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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ความหมาย พัฒนาการ วัตถุประสงค และ
โครงสรางทางกฎหมายในการพิจารณาพักการลงโทษโดยมีเ ง่ือนไขในการใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนรูปแบบของมาตรการบังคับโทษทางเลือก อันเปนผลดีกับนักโทษมากยิ่งข้ึน 
โดยมาตรการดังกลาวไดมีการใชบังคับกันอยางแพรหลาย จึงไดนําหลักเกณฑทางกฎหมายในการ
ใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูท่ีไดรับการพักการลงโทษ ท่ีใชบังคับในตางประเทศ เชน มลรัฐ
เดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส มาใชเปนแนวทางในการศึกษา วิเคราะหกับ
พระราชบัญญัติราชทัณฑของไทยที่ใชอยูในปจจุบัน เพื่อนํามาพัฒนาและเสนอแนะในการนํา
มาตรการดังกลาวมาใชบังคับกับประเทศไทยตอไป 
 จากการศึกษาพบวาจากสภาพแออัดในเรือนจําของไทยในปจจุบัน สงผลใหจําเปนตอง
ใชมาตรการตางๆ ในการระบายนักโทษออกจากเรือนจํา การพักการลงโทษเปนมาตรการหน่ึงท่ี
เปนการระบายนักโทษออกจากเรือนจําเชนเดียวกันซ่ึงจะเปนการพิจารณาเปนรายบุคคล ท้ังยังเปน
มาตรการท่ีชวยฟนฟูนักโทษและปองกันการกระทําความผิดซํ้าหรือละเมิดเง่ือนไขตางๆ ท่ีไดถูก
กําหนดใหตองปฏิบัติในระกวางพักการลงโทษ แตปจจุบันการพักการลงโทษนั้นไมไดรับ
ความสําคัญอาจเปนเพราะเม่ือนักโทษไดรับการพักการลงโทษแลวยังตองมีเง่ือนไขตางๆท่ีจะตอง
ปฏิบัติตาม อีกท้ังยังตองมีเจาหนาท่ีคุมประพฤติคอยตรวจตราสอดสอง ซ่ึงหากมีผูท่ีไดรับการพัก
การลงโทษเปนจํานวนมากจํานวนเจาหนาท่ียอมไมเพียงพอ รวมท้ังความไมม่ันใจในตัวของ
นักโทษท่ีหากไดรับการพักการลงโทษแลวจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพักการ
ลงโทษไดกําหนดไวและอาจมีการหนีจากการพักการลงโทษได  ดังนั้นการนําเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้นจึงเปนมาตรการหน่ึงท่ีราชทัณฑอาจ
นํามาใชเปนทางเลือกเพื่อเปดโอกาสใหมีจํานวนนักโทษท่ีอาจไดรับการพักการลงโทษมากข้ึน 
อีกทั้งนักโทษเหลานั้นยังไดรับโอกาสในการออกไปใชชีวิตในชุมชน ฟนฟูสภาพตนเอง โดยไดรับ
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การสอดสองอยางใกลชิดผานทางหนาจอ ปองกันปญหาการหลบหนี หรือประพฤติผิดเง่ือนไข 
ซ่ึงเปนการแกปญหาสําคัญของการพักการลงโทษในปจจุบัน 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใช
กับผูท่ีไดรับการพักการลงโทษตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 43 ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา
สามารถมาปรับใชไดกับผูท่ีไดรับการพักการลงโทษไดทุกราย แตเพราะคาใชจายท่ีสูงกวาการ 
พักการลงโทษตามปกติจึงสมควรใชกับผูไดรับการพักการลงโทษท่ีสมควรไดรับการสอดสองดูแล
เปนพิเศษ โดยเนนไปท่ีผูกระทําความผิดติดนิสัย หรือผูท่ีกระทําความผิดอุกฉกรรจ เพื่อเปนการ
ทดลองการออกไปสูสังคมภายใตการดูแลสอดสองอยางใกลชิดจากเจาพนักงานคุมประพฤติ โดย
ผูเขียนไดเสนอใหราชทัณฑสามารถกําหนดใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีอยูระหวาง
พักการลงโทษ โดยใชประกอบกับเง่ือนไขในการคุมประพฤติอ่ืนๆ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามแตตัว
บุคคลและความรายแรงแหงลักษณะของการกระทําความผิด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูท่ีไดรับการ
พักการลงโทษนั้นจะปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีไดถูกกําหนดใหตองปฏิบัติในระหวางพักการลงโทษ 
ซ่ึงจะเปนการชวยฟนฟูตัวนักโทษเอง รวมถึงเปนการชวยสอดสองมิใหผูนั้นกลับมากระทํา
ความผิดซํ้า โดยไดเสนอใหกฎหมายสามารถเปดโอกาสใหผูท่ีมีอํานาจในการพิจารณาพักการ
ลงโทษสามารถใชดุลพินิจในการกําหนดเงื่อนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูกระทํา
ความผิดไดเปนรายๆ ไป อันจะสงผลใหกฎหมายราชทัณฑวาดวยการการพักการลงโทษของไทย
ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of thesis is to study the meaning, development, objective and legal 
framework of using the “Parole Condition with Electronic Monitoring” for alternative sentencing 
which will be more benefit in good way to prisoner. This preventive measurement has been 
enforced in countries wide such as Delaware State in America and France, so that we have 
brought a principle of using “Parole Condition with Electronic Monitoring” in semi – custodial 
measure as a direction to study and analyze with the current Corrections Act of Thailand to 
improve and offer this measure as to enforce in Thailand. 
 The result of this study shown that the congested living in Thai prison leads to the 
need of using several measurements to release prisoner. Parole is one of the measure releasing 
ways which will be considered individually. This measurement also helps to rehabilitate prisoner 
and also prevent them to recidicism or break conditions during parole period. However, this 
measurement has yet not been brought to attention that much might be because condition that 
parolee implement  and the lack of the preventive and corrective officer also the insecure feeling 
in prisoner that they might not follow and obey the rules or even try to escape therefore “Parole 
Condition with Electronic Monitoring” is one of the good option to use during parole period that 
given them the opportunity to reform themselves living in society under high restricted 
prevention through video monitor in case they try to escape or break any conditions   
 From reasons above, researcher would like to recommend “Parole Condition with 
Electronic Monitoring” to be used to parolee according to the Corrections Act B.E. 2479 code 43 
which researcher found that “Parole Condition with Electronic Monitoring” could be adaptable to 
use but then due to the higher cost than normal parole, this kind of parole should be used for 
those special cases such as recidivism or felonry as a trial to live in society with the high 
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restriction under probation officer control. Researcher has proposed to Department of Corrections 
to use “Parole Condition with Electronic Monitoring” during parole period apply as individual 
based on their condition and how violent of the case to ensure that the prisoner will obey with 
other conditions which will help prisoner to revive themselves and prevent them from making the 
same mistake again. This law is open for those who have power make decision to use “Parole 
Condition with Electronic Monitoring” as an option for individual. This will lead to the 
improvement of The Corrections Act that can be more affective  
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความเมตตาจากทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี 
วรภัทร ท่ีไดกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา และไดสละเวลาอันมีคาคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา
ตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง นอกจากนั้น วิทยานิพนธนี้ไมอาจจะมีความสมบูรณเปนรูปเลม
ข้ึนได หากขาดเสียซ่ึงกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงไดแก ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร 
อาจารยนัทธี จิตสวาง และอาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช ท่ีใหเกียรติเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
อีกท้ังยังไดกรุณาใหคําแนะนําและช้ีแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ผูใหท้ังกําลังทรัพยและกําลังใจสนับสนุน
ใหผูเขียนฟนฝาการศึกษาในระดับปริญญาโทจนสําเร็จไดเปนนิติศาสตรมหาบัณฑิต และท่ีสําคัญ
ผูเขียนขอขอบคุณครอบครัว ญาติมิตร เจาหนาท่ี พี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคน โดยเฉพาะในสาขา
กฎหมายอาญาฯ ท่ีคอยใหกําลังใจและคอยใหความชวยเหลือตางๆ จนผูเขียนมีวันนี้ได 

 ทายท่ีสุดนี้ หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาหรือกอใหเกิดประโยชนตอการศึกษาใดๆ 
ผูเขียนขอมอบบูชาพระคุณแดบุพการี บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน สวนขอผิดพลาดหรือ
บกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว  

 
 

       วรินทร กจิเจริญ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การกระความผิดอันเปนอาชญากรรมนั้นมีอยูในสังคมมนุษยมาอยางยาวนาน ตั้งแต 
ท่ีมนุษยเร่ิมรูจักการรวมตัวเปนสังคม มนุษยก็รูจักการลงโทษมนุษยดวยกันเองแลวแมจะยังไมมี
กฎหมายรองรับ ในสมัยยุคแรกนั้นการลงโทษท่ีคนในสังคมลงโทษกันเองไมมีกฎตายตัววา 
จะลงโทษอยางไร แบบใด ซ่ึงการลงโทษน้ันบุคคลท่ีไดรับความเสียหายหรือผูเกี่ยวของกับ
ผูเสียหายจะเปนผูลงโทษเองโดยการลงโทษจะมีลักษณะท่ีมุงแกแคนแตเพียงอยางเดียว ตอมาเมื่อ
มนุษยไดมีการบัญญัติกฎหมายก็ไดมีการบัญญัติถึงการลงโทษผูกระทําความผิดไวในกฎหมายเพ่ือ
เปนการเตือนผูกระทําความผิดถึงโทษท่ีพวกเขาจะไดรับ ในยุคแรกๆกฎหมายท่ีใชในการลงโทษ 
ผูท่ีกออาชญากรรมข้ึนในสังคมในสมัยโบราณนั้น จะเปนไปท่ีลักษณะตาตอตาฟนตอฟน (an eye 
for an eye, and a tooth for a tooth) กลาวคือการใชบทลงโทษที่มีลักษณะรุนแรง มีการทรมาน
เพ่ือใหสาสมกับความผิดท่ีไดกระทําลงเพื่อเปนการแกแคนทดแทนใหแกผูเสียหายและเพื่อใหเกิด
ความเข็ดหลาบไมกลากระทําความผิดอีก ตอมาเม่ือเร่ืองสิทธิมนุษยชนไดเขามามีบทบาทในสังคม 
แนวความคิดในการลงโทษก็ไดเปล่ียนมาเปนใชวิธีการลงโทษจําคุกเปนสวนใหญเพื่อเปนการตัด
ผูกระทําความผิดออกจากสังคมมิใหมากออันตรายแกสังคมอีก แตการลงโทษจําคุกนั้นก็ยังมี
ลักษณะของการแกแคนทดแทนใหแกเหยื่ออยูแตความรุนแรงท่ีกระทําตอผูกระทําความผิดมี
ลักษณะเบาลง  
 ในปจจุบันอาชญากรรมกับมนุษยดวยกันนั้นเร่ิมมีอัตราที่สูงข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจาก
เทคโนโลยีท่ีกาวหนาข้ึน การเดินทางท่ีสะดวกสบายสามารถเดินทางถึงกันไดหมดทุกพื้นท่ี ทําให
สังคมเมืองมีการเจริญเติบโตข้ึนสงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตแปรเปล่ียนไปและผูคนในสังคม 
ตองตอสูดิ้นรน ทําใหมีการกระทําอาชญากรรมสูงข้ึน การควบคุมอาชญากรจึงเปนไปดวยความ
ยากลําบากเนื่องจากประชากรท่ีสูงมากข้ึนทําใหเจาหนาท่ีของรัฐมีไมเพียงพอ ซ่ึงการควบคุมอาชญา
กรนั้นเปนส่ิงท่ีรัฐทุกรัฐและสังคมทุกสังคมพยายามอยางมากท่ีจะควบคุมใหไดแตเพราะมนุษยนั้น
มีหลากหลายและแตละบุคคลก็มีลักษณะเฉพาะตน การควบคุมมิใหมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนเลย
นั้นยอมเปนไปไมได เม่ือในปจจุบันอัตราการเจริญเติบโตท้ังในดานสังคมเศรษฐกิจมีความกาวหนา
เปนอยางมาก แตในดานศีลธรรมกลับเส่ือมถอยลง ทําใหมนุษยตัดสินใจกระทําความผิดไดโดยงาย 
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และโทษท่ีลงนั้นสวนใหญเปนโทษจําคุก อันสงผลใหเรือนจําแทบทุกประเทศท่ัวโลกมีปญหา
ประชากรนักโทษลนเรือนจํา ทําใหตองมีการคิดและมองหามาตรการใหมๆเพื่อแกปญหาดังกลาว 
เพราะการท่ีตองจําคุกผูกระทําความผิดไวนั้น ตองใชงบประมาณมหาศาล อีกท้ังสังคมท่ัวโลกเร่ิม
ตระหนักวา วิธีการลงโทษท่ีผานมานั้นอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม แมจะมีการลงโทษดังกลาวท้ังการ
ประหารชีวิตท้ังการจําคุกการกระทําความผิดก็ยังมีอยูอยางตอเนื่องมิไดลดลง มนุษยจึงเร่ิมมองหา
วิธีการลงโทษใหมๆ ท่ีเหมาะสมที่อาจสามารถยับยั้งการกระทําความผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดและเร่ิม
มองผูกระทําความผิดบางคนในลักษณะเปนผูปวยท่ีควรไดรับการเยียวยา การลงโทษจําคุกอันเปน
การตัดผูกระทําความผิดออกจากสังคมแคเพียงระยะเวลาหนึ่งเพียงอยางเดียวนั้นในบางคร้ัง 
อาจไมใชวิธีท่ีเหมาะสม เนื่องจากผูกระทําความผิดนั้นมีหลากหลาย และลักษณะของการกระทํา
ความผิดและเหตุผลในการกระทําความผิดของผูกระทําความผิดแตละคนก็แตกตางกัน อีกท้ังยัง 
บางคนก็มีลักษณะของการเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย 
 จากสถิติของกรมราชทัณฑอัตราของผูท่ีตองโทษคร้ังแรกนั้นมีถึงราวรอยละ851 ของ 
ผูตองโทษท้ังหมดในเรือนจําซ่ึงบางคนสมควรไดรับโอกาสใหกลับตัว สวนผูตองโทษจากการทํา
ความผิดในลักษณะเดิมจนตองกลับมารับโทษอีกคร้ังนั้นแมจะมีอัตราท่ีไมสูงแตก็ถือเปนความ
ออนแอในการปองกันอาชญากรรมของรัฐ เนื่องจากรัฐนั้นมีขอมูลของผูกระทําความผิดอยูแลว 
หากเจาหนาท่ีรัฐคอยตรวจตราสอดสองการกระทําความผิดซํ้าก็อาจจะไมเกิดข้ึน ปญหาการกระทํา
ความผิดซํ้าของผูท่ีเคยตองโทษน้ันรัฐควรตองหามาตรการปองกันเพื่อคุมครองสังคมและผูบริสุทธ์ิ
มิใหตองไดรับความเสียหายจากอาชญากรเหลานั้น ซ่ึงโทษจําคุกหากมองในแงของการตัดผูกระทํา
ความผิดออกจากสังคมและมองในแงของการลงโทษท่ีทําใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวท่ี
ตองถูกจองจําหมดอิสรภาพ อาจเปนเพียงแคการทําใหสังคมสงบเพียงชวงเวลาเดียว แตหากมองใน
แงของการลงโทษเพ่ือใหเกิดความเข็ดหลาบ การปองกันการกระทําความผิดซํ้า โทษจําคุกอาจไมใช
โทษเดียวท่ีเหมาะสมกับการกระทําความผิดบางฐาน เพราะแมการจําคุกจะเปนการกันผูกระทําผิด
ออกจากสังคมอันเปนการลงโทษและปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดไดอีกแตก็เปนแคใน
ชวงเวลาเดียว เพราะการลงโทษน้ันควรหวังผลในดานของการปองกันการกระทําความผิดซํ้าและ
ใหผูกระทําเกิดความเข็ดหลาบในระยะยาว สวนในดานของการแกแคนเปนรอง เพื่อใหสังคมใน
เกิดความสงบเรียบรอย การลงโทษโดยการจําคุกเพียงอยางเดียวโดยไมมีมาตรการอื่นรวมดวยนั้น 
เห็นไดชัดวาไมอาจแกไขการกระทําผิดซํ้าได เพราะในความเปนจริงผูกระทําความผิดสวนใหญนั้น 
 
                                                            

1  สถิติราชทัณฑ รท. 103 ตารางที่ 6 สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามจํานวนครั้งที่ตองโทษ, สํารวจ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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ไมไดรับโทษเต็มตามท่ีศาลไดพิพากษาและเมื่อผูกระทําความผิดถูกจําคุกเพียงไมนานยอมไมอาจ
ทําใหผูกระทําเกิดความเกรงกลัวตอโทษท่ีไดรับ ดังนั้นรัฐจะตองเขามาดูแลหามาตรการเพ่ือปองกัน
มิใหเกิดการกระทําความผิดท้ังในผูกระทําความผิดรายใหมและแกไขผูกระทําความผิดเดิมมิให
กลับมากระทําความผิดซํ้า ซ่ึงมาตรการในการลงโทษท่ีรัฐกําหนดไวก็เปนสวนหนึ่งท่ีอาจเปนการ
ขมขูผูท่ีคิดจะกระทําความผิดได   
 ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีทุกประเทศท่ัวโลกประสบเหมือนกันหมดนั่นคือปญหา
นักโทษลนเรือนจําคือเรือนจําเนื่องจากประชากรท่ัวโลกมีอัตราท่ีสูงข้ึนทําใหจํานวนผูกระทํา
ความผิดสูงข้ึนตาม ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาเชนเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีตองเผชิญกับ
ปญหานักโทษลนเรือนจํา  ปจจุบันเรือนจําของประเทศไทยน้ันมีไมเพียงพอตอนักโทษอัตราของ
นักโทษสูงข้ึนสงผลใหเกิดความแออัดเปนอยางมาก ทําใหตองหามาตรการตางๆ มาเพื่อเบ่ียง
นักโทษออกจากเรือนจํา แตการท่ีจะทราบวานักโทษคนใดควรไดรับโอกาสใหออกจากเรือนจํา
กอนครบกําหนดนั้นเปนเร่ืองตองใชความระมัดระวังเปนอยางสูง เพราะตองคํานึงในแงของ
ความรูสึกของผูท่ีตองเสียหายจากการกระทําความผิดของนักโทษรายน้ันและความรูสึกสังคมดวย 
ในระบบราชทัณฑของไทยมีมาตรการที่ใชอยู ท่ีเปนประโยชนตอตัวนักโทษ เพื่อใหนักโทษ
สามารถไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดตามคําพิพากษาหลายมาตรการ เชน
การอภัยโทษใหแกนักโทษท่ีเขาขายไดรับสิทธ์ินั้นโดยเปนการยกเวนโทษใหบางสวนอันเปนการ
ลดโทษใหผูตองขังท่ีประพฤติดีซ่ึงจะเปนไปในลักษณะโดยรวมโดยมิไดแยกประเภทหรือลักษณะ
การกระทําความผิดของนักโทษแตละรายอันเปนเพียงการระบายนักโทษในลักษณะเปนกลุมท่ี 
ไมอาจประเมินตัวนักโทษไดเลย เนื่องจากการอภัยโทษนั้นมองถึงช้ันของนักโทษเปนหลัก 
กลาวคือหากมีความประพฤติดีในขณะที่อยูเรือนจําก็สามารถไดรับการอภัยโทษไดแลวและเม่ือ
ไดรับการปลอยตัวก็ถือวานักโทษนั้นไดรับโทษเสร็จส้ินแลว สวนระบบการพักการลงโทษตาม
หลักเกณฑของกรมราชทัณฑนั้นมีระเบียบท่ีมีความชัดเจนเปนอยางมาก โดยมีคณะกรรมการ 
พักการลงโทษซ่ึงมีความรอบรูและมีความเขาใจในระบบราชทัณฑและการพิจารณานักโทษนั้น 
ยังเปนการพิจารณาเปนรายบุคคลอีกดวย  แตปจจุบันการพักการลงโทษนั้นกลับไมไดรับ
ความสําคัญอาจเปนเพราะเม่ือนักโทษไดรับการพักการลงโทษแลวยังตองมีเง่ือนไขตางๆ ท่ีจะตอง
ปฏิบัติตาม อีกท้ังยังตองมีเจาหนาท่ีคุมประพฤติคอยตรวจตราสอดสอง ซ่ึงหากมีผูท่ีไดรับการพัก
การลงโทษเปนจํานวนมากจํานวนเจาหนาท่ียอมไมเพียงพอ รวมท้ังความไมม่ันใจในตัวของ
นักโทษท่ีหากไดรับการพักการลงโทษแลวจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพัก 
การลงโทษไดกําหนดไวและอาจมีการหนีจากการพักการลงโทษ แตหากมองถึงประโยชนในการ
พักการลงโทษนั้นเม่ือนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษถูกปลอยตัวไปซ่ึงเขาเหลานั้นจะถูกกําหนด
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เง่ือนไขตางๆท่ีจะตองปฏิบัติ อันทําใหรัฐสามารถกําหนดเง่ือนไขตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกนักโทษ
ท้ังในแงการฟนฟูหรือการปรับตัวเขากับสังคม ยอมเปนมาตรการท่ีเหมาะสมที่สามารถนํามาปรับ
ใชใหประโยชนไดอยางดียิ่ง 
 จากปญหาดังกลาวขางตน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดและปองกันการกระทําความผิดซํ้าและปญหานักโทษลนเรือนจําจึงจําเปนจะตองพัฒนา
ระบบและวิธีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดใหเหมาะสมกับผูกระทําความผิด มาตรการในการใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส (electronic monitoring) จึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีในปจจุบันนานาอารยะ
ประเทศนํามาใชกําหนดเปนเง่ือนไขสําหรับการไดรับการพักการลงโทษของนักโทษ เพื่อ
ตรวจสอบความประพฤติของนักโทษผูท่ีไดรับโอกาสใหออกไปใชชีวิตนอกเรือนจําและยังสามารถ
ปองกันไมใหเกิดการกระทําความผิดซํ้าไดอีกดวยโดยใชเทคโนโลยีนี้ในการสอดสองผูกระทํา
ความผิดซ่ึงในปจจุบันไดมีการใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถระบุตําแหนง
ของผูถูกสอดสองได อีกท้ังสามารถบอกเวลาในแตละสถานท่ีท่ีผูกระทําความผิดเดินทางไป จํากัด
บริเวณ ติดตามตัวและติดตามดูชีวิตประจําวันไดผานทางจอควบคุม การใชเคร่ืองมือนี้สามารถลด
จํานวนผูตองขังในเรือนจําไดในลักษณะของการพักการลงโทษ และปองกันการกระทําความผิดซํ้า
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะผูกระทําความผิดจะรูสึกเหมือนถูกจับตาดูตลอดเวลา  ลดคาใชจายใน
ดานการคุมประพฤติ สรางความม่ันใจและความปลอดภัยใหแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การพักการลงโทษของประเทศไทยนั้น คือการปลอยนักโทษออกจากเรือนจํากอนครบ
กําหนดโทษจําคุกท่ีศาลไดพิพากษาโดยคณะกรรมการพักการลงโทษนั้นสามารถกําหนดเงื่อนไข
ตางๆ ในระหวางพักการลงโทษได โดยนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษดังกลาวจะตองอยูในชวง
คุมประพฤติ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 43 กําหนดใหนักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดรับ
การพักการลงโทษตามมาตรา 32(5) หรือนักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32 
(6) หรือ (8) และถูกปลอยตัวไปกอนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ันตองปฏิบัติตนโดย
เครงครัดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวสําหรับความประพฤติของตน กลาวคือกรณีท่ีนักโทษถูกปลอยตัว
กอนกําหนด ราชทัณฑมีอํานาจในการกําหนดการคุมประพฤติตอไปไดโดยสามารถกําหนดเง่ือนไข
ตามท่ีเห็นสมควรท่ีกฎหมายใหอํานาจไว ถาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นขอหนึ่งขอใดนักโทษเด็ดขาด
ผูนั้นอาจถูกจับมาอีกโดยมิตองมีหมายจับหรือหมายจําคุกและนํากลับเขาจําคุกตอไปตามกําหนด
โทษท่ียังเหลืออยู ซ่ึงหากมองถึงลักษณะดังกลาวแลวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 89/2(3) ท่ีบัญญัติใหศาลมีอํานาจมีคําส่ังใหจําคุกผูซ่ึงตองจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ี
ไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามท่ีระบุไวในหมายศาลท่ีออก
ตามคําพิพากษานั้นหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีตองโทษจําคุกเกินสามสิบปข้ึนไปหรือจําคุกตลอด
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ชีวิต ซ่ึงเปนการจําคุกโดยสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใชเรือนจําตอจากการจําคุกท่ีเรือนจําโดยเปนการจําคุกโดย
วิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงตอมาไดมีการประกาศกฎกระทรวงโดยมีตอนหนึ่งไดระบุวา การจํากัดการเดินทาง
และอาณาเขต ใหหมายความรวมถึง คําส่ังศาลใหจําคุกโดยวิธีการหามออกนอกเคหสถานหรือ
สถานท่ีอ่ืนใดในชวงเวลาที่กําหนดโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้น จะเห็นไดวามีลักษณะท่ี
คลายคลึงกับการพักการลงโทษเปนอยางมาก จึงเห็นสมควรควรศึกษาแนวคิดและท่ีมาดังกลาว
รวมทั้ง ระบบการพักการลงโทษของไทย และการพักการลงโทษโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
เพ่ือชวยในการสอดสองของกฎหมายตางประเทศ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
ตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและท่ีมาของกฎหมายการสอดสองผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส 
 2. เพื่อศึกษาและทราบหลักเกณฑการสอดสองนักโทษท่ีไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจํา
กอนครบกําหนดโทษจําคุกโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสและหลักเกณฑในการพักการลงโทษตาม
กฎหมายไทย 
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบหลักเกณฑการสอดสองนักโทษท่ีไดรับการปลอยตัวออกจาก
เรือนจํากอนครบกําหนดโทษจําคุกโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสและหลักเกณฑในการพักการ
ลงโทษตามกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทย 
 4. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางที่เหมาะสมของการสอดสองนักโทษท่ีถูกจําคุกโดยวิธีการอ่ืน
ท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
89/2(3) และการพักการลงโทษใหแกนักโทษซ่ึงตองถูกคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ
มาตรา 43 โดยใชเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส 
 
1.3 สมมติฐาน 
 ระบบการพักการลงโทษเปนการปลดปลอยนักโทษออกไปสูสังคมโดยมีเง่ือนไขใน
การคุมประพฤติเพื่อใหนักโทษเหลานั้นสามารถฟนฟูตนเองและออกไปสูสังคมไดอยางเรียบรอย 
แตในการพักการลงโทษนั้นก็ยังมีขอขัดของหลายประการซ่ึงหากมีการนํามาตรการการใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อชวยในการสอดสองนักโทษ (Electronic Monitoring) ท่ีอยูในระหวางพัก
การลงโทษนั้นจะสามารถดูแลนักโทษมิใหกลับมากระทําผิดซํ้า ปองกันการหลบหนี และยังมีความ
ปลอดภัยตอสังคม ทําใหนักโทษมีโอกาสไดรับการพักการลงโทษเพ่ิมข้ึน ดังนั้นเห็นวาหากไดมี
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การปรับปรุงจะทําใหระบบการพักการลงโทษของไทยสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับนักโทษแตละบุคคล ซ่ึงมาตรการดังกลาวเปนมาตรการท่ีเหมาะสมและสามารถนํามา
ปรับใชใหสอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมของไทยได 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาเพื่อเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาจะศึกษาถึงความเปนไปได และผลดี
ผลเสีย ในการนําเครื่องมืออิเลคทรอนิกสมาใชกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ โดยเร่ิมศึกษา
จากพื้นฐานแนวความคิด ทฤษฎีท่ีใชในการลงโทษ ทฤษฎีท่ีใชในการพักการลงโทษ ตามกฎหมาย
ไทยในปจจุบัน โดยศึกษาเฉพาะภายในขอบเขตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พระราชบัญญัติราชทัณฑเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายตางประเทศท่ีบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการ 
การสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการลงโทษเพ่ือนํามาปรับใชตามความ
เหมาะสมกับประเทศไทย 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 การดําเนินการศึกษานี้ใชวิธีการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบเอกสาร (document 
research) ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยทําการคนควาขอมูลท้ังจากหนังสือ บทความ 
รายงานวิจัย เอกสาร เว็บไซต วิทยานิพนธ พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการนําเคร่ืองมือ
อิเลคทรอนิกสมาใชสอดสองนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษท้ังของประเทศไทยและ
ตางประเทศ  
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงแนวความคิดและท่ีมาของกฎหมายการสอดสองผูตองโทษโดยใชเคร่ืองมือ
อิเลคทรอนิกส 
 2. ทําใหทราบหลักเกณฑการสอดสองนักโทษท่ีไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจํากอนครบ
กําหนดโทษจําคุกโดยใชเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสตามกฎหมายไทยและหลักเกณฑในการพักการ
ลงโทษ 
 3. ทําใหทราบและสามารถเปรียบเทียบหลักเกณฑการสอดสองนักโทษท่ีไดรับการปลอยตัว
ออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดโทษจําคุกโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสและการพักการลงโทษ
ตามกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
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 4. เพื่อทราบปญหา และแนวทางท่ีเหมาะสมของการสอดสองนักโทษท่ีถูกจําคุกโดยวิธีการอื่น
ท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2(3) 
และการพักการลงโทษใหแกนักโทษซ่ึงตองถูกคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑมาตรา 43 
โดยใชเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส 
 
 DPU



บทที่ 2 
แนวความคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 ในปจจุบัน แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษผูกระทําความผิดมีความเปล่ียนแปลงไป
จากอดีตเปนอยางมาก จากเดิมท่ีในอดีตเนนไปที่การแกแคนทดแทนเปนหลัก แตปจจุบันแนวคิด
ทางดานสิทธิมนุษยชนมีความโดดเดนและไดรับความสําคัญ ซ่ึงสงผลไปถึงสิทธิของผูตองโทษ 
ประกอบกับเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาทําใหเกิดแนวคิดและมาตรการใหมๆ ท่ีสามารถนํามา
ปรับใชกับการลงโทษผูกระทําความผิดไดอยางดี เพื่อใหมีการลงโทษท่ีเปนไปในลักษณะท่ี 
เหมาะสมกับความผิดท่ีไดกระทําและลักษณะของนักโทษแตละคน จึงไดมีการนําเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําความผิด ซ่ึงเปนหนึ่งในแนวคิดการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยไมใช
เรือนจํา ซ่ึงนานาอารยะประเทศท่ัวโลกกวา 50 ประเทศไดนําแนวคิดดังกลาวไปใช และไดมีการ
นําไปกําหนดเปนหลักการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ
ดวย  
  
2.1 แนวคิดในการลงโทษ 
 แนวความคิดในการลงโทษซ่ึงถือเปนหลักในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดต้ังแตอดีตมา 
ไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน ข้ึนอยูกับวาสังคมแตละยุคแตละสมัยนั้นเนนการปฏิบัติตอกันอยางไร 
แตเม่ือมีผูใดกระทําใหเกิดความเสียหายตออีกฝายหนึ่ง ไมวาจะเปนตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
ก็ตาม การลงโทษจะเปนไปในรูปแบบของการแกแคนตอบแทนความเสียหายท่ีผูถูกกระทําไดรับ
นั้น กระทํากลับไปในลักษณะเดียวกันหรือรายแรงยิ่งกวา แตหากฝายผูถูกกระทําผูดอยกวาหรือ
ออนแอกวาก็จะการแกแคนอาจเปนลักษณะลอบกระทํา หรือจําใจตองยอมโดยไมอาจโตตอบ
กลับไปได ยิ่งหากเปนกรณีท่ีเปนผูคนตางชุมชนกระทําตอกัน การแกแคนก็จะเปนไปในวงกวางจน
บางคร้ังไมอาจยับยั้งและอาจตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
     แตเม่ือสังคมมีความเจริญกาวหนา ท้ังในดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การลงโทษใน
ยุคตอมาจึงเปนในลักษณะท่ีรัฐเขามาเปนตัวกลางเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ เพื่อเปนการ
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคมท้ังเปนการคุมครองผูเสียหายและเพื่อใหเกิดความยุติธรรมข้ึน
และเปนการยุติการแกแคนกันเอง โดยถือวาผูกระทําผิดกออาชญากรรมข้ึนนั้นมิไดทําความเสียหาย
แกผู เสียหายเทานั้น แตยังทําความเสียหายทําลายความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

DPU



9 

ประชาชนและสังคมสวนรวมอีกดวย จึงตองเปนหนาท่ีของฝายบานเมืองเขาจับกุมและตัดสิน
ลงโทษดําเนินการตอผูกระทําผิดเพื่อใหสังคมปลอดภัย สวนวิธีการลงโทษก็จะใชมาตรการรุนแรง
ทารุณ เพ่ือเปนการขูขวัญใหหวาดกลัวและเข็ดหลาบและไมเอาเยี่ยงอยาง ซ่ึงถือเปนแนวความคิด 
ในการลงโทษท่ีถือปฏิบัติสืบมาจนถึงราวศตวรรษที่ 18 จึงไดมีการเรียกรองให มีการปรับปรุงการ
ลงโทษใหยุติธรรมและเหมาะสมกับการกระทําความผิด โดยมีสํานักอาชญาวิทยาตางๆ เสนอ
แนวความคิดในการลงโทษไวมากมาย อันเปนรากฐานและทําใหเกิดวิวัฒนาการในการลงโทษและ
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดจนนาํมาสูแนวความคิดและวิธีการลงโทษท่ีใชอยูในสมัยปจจุบันนี้  
 ศาสตราจารย  ฮารท1 แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  ศาสตราจารย  เ บ็น 2 และ
ศาสตราจารยฟลู3 โดย H.L.A.Hart ไดอธิบายวา โทษทางอาญาจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ 
5 ประการ   
 1)  โทษจะตองกอใหเกิดความทุกข  
 หมายถึง ผูไดรับโทษจะตองไดรับความทุกขอยางใดอยางหนึ่ง อาจเปนการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพทางรางกาย การไดรับความเจ็บปวดทางกาย (pain) หรือการสูญเสียทรัพยสิน หรืออ่ืนๆ 
 2)  โทษจะตองใชตอผูกระทําผิดกฎหมาย 
 หมายถึง ผูกระทําผิดกฎหมายเทานั้นท่ีจะตองถูกลงโทษ จะนําบุคคลอ่ืนท่ีมิไดกระทํา
ความผิดมารับโทษมิได 
 3)  โทษจะตองมีข้ึนเม่ือมีการกระทําผิดกฎหมาย 
 หมายถึง ตองมีการกระทําผิดกฎหมายเสียกอน จึงจะลงโทษได หากไมมีการกระทําผิด
กฎหมายก็ลงโทษไมได 
 4)  โทษจะตองเปนวิธีการซึ่งคนใดคนหนึ่งนอกจากตัวผูกระทําผิดนํามาใชกับผูกระทํา
ผิดนั้น หากผลรายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลนั้นเอง ไมนับเปนโทษทางอาญาตามนับนี้ 
 
                                                            

1  H.L.A.Hart .Punishment and Responsibility.London: Oxford University Press, 1982 pp. 4-5 (อางถึง
ใน สหธน รัตนไพจิตร, 2527).  ความประสงคของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช กฎหมาย
ลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  

2  S.I Benn. An Approach to the Punishment in Freedom and Responsibility ed by Herbert Morris. 
California: StanfornUniversity Press 1961 p. 517 5 (อางถึงใน สหธน รัตนไพจิตร, 2527).  

3  A. Flew. Definition of Punishment in Contemporary Punishment ed. By Rudolph J. Gerber and 
Patrick D.McAnany Notre Dame: University of Notre Dame Press 1972 pp. 31-37 5 (อางถึงใน สหธน  
รัตนไพจิตร, 2527). 
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 5)  โทษจะตองเกิดจากผูมีอํานาจที่จะกระทําใหเกิดผลรายนั้นข้ึนมาได  
 หมายถึง โทษน้ันตองผานกระบวนการตามกฎหมาย และผูมีอํานาจตามกฎหมายจึงจะ
เปนผูใหผลรายได 
 ศาสตราจารย โยฮันส แอนเดอนีส4 (Johannes Andenaes) อธิบายวา โทษอาญาจะตอง
ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ  
 1)  โทษเปนผลรายท่ีรัฐนํามาใชกับผูกระทําผิด ผลรายที่จะถือวาเปนโทษอาญาตาม
ความหมายนี้จะตองเปนโทษท่ีรัฐซ่ึงมีอํานาจนํามาใชกับผูกระทําผิด 
 2)  โทษตองมีข้ึนเม่ือมีการกระทําผิดกฎหมาย หากไมมีการกระทําผิดกฎหมายแลว
ไดรับผลราย ไมถือวาเปนโทษอาญาตามความหมายน้ี 
 3)  โทษเปนผลรายซ่ึงตองการตอบแทนใหผูกระทําผิด รูวาเปนผลรายท่ีไดรับจากรัฐ 
โดยตรงจากการกระทําผิด ไมใชผลรายท่ีเกิดข้ึนโดยออม 
 จากคํานิยามที่เหลานักวิชาการใหคําอธิบายไวนั้น พอสรุปไดวาโทษทางอาญาจะตอง
ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3ประการ คือ5 
 1.  ลักษณะภายนอกของโทษ โทษเปนผลรายซ่ึงตอบแทนผูกระทําผิดอันมีลักษณะ 
ท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดแกรางกายหรือผลอันไมพึงพอใจอ่ืนๆ เชน การสูญเสียเสรี ภาพทาง
รางกายหรือการสูญเสียทรัพยสิน ผลรายดังกลาวกระทําข้ึนเพื่อตอบแทนจากการท่ีผูกระทําผิดได
กระทําผิดกฎหมายโดยสมัครใจและมุงจะกระทําตอผูกระทําผิดเปนการเฉพาะตัว 
 2.  ผู มีอํานาจกําหนดโทษ ตองเปนบุคคลท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจลงโทษ ซ่ึงปกติ
จะเปนศาล และจะตองมีวิธีพิจารณาตลอดจนการลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 3.  ความประสงคของการลงโทษ ตองเปนการตอบแทนการกระทําผิดของผูกระทํา
อันมีลักษณะตําหนิผูกระทําวาไดกระทําในส่ิงท่ีไมสมควรในสังคมและไมควรกระทําอีก 
 2.1.1 ลักษณะท่ัวไปของโทษ 
 ลักษณะโดยท่ัวไปของโทษนั้นมีลักษณะสําคัญอยู 3 ประการ6ดังนี้ 

                                                            
4  Johannes Andenaes The General Part of the Criminal Law of Norway. London: Sweet & Maxwell 

Limited 1965, pp. 8-11 (อางถึงใน สหธน รัตนไพจิตร, 2527). 
5  จาก กฎหมายอาญา วาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย (น. 16), โดย ณรงค ใจหาญ, 2553,

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
6  จาก กฎหมายอาญา ภาค 1 (น. 875-886), โดย จิตติ ติงศภัทิย, 2525, กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
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 (1) โทษตองเปนไปตามกฎหมาย หมายความวา การจะลงโทษบุคคลใดจะตองมี
กฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นตองมีโทษ และโทษท่ีจะลงแกผูนั้นจะตองมีวิธีการและจํานวน
โทษซ่ึงเปนไปตามกฎหมายกําหนด หลักนี้เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันมาจาก
ภาษิตในภาษาละตินท่ีวา “Nulla Poena Sine Lege” หรือท่ีแปลเปนภาษาไทยวา “ไมมีโทษถาไมมี
กฎหมาย” ซ่ึงหลักนี้มีรับรองไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2วรรคแรก ท่ีวา “บุคคลจะตองรับ
โทษทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและ
กําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําผิดนั้นจะตองเปนโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย” 
 (2) โทษจะตองเปนไปโดยเสมอภาค หมายความวา การลงโทษบุคคลผูกระทําความผิด
ฐานใดฐานหนึ่งจะตองกระทําโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาผู นั้นจะมีความแตกตางกันในฐานะ
สภาพแวดลอมหรือปจจัยอ่ืน เม่ือกระทําผิดฐานเดียวกันจะตองไดรับโทษในอัตราเดียวกัน อยางไร
ก็ตาม โทษตองเปนไปโดยเสมอภาคนี้ไมจําเปนตองถึงขนาดท่ีวาทุกคนท่ีกระทําผิดฐานเดียวกัน
ตองรับโทษจํานวนเทากัน เพราะเปนดุลยพินิจของศาลที่จะกําหนดโดยคํานึงถึงพฤติการณหรือ
ความรายแรงแหงความผิดเปนรายคดีไป 
 (3)  โทษเปนเร่ืองเฉพาะตัว หมายความวา โทษนั้นจะเปนเร่ืองท่ีกระทําตอตัวผูกระทํา
ผิดโดยตรงเทานั้น จะไมมีการตกทอดไปยังทายาทดังเชนสิทธิและหนาท่ีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินตาม
กฎหมายมรดกดังนี้ เม่ือผูกระทําผิดถึงแกความตายโทษจึงเปนอันระงับไป ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา38 
 2.1.2 ทฤษฎีการลงโทษ 
 แนวคิดทฤษฎีในการลงโทษ หรือการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดนั้นมีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลาข้ึนอยูกับความเช่ือวาการกระทําความผิดนั้นเกิดจากสาเหตุใดและเหตุผลท่ีจําเปน
จะตองจัดการหรือปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในแตละยุคสมัยนั้น สังคมมีแนวคิดเปนไปในทางใด  
ซ่ึงทฤษฎีการลงโทษท่ีไดศึกษากันมี 4 ทฤษฎีใหญๆ คือ 
 (1) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทน (Retributive Theory) 
 ทฤษฎีนี้เห็นวาการลงโทษเปนส่ิงควรตองกระทําตอบุคคลท่ีกระทําความผิด ก็เพ่ือเปน
การแกแคนทดแทน อันเปนปฏิกริยาของสังคมที่มีตอพฤติกรรมของบุคคลที่กระทําการท่ีผิดตอ
กฎหมาย ก็เพื่อทดแทนความผิดท่ีบุคคลนั้นไดกอข้ึนมา และเพื่อรักษาความยุติธรรมและสภาพของ
สังคมไว โดยถือหลักตาตอตา ฟนตอฟน (an eye for an eye, a tooth for a tooth) ในแกแคนทดแทน
นี้เปนสภาวะธรรมชาติของคนทฤษฎีนี้มองวาบุคคลผูกระทําความผิดหรือฝาฝนกฏเกณฑของสังคม
จะตองไดรับการปฏิบัติกลับคืนในลักษณะเดียวกันกับท่ีบุคคลนั้นไดกระทําตอผูอ่ืน ซ่ึงทฤษฎีนี้ไม
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วากี่ยุคกี่สมัยก็ยังไดรับการยอมรับอยูเสมอ อาจเพราะเปนการมองวา เปนส่ิงท่ีสาสมท่ีสุดกับ
ความผิดท่ีผูกระทําไดกอใหเกิดข้ึน 
   หลักของการลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน คือ บุคคลผูกระทําความผิดหรือฝาฝน
กฏเกณฑของสังคมสมควรไดรับโทษเพราะเขาไดกระทําผิด และตองรับผิดชอบการกระทําของ
ตนเอง โทษตองเหมาะสมกับความรับผิด ความรับผิดมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับผลรายของการ
กระทําเจตนา ไมเจตนา หรือประมาท แรงจูงใจ พฤติการณแวดลอม เหตุเพิ่มโทษ ลดโทษ และเหตุ
บรรเทาโทษ กฎหมายอาญาจึงบัญญัติโทษข้ันสูง ข้ันตํ่า ซ่ึงทําใหกฎหมายมีความยืดหยุน และศาล
สามารถใชดุลพินิจกําหนดโทษไดตามความเหมาะสมหรือตามสมควร7  
 เหตุผลท่ีตองมีการลงโทษผูกระทําความผิดเพื่อเปนการทดแทนสําหรับความผิดท่ีได
กระทําหรือใหสาสมกับความผิดนี้ไดมีคําอธิบายในทางปรัชญาของ คานท (Kant) ซ่ึงเปน
นักปราชญชาวเยอรมัน ดังนี้ 
       คานท (Kant) ไดใหความเห็นวา เหตุท่ีตองลงโทษก็เนื่องจากวาผูนั้นกระทําความผิด 
การลงโทษจึงเปนการรักษาความยุติธรรมเอาไว โดยถือวาความยุติธรรมท่ีถูกละเมิดจะตองไดรับ
การทดแทน เพราะหากความยุติธรรมและสิทธิของมนุษยถูกทําลายลง ชีวิตของมนุษยก็จะไมมี
คุณคาอะไรเหลืออยูในโลกเลย การลงโทษผูกระทําความผิดจึงไมควรคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึน
ประการอ่ืนๆ ไมวาจะเปนผลท่ีจะเกิดกับตัวอาชญากรหรือตอสังคม แตคํานึงเพียงวาเม่ือมีการ
กระทําผิดก็ตองมีการลงโทษ เพราะกฎหมายอาญาเปนคําส่ังเด็ดขาด (The penal law is a categorical 
imperative) ท่ีจะตองทําเชนนั้น ในความเห็นของคานท โทษจึงเปนส่ิงจําเปนในทางความรู สึกผิด
ชอบ โทษเปนการตอบแทนความยุติธรรมท่ีถูกประทุษราย คานทไดยกตัวอยางใหเห็นโดยสมมุติวา
ในเกาะๆ หนึ่ง มีเหตุการณเกิดข้ึนซ่ึงทําให พลเมืองในเกาะนี้ทุกคนจําตองท้ิงเกาะน้ันไป ปญหามีวา
ถานักโทษซ่ึงจะตองถูกประหารชีวิตอยูในเกาะนั้นคนหน่ึง จะตองประหารชีวิตนักโทษนั้นกอนท่ี
ชาวเกาะจะละท้ิงเกาะน้ันไปหรือไม ความจริงถาชาวเกาะจะปลอยใหนักโทษประหารอยูในเกาะ
นั้นตอไป นักโทษนั้นก็จะไมเปนอันตรายตอชาวเกาะตอไปแลว แตกระน้ันคานทก็ยังเห็นวาชาว
เกาะจะตองดําเนินการประหารชีวิตนักโทษน้ันเสียกอน ท้ังนี้ เพื่อรักษาความยุติธรรมเอาไว เพราะ
ถาหากไมประหารชีวิตนักโทษนั้นก็เทากับยังไมไดตอบแทนความยุติธรรมท่ีถูกประทุษรายไป8 
 
