขอ้มูลเกียวกบั

ตวัผูก้ระทาํความผิด  ความเหมาะสมของสถานทีหรือบริเวณทีอยู่อาศยัทีจะใช้ในการควบคุมตัว  

รวมถึงพิจารณาถึงบุคคลทีอาจได้รับผลกระทบจากการออกคาํสั งให้ลงโทษในชุมชนนันด้วย   

ส่วนรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ตาม Florida Statutes Chapter 948 Probation and Community 

control  ศาลจะพิจารณาถึงข้อมูลประวัติของผู ้กระทําความผิดในการเข้าไปเกียวข้องกับ

อาชญากรรม ภูมิหลงัทางสงัคม สวสัดิภาพของสงัคม รวมถึงความร้ายแรงของการกระทาํความผิด  

ความสัมพนัธ์ของผูก้ระทาํความผิดกับครอบครัว และสภาพแวดลอ้มทีจะนําไปสู่การกระทํา

ความผิดซาํของผูก้ระทาํความผิด เช่นเดียวกันกับรัฐมินนิโซตา้ สหรัฐอเมริกา ตาม Minnesota 

Statutes Chapter 609 Criminal code มาตรา 609.115 ก็จะพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํ

ความผดิเช่นเดียวกนัและพิจารณาการกระทาํความผดิซาํ  เหตุปัจจยัจาํเป็นอยา่งอืน ประวติัอาชญากรรม 

ความจาํเป็นในการกระทาํความผดิ ความเสียหายของผูอื้นหรือสังคม รวมถึงขอ้มูลทีแสดงให้เห็น

ถึงความตอ้งการของผูเ้สียหายดว้ย  ส่วนกฎหมายประเทศฝรั งเศสก็มีการพิจารณาถึงลกัษณะของ

ผูก้ระทาํความผิดว่าลกัษณะทีสามารถใชก้ารจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยการใช้เครืองมือ

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ผูก้ระทําผิดต้องเป็นผูมี้บทบาทสําคัญต่อการใช้ชีวิตของครอบครัว  

ซึงรวมถึงกรณีทีผูห้ญิงต้องเลียงดูครอบครัว หรือเลียงดูบุตรของตนดว้ย  นอกจากนี ประมวล

กฎหมายอาญาฝรั งเศสตามมาตรา 132-26-1 วรรคท้าย ยงัให้ศาลพิจารณาถึงหลกัความยินยอมของ 

ผูต้อ้งถกูบงัคบัโทษ  โดยตอ้งถามความยินยอมของผูก้ระทาํความผิดก่อนทีใชส้ั งใหจ้าํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยการใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และต้องสอบถามข้อมูลเกียวกับ 

ผูต้ ้องโทษจากฝ่ายราชทัณฑ์ อยัการและทนายความของผูก้ระทาํความผิดประกอบด้วย  ทังนี  

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ตามมาตรา 89/2 กรณีศาลจะใหจ้าํคุกในสถานที

อืนนอกจากเรือนจาํกรณีผูก้ระทําความผิดรับโทษจาํคุกในเรือนจาํมาแลว้บางส่วน  ก็ให้ศาล

พิจารณาถึงฐานความผิด ความประพฤติ สวสัดิภาพของผูซึ้งตอ้งจาํคุก ตลอดจนสวสัดิภาพและ
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ความปลอดภยัของผูเ้สียหายและสังคมประกอบดว้ย  ซึงสอดคลอ้งกนักบัหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ  และขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการ 

ทีมิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิงข้อ 57 ข้อ 58 และข้อ 61 ดว้ย  ดงันัน การพิจารณา 

ของศาลก่อนทีจะออกคาํสั งให้จาํคุกผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือ

มิใช่อาชญากรโดยสันดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และ

ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง  ศาลต้องพิจารณาปัจจัยทีปรากฏในรายงานการสืบเสาะ 

ก่อนการพิพากษา ดงัต่อไปนี 

1) ขอ้มลูของผูก้ระทาํความผดิหญิง  ไดแ้ก่  ประวติัภูมิหลงั ประวติัการกระทาํความผิด  

เพือให้ทราบว่ามีการกระทาํความผิดซาํหรือไม่ ประวติัการทาํงาน ความเป็นอยู่ของครอบครัว 

เพือให้ทราบความจําเป็นในการกระทําความผิด หรือลกัษณะเพศสภาพของความเป็นหญิง  

พฤติการณ์ในการกระทาํความผดิ หรือขอ้มลูทางการแพทย ์เพือจะใหท้ราบว่าหญิงนนัตงัครรภห์รือ

พึงคลอดบุตรออกมา เป็นต้น  ทงันี ในส่วนของการกระทาํความผิดซาํจาํตอ้งอาศยัข้อมูลสถิติ

อาชญากรรมทีมีการจดัเก็บขอ้มลูไวอ้ยา่งมีระบบจากหน่วยงานทีรับผดิชอบดว้ย  มิฉะนนั หากไม่มี 

สถิติข้อมูลอาชญากรรมทีสมบูรณ์ ก็จะไม่สามารถรายงานข้อเท็จจริงในส่วนของการกระทํา

ความผดิซาํของผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาได ้

2) ลกัษณะของการกระทําความผิด เพือจะทราบสาเหตุของการกระทําความผิด   

ลกัษณะความรุนแรงของการกระทาํผดิ  รวมถึงพยานบุคคลและพยานแวดลอ้มกรณีทีจะบ่งบอกถึง

เหตุจูงใจในการกระทาํความผิด  ในส่วนนีขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะของการกระทาํความผิดต้อง

สามารถแสดงให้ปรากฏในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา เพือให้ศาลสามารถแยกแยะ 

ผูก้ระทาํผิดในเบืองต้นได้ว่า เป็นการกระทาํทีรุนแรงสมควรทีลงโทษจําคุกในเรือนจาํ หรือ 

มีลักษณะการเป็นอาชญากรโดยสันดานหรือไม่   ทังนี  กรณีความผิดเกียวกับยาเสพติดที 

ผูก้ระทาํผิดหญิงได้กระทาํลง ข้อมูลดังกล่าวตอ้งทาํให้ศาลสามารถแยกแยะได้ว่า ผูก้ระทาํผิดหญิง 

เป็นเพียงผูเ้สพยาเสพติดหรือผูค้า้รายยอ่ย หรือเป็นผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ เพือทีศาลจะไดส้ามารถใช้

ดุลพินิจในการสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพในทีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งเหมาะสม   

3) สถานทีทีใชใ้นการควบคุม  ปัจจยัหนึงทีศาลควรจะคาํนึงถึง คือ สถานทีทีใชใ้นการ

ควบคุมผูก้ระทาํผิดหญิง ซึงก็คือ ทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํผิดหญิงนันเอง ว่ามีมนัคงแข็งแรงหรือ

เหมาะสมกบัการใชม้าตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั หรือมีสภาพแวดลอ้ม 

ทีเอือต่อการไปกระทาํความผดิซาํหรือไม่   

ในเรืองนีมีประเด็นปัญหาเกียวกบัความเหมาะสมของทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํความผิดหญิง

ในคดียาเสพติดว่า การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัจะเหมาะสมกบัผูห้ญิงทีเสพหรือคา้ยาเสพติดหรือไม่   
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เนืองจากทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํความผิดหญิงในคดียาเสพติดอาจเป็นสถานทีทีเป็นชุมชนแออดั 

หรือเป็นสถานทีทีชุมนุมของคนทีเสพหรือคา้ยาเสพติด ทาํให้เอือต่อการกระทาํความผิดซาํในคดี 

ยาเสพติดไดง่้าย  ในประเด็นนีเห็นว่า ขอ้มูลในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาทีหน่วยงาน 

ทีเกียวขอ้งนาํเสนอต่อศาล  เพือให้ศาลพิจารณาก่อนทีศาลจะสั งให้ใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู ่

อาศยัในกรณีการกระทาํความผิดเกียวกบัยาเสพติดนี ตอ้งแสดงให้เห็นถึงลกัษณะสถานทีและ

สิงแวดลอ้มบริเวณทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํความผิดหญิงนันว่ามีลกัษณะเช่นใดดงัเช่นทีกฎหมาย

ประเทศองักฤษกาํหนดไว ้ รวมทงัตอ้งระบุในรายงานอย่างชดัแจง้ถึงสภาพแวดลอ้มทีจะนาํไปสู่

การกระทําความผิดหรือทีมีแนวโน้มทีจะทําให้ผูก้ระทําผิดหญิงเข้าไปกระทําความผิดในคดี 

ยาเสพติดอีก รวมทงัมีขอ้แนะนาํจากกรมราชทณัฑ ์ดงัเช่นกฎหมายของรัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกาที

กาํหนดไว ้ ซึงเมือศาลไดพิ้จารณาอยา่งละเอียดถีถว้นในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาของ

เจา้หน้าที ซึงจะแสดงให้เห็นถึงสภาพทีอยู่อาศยัของผูก้ระทาํความผิดหญิงคนดังกล่าว ศาลตอ้ง

พิจารณาว่าสถานทีดงักล่าวเหมาะสาํหรับจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัหรือไม่  หากพิจารณาแลว้ 

ไม่เหมาะสม และศาลเห็นสมควรก็อาจกาํหนดทีพกัอาศยัของผูอื้นใหเ้ป็นสถานทีในการจาํกดัเสรีภาพ 

ผูก้ระทาํผดิหญิงคนนนัไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้ สาํหรับการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํน่าจะเป็นมาตรการสุดทา้ย

ทีจะลงโทษผูก้ระทําความผิดหญิง อันเนืองมาจากเพศสภาพของหญิง สภาพเรือนจํา และ 

ความจาํเป็นทางสงัคมของหญิงทีตอ้งเลียงดูบุตรและครอบครัว และนอกจากนี ในปัจจุบนัการจาํคุก

ผูห้ญิงไวใ้นเรือนจาํอาจไม่สามารถป้องกนัไม่ให้ผูต้อ้งขงัหญิงไปเกียวขอ้งกบัยาเสพติดได ้เพราะ

เนืองจากปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ รวมถึงจาํนวนเจา้หน้าทีทีไม่เพียงพอ และความกา้วหน้าของ

เทคโนโลย ี การกระทาํผดิเกียวกบัยาเสพติดอาจเกิดขึนไดใ้นเรือนจาํผ่านการใชเ้ครืองมือเทคโนโลย ี

ซึงไม่ต่างจากอยูภ่ายนอกเรือนจาํดงัทีปรากฏในข่าวประจาํวนัและรายงานวิจยัหลายฉบบั 

4) ผลกระทบต่อผู ้เ สียหายหรือสังคม  ผลกระทบทีเกิดขึนและข้อมูลเกียวกับ 

ความตอ้งการของผูเ้สียหาย เป็นปัจจยัทีศาลควรทีจะนาํมาประกอบการใชดุ้ลพินิจสั งจาํกดัเสรีภาพ 

ผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยัเช่นกัน  ซึงกฎหมายรัฐมินนิโซตา้ สหรัฐอเมริกา ตาม Minnesota 

Statutes Chapter 609 Criminal code มาตรา 609.115 ทีว่าดว้ยรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา 

ยงัมีส่วนทีกาํหนดใหน้าํเสนอขอ้มลูเกียวกบัความเสียหายต่อผูอื้นและสงัคม  รวมถึงขอ้มูลเกียวกบั

ความตอ้งการของผูเ้สียหายและผลกระทบต่อสังคมหรือขอ้มูลต่างๆ ทีเสนอแนะโดยหน่วยงานที

เกียวขอ้ง เช่น ในกฎหมายองักฤษก็ใหฟั้งขอ้มลูจากพนกังานคุมประพฤติ  ส่วนรัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 

ให้กรมราชทัณฑ์เป็นผูน้ ําเสนอข้อมูล  และในส่วนของประเทศฝรั งเศส นอกจากจะฟังข้อมูล 

เกียวกบัตวัผูก้ระทาํความผดิจากตวัแทนของเรือนจาํแลว้ ยงัรับฟังขอ้มลูอืนจากพนกังานอยัการและ