 

                                                            
7  จาก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา  (น. 360-361), โดย ประธาน วัฒนวาณิชย, 2546, กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก. 
8  จาก หลักกฎหมายอาญา  (น. 122), โดย แสวง  บุญเฉลิมวิภาส,  2551, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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 (2) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือขมขูยับยั้งหรือแบบอรรถประโยชน (Utilitative Theory) 
 นักอาชญาวิทยาสํานักคลาสสิกซ่ึงมีซีซาร เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria) และ เจเรมี แบน
แธม (JeremyBentham)เปนผูนําเสนอทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน 
 โดยซีซาร เบ็คคาเรีย ซ่ึงเปนนักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียนคนสําคัญ ท่ีไดรับการยอมรับ
วาเปนตนกําเนิดของสํานักอาชญาวิทยาคลาสสิค ไดเขียนหนังสือชื่อ “อาชญากรรมและการ
ลงโทษ” (Crime and Punishment) เปนหนังสือความเรียง 99 หนา แบงเปน 42 หัวขอ โดยหนังสือ
ดังกลาวไดพูดถึงเร่ืองความทารุณแหงโทษในป ค.ศ 1764 โดยใหทัศนะไววา มนุษยนั้นมีเจตจํานง
อิสระ (Free Will) คือมีความเปนอิสระ มีสิทธิท่ีจะเลือกกระทําการ หรือไมกระทําการใดก็ได และ
มนุษยนั้นเปนสัตวโลกท่ี“มีพรอมดวยเหตุผล” (being rational)  ดังนั้นเม่ือมนุษยตัดสินใจทําอะไร
ลงไป ก็ยอมตองรับผลที่เกิดจากการกระทําของตน  โดยการใชมาตรการลงโทษผูกระทําผิดจะตอง
กระทําโดยเปดเผย รวดเร็ว และจําเปนเหมาะสมแกสถานการณโดยเฉพาะอยางยิ่งโทษทัณฑท่ีพึงจะ
ใชแกผูกระทําผิดนั้นควรจะไดควรจะไดคํานึงถึงสัดสวนความหนักเบาและความรุนแรงท่ีผูกระทํา
ผิดไดกระทําไปแลวเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาพิพากษาลงโทษ9 (Let Punishment Fit the 
Crime)  
 เจอรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดของเบคคาเรีย โดยมี
ความเห็นวาการสรางเสริมความชอบธรรมทางกฎหมายท่ีมีผลในทางปฏิบัติดวยนั้นจําเปนตองใช
หลักประสานประโยชนระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน กลาวคือ การลงโทษผูกระทําผิด
จําเปนตองคํานึงถึงหลักอรรถประโยชนสุขของสังคม โดยการใชมาตรการลงโทษแกอาชญากรตาม
สัดสวนแหงความเสียหายท่ีเกิดจากอาชญากรรมน้ันๆ ในลักษณะท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดอยาง
เพียงพอตอการขมขูหรือปรามมิใหผูอ่ืนเอาเย่ียงอยาง และเนื่องจากในการกระทําความผิดยอม
เกิดข้ึนจากความนึกคิดหรือความสมัครใจของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบัติโดยตนเอง ฉะนั้นการลงโทษ
แกผูกระทําผิดจึงเปนการผดุงไวซ่ึงความชอบธรรมท่ีสอดคลองกับแนวความคิดทฤษฎีเจตจํานง
อิสระ โดยจําตองหลีกเล่ียงการลงโทษผูกระทําผิดท่ีรุนแรงเกินกวาเหตุ การปองกันอาชญากรรมท่ีมี
ประสิทธิผลควรจะคํานึงถึงการควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและการใชมาตรการสงเสริมให
บุคคลมีความรูสึกผิดชอบสอดคลองกับหลักศีลธรรมและศาสนา โดยใชกระบวรการอบรมส่ังสอน 
และใหการศึกษา10           
 

                                                            
9  จาก หลักทัณฑวิทยา (น. 84), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 2528, (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ. 
10 แหลงเดิม. 
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 โดยเจเรมี เบนธัม ยังเสนออีกวา มนุษยนั้นจะกระทําการใด ยอมจะตองช่ังน้ําหนักถึง
ประโยชนท่ีจะไดรับ กับผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของตน หากประโยชนท่ีไดรับ มีมากกวา
โทษแลวก็จะตกลงใจท่ีจะกระทําความผิด ดังนั้นการลงโทษผูกระทําความผิด โทษท่ีจะลงนั้นควรท่ี
จะมากกวาประโยชนที่ไดรับจากการกระทําความผิดของตน หากเปนเชนนั้นแลว เขาก็จะลมเลิก
ความตั้งใจที่จะกระทําความผิด เพราะไมคุมคากับโทษท่ีจะไดรับ แนวคิดนี้ทําใหมีผลไปถึงการ
กําหนดโทษจากการกระทําความผิดตางๆ ท่ีรัฐไดบัญญัติกฎหมายท่ีเปนผลในการลงโทษท่ีหนัก
กวาความผิดท่ีผูกระทําไดทําไป ซ่ึงสงผลชวยใหเกิดการยับยั้งชางใจและปองกันอาชญากรรมได 
 (3) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟู (Rehabilitation) 
               ตามทฤษฎีนี้เช่ือวา การลงโทษน้ันตองมีการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดรวมดวย เพื่อให
กลับตัวเปนคนดี และเพ่ือไมใหผูกระทําผิดกลับมากระทําผิดซํ้า  รวมท้ังพยายามที่จะชวยให
ผูกระทําผิดกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางเปนปกติ ภายหลังจากที่เขาไดรับโทษแลว เพราะการท่ี
ลงโทษไปโดยท่ีเขาไมรูวาส่ิงท่ีไดกระทําลงไปน้ันเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง การลงโทษนั้นก็ไมไดมีผล
เปนการยับยั้งไมใหเขากระทําผิดอีก 
       เคทเวย (George F.Kirchway) ใหทัศนะวา 19 “...การลงโทษไมสามารถยับยั้ง ผูซ่ึง
หยอนความรับผิดชอบไดเพราะวาเขาไมรูถึงผลรายท่ีจะไดรับจากการกระทําผิด ไมสามารถท่ีจะ
ยับยั้งบุคคลวิกลจริตได เพราะวาเขาพยายามขัดแยงกับบรรทัดฐานของสังคมอยูแลว ไมสามารถ
ยับยั้งผูท่ีกระทําผิดดวยความฉลาดได เพราะวาเขายอมไมคิดวาจะถูกจับได ไมสามารถยับยั้งผูซ่ึง
กระทําความผิดโดยกะทันหันได เพราะวาแรงกระตุนใหกระทําผิดมีเร็วกวาท่ีจะคิดถึงเหตุผล  
ถาการลงโทษไมสามารถยับยั้งบุคคลเหลานี้ไดแลว แลวใครกันท่ีการลงโทษจะยับยั้งได ก็คงจะมี
แตบุคคลซ่ึงมีมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและไมละเมิดกฎหมายอยูแลว ซ่ึงไมจําเปนตองอาศัยการ
ลงโทษเพื่อเปนการยับยั้งมาขูเลย...”11 
    ผูให คําจํากัดความในเ ร่ืองการแกไขผูกระทําผิดเปนทานแรก  คือนักวิชาการ 
ชาวอเมริกัน ช่ือศาสตราจารยเอเลน ซ่ึงพอสรุปหลักการไดวาทฤษฎีการแกไขผูกระทําผิดนี้ เปนการ
รวมเอาแนวคิดหลายแนวคิดไวดวยกัน แตมีส่ิงหนึ่งท่ีเห็นพองกันวา พฤติกรรมมนุษยนั้นเปนผลท่ี
สืบเนื่องมาจากอดีต เหตุเหลานี้เปนเพียงสวนหน่ึงของสภาพทางธรรมชาติของมนุษย ดวยประการ
นี้จึงเปนหนาท่ีของนักวิทยาศาสตรท่ีจะตองคนควาหาคําอธิบายวา เหตุผลเหลานี้มีความเปนมา
อยางไร ความรูท่ีไดมาจากการศึกษาถึงพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากอดีตนี้ จะทําใหมนุษยสามารถ 
 
                                                            

11 Giles Playfair and Derirck Singeton.Crime, Punishment and Cure.London: The Camelot Press Ltd. 
1965, pp. 95-96 (อางถึงใน สหธน รัตนไพจิตร น. 59-60). 
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ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรควบคุมพฤติกรรมมนุษยได และท่ีเห็นเปนลักษณะเดนชัดของทฤษฎีนี้คือ 
วิธีการทั้งหลายที่จะนํามาปฏิบัติตอผูตองโทษนี้ จะตองมีสภาพเปนตัวบําบัดตัดโอกาส หรือจํากัด
ความสามารถในการกระทําความผิด วิธีการเหลานี้จะตองเปนตัวกําหนดใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมของผูตองโทษเพื่อความสุข ความพึงพอใจของผูนั้นและเพ่ือปองกันสังคมจาก
อาชญากรรมอันจะพึงมีข้ึน12 
  โดยทฤษฎีนี้เห็นวาการลงโทษตอง ควรเนนท่ีการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเปน
รายบุคคลและโทษก็ตองเหมาะสมกับแตละบุคคล ข้ึนอยูกับสาเหตุและลักษณะแหงการกระทํา 
รวมท้ังพ้ืนฐานจิตใจของผูกระทําผิดแตละคน การแกไขฟนฟูเนนการวิเคราะหหาสาเหตุของการ
กระทําผิด เพื่อผูกระทําความผิดจะไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก ซ่ึงเปนท่ีมาของหลักการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิดเปนรายบุคคล(individualization)  
 (4) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเปนการตัดโอกาสไมใหกระทําความผิดอีก (Incapacitation) 
 การตัดโอกาสในการกระทําความผิด เปนการลงโทษในลักษณะท่ีตัดโอกาสของ
ผูกระทําความผิด ท่ีจะกลับมากระทําความผิดซํ้า หรือไมอาจจะกระทําความผิดไดอีกตอไปเชนการ
จําคุก  สําหรับการประหารชีวิตนั้นเปนการตัดโอกาสกระทําผิดไดอยางไดผลท่ีสุด เพราะเขาจะไมมี
โอกาสกลับมากระทําความผิดไดอีกตอไป 
             การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสกระทําผิดมีวัตถุประสงคท่ีจะปองกันมิใหผูกระทําความผิดได
กระทําความผิดซํ้าหรือมีการประทุษรายตอสังคมอีกตอไป จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการ
ลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทําผิดนี้จะคลายกับวัตถุประสงคของการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้ง คือ เพื่อ
ปองกันอาชญากรรมในอนาคต แตการลงโทษเพ่ือขมขูยับยั้งมุงใหผูกระทําและบุคคลอ่ืนเกิดความ
กลัวไมกระทําผิดอีกแตการลงโทษเพ่ือการตัดโอกาสมุงปองกันการกระทําผิดโดยทําใหผูกระทําผิด
หมดโอกาสท่ีจะกระทําผิดข้ึนมาอีก13 
 2.1.3 แนวความคิดวาดวยการบังคับโทษ 
  การบังคับโทษเปนมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับโทษจําคุกและโทษกักขังหรือ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงกฎหมายวาดวยการบังคับโทษเปน
กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมาเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติในการท่ีจะจัดการกับผูกระทําความผิดในข้ันตอน
สุดทายของกระบวนการยุติธรรมหลังจากศาลได ตัดสินวาผู กระทําผิดมีความผิดและกําหนดโทษ
แกเขาแลว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษในท่ีสุด 

                                                            
12  จาก ทฤษฎีอาญา  (น. 92) โดย  อภิรัตน เพ็ชรศิริ. 
13  จาก หลักการวิเคราะหระบบงานราชทัณฑ (น. 25) โดย นัทธี จิตสวาง, 2545,  กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูล

สงเคราะห กรมราชทัณฑ. 
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 2.1.3.1 วัตถุประสงคของการบังคับโทษท่ีสําคัญมีดังนี้14 
 (1)  เพื่อใหมีการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม  
 มุงเนนการดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ซ่ึงเปนขอสําคัญท่ีสุด เพราะเมื่อมีการลงโทษจําคุกจนครบระยะเวลาแลว ผูกระทําผิดนั้น 
ก็จะออกมาดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง ดังนั้น การลงโทษจําคุกจะตองหลีกเล่ียงผล
เสียหายในการบังคับโทษจําคุกคือ ตองไมทําลายบุคลิกภาพของคนปกติและตองสอดคลองกับหลัก
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญอยูบนพื้นฐานของการบังคับโทษ หลักความใกลเคียงของ
ชีวิตภายในและภายนอกเรือนจํา และนักโทษทุกคนมีโอกาสเขาสูสังคม การลงโทษอยางมีเหตุผล
ยอมไมลงโทษเพียงเนื่องจากวาได มีการกระทําผิดข้ึนมาเทานั้น เพราะส่ิงใดเกิดข้ึนแลวไมอาจ 
แก ไขให กลับเปนดั่งเดิมได แตเขายอมลงโทษโดยคํานึงถึงอนาคต เพ่ือใหท้ังผูท่ีกระทําความผิด
เองและผูท่ีรูเห็นวาผูกระทําความผิดถูกลงโทษ ไมกระทําความผิดข้ึนอีก โดยสรุปหลักเกณฑ
พื้นฐานการบังคับโทษท่ีตองนํามาใชดังนี้ 
  1)  หลักความใกลเคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจํา กลาวคือ รัฐตองบริหาร
จัดการตางๆ เกี่ยวกับการบังคับโทษจําคุกโดยให การใชชีวิตของผูตองโทษมีความใกลเคียงกับการ
ใชชีวิตของบุคคลนั้นภายนอกเรือนจํา มิฉะนั้นจะทําใหผูตองโทษเสียบุคลิกภาพของการอยูรวมกัน
ทางสังคมภายนอกไป ไมสามารถกลับคืนสูสังคมได 
  2)  หลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคับโทษ หมายความวา มาตรการหรือกลไกตางๆ ในการ
ลงโทษและบังคับโทษตองหลีกเล่ียงผลเสียจากการบังคับโทษ อันเปนการทําลายบุคลิกลักษณะของ
ความเปนมนุษย เชน การลงโทษดวยวิธีโหดรายรุนแรง 
  3)  หลีกเล่ียงไมใหผูกระทําผิดไดประสบกับส่ิงท่ีทําลายคุณลักษณะประจําตัวของคน
คนนั้นกลาวคือ เม่ือผูกระทําผิดถูกคุมขังในเรือนจํา ยอมเส่ือมเสียฐานะชื่อเสียงในสายตาคนท่ัวไป 
ทําใหโอกาสและกําลังใจท่ีจะกลับตัวเปนคนดีนอยลง ประกอบกับระหวางท่ีถูกคุมขัง ผูกระทําผิด
จะตองอยูปะปนกับผูกระทําผิดท่ีเปนอาชญากรอาชีพ ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถครอบงําผูอ่ืนไดโดยงาย 
วิธีการปองกันไดแก 
   ก. การปลอยตัวผู กระทําผิดโดยไมลงโทษจําคุก โดยเฉพาะโทษจําคุกระยะส้ัน เพื่อ
หลีกเล่ียงการจําคุกโดยไมจําเปน 

                                                            
14 จาก “ปญหาการบังคับโทษจําคุกในประเทศไทย, ”  โดย ธานี วรภัทร, (2548, กรกฎาคม-ธันวาคม ),

วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, 2 (5), น. 65-68.  
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   ข.  การปลอยตัวกอนครบกําหนดโทษจําคุก เปนอํานาจของทางราชทัณฑท่ีจะ
พิจารณา ปลอยตัวผูกระทําผิดกอนครบกําหนดโทษหากเห็นวาเหมาะสม ในอันท่ีจะมีชีวิตอยูใน
สังคมของผูนั้นจะเส่ือมทรามลงหากยังคงอยูในเรือนจํา 
   ค.  การแยกประเภทนักโทษ เชน แยกโดยพิจารณาอายุผูกระทําผิดคร้ังแรก 
 4) หลักการคืนคนดีสูสังคม การบังคับโทษมุงผลสําเร็จในการสรางจิตสํานึกอันดี 
ความรู ผิดชอบช่ัวดี ใหเกิดข้ึนกับผูตองโทษใหได 
  (2) เพื่อเปนการคุมครองสังคม  
  การบังคับโทษมุงจะคุมครองสังคมเม่ือเปนท่ีแนชัดแลวโดยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด ในสวนของการบังคับโทษก็จะจํากัดเสรีภาพของนักโทษ 
ผูนั้นเพื่อเขาสูมาตรการในการแกไขชนิดตางๆ ตามระยะเวลาท่ีสมควรโดยพิจารณาจากเหตุปจจัย
ตางๆ เกี่ยวกับความบกพรองของนักโทษนั้นให เปนไปตามแผนการบังคับโทษ เม่ือบําบัดรักษาเปน
ปกติดีแลวจึงปลอยให บุคคลผูนั้นกลับเขาสูสังคมวัตถุประสงคของการบังคับโทษจึงเปนการ
คุมครองสังคมหรือแก ไขพฤติกรรมช่ัวของคนท่ีทําผิดกฎหมายอาญาใหเปนคนดีของสังคม 

  (3) ปรับปรุงแก ไขพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย  
  การบังคับโทษมุงยกระดับสามัญสํานึกและพฤติกรรมทีตกตํ่าของผูกระทําความผิดให
ข้ึนมาสูระดับปกติ โดยหลักการท่ีวามนุษยเปนประดิษฐกรรมท่ีธรรมชาติสรางข้ึนเปนพิเศษให
สามารถเรียนรูส่ิงใหมๆ ได และสามารถพัฒนาเปล่ียนนิสัยและพฤติกรรมได จึงตองมีการสงเสริม
คุณคาในตัวบุคคล สงเสริมความสามารถของบุคคล ตองแสดงผลลัพธของความคิดและการกระทํา
รวมท้ังผลลัพธทางเศรษฐกิจสําหรับความเปนไปไดในการหาเล้ียงชีพเพื่อชดเชยจุดออนหรือส่ิง
บกพรองของแตละคน ซ่ึงการบําบัดปรับปรุงแก ไขนี้นักโทษแตละคนจะไมมีเหมือนกัน ตองมีการ
วิเคราะหสาเหตุและวางแผนการบังคับโทษเปนรายๆ ไป อันจะยังผลสุดทายใหเกิด คือ เม่ือนักโทษ
พนโทษแลวจะไมกระทําความผิดซํ้าอีก 
 2.1.3.2 ปญหานักโทษลนเรือนจํา 
  ในปจจุบันเนื่องจากสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสถิติ
อาชญากรรมใหเพิ่มสูงข้ึนเปนอยางมาก เพราะเนนดานการบริโภคเปนหลัก ทําใหมนุษยตองหา
ปจจัยทางดานกําลังทรัพยมาเพื่อเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน เด็กและเยาวชนหางศาสนา ไมได
รับการอบรมจากผูปกครองเน่ืองจากตองเสียเวลาไปกับการทํางานเพ่ือนําเงินมาใชจายในครอบครัว 
ท้ังปญหาเด็กและเยาวชนท่ีไมไดรับการศึกษา ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหมนุษยกออาชญากรรมท้ังส้ิน 
เม่ือบุคคลท่ีตัดสินใจท่ีจะกระทําความผิดอาชญากรรม รัฐก็มีความจําเปนท่ีจะตองจัดการกับบุคคล
ผูกระทําความผิด ซ่ึงเม่ือเขาสูกระบวนการยุติธรรม และศาลไดตัดสินลงโทษแลว โทษท่ีลงแก
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ผูกระทําผิดนั้นสวนใหญก็เปนโทษจําคุกท้ังส้ิน ยิ่งในปจจุบันปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญท่ีสุด
ท่ีมีการกระทําความผิด อาจเพราะคุมคากับการที่ไดกระทําความผิดไป สงผลใหนักโทษยาเสพติด 
ท่ีถูกพิพากษาใหลงโทษจําคุกนั้น เม่ือเทียบปริมาณประชากรในเรือนจําท้ังหมดในประเทศไทยแลว 
นักโทษยาเสพติด มีจํานวนเกินคร่ึงของประชากรนักโทษท้ังหมด แมศาลจะมีโอกาสใช ดุลยพินิจ
ในการเล่ียงไมลงโทษโทษจําคุกแกผูกระทําผิดหากเปนความผิดท่ีมิใชความผิดรายแรง มิใชเปนการ
กระทําโดยจงใจให เกิดความเสียหาย หรือเปนการกระทําผิดคร้ังแรกก็ตาม แตการท่ีผูกระทําผิด 
ไมวาจะเปนคดีเล็กนอยหรือคดีใหญ คดีคายาเสพติดหรือคดียาเสพติด คดีท่ีมีคําพิพากษาเด็ดขาด
แลว หรือคดีท่ีอยูในอุทธรณฎีกา จะถูกสงเขาเรือนจําเปนสวนใหญ ยอมสงผลใหใหประเทศไทยมี
จํานวนผูตองขังเพิ่มมากข้ึน 
    เม่ือมีนักโทษอยูในเรือนจํามากเกินกวาปริมาณท่ีเรือนจําสามารถรองรับได การที่
ผูตองขังตองใชชีวิตอยูในเรือนจําอยางแออัด ท้ังกิน นอน และถายรวมกัน ยอมสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของผูตองขัง ซ่ึงโรคท่ีเปนปญหาคือ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) วัณโรค โรค
ผิวหนังทุกชนิด โรคติดตอตางๆ ซ่ึงปญหาโรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS)นั้นสวนใหญเกิดจาก
พฤติกรรมรักรวมเพศในเรือนจํา สวนปญหาของวัณโรคหรือโรคผิวหนังเม่ือผูตองขังตองอยูกัน
อยางแออัดเม่ือมีผูปวยเกิดข้ึนก็ยอมสัมผัสและติดตอกันไดงายข้ึนและกระจายสูผูตองขังคนอ่ืน 
ทําใหจํานวนผูปวยเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว 
  การท่ีประชากรผูตองขังมีเปนจํานวนมาก ทําใหไดรับการดูแลไมท่ัวถึง ท้ังทางดานการ
ดูแลรักษา การฟนฟู การควบคุมผูตองขังท่ีมีปญหาก็ทําไดยากเนื่องจากเจาหนาท่ีราชทัณฑมีไม
เพียงพอ เกิดปญหานักโทษกดข่ีขมเหงรังแก หรือขมขืนกันเอง อีกท้ังนักโทษมีการถายทอด
พฤติกรรมท่ีไมดีระหวางกัน เรียนรูวิชาโจรกันเอง ทําใหเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย   
 
2.2 แนวคิดในการพักการลงโทษ 
 2.2.1 ความหมายของการพักการลงโทษ 
 การพักการลงโทษนั้นนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวไมแตกตางกันมากนัก 
โดยมีความหมายท่ีนาสนใจดังนี้ 
 การพักการลงโทษ คือ การปลดปลอยนักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับโทษจําคุกในเรือนจํามา
กอนแลวสวนหนึ่งใหไดรับความเปนอิสระไปอยูภายนอกเรือนจําหรือทัณฑสถานกอนครบกําหนด
โทษ ตามหลักการปลดปลอยท่ีมีเง่ือนไขและภายใตการสอดสองดูแลของพนักงานคุมประพฤติ
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการพักการลงโทษ หรือเปนวิธีการปลอยตัวผูตองขังซ่ึงถูกลงโทษจําคุกตาม
กําหนดเวลาท่ีศาลพิพากษาไวสวนหนึ่งแลวกอนครบกําหนดโทษ แตการปลอยนี้เปนการปลอยโดย
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มีเง่ือนไขภายใตการดูแลและแนะนําของพนักงานคุมประพฤติ และเจาหนาท่ีมีสิทธิจับกุมตัว
กลับคืนเขาคุมขังไดอีก หากผูไดรับการพักการลงโทษกระทําผิดเง่ือนไขการพักการลงโทษ โดยนัย
นี้จึงกลาวไดวา การพักการลงโทษเปนการปลอยผูตองขังออกจากเรือนจําและทัณฑสถานกอนครบ
กําหนดโทษโดยมีเงื่อนไขปฏิบัติอยางเครงครัด หากปฏิบัติผิดเงื่อนไข  
ก็จะตองถูกจับตัวสงมาควบคุมอีกจึงเทากับเปนการชวยใหผูตองขังมีโอกาสกลับสูฐานะของบุคคล 
ธรรมดาไดเร็วกวาปกตินั่นเอง15  
 การพักการลงโทษนั้น เปนการปลดปลอยนักโทษออกไปกอนครบกําหนดโทษตามคํา
พิพากษาศาลภายใตเง่ือนไขการคุมประพฤติท่ีกําหนด ซ่ึงหากผูไดรับการพักการลงโทษฝาฝน
เง่ือนไขในการสอดสองความประพฤติในระยะเวลาท่ีกําหนดไวแลว ผูนั้นจะตองถูกเพิกถอนการ
พักการลงโทษและถูกนําตัวกลับไปรับโทษสวนท่ียังเหลืออยูตอไปจนครบกําหนดโดยไมตองมีการ
ฟองรองพิจารณากันใหมอีก  การพักการลงโทษนี้เหมือนเปนการทดลองปลอยผูตองขังไปเพื่อ
พิสูจนวาจะสามารถปรับตัวให เขากับสังคมไดเพียงใดหรือไม16 
 2.2.2 วัตถุประสงคของการพักการลงโทษ 
 การพักการลงโทษเปนมาตรการหลักสําหรับปฏิบัติตอผูกระทําผิด และเปนวิธีการ
ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑอีกรูปแบบหนึ่งท่ีกําหนดใหเรือนจําและทัณฑสถาน นํามาใชปฏิบัติ
ตอผูตองขังในชุมชนโดยใหสังคมเขามามีสวนรวม  เพื่อตองการแกไขฟนฟูสภาพจิตใจผูตองขังให
มีความพรอมท่ีจะประพฤติตนเปนพลเมืองดี  สามารถประกอบอาชีพสุจริต  และอยูรวมกับผูอ่ืนได
ดวยดีภายหลังพนโทษ 
              ดังนั้น จุดมุงหมายหลักของการพักการลงโทษคือ17  
 1)  ปองกันสังคมโดยการ 
 ใหผูกระทําผิดนั้นเองถูกควบคุมตัวอยูในทัณฑสถานในระยะเวลาหนึ่ง และเม่ือไดมี
การปลอยตัวออกมาโดยการพักการลงโทษแล ว ก็จะยังตองอยูภายใต มาตรการในการสอดสอง
ดูแลของเจาหนาท่ีและมีเง่ือนไขในการควบคุมความประพฤติพรอมกับมาตรการบังคับเม่ือมีการ
ละเมิดเง่ือนไขดังกลาว  

                                                            
15   หลักทัณฑวิทยา (น. 526).  เลมเดิม.  
16  จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  เอกสารประกอบการบรรยาย (น. 134), โดย สุวิทย  น่ิมนอย, เดชา 

ศิริเสริญ, อัษฎางค ปาณิกบุตร, 2522, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
17 อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย พรเลิศ  ศักด์ิสงวน, 

2555, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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 2)  แกไขฟนฟูผูกระทําความผิดโดยการใหผูกระทําผิดออกจากเรือนจํากอนกําหนดโดย
จะทําใหไมตองจําคุกเปนระยะเวลายาวนานเกินไปอันจะทําใหเขาไดเรียนรูและถายทอดลักษณะ
นิสัยการประกอบอาชญากรรม และการปลอยตัวนั้นเขาก็จะอยูภายใตการสอดสองดูแลและการ
ชวยเหลือของเจาหนาท่ี ซ่ึงจะชวยในการปรับตัวเขากับสังคมภายนอกและเรียนรูท่ีจะอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอีกคร้ังหนึ่ง 
 2.2.3 ประโยชนของระบบพักการลงโทษ 
 1.  เปนผลดีสําหรับตัวนักโทษ  เปนการลดปญหาความกดดันทางจิตใจ โดยเฉพาะ
ผูตองขังท่ีตองโทษระยะยาว  ผูตองขังท่ีไมตั้งใจกระทําผิดหรือกระทําผิดเพราะความประมาท  
ทําใหไดรับการปลดปลอยในเวลาอันเหมาะสมเม่ือไดรับโทษจําคุกมาพอสมควรแลว นักโทษท่ี
ไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติซ่ึงถือวาเปนระยะหัวเล้ียวหัวตอ จะไดมีโอกาสปรับตัวใหเขากับ
ครอบครัว ญาติพี่นอง และสังคมภายนอกไดอยางปกติสุข อันเปนการปองกันการกระทําผิดซํ้าได
อีกทางหนึ่ง 
 2. เปนผลดีตอสังคม สังคมจะปลอดภัยจากผูพนโทษมากข้ึน เพราะนักโทษเหลานี้เปน
นักโทษท่ีมีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและฝกวิชาชีพ หลังจาก
ปลอยตัวพักการลงโทษออกจากเรือนจําแลวยังตองอยูภายใตการควบคุม ความประพฤติของ
พนักงานคุมประพฤติอีกระยะหนึ่งจนกวาจะครบกําหนดโทษตามคํา พิพากษาศาล หากออกมาแลว
ไมประพฤติปฏิบัติตนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอาจถูกนําตัวกลับเขาคุมขังยังเรือนจําตามเดิม 
 3.  เปนผลดีตอทางราชการ 
               3.1  เปนการแกปญหาผูตองขังลนเรือนจําวิธีหนึ่ง โดยไมจําเปนตองเพ่ิมจํานวน
เจาหนาท่ีหรือเพ่ิมจํานวนเรือนจําเพื่อใหเพียงพอกับจํานวนผูตองขังท่ีเพิ่มข้ึน 
               3.2 การปลอยผูตองขังออกสูสังคมภายนอกดวยการคุมประพฤติกอนพนกําหนด
โทษ ทําใหประหยัดงบประมาณแผนดิน โดยเฉพาะคาอาหารในการเล้ียงดูผูตองขังถึงปละสิบกวา
ลานบาท ท้ังนี้ ยังไมรวมถึงคาเคร่ืองนุงหม คารักษาพยาบาล คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
 2.2.4 รูปแบบขององคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาพักการลงโทษ18 
 ในปจจุบันปรากฏรูปแบบของผูทําหนาท่ีพิจารณาพักการลงโทษเปนลักษณะใหญๆ 
2ลักษณะ ไดแก รูปแบบท่ีใหฝายบริหารเปนผูพิจารณาพักการลงโทษและรูปแบบท่ีให ศาลเปน 
ผูพิจารณาพักการลงโทษ  
 
 
                                                            

18  แหลงเดิม. 
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  2.2.4.1 รูปแบบของการพักการลงโทษโดยฝายบริหาร 
  การพักการลงโทษโดยฝายบริหารนั้นมักจะกระทําในรูปแบบของคณะกรรมการ 
เนื่องจากคณะกรรมการนั้นจะเปนการรวมตัวของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ซ่ึง
เปนประโยชนตอการพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ และยังกอให เกิดการถกเถียงโตแยงจนได ขอสรุปของ
การตัดสินใจในที่สุด สําหรับคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีพิจารณาพักการลงโทษน้ียังแบงออกเปน
สองรูปแบบใหญๆ คือ คณะกรรมการลงโทษซ่ึงมาจากหนวยงานทางราชทัณฑและคณะกรรมการ
ลงโทษซ่ึงไมสังกัดหนวยงานทางราชทัณฑ 
 (1) คณะกรรมการพักการลงโทษซ่ึงมาจากหนวยงานราชทัณฑ 
คณะกรรมการพักการลงโทษซ่ึงมาจากหนวยงานราชทัณฑนั้น จะสามารถเขาใจถึงกระบวนการ 
พักการลงโทษในฐานะของกระบวนการหน่ึงซ่ึงผูกติดอยูกับโปรแกรมของราชทัณฑอยางใกลชิด 
การตัดสินพักการลงโทษน้ันโดยท่ีเปนการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอผูกระทําผิดเปนอยางมาก 
คณะกรรมการพักการลงโทษซ่ึงเปนผูท่ีใกลชิดกับงานราชทัณฑและสามารถนําสภาพของผูกระทํา
ผิด ความประพฤติ ผลงาน และความตั้งใจในการกลับตัวเปนคนดีของผูกระทําผิดมาพิจารณา
ประกอบ จึงสมควรจะเปนผูทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินใหพักการลงโทษ ซ่ึงจะทําใหการพิจารณา 
พักการลงโทษนั้นมีเหตุผลและม่ันคง  
 แตก็มีขอโตแยงสําหรับการกําหนดโทษโดยคณะกรรมการพักการลงโทษซ่ึงมาจาก
หนวยงานราชทัณฑวาคณะกรรมการพักการลงโทษดังกลาวนั้น มักจะพิจารณาพักการลงโทษโดย
คํานึงถึงการบริหารงานของทัณฑสถาน (institution) มากกวาคํานึงถึงความตองการของผูกระทําผิด
หรือความตองการของชุมชนโดยเฉพาะกรณีปญหาประชากรลนเรือนจํา ซ่ึงกลายเปนปญหาหลัก
ของการบริหารงานเรือนจําในหลายๆ แหง นอกจากน้ี ดวยเหตุท่ีเปนการดําเนินการโดยราชทัณฑ
ซ่ึงเปนฝายบริหารจึงขาดกระบวนการตรวจสอบท่ีจะทําใหรับรูถึงความโปรงใสในการพิจารณาได
นอกจากนี้ คณะกรรมการพักการลงโทษซ่ึงสังกัดฝายบริหารมักจะเพงเล็งเหตุผลในทางท่ีจะพัก 
การลงโทษแกนักโทษท่ีประพฤติตัวดีในระหวางอยูในเรือนจํา ซ่ึงสวนใหญเปนอาชญากรอาชีพ 
หรืออาชญากรตองโทษมาแลวหลายคร้ัง รูเลหเหล่ียมช้ันเชิงในการประพฤติตัวระหวางตองโทษอยู
ในเรือนจําเปนอยางดี และเม่ือไดรับการปลดปลอยไป  
 สวนมากก็จะกระทําผิดข้ึนอีกทันทีท่ีมีโอกาส สวนนักโทษซ่ึงเพิ่งเคยตองโทษเปนคร้ัง
แรกและมีความหวังท่ีจะกลับตัวเปนคนดี มักจะไมได รับการพิจารณาเพราะยังไมคุนเคยกับสภาพ
ความเปนอยูในเรือนจําซ่ึงมักปฏิบัติผิดระเบียบบอยๆ 
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  (2)  คณะกรรมการพักการลงโทษท่ีไมไดสังกัดหนวยงานทางราชทัณฑ 
  พื้นฐานของแนวทางการให คณะกรรมการซ่ึงมิได สังกัดหนวยงานทางราชทัณฑเปน 
ผูพิจารณาพักการลงโทษนี้มาจากความคิดท่ีวาอํานาจในการพักการลงโทษนั้นมักจะมีความโอน
เอียงตามการพิจารณาหรือแนวนโยบายของเรือนจําไดงาย หรือไมมีความเปนภาวะวิสัยมากพอ  
ซ่ึงหากคณะกรรมการน้ันมีความอิสระจากราชทัณฑก็จะชวยใหการตัดสินใจเปนภาวะวิสัยมากข้ึน 
เพราะไมควรมีผูใดมีอิทธิพลเหนือคณะกรรมการ 56 โดยคณะกรรมการพักการลงโทษในรูปแบบนี้
อาจมีความเปนอิสระจากราชทัณฑ (Autonomous) หรือมีการพิจารณาท่ีเปนอิสระแตยังสังกัดอยูกับ
ราชทัณฑ (Consolidate) ก็ได 
 การพิจารณาพักการลงโทษโดยคณะกรรมการมีท้ังผลดีและผลเสีย กลาวคือผลดีนั้น 
คณะกรรมการนี้มีหนาท่ีพิจารณาพักการลงโทษแกนักโทษท่ัวในทุกเรือนจํา ฉะนั้น จึงสามารถท่ีจะ
ดําเนินการตามหนาท่ีของตนแกนักโทษทุกคนและทุกแหง โดยใชวิธีพิจารณาและนโยบาย 
อันเดียวกันเปนการเสมอภาคและไมเปล่ียนแปลง ผลดีอีกประการหน่ึงก็คือ โดยท่ีการเปน
คณะกรรมการกลาง ไมมีสวนรูเห็นในการปกครองของผูตองขัง จึงมักจะพิจารณาพักการลงโทษ
ดวยความดีมีเหตุผลและดวยความเปนธรรมปราศจากอคติ 
 อยางไรก็ดี มีขอโตแยงแนวความคิดดังกลาวโดยมีการกลาววากรรมการพักการลงโทษ
นั้นมักจะเพิกเฉยตอโปรแกรมของเรือนจําและลมเหลวในการให ความชวยเหลือท่ีทางเรือนจํา
ตองการ ขอสองกรรมการพักการลงโทษที่เปนอิสระถูกกลาวหาวามีพื้นฐานการตัดสินจากการ
พิจารณาท่ีไมเหมาะสม และโดยท่ีคณะกรรมการพักการลงโทษเปนอิสระจากหนวยงานราชทัณฑ 
จึงหางไกลจากโปรแกรมของราชทัณฑทําใหกรรมการไมไดรับรูอยางลึกซ้ึงถึงพลวัตรในแตละ
กรณีท่ีพิจารณา นอกจากนี้กรรมการพักการลงโทษท่ีเปนอิสระน้ันมักจะมีการคัดเลือกผูไมมี
ประสบการณและขาดการฝกฝนในระบบราชทัณฑ นอกจากนี้หากคณะกรรมการพักการลงโทษมา
จากกรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานภายนอกจึงไมสามารถท่ีจะอุทิศเวลาใหแกหนาท่ีพิจารณา
พักการลงโทษอยางเพียงพอ ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีนี้เปนไปอยางหละหลวมและรวบรัด ไมมีการ
พิจารณากันโดยถ่ีถวนเพียงพอ เชน เพียงแตอานประวัติยอของนักโทษ  
และเรียกนักโทษมาสัมภาษณเพียงสองสามนาทีแลวก็ลงความเห็นวาควรใหพักการลงโทษหรือไม 
ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีไมถูกตองและไมเกิดผลดีอยางใดเลย59 
 2.2.4.2 รูปแบบของการพักการลงโทษโดยฝายตุลาการ 
 แนวคิดในการพักการลงโทษโดยศาลนั้นจะปรากฏอยูในระบบกฎหมายซีวิลลอว 
โดยในประเทศฝร่ังเศสนั้น การกําหนดใหผูพิพากษาเปนผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษอยูบน
พื้นฐานท่ีวา หากฝายตุลาการนั้นตองรับผิดชอบตอการกําหนดโทษและหากเปาหมายของการ
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ลงโทษเปนการฟนฟูและการปรับตัวผูกระทําผิดใหเขากับสังคมแลว ฝายตุลาการก็ควรมีอํานาจใน
การปรับเปล่ียนโทษท่ีไดกําหนดไวเอง หากจะตองมีการปรับระบบของโทษท่ีกําหนดก็ ควรจะเปน
ฝายตุลาการในฐานะท่ีมีบทบาทโดยกําเนิดในการเปนผูปกปองสิทธิของเอกชนท่ีจะเปนผูตัดสินใจ
ในการปรับเปล่ียนโทษที่ไดกําหนดดังกลาว 60 โดยนักกฎหมายฝรั่งเศสเช่ือวาเนื่องจากฝายตุลาการ
มีความรับผิดชอบในการพิจารณารูปแบบและขอบเขตของปฏิกิริยาของสังคมในแตละคดีผาน
ทางการกําหนดโทษ ดังนั้นฝายตุลาการจึงควรจะมีอํานาจในการควบคุมระบอบภายหลังการ
กําหนดโทษดวย ประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา 66 ของฝร่ังเศสสนับสนุนความคิดนี้ โดยบัญญัติ
วาฝายตุลาการในฐานะผูพิทักษเสรีภาพของปจเจกชนควรจะเปนผูควบคุมการดําเนินการบังคับโทษ 
ดังนั้น การพักการลงโทษจึงสมควรดําเนินการโดยศาลเอง เพื่อใหเปนไปตามหลักนิติธรรมและมี
หลักประกันความโปรงใสและตรวจสอบได ไมอยูภายใตอิทธิพลใดๆ 
 แตก็มีขอโตแยงแนวคิดการพักการลงโทษโดยศาลดวยเหตุท่ีวา ศาลนั้นจะตอง
รับผิดชอบในการตัดสินพักการลงโทษโดยไมได คํานึงถึงปจจัยดานความประพฤติปฏิบัติและ
บุคลิกลักษณะของผูกระทําผิดแตละคน และศาลเองก็ไดรับการฝกฝนอบรมใหช่ังน้ําหนัก
พยานหลักฐานและคนหาความจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดมากกวาการจัดการฟนฟูหรือเยียวยา
ผูกระทําผิด ตางจากฝายราชทัณฑซ่ึงมีความใกลชิดกับผูกระทําผิดมากกวาและมีทักษะในการ
จัดการกับผูกระทําผิดมากกวาดวย 
 
2.3 หลักการของมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามมาตรฐานข้ันต่ําขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures) 
 หลักการของมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการ
สหประชาชาตินั้น มีแนวคิดและหลักเกณฑดังนี้ 
 2.3.1 แนวคิดของมาตรฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ 
 มาจากการที่องคกรสหประชาชาติไดตระหนักวาผูกระทําความผิดบางรายสามารถที่จะ
ถูกปลอยใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและมีความเช่ือมั่นวาการหลีกเล่ียงการควบคุมผูกระทํา
ความผิดเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเปนการใชวิธีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชน และเปน
ประโยชนสูงสุดท้ังตอผูกระทําความผิดและสังคม ซ่ึงองคกรสหประชาชาติไดกําหนดมาตรฐาน 
ข้ันตํ่าไวท่ีเรียกวา “ขอกําหนดโตเกียว” (The Tokyo Rules)19 เพื่อใหประเทศสมาชิกรวมท้ังประเทศ
ไทยไดนํามาใชสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ 
                                                            

19  จาก “พนักงานคุมประพฤติจะปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจใหเปนไปตาม Tokyo Rules ไดอยางไร,” 
โดย นงเยาว เขียวสะอาด,  (2543, กุมภาพันธ-มีนาคม),  วารสารกรมคุมประพฤติ, 7.  น. 17, 1 
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 ขอกําหนดโตเกียวนี้มีแนวคิดท่ีมุงเนนใหมีทางเลือกอ่ืนเพื่อใชในการปฏิบัติตอผูกระทํา
ความผิดแทนการลงโทษจําคุก เนื่องจากการจํากัดเสรีภาพของมนุษยตองมีความเหมาะสมใน
มุมมองดานความปลอดภัยของชุมชน การปองกันอาชญากรรม ความเหมาะสมในเรื่องการแกแคน
ทดแทน การยับยั้งการเกิดอาชญากรรม และการทําใหผูกระทําความผิดอยูในสังคมไดอยางเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงเปนเปาหมายสุดทายของระบบงานยุติธรรมทางอาญาน้ันเอง20   
 ขอกําหนดโตเกียวไดกลาวถึงมาตรการไมใชเรือนจําวาเปนการท่ีผูมีอํานาจในแตละ
ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีจะตัดสินใจเลือกใชมาตรการตางๆ โดยใชไดท้ังกับ
ผูกระทําความผิด ผูตองหา และจําเลย รวมท้ังนักโทษโดยมีการกําหนดเง่ือนไขใหบุคคลเหลานี้
ปฏิบัติแทนการรับโทษจําคุก 
 มาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติ  
(United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures) นอกจากจะเปนการลด
จํานวนผูตองขังในเรือนจําแลว ยังเปนการปองกันการกระทําความผิดซํ้า รวมท้ังทําใหการแกไข
ฟนฟูผูกระทําความผิดเปนไปอยาเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงเปนมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีวางพื้นฐานการ
สงเสริมการใชมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดและมุงสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การบริหารกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและ
หลีกเล่ียงกระบวนการท่ีเปนทางการหรือการพิจารณาของศาลมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดใน
ขณะเดียวกันก็มุงสนับสนุนใหผูกระทําความผิดมีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมใหมากข้ึน21 ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอผูกระทําความผิดท้ังในแงการปรับตัว การรูสึกวาไดรับโอกาสเพ่ือกลับตัวเปนคน
ดี และเปนผลดีกับสังคมในระยะยาว 
  2.3.2 เปาหมายหลักของมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติ 
 ขอกําหนดโตเกียว มุงสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ 
กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกไขผูกระทําความผิด และขณะเดียวกันก็มุง
สนับสนุนผูกระทําความผิดใหมีความรับผิดชอบตอสังคม แตอยางไรก็ตามการใชขอกําหนด
โตเกียวนี้ตองข้ึนอยูกับเง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ 

                                                            
20  “การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจาพนักงาน,” เอกสารการประชุมนิติศาสตร

แหงชาติครั้งที่ 2/2544  โครงการศึกษาวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ สาขากระบวนการยุติธรรมทางอาญา (เอกสาร 
ไมตีพิมพเผยแพร) 

21  ปญหาการนํามาตรฐานขั้นตํ่าในการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดขององคการสหประชาชาติมาใช
ในกระบวนการยุติธรรมไทย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). โดย  อังศุเกต์ิ  วิสุทธิ์วัฒนศักด์ิ,  2547, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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รวมถึงจุดหมายและวัตถุประสงคของระบบงานยุติธรรมของประเทศน้ันๆ ดวย และเม่ือมีการนํา
ขอกําหนดโตเกียวมาใชแลว ชาติสมาชิกตองพยายามใหมีความสมดุลระหวางสิทธิของผูกระทํา
ความผิด สิทธิของเหยื่อ และผลตอสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยของชุมชนและการปองกัน
อาชญากรรม22 
 2.3.3 ขอบเขตของมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําผิด 
 มาตรการดังกลาวมุงใชบังคับกับบุคคลทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีอยูใน
ระหวางถูกดําเนินคดี พิจารณาคดี หรือถูกลงโทษ ไมวาจะเปนในข้ันตอนของการกลาวหาวากระทํา
ความผิดช้ันฟองรองของอัยการ กลาวคือมาตรการในการไมควบคุมตัวใชกับบุคคลทุกคนไมวา
บุคคลดังกลาวจะเปนผูตองสงสัย ผูถูกกลาวหา หรือนักโทษท่ีถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกโดย
เรือนจําแลวก็ตาม ซ่ึงในท่ีนี้จะเรียกรวมโดยยอวา “ผูกระทําความผิด” (offenders) รวมท้ังใหมีการ
นํามาตรการไปใชโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติท้ังในดานเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ความเช่ือ
ทางศาสนาความเห็นทางการเมืองฐานะทางสังคม การมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน แหลงกําเนิดหรือ
สถานะอ่ืนใด23 
 มาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดสามารถแบงไดเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดกอนกระบวนการพิจารณาของศาล (Pre-trial 
Stage)24  

 ในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดกอนการพิจารณาในช้ันศาลไมวาจะเปนช้ัน
เจาหนาท่ีตํารวจหรือพนักงานอัยการโดยหลักแลวจะตองไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดไว เวนแต
เปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไววามีเหตุท่ีทําใหไมอาจปลอยผูกระทําความผิดได ซ่ึงเปนการคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูเสียหายหรือสังคม หรือมีความจําเปนตอการสอบสวนผูกระทําความผิด  
ซ่ึงเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีวาสมควรจะควบคุมผูกระทําความผิดหรือไมตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว   
ซ่ึงหากมีการควบคุมผูกระทําผิดในข้ันตอนนี้ก็ตองคํานึงถึงสิทธิของผูกระทําความผิดท่ีพึงมีพึงได
ตามกฎหมาย รวมท้ังสิทธิมนุษยชนอีกดวย 
 2. การไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดในช้ันพิจารณาคดีในศาลและการลงโทษ (trial 
and Sentencing Stage) 

                                                            
22  การควบคุมผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย  ซีตา   

ธนฐิติวงศ, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
23  United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), 1990. 
24  ปญหาการนํามาตรฐานขั้นตํ่าในการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดขององคการสหประชาชาติมาใช

ในกระบวนการยุติธรรมไทย  (น.14).  เลมเดิม. 
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 ในช้ันพิจารณาคดีศาลตองพิจารณาความประพฤติของผูกระทําความผิด ตลอดจน
พฤติการณตางๆรวมท้ังรายงานการสืบเสาะและความเห็นของเจาพนักงานซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมี
อํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาส่ังคํารองขอปลอยตัวช่ัวคราวดวย แตโดย
หลักแลวการควบคุมตัวผูกระทําความผิดจะทํามิได เวนแตมีขอยกเวนตามกฎหมายที่ใหอํานาจใน
การควบคุมตัวผูกระทําความผิดไวได 
 สวนการไมควบคุมตัวในช้ันลงโทษนั้นก็ข้ึนอยูกับลักษณะและพฤติการณแหงการ
กระทําแหงคดี ท่ีศาลไดตัดสินลงโทษวาลงโทษแบบใด โดยหลักแลวหากศาลตัดสินลงโทษจําคุก 
ผูกระทําความผิดก็ตองถูกควบคุมตัว ซ่ึงโทษทางอาญาสวนใหญมีโทษจําคุกรวมเกือบท้ังส้ิน แตก็มี
ท่ีศาลตัดสินลงโทษจําคุกแตใหรอลงอาญา หรือรอการกําหนดโทษ ซ่ึงก็ถือเปนมาตรการไมควบคุม
ตัวผูกระทําความผิดไว 
 3. การไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดหลังจากมีคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษ (post- 
Sentencing Stage) 
 เม่ือมีการลงโทษผูกระทําความผิดโดยการลงโทษจําคุกในเรือนจําก็อาจบรรเทาหรือ 
ลดโทษจําคุกได โดยใชมาตรการตางๆเพ่ือลดระยะเวลาท่ีผูกระทําความผิดตองถูกจําคุก เชน การ
พักการลงโทษ การอภัยโทษตามกฎหมาย การใหบําเพ็ญประโยชนเพื่อแลกกับวันตองโทษ หรือเขา
รับการฟนฟูเพื่อท่ีจะไดรับโอกาสปลอยตัว เปนตน ซ่ึงมาตรการเหลานี้ ควรมีองคกรท่ีคอยทําหนาที่
ควบคุมเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับนักโทษแตละคน เพ่ือท่ีเขาเหลานั้นจะไดรับโอกาสท่ีจะคืนสู
สังคมโดยเร็วและมีความรูสึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 การใชมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดสามารถประยุกตใชกับบุคคลทุกคน 
ท่ีถูกฟองรอง อยูในระหวางพิจารณาคดีหรือการดําเนินการตามคําพิพากษา เม่ือประยุกตใชแลว
จะตองกระทําโดยปราศจากการแบงแยกในเร่ืองของเช้ือชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ คุณสมบัติหรือ
อ่ืนๆ การใชมาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดจะตองมีความเหมาะสมกับสาเหตุและความ
รุนแรงของการกระทําความผิดตามบุคลิกภาพและภูมิหลังของผูกระทําความผิด โดยท่ีระบบงาน
ยุติธรรมตองกําหนดของเขตกวางๆของมาตรการไมควบคุมตัว ผูกระทําความผิด ตั้งแตข้ันกอน
ฟองรองจนถึงหลังการพิพากษาควรหลีกเล่ียงกระบวนการท่ีเปนทางการหรือการไตสวนของศาล
ใหมากท่ีสุด โดยคํานึงถึงการคุมครองทางกฎหมายและหลักนิติธรรม ซ่ึงจะเปนการนําไปสูการลด
จํานวนผูกระทําความผิดท่ีถูกควบคุมตัว25 

                                                            
25 จาก “มาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติสําหรับมาตรการการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิด,” 

โดย อังคณา  บุญสิทธิ์, (2541, เมษายน-มิถุนายน). วารสารกรมคุมประพฤติ,  5, น. 34, 3  
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 มาตรการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิดหลังจากมีคําพิพากษาหรือคําส่ังลงโทษ (post- 
Sentencing Stage) มีวิธีการดังตอไปนี้   
 (ก) อนุญาตใหลากลับบานไดในระหวางตองโทษ (Furlough and half-way houses)  

 (ข)  การใหไปทํางานหรือการใหไปสถานศึกษา (Work or education release)  
 (ค)  การพักการลงโทษซึ่งจะมีรูปแบบตางๆของการปลอยจากคุกโดยมีเง่ือนไขทัณฑ

บน(Various forms of parole)    
 (ง)  การลดโทษ(Remission)  
 (จ) การใหอภัยโทษ (Pardon) อันเปนการใชหลักการไมควบคุมภายหลังท่ีผูกระทํา

ความผิดรับโทษไปแลวระยะเวลาหนึ่ง 
 โดยในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะ) (ค) การพักการลงโทษซ่ึงจะเปนรูปแบบของการปลอย
จากคุกโดยมีเงื่อนไขทัณฑบน  (Various forms of parole) ตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures) โดยใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส (electronic monitoring) ซ่ึงอยูในขอบเขตของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 การพักการลงโทษซ่ึงจะมีรูปแบบตางๆ ของการปลอยจากคุกโดยมีเง่ือนไขทัณฑบน
(Various forms of parole) นั้นคือการพักการลงโทษใหแกผูตองโทษท่ียังไมถึงกําหนดปลอยตัว 
ใหไดรับการปลอยตัวกอนกําหนด ตามหลักเกณฑความประพฤติหรือลักษณะของนักโทษเด็ดขาด
ท่ีอยูในระหวางรับโทษจําคุก โดยมีการกําหนดเกี่ยวกับทัณฑบนหรือตองถูกคุมประพฤติใน
ระหวางท่ีถูกปลอยตัวไป โดยจะกําหนดส่ิงท่ีนักโทษตองกระทําหรืองดเวนกระทําการบางอยาง 
เชนใหมารายงานตัวตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด ใหไปเขารับการฟนฟูบําบัด ใหไปทํา
สาธารณะประโยชนเปนตน หรือหามออกนอกพ้ืนท่ี หรือหามเขาพื้นท่ีๆกําหนดเชนบารเหลา หรือ
สถานท่ีท่ีอาจทําใหเกิดปญหา โดยจะใชเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสคอยบอกตําแหนงของผูกระทํา
ความผิดวาไปยังสถานท่ีใด เวลาใดในแตละวัน โดยเคร่ืองมือนี้จะสงสัญญาณเตือนหากเขาเขตท่ี
หามหรือออกนอกเขตท่ีกําหนดได 
 การควบคุมผูกระทําความผิดดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการลงโทษนี้
ชวยใหสามารถปองกันการหลบหนี สามารถตามตัวผูกระทําความผิดไดทันทีหากฝาฝนขอกําหนด
ในการคุมประพฤติโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความแออัดในเรือนจํา เพราะผูกระทําผิดบางราย
กระทําผิดรายแรงเกินกวาจะใชมาตรการทางเลือกในการลงโทษแทนการลงโทษจําคุกได การ
ลงโทษจําคุกจึงเปนการลงโทษที่เหมาะสม แตเม่ือลงโทษไประยะเวลาหนึ่งแลวก็สมควรไดรับ
โอกาสที่จะกลับตัว ไดใชชีวิตอยูในชุมชนไดเปนปกติเพื่อทําตัวใหเปนประโยชนตอสังคมตอไป 
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 การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูกระทําผิดในระหวางพักการลงโทษนั้นไดรับความ
นิยมในหลายๆประเทศท่ัวโลก เนื่องจากเปนการลดคาใชจายและลดจํานวนเจาหนาท่ีคุมประพฤติ
ได นอกเหนือจากการที่ตองไปตรวจตามบานของผูกระทําความผิดตามกําหนดแลวก็สามารถ
สอดสองผูกระทําความผิดไดจากจอมอนิเตอรท่ีแสดงตําแหนงของผูกระทําความผิดแตละคน
โดยเฉพาะหากผูกระทําความผิดไปมาหาสูกันก็จะสามารถรูไดทันทีโดยไมตองตามจับตามองการ
ใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาปรับใชกับการพักการลงโทษนั้น สามารถปรับใชไดหลากหลาย 
เพราะการคุมประพฤติในระหวางการพักการลงโทษนั้นไมมีอะไรเปนหลักประกันไดเลยวา 
ผูกระทําผิดจะปฏิบัติตามเง่ือนไขเม่ืออยูหางสายตาเจาหนาท่ี เคร่ืองมือจะคอยบอกตําแหนง
ตลอดเวลาวินาทีตอวินาทีทําใหสามารถรูถึงกิจวัฒนประจําวันของผูสวมใสได ซ่ึงทําใหผูกระทํา
ความผิดท่ีเขาโปรแกรมนี้ไมกลาท่ีจะประพฤติผิดเง่ือนไขทัณฑบนเพราะทําใหอาจตองกลับไปรับ
โทษจําคุกอีกได                                                     
 ประเทศไทยในฐานะชาติสมาชิกไดมีการนํามาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติ
สําหรับมาตรการไมควบคุมตัวมาใชอยางเปนรูปธรรม โดยการนําวิธีการคุมประพฤติมาใชท้ังในข้ัน
ลงโทษ และในข้ันตอนพักการลงโทษ ซ่ึงกระจายอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ แต
อยางไรก็ตามมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติไมไดกลาวถึงรายละเอียดปลีกยอยของ
มาตรควบคุมผูกระทําความผิด ท่ีอยูในระหวางทัณฑบนจากการพักการลงโทษไวโดยอาศัย
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของมาตรการไมควบคุมผูกระทําความผิดไว ดังนั้นชาติ
สมาชิกแตละประเทศตองแสวงหาหลักการและวิธีปฏิบัติใหเปนท่ียอมรับและมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมดวย26  
 
2.4 หลักการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
        การนําระบบเรือนจํามาเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น ไดมีพัฒนาการ 
มากวา 2 ศตวรรษ โดยหวังวาการใชระบบเรือนจําจะเปนมาตรการลงโทษท่ีมีมนุษยธรรมและให
ประโยชนแกสังคมมากกวาการลงโทษแบบดั้งเดิม แตเม่ือเวลาผานไปความเช่ือม่ันของสังคม 
ตอระบบเรือนจําเร่ิมลดนอยลง เพราะระบบเรือนจําไดแสดงใหเห็นถึงผลกระทบในทางลบตอตัว
ผูกระทําความผิดเองและสังคมสวนรวมอาทิ ปญหาผูตองขังลนเรือนจํา ปญหาภาพลักษณและการ
ยอมรับของสังคมท่ีมีตอ ผูกระทําความผิด ปญหาการถายทอดพฤติกรรมอาชญากร ปญหาขอจํากัด

                                                            
26  มาตรฐานขั้นตํ่าขององคการสหประชาชาติสําหรับมาตรการการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิด  

(น. 17). เลมเดิม. 
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ดานทรัพยากรของเรือนจํา และปญหาการเรียกรองดานสิทธิมนุษยชนในเรือนจํา ดังนั้นใน 
ระยะหลังจึงเกิดความต่ืนตัวในความคิดใหมๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใช
เรือนจํา การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชน การลดการใชโทษจําคุก27 การใหนักโทษสามารถ
ออกจากคุกกลับบานไดบางคร้ัง หรือไปทําหนาท่ีของตนในเวลากลางวัน หรือการใชการจําคุก
บางสวนและคุมประพฤติบางสวน ท้ังนี้โดยมุงเนนท่ีจะใหผูกระทําความผิดออกไปและไมกลับเขา
มาสูกระบวนการยุติธรรม 
 2.4.1 ประวัติการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
 การควบคุมผูกระทําความผิดโดยใช เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring) 
เปนมาตรการหน่ึงในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดแทนการใชเรือนจํา ซ่ึงไดถูกคิดคนข้ึนในชวง
ทศวรรษ 1960-1970 โดยเปนสวนหนึ่งจากการคิดคนของ Dr. Ralph Schwitzgebel คณะกรรมการ
ในการทดลองดานจิตวิทยาของมหาลัย Harvard ซ่ึงตองการประดิษฐอุปกรณท่ีมีประโยชนตอสังคม 
ซ่ึงมีราคาไมแพงและสามารถใชเปนทางเลือกสําหรับผูกระทําความผิดอันจะมีประโยชน 
ตอบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมและสังคมท่ัวไป แลวในค.ศ. 1964 Dr.Ralph 
Schwitzgebel ไดพัฒนาวิทยุท่ีสงขอมูลโดยบุคคลสามารถสวมใสอุปกรณดังกลาวได โดยมี
ความสามารถในการสงสัญญาณเปนระยะทาง 400 เมตร และสามารถกําหนดสถานท่ีตั้งของผูท่ี
สวมใสอุปกรณดังกลาวได แมวาอุปกรณดังกลาวจะไดมีการจดสอทธิบัตรในปค.ศ. 1969 แต
อุปกรณดังกลาวไดนํามาใชอยางจริงจังหลังจากนั้นประมาณ 20 ป หลังจากนั้นไดมีการนํา
เทคโนโลยีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมผูกระทําความผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา สหราชอาณาจักร และประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดจํานวนผูตองขังใน
เรือนจํา28  
 ใน ค.ศ. 1977 ผูพิพากษา Jack Love ชาวอเมริกันในเมือง Albuerque มลรัฐนิวเม็กซิโก 
ไดรับแรงกระตุนจากการตูน Spiderman (ไอแมงมุม) ในการนําอุปกรณท่ีสามารถติดตามผูกระทํา
ความผิดมาใช และไดชักชวนใหผูเช่ียวชาญ (Michael Goss) ของบริษัทในการออกแบบและผลิต
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน ค.ศ. 1983 จึงกลาวไดวา ผูพิพากษา Jack love ไดพิพากษาคดีใหมีการนํา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชสําหรับผูกระทําความผิดเปนคนแรกในเมือง Albuerque โดยเปน 

                                                            
27  จาก  “แนวความคิดเบื้องตนเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชเรือนจํา,”  โดย  นัทธี  

จิตสวาง, วารสารราชทัณฑ, 29, น.13 
28  สุมนทิพย  จิตสวาง และฐิติยา  เพชรมุนี, “โครงการติดตามประเมินผลการนําระบบการควบคุมดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิด,” (รายงานผลการวิจัย) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549,  
น. 13.  
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ผูพิพากษาของศาลท่ีไดมีคําส่ังแรกของโลกใหมีการติดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูกระทําความผิด
ท่ีไดรับการพักการลงโทษเพ่ือเฝาติดตามพฤติกรรม29 
 หลังจากนั้นก็มีนําแนวคิดในการใชท่ีอยูอาศัยท่ีเปนท่ีควบคุมผูกระทําความผิดโดย 
อาศัยระบบอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวมาชวย เพื่อชวยลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจําและ 
ทัณฑสถาน รวมท้ังเปนการใหโอกาส ผูกระทําความผิดไดใชชีวิตในชุมชนไดอยางปกติ ซ่ึงตอมา
เมือง Palm beach และ Florida ไดพัฒนาการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเปนการลดความแออัด 
ยัดเยียดของผูตองขังในเรือนจํา และรูจักกันในนามของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ท่ีใชติดตามอยาง
ใกลชิด “tagging”30 
 โดยโครงการในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชสําหรับการควบคุมผูกระทํา
ความผิดไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการนํามาใชเปนจํานวนมากในสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได
จากในค.ศ.1988 มีผูกระทําความผิดจํานวน 2,300 คน ในจํานวน 32 มลรัฐท่ีถูกควบคุมตัวดวย 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตอมาหลังจากนั้นเปนเวลา10ป มีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการ
ควบคุมผูกระทําความผิดท่ีถูกควบคุมดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจํานวน 95,000คน และตอมามีการ
ใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากถึง 40เทา  นอกจากนี้ในปจจุบันมีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ในการควบคุมผูกระทําความผิดทุกมลรัฐในประเทศ สหรัฐอเมริกาและในแถบยุโรป 
 2.4.2 ความหมายของการควบคุมผูกระทําความผิดโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในระหวาง
พักการลงโทษ 
 การควบคุมผูกระทําความผิดโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในระหวางพักการ
ลงโทษคือการท่ีตั้งขอกําหนดใหผูกระทําความผิดท่ีไดรับการพักการลงโทษและอยูในระหวาง 
คุมประพฤติตองใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนเคร่ืองติดตามตัวและบอกตําแหนง โดยผูกระทํา
ความผิดสามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปรกติ เชน การไปทํางาน หรือไปเรียนหนังสือ แตอาจถูก
จํากัดบริเวณหามเขาหรืออกจากพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง หรือมีขอกําหนดใหตองไปเขากลุมบําบัดหรือทํา
สาธารณะประโยชน โดยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนี้จะเปนลักษณะเหมือนกําไลขอมือหรือขอเทาท่ี 
ไมสามารถถอดไดเอง โดยจะทํางานสัมพันธกับตัวรับสัญญาณท่ีแตกตางกันไป เชน หากถูกจํากัด
บริเวณในลักษณะแคบเชนท่ีบาน จะมีตัวรับสัญญาณท่ีคอยบอกบริเวณไว หากออกนอกเขต
สัญญาณ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสจะสงสัญญาณไปท่ีระบบศูนยกลาง ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีรูวา
ผูกระทําความผิดละเมิดขอตกลง  ตัวรับสัญญาณนี้ยังสามารถบอกตําแหนงไดจากดาวเทียม โดย 
สามารถบอกตําแหนงของสถานท่ีๆ เดินทางไป และอยูสถานท่ีนั้นนานเทาไหรอีกดวย หรืออาจ
                                                            

29 แหลงเดิม. 
30 แหลงเดิม. 
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กําหนดพื้นท่ีกับผูกระทําความผิดไววาหามเขาพื้นท่ีใด หากฝาฝนตัวรับสัญญาณก็จะเตือนท่ีอุปกรณ
และเตือนไปท่ีระบบเชนกัน ซ่ึงทําใหเปนเร่ืองงายตอการตรวจสอบพฤติกรรม 

 การควบคุมผูกระทําความผิดโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสเปนวิธีการในการปฏิบัติ 
ตอผูกระทําความผิดโดยไมใชเรือนจําดวยการควบคุมหรือจํากัดบริเวณ ผูกระทําความผิดในคดี
ความผิดเล็กนอยหรือคดีความผิดท่ีไมรายแรงไวในสถานท่ีหนึ่งท่ีใดท่ีมิใชเรือนจําและสามารถใช
ชีวิตไดอยางปกติสุขภายในบริเวณท่ีถูกจํากัด โดยมี เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสเปนอุปกรณในการ
ควบคุมและตรวจสอบ ผูกระทําความผิดจะตองปฏิบัติตนตามเง่ือนไขที่ศาลกําหนด ซ่ึงศาลจะใช
ดุลพินิจพิจารณากําหนดเง่ือนไขตามความเหมาะสมกับผูกระทําความผิดเปนรายกรณี หากผูกระทํา
ความผิดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดจะตองเขารับโทษในเรือนจํา31   
 และในกฎกระทรวงซ่ึงไดใหความหมายของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไววา“อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา เคร่ืองอุปกรณรับสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส หรือเคร่ืองมือใดๆ ท่ีใช
ติดตามตัวหรือท่ีใชสวมใสขอมือ ขอเทา หรืออวัยวะสวนอ่ืนใดของผูถูกจํากัด รวมท้ังระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูถูกจํากัดได32   
 2.4.3 วัตถุประสงคของมาตรการการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส33 
 วัตถุประสงคของมาตรการการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้น มีข้ึนเพื่อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 (1)  เพื่อเหตุผลดานมนุษยธรรม  
 (2)  เพื่อเสริมสรางการจับกุมท่ีบาน;  
 (3)  เพื่อลดความแออัดยัดเยียดในเรือนจํา 
 (4)  เพื่อเปนกรณีพิเศษ แกนักโทษท่ีมีความตองการในการรักษาเปนพิเศษ (เชนนักโทษ
ท่ีเปนเอชไอวี/เอดสหรือตองการการดูแลสุขภาพพิเศษ);  
 (5)  การไดรับใหอนุญาตออกไปทํางานและการตองไปศึกษา และ  
 (6) เพื่อปองกันเหยื่อ หรือพยาน  

                                                            
31 ศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตอการนําวิธีการควบคุมผูกระทําความผิดโดยใช

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในประเทศไทย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย อรรณพ  สุจริตฉันท, 2533,   
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

32 หนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 28 ก 22 มีนาคม 2556 
33 United Nations Office on Drugs and Crime Regional Office for Central America and the 

Caribbean;Criminal Justice and Prison Reform Team “The use of electronic monitoring bracelets as an 
alternative measure to imprisonment in Panama.” p. 8. 

DPU



บทที่ 3 
การสอดสองผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการลงโทษ 
 
 ในบทนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการการควบคุมผูตองโทษโดยใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายไทยซ่ึงบัญญัติอยูในมาตรา 89/2(3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซ่ึงเปนการควบคุมนักโทษท่ีไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดโทษ
จําคุกอันเปนการใหไปจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นโดย
ใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี 25) พ.ศ. 2550 ประกาศอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 124 ตอนท่ี
53 ก ลงวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2550 ซ่ึงจะมีผลบังคับใชเม่ือพน 30 วัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา คือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยเร่ิมจากหลักการและท่ีมาของมาตรา89/2 ในสวน
ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมผูตองโทษโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส และท่ีมาของการกําหนดเง่ือนไข
ตางๆในการนํามาตรการดังกลาวมาใชจนเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดใหมีผล
บังคับใชในปจจุบัน และ กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ี
สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 ประกาศอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา 
เลมท่ี 130 ตอนท่ี 28 ก ลงวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 ตอมาจะศึกษาเกี่ยวกับการพักการลงโทษท้ังตามกฎหมายไทย กฎหมายของมลรัฐ
เดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส และศึกษาถึงการสอดสองผู
ตองโทษโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสของตางประเทศกับกรณีท่ีใชกับผูท่ีไดรับการพักการ
ลงโทษ โดยเร่ิมจากผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษ ตามดวยคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการ 
พักการลงโทษ ข้ันตอนในการพิจารณาพักการลงโทษ และสุดทายคือหลักเกณฑการใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ                          
 
3.1 การพักการลงโทษตามกฎหมายไทยภายใตพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
            ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้น  การพักการลงโทษมีปรากฏขึ้นใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงกฎหมายในชวงกอนท่ีจะมีการออกพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กฎหมายเกี่ยวกับการราชทัณฑ ไดแก พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจํา 
รัตนโกสินทรศก 120 นั้น ปรากฏวาเพียงบัญญัติให เสนาบดีมีอํานาจต้ังขอบังคับสําหรับลดโทษ
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ใหแกนักโทษท่ีประพฤติตนดี หรือนักโทษท่ีไดกระทําการท่ีมีคุณประโยชนแกราชการได แตมิให
เกินกวาหนึ่งในหก โดยมิไดมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของนักโทษผูไดรับการลดวันตองโทษ
จําคุกนั้น และมิไดเขาลักษณะของการพักการลงโทษ การลดโทษดังกลาวจึงมีลักษณะเดียวกับการ
ลดวันตองโทษจําคุกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
 3.1.1 ผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษ 
 ในปพ.ศ. 2553 ไดมีกฎกระทรวงฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ซ่ึงประกาศใช ในป พ.ศ. 2553 ไดแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการพิจารณาพัก
การลงโทษในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตพักการลงโทษเสียใหม โดยไดยกเลิกระบบ
คณะกรรมการภูมิภาคและคณะกรรมการกลางที่ทําหนาท่ีใหความเห็นชอบในการพักการลงโทษ
เพื่อเสนอตออธิบดีกรมราชทัณฑเสีย แลวใชระบบคณะกรรมการเพียงชุดเดียวทําหนาท่ีพิจารณาพัก
การลงโทษ โดยไมตองใหอธิบดีกรมราชทัณฑทําหนาท่ีอนุมัติ โดยใหใชช่ือวา “คณะกรรมการพัก
การลงโทษ”มีองคประกอบดังนี้ 
  (1)  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานกรรมการ 
  (2)  รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
  (3)  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
  (4)  อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  (5)  อธิบดีกรมราชทัณฑ 

 (6) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 (7) เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 (8) ผูแทนกรมการปกครอง 
 (9) ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 (10)  ผูแทนกรมสุขภาพจิต 
 (11) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 (12) ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม 
 (13) และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
 (14) ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติเปนกรรมการและเลขานุการ 
 (15) ผูอํานวยการสวนพักการลงโทษ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการพักการลงโทษดังกลาวจะทําหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติการพักการ
ลงโทษใหแกนักโทษ จากเดิมท่ีอํานาจในการอนุมัติการพักการลงโทษน้ันเปนอํานาจของอธิบดี
กรมราชทัณฑ อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษตามกฎกระทรวงฉบับนี้จึงดําเนินการโดย
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คณะกรรมการซ่ึงเปนคณะกรรมการซ่ึงแตงต้ังข้ึนโดยตําแหนง มิไดอยูภายใตการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาของอธิบดีกรมราชทัณฑหรือผูวาราชการจังหวัดอีกตอไป ซ่ึงองคประกอบของ
คณะกรรมการนั้นมีความหลากหลาย โดยมีปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงดูแล
ภาพรวมของนโยบายการบริหารงานยุติธรรม หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการปองกันและปราบปราม 
อันไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงานที่ทําหนาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในช้ันคดี อันไดแก 
สํานักงานศาลยุติธรรมและสํานักงาน อัยการสูงสุด หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมดูและ
และฟนฟูนักโทษ ไดแก กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ และหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการ
สวัสดิการและสิทธิ ไดแก กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรม
สุขภาพจิต ซ่ึงองคประกอบท่ีหลากหลายน้ี จะทําใหคณะกรรมการพักการลงโทษตามองคประกอบ
ใหมนี้มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ดาน ทําใหการพิจารณาพักการลงโทษน้ันเปนไปอยางรอบดาน
เพื่อพิจารณาถึงผลดีผลเสียอยางรอบคอบ 
              ในการพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษดังกลาว นี้จะมีคณะกรรมการอีกชุด
หนึ่งทําหนาท่ีคัดเลือกผูจะไดรับการพักการลงโทษให แกคณะกรรมการพักการลงโทษเพ่ือพิจารณา 
ประกอบดวย 
 (1)  ผูบัญชาการเรือนจําเปนประธานกรรมการ 
 (2)  ผูแทนกรมคุมประพฤติ 
 (3)  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและ 
 (4)–(5) เจาพนักงานเรือนจําอีกสองคนท่ีผูบัญชาการเรือนจําแตงต้ังเปนกรรมการ 
            โดยคณะกรรมการดังกลาวจะมีลักษณะเดียวกับคณะกรรมการท่ีหนาท่ีเห็นชอบในการ
พักการลงโทษเพ่ือเสนอตออธิบดีกรมราชทัณฑพิจารณาอนุมัติ คือจะประกอบดวยผูบัญชาการ
เรือนจําเปนประธาน และเจาพนักงานเรือนจําอีกสองคนรวมเปนกรรมการ ซ่ึงจะเปนเจาหนาท่ีของ
กรมราชทัณฑท้ังหมด 
 แตในสวนของการพักการลงโทษในกรณีพิเศษน้ัน กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงหลักการ
ของการพักการลงโทษในกรณีพิเศษไว แตไดเปล่ียนแปลงตัวผูใชอํานาจดังกลาว จากอธิบดีกรม
ราชทัณฑ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และการจะไดรับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนั้น
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพักการลงโทษกอน 
 3.1.2 คุณสมบัติของผูจะไดรับการพักการลงโทษ  
 การพักการลงโทษตามกฎหมายไทยนั้น แบงเปนการพักการลงโทษกรณีท่ัวไป และ
การพักการลงโทษกรณีพิเศษซ่ึงคุณสมบัติของนักโทษท่ีจะมีสิทธิไดรับการพักลงโทษกรณีท่ัวไป
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นั้นจะเปนไปตามหลักการพักการลงโทษตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว แตการพักการลงโทษกรณี
พิเศษนั้นจะข้ึนอยูกับนโยบายของฝายบริการในแตละชวงเวลาวาเห็นสมควรใหนักโทษลักษณะใด
ท่ีควรไดรับการพักการลงโทษ  
 3.1.2.1 การพักการลงโทษกรณีปกติ 
  การพักการลงโทษตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ไดกําหนดหลักเกณฑของ
การพักการลงโทษไวในหมวด 8 วาดวยเร่ืองวินัย ซ่ึงการท่ีนักโทษเด็ดขาดคนใดจะไดรับประโยชน
จากการพักการลงโทษน้ัน จะตองแสดงใหเห็นถึงความประพฤติอันดี มีความอุตสาหะ ความกาวหนา 
ในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดีหรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ โดยมีเง่ือนไขดาน
ระยะเวลาท่ีไดรับโทษมาแลวคือ ตองไดรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1ใน 3 ของโทษตามหมายศาล 
หรือในกรณีท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับโทษจําคุกตลอดชีวิต จะตองไดรับโทษมาแลวไมต่ํากวา 
10 ป และเม่ือไดรับการพักการลงโทษแลว นักโทษนั้นจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
สําหรับการพักการลงโทษนั้นเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป แตไมเกินกวากําหนดโทษท่ีเหลืออยู1 
เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติวาดวยการพักการลงโทษและการท่ีกําหนดใหนักโทษอาจไดรับ
ประโยชนอันเปนการพักการลงโทษนั้น ดังนั้นการพักการลงโทษตามกฎหมายของประเทศไทยจึง
มีลักษณะเปนการใหรางวัลใหแกนักโทษท่ีมีความประพฤติดี เพ่ือใหเขาไดมีสิทธิในการออกสูไป
สังคมภายนอกกอนเวลาท่ีกําหนดตามคําพิพากษา ในขณะเดียวกันก็เปนการจูงใจสําหรับนักโทษ
อ่ืนเพื่อใหมีความประพฤติอันดีเพื่อใหไดรับการพักการลงโทษเชนเดียวกัน  
  นักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับการพักการลงโทษแลวจะตองปฏิบัติตนโดยเครงครัดภายใต
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑดวย หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขแลว  
ก็อาจสงผลใหถูกจับกลับมาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู และอาจตองถูกส่ังเพิกถอน
การพักการลงโทษรวมท้ังถูกลงโทษทางวินัยสําหรับการกระทําดังกลาว นอกจากจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขสําหรับความประพฤติแลว ผูตองขังดังกลาวตองไมกระทําความผิดอ่ืนข้ึนอีกในระหวางการ
พักการลงโทษอีกดวย2 
                ในชวงเวลาใช บังคับพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ดังกลาวยังไมปรากฏมีการ
ลดโทษหรือการลดวันตองโทษใหแกนักโทษแตอยางใด การเปล่ียนโทษหนักใหเปนเบาหรือการ
ลดโทษนั้นจึงปรากฏเฉพาะในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในสวนท่ีเกี่ยวกับอภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักใหเปนเบา และการลดโทษเทานั้น 

                                                            
1  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 32(5). 
2  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 43 แกไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ. ราชทัณฑ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 

2523.  
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โดยมีการกลาววาฝายบริหารไมมีสิทธิในการปรับเปล่ียนแกไขโทษ ท่ีอาจถือเปนการลดโทษท่ีฝาย
ตุลาการไดกําหนดไวแลว มิเชนนั้นจะกลายเปนความสับสนในการใชอํานาจและคําพิพากษาในทาง
อาญาท้ังหลายท่ีศาลไดกําหนดก็อาจถูกปรับเปล่ียนแกไขโดยดุลยพินิจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนฝายบริหารไดในขณะท่ีการพักการลงโทษนั้นปรากฏการโตแยงเกี่ยวกับ
ฐานะทางกฎหมายนอยกวาและถือเปนรางวัลท่ีใหแกนักโทษสําหรับการมีความประพฤติดีอยาง
แทจริง เพียงแตวาการพักการลงโทษในประเทศอ่ืนๆ นั้นมักปรากฏรายละเอียดจะอยูในกฎหมาย
ลําดับรอง กฎหมายแมบทตามรางนี้ทําหนาท่ีเพียงกําหนดหลักการของการพักการลงโทษและ
ขอจํากัดในการพักการลงโทษสวนรายละเอียดนั้นจะใหรัฐมนตรีเปนผูกําหนดในกฎกระทรวง และ
ในทุกกรณีนั้นการพักการลงโทษควรจะมีการเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและรัฐมนตรี 
ก็ควรจะสามารถพิจารณาพักการลงโทษไดเองเม่ือเห็นสมควร3 
                เพื่อใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติราชทัณฑในเร่ืองพักการ
ลงโทษ จึงไดมีการออกกฎกระทรวงมหาดไทยเพ่ือกําหนดรายละเอียดเรื่องตางๆ ท่ีพระราชบัญญัติ
ไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการกําหนดรายละเอียดในเร่ืองตางๆเก่ียวกับการพักการลงโทษดวย 
 3.1.2.2 การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 
 การพักการลงโทษกรณีพิเศษน้ัน ข้ึนอยูกับฝายบริหารวาเห็นสมควรพักการลงโทษให
นักโทษลักษณะเชนใดซ่ึงจะแตกตางกันไปแตละคร้ัง ซ่ึงในป พ.ศ. 2557 ไดมี โครงการพักการ
ลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษใหแกนักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บปวยรายแรง พิการ และอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป4 
ตามท่ีกรมราชทัณฑไดดําเนินโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษใหแกนักโทษเด็ดขาดท่ี
เจ็บปวยรายแรง พิการ และอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป ก็เพื่อใหโอกาสนักโทษเด็ดขาดท้ังสามกลุมท่ี
สภาพรางกายไมเอ้ือตอการกระทําความผิดซํ้าไดออกไปใชชีวิตในบ้ันปลายอยูกับครอบครัวและ
ไดรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรม จึงไดมีคําส่ังให
เรือนจําตางๆ ดําเนินการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. นักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บปวยรายแรง  
      1.1  เปนนักโทษเด็ดขาดช้ันดีข้ึนไป 
       1.2 ตองโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษคร้ังลาสุด ในกรณีการ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา ตองโทษมาแลวไม
นอยกวา 10 ป ไมมีคดีอายัด และหรือไมมีโทษกักขัง 
 
                                                            

3  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2478 
4  หนังสือกรมราชทัณฑ ที่  ยธ.0706.3/36383  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 
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   1.3  มีผูอุปการะและยินดีรับอุปการะ 
       1.4  เจ็บปวยรายแรง หมายถึง ปวยเปนโรครายแรง ซ่ึงรักษาไมหายขาดและอาการ
อยูในระยะอันตรายอาจถึงแกชีวิต เชนโรคมะเร็งระยะที่ 3 หรือระยะที่ 4 โรคเอดส หรือภูมิคุมกัน
บกพรองระยะมีโรคแทรกซอนทางอาการ ไตวายเร้ือรัง เปนตน โดยมีเอกสารรับรองอาการเจ็บปวย
ซ่ึงแพทยของทางราชการไดตรวจรับรองวาไมสามารถจะรักษาใหหายได 
  2.  นักโทษเด็ดขาดท่ีพิการ  
      2.1  เปนนักโทษเด็ดขาดช้ันดีข้ึนไป 
   2.2  ตองโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษคร้ังลาสุด ในกรณีการ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา ตองโทษมาแลวไม
นอยกวา 10 ป ไมมีคดีอายัด และหรือไมมีโทษกักขัง 
      2.3  มีผูอุปการะและยินดีรับอุปการะ 
       2.4  “คนพิการ” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การ
เคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด 
ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหน่ึง
ดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยาง
บุคคลท่ัวไป โดยมีประเภทความพิการและระดับความผิดปกติดังนี้ 
  (1)  ความพิการทางการเห็น ระดับท่ี 4 คือมีสายตานอยกวา 1/60 ลงไปถึงเห็นเพียงแสง
สวาง หรือพิการทางสายตา ระดับท่ี 5 คือมองไมเห็นแมแตแสงสวาง 

     (2) พิการทางการเคล่ือนไหว ระดับท่ี4 คือ สูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหว มือ 
แขน ขา ลําตัว ซ่ึงจําเปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันคร่ึงตัว หรือแขน ขา เพียง  
2 ขาง ระดับท่ี 5 คือ การสูญเสียความสามารถในการเคร่ืองไหว มือ แขน ลําตัว ซ่ึงจําเปนในการ
ประกอบกิจวัตรหลีกในชีวิตประจําวันมากกวาคร่ึงตัว หรือแขน ขา มากกวา 2 ขาง 

   (3) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ระดับท่ี 1 คือ ผูท่ีชวยเหลือตัวเองไมได และ
รบกวนความสงบของผูอ่ืน ระดับ 2 คือ ผูท่ีอยูตามลําพังไมยุงกับใครและชวยเหลือตัวเองไมได 

   (4) ความพิการทางสติปญญา ระดับท่ี 4 คือ มีความพิการทงสติปญญา I.Q. = 35-49 
ระดับท่ี5 คือ มีความสามารถทางสติปญญา I.Q. นอยกวา 35 
     2.5 มีเอกสารรับรองความพิการ ซ่ึงแพทยของทางราชการไดตรวจรับรองวาเปนคน
พิการมีลักษณะอันเห็นไดชัด 
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  3. นักโทษเด็ดขาดท่ีมีอายุ 70 ปข้ึนไป 
      3.1  เปนนักโทษเด็ดขาดช้ันดี ท่ีมีอายุ 70 ปข้ึนไป โดยมีสําเนาหลักฐานอยางหน่ึง
อยางใดท่ีทางราชการออกให 
      3.2 ตองโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษคร้ังลาสุด ในกรณีการ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา ตองโทษมาแลวไม
นอยกวา 10 ป ไมมีคดีอายัด และหรือไมมีโทษกักขัง 
      3.3 มีผูอุปการะและยินดีรับอุปการะ 
หากกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ผลการตรวจสอบจากสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ไมเขาขายเปนผูกระทําความผิดรายสําคัญ 
  4.  หลักเกณฑอ่ืนๆ 
     4.1 ไมเปนนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูระหวางเรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการเสนอขอพัก
การลงโทษ และลดวันตองโทษจําคุกไปกรมราชทัณฑ 
     4.2 ไมเปนบุคคลตางดาว เวนแตมีหนังสือรับรองของสถานทูต/สถานกงสุล องคกร 
หรือหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานทูตหรือสถานกงสุล 
     4.3 นักโทษท้ังสามกลุมตองมีภาพถาย (ขนาด 5 นิ้ว คูณ 7 นิ้ว) ท่ีเห็นสภาพรางกาย
ของนักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บปวยรายแรง พิการ และอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไปอยางชัดเจน 
     4.4 สําหรับนักโทษเด็ดขาดรายใดเคยเสนอขอพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษแต
ไมไดรับอนุมัติใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน เสนอขอพักการลงโทษใหมได เม่ือพนระยะ 6 เดือนไปแลว 
 3.1.3 ข้ันตอนการพิจารณาพักการลงโทษ 
 การกําหนดช้ันของนักโทษ  

  ในระบบราชทัณฑของประเทศไทยไดกําหนดชั้นของนักโทษไวเพื่อจําแนกนักโทษ
ประเภทดีและประเภทที่ดอยลงมา เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยลําดับช้ันของ
นักโทษมีดังนี้5 
 1. ช้ันเยี่ยม 
 2. ช้ันดีมาก 
 3. ช้ันดี 
 4. ช้ันกลาง 
 5. ช้ันเลว 
 6. ช้ันเลวมาก 
                                                            