ผูก้ระทําผิดหรือทนายความของผู ้กระทําความผิดอีกด้วย ทังนี  ข้อมูลเกียวกับผลกระทบ 
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ต่อผูเ้สียหายหรือสังคมศาลตอ้งนาํมาพิจารณา  เพือป้องกนัผลกระทบทีจะเกิดกบัผูเ้สียหาย เช่น  

การถูกคุกคาม หรือข่มขู่ทาํร้ายผูเ้สียหาย หรือผลกระทบของคนในสังคมทีจะอยู่อย่างหวาดกลวั

หรือรู้สึกไม่ปลอดภยั  ซึงตอ้งพิจารณาและหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ย   

5) ความยินยอมของผูก้ระทาํผิดทีจะถูกจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  การให้โอกาส

ผูก้ระทาํความผดิหรือทนายความของผูก้ระทาํความผิดไดเ้สนอขอ้มูลเกียวกบัการกระทาํความผิด 

อนัได้แก่ ลกัษณะของการกระทาํ ความจาํเป็น เหตุผลหรือพฤติการณ์ต่างๆทีนาํมาสู่การลงมือ 

กระทาํความผดิ ยอ่มเป็นสิงทีดี  การนาํเสนอขอ้มลูในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาในส่วนนี  

รวมถึงสอบถามความยินยอมหรือความสมัครใจทีศาลจะสั งให้ใช้การจํากัดเสรีภาพไว้ใน 

ทีอยู่อาศยั  ก็เพือทีจะให้การบังคบัโทษสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ผูก้ระทาํ 

ความผิดรู้สาํนึกในผลของการกระทาํของตนเอง และพร้อมทีจะแก้ไขฟืนฟูให้กลบัมาเป็นคนดี 

ไม่กระทาํผิดซําอีก การให้ความยินยอมในการบังคับโทษนีจึงมีความสําคัญอีกประการหนึง   

ซึงเรืองนีตามประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศสก็ใหศ้าลกาํหนดใหค้วบคุมตวัไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยการ

ใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ โดยพิจารณาถึงความยนิยอมของผูก้ระทาํความผดิดว้ย 

ทังนี จะเห็นได้ว่า การนําเสนอข้อมูลเกียวกับการกระทําความผิดในเรืองๆต่าง 

ในรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาเป็นเรืองทีมีความสําคัญ  ซึงในต่างประเทศเองก็ให้

หน่วยงานผูรั้บผดิชอบทีมีชือเรียกแตกต่างกนัไปตามแต่กฎหมายของแต่ละประเทศกาํหนด  ซึงใน

ประเทศไทย  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานทีทาํหน้าทีในการสืบเสาะขอ้มูล 

เกียวกบัผูก้ระทาํความผดิและการกระทาํความผดิ  การนาํเสนอขอ้มลูทงั 5 ประการขา้งตน้นี ควรให้ 

กรมคุมประพฤติเป็นผูดู้แล โดยอาจเพิมอตัรากาํลงัพนกังานคุมประพฤติ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพ

ของพนักงานคุมประพฤติให้ทาํงานสนองตอบต่องานดังกล่าวให้ดีมากขึน  นอกจากนี การให้

พนกังานอยัการเขา้มาร่วมในการสอบสวนเพือให้เห็นถึงขอ้มูลทงั 5 ประการเหล่านี แลว้นาํเสนอเขา้ไป

ในสาํนวนการสอบสวนก็เป็นสิงทีดีและสามารถพฒันารูปแบบดงักล่าวไดใ้นอนาคต  สําหรับ 

ในส่วนของสถิติอาชญากรรมทีตอ้งมีการจดัเก็บเพือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของการกระทาํความผดิ

ของผูห้ญิง  ควรให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผูจ้ ัดเก็บโดยทาํงานเชือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการกับ 

กรมราชทณัฑที์ดูแลในเรืองของผูต้อ้งขงั และกรมคุมประพฤติทีจะทาํหนา้ทีในการคุมประพฤติและ

นาํเสนอรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาต่อศาล  ดังนัน การมีรายงานการสืบเสาะก่อนการ

พิพากษา ทีไดข้้อมูลครบถว้นทัง 5 ประการ และมีสถิติขอ้มูลอาชญากรรมทีสมบูรณ์ครบถว้น  

ย่อมเป็นประโยชน์ต่อศาลในการพิจารณาเพือสั งให้ใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยักบัผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงซึงกระทาํความผดิไม่รุนแรงหรือผูก้ระทาํผดิหญิงไม่ไดมี้นิสยัเป็นอาชญากรโดยสันดาน 

หรือเป็นผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง หรือเป็นเยาวชนหญิงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4.5.5  การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงั 

กรณีทีศาลสงัจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัแลว้  ปัญหาทีจะเกิดขึนตามมาประการหนึง  

คือ การไม่ปฏิบติัตามเงือนไขทีศาลจะกาํหนดไวพ้ร้อมกับคาํสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  

เช่น ไม่ไปรายงานตวัภายในกาํหนด หรือกลบัเขา้ทีพกัอาศยัไม่ตรงตามกาํหนดเวลา หรือไปกระทาํ

ความผดิซาํในขณะทีศาลสงัใหใ้ชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั   ปัญหาเหล่านีหากเกิดขึนแลว้  

ศาลควรทีจะต้องสั งยกเลิกการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัแลว้ส่งผูก้ระทาํผิดหญิงเขา้ไปอยู่ใน

เรือนจาํแทน อนัเป็นมาตรการอยา่งหนึงทีจะป้องกนัไม่ใหผู้ห้ญิงทีกระทาํผดิแลว้ถกูศาลสงัใหจ้าํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยักลบัไปกระทาํผดิซาํอีก ซึงกรณีหากมีการฝ่าฝืนเงือนไขหรือหลบหนีไปจาก

การควบคุมแลว้ ศาลสงัเพิกถอนคาํสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาเป็นให้จาํคุกไวใ้นเรือนจาํ 

เป็นการกาํหนดมาตรการลงโทษไวล่้วงหน้าเพือให้หญิงนันหวาดกลวั ไม่กลา้ไปกระทาํความผิดซาํอีก 

ทงันี ตามกฎหมายองักฤษไดก้าํหนดกรณีทีมีการฝ่าฝืนคาํสงัใหล้งโทษในชุมชนว่า  หากมีการฝ่าฝืน

ศาลจะสงัใหไ้ดรั้บโทษจาํคุกในเรือนจาํ  หรือบางกรณีก็จะสั งให้ใชค่้าปรับและทาํงานบริการสังคมดว้ย  

โดยการแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสั งให้ลงโทษในชุมชนดงักล่าวของประเทศองักฤษ  ศาลต้องให ้

เจ้าพนักงานเตือนผูที้ฝ่าฝืนเงือนไขและข้อกําหนดในการจาํกัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศยัเสียก่อน   

หากภายใน 12 เดือนมีการกระทําฝ่าฝืนซําอีกครังหนึง ศาลก็จะสั งให้จ ําคุกในเรือนจําได ้  

ส่วนกฎหมายสหรัฐอเมริกาทงัในรัฐฟลอริดา้และมินนิโซตา้ ก็กาํหนดกรณีทีมีการฝ่าฝืนหรือละเมิด

เงือนไขในการใชม้าตรการลงโทษระดบักลางทาํนองเดียวกบักฎหมายประเทศองักฤษ  โดยให้ศาล

สามารถแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสังแลว้สั งให้ไปจําคุกในเรือนจาํได ้ส่วนกฎหมายฝรั งเศสก็มี

บทบัญญัติทาํนองเดียวกันทีให้ศาลหรือผูพิ้พากษาบังคับโทษสามารถแก้ไขเพิกถอนคาํสั งให้

ควบคุมตวัไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได ้แต่ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษ

ตอ้งพิจารณาร่วมกบัทางอยัการแห่งสาธารณรัฐ ฝ่ายราชทณัฑแ์ละทนายความของผูต้อ้งโทษดว้ย  ทงันี  

ในส่วนของกฎหมายไทยทงัเรืองของการกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญา  การจาํคุกในสถานทีอืน

กรณีทีไดรั้บโทษจาํคุกมาแลว้บางส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 

หรือการทุเลาการบงัคบัการจาํคุกผูต้อ้งขงัหญิงมีครรภ์หรือมีบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี ตามมาตรา 246  

ต่างก็ใหศ้าลแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงัดงักล่าวได ้ และให้ศาลดาํเนินการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํดงัเช่น

กฎหมายต่างประเทศ  ดงันนั แนวคิดในส่วนนีหากนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิทีเป็นหญิงทีกระทาํ

ความผดิไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสนัดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่

ในวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง  แนวทางทีเหมาะสมทีสุด เมือพิจารณา

ประกอบในเรืองของเพศสภาพของหญิงทีไม่เหมาะสมทีจะคุมขังในเรือนจาํซึงออกแบบไว ้

เพือคุมขงัอาชญากรร้ายแรงซึงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย หรือความจาํเป็นทางดา้นสุขภาพของหญิงและ

DPU



197 
 

บุตรแลว้  การทีศาลจะแก้ไขหรือเพิกถอนคาํสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศัยได้ควรจะนํา

หลกัเกณฑต์ามกฎหมายองักฤษมาบงัคบัใช ้ โดยศาลตอ้งให้เจา้หน้าทีทีมีหน้าทีควบคุมการปฏิบติั

ตามบทลงโทษดงักล่าว ซึงของประเทศไทยควรเป็นพนักงานคุมประพฤติ ออกคาํสั งตักเตือน

ผูก้ระทาํผิดหญิงทีละเมิดหรือฝ่าฝืนเงือนไขของคาํสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเสียก่อน   

หากตกัเตือนแลว้ยงัมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนเงือนไขอีกภายในระยะเวลาหนึงปีนับแต่ไดรั้บคาํเตือน  

ศาลต้องสั งให้จาํคุกไวใ้นเรือนจาํตามระยะเวลาทีเหลืออยู่ตามทีกาํหนดไวใ้นคาํพิพากษา ทังนี  

ศาลตอ้งหาวิธีการทีจะให้เกิดผลกระทบต่อบุตรของหญิงกรณีทีหญิงมีครรภ์ให้น้อยทีสุด  เวน้แต่  

การกระทาํความผิดทีเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดเงือนไขนัน  เป็นกรณีทีผูก้ระทาํผิดหญิงไปกระทาํ

ความผดิอืนทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวติขึนไป หรือกรณีทีผูก้ระทาํผดิหญิงเจตนาทีจะหลบหนีออกจาก

ทีอยู่อาศยัของตนหรือทาํลาย แกไ้ข ดัดแปลงเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทีใชใ้นการควบคุม

ผูก้ระทาํผดิหญิงนนัไว ้อนัเป็นกรณีทีผูก้ระทาํผดิหญิงไปกระทาํความผดิร้ายแรงหรือกระทาํความผิด

ซาํอีก  หากศาลเห็นสมควรศาลสามารถสั งให้จาํคุกทนัทีโดยไม่ตอ้งออกคาํสั งตกัเตือนเสียก่อนก็ได ้ 

ทงันี กรณีผูก้ระทาํผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  ภายหลงัจากพนักงานคุมประพฤติ

ออกคาํสั งเตือนแลว้ พนักงานคุมประพฤติต้องดาํเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานอืน 

ทีเกียวขอ้ง เพือดาํเนินการทีจาํเป็นในการเลียงดูบุตรของหญิงนัน เพือให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

สหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับ

ผูก้ระทาํความผดิหญิงขอ้ 64 ทีกาํหนดใหเ้ตรียมการทีเหมาะสมเพือการดูแลเด็กกรณีศาลสั งให้จาํคุก

มารดาของเด็กนนัไวใ้นเรือนจาํ 

. .   มาตรการควบคุมเพือป้องกนัการหลบหนี 

มาตรการควบคุมเพือป้องกนัการหลบหนีทีใชส้าํหรับการควบคุมตวัไวใ้นทีอยู่อาศยัใน

ต่างประเทศ จะใชเ้ครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เขา้มาใชร่้วมกบัการสังให้จาํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ดงันนั กฎหมายไทยควรจะนาํเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ (EM) มาใชค้วบคุม

ผูก้ระทําผิดหญิงทีถูกสั งใหจ้ ํากัดเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัยด้วย  ดังจะได้วิ เคราะห์ลักษณะ 

การใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรการป้องกนัการหลบหนีในส่วนทีว่าดว้ยความผิด

ทีกระทาํต่อเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี 

4.5.6.1 ลกัษณะการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

การจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นมาตรการทีใชล้งโทษผูก้ระผิดในชุมชน  ดังที 

ไดว้ิเคราะห์มาแลว้ว่า สามารถนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิทีเป็นผูห้ญิงทีกระทาํความผดิไม่รุนแรง

หรือทีมิใช่อาชญากรโดยสนัดาน  ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และ

ผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิงไดด้งัเหตุผลทีกล่าวมาแลว้  แต่การใชม้าตรการจาํกดัเสรีภาพ 
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ไวใ้นทีอยูอ่าศยัค่อนขา้งทีจะใหอิ้สระแก่ผูก้ระทาํความผิดหญิง  ดงันัน จึงจาํเป็นตอ้งหามาตรการ 

มาควบคุมในขณะทีศาลสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  เพือป้องกนัการฝ่าฝืนหรือละเมิดคาํสั ง  

รวมถึงป้องกนัการหลบหนีออกจากทีอยู่อาศยั หรือกลบัไปกระทาํความผิดซาํดว้ย  ซึงในกฎหมาย

ประเทศองักฤษไดก้าํหนดว่ากรณีทีศาลสงัใหล้งโทษในชุมชน โดยหา้มออกนอกสถานทีหรืออยู่ใน

สถานทีทีกาํหนด อนัมีลกัษณะเป็นการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ศาลจะตอ้งมีคาํสงัให้ใชเ้ครือง

ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย   เช่นเดียวกนักับรัฐฟลอริด้า และรัฐมินนิโซตา้ สหรัฐอเมริกา  ศาลจะวาง

ขอ้กาํหนดและเงือนไขใหใ้ชเ้ครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีศาลสั งให้ใชม้าตรการลงโทษ

ระดบักลาง  โดยการใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  โดยเฉพาะในรัฐฟลอริดา้  ศาลจะให้ควบคุม 

และมีเจา้หน้าทีรายงานตลอด 24 ชวัโมงเกียวกับการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือเงือนไข หรือ 

รายงานเมือมีการออกไปนอกสถานทีทีกาํหนดไว ้ อีกทงักาํหนดให้ผูต้อ้งถูกควบคุมดว้ยเครืองมือ

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในส่วนนีดว้ย  และกรณีมีการแก้ไข ทาํลายหรือทาํให้

เสียหายซึงเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว  กฎหมายของรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา และ

กฎหมายประเทศฝรังเศสกาํหนดใหมี้ความรับผิดทางอาญาอีกดว้ย  ดงันัน เมือเปรียบเทียบหลกัตาม

กฎหมายต่างประเทศดังกล่าวนีแลว้  มีแนวทางทีจะนาํมาใช้ควบคุมเพือป้องกันไม่ให้เกิดการ

หลบหนี กรณีการจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือมิใช่

อาชญากรโดยสันดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํ 

ความผดิทีเป็นเยาวชนหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยั  ดงันี   

1)  หน่วยงานทีทาํหนา้ทีควบคุม 

กรณีทีศาลสั งใช้เครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ (EM) กับผูก้ระทาํความผิดทีเป็น 

ผูห้ญิงทีกระทาํความผดิไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสันดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์

หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง หน่วยงานทีมีหน้าทีในการ

ควบคุมในการบงัคบัใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ควรจะเป็นกรมคุมประพฤติ กระทรวง

ยติุธรรม เพราะเนืองจากก่อนทีศาลจะสงัใหใ้ชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ศาลก็ตอ้งพิจารณา

รายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาของพนักงานคุมประพฤติทีไดเ้สนอรายละเอียดเกียวกับ 

การกระทาํผดิและขอ้มลูของผูก้ระทาํผดิ  อนัทาํใหพ้นกังานคุมประพฤติผูรั้บผดิชอบเป็นผูเ้ขา้ใจถึง

การกระทาํความผิดดังกล่าวมาตังแต่ตน้ ประกอบปัจจุบนั กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  

มีศูนยค์วบคุมการติดตามดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึงกรมคุมประพฤตินํามาใช้ในการควบคุม

ติดตามการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์กบัเด็กและเยาวชนแลว้  จึงน่าจะใหรั้บผดิชอบในการ

ควบคุมผูก้ระทาํความผดิหญิงไปดว้ย 
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2)  ค่าใชจ่้ายในการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (EM ) ให้ศาลพิจารณาว่า  

หากผูก้ระทําความผิดทีต้องถูกควบคุมด้วยเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (EM ) มีฐานะ  

รายได้ ภาระหนีสินและภาวะทางการเงินทีดีก็ให้ผูน้ันเป็นผูเ้สียค่าใช้จ่ายในการใช้เครืองมือ 

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์นนั   แต่หากศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าผูน้นัเป็นคนยากจน มีรายไดไ้ม่เพียงพอ  

มีภาระหนีสิน ศาลอาจไม่สงัใหบุ้คคลนนัรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายก็ได ้ซึงในเรืองนีไม่ใช่เรืองใหม่ที

ยากแก่การพิจารณาของศาล เนืองจาก ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง มีความเชียวชาญในการ

พิจารณาภาวะทางการเงินของผู ้ฟ้องคดีในกรณีทีผู ้ฟ้องยืนฟ้องต่อศาลแล้วมีค ําขอยกเว ้น

ค่าธรรมเนียมศาล  ศาลก็ตอ้งพิจารณาจากภาวะทางการเงินเหล่านีอยู่แลว้  ดงันัน จึงควรให้ศาล

พิจารณาว่าควรจะใหผู้ก้ระทาํความผดิทีถกูจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใน

การใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ดว้ย 

นอกจากการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์แลว้  ยงัมีมาตรการอืนทีสามารถใชใ้น

การควบคุมเพือป้องกันการหลบหนีได้  เช่น  การใช้กล้องวงจรปิดทีสามารถเห็นตัวผูต้ ้อง 

ถูกควบคุมตลอดเวลา  การโทรศัพท์ไปยงัทีอยู่อาศัยของบุคคลทีต้องถูก จ ํากัดเสรีภาพไว้ใน 

ทีอยูอ่าศยัเพือใหย้นืยนัตวั  หรือการให้พนักงานคุมประพฤติเขา้ไปสอดส่องดูแลยงัทีอยู่อาศยัของ 

ผูน้นั ก็สามารถจะทาํได ้ 

4.5.6.2  มาตรการลงโทษกรณีหลบหนีหรือทาํลายเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

ในประเทศฝรั งเศสนอกจากจะมีมาตรการในการป้องกันการหลบหนีทีคลา้ยคลึง 

กบัทีกล่าวมาตามขอ้ 4.5.6.1 แลว้  ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั งเศสยงัมีมาตรการ 

ป้องกันการหลบหนีในส่วนทีกาํหนดโทษให้กับผูที้ถูกสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัทีมี 

การใชเ้ครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึงตามมาตรา 434-29 ประกอบมาตรา 434-27 กาํหนดให ้

ผูที้แก้ไขดัดแปลง หรือทาํลายเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอกนิกส์ และหลบหนีจากการควบคุม  

มีความรับผิดทางอาญา เช่นเดียวกันกบัทีบัญญัติไวใ้นกฎหมายของรัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 

ดงันัน หากมีการใช้มาตรการลงโทษโดยการจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงทีกระทาํความผิด 

ไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสันดาน  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยั

พึงพิง  และผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเยาวชนหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยัดว้ย ก็ควรทีจะกาํหนดบทลงโทษแก่ 

ผูที้หลบหนีจากการควบคุมตวัไวใ้นทีอยู่อาศยันันดว้ย  ซึงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 190 มาตรา 191มาตรา 192 มาตรา 204 และมาตรา 205 เป็นบทบญัญติัทีว่าดว้ยโทษของการ

หลบหนีจากทีคุมขงัและโทษของผูที้ช่วยเหลือผูถ้กูคุมขงัใหห้ลบหนีไปจากทีคุมขงั ดงันนั หากมีการ

แก้ไขเพิ มเติมความหมายของว่าค ําว่า “คุมขัง” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (12)  
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ให้หมายความรวมถึง การจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  ก็จะสามารถทาํให้มาตรการส่วนนี

กลายเป็นโทษสาํหรับผูที้ละเมิดและหลบหนีจากการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยการใชเ้ครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ได ้

 

4.6  วเิคราะห์ข้อดีข้อด้อยของการจาํกดัเสรีภาพไว้ในทีอยู่อาศัย 

4.6.1  ขอ้ดีของการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

4.6.1.1  การจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยัเป็นการใชม้าตรการลงโทษ

ผูก้ระทาํผิดในชุมชน  จะช่วยให้ลดจาํนวนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ  อนัส่งผลให้เป็นการแกไ้ขปัญหา

ผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  ซึงเป็นปัญหาทีทาํใหย้ากต่อการแกไ้ขฟืนฟผููต้อ้งขงัใหก้ลบักลายเป็นคนดี 

4.6.1.2  เมือพิจารณาจากลกัษณะเฉพาะทางเพศสภาพของผูห้ญิง และบทบาททางสงัคม

ทีผูห้ญิงมีหน้าทีต้องดูแลอบรมเลียงดูบุตรทีคลอดออกมา ประกอบกับลักษณะของเรือนจํา 

ทีออกแบบไวเ้พือใช้ควบคุมผูก้ระทาํความผิดทีเป็นอาชญากรร้ายแรงซึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   

หากผูห้ญิงกระทาํความผดิทีไม่รุนแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสันดาน หรือผูก้ระทาํความผิดหญิง

กระทาํความผดิขณะทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง หรือผูก้ระทาํผดิทีเป็นเยาวชนหญิง  ไดรั้บ

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัจะช่วยลดผลกระทบทีเกิดจากการจองจาํผูก้ระทาํผิดหญิงในเรือนจาํ   

ทังเรืองของสุขภาวะทางเพศ  ความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตของบุตร  รวมทังจะช่วยสร้าง

ความสุขใหเ้กิดขึนในครอบครัวกรณีทีหญิงนันมีบุตรในวยัพึงพิงทีจะไดรั้บการเลียงดูให้ความรัก

ความอบอุ่นจากมารดาของตน  นอกจากนี การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัจะช่วยลดปัญหาการเรียนรู้

ความเป็นอาชญากรซึงมีผลทาํให้กระทาํผิดซาํและรุนแรงมากขึนกว่าเดิม  รวมถึงปัญหาทีสังคม 

ไม่ยอมรับคนทีติดคุกออกไปอยู่ร่วมในสังคม และมกัจะดูถูกเหยียดหยามบุคคลเหล่านันว่าเป็น  

“คนขีคุก” ไม่ยอมคบคา้สมาคมดว้ย  อนัเป็นปัญหาทีจะทาํให้ผูก้ระทาํผิดหญิงกลบัเขา้มาอยู่ร่วม 

ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุขได้ยากลาํบาก  การจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดไวอ้ยู่ในทีอยู่อาศยัจะช่วย 

ลดปัญหาเหล่านี  อีกทังก็จะเป็นการให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลความประพฤติของ

ผูก้ระทาํผดิหญิงในขณะทีถกูจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัไดอี้กดว้ย 

4.6.1.3  เมือพิจารณาจากลกัษณะการกระทาํความผิดแลว้  การกระทาํความผิดของ

ผูห้ญิงบางกรณีไม่เหมาะสมทีจะคุมประพฤติแบบธรรมดา  ซึงมีวิธีการควบคุมอย่างไม่เข้มงวด   