5 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, ขอ 44. 
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                นักโทษท่ีถูกรับตัวเขาในเรือนจําหรือทัณฑสถานน้ันจะถูกจัดเขาอยูในช้ันกลาง จนกวา
จะไดมีการเล่ือนช้ันหรือลดชั้นตอไปในอนาคตตามความประพฤติของเขา แตหากนักโทษนั้นเคย
กระทําผิดและตองโทษ มากอน และกระทําผิดอีกภายในเวลา 5ป นับแตพนโทษ โดยความผิดคร้ัง
กอนและความผิดคร้ังใหมนี้ มิใชความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแลว จะถูกจัด
เขาเปนนักโทษช้ันเลว6 และเม่ือนักโทษถูกรับตัวเขามาในเรือนจําแลว ผูบัญชาการเรือนจําก็อาจ
เล่ือนช้ันหรือลดช้ันแกนักโทษนั้นทีละช้ันได7 โดยจะมีการเล่ือนช้ันใหแกนักโทษปละ 2 คร้ัง คือ
เม่ือส้ินเดือนมิถุนายน และเม่ือส้ินเดือนธันวาคม  
 การที่นักโทษจะไดรับการเล่ือนช้ันนั้น จะตองแสดงใหเห็นความประพฤติดีมีความ
อุตสาหะ ความกาวหนาในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดีหรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ8

และการเล่ือนหรือลดช้ันของนักโทษน้ันยังถูกใชเปนเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติมิให
นักโทษกระทําผิดวินัย ซ่ึงหากนักโทษกระทําผิดวินัยแลวอาจถูกลงโทษโดยการงดการเล่ือนช้ันโดย
มีกําหนดเวลา หรือลดช้ัน9 
 นอกจากนี้ อาจมีการพิจารณาเล่ือนช้ันใหแกนักโทษกอนระยะเวลาท่ีกําหนด และอาจมี
การเล่ือนหรือลดช้ันให แกนักโทษเกินกวาหนึ่งช้ันได โดยจะตองผานการอนุมัติของอธิบดีกรม
ราชทัณฑ10 
 ระดับช้ันและการเล่ือนช้ันหรือลดช้ันของนักโทษดังกลาวนั้น จะสงผลตอประโยชนท่ี
นักโทษนั้นจะไดรับ ยิ่งนักโทษนั้นอยูในช้ันดีมากหรือช้ันเยี่ยม ก็มีโอกาสไดรับประโยชนมากกวา
นักโทษช้ันอ่ืนๆ ประโยชนท่ีนักโทษนั้นอาจไดรับจะรวมถึงการพักการลงโทษและการลดวัน
ตองโทษ โดยนักโทษในช้ันสูงก็จะยิ่งมีโอกาสท่ีดีกวาในการไดรับการพักการลงโทษและการลด 
วันตองโทษ ซ่ึงจะสงผลตอระยะเวลาจําคุกโดยรวมตอไปดวย จึงเห็นไดวากฎหมายไดกําหนดให
เจาหนาท่ีราชทัณฑในฐานะท่ีเปนผูดูแลนักโทษอยางใกลชิดและสามารถสอดสองดูแลความ
ประพฤติของนักโทษภายในเรือนจํานั้นมีอํานาจเต็มท่ีในการที่จะประเมินความประพฤติและ
พิจารณาใหประโยชนโดยการเล่ือนและลดช้ันเพื่อประโยชนในกาบริหารงานเรือนจําใหได
ประโยชนสูงสุด 

                                                            
6  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, ขอ 45 วรรค 1. 
7  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, ขอ 82 และขอ 83. 
8  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 32(2). 
9  พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, มาตรา 35(3). 
10  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 81 วรรค 2 และ 

ขอ 82. 
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 3.1.4 เง่ือนไขในการไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ 
           แมตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 จะกําหนดใหนักโทษท่ีจะไดรับการพักการ
ลงโทษนั้นตองรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลหรือไม
นอยกวาสิบปในกรณีท่ีตองโทษจําคุกตลอดชีวิต แตในกฎกระทรวงมหาดไทยไดกําหนด
รายละเอียดสําหรับการพักการลงโทษไว โดยการจะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษนั้นจะ
สัมพันธกับการจัดลําดับช้ันของนักโทษ โดยนักโทษท่ีอยูในช้ันท่ีสูงกวาจะมีสิทธิท่ีดีกวาในการ 
จะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ ตั้งแตมีการออกกฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ จนถึงชวงเวลากอน พ.ศ. 2505 นั้นกฎหมายไดกําหนดใหเฉพาะนักโทษ
ช้ันเยี่ยมและนักโทษช้ันดีมากอาจไดรับประโยชนในการพิจารณาพักการลงโทษประกอบกับ
ประโยชนประการอ่ืนๆ โดยนักโทษช้ันเยี่ยมนั้นอาจไดรับการพักการลงโทษเปนจํานวน 1 ใน 4 
ของกําหนดโทษ คือหากนักโทษช้ันเยี่ยมจะตองรับโทษจํานวนท้ังหมดท่ีศาลพิพากษาลงโทษคือ 8
ป ระยะเวลาท่ีเร็วท่ีสุดท่ีเขาอาจไดรับการพักการลงโทษคือเม่ือไดรับโทษมาแลว 6 ป ในสวนของ
นักโทษช้ันดีมากน้ัน อาจไดรับการพิจารณาพักการลงโทษเปนจํานวน 1 ใน 5 ของกําหนดโทษ คือ
หากนักโทษดังกลาวตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 10 ป ระยะเวลาเร็วท่ีสุดท่ีเขาอาจได รับการ 
พักการลงโทษคือเม่ือเขาไดรับโทษมาแลว 8 ป สําหรับนักโทษช้ันดี ช้ันกลาง ช้ันเลว และช้ันเลว
มากนั้น จะไมไดรับประโยชนในการพิจารณาพักการลงโทษดวย11  
 ภายหลัง พ.ศ. 2505 ไดมีการแกไขกฎกระทรวงหลายคร้ังและตอมาในป พ.ศ. 2553 ได
มีการออกหลักเกณฑในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 92 กําหนดใหนักโทษช้ันดีมีโอกาสไดรับการพิจารณาพักการลงโทษได
ตามลําดับลดหล่ันกันไป คือ  
 นักโทษช้ันเยี่ยมอาจไดรับการพักการลงโทษไมเกิน 1 ใน 3 ของกําหนดโทษท่ีระบุไว
ในหมายแจงโทษเด็ดขาด  
 นักโทษช้ันดีมากอาจไดรับการพักการลงโทษไมเกิน 1 ใน 4 ของกําหนดโทษท่ีระบุไว
ในหมายแจงโทษเด็ดขาด และ 
 นักโทษช้ันดี อาจไดรับการพักการลงโทษไมเกิน 1 ใน 5 ของกําหนดโทษท่ีระบุไวใน
หมายแจงโทษเด็ดขาด  
 

                                                            
11 อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต), โดย   

พรเลิศ  ศักด์ิสงวนมนูญ, 2555, กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
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 นั่นทําใหในการพักการลงโทษกรณีปกติจะสามารถพักการลงโทษใหแกนักโทษ 
ช้ันเยี่ยมไดไมเกิน 1 ใน 3 ของโทษท่ีกําหนด เนื่องจากติดขอจํากัดจากกฎกระทรวง 

  แตการพักการลงโทษในกรณีพิเศษนั้น นักโทษท่ีอยูในช้ันดีก็สามารถ ไดรับการพักการ
ลงโทษมากกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษได12 แตอยางไรก็ตาม แมไดรับการพักการลงโทษในกรณี
พิเศษ ระยะเวลาท่ีจะไดรับการพักการลงโทษน้ันก็จะเกินกวา 2 ใน 3 ของกําหนดโทษมิได 
เนื่องจากไดถูกจํากัดไวโดยโทษจําคุกท่ีตองไดรับมากอนการพักการลงโทษตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑนั้นจะตองรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 
 สําหรับแนวทางในการพิจารณาพักการลงโทษน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ก็ไดเห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาพักการลงโทษ13 เพ่ือใหเรือนจําและทัณฑสถานถือปฏิบัติใน
การพิจารณาพักการลงโทษ และเพื่อเปนการกําหนดรายละเอียดใหสอดคลองกับหลักการการพัก
การลงโทษตามพระราชบัญญัติราชทัณฑและขอกําหนดในกฎกระทรวง โดยหลักเกณฑดังกลาวได
กําหนดให นักโทษท่ีสมควรจะไดรับการพักการลงโทษนั้นตองเปนการตองโทษจําคุกคร้ังแรกท่ี
ไมใชโทษจําคุกสําหรับการกระทําโดยประมาทและไมใชโทษจําคุกท่ีไดรับการลางมลทินใน
ภายหลัง จะตองมีระยะเวลาคุมประพฤติไมเกินกวา 5 ป ซ่ึงหมายความวา ผูจะไดรับการพักการ
ลงโทษน้ันไมวาจะเปนการพักการลงโทษในกรณีพิเศษหรือพักการลงโทษในกรณีปกตินั้น โทษท่ี
เหลืออยูท่ีไดรับการพักการลงโทษจะตองอยูภายใตการคุมประพฤตินั้นจะตองไมนอยกวา 1 ป และ
ไมเกินกวา 5 ป ตัวอยางเชน หากนักโทษช้ันเยี่ยมซ่ึงตองโทษตามคําพิพากษาเปนจํานวน 9 ป ไดรับ
โทษมาแลว 1 ใน 3 ของโทษดังกลาว คือ 3 ป และอยูในเกณฑการไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ
ในกรณีพิเศษซ่ึงจะทําให เขาสามารถไดรับการพิจารณาพักการลงโทษเกินกวา  1 ใน 3 ของโทษท่ี
กําหนดหรืออาจไดรับการพักการลงโทษเมื่อได รับโทษมาแลวเพียง 3 ป และอยูภายใต การคุม
ประพฤติเปนเวลา  6 ป ก็ได แตโดยผลของหลักเกณฑขอดังกลาวแลว เขาจะไดรับการพักการ
ลงโทษตอเม่ือได รับโทษมาแลว  4 ป เพื่อใหเหลือเวลาการคุมประพฤติภายใตการพักการลงโทษ
ไมเกิน 5 ป 
 หลักเกณฑท่ีกําหนดขึ้นนี้ยังไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันสมควรไดรับการพักการลงโทษและความผิดท่ีไมสมควรไดรับการพักการลงโทษ ในสวนของ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีสมควรไดรับการพักการลงโทษนั้น จะกําหนดโดยจํากัดปริมาณหรือ 
น้ําหนักของยาเสพติดขณะจับกุมสําหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ หากมีน้ําหนักหรือ 

                                                            
12 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58  แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479, ขอ 92 

วรรค 2. 
13 หนังสือกรมราชทัณฑ ดวนมาก ที่ ยธ. 0706/1850 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 
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ปริมาณไมเกินจํานวนตามที่กําหนดในหลักเกณฑนั้นแลว ใหถือวาเปนผูสมควรไดรับการพักการ
ลงโทษ เชน  
 แอมเฟตามีนนอยกวาหรือเทากับ 50 เม็ด ใหไดรับการพักการลงโทษตามเกณฑการพัก
การลงโทษ  
 แอมเฟตามีนมากกวา 50–100 เม็ด ไดรับการพักการลงโทษเปนอัตราสวน 9 ใน 10 ของ
เกณฑการพักการลงโทษ  
 แอมเฟตามีนมากกวา 100–150 เม็ด ได รับการพักการลงโทษเปนอัตราสวน 8 ใน 10
ของเกณฑการพักการลงโทษ  
 แอมเฟตามีนมากกวา 150–200 เม็ด ไดรับการพักการลงโทษเปนอัตราสวน 7 ใน 10
ของเกณฑการพักการลงโทษ เปนตน  
 สวนของความผิดท่ีไมสมควรไดรับการพักการลงโทษนั้น หลักเกณฑดังกลาวได
กําหนดใหความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง อันเปนการกระทําดวยความโหดรายทารุณ การกระทํา
ความผิดซํ้าซาก เปนความผิดอันไมสมควรไดรับการพักการลงโทษ เชน 
 1. ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยทุกกรณี 
 2. ความผิดตอชีวิต รางกาย และจิตใจ โดยมักจะเปนความผิดท่ีกระทําโดยทารุณ 
โหดเหี้ยม อุกฉกรรจ สะเทือนขวญั และฐานความผิดท่ีเปนความผิดรายแรง 
 3. ความผิดตอเสรีภาพ 
 4. ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 5. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
 6. ความผิดตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ 
 7. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 8. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให โทษ เฉพาะผูกระทําผิดรายสําคัญท่ีไดกระทําผิดใน  
5 ฐานความผิดหลัก คือ ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือครอบครองเพื่อจําหนาย 
 ท้ังนี้ การกําหนดลักษณะความผิดรายแรงอันไมสมควรไดรับการพักการลงโทษนั้น 
หลักเกณฑดังกลาวได กําหนดเปนตัวอยางไว โดยยกตัวอยางความผิดในแตละหมวดท่ีถือเปน
ความผิดรายแรง เชน   
 “3.5 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เชน 

 กระทําผิดลักษณะเปนแกงอาชญากรอาชีพ (เชน แกงลักรถฯ หรือรับของโจรท่ีมีการ
ถอดช้ินสวนของรถฯ เพื่อนําออกขาย หรือเพ่ือนํารถฯ สงขายประเทศเพื่อนบาน หรือแกงมอมยา 
ฯลฯ) 
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 โจรอาชีพ(กระทําผิดในลักษณะเดียวกัน ตั้งแต 2 คดีข้ึนไป) 
 ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย และไดมีการทํารายเจาทรัพยจนไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึง
แกชีวิต 
 ลักหรือทําลายพระพุทธรูปหรือส่ิงอันเปนท่ีเคารพสักการบูชาของบุคคลท่ัวไป ทรัพย
สวนกลางของสงฆรวมท้ังโบราณวัตถุโบราณสถาน 
 เปนขบวนการฉอโกงประชาชน มีผูเสียหายจํานวนมาก 
 ลักหรือทําลายทรัพยท่ีใช สําหรับสาธารณประโยชนซ่ึงกอให เกิดการเสียหายตอ
สวนรวม (เชน สายไฟฟา สายโทรศัพท ฯลฯ)” 
 จึงเทากับวา การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวนั้น เปนการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมในฐานะผูรับผิดชอบในทางนโยบายของกระทรวงยุติธรรมนั้น ออกหลักเกณฑเพื่อกําหนด
ลักษณะความผิดบางประการท่ีเห็นวามีความรายแรงและความคิดเห็นของสาธารณะคิดวาความผิด
นั้นกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก อันไมสมควรไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ เทากับ
เปนการกําหนดกรอบในการพิจารณาพักการลงโทษเพื่อใหผูทําหนาท่ีพิจารณาพักการลงโทษตอง
วินิจฉัยอนุญาตพักการลงโทษใหแกนักโทษท่ีมิไดกระทําความผิดอันมีลักษณะท่ีกําหนดนโยบาย
ในการพักการลงโทษตอความผิดบางประการนี้จงึถูกกําหนดไวชัดเจนโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม แตในขณะเดียวกันการท่ีหลักเกณฑดังกลาวไดกําหนดหมวดความผิดโดยไดยกตัวอยาง
ความผิดบางประการในหมวดน้ันๆ ไว จึงเปนการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมยังเปดชองให 
ผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษไดใช ดุลยพินิจภายใตกรอบท่ีกําหนดในการพิจารณาวา ความผิด
อ่ืนใดเปนความผิดรายแรงอันไมสมควรไดรับการพักการลงโทษ14  
  เม่ือเห็นวานักโทษรายใดสมควรจะไดรับพักการลงโทษแลว การพิจารณาตอไปก็คือ
เจาหนาท่ีเรือนจําจะตองสอบประวัตินักโทษผูนั้นอยางละเอียดท้ังในชวงกอนตองโทษความ
ประพฤติในระหวางตองโทษฐานะความเปนอยู ตลอดจนความประพฤติของผูท่ีจะสมควรรับเปน 
ผูอุปการะ ความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจทองท่ีท่ีนักโทษจะออกไปอยูเม่ือ
ไดรับการพักการลงโทษ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ตรวจสอบชีวประวัติ สภาพแวดลอม ความประพฤติกอนตองโทษและประวัติในการ
กระทําความผิด 
 พิจารณาถึงพฤติการณและมูลเหตุท่ีผลักดันใหผูนั้นกระทําความผิด 
 ความผิดกําหนดโทษการไดรับการพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ ระยะเวลาท่ีตองจํา
มาแลวในเรือนจําเหลือโทษจําตอไปอีกนานเทาใด 
                                                            

14 อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ (น. 59).  เลมเดิม. 
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 พฤติการณระหวางตองโทษ ผลการฝกอบรม ผลงาน ตลอดจนความดีความชอบใน
ระหวางตองโทษอยูในเรือนจํา 
 ความหนักเบาความรายแรงแหงการกระทาผิดโดยอาศัยหลักฐานจากสําเนาคําพิพากษา
หรือสํานวนคดีหรือเคยกระทําผิดซํ้าอยางใดหรือไม 
 ความเห็นของเจาหนาท่ีฝายปกครองทองท่ี ตํารวจทองท่ี ตรวจสอบถึงความรูสึกของ
ฝายผูเสียหายประชาชนในทองถ่ินท่ีจะพึงมีตอนักโทษซ่ึงจะไดรับการพักการลงโทษออกไป 
 พิจารณาถึงความประพฤติ อุปนิสัยใจคอ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเปนอยู 
สภาพแวดลอมของผูอุปการะวาเหมาะสมเพียงใดหรือไม 
 พิจารณาถึงอาชีพท่ีผูไดรับพักการลงโทษจะออกไปทํามาหากินเล้ียงตนเองและ
ครอบครัววาเหมาะสมเพียงใดหรือไม 
 ตรวจสอบการเล่ือนข้ันของนักโทษท่ีขอพักการลงโทษและคําส่ังแตงตั้งกรรมการ
พิจารณาพักการลงโทษของเรือนจําวาเปนไปโดยถูกตองของกฎหมายระเบียบแบบแผนของการพัก
การลงโทษหรือไม 
 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดทํา
รายงานการประชุมเพื่อเปนหลักฐานวาเรือนจําไดนํารายช่ือนักโทษเด็ดขาดทุกรายเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาแลวจากนั้นใหเรือนจําสงรายชื่อเฉพาะนักโทษเด็ดขาดท่ีผานการคัดเลือก
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษไปกรมราชทัณฑเพื่อเสนอคณะกรรมการพักการ
ลงโทษตามขอ 91 แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี14พ.ศ.2553พิจารณาตอไป 
 เม่ือมีการไดรับการพักการลงโทษแลว กรมราชทัณฑมีนโยบายส่ังการใหเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานดําเนินการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวนักโทษเด็ดขาดท่ีจะไดรับการพักการลงโทษ
ลวงหนา 6 เดือนทุกราย โดยดําเนินการอบรมตามรูปแบบวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานตามคูมือ
การเตรียมความพรอมกอนปลอย พ.ศ. 2553 ตามหนังสือกรมราชทัณฑ ท่ี ยธ. 0715/2667 ลงวันท่ี 
17 ธันวาคม 2552 อยางเครงครัด ท้ังนี้กอนดําเนินการปลอยตัวพักการลงโทษทุกรายใหมีการอบรม
ช้ีแจงนักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับการปลอยตัวไดทราบและเขาใจเงื่อนไขคุมประพฤติทุกขออยาง
ละเอียดและกําชับใหปฏิบัติตามโดยเครงครัดดวย15   
 3.1.5 เง่ือนไขในระหวางการพักการลงโทษ 
 การที่มีเง่ือนไขการพักการลงโทษไวก็เพื่อทําการสอดสองดูแลนักโทษซ่ึงไดรับการ 
พักการลงโทษใหประพฤติปฏิบัติตนอยางเครงครัดเพ่ือเปนการปองกันมิใหมีการกระทําผิดซํ้า 
 
                                                            

15 หนังสือกรมราชทัณฑ ดวนมากท่ี ยธ.0706.3/780 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 
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เกิดข้ึนอีกและเปนโอกาสท่ีจะใหเจาพนักงานไดรับทราบถึงพฤติการณของผูท่ีไดรับการพักการ
ลงโทษอยูตลอดระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีจะไดรับการพักการลงโทษนั้น ซ่ึงผูท่ีจะคอยดูแลคือ
พนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม โดยเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีกฎหมายได
กําหนดไวมีดังนี้  
 เง่ือนไขตามกฎกระทรวง16 ขอ 93 ไดกําหนดเงื่อนไขในระหวางพักการลงโทษไว 
ดังตอไปนี้ 
 (1) หามกระทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางตามท่ีกําหนดในขอ 94  
 (2)  ใหกระทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางตามท่ีกําหนดในขอ 94 
  (3)  หามกระทําการและใหกระทําการตาม (1) และ (2)  
  ขอ 94 เง่ือนไขท่ีเปนขอหามกระทําการนั้น มีดังตอไปนี้ 
 (1)  หามเขาไปในเขตทองท่ี สถานท่ี หรือตามเวลาท่ีอธิบดีกรมราชทันฑกําหนด 
  (2)  หามคบคาสมาคมกับบุคคลท่ีอาจนําไปสูการกระทําผิดอีก 
  (3)  หามเก่ียวของกับสารระเหย วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให
โทษทุกประเภท รวมท้ังอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 
  (4)  หามประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย เชนเสพสุรา หรือเลนการพนันท่ีอาจนําไปสูการ
กระทําผิดกฎหมายข้ึนอีก 
 ขอ 95 เง่ือนไขใหกระทําการนั้น มีดังตอไปนี้ 
 (1)  ใหไปรายงานตนตอพนักงานคุมประพฤติเดือนละหนึ่งคร้ังจนกวาจะครบกําหนด
โทษ หรือตามหลักเกณฑและวิธีท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติกําหนด 
 (2) ใหพักอาศัยอยูกับผูอุปการะตามสถานท่ีท่ีแจงไว หากจะยายท่ีอยูหรือเปล่ียน 
ผูอุปการะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติกอน เวนแตมีเหตุจําเปน ใหแจงใหพนักงาน
คุมประพฤติทราบภายในกําหนดระยะเวลารายงานตัวคร้ังตอไป 
 (3)  ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและคําตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติ และเขารวม
กิจกรรมเพื่อการแกไขฟนฟูตามหลักเกณฑและวิธีท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติกําหนด 
 (4)  ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ หากฝาฝนและถูกลงโทษโดย 
เจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบและ ขอบังคับนั้นไมวาโทษสถานใด ผูนั้นหรือ 
ผูอุปการะตองแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบทุกคร้ัง  
 
 
                                                            

16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479. 
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  (5) ใหประกอบอาชีพโดยสุจริต หากเปล่ียนสถานท่ีทํางานหรือยายงานใหมตองแจงให
พนักงานคุมประพฤติทราบทุกคร้ัง เวนแตมีเหตุจําเปน ใหแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบภายใน
กําหนดระยะเวลารายงานตัวคร้ังตอไป 
  แตเง่ือนไขในการที่ผูไดรับการพักการลงโทษในการท่ีจะตองปฏิบัติตามน้ัน ยังปรากฎ
อยูในหนังสือกรมราชทัณฑดวนมาก ท่ี ยธ. 0706/1486 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2553 ตามหนังสือ
สําคัญพักการลงโทษท่ีจะตองออกใหแกนักโทษ17  และจะตองระบุเง่ือนไขในการคุมประพฤติท่ี
นักโทษดังกลาวถูกกําหนดใหตองปฏิบัติตาม18 มีดังนี้ 
  1) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติตามท่ีกําหนดจะพนโทษ 
  2)  ใหพักอาศัยอยูกับผูอุปการะตามท่ีไดกําหนด 

  3)  ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ขอบังคับ หากฝาฝนและถูกลงโทษโดย 
เจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบและ ขอบังคับนั้นไมวาโทษสถานใด ผูนั้นหรือ 
ผูอุปการะตองแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบทุกคร้ัง  
  4) ใหประกอบอาชีพโดยสุจริตหากเปล่ียนสถานท่ีทํางานหรือยายงานใหมตองแจงให
พนักงานคุมประพฤติทราบทุกคร้ัง เวนแตมีเหตุจําเปน ใหแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบภายใน
กําหนดระยะเวลารายงานตัวคร้ังตอไป 
  5)  ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและคําตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติ และเขารวม
กิจกรรมเพื่อการแกไขฟนฟตูามหลักเกณฑและวิธีท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติกําหนด 

 6)  หามออกนอกเขตทองท่ีจังหวัด เวนแตจะมีกิจธุระสําคัญเปนคร้ังคราวใหขออนุญาต
ตอพนักงานคุมประพฤติ หากจะยายท่ีอยูหรือเปล่ียนแปลงผูอุปการะ จะตองยื่นคํารองตอพนักงาน
คุมประพฤติในทองท่ีเดิมใหอนุมัติกอน 

 7)  หามประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย เชนเลนการพนัน หรือเสพสุรา คบคนอันธพาล 
หรือบุคคลที่อาจนําไปสูการกระทําผิดกฎหมายข้ึนอีก เปนตน 

 8)  หามเกี่ยวของกับสารระเหย วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ 
ทุกประเภท รวมท้ังอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 

 9)  หามเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขัง ผูตองกักขังหรือผูตองกักกันอ่ืนท่ีไมใชญาติซ่ึงถูก
คุมขังอยูในเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักขังหรือสถานกักกัน 

                                                            
17  ขอ 97 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479  
18  ขอ 98  แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 
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 10) เง่ือนไขพิเศษ….(ถามี) 
 11) ตองแสดงหนังสือสําคัญเม่ือมีการเรียกตรวจ 
 
3.2 การควบคุมนักโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายไทย 
 การควบคุมผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายไทยนั้นไดมีบัญญัติอยู
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2(3) ซ่ึงเปนการจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ี
สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ท่ีใหอํานาจศาลสามารถจําคุก 
ผูท่ีรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหสามารถออกมาใชชีวิตนอกเรือนจํา โดยจะถูกจํากัดบริเวณ
ตามท่ีศาลเห็นสมควรและตองถูกสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
 3.2.1  แนวคิดและท่ีมาของการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต
โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
 เหตุผลจําเปนท่ีตองตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 89 ตามบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องมาจากโดยสภาพปจจุบันเรือนจํามีสภาพที่แออัด
ไมไดสัดสวนกับจํานวนของผูซ่ึงตองขังหรือตองจําคุก  และไมเหมาะสมกับสภาพของผูซ่ึงตองขัง
หรือตองจําคุกบางลักษณะ ประกอบกับเทคโนโลยีในการควบคุมตัวมีความกาวหนาเปนอันมาก  
ดังนั้นเพื่อใหผูซ่ึงตองขังหรือผูตองจําคุกไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการขังและ
จําคุกโดยกําหนดวิธีการหรือสถานท่ีในการขังหรือจําคุกใหเหมาะสมกับสภาพของผูซ่ึงตองขังหรือ
ตองจําคุกในแตละลักษณะ 
 แนวคิดของรางกฎหมายมาจากเหตุผลท่ีวาเรือนจําแออัดไมเหมาะกับการแกไขฟนฟู
ผูกระทําความผิดจึงเกิดความจําเปนท่ีตองการใหมีสถานท่ีกักขังพิเศษสถานที่อ่ืนนอกจากเรือนจํา 
เหตุผลเพื่อตองการลดความแออัดของเรือนจํา แตก็ไมใชเหตุผลหลักท่ีกระทรวงยุติมุงแตเพียงจะ
ระบายนักโทษออกจากเรือนจําเทานั้น แตมาตรการตามมาตรา 89/1 และมาตรา 89/2 เปนแนวคิด
การปฏิบัติตอ ผูกระทําความผิดโดยไมใชเรือนจํา ซ่ึงเปนมาตรการลงโทษระดับกลางท่ีจะใหศาลมี
ทางเลือกในการในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดมากข้ึน โดยปจจุบันศาลมีเพียงสองทางเลือก คือ
ไมลงโทษจําคุกก็สงตัวไปคุมประพฤติ หรือกรณีโทษจําคุกเล็กนอย ศาลก็เพียงแตพิพากษารอการ
ลงโทษ ซ่ึงบางกรณีผูกระทําความผิดไมมีความหลาบจํา ซ่ึงมาตรการลงโทษระดับกลางตามมาตรา 
89/1 และมาตรา 89/2 เปนการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชเรือนจําท่ีเปนการเพิ่มทางเลือก
ใหศาลลงโทษโดยใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดวิธีการหรือสถานท่ีในการขังหรือจําคุกให
เหมาะสมกับสภาพของผูท่ีถูกคุมขังหรือจําคุกในแตละลักษณะ และยังเปนการเปดโอกาสให
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ผูกระทําความผิดปรับตัวกลับคืนสูสังคมไดดีข้ึน มีโอกาสไดทํางานหรือฝกอบรมมากข้ึนโดยมาตรา 
89/2(3) นั้นเปนการควบคุมตัวโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสซ่ึงสามารถจํากัดการเดินทางและอาณา
เขตของผูนั้นได19  
 นอกจากนี้ หลักการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดตองพิจารณาถึงลักษณะของความผิด 
หรือลักษณะภูมิหลังของผูกระทําความผิด ถาเปนผูรายสําคัญ หรือเปนผูรายท่ีเปนอันตรายตอสังคม
จะถูกควบคุมในสถานท่ีท่ีเปนเรือนจําท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัยและมีกฎระเบียบท่ีเข็มงวด 
เพื่อไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกสังคมได แตถาหากกรณีผูกระทําความผิดบางคร้ังโดยพล้ังพลาด 
ไมมีสันดานเปนผูรายก็ควรไดรับการลดหยอนผอนโทษ นอกจากนั้นแลวสําหรับบุคคลท่ีมีจิตใจดี
แตอาจพล้ังพลาดไปก็อาจมีวิธีผอนปรนในลักษณะของการควบคุมลงมาอีก ในสวนของคนบาง
ประเภทเชน นักศึกษากระทําความผิด เขาควรไดรับโอกาสในการท่ีจะกลับเขาสูสังคมไดงายข้ึน 
เพราะถาหากเขาไดเขาไปสูเรือนจําคลุกคลีกับนักโทษรายแรงจะทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี  
ซ่ึงทางเลือกหนึ่งคือใหเขาไดมีโอกาสท่ีจะอยูในสังคมตอไป และยังคงทํางานหรือเรียนหนังสือได
โดยถูกควบคุมตัวท่ีเขมงวดมากข้ึน นั่นก็คือมาตรการท่ีอยูกึ่งกลางระหวางคุมประพฤติกับเรือนจํา 
ซ่ึงเปนวิธีการตางๆท่ีกฎหมายกําหนดไวในมาตรา89/220 
 กลาวโดยสรุป ในการแกไขกฎหมายฉบับนี้นั้นเกิดจากการที่มีปญหาเร่ืองสภาพเรือนจํา
แออัด และเพื่อเพิ่มมาตรการใหเปนทางเลือกของศาลในการลงโทษ จึงไดมีการเสนอวิธีการแกไข
ปญหาตามท่ีไดกําหนดไวในมาตรา และมาตรา 89/2 สรุปได 3วิธีการ คือ   
  1)  จําคุกไวในสถานท่ีอ่ืนนอกจากเรือนจํา  

 2)  การกําหนดใหมีการจําคุกเฉพาะวันท่ีกําหนด และ  
  3)  การจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นได 
นอกจากนี้ยังมีเจตนารมณใชมาตรการดังกลาวมาใชแทนโทษจําคุกดวย 
 3.2.2 กฎหมายการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตโดยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส 

                                                            
19  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่1, วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 301 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร. 

20  รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 2, วันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 311 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร. 
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 พระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 25) 
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 124 ตอนท่ี 53 ก ลงวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2550 
             “มาตรา 89/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวาในกรณีท่ีมีเหตุ
จําเปนระหวางสอบสวนหรือพิจารณา  เม่ือพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา  
หรือเจาพนักงานผูมีหนาท่ีจัดการตามหมายขังรองขอ หรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังใหขัง 
ผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานท่ีอ่ืนตามท่ีบุคคลดังกลาว รองขอหรือตามท่ีศาลเห็นสมควรนอกจาก
เรือนจําก็ได โดยใหอยูในความควบคุมของผูรองขอ หรือเจาพนักงานตามท่ีศาลกําหนด ในการนี้ศาล
จะกําหนดระยะเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได” 
                ซ่ึงเปนกรณีท่ีใหอํานาจศาลใชดุลพินิจเลือกใหขังผูตองหาหรือจําเลยไว ณ สถานที่อ่ืนท่ี
มิใชหองขังหรือเรือนจําในระหวางสอบสวนหรือในระหวางพิจารณาได โดยในการพิจารณาเพ่ือมี
คําส่ังดังกลาว  ศาลจะดําเนินการไตสวนหรือใหผูเสียหายหรือเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของตามหมายขัง
คัดคานกอนมีคําส่ังก็ได 
 และในมาตรา 98/1 วรรค 3 ไดกลาววา สถานที่อ่ืนตามวรรคหนึ่งตองมิใชสถานีตํารวจ  
หรือสถานท่ีควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน โดยมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึง
ตองกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดวย 
 และวรรคทายไดกําหนดเกี่ยวกับการฝาฝนคําส่ัง หากภายหลังผูตองหาหรือจําเลย 
ไมปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปล่ียนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจ
เปล่ียนแปลงคําส่ังหรือใหดําเนินการตามหมายขังได 
 สวนมาตรา 89/2 เปนกรณีท่ีใหเม่ือพนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา  หรือเจาพนักงาน 
ผูมีหนาท่ีจัดการตามหมายจําคุกมีอํานาจรองขอ หรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังใหจําคุก 
ผูซ่ึงตองจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ีไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนด
โทษตามท่ีระบุไวในหมายศาลที่ออกตามคําพิพากษาน้ัน หรือไมนอยกวาสิบปในกรณีตองโทษ
จําคุกเกินสามสิบปข้ึนไปหรือจําคุกตลอดชีวิต ซ่ึงเปนการจําคุกโดยสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใชเรือนจําตอจาก
การจําคุกท่ีเรือนจํา หรือเปนการใชวิธีอื่นใด ซ่ึงมี 3 ประการ ดังตอไปนี้ก็ได 
 (1) ใหจําคุกไวในสถานท่ีอ่ืนตามท่ีบุคคลดังกลาวรองขอหรือตามท่ีศาลเห็นสมควร
นอกจากเรือนจําหรือสถานท่ีท่ีกําหนดไวในหมายจําคุก 
 (2) ใหจําคุกไวในเรือนจําหรือสถานท่ีท่ีกําหนดไวในหมายจําคุกหรือสถานที่อ่ืนตาม  
(1) เฉพาะวันท่ีกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
 (3) ใหจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 โดยในการในการพิจารณาของศาลดังกลาว ใหศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ  
สวัสดิภาพของผูซ่ึงตองจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมดวย   
ท้ังนี้ใหศาลดําเนินการไตสวนหรือสอบถามผูเสียหาย เจาพนักงานท่ีเกี่ยวของตามหมายจําคุก  
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองท่ีนั้น หรือผูซ่ึงศาลเห็นวามีสวนเกี่ยวของ 
 3.2.3 กฎกระทรวง  
 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ไดมีประกาศกฎกระทรวง วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 ประกาศอยางเปน
ทางการในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 130 ตอนท่ี 28 ก ซ่ึงใชประกอบกับ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 89/2(3) โดยไดใหความหมายของคําจํากัดความ ดังนี้ 
 “ผูถูกจํากัด” หมายความวา ผูซ่ึงศาลมีคําส่ังใหจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการ
เดินทางและอาณาเขตของผูนั้น 
 “การจํากัดการเดินทางและอาณาเขต” ใหหมายความรวมถึง คําส่ังศาลใหจําคุกโดย
วิ ธีการหามออกนอกเคหสถานหรือสถานท่ี อ่ืนใดในชวงเวลาท่ีกํ าหนดโดยใช อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
 “อุปกรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา เคร่ืองอุปกรณรับสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 
หรือเครื่องมือใดๆ ท่ีใชติดตามตัว หรือท่ีใชสวมใสขอมือ ขอเทา หรืออวัยวะสวนอ่ืนใดของผูถูก
จํากัด รวมท้ังระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางและอาณาเขตขอ 
ผูถูกจํากัดได 
 ขอ 2 โดยในการยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอใหมีการจํากัดการเดินทางและอาณาเขตแก 
ผูซ่ึงตองจําคุกผูใดนั้น ใหเจาพนักงานคํานึงถึงเหตุจําเปนซ่ึงรวมถึงเหตุ ดังตอไปนี้ 
  (1)  ผูซ่ึงตองจําคุกจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก 
  (2)  ผูซ่ึงตองจําคุกจําเปนตองเล้ียงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซ่ึงพ่ึงตนเองมิได
และขาดผูอุปการะ 
  (3)  ผูซ่ึงตองจําคุกเจ็บปวยและตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
  (4)  ผูซ่ึงตองจําคุกมีเหตุควรไดรับการทุเลาการบังคับใหจําคุกดวยเหตุอ่ืนๆ 
 ขอ 3 ในการยื่นคํารองตามขอ 2 ใหเจาพนักงานผูรองขอเสนอแนวทางปฏิบัติ เง่ือนไข
หรือแผนดําเนินการประกอบการพิจารณาของศาลดวย 
 ขอ 4 แนวทางปฏิบัติ เง่ือนไข หรือแผนดําเนินการตามขอ 3 เจาพนักงานผูรองขออาจ
เสนอเงื่อนไขหามมิใหออกนอกเคหสถานหรือสถานท่ีอ่ืน ใดในชวงเวลาท่ีกําหนด รวมกับการใช
อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสก็ได 
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 ขอ 5 ใหเจาพนักงานจัดใหมีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบผูถูกจํากัดตามสมควร เพื่อมิ
ให บุคคลใดดัดแปลง ทําใหเสียหาย ทําลาย เคล่ือนยาย หรือถอดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไมวาดวย
กรณีใดๆ เพื่อมิใหมีการบังคับตามคําส่ังศาลในกรณีท่ีพบวามีเหตุตามวรรคหน่ึง หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทํา
ใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชํารุด เสียหายหรือไมสามารถใชบังคับไดตามคําส่ังศาล ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีรายงานตอเจาพนักงานทราบทันที 
  ขอ 6 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบขอเท็จจริงหรือพฤติการณ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูถูกจํากัดฝาฝน
เง่ือนไข หรือสอบถามบุคคลที่อยูในท่ีนั้น ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความ
เปนอยู อุปนิสัย และความประพฤติของผูถูกจํากัด 
  (2) รายงานขอเท็จจริง หรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อันเปนเหตุควรแกไข
เปล่ียนแปลงการจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูถูกจํากัด แกเจาพนักงานทราบเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 
  (3)  สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือผูถูกจํากัดตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรในเร่ือง
ความประพฤติและการประกอบอาชีพ  
  (4)  ตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เง่ือนไข และแผนดําเนินการท่ีศาลให 
ความเห็นชอบตามขอ 3 
  ขอ 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อ
กําหนด อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูถูก
จํากัด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือเง่ือนไขอ่ืนใด เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้” 
 กลาวโดยสรุปคือ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใช เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยน้ัน 
เม่ือดูจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2(3) รวมกับกฎกระทรวงวาดวยการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556  
ก็คือการกําหนดใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกับผูตองหาหรือจําเลย ซ่ึงเปนในข้ันตอนภายหลังศาล
มีคําพิพากษา กับผูกระทําความผิดท่ีศาลลงโทษจําคุกและไดจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของกําหนดโทษตามท่ีระบุไวในหมายศาลที่ออกตามคําพิพากษานั้น หรือไมนอยกวาสิบป ในกรณี
ตองโทษจําคุกเกินสามสิบปข้ึนไปหรือจําคุกตลอดชีวิต โดยผูท่ีจะมีสิทธิยื่นคํารองไดนั้นตอง
เปนไปตามกฎกระทรวง กลาวคือตองเปนนักโทษท่ีหากตองจําคุกจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตอง
จําคุก, เปนผูซ่ึงตองจําเปนตองเล้ียงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซ่ึงพึ่งตนเองมิไดและขาด 
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ผูอุปการะ เปนผูเจ็บปวยและตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง หรือเปนผูมีเหตุควรไดรับการทุเลา
การบังคับใหจําคุกดวยเหตุอ่ืนๆ 
 3.2.4 ข้ันตอนตามกฎหมายในการดําเนินการ 
 ข้ันตอนในการดําเนินการใชการจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและ
อาณาเขตของผูนั้นมีดังนี้ 
 3.2.4.1  ประเภทผูกระทําความผิดท่ีสามารถจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการ
เดินทางและอาณาเขตของผูนั้น 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 วรรคหน่ึง บัญญัติวา“...ศาลจะมี
คําส่ังใหจําคุกผูซ่ึงตองจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ีไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของกําหนดโทษตามที่ระบุไวในหมายศาลท่ีออกตามคําพิพากษาน้ัน หรือไมนอยกวาสิบป ใน
กรณีตองโทษจําคุกเกินสามสิบปข้ึนไปหรือจําคุกตลอดชีวิต...” 
  จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนอาจกลาวไดวาบุคคลผูท่ีจะไดรับการจําคุกโดยวิธีการอื่น
ท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตไดนั้น ตองเปนบุคคลที่มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
ดังตอไปนี้ 
  1) กรณีไดรับโทษจําคุกไมเกินสามสิบป ก็คือผูซ่ึงตองจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ี
ไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามท่ีระบุไวในหมายศาลที่ออก
ตามคําพิพากษานั้น  
  2) กรณีท่ีไดรับโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษเกินสามสิบปหรือโทษจําคุก
ตลอดชีวิต ผูตองโทษตองไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษามาแลวไมนอยกวาสิบป หากคดียังอยูใน
ระหวางอุทธรณหรือฎีกา แมจะตองถูกจําคุกตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนมากกวา 2 ใน 3 ของ
โทษตามคําพิพากษาก็สามารถใชมาตรการนี้ได21  

  และผูท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณา จะตองเปนไปตามกฎกระทรวง วาดวยการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ.2556 โดยเปน
บุคคลซ่ึง  
  (1) ผูซ่ึงตองจําคุกจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก 
 (2)  ผูซ่ึงตองจําคุกจําเปนตองเล้ียงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซ่ึงพ่ึงตนเองมิได
และขาดผูอุปการะ 
 
                                                            

21 จาก คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 29) (น. 258), โดย 
สหัส สิงหวิริยะ, 2551, กรุงเทพฯ:  นิติบรรณการ. 
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 (3)  ผูซ่ึงตองจําคุกเจ็บปวยและตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
 (4)  ผูซ่ึงตองจําคุกมีเหตุควรไดรับการทุเลาการบังคับใหจําคุกดวยเหตุอ่ืนๆ 
 3.2.4.2 ผูมีอํานาจรองขอตามกฎหมายในการจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการ
เดินทางและอาณาเขต 
 มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “... เม่ือพนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจําหรือ 
เจาพนักงานผูมีหนาท่ีจัดการตามหมายจําคุกรองขอ...” 
 จากหลักเกณฑดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา บุคคลผูมีอํานาจรองขอใหนําการจําคุก
เฉพาะวันท่ีกําหนดมาใช จึงไดแก 
 1)  พนักงานอัยการ 
 2)  ผูบัญชาการเรือนจํา หรือ 
 3)  เจาพนักงานผูมีหนาท่ีจัดการตามหมายจําคุก 
 4)  หากไมมีผูรองขอ ศาลอาจเห็นสมควรส่ังเองได 
 ท้ังนี้ กฎหมายไมไดใหสิทธิแกผูตองขังนั้นรองขอแตอยางใด ดังนั้นนักโทษ หรือ
ผูตองขังในเรือนจํายอมไมมีสิทธิรองขอ22 
 3.2.4.3 กระบวนการพิจารณาของศาลเก่ียวกับการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัด
การเดินทางและอาณาเขต 
 มาตรา 89/2 วรรคหน่ึงกําหนดใหศาลเปนผูมีอํานาจส่ังใหใชการจําคุกจําคุกโดยวิธีการ
อ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตตามอนุมาตราสามได โดยไดกําหนดแนวทางการใช
ดุลพินิจของศาลในการส่ังใหใชวิธีการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต
ดังตอไปนี้ 
  มาตรา 89/2วรรคสองบัญญัติวา“ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหน่ึง ใหศาลคํานึงถึง
ฐานความผิด ความประพฤติ สวัสดิภาพของผูซ่ึงตองจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของผูเสียหายและสังคมดวย ท้ังนี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนหรือสอบถามผูเสียหายเจาพนักงานท่ี
เกี่ยวของตามหมายจําคุก พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองท่ีนั้น หรือผูซ่ึงศาลเห็นวามีสวน
เกี่ยวของ” 

  ดังนี้ ในการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับการนําการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการ
เดินทางและอาณาเขตมาใชกับผูกระทําความผิดคนใดน้ันเปนดุลพินิจของศาล ท้ังนี้ศาลมีขอท่ีตอง
พิจารณาตามท่ีระบุไว อันไดแก ฐานความผิด ความประพฤติ สวัสดิภาพของผูซ่ึงตองจําคุก ตลอด 
 
                                                            

22  แหลงเดิม. 
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จนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมดวยเม่ือศาลไดพิจารณาแลว ศาลมีอํานาจ
ส่ังใหจําคุกในสถานท่ีอ่ืนตามท่ีมิใชเรือนจําตอจากการจาํคุกท่ีเรือนจําตาม (3) ใหจําคุกโดยวิธีการอื่น
ท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง23  
 3.2.4.4 ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําส่ัง 
 มาตรา 89/2 วรรคสาม บัญญัติวา “คําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลกําหนดให 
เจาพนักงานผูมีหนาท่ีจัดการตามหมายน้ัน เปนผูมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการดําเนินการตาม 
คําส่ัง...” 

  ดังนี้ เม่ือศาลมีคําส่ังใหจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตตาม
มาตรา 89/2(3) แลว ก็เปนหนาท่ีของศาลท่ีจะตองกําหนดใหเจาพนักงานผูมีหนาท่ีจัดการตามหมาย
นั้น เปนผูมีหนาท่ีและความรับผิดชอบควบคุมใหเปนไปตามคําส่ัง 
 3.2.4.5 การแกไขหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังใหนําการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัด
การเดินทางและอาณาเขตมาใช 

 มาตรา 89/2 วรรคสาม บัญญัติวา “...ใหนําความในมาตรา 89/1 วรรคส่ี มาใชบังคับโดย
อนุโลม” 

 มาตรา 89/1วรรคส่ี บัญญัติวา “เม่ือศาลมีคําส่ังตามวรรคหน่ึงแลว หากภายหลังผูตองหา
หรือจําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปล่ียนแปลงไป ให
ศาลมีอํานาจเปล่ียนแปลงคําส่ังหรือใหดําเนินการตามหมายขังได” 
 ดังนี้ เม่ือศาลไดพิจารณาและส่ังใหนําการจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการเดินทาง
และอาณาเขตมาใชแลวหากภายหลังเกิดกรณี ดังตอไปนี้ ใหศาลมีอํานาจเปล่ียนแปลงคําส่ังท่ีใหนํา
การจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตมาใชในทางท่ีผอนคลายหรือเขมงวด
ข้ึนไดหรือใหดําเนินการตามหมายจําคุกได เชนเดียวกับหลักในการบังคับหมายขังตามมาตรา 89/1 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลาวคือ 
 1) ไมปฏิบัติตามวิธีการควบคุมและมาตรการเพ่ือปองกันการหลบหนีหรือความ 
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ 
 2) พฤติการณไดเปล่ียนแปลงไป 
 

                                                            
23 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1 (พิมพครั้งที่ 10) (น.210-211), โดย ณรงค  ใจหาญ, 2552, 

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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  คําวา “พฤติการณไดเปล่ียนแปลงไป” นั้น เปนกรณีท่ีประสงคจะใหมีความหมายอยาง
กวางกวาขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับผูตองหาหรือจําเลย โดยตองการใหมุงหมายถึงขอเท็จจริงตางๆ 
อันเปนสภาพแวดลอมท่ีไดเปล่ียนแปลงไปดวย เชน กรณีมีความไมเหมาะสมตางๆ เกิดข้ึนหรือมี
ความไมปลอดภัยเกิดข้ึน ซ่ึงเปนพฤติการณอันเปนสวนอ่ืนนอกเหนือจากพฤติกรรมของจําเลยคือ 
เปนพฤติกรรมแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป (circumstance fact)24  
   3.2.4.6  สถานท่ีในการควบคุมกรณีจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและ
อาณาเขต 
  สําหรับการจําคุกซ่ึงมีหลักการวาตองจําคุกในเรือนจํา แตในกฎหมายบางประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เปนตน การจําคุกกระทําในสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใชเรือนจําของทางราชการได เชน 
เรือนจําเอกชน สถานท่ีท่ีรับผูตองขังเพ่ือบําบัดแกไขฟนฟู  หรือท่ีเคหะสถานของผูกระทําความผิด
เอง เปนตน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวทําใหผูตองจําคุกไมจําตองอยูในเรือนจําเสมอไป25 
 สําหรับประเทศไทย ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหจําคุกและออกหมายจําคุกแลว 
เจาหนาท่ีราชทัณฑจะนําผูตองหมายจําคุกเขาไปอยูในเรือนจํา แตเนื่องจากในปจจุบันเรือนจํา 
มีความแออัดทําใหเรือนจําไมเพยีงพอตอจาํนวนผูตองขัง จึงไดมีมาตรการใหมในมาตรา 89/2 ซ่ึงได
แกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2550 เปนมาตรการท่ีใหศาลมีอํานาจส่ังจําคุกผูตองโทษจําคุกในสถานท่ีอ่ืนท่ี
มิใชเรือนจําได เพื่อลดปริมาณจํานวนผูตองขังในเรือนจํา  
 ซ่ึงมาตรา 89/2วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติวา “ใหจําคุกไวในเรือนจําหรือสถานท่ีท่ีกําหนดไว
ในหมายจําคุก หรือ สถานท่ีอ่ืนตามกฎกระทรวง”  

  กฎกระทรวง วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัด
การเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 ซ่ึงใชประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 89/2(3) ไดใหความหมายของคําจํากัดความของคําวา “การจํากัดการเดินทางและอาณาเขต” 
ใหหมายความรวมถึง คําส่ังศาลใหจําคุกโดยวิธีการหามออกนอกเคหสถานหรือสถานท่ีอ่ืนใดใน
ชวงเวลาที่กําหนดโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 ดังนี้ สถานท่ีท่ีใชในการควบคุมผูกระทําความผิดท่ีถูกใหจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถ
จํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นในชวงเวลาท่ีกําหนดโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จึงไดแก 
 

                                                            
24 “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคร้ังที่

1317-1/2549.” วันพุธที่ 18 มกราคม 2549 ณ หองประชุมเสริมวินิจฉัยกุลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรุงเทพมหานคร, น. 11. 

25 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เลม 1  (น. 205). เลมเดิม. 
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 1) เคหะสถาน 
 2)  สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีศาลไดกําหนด 
 สรุปแลว มาตรา 89/2 นี้เปนการใชมาตรการของโทษจําคุก ดังนั้น การบังคับโทษจําคุก
ตามหมายจําคุกโดยหลักการตองจําคุกในเรือนจําการที่จะใชมาตรการอ่ืนท่ีแตกตางไปจากคํา
พิพากษาใหจําคุก จึงตองเปนอํานาจของศาล26  
 
3.3 หลักเกณฑพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อสอดสองผูตองโทษ
ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การสอดสองผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring) เปน
เง่ือนไขหนึ่งท่ีใชสําหรับการท่ีนักโทษจะไดรับการพักการลงโทษ โดยเปนเคร่ืองมือของเจาหนาท่ี
ราชทัณฑและเจาหนาท่ีคุมประพฤติท่ีใชสําหรับสอดสองดูแลพฤติกรรมของผูท่ีถูกสอดสอง ซ่ึงถูก
ใชในกระบวนการยุติธรรมอยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา มีท้ังท่ีใชระบบการหาตําแหนง
โดยดาวเทียม (Global Positioning System) หรือการสอดสองผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Monitoring)ท่ีเปนระบบอ่ืน  
 ในท่ีนี้จะเนนศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับหลักเกณฑการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
สอดสองนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงรูปแบบของการไดรับการพักการลงโทษโดยไปรับโทษในชุมชน  
 3.3.1 ผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษ  
 ตามประมวลกฎหมายอาญาปจจุบันคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษประกอบดวย
ประธาน 1 คน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาและ สมาชิกช่ัวคราว 4 คน โดยสมาชิกมาจากมณฑลละ 1 
คน  และเพิ่มเติมจากเมืองวิลมิงอีก 1 คน ประธานคณะกรรมการจะไดรับการแตงต้ังโดยผูวาการรัฐ
โดยตองไดรับจากเสียงสวนใหญใหไดรับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา และจะท่ีทําหนาท่ีตามความเห็น
ของผูวาการรัฐ27 
 3.3.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษ 
 มลรัฐเดลาแวรนั้น บุคคลที่จะไดรับอนุญาตใหพักการลงโทษนั้นจะตองเปนไปตาม
อนุมาตรา (c) แหงประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร มาตรา 4347  
กลาวคือเปนตองบุคคลท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความนาจะเปนและเหมาะสม วาบุคคลท่ีถูกปลอย 
 
                                                            

26  แหลงเดิม. 
27  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4341 (a)  
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ตัวไปออกนั้นจะไมกอความเสียหายตอชุมชนหรือบุคคลและสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการน้ันเห็นวา
การกํากับดูแลการพักการลงโทษอยูในผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของสังคมและการชวยเหลือฟนฟูของ
ผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย สวนการพักการลงโทษตองอยูในผลประโยชนท่ีดี
ท่ีสุดของสังคม และการพักการลงโทษไมไดถือวาเปนรางวัลสําหรับการผอนผันและจะไมไดรับ
การพิจารณาถึงการลดลงของโทษหรืออภัยโทษ โดยบุคคลนั้นจะไดรับการพักการลงโทษก็ตอเม่ือ
คณะกรรมการเช่ือวาบุคคลนั้นมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามหนาท่ีของพลเมืองท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะตองพิจารณาปจจัยตางๆ ท้ังทางดาน ทักษะการทํางาน  
การมุงสูความกาวหนาหรือความสําเร็จของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย การ
รักษาการใชสารเสพติดและการจัดการความโกรธและแกปญหาขอขัดแยง เพื่อตัดสินใจวานักโทษ
สมควรจะไดรับการพักการลงโทษหรือไม28 
 และหากไดกําหนดวาบุคคลดังกลาวนั้นมีสิทธ์ิไดรับการพักการลงโทษหรือการปลอย
ตัวแบบมีเง่ือนไข ก็จะเปนผูมีสิทธ์ิท่ีจะเปนผูไดรับการแตงต้ังไปยังโครงการการกักขังท่ีบาน
สําหรับผูกระทําผิดท่ีไมรุนแรง ซ่ึงบุคคลท่ีจะมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาใหเขารวมในโครงการการ
กักขังท่ีบานได ถาบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติท้ังหมดตรงตามมาตรา 4347 อนุมาตรา (c) และ
นอกจากนี้บุคคลนั้นจะตอง29 
 (1)  ชําระเงินประจํา ตอเดือน ตอคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการบํารุงรักษาโครงการโดยรัฐ; 
   (2)  ดําเนินการตามที่กําหนดไวตามจํานวนดังกลาวของช่ัวโมงการทํางานบริการ
สาธารณะตามท่ีไดกํากับโดยศาลหรือโดยกรม;  
 (3) ทําการชดใชความเสียหายใหกับเหยื่อใดๆหรือบรรดาเหยื่อตามจํานวนท่ีศาลได
กําหนด ชดใชความเสียหายท้ังหมดหรือบางสวนในรูปแบบตามท่ีศาลกําหนด ซ่ึงเปนความจําเปน
สําหรับการมีสวนรวม หรือการมีสวนรวมอยางตอเนื่องในโครงการ 
 สวนคุณสมบัติของผูท่ีเหมาะสมสําหรับการพักการลงโทษนั้นมาตรา 4346 (a) ได
กําหนดใหบุคคลผูถูกคุมขังในทัณฑสถานใดๆ ท่ีดําเนินการโดยกรมราชทัณฑนั้น อาจไดรับการ
ปลอยตัวโดยการพักการลงโทษโดยคณะกรรมพักการลงโทษ ถาบุคคลนั้นไดรับโทษมาแลว 1/3 
ของระยะเวลาของโทษที่กําหนดโดยศาล ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวนี้อาจลดลงตามคุณความดีและ
ประพฤติกรรมท่ีดีท่ีไดกระทํา หรือ 120 วันแลวแตวาจํานวนใดจะสูงกวา30 

                                                            
28 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4341 (c)  
29 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4347 (j)  
30 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4346 (a)  
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 แตคณะกรรมการพักการลงโทษนั้น หากไดรับคําแนะนําเปนลายลักษณอักษรจากศาล
ท่ีไดพิพากษาลงโทษ หรือจากกรมราชทัณฑ ท่ีอาจลดระยะเวลาข้ันต่ําของคุณสมบัติหาก
คณะกรรมการเปนท่ีพอใจวาประโยชนสูงสุดของสาธารณะและสวัสดิภาพของบุคคลนั้นจะได
ประโยชนโดยการลดลงดังกลาว การลดลงดังกลาวในระยะเวลาข้ันตํ่าของคุณสมบัติสําหรับการพัก
การลงโทษจะตองเปนไปตามคําส่ังของคณะกรรมการพักการลงโทษ ท่ีระบุวันท่ีโดยชัดแจง เม่ือ
บุคคลดังกลาวจะกลายเปนบุคคลท่ีมีสิทธิเขารับเลือกสําหรับการพักการลงโทษ  แตการลดลง
ดังกลาวของระยะเวลาข้ันตํ่าของคุณสมบัติสําหรับการพักการลงโทษนั้นจะไมมีผลตอการขีดจํากัด
สูงสุดของโทษน้ัน คําส่ังของการลดลงโดยคณะกรรมการพักการลงโทษจะตองพิจารณาแบบเปด31 
 ซ่ึงตามอนุมาตรา (c) ใหถือวาบุคคลผูถูกตัดสินลงโทษจําคุกตลอดชีวิตนั้นไดรับการ
ตัดสินใหจําคุกเปนระยะเวลา 45 ป32 และคณะกรรมการอาจใชกฎระเบียบอ่ืนๆ กรณีท่ีเห็นวา
เหมาะสมหรือจําเปนดวยความเคารพตอคุณสมบัติของบุคคลสําหรับการพักการลงโทษ, การ
ดําเนินงานของการพิจารณาพักการลงโทษหรือเง่ือนไขที่จะบังคับใชกับผูไดรับการพักการลงโทษ33 
 นอกจากการพิจารณาถึงคุณสมบัติปกติของบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาลงโทษ
แลว กฎหมายมลรัฐเดลาแวรยังใหคณะกรรมการพักการลงโทษไมวาในการประชุมปกติหรือพิเศษ
ก็ตามสามารถพิจารณากรณีท่ีมีนักโทษท่ีสภาพรางกายหรือจิตใจของนักโทษท่ีถูกคุมขังมีความ
ตองการการรักษาท่ีกรมไมสามารถจัดหาใหได ซ่ึงการไดรับการพักการลงโทษดูเหมือนวาเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับความเปนอยูท่ีดีของบุคคลดังกลาว คณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหใหปลอยตัวบุคคล
ดังกลาวโดยพักการลงโทษโดยไมคํานึงถึงเวลาท่ีไดรับไปแลวโดยบุคคลดังกลาว แตคณะกรรมการ
พักการลงโทษจะพักการลงโทษในกรณีเชนนี้ไดเฉพาะเม่ือมีการจัดเตรียมสําหรับการรักษาของ
บุคคล และ คณะกรรมการพักการลงโทษอาจจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ของการพักการลงโทษใน
กรณีเชนนี้ รวมท้ังอาจเพิกถอนการพักการลงโทษดังกลาวโดยปราศจากการพิจารณาท่ีเวลาใดๆและ
ดวยสาเหตุใดก็ไดและส่ังใหบุคคลนั้นกลับไปยังกรมราชทัณฑ34 
 3.3.3 ข้ันตอนในการพิจารณาพักการลงโทษ 
 กฎหมายมลรัฐเดลาแวรไดกําหนดผูมีอํานาจในการพักการลงโทษและวิธีการปฏิบัติไว
โดยกําหนดวาผูกระทําความผิดท่ีถูกคุมขังโดยกรมซ่ึงมีสิทธ์ิไดรับการพักการลงโทษภายใน  
180 วันอาจสมัครเพ่ือการพิจารณาพักการลงโทษตามรูปแบบท่ีประกาศโดยคณะกรรมการ  เม่ือ

                                                            
31  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4346 (b) 
32  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4346 (c)  
33  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4346 (d)  
34  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4346 (e)  
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ไดรับใบสมัครดังกลาวคณะกรรมการตองแจงหัวหนาสํานักงานเรือนจําแหงใบสมัครดังกลาวและ
ตรวจสอบใบสมัครและการตรวจสอบคําขอและการมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษและขอมูลท่ี
จําเปนในอนุมาตรา (d) แหงมาตราน้ีซ่ึงตองจัดเตรียมคณะกรรมการภายใน 30 วันเม่ือไดรับขอมูล
ดังกลาวขางตน คณะกรรมการจะตองตัดสินภายใน 30 วันหากการพิจารณาพักการลงโทษจะไดรับ
การกําหนด  แตถาการพิจารณาถูกปฏิเสธหรือถาการพิจารณาได รับการพิจารณาแตหาก
คณะกรรมการการพักการลงโทษปฏิเสธผูสมัคร กรมจะตองเขียนจดหมายใหความเห็นไปยัง
คณะกรรมการอยางเร็วท่ีสุด และหลัง 6 เดือนไปแลวสําหรับผูสมัครท่ีไดรับการปฏิเสธ สําหรับผูท่ี
มีวันท่ีปลอยชวงเวลาดี 3 ปหรือนอยกวา และไมเร็วกวา 1 ปสําหรับผูสมัครท่ีมีวันท่ีปลอยชวงเวลาดี
มากกวา 3 ป ถึงจะมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีจะสมัครใหมอีกคร้ังสําหรับการพิจารณาการพักการ
ลงโทษภายในมาตรานี้35 
 และภายในหนึ่งเดือนกอนเวลาของหมายกําหนดการของผูกระทําผิดท่ีกําหนดไว
สําหรับการพิจารณาพักการลงโทษ กรมราชทัณฑจะตองเสนอรายงานความคืบหนากับการแนะนํา
การพักการลงโทษใหคณะกรรมการพักการลงโทษ  และกรมราชทัณฑตองเสนอแผนประเมินพัก
การลงโทษอยางละเอียดกับคําแนะนํา ในเวลาเดียวกันสําเนารายงานความคืบหนาและแผนการพัก
การลงโทษและคําแนะนําจะตองยังถูกเสนอไปยังตํารวจรัฐเดลาแวรและองคกรตํารวจจับกุม
ประชาชน พรอมกับวันท่ีและสถานท่ีของการกําหนดการพิจารณาพักการลงโทษ นอกจากนี้ เม่ือใด
ก็ตามท่ีเปนไปไดและเหมาะสม กรมราชทัณฑจะตองแจงใหคูกรณีท่ีไดรับบาดเจ็บจากการกระทํา
ความผิดอาญาหรืออาชญากรรมของผูกระทําความผิดซ่ึงถูกตัดสินลงโทษถึงวันท่ีและสถานที่ของ
กําหนดการการพิจารณาพักการลงโทษ36 
  และถาบุคคลใดคุณสมบัติสําหรับการพักการลงโทษไมผานในการยื่นใบสมัคร 
ตามท่ีระบุไวในอนุมาตรา (a) ของมาตรานี้กรมไมหนาท่ีตอบุคคลดังกลาว ถึงการเตรียมการ
คณะกรรมการกับขอมูลท่ีจําเปนอยางอ่ืนตามบทนี้และคณะกรรมการไมมีหนาท่ีตอบุคคลนั้น  
ถึงการพิจารณาบุคคลดังกลาวสําหรับการการพักการลงโทษ แมจะมีความลมเหลวของบุคคล
ผูสมัครสําหรับการพักการลงโทษ กรมจะไดรับอนุญาตท่ีจะจัดหาใหคณะกรรมการกับขอมูลท่ี
จําเปนอยางอ่ืนตามบทนี้และคณะกรรมการอาจพิจารณาบุคคลดังกลาวสําหรับการพักการลงโทษ37

คณะกรรมการไมมีขอผูกพันท่ีจะอนุญาตใหบุคคลมีสิทธ์ิสําหรับการพักการลงโทษ จากการปรากฏ
ตัวตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการอาจปฏิเสธการสมัครพักการลงโทษโดยท่ีไมตองสัมภาษณ

                                                            
35  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4347 (a)  
36  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4347(d)  
37  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4347 (b)  

DPU



60 

ผูสมัคร แมกระน้ันก็ดีใหคณะกรรมการอนุญาตพักการลงโทษโดยไมตองมีบุคคลผูยื่นใบสมัคร 
คร้ังแรกมาปรากฏตัวและไดรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการกอน38 
 โดยผูไดรับการพักการลงโทษท้ังหมดจะดําเนินการตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีได
ออกอยางเหมาะสมโดยการลงมติโดยเสียงขางมากในปจจุบันเหลานั้น จะตองไมมีผูท่ีถูกตัดสินและ
ถูกจําคุกในขอหาฆาตกรรมระดับแรกหรือระดับสอง ขมขืนระดับแรก ระดับสองหรือสาม 
ความสัมพันธทางเพศท่ีผิดกฎหมายในระดับแรกหรือระดับสอง การลักพาตัวหรือความผิดใด ๆท่ี
เกี่ยวกับการจําหนาย,พยายามท่ีจะจําหนาย หรือการสงมอบ หรือการครอบครองโดยมีเจตนาเพื่อ
จําหนายหรือสงมอบยาเสพติดไดรับการพักการลงโทษ เวนแตจะไดคะแนนเสียงอยางนอย 4 ใน 5 
ของสมาชิกคณะกรรมการท่ีอนุญาตใหไดรับการพักการลงโทษ โดยองคประชุมจะตองมีอยางนอย 
3 คนและการพักการลงโทษจะไมมีการออกใหแกนักโทษท่ีถูกตัดสินในการพิจารณาของศาลและ
ถูกพิพากษาสําหรับการกระทําหรือความพยายามที่จะกระทําความผิดในฐานะ "การหลบหนี
หลังจากถูกตัดสินวากระทําความผิด" เกี่ยวกับการกระทําความผิดรายแรงระดับ b, c, และd จนกวา
จะถึงเวลาดังกลาวในฐานะนักโทษท่ีไดรับโทษตามจํานวนเวลาท่ีเทากับและเทียบเทากับท่ีกําหนด
ไวในคําพิพากษาท่ีกําหนดไวโดยศาลสําหรับการหลบหนีหรือพยายามที่จะหลบหนีดังกลาว และ
การพักการลงโทษจะไมมีการออกใหแกนักโทษท่ีถูกตัดสินวากระทําผิดและถูกศาลพิพากษา
สําหรับความผิดในฐานะ"การสมรูรวมคิดในระดับท่ีสอง" ท่ีเกี่ยวกับการชวยเหลือโดยตรงและอยาง
กระตือรือรนหรือสนับสนุนการหลบหนี จนกวาจะถึงเวลาดังกลาวเปนจํานวนเทากับของเวลาซ่ึง
เทียบเทากับท่ีไดถูกกําหนดไวภายใตโทษท่ีระบุไวโดยศาลดังกลาวสําหรับการสมรูรวมคิดดังกลาว
ท่ีไดรับไป39 และใหถือวาบุคคลท่ีอยูในระหวางพักการลงโทษทุกคนจะยังถูกคุมขังอยูตามกฎหมาย
ของกรมราชทัณฑ แตจะอยูภายใตคําส่ังของคณะกรรมการพักการลงโทษ40 
 3.3.4 การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ 
 การระบุตัวและการคัดเลือกผูเขารวมท่ีจะไดรับการพิจารณาสําหรับโครงการกักขังท่ี
บานสําหรับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษน้ัน ถาเปนผูกระทําท่ีถูกตัดสินใหถูกกํากับดูแลใน
ระดับ 1, 2 หรือ 3 นั้นจะถือวาเปนผูไมเหมาะสมสําหรับการจัดไวในโปรแกรมกักขังท่ีบานเวนแตมี
คําส่ังโดยเฉพาะจากผูพิพากษาท่ีพิจารณาคดีหรือเปนผลมาจากการบริหารสถานกักกัน เม่ือถูก
มอบหมายไปยังศูนยราชทัณฑ เพ่ือรับโทษระยะส้ันสําหรับความผิดทางอาญาท่ีไมรุนแรงจะไดรับ 
 

                                                            
38  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4347 (e)  
39 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4347 (f)  
40  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4347 (g) 
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การถูกระบุตัวโดยเจาหนาท่ีจัดหมวดหมูกอน หรือจะถูกระบุตัวเม่ือมาถึงท่ีศูนยราชทัณฑ หาก
บุคคลดังกลาวไมไดถูกระบุตัวกอนท่ีจะมีการเดินทางไปศูนยราชทัณฑ41 ซ่ึงเม่ือนักโทษคนใดไดรับ
อนุญาตใหพักการลงโทษนั้น นักโทษคนนั้นจะถูกปลอยออกจากเรือนจํา และไปอยูในโปรแกรม
การกักขังท่ีบานแทน โดยมาตรา 4393 ไดกําหนดใหการกํากับดูแลของผูกระทําผิดท่ีกําหนดให
กักขังท่ีบานและการใชอุปกรณตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกสจะตองถูกจํากัด ในพื้นท่ีภายใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตรของรัฐ และ กําหนดขอกําหนดสําหรับการมีสวนรวมไววา บุคคลท่ีจะมีสิทธ์ิ
สําหรับโปรแกรมการจับกุมบานตอเม่ือ42 
 (1) การเขารวมจะตองเปนไปดวยความสมัครใจ 
          (2) การเขารวมจะจํากัด เฉพาะประเภทของผูท่ีกระทําผิดตอดังตอไปนี้: 
       ก. ตัวบุคคลผูถูกพบวามีความผิดฐานในการกออาชญากรรมไมรุนแรงและผูท่ีมี
ลักษณะของความผิดทางอาญาและ/หรือพื้นหลังของผูกระทําความผิดท่ีไมไดถูกวางไวท่ีการรอ 
ลงอาญาปกติ; 
                 ข.  ผูฝาฝนคุมประพฤติดวยขอหาการละเมิดทางเทคนิคหรือความผิดทางอาญา
เล็กนอย; 
                 ค.  ผูท่ีละเมิดการพักการลงโทษดวยขอหาการละเมิดทางเทคนิคหรือความผิดทาง
อาญาเล็กนอย 
              ซ่ึง “การกักขังไวท่ีบาน” หรือ “โครงการการกักขังไวท่ีบาน” หมายถึงรูปแบบของการ
ควบคุมภายใตการกํากับดูแลอยางเขมขนในชุมชน รวมท้ังการเฝาระวังในชวงวันหยุดท่ีบริหารงาน
โดยเจาหนาท่ีกํากับดูแลอยางเขมขน โครงการการกักขังไวท่ีบานจะจํากัดอยูท่ีผูกระทําผิดท่ีไม
รุนแรงและจะตองเปนโครงการเฉพาะซ่ึงเสรีภาพของผูกระทําความผิดจะถูกจาํกัดอยูภายในสถานท่ี
ท่ีมีเสถียรภาพ ท่ีไดรับการอนุมัติถึงการพํานักของผูกระทําความผิดท่ีไมรุนแรงหรืออยูภายใน
สถานที่ท่ีมีเสถียรภาพ ไดรับการอนุมัติใหพํานักกับผูปกครอง, พี่นองหรือบุตรของผูกระทํา
ความผิดท่ีไมรุนแรงและเปนการบังคับโดยเฉพาะท่ีไดกําหนดและบังคับใช43  
 “บริการสาธารณะ”44 หมายถึงงานท่ีกําหนดใหผูกระทําความผิดท่ีเขารวมในโครงการ
การกักขังท่ีบานและใหหมายความรวมถึงงานท่ีผูกระทําความผิดดังกลาวไดรับคําส่ังใหดําเนินการ 
ท่ีโดยไมตองจายเงิน เพื่อประโยชนของชุมชน แยกตางหากและนอกเหนือจากการจายเงินใดๆ การ

                                                            
41  กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4392 (b)  
42 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4393.  
43 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4391 (3)  
44 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4391 (5) 
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จางงานท่ีผูกระทําความผิดดังกลาวอาจไดรับอนุญาตใหไดรับ การทํางานบริการสาธารณะท้ังหมด
จะตองดําเนินการสําหรับองคกรท่ีไดรับการสนับสนุนดานภาษีหรือยกเวนภาษี ซ่ึงไดทําสัญญา
อยางไมเปนทางการกับกรมในการจัดการการทํางานท่ีดําเนินการโดยผูกระทําความผิดดังกลาว คํา
วา "บริการสาธารณะ" หมายถึงกรณีดังตอไปนี้ 
  ก. ทํางานในสถานท่ีใดๆ หรืออาคารท่ีเปนเจาของหรือเชาจากรัฐโดยมณฑลหรือ
เทศบาลหรือองคกรไมแสวงหากําไรหรือหนวยงานหรือทํางานสําหรับโปรแกรมภายใตการควบคุม
หรือการใหการสนับสนุนขององคกรการกุศลใดๆ 
  ข. ทํางานบนถนนหรือทางหลวงท่ีรัฐ มณฑลหรือเทศบาลเปนเจาของ 
  ค. งานปรับภูมิทัศน การบํารุงรักษาหรือบริการในสวนสาธารณะหรือบริเวณสันทนา
การใดๆ ของรัฐ มณฑลหรือเทศบาล; 
  ง.  ทํางานในศูนยสุขภาพท่ีไมแสวงหากําไรหรือศูนยการแพทยหรือสถานท่ีใดๆ ของ
รัฐ มณฑลหรือเทศบาล   
 ขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติเม่ือไดรับการพักการลงโทษแลว45 
 ในการท่ีจะสามารถอยูในโครงการกักขังท่ีบานไดนั้น ผูกระทําความผิดจะตองมีสวน
รวมอยางตอเนื่องเกี่ยวกับขอกําหนดที่ไดถูกกําหนดไวสําหรับผูกระทําผิดท่ีไดรับการพักการ
ลงโทษแตละราย ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ดังตอไปนี้ 
 (1)  ผูเขารวมแตละรายตองปฏิบัติการทํางานบริการชุมชนใดๆ ก็ตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากศาลหรือโดยกรม; 
  (2)  ผูเขารวมแตละคนจะยังคงถูกคุมขังในท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอนุมัติโดยโครงการ ยกเวน
สําหรับการอนุมัติการจางงาน การทํางานบริการสาธารณะหรือกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรับการ
อนุมัติโดยโครงการ; 
  (3) ผูเขารวมแตละคนจะตองชําระเงินชดใชตามระเบียบดังกลาวเพ่ือเหย่ือแตละคน
หรือผูท่ีตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมท่ีจะถูกกําหนดโดยศาล; 
  (4)  ผูเขารวมแตละคนจะไดรับการอนุมัติ ใหอยูในท่ีพักอาศัยท่ีม่ันคง 
  (5)  ผูเขารวมแตละคนจะตองมีการจางงานมีเสถียรภาพตามท่ีกําหนดโดยกรมตาม
ระเบียบและขอบังคับ 
  (6) เขารวมแตละคนจะตองคงอยูในสถานะท่ีดีตามเง่ือนไขของการมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องในโครงการ; 

                                                            
45 กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญามลรัฐเดลาแวร, มาตรา 4394.  
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  (7) บุคคลท่ีอยูในโครงการการกักขังท่ีบานตองมีสวนรวมในทุกกิจกรรมแนะแนวและ
ขอกําหนด, รวมถึงโครงการกลุมดังกลาวและการประชุมตามท่ีกํากับโดยศาลหรือโดยกรม; 
  (8) ผูเขารวมแตละคนตองรายงานตอเจาหนาท่ีท่ีถูกระบุใหเปนผูส่ังการโดยศาลหรือ
โดยกรม 
 
3.4  หลักเกณฑพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อสอดสองผูตองโทษ
ตามกฎหมายฝร่ังเศส 
 ระบบการพักการลงโทษของประเทศฝรั่งเศสนั้นจะมีการพิจารณาเปนรายบุคคลใหกับ
นักโทษท่ีแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการฟนฟูอยางจริงจังในสังคม โดยจะเปนการปลอยตัว
กอนครบกําหนดโทษจําคุกตามท่ีศาลไดพิพากษา หรือเปนการจําคุกภายใตสภาพท่ีตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆในชวงระยะเวลาคุมประพฤติโดยมีจุดมุงหมายท่ีการฟนฟูสมรรถภาพของผูถูกตัดสิน
และปองกันการกระทําความผิดซํ้า โดยการพักการลงโทษนั้นอาจจะอยูภายใตมาตรการสอดสอง
โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีอาจกําหนดเง่ือนไขคุมประพฤติอ่ืนๆ รวมดวย โดยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝร่ังเศสไดกําหนดกระบวนการตางๆ เกี่ยวกับการพักการลงโทษ
ไวดังนี้ 
 3.4.1 ผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษ 
 ในระบบของกฎหมายฝร่ังเศสนั้น หลังจากผูพิพากษาไดตัดสินลงโทษผูกระทําความผิด
แลว บทบาทของผูพิพากษายังไมส้ินสุดเพียงเทานั้น ระบบกฎหมายฝร่ังเศสยังไดกําหนดใหมี 
ผูพิพากษาบั ง คับโทษ  (Juge de l’application des peines) และศาลบัง คับโทษ  (tribunal de 
l'application des peines) มาทําหนาท่ีพิจารณาปรับโทษท่ีจะใชบังคับใหเหมาะสมกับผูกระทํา
ความผิดแตละบุคคลจนกระท่ังผูกระทําผิดไดรับอิสรภาพ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาพักการลงโทษ
ช่ัวคราว ลดวันตองโทษดวย หรือการพักการลงโทษโดยการสอดสองโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีจะ
กลาวถึงตอไป 
 โดยการดําเนินการโดยผูพิพากษาปรับใชโทษและศาลบังคับโทษซ่ึงเปนองคกรฝาย 
ตุลาการ ซ่ึงจะเปนผูพิพากษาในศาลชั้นตน ซ่ึงทําหนาท่ีและรับผิดชอบภายใตเง่ือนไขตามท่ี
กฎหมายไดใหไว ในการกําหนดเง่ือนไขหลักของพิจารณาเกี่ยวกับการจําคุกการกํากับและควบคุม
เง่ือนไขรวมทั้งโทษควบคุมตัวอ่ืนๆ โดยกํากับดูแลสภาพของการบังคับโทษ เพ่ือใหการบังคับโทษ
นั้นเหมาะสมกับผูกระทําผิดแตละคน (individualization)46 ซ่ึงอํานาจของผูพิพากษาบังคับโทษนั้น 

                                                            
46 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 712-1. 
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มีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษใหแกผูกระทําผิดท่ีตองรับโทษจําคุกไมเกินกวาสิบป หรือพิจารณา
พักการลงโทษใหแกผูกระทําความผิดท่ีจะตองรับโทษจําคุกท่ีเหลืออีกไมเกินสามป47 สวนอํานาจ
ของศาลบังคับโทษนั้น มีอํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษใหแกผูกระทําความผิดท่ีถูกตัดสิน
จําคุกมากกวาสิบป หรือมีโทษจําคุกท่ีเหลืออยูเกินกวาสามป48 
 หลักการในการบังคับโทษของฝร่ังเศส นั้นมุงเนนไปท่ีตองมีความสอดคลองกับ
ผลประโยชนของสังคมและสิทธิของเหยื่อรวมถึงการปลอยนักโทษกลับคืนสูสังคมและปองกันการ
กระทําผิดซํ้า ดวยเหตุนี้การบังคับโทษในประเทศฝร่ังเศส จะมีชวงของการปรับปรุงผูกระทํา
ความผิด ตามบุคลิกภาพ สถานภาพทางครองครัว และสถานการณทางสังคม ผูกระทําความผิดแต
ละคนจะไดรับการสูอิสรภาพทีละเล็กทีละนอย โดยจะมีการกํากับดูแลโดยตุลาการ49 ในการพักการ
ลงโทษในประเทศฝร่ังเศสนั้น วัตถุประสงคของการพักการลงโทษตามกฎหมายฝร่ังเศสไดกําหนด
เพื่อใหผูกระทําผิดสามารถปรับตัวเขากับสังคมโดยการรับรูของชุมชน (reintegrate) และปองกัน
การกระทําผิดซํ้า50 เพื่อใหการบังคับโทษเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษ 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของประเทศฝร่ังเศสไดกําหนดเง่ือนไขของนักโทษที่จะไดรับการพักการลงโทษไวดังตอไปนี้ 
 1) โทษท่ีตองรับมากอนการพักการลงโทษ51 
 การท่ีนักโทษคนใดจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาพักการลงโทษน้ัน ตองปรากฏวาผูนั้น
ตองรับโทษมาแลวเทากับโทษท่ีเหลืออยู คือตองรับโทษมาแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง สวนกรณีของ 
ผูท่ีกระทําความผิดซํ้านั้นตองรับโทษมาแลว 2 ใน 3 จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจาณา52 
 (การจะไดรับการพักการลงโทษนั้นกอนท่ีจะมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษ ผูถูก
ลงโทษจะมีชวงเวลาที่ตองรับโทษมากอนระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงเปนโทษบังคับเด็ดขาดในระยะนั้น 
“เรียกวาระยะเวลาปลอดภัย”53 (La period de sûreté) ซ่ึงผูกระทําความผิดจะไมไดรับสิทธิจาก
มาตรการผอนผันการบังคับโทษตางๆ เชน การรอการลงโทษ ระบบกึ่งเสรีภาพ และการพักการ

                                                            
47  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 730 วรรค 1. 
48  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 730 วรรค 2. 
49  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 707. 
50  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 729. 
51  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 729. 
52  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 725 วรรค 3. 
53  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 132-23. 
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ลงโทษในชวงระยะเวลาปลอดภัยนี้ ผูซ่ึงกระทําความผิดท่ีถูกศาลลงโทษจําคุกต้ังแตสิบปข้ึนไปใน
ความผิดอุกฤษฏโทษรวมท้ังความผิดมัชฌิมาโทษท่ีกําหนดโทษจําคุกไวสิบป โดยระยะเวลาของ
ปลอดภัยจะเปนคร่ึงหนึ่งของโทษหรือสองในสามกรณีของผูกระทําความผิดซํ้า ซ่ึงกรณีนี้ระยะเวลา
ปลอดภัยท้ังหมดตองไมเกิน 15 ป และไมเกิน 20 ป ในกรณีของผูท่ีกระทําความผิดซํ้า54 สวนใน
กรณีของผูกระทําความผิดท่ีถูกศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิตคือระยะเวลาปลอดภัยคือสิบแปดป และ
เปน 22 ปในกรณีของผูกระทําความผิดซํ้า)55  
 นอกจากนี้ การพักการลงโทษในฝร่ังเศสจะใหสิทธิเปนกรณีพิเศษสําหรับผูกระทําผิดท่ี
มีอายุไมต่ํากวา 70 ป56 หรือผูกระทําความผิดท่ีตองรับโทษจําคุกไมเกิน 4 ป หรือโทษท่ียังเหลืออยู
ไมเกิน 4 และเปนผูปกครองของเด็กอายุต่ํากวา 10  ก็อาจไดรับการพักการลงโทษเปนกรณีพิเศษ
โดยไมจําเปนตองรับโทษมาแลวกึ่งหนึ่ง หรือสองในสามมากอนได และไมอยูในบังคับระยะเวลา
ปลอดภัยตามกฎหมาย แตกรณีดังกลาวจะไมใชบังคับกับผูกระทําความผิดอุกฤษฎโทษ ผูกระทํา
ความผิดมัชฌิมโทษท่ีไดกระทําตอผูเยาว หรือผูกระทําความผิดซํ้าซาก57 
 2)  เง่ือนไขดานความประพฤติ 

 ผูกระทําผิดท่ีจะไดรับการพักการลงโทษน้ัน จะตองผานเงื่อนไขดานความประพฤติท่ี
กฎหมายกําหนดไว คือ ผูกระทําผิดจะไดรับการพักการลงโทษตอเม่ือเม่ือเขาแสดงให เห็นถึงความ
พยายามอยางจริงจังในการฟนฟูและปรับตัวเขากับสังคม โดยเฉพาะหากพิสูจนใหเห็นวาสามารถ
ทํางาน หรือเขารับศึกษา การฝกอบรม หรือการมีสวนรวมสําคัญในชีวิตครอบครัว หรือเม่ือมีความ
จําเปนตองเขารับการรักษาอาการเจ็บปวยหรือแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการชดใชความ
เสียหายใหแกผูเสียหายจากการกระทําผิด หรือการมีสวนรวมในการบูรณาการหรือกลับคืนสู
โครงการอยางจริงจัง58 
 3.4.3 ข้ันตอนในการพิจารณาพักการลงโทษ 
 การพิจารณาพักการลงโทษนั้นสามารถเกิดข้ึนจากการยื่นคํารองขอของนักโทษผาน
ทางทนายความ59 หรือพนักงานอัยการ60 หรือจากผูพิพากษาบังคับโทษที่จะตองมีการพิจาณาอยาง

                                                            
54  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา729 วรรค 3. 
55  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา729 วรรค 4. 
56  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา729 วรรค 6. 
57  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 729-3. 
58  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 729. 
59  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา730 วรรค 4. 
60  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 723-15 วรรค 2. 
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นอยปละหนึ่งคร้ัง61 ซ่ึงเม่ือยื่นคํารองแลว ผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษจะพิจารณาพัก
การลงโทษโดยพิจารณา (review) ถึงสถานการณและองคประกอบตางๆ เกี่ยวกับตัวนักโทษท่ีจะ
ไดรับการพักการลงโทษเพื่อท่ีจะใหนักโทษนั้นไดรับการปลอยโดยการพักการลงโทษอยางมี
ประสิทธิภาพ (potentially) ซ่ึงหากเปนกรณีท่ีคดีนั้นมีจํานวนโทษท่ีอยูในขอบอํานาจของศาลบังคับ
โทษท่ีจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต ใหผูพิพากษาบังคับโทษสงสํานวนดังกลาวใหศาลบังคับ
โทษเพื่อพิจารณา62 ปจจัยท่ีศาลใชพิจารณาเพ่ืออนุญาตใหพักการลงโทษนั้น ศาลจะพิจารณาจาก 
ความพยายามของนักโทษในการแกไขปรับปรุง ในสวนท่ีเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและ ดานครอบครัว
ของนักโทษ รวมท้ังในดานสังคมดวย63 
 ในการพิจารณาการพักการลงโทษนั้น ผูพิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษ 
จะวินิจฉัยไดตอเม่ือไดมีการพิจารณาตอหนาคูความท้ังสองฝาย (adversarial hearing) และไดมีการ
รับฟงความเห็นของตัวแทนจากฝายราชทัณฑและขอเสนอแนะของอัยการและความเห็นผูเสียหาย
หรือทนายความของผูเสียหาย64 แตผูพิพากษาบังคับโทษจะอนุญาตโดยไมจัดใหมีการพิจารณาตอ
หนาคูความท้ังสองฝายก็ได หากไดรับความยินยอมของอัยการเขตและนักโทษ65 
  3.4.3.1 การคัดเลือกผูสมควรไดรับการพักการลงโทษ 
  วิธีการคัดเลือกผูสมควรไดรับการพักการลงโทษนั้นกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
(Décret Simple) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงไดกําหนดใหแตละ
เรือนจําจะตองมีสํานวนเอกสารประจําตัวนักโทษแตละคน ติดตามตัวนักโทษไปตลอดไมวาจะยาย
ไปอยูในเรือนจําใด66 ซ่ึงในสํานวนจะประกอบดวยเอกสาร 4 สวน คือ 

  1. สวนท่ีเกี่ยวกับคําพิพากษา จะประกอบดวยขอมูลท้ังหมดเกี่ยวกับคําพิพากษาหรือ
คําส่ังตางๆของศาลท่ีเกี่ยวกับความผิดของนักโทษนั้น และเอกสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับการบังคับโทษ 
รวมท้ังเอกสารเกี่ยวกับเหยื่อท่ีเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดดังกลาว67และสถานะทางสังคม
ของผูกระทําผิด อาชีพ สถานะครอบครัว ชีวิตความเปนอยู ระดับการศึกษา ความประพฤติและ 
ลักษณะนิสัย คุณธรรมจริยธรรมและประวัติพฤติกรรมของนักโทษ นอกจากนี้จะตองมีขอมูล
                                                            

61  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D523. 
62  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D523วรรคหน่ึง 
63  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D523วรรคสอง 
64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 712-6 วรรคหน่ึง และมาตรา  712-7 วรรค