อนัทาํใหส้งัคมรู้สึกไม่ปลอดภยั หรือไม่เกรงกลวัทีจะกระทาํความผิดบางอย่างเหล่านัน  การจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัซึงเป็นมาตรการลงโทษทีใชส้าํหรับกรณีทีศาลเห็นว่า การกระทาํนันหากจะใช้

โทษจาํคุกก็จะเป็นการรุนแรงจนเกินไป แต่หากใชก้ารคุมประพฤติธรรมดาก็จะเบาจนเกินไป ไม่ได้

สดัส่วนกบัลกัษณะของการกระทาํความผดิ  ดงันนั การใชม้าตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้น 
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ทีอยู่อาศยัจะช่วยสร้างความมนัใจและความปลอดภยัให้เกิดแก่สังคม  อนัจะทาํให้ประชาชนและ

สังคมเชือมนัในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ไม่ถูกตาํหนิว่าเป็นการใช้กระบวนการ

ยติุธรรมแบบ 2 มาตรฐาน 

4.6.1.4  การจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  จะช่วยประหยดังบประมาณ 

ในการดูแลผูก้ระทาํผดิในกรณีทีมีการจาํคุกไวใ้นเรือนจาํ  ซึงมีการใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมาก  

ทังในเรืองค่าอาหาร ค่าเสือผา้ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืน ทีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมต้อง

รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายเหล่านีเป็นจาํนวนปีละหลายลา้นบาท  

4.6.1.5  การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัจะช่วยลดปัญหาการนาํคดีขึนสู่ศาล กรณีการ

ปฏิบัติต่อนักโทษซึงถูกควบคุมในเรือนจํา เพราะปัจจุบันมีคดีขึนสู่ศาลปกครองจาํนวนมาก  

โดยเฉพาะกรณีทีผู ้ต้องขัง ฟ้องผู ้คุมและกรมราชทัณฑ์ว่าปฏิบัติ ต่อผู ้ต้องขังไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ   ทงัเรืองการยา้ย การลงโทษทางวินัย หรือการลดวนัตอ้งโทษ 

ไม่ถูกต้อง เป็นต้น การจํากัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดไวใ้นทีอยู่อาศัยจะช่วยลดปัญหาอันเป็นผล 

มาจากการปฏิบติัของเจ้าหน้าทีราชทณัฑ์ต่อผูต้อ้งขงั ทาํให้ลดจาํนวนคดีทีมาสู่การพิจารณาคดี 

ของศาล  อนัส่งผลใหศ้าลสามารถดาํเนินกระบวนพิจารณาในคดีอืนไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึน  

4.6.2  ขอ้ดอ้ยของการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั 

แม้จะปรากฏว่ าการจํากัดเสรีภาพผู้กระทําผิดหญิงไว้ในทีอยู่อาศัยมีข้อดีอยู่ 

หลายประการ แต่กส็ามารถวิเคราะห์ขอ้ดอ้ยได ้ดงันี 

4.6.2.1  กรณีทีมีการสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  ย่อมส่งผลให ้

สังคมหรือคนในสังคมหลายกลุ่มไม่ยอมรับวิธีการลงโทษในลกัษณะนี  เพราะเชือในความคิด 

แบบเดิม ตามวตัถุประสงคก์ารลงโทษแบบตดัโอกาสการกระทาํความผิดและแบบแกแ้คน้ทดแทนว่า  

การจาํคุก หมายถึง การนาํตวัผูก้ระทาํผิดไปกกัขงัในเรือนจาํ เพือให้ผูก้ระทาํความผิดได้เจอกับ 

ความยากลาํบากเท่านัน  การจาํกดัเสรีภาพในทีอยู่อาศยัหรือบา้นของผูก้ระทาํผิดเองย่อมจะสร้าง

ความกงัวลและความห่วงใยในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของคนในสงัคม  และอาจทาํให้

คนเหล่านีมองกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในแง่ลบและคลายความเชือมนัในระบบกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา และหนัไปตดัสินปัญหาตามวิถีทางทีไม่เป็นไปตามทีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  

4.6.2.2  การใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทางเทคนิค 

วิศวกรรม  หากขาดการปรับปรุงดูแลและควบคุมโดยบุคลากรทีมีความสามารถ กอ็าจเกิดความผดิพลาด

ในการรายงานผลได ้ หรือกรณีทีจะเห็นได้ว่าเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประดิษฐ์ขึนจาก

มนุษย ์และผูต้อ้งถกูควบคุมก็เป็นมนุษยซึ์งมีการพฒันา คิดต่อยอด และแลกเปลียนเรียนรู้ในสิงต่าง  ๆ

ทาํใหใ้นอนาคตขา้งหนา้ หากไม่มีการพฒันาเทคโนโลยแีละปรับปรุงเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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อย่างสมาํเสมอ อาจมีการหาวิธีเพือทีจะดัดแปลงเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทาํให ้

การควบคุมไม่ไดป้ระสิทธิภาพเท่าทีควร  ทงันี จึงควรกาํหนดโทษทางอาญาไวส้าํหรับผูที้ตอ้งถูก

ควบคุมและกระทาํการแกไ้ขดดัแปลงเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เพือให้ตนเองหลบหนีจาก 

ทีอยูอ่าศยัไวใ้นกฎหมายอาญาดว้ย 

4.6.2.3  ผูห้ญิงทีมีทีพกัอาศยัอยูใ่นแหล่งชุมชนแออดัหรือมีการคา้หรือเสพยาเสพติดจาํนวน 

มากในชุมชน การจาํกดัเสรีภาพในทีอยู่อาศยัของหญิงอาจง่ายทีจะทาํให้ผูห้ญิงจะกลบัไปกระทาํ

ความผดิเกียวกบัยาเสพติดอีก  ซึงในเรืองนีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการทีศาลพิจารณาสถานทีทีเป็น 

ทีอยู่อาศยัของหญิงก่อนทีจะมีการสั งให้ใช้การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั อีกทังหามาตรการ

ป้องกนัการหลบหนีมาประกอบการสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัดว้ย 

ดงันนั  จึงสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการนาํมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพ 

ไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใช้เป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิงในคดีอาญาไดว้่า  แนวคิดการจาํกัด

เสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  ซึงสอดคลอ้งกับข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง (The Bangkok Rules) 

สามารถกาํหนดไวใ้นกฎหมายไทยได ้ โดยให้ศาลเป็นผูส้ั งให้ใชม้าตรการลงโทษ โดยการจาํกดั

เสรีภาพผูก้ระทาํผิดไวใ้นทีอยู่อาศยักบัผูก้ระทาํความผิดทีเป็นหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรงหรือ

มิใช่อาชญากรโดยสนัดาน  ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง  และผูก้ระทาํ

ความผดิทีเป็นเยาวชนหญิง  ซึงระยะเวลาในการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัตอ้งไม่เกินกว่าโทษที

กาํหนดในคาํพิพากษา  โดยศาลตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง  ๆก่อนการสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิง

เหล่านีไวใ้นทีอยูอ่าศยั อาทิเช่น ลกัษณะของการกระทาํความผิด  ภูมิหลงัและประวติัของผูก้ระทาํ

ความผิด  สถานทีทีใช้ในการควบคุม รวมถึงผลกระทบทีจะเกิดต่อผู ้เ สียหายหรือสังคม  

โดยพิจารณาถึงความยินยอมของผูก้ระทําความผิดด้วย  ทังนี ต้องหามาตรการการควบคุม 

เพือป้องกันการหลบหนี ซึงอาจจะเป็นการใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (EM) หรือหามาตรการ

ควบคุมอย่างอืน  และกาํหนดสภาพบงัคบักรณีทีมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดโดยการหลบหนีจากการ

จาํกดัเสรีภาพในทีอยูอ่าศยันนั  โดยการใหส่้งตวัเขา้ไปจาํคุกภายในเรือนจาํแทน นอกจากนี ยงัตอ้ง

กาํหนดบทลงโทษทางอาญาใหก้บัผูที้พยายามหลบหนีจากการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัอีกดว้ย 
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บทที 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

ปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํในประเทศไทยมีสาเหตุส่วนหนึงมาจากประมวลกฎหมาย

อาญากาํหนดประเภทของโทษไวจ้าํกัดเพียง  ประการ ประกอบกับมีการบัญญัติให้ความผิด 

ทางอาญามีโทษเพียงจาํคุกและปรับเท่านัน  ไม่เปิดโอกาสให้ศาลมีดุลพินิจในการใชม้าตรการ

ลงโทษทางเลือกแก่ผูก้ระทาํความผดิ  ศาลจึงมกัจะใชดุ้ลพินิจลงโทษจาํคุกแก่ผูก้ระทาํความผิดตามบญัชี

กาํหนดโทษของแต่ละศาลหรือยีต๊อก โดยไม่ไดพิ้จารณาถึงประวติัการกระทาํความผิด ภูมิหลงั 

ลกัษณะและพฤติการณ์การกระทาํความผดิรายบุคคล  รวมถึงกรณีของผูก้ระทาํความผดิทีเป็นเพศหญิง

จะมีลกัษณะเพศสภาพ (Gender) แตกต่างจากเพศชาย  ตลอดจนมีสภาวะทางอารมณ์ทีมีผลมาจาก

เพศสภาพทีมีความเฉพาะทางเพศ มีภาระหน้าทีทางสังคมทีตอ้งทาํหน้าทีในการอบรมเลียงดูบุตร

และครอบครัว  ทงันี เมือพิจารณาประกอบกบัสภาพเรือนจาํซึงออกแบบไวเ้พือจองจาํผูก้ระทาํความผดิ

ทีเป็นอาชญากรร้ายแรงซึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ไม่ไดอ้อกแบบมาเพือจาํคุกผูก้ระทาํผิดทีเป็นเพศหญิง  

การหามาตรการทางเลือกแทนการจาํคุกสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิงบางประเภท เช่น ผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงทีประกอบอาชญากรรมไม่รุนแรงหรือไม่มีลกัษณะการเป็นอาชญากรโดยสันดาน 

ผูก้ระทาํความผดิหญิงทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง 

จึงเป็นสิงทีควรกระทาํ เพือทีจะแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํและผลกระทบทีจะเกิดกบัผูก้ระทาํผิดหญิง 

บุตรและครอบครัวของหญิงนนั 

การจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั เป็นมาตรการทางเลือกแทนการ

จาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํ ซึงสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การลงโทษ  ทงักรณีการตัด

โอกาสกระทาํความผดิ (Incapacitation) และการแกไ้ขฟืนฟู (Rehabilitation) และยงัสอดคลอ้งกบั

หลกัการไม่ควบคุมตวัผูก้ระทาํผิดไวใ้นเรือนจาํตามแนวคิดของกฎมาตรฐานขนัตาํขององค์การ

สหประชาชาติว่าดว้ยมาตรการไม่ควบคุม (Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 

หรือ Tokyo Rules)  และหากมีการนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํผิดหญิง ก็จะเป็นมาตรการทีมิใช่การคุมขงั

มาตรการหนึงทีสนบัสนุนแนวคิดของขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง 

และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทําความผิดหญิง ( United Nations Rules for the 
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Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders หรือ Bangkok 

Rules ทีพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา ทรงสนับสนุนและผลกัดันมาจากโครงการ

กาํลงัใจในพระดาํริ และโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ หรือ ELFI ซึงพฒันา

แนวคิดเพือนาํไปใชก้บัผูก้ระทาํผิดทีเป็นผูห้ญิงโดยเฉพาะ  เนืองมาจากการเล็งเห็นความแตกต่าง

สาํคญัว่า  ผูห้ญิงมีเพศสภาพทีแตกต่างจากผูช้าย  ทงักรณีของลกัษณะทางกาย ลกัษณะทางอารมณ์ 

อีกทงัในสภาพสังคมทีผูห้ญิงมีภาระหน้าทีในการตงัครรภ์และเลียงดูบุตรและครอบครัว  ดงันัน 