หน่ึง 
65  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 712-6วรรคสอง และมาตรา 712-7วรรคสอง 
66  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D155. 
67  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D157. 
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เกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีนําไปสูการลงโทษและอุปนิสัยของนักโทษน้ันวามีความรุนแรงข้ึนหรือลด
นอยลงไป รวมท้ังผูเกี่ยวของ รวมกระทําความผิดและผูรวมสมคบคิดมาพิจารณาประกอบดวย 
  เอกสารในสวนท่ีเกี่ยวกับคําพิพากษานี้จะจัดทําโดยอัยการที่อยูกับศาลท่ีพิพากษา
ความผิดนั้น และจะจัดทําข้ึนเฉพาะสําหรับผูท่ีตองรับโทษจําคุกหรือเหลือโทษจําคุกท่ียังไมไดรับ
ตั้งแตสามเดือนข้ึนไปนับแตมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด68 
  2. สวนท่ีเกี่ยวกับเรือนจําซ่ึงจัดทําโดยหัวหนาเรือนจําท่ีนักโทษนั้นจําคุกอยู โดย
จะตองประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความประพฤติของนักโทษขณะอยูในเรือนจํา การทํางานและ
กิจกรรมของนักโทษ และคําส่ังตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลนักโทษนั้น69และตองมี
บันทึกเกี่ยวกับการถูกลงโทษทางวินัย รวมท้ังมาตรการตางๆ ท่ีไดชวยใหนักโทษมีความพยายามใน
การท่ีจะกลับคืนสูสังคม70 
  3. สวนท่ีสามของแฟมเอกสารซ่ึงจัดทําโดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือนักโทษใน
การกลับคืนสูสังคมและคุมประพฤติ (service pénitentiaire d'insertion et de probation) ไดแก ขอมูล
ซ่ึงรวบรวมโดยเจาหนาท่ีคุมประพฤติท่ีคอยติดตามสอดสองถึงการพัฒนาของตัวนักโทษในเรือนจํา
เปนการเฉพาะราย เพ่ือจะนํามาวิเคราะหในสวนท่ีเกี่ยวกับสถานการณกระทําผิดทางอาญาและการ
เตรียมความพรอมในการปลอยตัว71 
  4.  ซ่ึงเปนสวนท่ีเปนองคประกอบของคะแนนท่ีไดจากการสังเกต การสอบสวนและ
ประเมินเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เง่ือนไขทางการแพทย จิตเวชและจิตวิทยา ทรัพยสิน สถานะทางสังคม
และครอบครัวของนักโทษ ท้ังกอนไดรับโทษจําคุกและระหวางรับโทษจําคุก72 ซ่ึงขอมูลในสวนนี้
จะได มาจากคําส่ังของศาลในช้ันพิจารณาพิพากษาคดีในกรณีท่ีศาลเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตอง
ทราบขอมูลดังกลาว หรือมาจากการที่พนักงานอัยการไดนําเสนอขอมูลไวในคดี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคดีหรือเพ่ือออกคําส่ังเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยางเหมาะสม73 และจากคําส่ังของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมท่ีให หนวยงานชวยเหลือนักโทษในการกลับคืนสูสังคมและคุม
ประพฤติ (service pénitentiaire d'insertio et de probation) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับสถานะทาง
ครอบครัวและสถานการณทางสังคมของผูถูกตัดสินในการรับตัวผูนั้นเขามาในเรือนจํา74 

                                                            
68 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D158. 
69 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D159. 
70 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D160. 
71 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D162. 
72 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D163. 
73 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D78. 
74  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D79. 
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  และผูพิพากษาบังคับโทษยังมีหนาท่ีตองเขาตรวจสอบสภาพในเรือนจําท่ีอยูในเขต
อํานาจศาลนั้นอยางนอยเดือนละครั้ง ผูพิพากษาบังคับโทษตองตรวจสอบสภาพการบังคับโทษท่ี
นักโทษท่ีตองสอดคลองกับเง่ือนไขในการที่นักโทษจะตองรับโทษของเขา และใหคําแนะนําและ
แบงปนความคิดเห็นแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในเรือนจํานั้นใหมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไป เพื่อใหการวินิจฉัยในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับนักโทษของผูพิพากษาบังคับโทษเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเพื่อใหผูพิพากษาบังคับโทษไดรับรูถึงความเปนไปเกี่ยวกับสภาพภายในเรือนจํา75 

  นอกจากเอกสาร 4สวนท่ีกลาวมาแลว ในสํานวนเอกสารประจําตัวนักโทษนั้นจะตอง
แสดงใหเห็นถึงวันท่ีครบกําหนดโทษจําคุก วันท่ีครบกําหนดระยะเวลาปลอดภัย หรือครบกําหนด
ระยะทดลอง ซ่ึงทําใหเขาอาจไดรับการพักการลงโทษ ซ่ึงจะแสดงตอผูพิพากษาบังคับโทษเพื่อ
ดําเนินการการพิจารณาพักการลงโทษ76 

   และผูกระทําความผิดผูใดท่ีถูกตัดสินใหจําคุกในความผิดอุกฤษฎโทษตลอดชีวิตหรือ
ถูกตัดสินใหจําคุกในความผิดอุกฤษฎโทษหรือมัชฌิมโทษเทากับหรือมากกวาสิบหาปสําหรับ
ความผิดท่ีอยูภายใตมาตรการการเฝาระวังทางสังคม หรือใหจําคุกหรือจําคุกไมนอยกวาสิบป
สําหรับความผิดตองอยูภายใตมาตรการการควบคุมปองกันและการตรวจสอบความปลอดภัย และ
บุคคลดังกลาวนี้จะไดรับเม่ือการพักการลงโทษตอเม่ือ  ไดมีการการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
สหสาขาวิชาชีพตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประเมินความเปนภัยท่ีเกิดข้ึนในแผนก
พิเศษ จากการสังเกตผูถูกคุมขังและพรอมดวยผูเช่ียวชาญทางการแพทย ถาเปนความผิดทางอาญาท่ี
ตองอยูภายใตมาตรการการควบคุมปองกันและการตรวจสอบความปลอดภัย จะตองมีการประเมิน
ท้ังจากจิตแพทยผูเช่ียวชาญทางการแพทย หรือจิตแพทยผูเช่ียวชาญและผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาท่ีมี 
ประกาศนียบัตรรับรองหรือ ท่ีไดรับการรับรองจากการฝกอบรมทางวิชาการขั้นพื้นฐานและการ
ประยุกตใชในพยาธิวิทยากอน77 

  ซ่ึงหากนักโทษไดรับการพักการลงโทษแลว จะตองพักการลงโทษภายใตการคุม
ประพฤติ โดยระยะเวลาคุมประพฤติดังกลาวจะตองเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาของโทษท่ียัง
เหลืออยู แตจะกําหนดใหเกินกวาระยะเวลาของโทษที่เหลืออยูมากกวาหนึ่งปไมได ท้ังนี้ระยะเวลา
ท้ังหมดจะตองไมเกินสิบป78 สวนกรณีของนักโทษท่ีถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ระยะเวลา 

                                                            
75  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D176. 
76  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D522. 
77  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา730-2. 
78  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 732วรรคสอง 
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คุมประพฤติภายใตการพักการลงโทษท่ีกําหนดไวนั้นจะตองไมนอยกวาหาปและไมเกินกวาสิบป79 
ภายในระยะเวลาดังกลาวผูไดรับการพักการลงโทษก็จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการพักการลงโทษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังเง่ือนไขพิเศษทีกําหนดโดยผูพิพากษาบังคับโทษ ซ่ึงหากไมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีผูพิพากษาบังคับโทษไดกําหนดแลว หรือมีการกระทําความผิดข้ึนใหม หรือมีการ
ละเมิดมาตรการท่ีกําหนดไวในการอนุญาต ก็เปนอํานาจของผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับ
โทษในการที่จะพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษแลวแตวาองคกรใดเปนผูมีอํานาจในช้ันการ
อนุญาตใหพักการลงโทษ80 

  ผลของการเพิกถอนการพักการลงโทษนั้นจะทําใหผูกระทําผิดนั้นจะตองกลับไปรับ
โทษท้ังหมดท่ีเหลืออยูในเรือนจํา81 แตหากผูไดรับการพักการลงโทษไมถูกดําเนินการเพิกถอนการ
พักการลงโทษกอนครบระยะเวลาภายใตการพักการลงโทษนั้น จะถือวาการลงโทษไดเสร็จส้ินลง
ตั้งแตวันท่ีไดรับการพักการลงโทษ82 
 3.4.3.2 มาตรการและเง่ือนไขท่ีจะตองปฏิบัติเม่ือไดรับการพักการลงโทษ 
  มาตรการและเ ง่ือนไขท่ีกําหนดไว สําหรับการพักการลงโทษท่ีนั้น  จะตองมี
วัตถุประสงคก็เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางความม่ันใจในการฟนฟูสมรรถภาพของผูไดรับ
การพักการลงโทษและปองกันการกระทําความผิดซํ้า83 ดังนั้นผูท่ีไดรับการพักการลงโทษน้ัน จึงมี
หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผูพิพากษาบังคับโทษหรือท่ีศาลบังคับโทษไดกําหนดไว ซ่ึงอาจ
เปนขอเดียวหรือหลายขอดังนี้84 
 มาตรการและเง่ือนไขท่ีเปนขอผูกพัน 
  1. มาตรการนั้นจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนสงเสริมและใหความชวยเหลือ 
ในความพยายามของผูพักการลงโทษในการกลับคืนสูสังคม ครอบครัว และการมีอาชีพ โดยจะ
ดําเนินการโดยหนวยงานชวยเหลือนักโทษในการกลับคืนสูสังคมและคุมประพฤติ (service 
pénitentiaire d'insertio et de probation) ในการเช่ือมตอการมีสวนรวมท่ีเหมาะสม กับหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ เจาหนาท่ีทองถ่ินและองคกรภาครัฐหรือเอกชนอ่ืนๆ85 

                                                            
79  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 732วรรคสาม 
80  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 733วรรคหน่ึง 
81  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 733วรรคสอง 
82  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 733วรรคสาม 
83  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D530. 
84  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรามาตรา 731. 
85 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D532. 
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  2. นักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ อาจตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุม86 ดังนี้ 
   ตอบรับการเรียกประชุมท่ีผูพิพากษาบังคับโทษหรือนักสังคมสงเคราะหกําหนด;  

   ไดรับเขาเยี่ยมจากนักสังคมสงเคราะหและเปดเผยขอมูลหรือเอกสารท่ีจําเปนในการ
ชวยชวยเหลือควบคุมการดํารงชีวติของพวกเขา เพื่อประสิทธิภาพการทํางานของภาระหนาท่ีของตน  

   แจงให นักสังคมสงเคราะห ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของการจางงานใด  
   แจงใหใหนักสังคมสงเคราะหทราบถึงการเปล่ียนแปลงของถ่ินท่ีอยู หรือการ

เดินทางใดๆ ท่ีมีระยะเวลาเกินกวาสิบหาวัน และรายงานเกี่ยวกับการกลับมาของเขา 
 ขออนุญาตจากผูพิพากษาบังคับโทษสําหรับการเดินทางใดๆ ในตางประเทศ และท่ีมี
แนวโนมท่ีจะขัดขวางการทํางานตามภาระหนาท่ีของตน  สําหรับการเปล่ียนแปลงของการจางงาน
หรือมีถ่ินท่ีอยูใด ๆ    
 ในการเขาเยี่ยมนักโทษของเจาหนาท่ีของหนวยงานชวยเหลือนักโทษในการกลับคืนสู
สังคมและคุมประพฤติ สามารถทําไดท่ีบานหรือท่ีอยูอาศัยของผูกระทําผิดและท่ีท่ีเหมาะสมใน
สถานท่ีทํางานของเขา โดยการเขาเยี่ยมท่ีบานน้ันไมสามารถเขาไปในชวง ระหวาง 21.00-6:00 น.  
และเจาหนาท่ีของหนวยงานชวยเหลือนักโทษในการกลับคืนสูสังคมและคุมประพฤติ ไม
จําเปนตองแจงใหผูพักการลงโทษทราบลวงหนาในการไปเยือน แตหากมีขอขัดของใดๆ เจาหนาท่ี
มีหนาท่ีตองแจงใหศาลทราบถึงขอขัดของดังกลาว87 
 เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง88 เชน 

 1. ดําเนินการท่ีเปนการประกอบอาชีพหรือเขารวมกิจกรรมการศึกษาหรือการฝกอบรม 
 2.  อาศัยอยูในสถานท่ีท่ีระบุ; 

 3.  สงไปยังมาตรการการตรวจสอบทางการแพทย การรักษาหรือการดูแลทาการแพทย 
หรือมาตรการการดูแลรักษา การติดยาเสพติด หรือติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การตัดสินใจเกี่ยวกับ
คําส่ังมาตรการเหลานี้อาจเปล่ียนแปลงไดโดย ผูพิพากษาบังคับโทษตามคํารองขอของพวกเขาหรือ
ผูพิพากษาบังคับโทษอาจยกข้ึนพิจารณาไดเอง ซ่ึงแพทยหรือนักจิตวิทยาหรือผูเช่ียวชาญจะตอง
ปฏิบัติ  
 4.  แสดงใหเห็นถึงการรับผิดชอบครอบครัว หรือการจายคาเล้ียงดู หรือการชําระหนี้; 
  5.  ชดใชคาเสียหายท้ังหมดหรือแตบางสวนในการท่ีตนมีสวนรวมในการกอความ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยผิดกฎหมายนั้น ไมจะมิไดถูกฟองรองในทางแพงก็ตาม 

                                                            
86  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 132-44 
87  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา D533-2. 
88  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, มาตรา132-45. 

DPU



71 

   6.  ชําระหนี้คาปรับท่ีเกิดคําตัดสินของศาล 
 7.  ละเวนขับรถบางชนิดท่ีถูกกําหนดตามประเภทใบอนุญาตที่ใหไวตามกฎหมาย; 
 8.  หามมีสวนรวมในการทํากิจกรรม หรือ มีสวนในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือหาม
กระทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการติดตอเปนปกติกับผูเยาว; 
 9.  ละเวนการไปปรากฏตัวในทุกท่ีไดกาํหนดไวหรือ หรือสถานท่ีท่ีหามเปนพิเศษใน
พื้นที่ใดๆ  

..........ฯ ล ฯ.......... 
3.4.4 การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ 

 การดําเนินการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสของนักโทษท่ีไดรับการพักการ
ลงโทษตามกฎหมายฝร่ังเศสน้ันข้ึนอยูกับลักษณะของโทษท่ีนักโทษกระทําความผิด และข้ึนอยูกับ
โทษท่ีเหลืออยูกอนท่ีจะไดรับการพักการลงโทษ นักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้นไมใชทุกคน
ท่ีจะตองอยูภายใตมาตรการเฝาระวังทางอิเล็กทรอนิกส แตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นถือเปน
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยท่ีมาควบคูกับการอนุญาตใหพักการลงโทษในนักโทษบางราย แตก็อาจ
มีเงื่อนไขอ่ืนๆเพิ่มเติมเขามาได ซ่ึงหากผูไดรับการพักการลงโทษไมยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไข
เหลานั้นก็อาจไมไดรับอนุญาตใหพักการลงโทษได โดยกฎหมายฝร่ังเศสไดกําหนดใหบุคคลท่ี
กระทําความผิดอุกฤษฎโทษ หรือกระทําความผิดมัชฌิมโทษในบางความผิด ตองอยูภายใต
มาตรการเฝาระวังทางสังคมตามกฎหมาย89 ซ่ึงหากตอมาไดรับการพักการลงโทษ ก็จะมีมาตรการ
ตางๆ  สําหรับผูกระทําความผิดนี้โดยเฉพาะ  รวมท้ังมาตรการสอดสองโดยใช เคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส 
 3.4.4.1 คุณสมบัติของผูไดรับการพิจารณาพักการลงโทษและระยะเวลาในการสอดสอง
โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
  1. กรณีผูท่ีเหลือโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือกรณีผูกระทําความผิดซํ้าซ่ึงเหลือโทษจําคุก
ไมเกิน1ป การไดรับการพักการลงโทษนั้น90 นักโทษดังกลาวอาจตองอยูภายใตมาตรการการ
สอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางคุมประพฤติ91 โดยมาตรการในการสอดสองนี้จะมี
ระยะไมเกิน 1 ป92 

                                                            
89 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  731-1 วรรค 1. 
90  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา มาตรา  723-7 วรรค 1. 
91  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  D542. 
92  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 723-7 วรรค 2. 
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  2.  กรณีผูท่ีกระทําความผิดท่ีถูกตัดสินใหจําคุกอยางนอยเจ็ดปสําหรับความผิดท่ีตอง
เฝาระวังทางสังคม93 หรือในกรณีของผูท่ีถูกตัดสินจําคุกอยางนอย 5 ป ท่ีเปนการใชความรุนแรง
หรือเปนภัยคุกคามท่ีไดกระทําตอคูสมรส หรือหุนสวนภายใตขอตกลงความเปนปกแผนทางแพง 
หรือเปนการกระทําตอเด็กหรือบุตรของคูสมรสของเขาหรือของหุนสวนฯ และรวมถึงผูกระทํา
ความผิดท่ีกระทําตออดีตคูสมรสหรือหุนสวนฯของเหยื่อ หรือผูซ่ึงไดมีการเช่ือมโยงจากขอตกลง
ความเปนปกแผนทางแพง94 ผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษอาจส่ังใหอยูภายใตมาตรการ
ในการสอดสองโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไมเกิน 2 ป แตชวงระยะเวลา 2 ปนี้อาจดําเนินการตอ
ไดหากเปนการกระทํากระทําความผิดโดยประมาทไมเกิน 1 คร้ัง และหากเปนการกระทําโดยเจตนา
ไมเกิน 2 คร้ัง95  แตจะกําหนดเกินกวาระยะเวลาคุมประพฤติภายใตการพักการลงโทษไมได96 
 3. ผูกระทําความผิดผูใดท่ีถูกตัดสินใหจําคุกในความผิดอุกฤษฎโทษตลอดชีวิตหรือถูก
ตัดสินใหจําคุกในความผิดอุกฤษฎโทษหรือมัชฌิมโทษเทากับหรือมากกวาสิบหาปสําหรับความผิด
ท่ีอยูภายใตมาตรการการเฝาระวังทางสังคม97 หรือใหจําคุกหรือจําคุกไมนอยกวาสิบปสําหรับ....
มาตรการเฝาระวังทางสังคมและการพิจารณาคือกฎหมายท่ีบัญญัติถึงการท่ีบุคคลท่ีไดกระทํา 
ความผิดบางฐานความผิดตองอยูในมาตรการการเฝาระวังทางสังคมตามคําส่ังศาล อันจะมีผลให
ตองอยูภายใตการควบคุม เฝาระวัง และคุมประพฤติ รวมถึงการใชมาตรการตางๆ เพ่ือปองกันการ
กระทําความผิดซํ้า ซ่ึงเปนความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดท่ีกระทําตอเด็ก เชน ความผิด
ดังตอไปนี้ ฆาตกรรมหรือลอบสังหารนําหนาหรือมาพรอมกับการขมขืนทรมานหรือการกระทํา
ของความโหดราย ขมขืนหรือกระทําอนาจาร การกระทําท่ีเปนการสงเสริมการทุจริตของผูเยาว 
                                                            

93  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 706-53-13.   
94  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา  D539 วรรค 1. 
95  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 731-1วรรค 2. 
96  กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  r 61-34. 
97  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 131-36-1. 
 ....มาตรการเฝาระวังทางสังคมและการพิจารณาคือกฎหมายที่บัญญัติถึงการที่บุคคลที่ไดกระทํา

ความผิดบางฐานความผิดตองอยูในมาตรการการเฝาระวังทางสังคมตามคําสั่งศาล อันจะมีผลใหตองอยูภายใตการ
ควบคุม เฝาระวัง และคุมประพฤติ รวมถึงการใชมาตรการตางๆ เพ่ือปองกันการกระทําความผิดซ้ํา ซึ่งเปน
ความผิดเก่ียวกับเพศหรือความผิดที่กระทําตอเด็ก เชนความผิดดังตอไปน้ี ฆาตกรรมหรือลอบสังหารนําหนาหรือ
มาพรอมกับการขมขืนทรมานหรือการกระทําของความโหดราย ขมขืนหรือกระทําอนาจาร การกระทําที่เปนการ
สงเสริมการทุจริตของผูเยาว การผลิต การขนสงและการกระจายของภาพลามกอยางจริงจังที่เปนการบอนทําลาย
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยซึ่งสามารถมองเห็นหรือรับรูของผูเยาว  และการทํารายทางเพศ เปนตน และระยะเวลาของ
การเฝาระวังสังคมการพิจารณาคดีตองไมเกินกวา 10 ปกรณีที่ถูกตัดสินวาผิดในการกระทําผิดมัชฌิมโทษ และ20 
ปสําหรับการลงโทษความผิดอุกฤษฎโทษ 
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การผลิต การระวังสังคมการพิจารณาคดีตองไมเกินกวา 10 ปกรณีท่ีถูกตัดสินวาผิดในการกระทําผิด
มัชฌิมโทษ และ20 ป สําหรับการลงโทษความผิดอุกฤษฎโทษ ขนสงและการกระจายของภาพ
ลามกอยางจริงจังท่ีเปนการบอนทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซ่ึงสามารถมองเห็นหรือรับรูของ
ผูเยาว  และการทํารายทางเพศ เปนตน และระยะเวลาของการเฝาความผิดตองอยูภายใตมาตรการ
การควบคุมปองกันและการตรวจสอบความปลอดภัย98 ซ่ึงเปนอํานาจของศาลบังคับโทษ ท่ีจะเปน 
ผูส่ังใหผูท่ีไดรับการพักการลงโทษ ตองอยูภายใตมาตรการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
เปนระยะเวลา 1-3 ป99 
 3.4.4.2 การดําเนินการในการใชมาตรการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับ 
ผูไดรับการพักการลงโทษ 
 1. กรณีผูท่ีเหลือโทษจําคุกไมเกิน2ป หรือกรณีผูกระทําความผิดซํ้าซ่ึงเหลือโทษจําคุก
ไมเกิน 1 ป 
  ในการควบคุมการดําเนินงานตามมาตรการนั้น หมายถึงกระบวนการชวยตรวจสอบ
ระยะไกลสําหรับการแสดงตนหรือขาดหายไปของผูถูกสอดสองในสถานท่ีท่ีกําหนดโดยผูพิพากษา
บังคับโทษ ท่ีกําหนดไวสําหรับแตละชวงเวลาสําหรับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษท่ีอยูภายใต
การสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้น การดําเนินการตามข้ันตอนนี้อาจนําไปสูการเก็บภาษี
จากใหบุคคลดังกลาวในชวงระยะเวลาท่ีอยูภายใตการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งคา
อุปกรณสงสัญญาณผสมผสาน100 และการดําเนินการนี้จะตองใหความเคารพตอศักดิ์ศรีและความ
เปนสวนตัวของแตละบุคคล101 

  สวนการดําเนินงานของวิธีการในการวางตําแหนงไวภายใตการสอดสองทาง
อิเล็กทรอนิกสนั้น บุคคลดังกลาวจะไดรับมอบหมายใหสวมสรอยขอมือท่ีประกอบดวยเคร่ืองสง
สัญญาณ ท่ีถูกออกแบบมาใหไมสามารถถอดออกไดโดยไมมีสัญญาณเตือน ท่ีจะสงสัญญาณไปยัง
เคร่ืองรับท่ีวางไวในสถานท่ีอันเปนอยูอาศัยท่ีศาลไดกําหนด โดยจะสงผานทางสายโทรศัพทท่ีเปน
ศูนยตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและการปรากฏตัวของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหสวมสรอย
ขอมือวาอยูในสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงอุปกรณเหลานี้สามารถเสริมดวยวิธีการอ่ืนๆ ในการสอดสองทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยอาจเปนการตรวจสอบเสียงหรือการตรวจสอบลายน้ิวมือสําหรับการตรวจสอบ
ระยะไกล ถึงการแสดงตนของบุคคลท่ีอยูภายใตการสอดสอง102 
                                                            

98  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรามาตรา  730-2 วรรค 1. 
99  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  730-2 วรรค 2. 
100 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  723-8 วรรค 1. 
101 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  723-8 วรรค 2. 
102 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R57-11. 
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  เม่ือไดรับคํารองสําหรับการใชมาตรการในการวางตําแหนงไวภายใตการสอดสองทาง
อิเล็กทรอนิกส ผูพิพากษาบังคับโทษจะตรวจสอบถึงสถานภาพทางครอบครัว สภาพทางรางกาย 
และทางสังคมของบุคคลท่ีถูกตัดสิน หรือการแจงเตือนรวมทั้งเพ่ือวัตถุประสงคในการกําหนด
ตารางเวลาและพื้นท่ีท่ีกําหนด และส่ังใหหนวยงานชวยเหลือนักโทษในการกลับคืนสูสังคมและคุม
ประพฤติ (service pénitentiaire d'insertio et de probation) ยืนยันถึงความพรอมในการใชงาน
อุปกรณทางเทคนิคตางๆดังกลาว103  
  หากสถานท่ีท่ีผูพิพากษาบังคับโทษไดกําหนดสําหรับการควบคุมนั้น ไมใชบานของ 
ผูตองโทษท่ีอยูในตําแหนงภายใตการสอดสองทางอิเล็กทรอนิกส ตองไดรับความยินยอมของ
เจาของสถานท่ีกอน ยกเวนวาจะเปนสถานท่ีสาธารณะ104 และการยินยอมนั้นตองทําเปนเปน 
ลายลักษณอักษรจากเจาของสถานท่ี หรือผูถือสัญญาเชาสถานท่ีท่ีอาจติดต้ังท่ีรับสัญญาณซ่ึงเอกสาร
นี้จะเก็บรวบรวมโดยหนวยงานชวยเหลือนักโทษในการกลับคืนสูสังคมและคุมประพฤติ เวนแต
ขอตกลงนั้นจะมีอยูแลวในบันทึกการดําเนินการ105 
  เม่ือผูพิพากษาบังคับโทษตัดสินใหบุคคลใดอยูภายใตการเฝาระวังโดยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสแลว จะมีการแจงใหทราบแกผูไดรับการพักการลงโทษถึงชวงเวลาท่ีกําหนด  และ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ และภาระผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมประพฤติท่ี
เหมาะสม106 ซ่ึงเง่ือนไขคุมประพฤตินั้นอาจเปนขอเดียวหรือหลายขอรวมกันก็ได107 รวมท้ัง
มาตรการที่ใชสนับสนุนเพื่อสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม  ซ่ึงจะมีหนวยงานชวยเหลือ
นักโทษในการกลับคืนสูสังคมและคุมประพฤติ คอยดูแลตามคําส่ังของผูพิพากษาบังคับโทษ108 ใน
การกําหนดเง่ือนไขคุมประพฤตินี้ ผูพิพากษาบังคับโทษอาจรับฟงขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของเชน
พนักงานอัยการได109 
  และภายในระยะเวลาท่ีถูกวางตําแหนงท่ีอยูภายใตการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกส ตัวแทน
เจาหนาท่ีเรือนจําสามารถเขาไปในท่ีสถานท่ีท่ีเปนท่ีควบคุมเพื่อตรวจสอบและพบกับผูถูกสอดสอง 
อยางไรก็ตามพวกเขาไมอาจจะเขามาในท่ีอยูอาศัยของบุคคลดังกลาวไดโดยไมไดรับความยินยอม 

                                                            
103 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R57-13. 
104 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 723-7 วรรค 3. 
105 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R57-14. 
106 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R57-16 วรรค 1.   
107 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 723-10.   
108 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R57-21.   
109 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  723-11. 
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ตัวแทนเหลานี้ตองรายงานใหผูพิพากษาบังคับโทษ ถึงการไมอาจเขาไปตรวจสอบของพวกเขาให
ศาลทราบ110  
 ผูพิพากษาบังคับโทษอาจแตงต้ังแพทยไดตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะตรวจสอบวาการ
ดําเนินการวิธีท่ีกลาวถึงในดังกลาวไมเหมาะสมตอสุขภาพของบุคคลนั้น การแตงต้ังนี้อาจไดรับการ
รองขอจากผูตองโทษโดยพิจาณาจากใบรับรองแพทยท่ีไดรับ111 และเม่ือศาลตัดสินใหนักโทษคนใด
อยูภายใตการเฝาระวังโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส การติดต้ังอุปกรณทางเทคนิคจะตองใชนั้น
จะตองติดต้ังภายในหาวันนับจากวันตัดสิน112 และจะตองมีการลงทะเบียนผูนั้นท่ีศูนยควบคุมและ
ตรวจสอบ113 
 ผูพิพากษาบังคับโทษอาจถอนตําแหนงภายใตการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกสในกรณีท่ีมี
การฝาฝนขอหามหรือขอผูกพันหรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนดคุมประพฤติ การใหอนุญาตหรือ
ปฏิเสธ หรือตัดสินใจเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีจําเปนในการดําเนินการหรือการรองขอของนักโทษ 
ซ่ึงอาจสงผลใหถูกยกเลิกการพักการลงโทษได114  
 2. กรณีท่ีเปนบุคคลที่ถูกกําหนดใหอยูภายใตมาตรการการเฝาระวังทางสังคม หรืออยู
ภายใตมาตรการการควบคุมปองกันและการตรวจสอบความปลอดภัย 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝร่ังเศสไดกําหนดวิธีการดําเนินการ 
ในการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสดังนี้115 
  เม่ือไดรับการคํารองขอสําหรับการใชมาตรการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
แลว ผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษอาจเรียกเก็บคาบริการเพื่อการบริหารจัดการสําหรับ
อุปกรณทางเทคนิคสําหรับการเฝาระวังทางอิเล็กทรอนิกส และความเปนไปไดทางเทคนิคของ
โครงการ และตองมีการตรวจสอบสถานภาพครอบครัว สภาพทางรางกาย และทางสังคมของบุคคล
ท่ีถูกตัดสินและของเหย่ือ เพื่อวัตถุประสงคในการใชพิจารณา เชน การกําหนดตารางเวลาท่ีไดรับ
มอบหมาย พื้นท่ีรวม พื้นท่ีหวงหามและพ้ืนท่ีท่ีควรอยู และเขตกันชน116 โดยผูนั้นจะตองสวม
อุปกรณท่ีจะระบุตําแหนงของผูนั้นท่ีอยูในอาณาเขตในประเทศ117 

                                                            
110 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 723-9 วรรค 4.  
111 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 723-12 วรรค 1.  
112 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R57-19. 
113 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R57-20. 
114 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 723-13 วรรค 1. 
115 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา  R61-21. 
116 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-23 วรรค 1. 
117 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-22. 

DPU



76 

  หากผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษพิจารณาอนุญาตใหนักโทษคนใดไดรับ
การพักการลงโทษโดยกําหนดเงื่อนไขการใชมาตรการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกส ก็จะมีการแจงถึง
เง่ือนไขท่ีเขาตองดําเนินการตามมาตรการ รวมถึงตารางเวลาท่ีไดกําหนดไว พื้นท่ีรวม พื้นท่ี 
หวงหามและ พื้นท่ีที่ควรอยู และเขตกันชน118 ในการอยูภายใตพักการลงโทษตามเง่ือนไขดังกลาว 
จะตองมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของนักโทษท่ีอยูภายใตการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกส
นั้น รวมท้ังการตรวจสอบทางโทรศัพท การท่ีเจาพนักงานสามารถเขาเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีไดกําหนด
ไว และการเขาประชุมการบูรณาการของเรือนจํา รวมทั้งขอกําหนดในการคุมประพฤติ119 เม่ือรับ
การแจงเตือนวาผูท่ีอยูภายใตการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกสไปอยูในพ้ืนท่ีหวงหามหรือเขตกันชนหรือ
ไมไดอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมายหรือวาอุปกรณไดรับความเสียหายใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายท่ีศูนยตรวจสอบการดําเนินการแจงใหผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษท่ีมี
อํานาจทราบทันที120 โดยในการพิจารณาเปล่ียนแปลงกําหนดการที่ไดรับมอบหมาย พื้นท่ีรวม พื้นท่ี
หวงหาม พื้นท่ีท่ีควรอยู และเขตกันชนนั้น ข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาล121 
  ผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษอาจแตงต้ังแพทยเพื่อท่ีจะตรวจสอบวาการติด
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไวท่ีผูตองโทษนั้นไมมีปญหาตอสุขภาพของบุคคลนั้นไดตลอดเวลา หรือ
การแตงตั้งแพทยนี้อาจเนื่องมาจากจะไดรับการรองขอของบุคคลหรือท่ีเปนปรึกษาของผูตองโทษ
จากใบรับรองแพทยท่ีไดรับ122 และผูพิพากษาบังคับโทษอาจตัดสินใจระงับการดําเนินการในการ
เฝาระวังอิเล็กทรอนิกสดวยเหตุผลทางการแพทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีมีการรักษาใน
โรงพยาบาลของผูถูกสอดสอง การระงับนี้มีผลบังคับใชเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือน โดย
ระยะเวลาดังกลาวอาจจะไดรับการตออายุได หากพิจารณาถึงสุขภาพของบุคคลท่ีนั้น หรืออาจส่ัง
ระงับไดหากเห็นวาการดําเนินการตอไปไมเหมาะแกสุขภาพ123 
  ถานักโทษปฏิเสธการติดต้ังเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาล
บังคับโทษอาจไมใหอนุญาตพักการลงโทษได124 

                                                            
118 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-25. 
119 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-28. 
120 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-29 
121 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-31. 
122 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-24. 
123 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-31-1. 
124 กฤษฎีกาออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา R61-27-1 

วรรค 1. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหประเด็นปญหาและแนวที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 
              เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงปญหาทางกฎหมายท้ังในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
รวมถึงกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ โดยจะเปนลักษณะของการยกหลักกฎหมายและวิเคราะหไปใน
คราวเดียวกัน ท้ังนี้จะไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ฝร่ังเศสดวย พรอมท้ังบทวิเคราะหเฉพาะปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีการนํา เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชกับผูท่ีไดรับการพักการลงโทษในประเทศไทย เพื่อจะไดเปนแนวทางในการหาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะในบทตอไป 
 
4.1 วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
             ท่ีจะกลาวตอไป จะเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบในภาพรวมในเร่ืองท่ีเกีย่วกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ โดยวิเคราะห
จากกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติราชทัณฑของประเทศ
ไทย กฎหมายของมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส เปนหลัก จากการศึกษา
การควบคุมผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการลงโทษพบวา ในตางประเทศมี
การนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษกันอยางแพรหลาย 
แตประเทศไทยในระบบพักการลงโทษนั้นยังไมมีการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อสอดสอง
นักโทษท่ีไดรับพักการลงโทษ แตเปนในลักษณะของการยื่นเร่ืองตอศาลเพ่ือพิจารณาขอจําคุกโดย
วิธีการอ่ืนอันเปนการจํากัดการเดินทางและอาณาเขตท่ีคลายกับการพักการลงโทษ  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงขอยึดแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบโดยแบงเปนข้ันตอนในการพักการ
ลงโทษโดยกําหนดเง่ือนไขการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 1) อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ  
 2)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษ 
 3)  ข้ันตอนในการพิจารณาพักการลงโทษ 
 4)  การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ 
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 ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นแนวทางชัดเจนในการนํามาตรการดังกลาวมาใช จึงขอเร่ิมเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศท่ีมีการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
อยางแพรหลายและพัฒนามายาวนาน และตามตอดวยกฎหมายประเทศฝรั่งเศส และสุดทายคือ
กฎหมายไทยซ่ึงแมจะมีระบบพักการลงโทษ แตยังไมมีการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชเปน
เง่ือนไขหน่ึงเพื่อประกอบกับการไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ 
 4.1.1 อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ  
 กฎหมายมลรัฐเดลาแวร 
 กฎหมายมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหผูท่ีมีอํานาจพิจารณาพักการ
ลงโทษ ไดแกคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ ซ่ึงประกอบดวยประธาน1คน ท่ีปฏิบัติหนาท่ี
เต็มเวลาและ สมาชิกช่ัวคราว 4 คน โดยสมาชิกนั้นจะมาจากมณฑลละ1คน และจะตองมีสมาชิก
เพ่ิมเติมจากเมืองวิลม่ิงอีก 1คน โดยประธานคณะกรรมการจะไดรับการแตงต้ังโดยผูวาการรัฐ  ซ่ึง
ตองไดรับเสียงสวนใหญใหไดรับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการพิจารณาพักการ
ลงโทษจะท่ีทําหนาท่ีตามความเห็นของผูวาการรัฐ โดยคณะกรรมการพักการลงโทษนั้นมีอํานาจใน
การกําหนดกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมหรือจําเปนท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไดรับการพัก
การลงโทษ รวมท้ังการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณาพักการลงโทษหรือเง่ือนไขท่ี
จะบังคับกับผูไดรับการพักการลงโทษ และคณะกรรมการหรือสมาชิกใดๆ มีอํานาจออกหมาย
สําหรับการจับกุมบุคคลท่ีพักการลงโทษท่ีการละเมิดเงื่อนไขของการพักการลงโทษไดอีกดวย   
 กฎหมายฝร่ังเศส 
 อํานาจพิจารณาพักการลงโทษของประเทศฝร่ังเศสนั้นจะอยูท่ีองคกรฝายตุลาการ 
ซ่ึงไดแก ผูพิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษ โดยจะทําหนาท่ีพิจารณาเกี่ยวกับสภาพของ 
จําคุกและโทษควบคุมตัวอ่ืนๆ เพื่อใหการบังคับโทษนั้นเหมาะสมกับผูกรทําผิดแตละคน  
(individualization) การดําเนินการบังคับโทษในกรณีตางๆ จึงเปนอํานาจหนาท่ีของผูพิพากษา
บังคับโทษและศาลบังคับโทษในการวินิจฉัยในการพักการลงโทษ รวมท้ังการส่ังใหใชมาตรการ
ตางๆแกผูตองโทษ เชนการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
 กฎหมายไทย 
 ผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษตามกฎหมายประเทศไทยน้ัน กฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 
(พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ไดกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาพักการลงโทษโดยใชระบบคณะกรรมการชุดเดียวทําหนาท่ีพิจารณาพักการลงโทษและ
พิจารณาอนุญาต โดยไมตองใหอธิบดีกรมราชทัณฑทําหนาท่ีอนุมัติ โดยใหใชช่ือวา “คณะกรรมการ 
พักการลงโทษ” มีองคประกอบดังนี้ 
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 (1) ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานกรรมการ 
 (2) รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
 (3) อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
 (4) อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 (5) อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 (6) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 (7) เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 (8) ผูแทนกรมการปกครอง 
 (9) ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 (10)  ผูแทนกรมสุขภาพจิต 
 (11)  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 (12)  ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม 
 (13)  และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
 (14)  ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติเปนกรรมการและเลขานุการ 
 (15)  ผูอํานวยการสวนพักการลงโทษ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการพักการลงโทษดังกลาวจะทําหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติการพักการ
ลงโทษใหแกนักโทษ ซ่ึงเปนคณะกรรมการซ่ึงแตงต้ังข้ึนโดยตําแหนง มิไดอยูภายใตการกํากับดูแล
หรือบังคับบัญชาของอธิบดีกรมราชทัณฑหรือผูวาราชการจังหวัด  ซ่ึงองคประกอบของ
คณะกรรมการนั้นมีความหลากหลาย โดยบุคลลากรในกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคัญเขามาพิจารณา
คําขอของนักโทษท่ียื่นขอพักการลงโทษ  ซ่ึงบุคคลากรเหลานี้มีความเชี่ยวชาญในหลายๆดาน ทําให
การพิจารณาพักการลงโทษนั้นเปนไปอยางรอบดานเพื่อพิจารณาถึงผลดีผลเสียไดอยางรอบคอบ 
              สวนในการพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษดังกลาว นี้จะมีคณะกรรมการอีก
ชุดหนึ่งทําหนาท่ีคัดเลือกผูจะไดรับการพักการลงโทษใหแกคณะกรรมการพักการลงโทษเพ่ือ
พิจารณา ประกอบดวย 
 (1)  ผูบัญชาการเรือนจําเปนประธานกรรมการ 
 (2)  ผูแทนกรมคุมประพฤติ 
 (3)  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและ 
 (4)–(5) เจาพนักงานเรือนจําอีกสองคนท่ีผูบัญชาการเรือนจําแตงต้ังเปนกรรมการ 
 จะเห็นไดวาอํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ ในสวนของมลรัฐเดลาแวรประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยน้ัน กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการพักการลงโทษมีอํานาจใน
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การพิจารณาและท้ังสองประเทศใหฝายบริหารมีสิทธิในการเขามาพิจารณาเกี่ยวกับการพักการ
ลงโทษ แตประเทศฝร่ังเศสกําหนดใหเปนอํานาจตุลาการที่จะพิจารณาพักการลงโทษเพราะวา
ฝร่ังเศสมีความเห็นวา เม่ืออํานาจในการลงโทษเปนของตุลาการ ตุลาการเทานั้นท่ีมีสิทธิในการเพิก
ถอนการลงโทษ  
 4.1.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษ 
 กฎหมายมลรัฐเดลาแวร 
   มลรัฐเดลาแวรนั้น บุคคลท่ีจะไดรับอนุญาตใหพักการลงโทษตองเปนบุคคลท่ี
คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม ซ่ึงเม่ือถูกปลอยตัวไปออกนั้นจะไมกอความเสียหาย 
ตอชุมชนหรือบุคคลและสถานที่ และอยูในผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของสังคมและเปนการชวยเหลือ
ฟนฟูผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย บุคคลนั้นจะไดรับการพักการลงโทษก็
ตอเม่ือคณะกรรมการเช่ือวาบุคคลนั้นมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามหนาท่ีของพลเมืองท่ี
จะปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะตองพิจารณาปจจัยตางๆท้ังทางดาน ทักษะการทํางาน 
การมุงสูความกาวหนาหรือความสําเร็จของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย การ
รักษาการใชสารเสพติดและการจัดการความโกรธและแกปญหาขอขัดแยง เพื่อตัดสินใจวานักโทษ
สมควรจะไดรับการพักการลงโทษหรือไม ซ่ึงผูท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้นมีสิทธิท่ีจะยื่นคํารอง
ขอใหพิจารณาไดดวยตนเอง 
 โดยสวนคุณสมบัติของผู ท่ี เหมาะสมสําหรับการพักการลงโทษนั้นกฎหมายได
กําหนดใหบุคคลผูถูกคุมขังในทัณฑสถานใดๆ ท่ีดําเนินการโดยกรมราชทัณฑนั้น อาจไดรับการ
ปลอยตัวโดยการพักการลงโทษโดยคณะกรรมพักการลงโทษ ถาบุคคลนั้นไดรับโทษมาแลว 1/3 
ของระยะเวลาของโทษที่กําหนดโดยศาล ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวนี้อาจลดลงตามคุณความดีและ
ประพฤติกรรมท่ีดีท่ีไดกระทําหรือ 120 วันแลวแตวาจํานวนใดจะสูงกวา  แตระยะเวลาข้ันตํ่าอาจ
ลดลงไดหากคณะกรรมการเห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอสาธารณะและสวัสดิภาพของบุคคล
นั้น และบุคคลดังกลาวจะตอง  
  (1) ชําระเงินประจําเดือนจากคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการบํารุงรักษาโครงการโดยรัฐ 
                (2)  ดําเนินการตามที่กําหนดไวตามจํานวนดังกลาวของช่ัวโมงการทํางานบริการ
สาธารณะตามท่ีกํากับโดยศาลหรือโดยกรม  
  (3)  ทําการชดใชความเสียหายใหกับเหยื่อใดๆหรือบรรดาเหยื่อตามจํานวนท่ีศาลได
กําหนด ชดใชความเสียหายท้ังหมดหรือบางสวนในรูปแบบท่ีศาลกําหนด  

DPU



81 

 และคณะกรรมการอาจดําเนินการพิจารณาพักการลงโทษหรือต้ังเง่ือนไขท่ีจะบังคับใช
กับผูไดรับการพักการลงโทษหรือใชกฎระเบียบอ่ืนๆ หากเห็นวาเหมาะสมหรือจําเปนเม่ือพิจารณา
ถึงคุณสมบัติของบุคคลสําหรับการพักการลงโทษ  
 นอกจากการพิจารณาถึงคุณสมบัติปกติของบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาลงโทษ
แลว กฎหมายมลรัฐเดลาแวรยังใหคณะกรรมการพักการลงโทษไมวาในการประชุมปกติหรือพิเศษ
ก็ตามสามารถพิจารณากรณีท่ีมีนักโทษท่ีสภาพรางกายหรือจิตใจของนักโทษท่ีถูกคุมขังมีความ
ตองการการรักษาท่ีกรมไมสามารถจัดหาใหได ซ่ึงการไดรับการพักการลงโทษดูเหมือนวาเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับความเปนอยูท่ีดีของบุคคลดังกลาว คณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหปลอยตัวบุคคล
ดังกลาวโดยพักการลงโทษโดยไมคํานึงถึงระยะเวลาเวลาท่ีได รับโทษจําคุกไปแลว  แต
คณะกรรมการพักการลงโทษจะพักการลงโทษในกรณีเชนนี้ไดเฉพาะเม่ือมีการจัดเตรียมสําหรับ
การรักษาของบุคคล และ คณะกรรมการพักการลงโทษอาจจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ในการพักการ
ลงโทษในกรณีเชนนี้ได รวมท้ังอาจเพิกถอนการพักการลงโทษดังกลาวโดยปราศจากการพิจารณาที่
เวลาใดๆ และดวยสาเหตุใดก็ไดและส่ังใหบุคคลนั้นกลับไปยังกรมราชทัณฑ  
  กฎหมายฝร่ังเศส                    
 กฎหมายฝร่ังเศสนั้นไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษไว
ชัดเจน และยังกําหนดใหตองมีการพิจารณาทุกปแกผูท่ีเหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยคุณสมบัติของ 
ผูมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษของประเทศฝร่ังเศสไดกําหนดเงื่อนไขของนักโทษท่ีจะไดรับการ
พักการลงโทษไวดังตอไปนี้ 
 1)  โทษท่ีตองรับมากอนการพักการลงโทษ 
 ผูกระทําผิดในกรณีปรกตินั้นจะสามารถไดรับการพิจารณาพักการลงโทษไดตอเม่ือ
ไดรับโทษมาแลวมาแลวกึ่งหนึ่ง  
 สวนในกรณีของผูกระทําผิดซํ้านั้นจะสามารถไดรับการพิจารณาพักการลงโทษได
ตอเม่ือโทษท่ีรับมาแลวเปนจํานวนสองในสามของโทษท้ังหมด  
 นอกจากนี้ การพักการลงโทษในฝร่ังเศสจะใหสิทธิเปนกรณีพิเศษท่ีไมอยูในบังคับของ
ระยะปลอดภัย คือไมจําเปนตองรับโทษมาแลวกึ่งหนึ่งแกผูกระทําผิดท่ีมีอายุ70ปข้ึนไป หรือแก
ผูกระทําความผิดท่ีไดรับโทษจําคุกไมเกิน 4 ป หรือโทษท่ียังเหลืออยูไมเกิน 4 ซ่ึงเปนผูปกครอง
ของเด็กอายุต่ํากวา 10 ปก็อาจได รับการพักการลงโทษเปนกรณีพิเศษได  แตกรณีดังกลาวจะไมใช
บังคับกับผูกระทําความผิดรายแรง หรือผูกระทําความผิดท่ีไมใชความผิดรายแรงแตไดกระทํา 
ตอเด็กหรือผูกระทําความผิดซํ้าซาก  
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 2)  เง่ือนไขดานความประพฤติ 
 ผูกระทําผิดท่ีจะไดรับการพักการลงโทษน้ัน จะตองผานเงื่อนไขดานความประพฤติท่ี
กฎหมายกําหนดไว คือผูกระทําผิดจะไดรับการพักการลงโทษตอเม่ือเขาแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามในการปรับตัวเขากับสังคม โดยเฉพาะหากพิสูจนใหเห็นวาสามารถทํางานหรือเขารับการ
ฝกอบรม หรือการมีบทบาทอยางสําคัญในครอบครัว หรือเม่ือมีความจําเปนตองเขารับการรักษา
อาการเจ็บปวยหรือแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการชดใชความเสียหายใหแกผูเสียหายจากการ
กระทําผิด 
 กฎหมายไทย 
 คุณสมบัติของผูจะไดรับการพักการลงโทษปกติตามกฎหมายไทย บุคคลนั้นจะตอง
แสดงใหเห็นความประพฤติดีมีความอุตสาหะ ความกาวหนาในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดี
หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ โดยมีเง่ือนไขดานระยะเวลาท่ีไดรับโทษมาแลวคือ ตอง
ไดรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของโทษตามหมายศาล หรือในกรณีท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดท่ี
ไดรับโทษจําคุกตลอดชีวิต จะตองไดรับโทษมาแลวไมต่ํากวา 10 ป และเม่ือไดรับการพักการ
ลงโทษแลว นักโทษนั้นจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวสําหรับการพักการลงโทษนั้นเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป แตไมเกินกวากําหนดโทษท่ีเหลืออยู  และยังมีการพักการลงโทษกรณี
พิเศษใหแกนักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บปวยรายแรง พิการ หรืออายุ 70 ปข้ึนไปอีกดวย 
              ซ่ึงนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษแลวจะตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑดวย คือจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวสําหรับความประพฤติของ
เขาโดยเครงครัด หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขแลว ก็อาจสงผลใหถูกจับเขาจําคุกตอไปตาม
กําหนดโทษท่ียังเหลืออยู และอาจตองถูกลงโทษทางวินัยสําหรับการกระทําดังกลาว และนอกจาก
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสําหรับความประพฤติแลว ผูตองขังดังกลาวก็จะตองไมกระทําความผิด
อ่ืนข้ึนอีกในระหวางการพักการลงโทษอีกดวย 
 ในสวนคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษ ท้ังสามประเทศไดกําหนดไว
แตกตางกันตามแตความเหมาะสมของประเทศตน ซ่ึงข้ึนอยูกับนโยบายของฝายบริหารของประเทศ
นั้นๆ เห็นสมควร แตท้ัง 3 ประเทศตางมุงเนนการพักการลงโทษก็เพื่อฟนฟูผูกระทําความผิด ให
กลับคืนสูสังคมไดอยางเรียบรอย     
 4.1.3 ข้ันตอนในการพิจารณาพักการลงโทษ 
  กฎหมายมลรัฐเดลาแวร 
  ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวรนั้นการพักการลงโทษจะตองมีการระบุตัวและการ
คัดเลือกนักโทษท่ีจะไดรับการพิจารณาสําหรับโครงการพักการลงโทษ โดยนักโทษจะถูกระบุตัว
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โดยเจาหนาท่ีจัดหมวดหมู หรือถูกระบุตัวเม่ือมาถึงท่ีศูนยราชทัณฑ และมีข้ันตอนการพิจารณาดังนี้ 
  1. เม่ือมีการยื่นคําขอแลว จะมีการจัดเตรียมคณะกรรมการภายใน 30 วัน.และ
คณะกรรมการตองแจงหัวหนาสํานักงานเรือนจําแหงใบสมัครดังกลาวและตรวจสอบใบสมัครและ
การตรวจสอบคําขอและการมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษและขอมูลท่ีจําเปนภายใน 180 วัน  
 2.  เม่ือไดรับขอมูลดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการจะตองตัดสินภายใน 30 วัน หาก
ปฏิเสธการพักการลงโทษของผูสมัคร กรมราชทัณฑจะตองเขียนจดหมายใหความเห็นไปยัง
คณะกรรมการอยางเร็วท่ีสุด 
 3.  ภายในหนึ่งเดือนกอนเวลาของหมายกําหนดการของผูกระทําผิดท่ีกําหนดไวสําหรับ
การพิจารณาพักการลงโทษ กรมราชทัณฑจะตองเสนอรายงานความคืบหนากับการแนะนําการพัก
การลงโทษใหคณะกรรมการพักการลงโทษ และกรมราชทัณฑตองเสนอแผนประเมินพักการ
ลงโทษอยางละเอียดกับคําแนะนํา ในเวลาเดียวกันกับสําเนารายงานความคืบหนาและแผนการพัก
การลงโทษโดยตองเสนอไปยังตํารวจรัฐเดลาแวรและองคกรตํารวจจับกุมประชาชน พรอมกับวันท่ี
และสถานท่ีของการกําหนดการพิจารณาพักการลงโทษ นอกจากน้ีกรมราชทัณฑจะตองแจงให
คูกรณีท่ีไดรับบาดเจ็บจากการกระทําความผิดอาญาหรืออาชญากรรมของผูกระทําความผิดซ่ึงถูก
ตัดสินลงโทษถึงวันท่ีและสถานท่ีของกําหนดการการพิจารณาพักการลงโทษ  
 4.  ผูไดรับการพักการลงโทษท้ังหมดตามคําส่ังของคณะกรรมการโดยการลงมติโดย
เสียงขางมากในปจจุบันเหลานั้น จะตองไมมีผูท่ีถูกตัดสินและถูกจําคุกในขอหาฆาตกรรมระดับแรก
หรือระดับสอง ขมขืนระดับแรก ระดับสองหรือสาม ความสัมพันธทางเพศท่ีผิดกฎหมายในระดับ
แรกหรือระดับสอง การลักพาตัวหรือความผิดใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการจําหนาย พยายามท่ีจะจําหนาย 
หรือการสงมอบ หรือการครอบครองโดยมีเจตนาเพื่อจําหนาย หรือสงมอบยาเสพติดไดรับพักการ
ลงโทษ  เวนแตจะไดคะแนนเสียงอยางนอย 4 ใน 5 ของสมาชิกคณะกรรมการท่ีอนุญาตใหไดรับ
การพักการลงโทษ โดยองคประชุมจะตองมีอยางนอย 3 คน          
 และการพักการลงโทษจะไมมีการออกใหแกนักโทษท่ีถูกตัดสินในการพิจารณาของ
ศาลและถูกพิพากษาสําหรับการกระทําหรือความพยายามที่จะกระทําความผิดในฐานะ "หลบหนี
หลังจากถูกตัดสินวากระทําความผิด" จากการกระทําความผิดรายแรงระดับ b c และd หรือนักโทษ
ท่ีถูกตัดสินวากระทําผิดและถูกศาลพิพากษาสําหรับความผิดในฐานะ"การสมรูรวมคิดในระดับท่ี
สอง" ท่ีเกี่ยวกับการชวยเหลือโดยตรงหรือสนับสนุนการหลบหนีจนกวาจะครบเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 5. ใหถือวาบุคคลท่ีอยูในระหวางพักการลงโทษทุกคนจะยังถูกคุมขังอยูตามกฎหมาย
ของกรมราชทัณฑ แตจะอยูภายใตคําส่ังของคณะกรรมการพักการลงโทษ  
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 กฎหมายฝร่ังเศส 
 ข้ันตอนในการพิจารณาพักการลงโทษผูสมควรไดรับการพักการลงโทษของฝร่ังเศสได
กําหนดไวในกฤษฎีกา (Décret) ซ่ึงออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
กําหนดให แตละเรือนจําจะตองมีสํานวนเอกสารประจําตัวนักโทษแตละคน ติดตามตัวนักโทษไป
ตลอดไมวาจะยายไปอยูในเรือนจําใด และสํานวนจะประกอบดวยเอกสาร 4 สวน คือ  
 1. สวนท่ีเกี่ยวกับคําพิพากษา จะประกอบดวยขอความจากคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ี
กําหนดให นักโทษน้ันมีความผิด และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการบังคับโทษ รวมท้ังเอกสาร
เกี่ยวกับเหยื่อของการกระทําความผิดและสถานะทางสังคมของผูกระทําผิด อาชีพ สถานะการ
แตงงาน ความเปนอยู การศึกษา ความประพฤติและลักษณะนิสัย และคุณธรรมจริยธรรมนอกจากนี้
ยังจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ การกระทําผิดและขอเท็จจริงท่ีจะทําให การกระทําผิดของนักโทษน้ัน
บรรเทาหรือรายแรงข้ึน รวมท้ังผูรวมสมคบคิดและรวมกระทําผิดมาพิจารณาประกอบดวย 
 2.  สวนท่ีเกี่ยวกับเรือนจําจัดทําโดยหัวหนาเรือนจําจะตองประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ความประพฤติของนักโทษขณะอยูในเรือนจํา และคําส่ังตางๆ ของทางราชทัณฑท่ีมีตอนักโทษนั้น
และยังตองประกอบไปดวยสถิติเกี่ยวกับมาตรการดานวินัยท่ีมีตอนักโทษ และมาตรการตางๆ ท่ีจะ
ชวยเหลือนักโทษใหมีความพยายามในการที่จะกลับคืนสูสังคมใหได 
 3.  สวนของแฟมเอกสาร จัดทําโดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการชวยเหลือนักโทษ
คืนสูสังคมและคุมประพฤติ (service pénitentiaire d'insertion et de probation) ไดแกขอมูลซ่ึง
รวบรวมโดยเจาหนาท่ีคุมประพฤติซ่ึงไดมีการเฝาสังเกตนักโทษ เพื่อจะนํามาจําแนกขอมูล 
ในสวนท่ีเกี่ยวกับสถานการณกระทําผิดทางอาญาและการเตรียมความพรอมในการปลอยตัว 
 4.  สวนของคะแนนที่ไดจากการสังเกต ตรวจสอบ และประเมินบุคลิกลักษณะ สถานะ
ทางการแพทย ทางจิตวิทยา ทรัพยสิน ครอบครัวและสถานะทางสังคม ท้ังกอนได รับโทษจําคุก 
และระหวางรับโทษ ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะได มาจากคําส่ังของศาลในช้ันการพิจารณาพิพากษาคดี
ในกรณีท่ีศาลเห็นวามีความจําเปนจะตองทราบขอมูลดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาคดีหรือเพื่อ
ออกคําส่ังเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยางเหมาะสม และจากคําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมท่ีส่ังใหหนวยงานชวยเหลือนักโทษคืนสูสังคมและคุมประพฤติ (service 
pénitentiaire d'insertio et de probation) สอบสวนเก่ียวกับสถานะทางครอบครัวและสังคมของ
ผูกระทําผิดในช้ันการแรกรับผูนั้นเขามาในเรือนจํา  
 เม่ือผูกระทําผิดมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดอันอาจไดรับการพักการ
ลงโทษแลว การจะพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการพักการลงโทษจะมีผูพิจารณาแตกตางกันไป
ตามอัตราของโทษ โดยเปนการพิจารณาพักการลงโทษใหแกผู กระทําผิดท่ีตองรับโทษจําคุกไมเกิน
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กวาสิบป หรือพิจารณาพักการลงโทษใหแกผูกระทําความผิดท่ีจะตองรับโทษจําคุกท่ีเหลืออีกไม
เกินสามปนั้นเปนอํานาจของผูพิพากษาบังคับโทษเปนผูพิจารณาตามมาตรา 712-6 สําหรับกรณีท่ี
ผูกระทําผิดไดรับโทษจําคุกมากกวาสิบป หรือมีโทษจําคุกท่ีเหลืออยูเกินกวาสามปนั้น จะเปน
อํานาจของศาลบังคับโทษพิจารณาตามมาตรา 712-7 ท้ังนี้การพิจารณาพักการลงโทษโดยผูพิพากษา
และศาลนั้น กฎหมายกําหนดใหตองมีการพิจารณาอยางนอยปละคร้ังหลังจากนักโทษไดรับโทษมา
ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
 ในการพิจารณาพักการลงโทษของผูพิพากษาบังคับโทษกฎหมายใหผูพิพากษาพิจารณา
สถานการณและองคประกอบตางๆเกี่ยวกับตัวนักโทษท่ีจะไดรับการพักการลงโทษเพ่ือท่ีจะให
นักโทษนั้นไดรับการปลอยโดยการพักการลงโทษอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงการพิจารณานี้จะตอง
กระทําข้ึนโดยศาลเองโดยไมตองมีผูรองขอ และหากกรณีดังกลาวเปนคดีท่ีมีจํานวนโทษท่ีอยูใน
ขอบอํานาจของศาลบังคับโทษท่ีจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต ใหผูพิพากษาสงสํานวนดังกลาว
ใหศาลบังคับโทษเพ่ือพิจารณา โดยศาลจะพิจารณาจากความพยายามของนักโทษในการแกไข
ปรับปรุง ในสวนท่ีเกี่ยวกับลักษณะนิสัย ครอบครัว และดานสังคม  
 ในการพิจารณาการพักการลงโทษนั้น ผูพิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษ 
จะวินิจฉัยไดตอเม่ือไดมีการพิจารณาตอหนาคูความท้ังสองฝายและไดมีการรับฟงความเห็นของ
ตัวแทนจากฝายราชทัณฑและขอเสนอแนะของอัยการและความเห็นผูเสียหายหรือทนายความของ
ผูเสียหาย โดยผูพิพากษาบังคับโทษอาจอนุญาตโดยไมจัดใหมีการพิจารณาตอหนาคูความทั้งสอง
ฝายก็ได หากไดรับความยินยอมของอัยการเขตและผูกระทําผิด  
 โดยหากไดรับการพักการลงโทษแลว ผูไดรับการพักการลงโทษจะตองอยูภายใตการ
พักการลงโทษเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาของโทษท่ียังเหลืออยู แตจะกําหนดใหเกินกวา
ระยะเวลาของโทษที่เหลืออยูมากกวาหนึ่งปไมได ท้ังนี้ระยะเวลาท้ังหมดจะตองไมเกินกวาสิบป  
สําหรับนักโทษท่ีถูกจําคุกตลอดชีวิตระยะเวลาภายใตการพักการลงโทษท่ีจะกําหนดไวนั้นจะตอง
ไมนอยกวาหาปแตไมเกินกวาสิบป ภายในระยะเวลาดังกลาวผูไดรับการพักการลงโทษก็จะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมประพฤติท่ีกําหนดโดยผูพิพากษาบังคับโทษ ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผู
พิพากษาบังคับโทษกําหนด หรือมีการกระทําความผิดข้ึนใหม หรือมีการละเมิดมาตรการท่ีกําหนด
ไวในการอนุญาต ก็เปนอํานาจของผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษในการท่ีจะพิจารณา
เพิกถอนการพักการลงโทษแลวแตวาองคกรใดเปนผูมีอํานาจในชั้นการอนุญาตใหพักการลงโทษ 
 ผลของการเพิกถอนการพักการลงโทษน้ันจะทําใหผูกระทําผิดนั้นจะตองรับโทษ
ท้ังหมดท่ีเหลืออยูในเวลาท่ีไดรับการพักการลงโทษ โดยหากศาลไมดําเนินการเพิกถอนการพักการ
ลงโทษใหแลวเสร็จกอนครบระยะเวลาภายใตการพักการลงโทษนั้น การปลอยตัวเม่ือส้ินสุด
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ระยะเวลาการพักการลงโทษนั้นเปนท่ีสุดโดยใหถือวาการบังคับโทษนั้นเสร็จส้ินแลวต้ังแตวันท่ี
ไดรับการพักการลงโทษ  
 กฎหมายประเทศไทย 
 ข้ันตอนการพิจารณาพักการลงโทษตามกฎหมายไทยนั้น ระบบราชทัณฑของประเทศ
ไทยจะมีการกําหนดช้ันของนักโทษไวเพื่อจําแนกนักโทษประเภทดีและประเภทที่ดอยไลลงมา 
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยลําดับช้ันของนักโทษมี6ชั้น คือ ช้ันเยี่ยม ช้ันดีมาก
ช้ันดี ช้ันกลาง ช้ันเลว ช้ันเลวมาก 
                นักโทษท่ีถูกรับตัวเขาในเรือนจําหรือทัณฑสถานนั้นจะถูกจัดเขาอยูในช้ันกลาง แตหาก
นักโทษน้ันเคยกระทําผิดและตองโทษ มากอน และกระทําผิดอีกภายในเวลา 5 ป นับแตพนโทษ 
โดยความผิดคร้ังกอนและความผิดคร้ังใหมนี้ มิใชความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษแลว จะถูกจัดเขาเปนนักโทษช้ันเลว โดยจะมีการเล่ือนช้ันใหแกนักโทษปละ 2 คร้ัง ระดับช้ัน
และการเล่ือนช้ันหรือลดช้ันของนักโทษนี้ มีประโยชนตอนักโทษสําหรับการพักการลงโทษ โดย
นักโทษในช้ันสูงก็จะยิ่งมีโอกาสที่ดีกวาในการไดรับการพักการลงโทษ  
 เง่ือนไขในการไดรับการพิจารณาพักการลงโทษนั้นจะสัมพันธกับการจัดลําดับช้ันของ
นักโทษ โดยนักโทษเฉพาะนักโทษช้ันเยี่ยม,นักโทษช้ันดีมากและนักโทษช้ันดีเทานั้นท่ีจะรับ
ประโยชนในการพิจารณาพักการลงโทษประกอบกับประโยชนประการอ่ืนๆ โดยนักโทษช้ันเยี่ยม
นั้นอาจไดรับการพักการลงโทษเปนจํานวน ไมเกิน 1 ใน 3 ของกําหนดโทษ นักโทษช้ันดีมากอาจ
ไดรับการพักการลงโทษไมเกิน1ใน 4ของกําหนดโทษ และนักโทษช้ันดี อาจไดรับการพักการ
ลงโทษไมเกิน 1 ใน 5 ของกําหนดโทษ 
             และยังมีการพักการลงโทษในกรณีพิเศษ ซ่ึงผูไดรับการพักการลงโทษในกรณีพิเศษนั้น
จะสามารถได รับการพักการลงโทษมากกวา 1ใน 3ของกําหนดโทษได แตจะไมเกินกวา 2 ใน 3 
ของกําหนดโทษ 
              นักโทษท่ีสมควรจะไดรับการพักการลงโทษน้ันตองเปนการตองโทษจําคุกคร้ังแรกท่ี
ไมใชโทษจําคุกสําหรับการกระทําโดยประมาทและไมใชโทษจําคุกท่ีไดรับการลางมลทินใน
ภายหลัง และจะมีระยะเวลาคุมประพฤติไมเกินกวา 5 ป ไมวาโทษจะเหลืออยูเทาไหรก็ตาม และ
กฎหมายไทยยังได กําหนดหลักเกณฑการพักการลงโทษเกี่ยวกับความผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดโดย
จํากัดปริมาณหรือน้ําหนักของยาเสพติดขณะจับกุมสําหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษหากมี
น้ําหนักหรือปริมาณไมเกินจํานวนตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑนั้นแลว ใหถือวาเปนผูสมควรไดรับ
การพักการลงโทษ  
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 สวนของความผิดท่ีไมสมควรไดรับการพักการลงโทษน้ัน หลักเกณฑดังกลาว ได
กําหนดใหความผิดท่ีมีลักษณะรายแรง อันเปนการกระทําดวยความโหดรายทารุณ การกระทํา
ความผิดซํ้าซาก เปนความผิดอันไมสมควรไดรับการพักการลงโทษ เชน 
 1. ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยทุกกรณี 
 2. ความผิดตอชีวิต รางกาย และจิตใจ โดยมักจะเปนความผิดท่ีกระทําโดยทารุณ 
โหดเหี้ยม อุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ และฐานความผิดท่ีเปนความผิดรายแรง 
 3. ความผิดตอเสรีภาพ 
 4. ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 5. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
 6. ความผิดตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ 
 7. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 8. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให โทษ เฉพาะผูกระทําผิดรายสําคัญท่ีไดกระทําผิดใน 5
ฐานความผิดหลัก คือ ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือครอบครองเพื่อจําหนาย เปนตน 
  เม่ือเห็นวานักโทษรายใดสมควรจะไดรับพักการลงโทษแลว การพิจารณาตอไปก็คือ
เจาหนาท่ีเรือนจําจะตองสอบประวัตินักโทษผูนั้นอยางละเอียดท้ังในชวงกอนตองโทษ ความ
ประพฤติในระหวางตองโทษ ฐานะความเปนอยู ตลอดจนความประพฤติของผูท่ีจะสมควรรับเปน 
ผูอุปการะ ความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจทองท่ีท่ีนักโทษจะออกไปอยูเม่ือ
ไดรับการพักการลงโทษ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ตรวจสอบชีวประวัติ สภาพแวดลอม ความประพฤติกอนตองโทษและประวัติในการ
กระทําความผิด 

 พิจารณาถึงพฤติการณและมูลเหตุท่ีผลักดันใหผูนั้นกระทําความผิด 
 ความผิดกําหนดโทษการไดรับการพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ ระยะเวลาท่ีตองจํา

มาแลวในเรือนจําเหลือโทษจําตอไปอีกนานเทาใด 
 พฤติการณระหวางตองโทษ ผลการฝกอบรม ผลงาน ตลอดจนความดีความชอบใน

ระหวางตองโทษอยูในเรือนจํา 
 ความหนักเบาความรายแรงแหงการกระทาผิดโดยอาศัยหลักฐานจากสําเนาคําพิพากษา

หรือสํานวนคดีหรือเคยกระทําผิดซํ้าอยางใดหรือไม 
 ความเห็นของเจาหนาท่ีฝายปกครองทองท่ี ตํารวจทองท่ี ตรวจสอบถึงความรูสึกของ

ฝายผูเสียหายประชาชนในทองถ่ินท่ีจะพึงมีตอนักโทษซ่ึงจะไดรับการพักการลงโทษออกไป 
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 พิจารณาถึงความประพฤติ อุปนิสัยใจคอ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเปนอยู 
สภาพแวดลอมของผูอุปการะวาเหมาะสมเพียงใดหรือไม 
 พิจารณาถึงอาชีพท่ีผูไดรับพักการลงโทษจะออกไปทํามาหากินเล้ียงตนเองและ
ครอบครัววาเหมาะสมเพียงใดหรือไม 
 ตรวจสอบการเล่ือนข้ันของนักโทษท่ีขอพักการลงโทษและคําส่ังแตงตั้งกรรมการ
พิจารณาพักการลงโทษของเรือนจําวาเปนไปโดยถูกตองของกฎหมายระเบียบแบบแผนของการพัก
การลงโทษหรือไม 

 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว จะจัดทํา
รายงานการประชุมเพื่อเปนหลักฐานวาเรือนจําไดนํารายช่ือนักโทษเด็ดขาดทุกรายเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาแลวจากนั้นใหเรือนจําสงรายชื่อเฉพาะนักโทษเด็ดขาดท่ีผานการคัดเลือก
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาพักการลงโทษไปกรมราชทัณฑเพื่อเสนอคณะกรรมการพักการ
ลงโทษใหพิจารณาตอไป และเม่ือคณะกรรมการพักการลงโทษพิจารณาแลวเสร็จ ก็จะมีการสงเร่ือง
ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพ่ืออนุมัติการพักการลงโทษตอไป 

 เม่ือมีการไดรับการพักการลงโทษแลว กรมราชทัณฑมีนโยบายส่ังการใหเรือนจําหรือ
ทัณฑสถานดําเนินการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวนักโทษเด็ดขาดท่ีจะไดรับการพักการลงโทษ
ลวงหนา 6 เดือนทุกราย โดยดําเนินการอบรมตามรูปแบบวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานตาม
ระเบียบอยางเครงครัด ท้ังนี้กอนดําเนินการปลอยตัวพักการลงโทษทุกรายใหมีการอบรมช้ีแจง
นักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับการปลอยตัวไดทราบและเขาใจเง่ือนไขคุมประพฤติทุกขออยางละเอียดและ
กําชับใหปฏิบัติตามโดยเครงครัดดวย  

 เม่ือนักโทษไดรับการพักการลงโทษแลวก็จะตองถูกกําหนดเง่ือนไขการพักการลงโทษ  
เพื่อสอดสองดูแลใหประพฤติปฏิบัติตนอยางเครงครัด และเพื่อเปนการปองกันมิใหมีการกระทําผิด
ซํ้าเกิดข้ึนอีกและเปนโอกาสท่ีจะใหเจาพนักงานไดรับทราบถึงพฤติการณของผูท่ีไดรับการพัก 
การลงโทษอยูตลอดระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีจะไดรับการพักการลงโทษนั้น ซ่ึงผูที่จะคอยดูแลคือ
พนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม โดยเง่ือนไขการคุมประพฤตจะมีดังนี้ 
 1)  ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติตามท่ีกําหนด 

 2)  ใหพักอาศัยอยูกับผูอุปการะ 
 3)  ตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ 
 4)  ตองประกอบอาชีพโดยสุจริต 
 5)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําและคําตักเตือน 
 6)  หามออกนอกทองท่ีคุมประพฤติ 
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 7)  หามประพฤติตนในทางเส่ือมเสียเชนเลนการพนันหรือเสพสุราคบคนอันธพาลหรือ
บุคคลท่ีอาจนําไปสูการกระทําผิดกฎหมายข้ึนอีกเปนตน 

 8)  หามเกี่ยวของกับสารระเหยวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดใหโทษ 
ทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปนเคร่ืองกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 

 9) หามเยี่ยมหรือติดตอกับผูตองขังผูตองกักขังผูตองกักกันอ่ืนท่ีไมใชญาติ 
 10) ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขพิเศษ 
 11) ตองแสดงหนังสือสําคัญเม่ือมีการเรียกตรวจ 
 เม่ือพิจารณาขั้นตอนในการพักการลงโทษ  ท้ังมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศฝร่ังเศสมีข้ันตอนไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือตองมีการยื่นคํารองเพื่อขอพิจารณา
พักการลงโทษดวยตนเองไปยังผูมีอํานาจพิจารณา แตของประเทศไทย เจาหนาท่ีของเรือนจําจะเปน
ผูสํารวจรายช่ือของผูตองขังท่ีมีคุณสมบัติเขาเกณฑการพักการลงโทษแลวดําเนินการตรวจสอบ 
จัดรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐานเสนอตอคณะกรรมการพักการลงโทษ สวนข้ันตอนในการ
พิจารณาอ่ืนๆท้ังสามประเทศก็มีความแตกตางกันไปตามความเหมาะสม  
 4.1.4 การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ 
 กฎหมายมลรัฐเดลาแวร  

 ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะเปนลักษณะการพักการ
ลงโทษแบบมีเง่ือนไข กลาวคือจะตองอยูโปรแกรมการกักขังท่ีบานแทน และจะมีการใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส โดยจะผูท่ีอยูในโปรแกรมกักขังท่ีบานจะถูกจํากัดพื้นท่ีภายในขอบเขตท่ีไดกําหนด 
หรือหามออกนอกบานในชวงระยะเวลาที่กําหนดและบุคคลท่ีจะมีสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมการจับกุม
บาน ตอเม่ือ 
 (1) การเขารวมจะตองเปนไปดวยความสมัครใจ 
 (2) การเขารวมจะจํากัด เฉพาะประเภทของผูท่ีกระทําผิดตอดังตอไปนี้ 
        ก. ตัวบุคคลผูถูกพบวามีความผิดฐานในการกออาชญากรรมไมรุนแรงและผูท่ีมี
ลักษณะของความผิดทางอาญาและ/หรือพื้นหลังของผูกระทําความผิดท่ีไมไดถูกวางไวท่ีการรอลง
อาญาปกติ 
             ข.  ผูฝาฝนคุมประพฤติดวยขอหาการละเมิดทางเทคนิคหรือความผิดทางอาญา
เล็กนอย 
             ค. ผูท่ีละเมิดการพักการลงโทษดวยขอหาการละเมิดทางเทคนิคหรือความผิดทาง
อาญาเล็กนอยซ่ึง “โครงการการกักขังไวท่ีบาน” หมายถึงรูปแบบของการควบคุมภายใตการกํากับ
ดูแลอยางเขมขนในชุมชน รวมท้ังการเฝาระวังในชวงวันหยุดท่ีบริหารงานโดยเจาหนาท่ีกํากับดูแล
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อยางเขมขน โดยจะถูกกักตัวอยูในสถานท่ีท่ีกําหนด และมีการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อ
สอดสองผูท่ีไดรับการพักการลงโทษ 

 ในการท่ีจะสามารถอยูในโครงการกักขังท่ีบานไดนั้น ผูกระทําความผิดจะตองมีสวน
รวมอยางตอเนื่องเกี่ยวกับขอกําหนดที่ไดถูกกําหนดไวสําหรับผูกระทําผิดท่ีไดรับการพักการ
ลงโทษแตละราย ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขใด ๆ ดังตอไปนี้ 
 (1)  ผูเขารวมแตละรายตองปฏิบัติการทํางานบริการชุมชนใดๆก็ตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากศาลหรือโดยกรม 
 (2)  ผูเขารวมแตละคนจะยังคงถูกคุมขังในท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอนุมัติโดยโครงการยกเวน
สําหรับการอนุมัติการจางงาน การทํางานบริการสาธารณะหรือกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรับการ
อนุมัติโดยโครงการ 
  (3)  ผูเขารวมแตละคนจะตองชําระเงินชดใชตามระเบียบดังกลาวเพ่ือเหย่ือแตละคน
หรือผูท่ีตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมท่ีจะถูกกําหนดโดยศาล 
 (4) ผูเขารวมแตละคนจะไดรับการอนุมัติใหอยูในท่ีพักอาศัยท่ีมีเสถียรภาพ 
 (5)  ผูเขารวมแตละคนจะตองมีการจางงานมีเสถียรภาพตามท่ีกําหนดโดยกรมตาม
ระเบียบและขอบังคับ 
 (6)  เขารวมแตละคนจะตองคงอยูในสถานะท่ีดีตามเง่ือนไขของการมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องในโครงการ 
 (7)  บุคคลท่ีอยูในโครงการการกักขังท่ีบานตองมีสวนรวมในทุกกิจกรรมแนะแนวและ
ขอกําหนด รวมถึงโครงการกลุมดังกลาวและการประชุมตามท่ีกํากับโดยศาลหรือโดยกรมราชทัณฑ 
 (8)  ผูเขารวมแตละคนตองรายงานตอเจาหนาท่ีท่ีถูกระบุใหเปนผูส่ังการโดยศาลหรือ
โดยกรมราชทัณฑ 
 กฎหมายประเทศฝร่ังเศส 
 การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษของประเทศ
ฝร่ังเศสนั้นกฎหมายบัญญัติใหผูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษกําหนดเง่ือนไขที่แตกตาง
กันข้ึนอยูกับลักษณะของการกระทําความผิด และโทษจําคุกท่ีพวกเขาไดรับหรือโทษท่ีเหลืออยู ซ่ึง
หากเหลือโทษจําคุกอีกไมเกิน 2 ป หรือ 1 ปในกรณีของผูท่ีกระทําความผิดซํ้า อาจกําหนดโทษให
อยูภายใตการดูแลอิเล็กทรอนิกสท่ีกําหนดโดยการคุมประพฤติภายใตมาตรการการสอดสองโดย
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไดเปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป แตหากเปนนักโทษท่ีอยูในขายเฝาระวังทาง
สังคมท่ีถูกจําคุกไมนอยกวา 7 ป หรือนักโทษที่ถูกจําคุกไมนอยกวา 5 ปในความผิดเกี่ยวกับการใช
ความรุนแรงในครอบครัว จะถูกสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไมเกิน 2 ป แตหากเปน
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นักโทษท่ีถูกตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิตในความผิดอุกฤษฎโทษหรือถูกตัดสินใหจําคุกในความผิด
อุกฤษฎโทษหรือมัชฌิมโทษเทากับหรือมากกวาสิบหาปสําหรับความผิดท่ีอยูภายใตมาตรการการ
เฝาระวังทางสังคม หรือจําคุกไมนอยกวาสิบปสําหรับความผิดท่ีตองอยูภายใตมาตรการการควบคุม
ปองกันและการตรวจสอบความปลอดภัยจะตองอยู ในมาตรการสอดสองโดยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส ประมาณ 1-3 ป 
 กอนท่ีจะมีการใชมาตรการในการวางตําแหนงไวภายใตการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกส  
ผูพิพากษาบังคับโทษจะตองตรวจสอบถึงสถานภาพทางครอบครัว สภาพทางรางกาย และทาง
สังคมของนักโทษนั้นกอน เพื่อวัตถุประสงคในการกําหนดตารางเวลาและพื้นท่ีท่ีกําหนด และหาก
ผูพิพากษาบังคับโทษตัดสินใหบุคคลใดอยูภายใตการเฝาระวังโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสแลว ก็จะ
มีการแจงใหผูไดรับการพักการลงโทษทราบถึงชวงเวลาท่ีกําหนด  และหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติ และภาระผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมประพฤติท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเง่ือนไขคุมประพฤติ
นั้นอาจเปนขอเดียวหรือหลายขอรวมกันก็ได รวมท้ังมาตรการท่ีใชสนับสนุนเพื่อสงเสริมการฟนฟู
สมรรถภาพทางสังคม  ซ่ึงจะมีหนวยงานชวยเหลือนักโทษในการกลับคืนสูสังคมและคุมประพฤติ 
คอยดูแลตามคําส่ังของผูพิพากษาบังคับโทษ ในการกําหนดเง่ือนไขคุมประพฤตินี้ ผูพิพากษาบังคับ
โทษอาจรับฟงขอเสนอนะจากผูเกี่ยวของเชนพนักงานอัยการได 
 ถาศาลท่ีตัดสินใจใหอยูภายใตการจัดวางตําแหนงการสอดสองโดยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสพบวาถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามขอผูกพันหรือขอหามท่ีกําหนดไว หรือมีการ
เปล่ียนแปลงในเง่ือนไขของการดําเนินการหรือถามีการรองขอโดยผูมีสิทธิ  ศาลอาจเพิกถอนการ
อนุญาตได และการดําเนินการภายใตการดูแลอิเล็กทรอนิกสนี้จะตองใหความเคารพตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยความสมบูรณและความเปนสวนตัวของแตละบุคคล  
 ภายในระยะเวลาที่ถูกวางตําแหนงท่ีอยูภายใตการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกส ตัวแทน
เจาหนาท่ีเรือนจําสามารถเขาไปในท่ีสถานท่ีที่เปนท่ีควบคุมเพื่อตรวจสอบและพบกับผูถูกสอดสอง 
แตเจาหนาท่ีไมสามารถอาจจะเขามาในบานของบุคคลดังกลาวไดโดยไมไดรับความยินยอมซ่ึง 
ตัวแทนเหลานี้ตองรายงานใหผูพิพากษาบังคับโทษ ถึงการตรวจสอบดังกลาว  และผูพิพากษาบังคับ
โทษอาจถอนตําแหนงภายใตการเฝาระวังอิเล็กทรอนิกสหรือในกรณีที่มีการฝาฝนขอหามหรือ 
ขอผูกพันท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา และผูพิพากษาบังคับโทษอาจแตงต้ังแพทยได
ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะตรวจสอบวาการดําเนินการวิธีท่ีกลาวถึงในดังกลาวไมเหมาะสมตอสุขภาพของ
บุคคลนั้น การแตงต้ังนี้อาจไดรับการรองขอจากผูตองโทษโดยพิจาณาจากใบรับรองแพทยท่ีไดรับ    
และใชมาตรการการเฝาระวังทางอิเล็กทรอนิกสจะสามารถนํามาใชเฉพาะกับการท่ีนักโทษไดให

DPU



92 

ความยินยอมกอน ซ่ึงสามารถรองขอไดโดยผานทนายความ  หรือทางพนักงานอัยการ หรือการที่
ศาลใชดุลพินิจเอง ซ่ึงหากนักโทษไมยินยอมก็อาจไมไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ 
 กฎหมายประเทศไทย 
 การสอดสองผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการ
ลงโทษน้ันไมมีกําหนดไวในกฎหมายของไทย แตมีกฎหมายท่ีกําหนดใหศาลมีอํานาจมีคําส่ังใหใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษได คือตามมาตรา89/2(3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑในการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชสอดสองผูนักโทษท่ี
ไดรับการปลอยออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดเวลาจําคุกตามคําพิพากษา โดยถือวาเปนการจําคุก
โดยวิธีการอ่ืน 
 โดยกําหนดไววา หากพนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา  หรือเจาพนักงานผูมีหนาท่ี
จัดการตามหมายจําคุกมีอํานาจรองขอ หรือเม่ือศาลเห็นสมควร  ศาลจะมีคําส่ังใหจําคุกผูซ่ึงตอง
จําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ีไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษ
ตามท่ีระบุไวในหมายศาลที่ออกตามคําพิพากษานั้น หรือไมนอยกวาสิบป ในกรณีตองโทษจําคุก
เกินสามสิบปข้ึนไปหรือจําคุกตลอดชีวิต ซ่ึงใหถือเปนการจําคุกโดยวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถจํากัดการ
เดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 และในการในการพิจารณาของศาลดังกลาว ใหศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ  
สวัสดิภาพของผูซ่ึงตองจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมดวย   
ท้ังนี้ใหศาลดําเนินการไตสวนหรือสอบถามผูเสียหาย    เจาพนักงานท่ีเกี่ยวของตามหมายจําคุก  
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองท่ีนั้น  หรือผูซ่ึงศาลเห็นวามีสวนเกี่ยวของ 
 และกฎกระทรวง ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการ
เดินทางและอาณาเขต เพ่ือใชประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/2(3)  
โดยไดใหความหมายของคําจํากัดความ ดังนี้ 
  “ผูถูกจํากัด” หมายความวา ผูซ่ึงศาลมีคําส่ังใหจําคุกโดยวิธีการอื่นท่ีสามารถจํากัดการ
เดินทางและอาณาเขตของผูนั้น 
  “การจํากัดการเดินทางและอาณาเขต” ใหหมายความรวมถึง คําส่ังศาลใหจําคุกโดย
วิ ธีการหามออกนอกเคหสถานหรือสถานท่ี อ่ืนใดในชวงเวลาท่ีกํ าหนดโดยใช อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
  “อุปกรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา เคร่ืองอุปกรณรับสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 
หรือเครื่องมือใดๆ ท่ีใชติดตามตัว หรือท่ีใชสวมใสขอมือ ขอเทา หรืออวัยวะสวนอ่ืนใดของผูถูก
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จํากัด รวมท้ังระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของ 
ผูถูกจํากัดได 
 โดยในการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหมีการจํากัดการเดินทางและอาณาเขตแกผูซ่ึงตอง
จําคุกผูใดนั้น ใหเจาพนักงานคํานึงถึงเหตุจําเปนซ่ึงรวมถึงเหตุ ดังตอไปนี้ 
 (1) ผูซ่ึงตองจําคุกจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก 
 (2)  ผูซ่ึงตองจําคุกจําเปนตองเล้ียงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซ่ึงพ่ึงตนเองมิได
และขาดผูอุปการะ 
 (3)  ผูซ่ึงตองจําคุกเจ็บปวยและตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
 (4)  ผูซ่ึงตองจําคุกมีเหตุควรไดรับการทุเลาการบังคับใหจําคุกดวยเหตุอ่ืนๆ 
 และในการยื่นคํารองใหเจาพนักงานผูรองขอเสนอแนวทางปฏิบัติ เง่ือนไขหรือแผน
ดําเนินการประกอบการพิจารณาของศาลดวย เชนเสนอเง่ือนไขหามมิใหออกนอกเคหสถานหรือ
สถานท่ีอ่ืน ใดในชวงเวลาท่ีกําหนด รวมกับการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสก็ได และพนักงาน
เจาหนาท่ีมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (1) ตรวจสอบขอเท็จจริงหรือพฤติการณ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูถูกจํากัดฝาฝน
เง่ือนไข หรือสอบถามบุคคลท่ีอยูในท่ีนั้นๆ เพื่อรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความ
เปนอยู อุปนิสัย และความประพฤติของผูถูกจํากัด 

 (2) รายงานขอเท็จจริง หรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อันเปนเหตุควรแกไข
เปล่ียนแปลงการจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูถูกจํากัด แกเจาพนักงานทราบเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

 (3) สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือผูถูกจํากัดตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรในเร่ือง
ความประพฤติและการประกอบอาชีพ 

 (4) ตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เง่ือนไข และแผนดําเนินการท่ีศาลให 
ความเห็นชอบตามขอ 3 
 เม่ือไดศึกษาการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษท้ังมล
รัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝร่ังเศส จะเห็นไดวาในการส่ังใหใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษน้ันเปนของผูมีอํานาจในการพิจารณาพักการ
ลงโทษ โดยจะมีองคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาพักการลงโทษเพียงแคองคกรเดียว และจะมีการกําหนด
เง่ือนไขในการพักการลงโทษตามความเหมาะสมของนักโทษแตละคน รวมท้ังขอกําหนดในการใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส แตจะแตกตางกันในชวงระยะเวลาของการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส 
และการจะเขาโปรแกรมพักการลงโทษโดยมีเง่ือนไขการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไดนั้น จะตอง
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เปนความยินยอมของนักโทษเองเนื่องจากเห็นวาการติดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไวกับตัวนักโทษ
เพ่ือคอยสอดสองพฤติกรรมน้ัน เปนการละเมิดสิทธิของตัวนักโทษ การกระทําดังกลาวจึงตองเกิด
จากความยินยอมของตัวนักโทษเทานั้น  
 แตของประเทศไทยนั้นผูมีอํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษซ่ึงอยูท่ีคณะกรรมการ
พักการลงโทษนั้น ยังไมมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจคณะกรรมการสามารถกําหนดใหใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชตรวจสอบนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ แตเปนศาลท่ีมีอํานาจในการส่ัง
ใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษ โดยถือวาการท่ีนักโทษออกไปจากเรือนจํากอนกําหนด
โดยการถูกสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 89/2(3) นั้น ถือเปนการจําคุกโดยวิธีอ่ืน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจะเห็นไดวา การท่ีนักโทษสามารถ
ออกไปใชชีวิตนอกคุกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/2(3) ท่ียังถือวาเปน
การจําคุกอยู มีลักษณะคลายกับการพักการลงโทษ ซ่ึงถือวานักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้นยัง
ตองโทษจําคุกอยูจนกวาจะครบกําหนดจําคุกตามคําพิพากษา และการท่ีจะมีการยื่นเร่ืองขอพักการ
ลงโทษไดนั้น ก็ตองรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา 1/3 เชนเดียวกับขอกําหนดตามมาตรา 89/2(3)  
 