เมือพิจารณาประกอบกับสภาพของเรือนจาํทีสร้างไวเ้พือจองจาํผูก้ระทําความผิดทีประกอบ

อาชญากรรมร้ายแรง ซึงส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย  การจาํคุกผูก้ระทาํความผิดหญิงบางประเภท 

ในเรือนจาํจึงไม่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ซึงหากนาํมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพ

ผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิหญิงบางประเภท  นอกจากจะแกปั้ญหาที

จะเกิดผลกระทบต่อผูต้อ้งขงัหญิงและครอบครัวแลว้ ยงัจะช่วยแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขังลน้เรือนจาํ   

อีกทงัยงัเป็นการสร้างความมนัใจในความปลอดภยัใหก้บัสงัคมมากกว่าการทีศาลสงัใหคุ้มประพฤติ

แบบธรรมดาอีกดว้ย 

จากการศึกษาหลกักฎหมายต่างประเทศ  พบว่า ประเทศองักฤษกาํหนดให้ศาลใชก้าร

ลงโทษในชุมชนได ้(Community Sentence) โดยตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยกระบวนการยุติธรรม 

ค.ศ. 2003 (Criminal Justice Act 2003) กาํหนดให้ศาลออกคาํสั งห้ามออกนอกสถานที (curfew  

order) หรือคาํสั งให้อยู่ในสถานทีทีกาํหนด (residence requirement) อนัมีลกัษณะเป็นคาํสั งทีให้

จาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั ตงัแต่ 2-12 ชวัโมงต่อวนั และมีระยะเวลาไม่เกินอตัราโทษทีกาํหนด

ไวใ้นคาํพิพากษา  โดยพิจารณาถึงเหตุอนัสมควรและความร้ายแรงของการกระทาํ เวน้แต่ กรณีทีเป็น

ความผิดทีกาํหนดบทลงโทษโดยเฉพาะ หรือกรณีทีมีการกระทาํผิดซาํ หรือความผิดบางฐาน

ความผิดทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิต หรือความผิดบางฐานความผิดทีกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยในสงัคม เช่น ความผดิเกียวกบัอาวุธปืนตาม The Firearms Act 1968  เป็นตน้  ทงันี ก่อนที

ศาลจะสั งให้มาตรการลงโทษในชุมชนดังกล่าว  ศาลต้องพิจารณาข้อมูลเกียวกับตัวผูก้ระทํา

ความผิด การกระทาํความผิด และพิจารณาสิงแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงกบัทีอยู่อาศยัจากรายงาน 

การสืบเสาะก่อนการพิพากษา  รวมถึงการรับฟังความเห็นเกียวกบัสถานทีทีจะกาํหนดให้ควบคุม

ผูก้ระทาํความผิดจากพนักงานคุมประพฤติ และกาํหนดให้ใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการควบคุมตัวผูก้ระทาํผิดไวใ้นสถานทีทีกาํหนดหรือทีอยู่อาศยัของผูก้ระทําผิดนันด้วย 

นอกจากนี เมือศาลสงัใหใ้ชม้าตรการลงโทษในชุมชนไปแลว้  ต่อมามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดเงือนไข

ตามทีศาลกาํหนด  เจ้าพนักงานจะแจ้งเตือนต่อผูที้ถูกสั งให้ใช้มาตรการลงโทษในชุมชนก่อน   

หากภายในระยะเวลา 12 เดือน ผูที้ถูกสั งให้ใช้มาตรการลงโทษในชุมชนยงัฝ่าฝืนหรือละเมิด 
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เงือนไขดงักล่าวอีกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  เจ้าพนักงานมีหน้าทีแจ้งต่อศาล เพือให้ศาลมีคาํสั ง

ยกเลิกคาํสงัใหใ้ชม้าตรการลงโทษในชุมชนและสงัใหไ้ปจาํคุกในเรือนจาํได ้  

สาํหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกามีบทบญัญติัให้ศาลสามารถกาํหนดมาตรการลงโทษที

รุนแรงกว่าการคุมประพฤติธรรมดา  แต่เบากว่าการจาํคุกในเรือนจาํ เรียกว่า มาตรการลงโทษระดบักลาง 

(Intermediate Punishment) ใหส้ามารถจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํความผดิทงัชายและหญิงในทีอยู่อาศยัได ้ 

ซึงในรัฐฟลอริดา้ มีบทบญัญติัตาม Florida Statutes  Chapter 948 Probation and Community control  

ทีให้ศาลสามารถสั งให้ควบคุมตวัผูก้ระทาํผิดในชุมชน (Community control) โดยพิจารณาจากประวติั 

ภูมิหลงั ประวติัการถกูลงโทษ  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว ลกัษณะความร้ายแรงของการกระทาํ 

สภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการกลบัไปกระทาํความผดิจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา รวมถึง

การรับฟังคาํแนะนาํของกรมราชทณัฑด์ว้ย ทงันี การสั งใหค้วบคุมตวัในชุมชนของรัฐฟลอริดา้ อนัมี

ลกัษณะเป็นมาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ศาลจะกาํหนดให้ใชเ้ครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์  โดยใหเ้จา้หนา้ทีตรวจตราและรายงานการละเมิดการควบคุมตวัตลอด 24 ชวัโมง  

และผูที้ถูกสั งให้ใช้เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต้องชาํระค่าบริการในการใช้  นอกจากนี  

การปรับเปลียน แกไ้ขหรือดัดแปลงเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยงัมีความรับผิดทางอาญา 

ตามกฎหมายอีกดว้ย             

ส่วนรัฐมินนิโซตา้ สหรัฐอเมริกา ตาม Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal code  

มาตรา 609.10(4) ประกอบกบัมาตรา 609.135 อนุมาตรา 1(b)  ศาลสามารถกาํหนดมาตรการลงโทษ

ระดบักลาง ในลกัษณะการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัไดต่้อเมือศาลสั งรอการกาํหนดโทษหรือ 

รอการลงโทษเสียก่อน  ซึงศาลสามารถสงัรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษไดทุ้กกรณี  เวน้แต่ 

ความผดิทีมีโทษสูงสุดตามกฎหมายของรัฐ คือ จาํคุกตลอดชีวิต หรือกฎหมายกาํหนดโทษขนัตาํ 

เอาไว ้ เมือศาลกาํหนดให้ใช้การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั  ศาลอาจกาํหนดให้ใช้เครืองมือ

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบดว้ย  ทงันี บทบญัญติัมาตรา 609.115 ไดก้าํหนดให้มีการรายงาน 

การสืบเสาะก่อนการพิพากษาต่อศาล ซึงระบุในส่วนของลกัษณะการกระทาํความผิดของจาํเลย  

ความจาํเป็นในการกระทาํความผิด ประวติัอาชญากรรม ลกัษณะของการกระทาํ ความเสียหายต่อผูอื้น

หรือสงัคม  รวมถึงขอ้มลูเกียวกบัความตอ้งการของผูเ้สียหายและคาํแนะนาํของเจา้หน้าทีถึงโอกาส

ในการแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดและการกําหนดโทษทีเหมาะสมต่อผูก้ระทาํความผิดด้วย   

นอกจากนี บทบญัญติัมาตรา 609.14 ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบักฎหมายของรัฐฟลอริดา้  ทีศาล

สามารถสงัแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัไดห้ากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิด

เงือนไขตามทีศาลกาํหนดไว ้
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ประเทศฝรั งเศสมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญากาํหนดหมวดทีว่าด้วยการกาํหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์  ใหศ้าลสามารถสงัใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้หากการกระทาํความผิดนัน 

ไม่ร้ายแรงซึงศาลลงโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือหากเป็นการกระทาํความผิดซาํศาลลงโทษจาํคุก 

ไม่เกิน 1 ปี  ทงันี ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 132-26-1 วรรคทา้ย ให้ศาลสอบถามความยินยอม

ของผูก้ระทาํความผดิและสอบถามเจา้หนา้ทีราชทณัฑ ์ พนกังานอยัการ และเปิดโอกาสให้ผูก้ระทาํ

ความผดิหรือทนายความของผูก้ระทาํความผิดนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัการกระทาํความผิดดงักล่าว 

สาํหรับการแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสั งทีมีลกัษณะเป็นการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั โดยการใช้

เครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของกฎหมายฝรั งเศสก็มีบทบัญญัติทีเหมือนกับกฎหมาย

สหรัฐอเมริกาว่า  ศาลสามารถแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสั งดงักล่าว และสั งให้จาํคุกผูก้ระทาํความผิด 

ในเรือนจาํไดท้นัที  นอกจากนี มีการใชม้าตรการอืนๆ เช่น การให้รายงานตวัหรือสั งห้ามประกอบ

อาชีพบางอยา่ง เป็นตน้ ทงันี กฎหมายฝรั งเศสไดก้าํหนดให้การกระทาํทีเป็นการทาํลาย ดดัแปลง

หรือแกไ้ขเครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์มีความรับผิดทางอาญา ดงัเช่นกฎหมายของรัฐฟลอริดา้ 

สหรัฐอเมริกา  

เมือศึกษาหลกักฎหมายของประเทศไทยแลว้พบว่า  มีการนาํแนวคิดการปฏิบัติต่อ

ผูก้ระทาํความผดิโดยไม่ใชเ้รือนจาํมาใชใ้นกฎหมายเช่นเดียวกนั  ดงัปรากฏตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 23 และมาตรา 24 กรณีทีศาลกาํหนดใหล้งโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน และไม่ปรากฏว่า

ผูก้ระทาํผดินนัไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าไดรั้บโทษจาํคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผดิทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ศาลอาจเปลียนโทษจาํคุกเป็นกกัขงัไวใ้น 

ทีอยู่อาศยัไดไ้ม่เกิน 3 เดือน  ซึงมีขอบเขตค่อนขา้งจาํกดั  และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 89/2 วรรคหนึง (1) เป็นหลกักฎหมายทีเด่นชดัทีสุดของกฎหมายไทยทีสนบัสนุน

การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดทงัชายและหญิงโดยไม่ใช้เรือนจาํ  แต่บทบัญญติัมาตราดงักล่าว

กาํหนดให้จ ําคุกในสถานทีอืนได้ต่อเมือผูก้ระทําความผิดได้จาํคุกมาแลว้บางส่วน  กล่าวคือ  

ผูก้ระทาํความผิดตอ้งเขา้ไปรับสภาพทีไม่พึงประสงค์ภายในเรือนจาํ  เขา้ไปเรียนรู้คุณลกัษณะ

ทางดา้นลบในการเป็นอาชญากรภายในเรือนจาํแลว้ ก่อนทีจะถกูปล่อยออกมา  ซึงไม่ใช่บทบญัญติั

ทีใหศ้าลใชม้าตรการลงโทษอยา่งอืนโดยไม่ใชเ้รือนจาํตงัแต่ชนัมีคาํพิพากษา  และเนืองจากหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวคลา้ยกบัการพกัการลงโทษ จึงมีการนิยมใชก้ารพกัการลงโทษมากกว่า เนืองจากผูต้อ้งขงัจะ

ไดรั้บการปล่อยออกตวัออกมาสู่สังคมโดยไม่มีการจาํกดัเสรีภาพในสถานทีอืนอีก  ส่วนมาตรา 246 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีแนวคิดทีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดสหประชาชาติ 

ว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง (Bangkok Rules)   
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ทีใหทุ้เลาการบงัคบัโทษจาํคุกกบัจาํเลยทีเป็นหญิงมีครรภ ์หรือจาํเลยซึงคลอดบุตรแลว้ยงัไม่ถึงสามปี

และจาํเลยตอ้งเลียงดูบุตรนนั  และใหบุ้คคลดงักล่าวอยูใ่นความควบคุมในสถานทีอนัควรนอกจาก

เรือนจาํหรือสถานทีทีกาํหนดไวใ้นหมายจาํคุก  แต่สถานทีจาํคุกหรือควบคุมตามกฎกระทรวง

กาํหนดสถานทีอืนทีใชใ้นการขงั จาํคุก หรือควบคุมผูต้อ้งหา จาํเลยหรือผูซึ้งตอ้งจาํคุกตามคาํพิพากษา

ถึงทีสุด พ.ศ. 2552 ไม่ไดใ้หค้าํนิยามทีครอบคลุมถึงทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํผดิดว้ย 

ดงันนั เมือพิจารณาจากปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํขา้งตน้  ประกอบกบัลกัษณะเฉพาะ

ทางเพศสภาพของหญิง สภาพของเรือนจาํ และบทบาททางสังคมของหญิงทีมีต่อบุตร ครอบครัว 

และสังคม อีกทงัจากการเปรียบเทียบหลกักฎหมายประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาและประเทศ

ฝรั งเศสประกอบกบักฎหมายไทยดงักล่าวข้างต้น  สามารถวิเคราะห์แนวทางการนาํมาตรการลงโทษ  

โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัมาใชเ้ป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผดิหญิงในคดีอาญาได ้ดงันี 

รูปแบบของการลงโทษทีเหมาะสมทีจะนาํมาใชเ้ป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิง

ในคดีอาญา  ควรเป็นลกัษณะทีให้ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจกาํหนดใชม้าตรการลงโทษโดยการจาํกดั

เสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิง ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายบงัคบัโทษ ซึงก็คือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ 

พ.ศ. 2479 และระบุเจาะจงใหใ้ชเ้ฉพาะกบัผูก้ระทาํผดิหญิงบางประเภท คือ ผูก้ระทาํผิดหญิงทีกระทาํผิด

ไม่ร้ายแรงหรือมิใช่อาชญากรโดยสนัดาน  ผูก้ระทาํผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิงหรือ

เยาวชนหญิง จะช่วยแกปั้ญหาทีจะเกิดผลกระทบต่อผูต้อ้งขงัหญิง  บุตรของหญิงและครอบครัว   

อีกทังยงัเป็นการสร้างความมนัใจในความปลอดภัยให้กบัสังคมมากกว่าการทีศาลจะปล่อยตัว 

ผูก้ระทาํผดิหญิงใหอ้ยูใ่นสงัคมโดยไม่มีขอบเขต หรือเพียงแต่สงัใหคุ้มประพฤติแบบธรรมดา  ทงันี  

การกาํหนดมาตรการลงโทษทางเลือกใหศ้าลใชก้บัผูก้ระทาํผดิหญิง ซึงมีเพศสภาพทีแตกต่างจากชาย

เป็นอยา่งมากไม่ไดข้ดัต่อหลกัความเสมอภาคและไม่ไดมี้ลกัษณะของการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็น

ธรรมแต่อยา่งใด 

สาํหรับหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีศาลจะพิจารณาใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั

แทนการจาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํ  ศาลตอ้งพิจารณาถึงประเภทของผูก้ระทาํผิดหญิง  

ลกัษณะของฐานความผิดและระยะเวลาทีจะสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ซึงในส่วนของ

ประเภทของผูก้ระทาํผดิหญิง ประเภทแรก คือ ผูก้ระทาํผดิหญิงทีกระทาํความผิดไม่ร้ายแรง หรือที

มิใช่อาชญากรโดยสนัดาน ซึงตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง และ

มาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง ขอ้ 60 และขอ้ 61 ตระหนักถึงความแตกต่าง

ทางเพศสภาพของผูห้ญิงและผูช้าย และเสนอแนะแนวทางเพือทีจะหามาตรการทางเลือกแทนการ

จาํคุกผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นเรือนจาํ  โดยเฉพาะกรณีทีผูก้ระทาํผิดหญิงทีไม่ได้เป็นอาชญากร 

โดยสันดาน หรือการกระทาํความผิดทีไม่มีรุนแรง เมือพิจารณาประกอบกับประวติัภูมิหลงัและ 
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ภาระหน้าทีของหญิงทีมีต่อครอบครัวตามข้อ 58  โดยหลกัแลว้ กรณีความผิดทีจะถือว่าร้ายแรง

หรือไม่  ควรเปิดโอกาสใหเ้ป็นดุลพินิจของศาล  แต่หากใหดุ้ลพินิจโดยไม่มีขอบเขต อาจจะไม่เกิด

ผลดีต่อผูเ้สียหายและสังคม  ในเรืองนี ตามกฎหมายรัฐมินนิโซต้าจาํกัดไม่ให้ใชก้ับการกระทาํ

ความผดิทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิต ซึงเป็นอตัราโทษทีสูงทีสุดของรัฐมินนิโซตา้ตามทีบญัญติัไว้

ในมาตรา 609.11 แห่ง  Minnesota Statutes Chapter 609 Criminal code รวมถึงพระราชบัญญัติ 

ว่าดว้ยกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 2003 (The Criminal Justice Act 2003) ของประเทศองักฤษ  

ก็กาํหนดไม่ใหศ้าลใชค้าํสงัลงโทษในชุมชนกบักรณีการกระทาํความผิดบางฐานทีมีอตัราโทษให้

จาํคุกตลอดชีวิต  ดงันัน กรณีทีกระทาํความผิดในคดีทีมีอตัราโทษอย่างสูงให้ประหารชีวิตหรือ

จาํคุกตลอดชีวิต ศาลจะนํามาตรการลงโทษโดยการจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัมาใช้ไม่ได ้ 

นอกจากนี กรณีการกระทาํผิดเกียวกบัความมนัคงแห่งราชอาณาจกัร ก็ไม่สมควรทีจะให้ศาลใช้

มาตรการลงโทษโดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัดว้ยเช่นกนั  สาํหรับกรณีทีเป็นผูก้ระทาํผิด

หญิงทีมิใช่อาชญากรโดยสนัดาน กล่าวคือ มิใช่ผูก้ระทาํผดิทีกระทาํผดิซาํ ในการกระทาํความผิดใน

ลกัษณะเดียวกนัหรือทาํนองเดียวกนั  ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั งเศสมาตรา 132-26-1 ไดน้าํเรืองการ

กระทาํความผิดซาํของผูก้ระทาํความผิดมาพิจารณาก่อนทีศาลจะสั งให้กาํหนดให้อยู่ภายใต้การ

ควบคุมดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์  ทงันี ควรใหก้ระทรวงยติุธรรมจดัเก็บขอ้มลูสถิติอาชญากรรม

ของผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้หส้มบูรณ์  เพือทีจะนาํมาสถิติมาประกอบการพิจารณาคดี 

ประเภทของผูก้ระทาํผดิหญิงประเภทที 2 คือ ผูก้ระทาํผดิหญิงทีมีครรภ ์ หรือทีมีบุตรที

อยูใ่นวยัพึงพิง  ซึงขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการทีมิใช่

การคุมขังสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง ข้อ 64 สนับสนุนการใช้โทษทีมิใช่การจาํคุกแก่หญิง 

ทีมีครรภ์และหญิงทีมีบุตรในวยัพึงพิง โดยให้ใชโ้ทษจาํคุกก็ต่อเมือกระทาํความผิดร้ายแรง หรือ 

หญิงนันมีลกัษณะทีเป็นภัยอนัตรายอย่างแท้จริง  อีกทังต้องเตรียมการเพือดูแลบุตรของหญิงนัน  

โดยพิเคราะห์จากประโยชน์สูงสุดทีเด็กจะไดรั้บประกอบการพิจารณาดว้ย  สาํหรับกรณีเมือหญิงมีครรภ์

คลอดบุตรแลว้ ยงัมีบทบาทหน้าทีในการอบรมเลียงดูบุตร  รวมถึงผูห้ญิงทีกระทาํความผิดขณะที 

มีบุตรในวยัเยาว ์ บุตรของหญิงยงัมีความตอ้งการทีจะไดรั้บการอบรมเลียงดูจากหญิงผูเ้ป็นมารดา  

โดยเฉพาะการเลียงดูดว้ยนาํนม  จึงไม่สมควรให้หญิงทีพึงคลอดบุตรหรือมีบุตรทีอยู่ในวยัทีตอ้ง

พึงพิงมารดาไปจาํคุกอยู่ในเรือนจาํ  แต่ควรทีจะให้จาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัของหญิงนันแทน  

สาํหรับคาํว่า “เด็กทีอยู่ในวยัพึงพิง” ตามแนวคิดของขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อ

ผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง (Bangkok Rules) ควรเป็นกรณีที

หญิงมีบุตรทีอยูใ่นวยัทีตอ้งดูแล เพียงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนบัแต่วนัทีผูก้ระทาํผดิหญิงนนัคลอดบุตร   
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ประเภทของผู ้กระทําผิดหญิงประเภทที 3 คือ ผู ้กระทําผิดหญิงทีเป็นเยาวชน 

นอกเหนือจากเพศสภาพทีแตกต่างจากผูช้ายแลว้  ผูก้ระทาํความผิดทีมีอายุน้อยย่อมมีความคิด  

ความยบัยงัชงัใจการกระทาํความผิดไดไ้ม่ดีเท่ากบัผูใ้หญ่  หรืออาจจะถูกหลอกลวงชกัจูงไปกระทาํ

ความผิดได้ง่าย สอดคลอ้งกับข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้อ้งขังหญิง และ

มาตรการทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํความผดิหญิง ขอ้ 65 ทีกาํหนดใหต้อ้งหลีกเลียงการจองจาํ

เยาวชนหญิงไวใ้นสถานทีควบคุมตวั 

เมือพิจารณาจากลกัษณะของฐานความผดิ  โดยหลกัแลว้การสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพไวใ้น 

ทีอยูอ่าศยัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิงควรทีศาลจะสามารถสงัใหใ้ชไ้ดทุ้กฐานความผิด เวน้แต่ ความผิดที

กฎหมายกาํหนดไวที้จะบ่งบอกถึงการกระทาํของผูก้ระทาํผิดหญิงว่าแสดงถึงความเลวร้ายโดยสันดาน 

หรือมีลกัษณะการกระทาํทีมีความรุนแรงเพียงพอทีศาลจะสงัใหจ้าํคุกในเรือนจาํได ้ ซึงการกระทาํ

ความผดิทีจะแสดงใหเ้ห็นถึงสิงเหล่านีได ้ตอ้งเป็นการกระทาํโดยเจตนา ซึงไดแ้ก่ ความผิดทีมีอตัรา

โทษอยา่งสูงใหจ้าํคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิต  ความผิดเกียวกบัความมนัคงแห่งราชอาณาจกัร ซึง

แนวคิดในส่วนนีตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐมินนิโซตา้ สหรัฐอเมริกา ก็กาํหนดไม่ให้ศาลสั ง

ใชก้ารจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยักบัการกระทาํความผดิทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิต ซึงเป็นอตัรา

โทษทีสูงทีสุดของรัฐมินนิโซตา้ตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 609.11 แห่ง  Minnesota Statutes Chapter 609 

Criminal codeหรือตามกฎหมายองักฤษ ก็กาํหนดไวไ้ม่ให้ศาลสั งให้ให้การลงโทษในชุมชนกับ 

ความผดิบางฐานทีอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในบา้นเมือง เช่น ความผิดเกียวกบัอาวุธปืน

ตาม The Firearms Act 1968 เป็นตน้  นอกจากนี ในส่วนของความผดิเกียวกบัยาเสพติด ทีมีอตัราโทษ

อย่างสูงให้จาํคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต โดยหลกัแลว้ก็ไม่สมควรทีศาลจะสั งให้ใช้การจาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั เวน้แต่ ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่า การกระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดดงักล่าว

ไดก้ระทาํไปเพราะความจาํเป็นทางเศรษฐกิจหรือสงัคม  หรือมีเหตุอนัสมควรทีศาลจะสั งใหจ้าํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้ อนัเป็นการสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกรุงเทพขอ้ 57 ขอ้ 58 และขอ้ 62 ดว้ย   

นอกจากนี หากรัฐมีนโยบายทางดา้นอาญาทีเห็นสมควรว่า การกระทาํความผิดใด เป็นความผิด 

ทีร้ายแรง ไม่สมควรทีจะจาํกดัเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  ก็อาจตราพระราชกฤษฎีกา

เพิมเติมฐานความผดิได ้

สาํหรับการพิจารณาคดีของศาลก่อนทีศาลจะสั งให้ใชม้าตรการลงโทษโดยการจาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ศาลตอ้งพิจารณารายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษา ซึงจดัทาํขึนโดย

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อนัประกอบไปด้วยขอ้มูลเกียวกบัตวัผูก้ระทาํความผิดและ

ลกัษณะของการกระทาํความผดิ อนัไดแ้ก่  1) ขอ้มลูของผูก้ระทาํความผิดหญิง ไดแ้ก่ ประวติัภูมิหลงั

การกระทาํความผดิ หรือสถิติอาชญากรรมทีจดัทาํขึนโดยกระทรวงยุติธรรม  2) ลกัษณะของการ
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กระทาํความผิด เพือจะทราบสาเหตุหรือความรุนแรงของการกระทาํผิด รวมถึงพยานบุคคลและ

พยานแวดลอ้มทีจะบ่งบอกถึงเหตุจูงใจในการกระทาํความผดิ  3) สถานทีทีใชใ้นการควบคุม  เพือที

ศาลจะไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมของทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํผดิ  4) ผลกระทบต่อผูเ้สียหายหรือ

สงัคม  รวมถึงขอ้มลูเกียวกบัความตอ้งการของผูเ้สียหายดว้ย และขอ้มูลจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

และ 5) ความยนิยอมของผูก้ระทาํผดิทีจะถกูจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  

กรณีผูก้ระทาํผิดหญิงละเมิดหรือฝ่าฝืนเงือนไขในการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั   

รัฐฟลอริดา้ รัฐมินนิโซตา้ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั งเศส  ศาลสามารถยกเลิกหรือเพิกถอน

คาํสงัแลว้สงัใหจ้าํคุกผูก้ระทาํผดิไวใ้นเรือนจาํได ้ แต่ทงันี หากพิจารณาตามแนวคิดและวตัถุประสงค์

ของข้อกาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่ 

การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดหญิงทีเสนอแนวคิดให้หามาตรการทางเลือกทีมิใช่การคุมขงัแก่

ผูก้ระทาํความผิดหญิง ประกอบหลกักฎหมายของประเทศองักฤษ  ดงันัน หากปรากฏว่าผูก้ระทาํผิดหญิง 

ละเมิดหรือฝ่าฝืนเงือนไข  ควรใหเ้จา้หน้าทีทีควบคุมดูแล ซึงในทีนีคือ พนักงานคุมประพฤติตกัเตือน

ผูก้ระทาํผดิหญิงเสียก่อน  หากผูก้ระทาํผดิหญิงยงัคงละเมิดหรือฝ่าฝืนเงือนไขอีก ศาลมีอาํนาจยกเลิก

หรือเพิกถอนคาํสั งแลว้ให้จาํคุกผูก้ระทาํผิดไวใ้นเรือนจาํได ้ นอกจากนี ควรนาํเครืองมือควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้และให้อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  ทงันี 

ผูก้ระทาํผดิหญิงจะเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการใชเ้ครืองมือดงักล่าวหรือไม่ ใหศ้าลพิจารณาถึงสถานะ

ของผูก้ระทาํความผิดหญิงเป็นรายกรณีไป  นอกจากนี การแกไ้ขดดัแปลง หรือทาํลายเครืองมือ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ และหลบหนีไปจากทีอยูอ่าศยั ควรกาํหนดใหมี้ความรับผดิทางอาญา ดงัเช่น

กฎหมายรัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา และกฎหมายอาญาประเทศฝรังเศสดว้ย 

จากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํความผิดทีเป็นผูห้ญิง 

ทีกระทาํความผิดไม่รุนแรง  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง และ

ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  นอกจากจะแก้ปัญหาทีจะเกิดผลกระทบต่อ

ผูต้อ้งขงัหญิงอนัเกิดจากการจองจาํในเรือนจาํ  และผลกระทบทีจะเกิดต่อสงัคม บุตรและครอบครัว

ของผูก้ระทาํความผดิหญิงแลว้  ยงัจะช่วยแกไ้ขปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ  อีกทงัยงัเป็นการสร้าง

แนวปฏิบติัทีดีในการบงัคบัโทษกบัผูก้ระทาํผิดหญิงและสร้างความมนัใจในความปลอดภยัให้กบั

สังคมมากกว่าให้คุมประพฤติแบบธรรมดา  โดยทีประเทศไทยจาํเป็นตอ้งแกไ้ขบทบัญญติัของ 

กฎหมายใหศ้าลสามารถกาํหนดมาตรการลงโทษทางอาญาใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพ 

ผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นทีอยูอ่าศยัได ้
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

การจาํกัดเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศัยสามารถนํามาใช้เป็นมาตรการลงโทษผูก้ระทํา

ความผิดหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรง  ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือมีบุตรทีอยู่ใน 

วยัพึงพิง  และผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง  ซึงกรณีความผิดไม่ร้ายแรงตอ้งไม่รวมถึง

ความผิดทีมีอัตราโทษให้จ ําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต  ความผิดเกียวกับความมั นคง 

แห่งราชอาณาจกัร หรือความผิดเกียวกับยาเสพติดทีมีอตัราโทษจาํคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

ซึงผูก้ระทาํผิดหญิงไดก้ระทาํ โดยไม่มีเหตุจาํเป็นทางเศรษฐกิจหรือสังคม  หรือไม่มีเหตุอนัสมควร  

ทงันี มีแนวทางแกไ้ขกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ แนวทางเพือให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง 

มีประสิทธิภาพขององคก์รตุลาการ  และนโยบายของฝ่ายบริหาร  ดงัต่อไปนี 

5.2.1.  ขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายนิติบญัญติั 

ฝ่ายนิติบญัญติัควรใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดมาตรการลงโทษทางอาญาใหแ้ก่ผูก้ระทาํ

ความผดิหญิงทีกระทาํความผิดไม่รุนแรง ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภห์รือมีบุตรทีอยู่ในวยัพึงพิง  

และผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิง  โดยการกาํหนดให้นํามาตรการลงโทษโดยการจาํกัด

เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกทีให้ศาลใชดุ้ลพินิจในการ

กาํหนดโทษตงัแต่ชนัทาํคาํพิพากษา  ดงันนั จึงเสนอแนะใหแ้กไ้ขบทบญัญติัของกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

5.2.1.1  เพิมเติมบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ซึงเป็นกฎหมาย 

บงัคบัโทษ ใหมี้ลกัษณะ 1 หมวด 1/1 ว่าดว้ยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยั ซึงเป็นการกาํหนด

มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกใหก้บัผูก้ระทาํผิดหญิงและเป็นวิธีการปฏิบติัหรือควบคุม

ผูก้ระทาํผิดหญิงในสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํ  ทงันี สมควรกาํหนดหลกัเกณฑ์และเงือนไขทงัใน

ส่วนของประเภทของผูก้ระทาํความผดิหญิง ลกัษณะของฐานความผดิ ระยะเวลาในการสังให้จาํกดั

เสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั กระบวนพิจารณาของศาล การแกไ้ขหรือเพิกถอนคาํสั งกรณีมีการละเมิด

หรือฝ่าฝืนเงือนไข และมาตรการป้องกนัการหลบหนี ไวใ้นมาตรา 7/1 มาตรา 7/2 มาตรา 7/3 มาตรา 

7/4 และมาตรา 7/5 ดงัขอ้ความต่อไปนี 

1) “มาตรา 7/1  ถ้าศาลจะลงโทษจําคุกผูก้ระทาํผิดหญิงทีกระทาํความผิด 

ไม่ร้ายแรงหรือทีมิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือคลอดบุตรยงั 

ไม่ครบสิบปีบริบูรณ์และจาํตอ้งเลียงดูบุตรนนั หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน

สิบแปดปีบริบูรณ์ในขณะทีกระทาํความผดิ  หากศาลเห็นสมควร เมือไดค้าํนึงถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูก้ระทาํความผิดหญิง ลกัษณะของการกระทาํความผิด รวมถึงข้อมูลตามทีปรากฏอยู่ใน

รายงานการสืบเสาะก่อนพิพากษาตามมาตรา 7/3 และผลกระทบต่อผูเ้สียหายหรือสังคมหลงัจากไดรั้บ
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ความเห็นจากพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอยัการแลว้ ให้ศาลกาํหนดให้ใชม้าตรการลงโทษ 

โดยการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยัแทนการจาํคุกผูก้ระทาํผดิหญิงนนั 

คาํสั งตามวรรคหนึง ศาลต้องกาํหนดระยะเวลาการควบคุมไม่เกินกว่าระยะเวลา 

โทษจาํคุกตามคําพิพากษา และไม่เกินสิบสองชั วโมงต่อวัน เว ้นแต่ กรณีทีศาลเห็นสมควร  

เพือประโยชน์สูงสุดแก่หญิง บุตรหรือครอบครัวของหญิง ศาลอาจกาํหนดระยะเวลาเกินกว่า 

สิบสองชวัโมงและกาํหนดเงือนไขอืนในคาํสั งดว้ยก็ได ้ ทงันี ศาลตอ้งกาํหนดมาตรการควบคุม 

เพือป้องกันการหลบหนีออกจากทีอยู่อาศยัโดยการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบ

คาํสงัดว้ย 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการติดตงัเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตามความในวรรคก่อน   

ให้ศาลพิจารณาสถานะของผูก้ระทาํผิดแต่ละรายว่าสามารถชาํระค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดห้รือไม่  ทงันี  

ใหน้าํบทบญัญติัว่าดว้ยการยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้

บงัคบัในการพิจารณาสถานะของผูก้ระทาํผดิตามมาตรานี โดยอนุโลม 

ลกัษณะของทีอยู่อาศยั ต้องมีสภาพทีมนัคง แข็งแรง และต้องไม่มีสภาพแวดลอ้มทีเอือ 

ต่อการกระทาํความผดิของผูก้ระทาํผดิอีก” 

2)  “มาตรา 7/2 คาํสั งใหจ้าํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยัตาม

มาตรา 7/1 มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีผูก้ระทาํผิดหญิงกระทาํความผิดในคดีทีมีอตัราโทษอย่างสูงให้

จาํคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต  และความผดิดงัต่อไปนี 

(1)  ความผดิเกียวกบัความมนัคงแห่งราชอาณาจกัร 

(2)  ความผดิเกียวกบัยาเสพติด ทีมีอตัราโทษอยา่งสูงให้จาํคุกตลอดชีวิตหรือ

ประหารชีวิต  เวน้แต่ ศาลพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาตามมาตรา 7/3 แลว้

เห็นว่าผูก้ระทาํผดิไดก้ระทาํไปเพราะความจาํเป็นทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือมีเหตุอนัสมควรอยา่งอืน 

(3)  ความผดิอืนทีกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา” 

3) “มาตรา 7/3 รายงานการสืบเสาะก่อนการพิพากษาซึงจดัทาํขึนโดยพนักงาน

คุมประพฤติตามคาํสงัศาล ตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

(1)  ขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิดหญิง ซึงหมายความรวมถึง  ประวติัภูมิหลงั

ส่วนบุคคล สาเหตุของการกระทาํผดิ และประวติัการกระทาํความผดิ 

(2)  ลกัษณะและพฤติการณ์ในการกระทาํความผดิ 

(3)  ลกัษณะทีอยูอ่าศยัของผูก้ระทาํความผดิ 

(4)  ข้อมูลเกียวกับผลกระทบต่อผูเ้สียหายหรือสังคมอนัเป็นผลมาจาก 

การกระทาํความผดิ  และความเห็นของผูเ้สียหาย พนกังานคุมประพฤติหรือพนกังานอยัการ 
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(5)  ความยนิยอมของผูก้ระทาํความผดิหญิง” 

4)  “มาตรา 7/4 เมือความปรากฏแก่ศาลเอง หรือจากคําแถลงของพนักงาน 

คุมประพฤติว่าผูก้ระทําผิดหญิงฝ่าฝืนหรือละเมิดเงือนไขทีศาลได้สั งไว ้ตามมาตรา 7/1 หรือ 

มีแนวโนม้ว่าจะกระทาํผดิกฎหมายอีก ศาลมีอาํนาจดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

(1)  สงัใหพ้นกังานคุมประพฤติผูรั้บผดิชอบตกัเตือนไปยงัผูก้ระทาํผดิหญิงให้

ระงบัการกระทาํทีฝ่าฝืนหรือละเมิดเงือนไขหรือการกระทาํทีมีแนวโนม้ว่าจะผดิกฎหมายในทนัที 

(2)  หากภายในหนึงปีนับแต่ผูก้ระทาํความผิดหญิงไดรั้บคาํเตือนตาม (1) แลว้ 

ยงัฝ่าฝืนหรือละเมิดเงือนไข หรือกระทาํการทีผิดกฎหมายอีก  เมือศาลพิจารณาแลว้เห็นว่ามีเหตุอนัสมควร 

ศาลจะสงัใหจ้าํคุกผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นเรือนจาํตามระยะเวลาทีเหลืออยูต่ามทีกาํหนดไวใ้นคาํพิพากษา

ก็ได้  ทังนี กรณีทีเป็นหญิงมีครรภ์หรือคลอดบุตรมายงัไม่ครบสิบปีบริบูรณ์ตามวรรคหนึงแห่ง

มาตรา 7/1 ใหศ้าลพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและสั งให้หน่วยงานทีรับผิดชอบเตรียมการ

เพือดูแลบุตรของหญิงนนัดว้ย” 

5)  เห็นควรกําหนดความรับผิดทางอาญาให้กับผูก้ระทําความผิดหญิง 

ทีหลบหนีโดยการทาํลายหรือแกไ้ขดดัแปลงเครืองมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  เมือบทบญัญติัของ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 190 มาตรา 191 มาตรา 192 มาตรา 204 และมาตรา 205 เป็นบทบญัญติัที

ลงโทษผูที้หลบหนีจากทีคุมขงัและผูที้ช่วยเหลือผูถ้กูคุมขงัใหห้ลบหนีไปจากทีคุมขงั  ดงันัน จึงควร

แกไ้ขเพิมเติมบทนิยามของคาํว่า “คุมขงั” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (12) ใหห้มายความรวมถึง 

การจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั  เพือใหผู้ที้หลบจากทีการจาํกดัเสรีภาพไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยการใช้

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งรับโทษตามบทบญัญติัของกฎหมายขา้งตน้ดว้ย โดยแกไ้ขเพิมเติมขอ้ความ

ใหเ้ป็น ดงันี 

“มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี... 

12)  “คุมขงั” หมายความว่า คุมตวั ควบคุม ขงั กกัขงั จาํคุก หรือจาํกดัเสรีภาพไว้

ในทีอยูอ่าศยั โดยการใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์...” 

5.2.1.2  เนืองจากบทบญัญติัมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

เป็นมาตรการทางเลือกทีมิใช่การคุมขงั  ทีสามารถนาํมาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิหญิงไดใ้นกรณีทีรับ

โทษในเรือนจาํมาแลว้บางส่วน  จึงสมควรทีจะคงเนือความในบทบญัญติัดงักล่าวและกฎกระทรวง 

ทีออกตามความของบทบญัญัติดงักล่าวไวเ้ช่นเดิม  แต่เนืองจากบทบญัญติัมาตรา 89/2 เป็นการ

กาํหนดสถานทีในการจาํคุกผูต้อ้งคาํพิพากษาให้รับโทษจาํคุกไวย้งัสถานทีอืนนอกจากเรือนจาํ  

อนัเป็นบทบญัญติัทีว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัภายหลงัจากศาลมีคาํพิพากษาแลว้ กรณีจึงไม่ใช่ 

บทบญัญติัในส่วนของมาตรการบงัคบัทางอาญาหรือโทษทางอาญา และไม่ใช่ส่วนของบทบญัญติั
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เกียวกบักฎหมายวิธีพิจารณาความ  แต่เป็นบทบญัญติัทีเกียวกบัการบงัคบัโทษ  จึงควรนาํบทบญัญติั

ตามมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปบญัญติัไวใ้นกฎหมายบงัคบัโทษ 

คือ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479  

5.2.2.  ขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายตุลาการ 

เนืองจากองค์กรตุลาการเป็นผูใ้ชอ้าํนาจตามกฎหมายในการสั งใหล้งโทษผูก้ระทาํผิดหญิง

ในคดีอาญา ขอ้เสนอแนะในส่วนนีจะไม่เขา้ไปเกียวขอ้งกบัอาํนาจอิสระในการพิจารณาพิพากษา

ของผูพิ้พากษา แต่จะเสนอแนะในส่วนของการบริหารงานขององค์กรฝ่ายตุลาการว่าผูพิ้พากษาที

พิจารณาพิพากษาในคดีอาญาจาํตอ้งมีความเขา้ใจในสภาพปัญหาทีเกิดขึนในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาชนับงัคบัโทษ  จึงควรใหด้าํเนินการ ดงันี 

5.2.2.1  เสนอให้สาํนักงานศาลยุติธรรมจดัอบรมเพิมเติมแก่ผูพิ้พากษาเกียวกบัปัญหา 

ทีเกิดขึนกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาชนับงัคบัโทษ  รวมถึงเผยแพร่แนวคิดและวตัถุประสงค์

ของขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ และมาตรการทีมิใช่การ 

คุมขังสําหรับผูก้ระทําความผิดหญิงให้ผูพิ้พากษาทราบ  โดยให้สถาบันเพือการยุติธรรมแห่ง 

ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) ซึงเป็นหน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการยกระดบัองค์ความรู้

และขีดความสามารถของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะทางด้านสิทธิของผูต้อ้งขงัหญิง 

และผูก้ระทาํผดิหญิงตามขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง และมาตรการ

ทีมิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผิดหญิง เข้ามาร่วมจัดทาํหลกัสูตรการอบรมร่วมกบัสาํนักงาน 

ศาลยติุธรรมดว้ย 

5.2.2.2  บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญายงัขาดองค์ความรู้เกียวกบักฎหมาย 

บงัคบัโทษ  อนัเนืองมาจากการเรียนการสอนทางดา้นนิติศาสตร์ของประเทศไทยเน้นไปที การศึกษา

ในกฎหมายอาญาสารบญัญติัและกฎหมายอาญาวิธีสบญัญติั  ดงันัน เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ 

พืนฐานเกียวกบักฎหมายอาญาบงัคบัโทษ สาํหรับผูที้จะทดสอบความรู้ เพือบรรจุเป็นขา้ราชการ 

ตุลาการ ในตาํแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษา (สนามเลก็) ประธานศาลฎีกาควรแกไ้ขระเบียบคณะกรรมการ

ตุลาการศาลยุติธรรม ว่าดว้ยการสมคัรและการทดสอบความรู้ เพือบรรจุเป็นขา้ราชการตุลาการ  

ในตาํแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษา พ.ศ. 2545 โดยให้บุคคลทีจะมีคุณสมบัติสอบผูช่้วยผูพิ้พากษา  

(สนามเลก็) ในกรณีทีกาํหนดใหจ้บการศึกษาในระดบัปริญญาโททางกฎหมายในประเทศไทยตอ้งมี

การศึกษาในรายวิชากฎหมายบงัคบัโทษดว้ย  ทงันี จากเดิมทีขอ้ 7 แห่งระเบียบดงักล่าวกาํหนดให้

ศึกษาเฉพาะกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายพยานหลกัฐานหรือกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายลม้ละลาย เท่านนั 
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5.2.3.  ขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร 

นอกจากการแกไ้ขบทบัญญัติของกฎหมาย  และความเข้าใจในปัญหากระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาชนับงัคบัโทษขององคก์รฝ่ายตุลาการแลว้  ฝ่ายบริหารทีมีบทบาทสาํคญัในการ

บริหารประเทศจะตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบัฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายตุลาการ ดงันี 

5.2.3.1  ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการควรเข้าไปมีบทบาทในการจัด

หลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีทางกฎหมาย และปริญญาโททางดา้นกฎหมายอาญา

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้มีการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายบังคบัโทษเป็น

รายวิชาบงัคบัในหลกัสูตรการศึกษาดว้ย 

5.2.3.2  เสนอให้มีการพฒันาบุคลากรในด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มี 

ความรู้ความเขา้ใจในสภาพปัญหาผูต้อ้งขงัหญิงลน้เรือนจาํ  ผลกระทบจากการจองจาํทีเกิดขึนกบั

ผูห้ญิง บุตรและครอบครัวของผูห้ญิง  โดยเฉพาะพนกังานคุมประพฤติทีจะเขา้มามีบทบาทในการ

จดัทาํรายงานการสืบเสาะก่อนพิพากษาและสอดส่องดูแลผูก้ระทาํผดิหญิงทีถูกสั งใหจ้าํกดัเสรีภาพ

ไวใ้นทีอยูอ่าศยั โดยใชเ้ครืองมือควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

5.2.3.3  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนในสังคม เกียวกบัสภาพปัญหา

ของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํทีนาํไปสู่

ปัญหาอืนอีกจาํนวนมาก  เพือทีจะใหป้ระชาชนในสงัคมยอมรับการนาํแนวคิดเกียวกบัมาตรการที

มิใช่การคุมขงัสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิงมาใช ้ซึงจะช่วยใหเ้ป็นการลดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํและ

ปัญหาผลกระทบทีจะเกิดขึนจากการจองจาํผูก้ระทาํผดิหญิงไวใ้นเรือนจาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2.3.4  เสนอใหก้ระทรวงยติุธรรมเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํสถิติอาชญากรรมของ 

ผูก้ระทาํผิด ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพือทีจะนําข้อมูลเสนอต่อศาลประกอบการพิจารณาใช ้

ดุลพินิจในการลงโทษผูก้ระทาํผดิหญิงต่อไป 

มาตรการลงโทษผูก้ระทาํผิดหญิงในคดีอาญา โดยการจาํกัดเสรีภาพผูก้ระทาํผิดหญิง 

ทีกระทาํความผิดไม่ร้ายแแรงหรือทีมิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผูก้ระทาํความผิดหญิงทีมีครรภ์หรือ 

มีบุตรทีอยูใ่นวยัพึงพิง หรือผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเยาวชนหญิงไวใ้นทีอยู่อาศยั  นอกจากจะช่วย 

ลดปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํแลว้  ยงัช่วยลดผลกระทบทีจะเกิดขึนกบัผูก้ระทาํผิดหญิงทีมีเพศสภาพ

แตกต่างจากชาย รวมถึงบุตรและครอบครัวของหญิง อนัเป็นการพฒันาแนวทางปฏิบติัในการบงัคบัโทษ 

ทีดีสาํหรับผูก้ระทาํผดิหญิง  ทงันี แมข้อ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง 

และมาตรการทีมิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทาํผิดหญิง (ข้อกาํหนดกรุงเทพ) จะเสนอแนวคิด 

ให้ศาลใช้ทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกในเรือนจาํกับผูก้ระทาํผิดหญิงก็ตาม  แต่หากไม่มี 

การแกไ้ขเพิมเติมกฎหมายภายในใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจในการใชม้าตรการลงโทษโดยการจาํกดั
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เสรีภาพไวใ้นทีอยู่อาศยัได ้ ศาลก็ไม่สามารถใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดมาตรการเหล่านีได ้ ดังนัน  

การเร่งดาํเนินการแก้ไขกฎหมายในส่วนดังกล่าว รวมถึงการส่งเสริมให้ฝ่ายตุลาการ บุคลากร 

ในกระบวนยุติธรรมและประชาชนในสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ และปัญหาที 

เป็นผลกระทบจากการจองจําต่อผูก้ระทําผิดหญิง  โดยร่วมมือกันปฏิรูปรูปแบบการลงโทษนี 

ในลกัษณะบูรณาการร่วมกัน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทีจะเกิดขึนและก่อให้เกิดความสงบสุข 

ในสงัคมไดสื้บไป DPU
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