4.2 ปญหาในพักการลงโทษกับแนวทางในการนํามาตรการการสอดสองนักโทษโดยใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการลงโทษมาใชในประเทศไทย 
 จากการศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษ การพักการลงโทษท้ังของประเทศไทยและ
ตางประเทศ มาตรการในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาชวยสอดสองผูตองโทษในระหวางพัก
การลงโทษนั้นเปนมาตรการท่ีนํามาใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศ และไดมีการบัญญัติ
กฎหมายซ่ึงใชบังคับอันเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไวอยางชัดเจนดังท่ีไดศึกษามาในบทท่ี 3 ในบทนี้จะ
ทําการวิเคราะหถึงมาตรการการสอดสองนักโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการ
ลงโทษที่ใชบังคับอยูในรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนํามาพัฒนากฎหมายราชทัณฑท่ีใชบังคับอยูเพ่ือ
นํามาบังคับในประเทศไทยตอไป   
 4.2.1 แนวทางที่เหมาะสมและรูปแบบของการนํามาบังคับใช 
 การลงโทษแตตั้งแตสมัยโบราณนั้นมุงในการแกแคนทดแทนเปนหลัก และเพื่อให
หลาบจําทําใหผูกระทําความผิดเข็ดหลาบจนไมกลากระทําความผิดอีก แตไมวากี่ยุคกี่สมัย
วัตถุประสงคในการลงโทษนั้นไมเคยไดผลเด็ดขาด ยังมีผูกระทําความผิดซํ้าและผูกระทําความผิด
คนใหมอยูเสมอ  โดยโทษท่ีใชเปนโทษหลักมาโดยตลอดคือโทษจําคุก ซ่ึงการจําคุกก็จะเปล่ียน
รูปแบบไปบางแลวแตยุคสมัย เชนการจําคุกมืด การนําตัวไปปลอยไวท่ีเกาะอันหางไกลเปนตน แต
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ไมวาอยางไรก็ถือเปนโทษในการจํากัดเสรีภาพของผูกระทําความผิด ซ่ึงนํามาใชเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคในการลงโทษ เม่ือในปจจุบันการที่ประชากรทั่วโลกมีอัตราเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก
สงผลมีผูกระทําความผิดมากข้ึน ทําใหรัฐตองมีคาใชจายในการเล้ียงดูนักโทษท่ีสูงข้ึนตาม และรัฐ
นั้นอาจไมสามารถปองกันสังคมจากผูกระทําความผิดไดอยางท่ัวถึง วัตถุประสงคในการลงโทษจึง
ไดเปล่ียนไปใหความสําคัญในแงการฟนฟูผูกระทําความผิดมากข้ึนเพื่อใหผูกระทําความผิดกลับตัว
กลับใจ ดังนั้นการใหความสําคัญกับการฟนฟูผูกระทําความผิดจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก จึงได
มีพัฒนามาตรการพักการลงโทษใหแกนักโทษ เพื่อใหนักโทษท่ีอยูในเกณฑสมควร ท่ีรัฐเห็นวาควร
ไดออกไปใชชีวิตอิสระภายนอกเรือนจําภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐไดกําหนด ซ่ึงเง่ือนไขตางๆ เหลานี้เอง 
ท่ีรัฐจะสามารถกําหนดใหแกตัวนักโทษรายบุคคล เพื่อใหเขาฟนฟูและพัฒนาตนเองใหกลับมาเปน
คนดีตอไป แตการพักการลงโทษน้ันถือเปนการปลอยตัวนักโทษออกจากเรือนจํากอนครบกําหนด
โทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ยอมมีผลกระทบกับผูเกี่ยวของเชนผูเสียหายและสังคมท่ีตองการ
ท่ีจะเห็นผูกระทําความผิดไดรับการลงโทษอยางสาสม และตัดออกจากสังคมมิใหกลับมากระทํา
ความผิดไดอีก  แตอยางไรก็ดีเรือนจํานั้นไมสามารถขังผูกระทําความผิดไวไดทุกคนตลอดไป  
ดังนั้นหากเมื่อถึงเวลาท่ีจะตองปลอยนักโทษออกสูสังคม รัฐก็ตองหามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
จะชวยใหผูกระทําความผิดออกไปสูสังคมไดอยางเรียบรอยและทําใหสังคมวางใจไดวาผูกระทํา
ความผิดดังกลาวมิไดเปนภัยอีกตอไป รวมถึงไมกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก   
 การพักการลงโทษของประเทศไทยนั้นในปจจุบันมุงไปที่ผูกระทําความผิดคร้ังแรก 
รวมถึงผูกระทําความผิดเล็กนอย ซ่ึงมิใชผูกระทําความผิดติดนิสัยเปนหลัก ท้ังๆ ท่ีนักโทษประเภท
ดังกลาวเม่ือเทียบกับผูกระทําความผิดติดนิสัย หรือนักโทษท่ีกระทําความผิดอุกฉกรรจแลวยอมเปน
ภัยตอสังคมนอยกวา เม่ือผูกระทําความผิดท่ีไมไดถูกลงโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแลว
สุดทายตองออกไปใชชีวิตนอกเรือนจําภายหลังพนโทษในท่ีสุด ในประเทศท่ีพัฒนาแลวอยาง
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือฝร่ังเศสจึงไดนํามาตรการพักการลงโทษโดยกําหนดเงื่อนไขในการใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับสอดสองนักโทษ เพื่อชวยระแวดระวังและสอดสองนักโทษท่ีมี
แนวโนมจะเปนอันตรายตอสังคมใหมีความประพฤติท่ีดีและไมไปกอภัยแกสังคมอีก ซ่ึงการพักการ
ลงโทษน้ันสามารถชวยใหรัฐยังสามารถกําหนดเงื่อนไขตางๆ เพื่อคุมประพฤตินักโทษไดเปนอยาง
ดี เนื่องจากการพักการลงโทษนั้นถือวานกัโทษคนดังกลาวยังรับโทษจาํคุกอยูทําใหรัฐยงัสามารถคุม
ตัวนักโทษท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขไดทันที ซ่ึงการพักการลงโทษนี้เองท่ีจะสามารถชวยจูงใจใหนักโทษ
ยอมรับการฟนฟูและเงื่อนไขตางๆ ท่ีตองปฏิบัติท่ีเปนผลดีท้ังตัวนักโทษเองและสังคม เพราะเม่ือ
นักโทษผูใดไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาเด็ดขาดครบแลวรัฐก็ไมสามารถควบคุมตัวนักโทษได
อีกตอไป ดังนั้นการนํามาตรการการสอดสองนักโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในระหวาง
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พักการลงโทษจึงเขามามีบทบาทสําคัญในตางประเทศเปนอยางมาก เพื่อชวยใหรูถึงการใชชีวิตของ
นักโทษท่ีอยูในชุมชนไดเปนอยางดีไมวาจะเปนการใชชีวิตประจําวัน หรือการทํางาน หรือการมี
แนวโนมท่ีอาจกลับกอใหเกิดอันตรายตอสังคมไดอีก 
           ซ่ึงการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษน้ันเปน
มาตรการที่รัฐนํามาใชเพื่อชวยในการสอดสองนักโทษวานักโทษนั้นไดฝาฝนเง่ือนไขในระหวาง 
พักการลงโทษหรือไม และเนื่องจากการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นมีคาใชจายท่ีรัฐจะตอง
สูญเสีย การจะนํามาใชกับนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษผูใดยอมตองคํานึงถึงผลประโยชนตอ
สังคมเปนหลัก ซ่ึงอาจนํามาใชไดกับนักโทษท่ีตองโทษจําคุกในระยะเวลาท่ีไมนานนักท่ีมิไดมี
ลักษณะเปนภัยตอสังคมเพ่ือใหไดรับอิสระเร็วข้ึน และถือเปนการระบายนักโทษจากเรือนจําทาง
หนึ่ง และยังสามารถนํามาใชกับนักโทษบางประเภทท่ีเม่ือมองลักษณะของการกระทําความผิดแลว
ยังเปนภัยตอสังคมอยู แตเม่ือถึงเวลาก็ตองปลอยออกไปจากเรือนจํา ซ่ึงเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนี้จะ
ชวยสอดสองนักโทษลักษณะน้ีตอไปในชวงระยะหนึ่งไดในชวงคุมประพฤติระหวางพักการ
ลงโทษ ดังนั้นการจะใชกับนักโทษประเภทใดนั้นก็ข้ึนอยูกับความเปนภัยตอสังคมเปนหลัก โดยถือ
เปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีเปนขอกําหนดใหผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษท่ีเห็นวาสมควรใชแก
ผูกระทําผิดซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเปนภัยตอสังคม สมควรท่ีจะตองสอดสองตอไปชวงระยะเวลาหนึ่ง
ภายหลังท่ีออกไปจากเรือนจําเพื่อใหสังคมเกิดความมั่นใจวานักโทษดังกลาวจะไมกอภัยข้ึนมาอีก  
  ในทางวิชาการมีแนวคิดวาการพักการลงโทษนั้นถือเปนการเปล่ียนแปลงคําพิพากษา
ของศาล แมจะถือวานักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้นยังรับโทษจําคุกอยูในขณะท่ีอยูนอก
เรือนจําก็ตามแตก็เปนการใชชีวิตอิสระภายใตเง่ือนไขท่ีไมใชชีวิตในเรือนจําจึงมิใชการรับโทษ
จําคุกในแบบท่ีสังคมท่ัวไปเขาใจ การจะปลอยนักโทษออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดเวลาจําคุก
จึงตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหสังคมวางใจวารัฐไดใหความใสใจกับปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
และลงโทษผูกระทําผิดตามกฎหมายอยางจริงจัง ในปจจุบันเม่ือเทคโนโลยีมีความกาวหนามากข้ึน
มนุษยก็ไดคิดคนเคร่ืองมือตางๆ เพื่อนํามาปรับใช และในทางกระบวนการยุติธรรมก็ไดมีการนํา
เทคโนโลยีตางๆ เขามาใชมากข้ึนดวยเชนกัน การสอดสองผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
ในระหวางพักการลงโทษก็ เปนมาตรการหน่ึง  ซ่ึงหากสามารถเพ่ิมเปนทางเลือกใหแก
คณะกรรมการพักการลงโทษของไทยใหเปนหนึ่งในเงื่อนไขท่ีจะสามารถกําหนดใหใชกับนักโทษ
ท่ีไดรับการพักการลงโทษก็อาจจะสามารถขยายขอบเขตของคุณสมบัติของนักโทษท่ีมีสิทธิไดรับ
การพักการลงโทษใหกวางยิ่งข้ึนไป อันสามารถเปนการระบายนักโทษออกจากเรือนจําและชวย
แกไขปญหานักโทษลนเรือนจําได และเพื่อเปนประโยชนแกการฟนฟูนักโทษใหไดออกไปใชชีวิต
ของเรือนจําไดอยางเรียบรอย จึงควรนํามาตรการการสอดสองนักโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
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มาใชในกับนักโทษในระหวางพักการลงโทษเพ่ือใหคณะกรรมการพักการลงโทษสามารถใชเปน
ดุลพินิจในการเลือกใชเปนเง่ือนไขใหเหมาะสมกับนักโทษบางคน ท่ีสมควรไดรักการพักการ
ลงโทษแตอาจจะยังไมเกิดความม่ันใจวาเม่ือออกไปภายนอกเรือนจําแลวจะไปไปกอภยันตราย 
ตอผูอ่ืนข้ึนอีกหรือไม เพื่อไมเปนการตัดโอกาสการพักการลงโทษใหแกนักโทษท่ีตั้งใจกลับตัวกลับ
ใจและพรอมเปนคนดีตอครอบครัวและสังคม 
             การวิเคราะหถึงความเหมาะสมในการนํามาตรการการสอดสองนักโทษโดยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการลงโทษมาใชนั้น จะตองพิจารณาท้ังในดานตัวนักโทษเอง 
ครอบครัว สังคม และผูเสียหาย กลาวคือตองพิจารณาใหครอบคลุมทุกดาน เพราะแมการนํา
มาตรการดังกลาวมาใชแตก็มิไดเปนการรับประกันวานักโทษผูท่ีถูกสอดสองจะไมกลับมากระทํา
ความผิดซํ้าอีก เพราะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีชวยในการบอกตําแหนงของ 
ผูสวมใสแตไมสามารถบอกไดวาผูสวมใสกําลังทําอะไร หรือสามารถควบคุมมิใหผูสวมใสกระทํา
การบางอยาง ซ่ึงเปนเพียงแคการกําหนดเง่ือนไขซ่ึงหากฝาฝนจะตองถูกยกเลิกพักการลงโทษและ
กลับเขาเรือนจําอีก ดังนั้นถานักโทษผูนั้นกลับไปกระทําความผิดมาตรการท่ีรัฐสามารถทําไดก็คือ
การยกเลิกการพักการลงโทษและลงโทษในความผิดท่ีกระทําข้ึนใหม แตไมอาจยับยั้งผลจากการ
กระทําความผิดนั้นได เทากับวารัฐอาจมีผูเสียหายเพ่ิมข้ึนจากการท่ีนักโทษผูนั้นไดรับการปลอย
ออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดโทษจําคุก ดังนั้นการจะใชมาตรการดังกลาวกับนักโทษคนใด 
จะตองพิจารณาถึงความประพฤติ โอกาสที่นักโทษคนนั้นจะกลับใจ หรือกลับไปกระทําความผิดซํ้า
วา การปลอยตัวนักโทษออกไปโดยมาตรการดังกลาวกับการจําคุกนักโทษไวตอไปจนครบ
กําหนดเวลา ส่ิงไหนจะคุมคามากกวากันเม่ือเทียบกับความปลอดภัยของสังคม  
 ในผูกระทําความผิดบางประเภทสมควรจะถูกกํ าหนดใหสวมใส เค ร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส เชน นักโทษท่ีกระทําความผิดทางเพศ เพราะเนื่องจากผูกระทําความผิดทางเพศนั้นมี
แนวโนมท่ีจะกระทําความผิดซํ้ามากท่ีสุด เพราะสวนใหญเหยื่อจะอับอายไมกลาแจงความ ทําให
ผูกระทําความผิดลักษณะนี้โอกาสในการถูกจับไดนั้นมีต่ํามาก หรือนักโทษท่ีกระทําความผิด
เกี่ยวกับการลักทรัพย ซ่ึงสวนใหญเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย ท่ีพฤติกรรมมักเปนการกระทํา
ความผิดเวลากลางคืน ซ่ึงการกระทําความผิดเชนนี้โทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต  
 รูปแบบของการใชมาตรการการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถนํามา
ปรับใชไดผูกระทําความผิดท่ีไดรับการพักการลงโทษทุกเพศและทุกชวงอายุ รวมท้ังในทุกประเภท
ของความผิด และไมมีรูปแบบเฉพาะ แตในตางประเทศนั้นจะมีผูกระทําความผิดบางประเภทท่ี
มักจะถูกกําหนดใหสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสคือ นักโทษท่ีกระทําความผิดทางเพศ เพราะ
เนื่องจากผูกระทําความผิดทางเพศนั้นมีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิดซํ้ามากท่ีสุด เพราะสวนใหญ
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เหยื่อจะอับอายไมกลาแจงความ ทําใหผูกระทําความผิดลักษณะนี้โอกาสในการถูกจับไดนั้นมีต่ํา
มาก หรือนักโทษท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพยซ่ึงสวนใหญเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย 
ท่ีพฤติกรรมมักเปนการกระทําความผิดเวลากลางคืน ซ่ึงการกระทําความผิดเชนนี้โทษจําคุกไมถึง
ตลอดชีวิต ซ่ึงซักวันก็ตองไดรับการปลอยตัว ดังนั้นในการพักการลงโทษโดยใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสจึงตองมีกําหนดเงื่อนไขตางๆ ท่ีเพื่อชวยปองกันมิใหผูไดรับการพักการลงโทษ
กลับไปกระทําความผิดอีก เชนการหามมิใหออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน เพราะความผิดใน
ลักษณะนี้สวนใหญผูกระทําความผิดมักลงมือในเวลากลางคืน สวนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
หรือความผิดเกี่ยวกับรางกาย จะเปนลักษณะในการกําหนดเงื่อนไขหามเขาใกลผูเสียหายและ
ครอบครัวของผูเสียหาย เปนตน แตความผิดเกี่ยวกับการคายาเสพติดนั้น เม่ือวิเคราะหแลวดู
มาตรการนี้จะไมเหมาะนักเนื่องจาก ความผิดเกี่ยวกับการจําหนายยาเสพติดนั้น ผูกระทําความผิด 
ไมจําเปนตองลงมือกระทําความผิดดวยตนเอง และมักมีการจางวานผูอ่ืนใหจําหนายยาเสพติด 
ดังนั้นผูสวมใสมีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิดไดภายใตการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
ดังนั้นในการท่ีจะกําหนดเง่ือนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษผูใดนั้น ผูเขียนเห็น
วาสมควรจะตองพิจารณาเปนรายๆ ไป เนื่องจากตองพิจารณาถึงภูมิหลัง ลักษณะการกระทํา
ความผิดเปนหลักเพราะเปนส่ิงท่ีบงบอกตัวตนของผูกระทําความผิดไดดีท่ีสุด สวนความประพฤติ
ในระหวางตองขังนั้นควรจะเปนสวนรองที่จะนํามาพิจารณา เนื่องจากความประพฤติในเรือนจํานั้น
อยูในสายตาเจาหนาท่ีเรือนจําตลอดเวลาและการประพฤติตัวดีมีผลถึงการเล่ือนช้ันนักโทษ จึงทําให
นักโทษบางคนรูวาควรประพฤติตัวเชนไรในระหวางตองขัง แตเม่ือเปนอิสระก็กลับมากระทํา
ความผิดเชนเดิมอีก 
 ในการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเขามาใชเพื่อชวยสอดสองนักโทษท่ีไดรับการพัก 
การลงโทษ ก็เพื่อปองกันการกระทําความผิดซํ้าและมุงในการฟนฟูนักโทษใหออกสูสังคมไดอยาง
เรียบรอย ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีกําหนดควบคูกันไปเพ่ือชวยฟนฟูนักโทษ และ
เง่ือนไขตางๆ เหลานี้จะตองเหมาะสมกับนักโทษแตละคนไป เชนการกําหนดใหนักโทษตองไป
ทํางาน หรือบริการสังคม หรือเขารับการรักษา หรือเขาขอรับคําปรึกษากับผูใหคําปรึกษา รวมทั้ง
ตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความเขาใจในตัวนักโทษคอยใหความดูแลและชวยเหลืออยูตลอดเวลาใน
ระหวางพักการลงโทษ ซ่ึงอาจจะสงผลตองบประมาณของรัฐเกี่ยวกับคาใชจายตางๆ เพื่อรองรับ
มาตรการดังกลาวมากข้ึนเม่ือเทียบกับคาใชจายในการพักการลงโทษแบบปรกติ ดังนั้นงบประมาณ
ท่ีจะใชในมาตรการนี้อาจจะสงผลใหไมอาจดําเนินการไปไดอยางเรียบรอยและท่ัวถึง ซ่ึงใน
ประเทศฝรั่งเศสและมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหผูท่ีไดรับการพักการลงโทษ
นั้นตองจายคาใชจายทางดานอุปกรณดังกวาท่ีอาจมีข้ึน เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของรัฐ ซ่ึงใน
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ประเทศไทยนั้นหากนํามาตรการนี้มาใชคาใชจายดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยอมเกิดมีข้ึน แตเม่ือ
มองถึงประโยชนท่ีสังคมจะไดรับในระยะยาวแลว จะตองเกิดผลที่ดีตอไปในอนาคตไดอยาง
แนนอน และจะสามารถชวยเสริมประสิทธิภาพในการพักการลงโทษใหดียิ่งข้ึนไป เกี่ยวกับในดาน
การกระทําผิดเง่ือนไขหรือการหลบหนีจากการพักการลงโทษ เพราะในการพักการลงโทษปจจุบัน
นักโทษบางคนเม่ือไดรับการพักการลงโทษแลวกลับหลบหนีหรือกลับไปกระทําผิดซํ้า ซ่ึงจากสถิติ
ท่ีผานมาหากผูไดรับการพักการลงโทษหลบหนีแลว มักจะตามจับตัวกลับมาไดยาก ดังเชนสถิติจาก
ตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 สถิตินักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับการพักการลงโทษและการติดตามตัวกลับมาคุมขังใน

เรือนจําปงบประมาณ 2554-2555 
 

ป 
งบประมาณ 

พักการลงโทษ อนุมัติ
รวม 
(ราย 

ผิดเงื่อนไข 
(กรณี) 

ผิด
เงื่อนไข
รวม 
(ราย) 

ติดตามได ติดตามไมได 

ปกติ มีเหตุ
พิเศษ 

ปกติ มีเหตุ
พิเศษ 

(ราย) (รอย
ละ) 

(ราย) (รอย
ละ) 

2554 4,550 1,240 5,790 52 14 66 11 16.67 55 83.33 
2555 2,693 2,522 5,215  3  3  6  2 33.33  4 66.66 
รวม 7,243 3,762 11,005 55 17 72 13 18.05 59 81.94 

 
 จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวา หากมีกรณีท่ีผูไดรับการพักการลงโทษผิดเง่ือนไข โอกาส
ในการติดตามตัวนักโทษผูนั้นกลับมาลงโทษไดมีอัตราท่ีต่ํามากเพียง รอยละ16.67 นั่นทําใหระบบ
การพักการลงโทษไมไดรับความสําคัญเทาท่ีควรเพราะไมอาจสรางความม่ันใจในการติดตามตัว
นักโทษกลับมารับโทษได อีกท้ังการพักการลงโทษน้ันมีความยุงยากกวาการอภัยโทษ ท้ังในดาน
ข้ันตอนการพิจารณาและข้ันตอนภายหลังจากการปลอยนักโทษไปสูชุมชนแลวเพราะยังตองมีการ
คุมประพฤติตอ ในขณะท่ีการอภัยโทษนั้นนักโทษท่ีไดรับการอภัยโทษจนโทษจําคุกลดลงถึงครบ
กําหนดตามคําพิพากษานั้นจะถือวานักโทษผูนั้นไดรับโทษจนเสร็จส้ินแลว  
 ในประเทศไทยนั้นนักโทษนอยคนท่ีไดรับโทษจําคุกเต็มตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด  
สวนใหญนั้นจะไดรับการอภัยโทษอันมีผลทําใหโทษจําคุกลดนอยลงเร่ือยๆ จนในท่ีสุดก็ไดรับการ
ปลอยตัว ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงสถิติการพระราชทานอภัยโทษเน่ืองในโอกาสตางๆ ในประเทศไทย 
 
ป พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษเนื่องในงาน/โอกาส ใชบังคับ ปลอยตัว 

(ราย) 
ลดโทษ
(ราย) 

รวม 

2549 ฉลองศิรริาชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดช 

9 มิ.ย. 32,427 75,834 108,261 

2550 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมพิล 
อดุลยเดช 

11 ธ.ค. 31,149 101,607 132,756 

2553 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปท่ี 60 วันท่ี 5 
พฤษภาคม 2553 

16 พ.ค. 36,870 130,385 167,255 

 รวม  100,446 307,826 408,272 

 
 จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดวาภายใน 5 ป มีการอภัยโทษถึง 3 คร้ัง มีนักโทษท่ีไดรับการ
ปลอยตัวรวมกันถึง 100,446 ราย ถือเปนจํานวนท่ีสูงมาก แตเม่ือเทียบกับจํานวนนกัโทษท่ีไดรับการ
พักการลงโทษตามตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 สถิติการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ ป พ.ศ. 2547-2553 
 

ป พ.ศ จํานวนผูไดรับการอนุมัติพักการลงโทษ (ราย) 

2547 5,538 

2548 5,642 

2549 4,373 

2550 3,864 

2551 2,174 

2552 6,029 

2553 2,917 

2554 4,550 

รวม                            35,087 
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 จากตารางสถิติจะเห็นไดวาสถิตินักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ 9 ป รวมท้ังหมด 
แลวนั้นมีเพียง 35,087 ราย ซ่ึงมีอัตราท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณนักโทษท่ีไดรับการอภัยโทษ 
เพราะการพิจารณาพักการลงโทษน้ันตองมีการพิจารณาเปนรายบุคคลตองมีการสืบเสาะความ
ประพฤติของนักโทษทําใหมีความยุงยากในดานข้ันตอนพิจารณา รวมถึงความไมม่ันใจตอตัว
นักโทษวาจะมีการหลบหนีหรือไม แตเม่ือเทียบกับการอภัยโทษท่ีคํานึงถึงแตเพียงช้ันนักโทษเปน
หลัก การพักการลงโทษยอมมีผลดีกับสังคมมากกวาเพราะยังสามารถคุมความประพฤติของผูไดรับ
การพักการลงโทษตอไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาการนํามาตรการการสอดสอง
ผูตองโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางพักการลงโทษนั้นมีความเหมาะสมและเปนส่ิงท่ี
จําเปนตอการพักการลงโทษเพื่อปองกันการกระทําผิดเง่ือนไขและปองกันการหลบหนี อีกท้ังเปน
การชวยสอดสองใหปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ อันชวยใหนักโทษสามารถปรับตัวเม่ือออกไปใชชีวิต
นอกเรือนจําภายหลังรับโทษภายในเรือนจําแลว  เพราะการท่ีเม่ือผูกระทําความผิดตองเขาไปอยูใน
เรือนจําแลวอาจไดรับอิทธิพลตอผูตองขังดวยกันไมวาจะเปนชองทางในการกออาชญากรรม การ
เรียนรูทักษะในการกออาชญากรรมท่ีมากข้ึน รวมทั้งการท่ีตองปรับตัวเม่ือออกมาภายนอกเรือนจํา
จากการที่ตองถูกคุมขังเปนเวลานาน จึงเห็นสมควรในการที่ตองคอยสอดสองนักโทษตอไปอีกชวง
ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงแมการพักการลงโทษในปจจุบันจะมีขอกําหนดใหพนักงานคุมประพฤติคอย
สอดสองดูแลและนักโทษเองตองมารายงานตัวตามกําหนดก็ตาม แตเจาพนักงานคุมประพฤตินั้น 
ก็ไมสามารถคอยสอดสองและติดตามผูไดรับการพักการลงโทษไดตลอดเวลา ซ่ึงในชวงท่ีไมอาจ
ทราบถึงพฤติกรรมของนักโทษเหลานั้นไดนั่นเองท่ีกอใหเกิดความเส่ียงตอสังคมมากข้ึนได อันอาจ
สงผลตอกระบวนการยุติธรรมท่ีปลอยผูกระทําความผิดออกจากเรือนจํากอนกําหนดเวลา ซ่ึงอาจ
เปนเหตุใหนักโทษกลับมากอภัยไดอีก  
 ในกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝร่ังเศสไดกําหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขในการนํามาตรการดังกลาวมาใชกับนักโทษท่ีไดรับการพักการ
ลงโทษไวอยางชัดเจน โดยมลรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดไวใน Delaware Code 
title11 Crimes and Criminal Procedure และของประเทศฝร่ังเศสบัญญัติไวใน Code de procédure 
pénale ซ่ึงเม่ือไดศึกษาแลวมีความใกลเคียงกันในหลักการใช กลาวคือนํามาใชเพื่อฟนฟูนักโทษ
และปองกันการกระทําความผิดซํ้า โดยกฎหมายใหอํานาจแกผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษ
สามารถนํามาปรับใชกับผูกระทําความผิดไดตามท่ีเห็นสมควร แตการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจ
พิจารณาก็ถูกจํากัดไวโดยกฎหมายอีกช้ันหนึ่งดวย แตในฝร่ังเศสน้ันไดกําหนดใหนักโทษแตละคน
มีแฟมสวนตัวท่ีเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักโทษไว ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 ซ่ึงถือเปนสวน
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สําคัญท่ีชวยใหผูมีอํานาจในการพิจารณาบังคับโทษสามารถกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
โดยไมตองมีการสืบเสาะใหมอีก 
 ดังนั้นในการนํามาตรการการสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับนักโทษ 
ท่ีไดรับการพักการลงโทษในประเทศไทยน้ัน ผูเขียนเห็นวาสมควรจะมีกฎหมายใหอํานาจอยางเปน
รูปธรรมตอคณะกรรมการพักการลงโทษในอันท่ีจะกําหนดเง่ือนไขในการใช เคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสกับนักโทษดังกลาว  เนื่องจากนักโทษนั้นจะตองสวมใสเคร่ืองมือดังกลาวติดตัวไว
ตลอดเวลา อันถือเปนการกระทําตอเนื้อตัวรางกาย และการท่ีนักโทษดังกลาวตองถูกสอดสอง
ตลอดเวลานั้น หากไมมีกฎหมายท่ีบัญญัติรองรับไวอยางชัดเจน ก็อาจสงผลกระทบในดานสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญได แมวาตามหลักอาชญาวิทยาแลวเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาผูกระทําผิดจะ
ไมไดรับการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญในระดับเดียวกับประชาชนคนอ่ืนๆ แตในกฎหมายของท้ัง
รัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 3  
ก็ยังมีกฎหมายบัญญัตไิวอยางชัดเจนถึงการใชมาตรการการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ี
ไดรับการพักการลงโทษ ไมวาจะเปนการกําหนดใหคณะกรรมการพักการลงโทษสามารถกําหนด
เง่ือนไขการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส หรือในดานความยินยอมของตัวนักโทษท่ีจะยอมอยูภายใต
มาตรการดังกลาวเพื่อท่ีตนจะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ ดั้งนั้นจึงตองทําการศึกษาวิเคราะห
ความเปนไปไดในการนํามาตรการการสอดสองนักโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวางพัก
การลงโทษมาปรับใชกับกฎหมายไทยตอไป 

 
4.3 วิเคราะหปญหาในการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในระหวางพักการลงโทษในประเทศไทย 
 การพักการลงโทษนั้นมีอยูในกฎหมายหลายประเทศ ซ่ึงแตละประเทศก็ปรับปรุง
รูปแบบใหเหมาะสมกับนโยบายทางกระบวนการบยุติธรรมของประเทศตนเอง จากการศึกกฎหมาย
พักการลงโทษท้ังของมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายประเทศฝร่ังเศส พบวามี
การนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชชวยในการสอดสองนักโทษท่ีอยูในระหวางพักการลงโทษทั้ง
สองประเทศ และท้ังสองประเทศดังกลาวนั้นก็ไดบัญญัติเปนกฎหมายไวอยางชัดเจนท้ังในดาน
อํานาจของผูท่ีมีสิทธิส่ังใหใชมาตรการดังกลาวและการบังคับใช แตสําหรับการพักการลงโทษของ
ประเทศไทยน้ันยังไมมีกฎหมายบัญญัติไวใหสามารถนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับนักโทษท่ี
ไดรับการพักลงโทษไดเปนการเฉพาะ แตอาจสามารถนํามาปรับใชไดในสวนของการเปนเง่ือนไข
การพักการลงโทษท่ีใหคณะกรรมการพักการลงโทษสามารถกําหนดเปนเง่ือนไขพิเศษบางอยาง
ตามท่ีเห็นสมควรใหแกนักโทษซ่ึงจะตองปฏิบัติตามจึงจะไดรับการพักการลงโทษได  
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 ระบบการพักการลงโทษในประเทศไทยนั้นมีมาอยางยาวนาน โดยต้ังแตมีการ
ประกาศใชตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 นั้น การพักการลงโทษของไทยก็ไดมีการ
พัฒนาข้ึนมาตามลําดับและไดมีการเปล่ียนแปลงมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงถึงแมจะไดมีการพัฒนามา
อยางตอเนื่องท้ังมีการศึกษาจากระบบของตางประเทศแตในทางวิชาการและในทางปฏิบัตินั้นก็ยัง
ปรากฏปญหาเกี่ยวกับระบบการพักการลงโทษอยู ทําใหระบบการพักการลงโทษของไทยไมไดรับ
ความสนใจเทาท่ีควร แตเม่ือในปจจุบันนานาอารยะประเทศไดมีการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมา
ใช เม่ือไดศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับขอบเขตในการพิจารณาพักการลงโทษโดยมีเง่ือนไขการใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการสอดสองหากไดนํามาใชในประเทศไทย ทําใหมองเห็นประเด็น
ปญหาดังนี้ 
 4.3.1 ปญหาเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษในประเทศไทย 
      กฎหมายของท้ังมลรัฐเดลาแวรและกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสท่ีกําหนดใหมีการใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้น ในการพักการลงโทษกฎหมายไดกําหนดใหผูมีอํานาจพิจารณาพักการ
ลงโทษสามารถกําหนดเง่ือนไขสําหรับการพักการลงโทษโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อชวย
ในการสอดสองได ในสวนของประเทศไทยนั้นคุณสมบัติของนักโทษท่ีจะไดรับการพักการลงโทษ
โดยกรมราชทัณฑนั้นไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ 2479 และกฎกระทรวงวานักโทษ 
ผูใดบางท่ีจะมีสิทธิไดรับการพักการลงโทษท้ังในกรณีการพักการลงโทษท่ัวไป การพักการลงโทษ
กรณีพิเศษ เชน พักการลงโทษใหแกนักโทษท่ีมีความเจ็บปวยเร้ือรัง พิการ หรืออายุ 70 ปข้ึนไปหรือ
การพักการลงโทษกรณีพิเศษอ่ืนๆ ตามแตนโยบายของฝายบริหาร แตในสวนท่ีสามารถกําหนด
เง่ือนไขในการใชเคร่ืองมีอิเล็กทรอนิกสชวยในการสอดสองนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้น
ยังไมมีกฎหมายบัญญัติไว แตเง่ือนไขดังกลาวนี้มีอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 89/2 (3) ในลักษณะ 5 หมวด 1 จับ ขัง จําคุก โดยใหถือวาเปนการจําคุกในลักษณะอ่ืน 
กลาวคือใหถือวายังจําคุกอยูในขณะท่ีอยูนอกเรือนจําเชนเดียวกับการพักการลงโทษ ท่ีใหถือวา
จําคุกอยูในขณะที่นักโทษอยูนอกเรือนจํา และหากผูท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้นกระทําผิด
เง่ือนไขก็สามารถจับตัวเพื่อกลับเขาเรือนจําโดยมิตองมีหมายจับอีก และคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับ
อนุญาตใหจําคุกโดยวิธีการอื่นไดนั้น แมมิไดกําหนดลักษณะความผิดไว แตคุณสมบัติของนักโทษ
ท่ีจะสามารถใชการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตไดนั้นมีความคลาย
กับการพักการลงโทษกรณีพิเศษเปนอยางมาก กลาวคือตองเปนนักโทษท่ีเจ็บปวยซ่ึงจําเปนตอง
ไดรับการรักษาและตองมีการจําคุกมาแลวไมนอยกวา 1/3 ของกําหนดโทษตามท่ีระบุไวในหมาย
ศาลท่ีออกตามคําพิพากษานั้นหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีตองโทษจําคุกเกินสามสิบปข้ึนไปหรือ
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จําคุกตลอดชีวิต  ซ่ึงผลท่ีไดจากการไดรับอนุญาตคือเปนการไปรับโทษในชุมชนเชนเดียวกับการ
พักการลงโทษ  
 เม่ือพิจารณาตามท่ีไดกลาวมาแลวทําใหเห็นไดวา จากขอจํากัดท่ีตองรับโทษมาแลว 
1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 (3) นั้น ทําใหหากศาลตองการที่จะ
ใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเลยทันทีโดยไมผานการจําคุกกอน 
ในปจจุบันศาลจะใชวิธีรอการลงโทษและกําหนดเง่ือนไขการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 56 วรรค1 และวรรค 2 (5)  ท่ีวา 
 “มาตรา 56 ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาล จะลงโทษจําคุก 
ไมเกินสองป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมา กอนหรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน 
แตเปนโทษสําหรับความ ผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เม่ือศาลไดคํานึง ถึงอายุ 
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัยอาชีพและส่ิงแวดลอม
ของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณีแลว เห็นเปนการสมควรศาลจะพิพากษาวา 
ผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการ ลงโทษไว แลวปลอยตัวไป
เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลา ที่ศาลจะไดกําหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันท่ีศาล
พิพากษา โดยจะกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได 
 เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือ
หลายขอ ดังตอไปนี้ 

 (1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานท่ีศาลระบุไวเปนคร้ังคราว เพื่อเจาพนักงานจะได
สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือหรือตักเตือนตาม ท่ีเห็นสมควรในเร่ืองความประพฤติและการประกอบ
อาชีพหรือจัดให กระทํากิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชนตามท่ี เจา พนักงานและ
ผูกระทําความผิดเห็นสมควร 

 (2) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
  (3)  ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไป สูการกระทําความผิด

ในทํานองเดียวกันอีก 
 (4)  ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความ บกพรองทางรางกายหรือ

จิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 
 (5)  เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟูหรือปองกันมิให

ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก” 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา กรณีท่ีจะมีโอกาสใชการจําคุกโดยวิธีการอ่ืนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 (3) นั้นเปนไปไดยาก เนื่องจากทางกรมราชทัณฑนั้นโดยปกติได
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มีคําส่ังใหเรือนจําสํารวจนักโทษเด็ดขาดทุกรายลวงหนากอนเขาเกณฑพักการลงโทษทุก 6 เดือน 
ปละ 2 คร้ังอยูแลว จึงทําใหการพิจาณาคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับอนุญาตใหไปรับโทษในชุมชนมี
ความซ้ําซอนกันในบางกรณี อีกท้ังการพักการลงโทษกรณีพิเศษของกรมราชทัณฑนั้นมีความ
ยืดหยุนเปนอยางมาก โดยข้ึนกับฝายบริหารที่จะตั้งขอกําหนดซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปในแตละ
ชวงเวลา ซ่ึงเม่ือเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2 (3) นั้นกลับดูเขมงวด
กวา ท่ีมีหลักเกณฑและคุณสมบัติท่ีจํากัดแนนอน แมจะมีการเปดชองใหศาลสามารถมีคําส่ังให
จําคุกโดยวิธีการอ่ืนสําหรับผูซ่ึงตองจําคุกมีเหตุควรไดรับการทุเลาการบังคับใหจําคุกดวยเหตุอ่ืนๆ 
แตเหตุสมควรน้ันบางกรณีก็อาจซํ้าซอนกับการพักการลงโทษกรณีพิเศษได นั่นกลับกลายเปนวา
การพักการลงโทษปกติกลับไมตองถูกสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส แตหากเปนการ
พิจารณาคดีโดยศาลแลวนักโทษดังกลาวกลับตองถูกสอดสองโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส อันทํา
ใหการไดรับการพิจารณาโดยศาลมีเงื่อนไขท่ีเขมงวดและเปนผลเสียกับตัวนักโทษมากกวา ท้ัง
ประเด็นในแงคุณสมบัติตามกฎกระทรวงท่ีกําหนดใหนักโทษซ่ึงเปนนักโทษท่ีหากจําเปนตองเล้ียง
ดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซ่ึงพึ่งตนเองมิไดและขาดผูอุปการะมีสิทธิไดรับการจําคุกโดย
วิธีการอ่ืนนั้น การที่ตองรับโทษมากอน 1 ใน 3 นั้นยอมไมเปนผลดี เนื่องจากชวงท่ีตองรับโทษอยู
นั้น บุคคลซ่ึงตองพ่ึงพานักโทษจะมีชวงเวลาที่ขาดคนพ่ึงพิงอาจทําใหประสบปญหาเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตได สวนกรณีนักโทษท่ีหากถูกจําคุกจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก หรือผูซ่ึงตองจําคุก
ท่ีเจ็บปวยและตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่องนั้น โดยสภาพแลวนักโทษเหลานั้นสวนใหญไมมี
สภาพท่ีเปนอันตรายแกสังคม หรือมีสภาพรางกายท่ีสุมเส่ียงตอการกระทําความผิดซํ้า การที่ตองใส
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตลอดเวลายอมไมเปนผลดีแกนักโทษ อีกท้ังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสนั้น
โดยวัตถุประสงคแลว เปนเพียงเคร่ืองมือในการตรวจสอบตําแหนงของนักโทษวาไดปฏิบัติเง่ือนไข
ตางๆ ท่ีไดถูกกําหนดไวหรือไม เม่ือนักโทษไมอยูในสภาพท่ีจะกระทําความผิดไดการสวม
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสก็ไมมีความจําเปน และนาจะเหมาะสมกับการไดรับการพักการลงโทษโดย
กําหนดเง่ือนไขคุมประพฤติท่ัวไปมากกวา 
 ดังท่ีไดกลาวมาขางตน เม่ือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2(3) 
ไดกําหนดหลักเกณฑในการที่จะสามารถใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไดนั้นตองมีการรับโทษมาแลว
ไมนอยกวา 1 ใน 3 อันทําใหกรณีท่ีศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนั้นกระทําความผิดไมรุนแรง 
ไมถึงกับตองจําคุก แตศาลยังตองการคุมประพฤติท่ีเขมงวดกวาการคุมประพฤติท่ัวไปโดยการใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูตองโทษจําคุกทันทีเลยนั้น ศาลจะใชวิธีรอการลงโทษโดยกําหนด
เง่ือนไขการคุมประพฤติ และส่ังใหใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสแทนดังท่ีไดกลาวมาน้ัน ยอมทําให
โอกาสในการใชมาตรการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2(3) มีความ
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เปนไปไดนอย อีกท้ังการจัดการกับนักโทษในเรือนจําท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดเกี่ยวกับการลดวัน
ตองโทษ อภัยโทษ หรือพักการลงโทษนั้นเปนในสวนของฝายบริหาร ดังนั้นการใชเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับโทษจําคุกมาบางแลวดังเชนขอกําหนดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 89/2 (3) จึงเห็นวาสมควรใหฝายบริหารเปนผูพิจารณาไดเชนเดียวกัน 
และเห็นวาการใหอํานาจแกผูมีอํานาจพิจารณาพักการลงโทษในการกําหนดเง่ือนไขการใชกําไล
อิเล็กทรอนิกสจะทําใหความเขมงวดในการคุมประพฤติมีประสิทธิภาพมากกวา ดังน้ันจึงสมควรให
สามารถนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในช้ันราชทัณฑเชนเดียวกันเปนการควบคูไป 
 4.3.2 ปญหาดานความยินยอมของนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษกับขอกําหนดการใช
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
 ในการพักการลงโทษในปจจุบันนั้น เม่ือนักโทษคนใดไดรับการพิจารณาพักการ
ลงโทษ นักโทษผูนั้นจะตองถูกกําหนดเงื่อนไขตางๆตามท่ีคณะกรรมการพักการลงโทษไดกําหนด
ไว โดยเม่ือนักโทษไดรับการพักการลงโทษแลวจะสามารถใชชีวิตเปนอิสระภายใตเง่ือนไข เชน
หามออกนอกเขตท่ีกําหนด หรือตองมารายงานตัวกับเจาพนักงานคุมประพฤติ เปนตน ซ่ึงเปนการ
กําหนดเง่ือนไขใหกระทําการ หรือหามกระทําการบางอยาง ซ่ึงเง่ือนไขในปจจุบันท่ีมีไดกําหนดไว
นั้นเปนเง่ือนไขในลักษณะท่ีตองกระทําภายหลังไดรับการพักการลงโทษไปแลว จึงไมมีปญหาเร่ือง
ความยินยอม มีแตปญหาท่ีนักโทษดังกลาวปฏิบัติผิดเง่ือนไขท่ีจะมีผลใหตองถูกยกเลิกการพักการ
ลงโทษ   
 การนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชเปนเง่ือนไขในการพักการลงโทษนั้น ตองมีการ
สวมใสอันเปนการกระทําตอเนื้อตัวรางกายและมีการระบุตําแหนงของผูสวมใสตลอดเวลา ดังนั้น
เง่ือนไขใหสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสติดตัวซ่ึงสามารถระบุสถานท่ีของผูใสไดตลอดเวลานั้น 
มีความหม่ินแหมเปนอยางมาก ตอการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวตามรัฐธรรมนูญ 2550 (เดิม) 
ท่ีวามาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอม
ไดรับความคุมครอง ซ่ึงหากมีการเพ่ิมขอกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการพัก
การลงโทษเขามา สมควรท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากผูท่ีจะไดรับการพักการลงโทษเสียกอน 
เพื่อไมใหเปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวท่ีแมจะเปนนักโทษก็สมควรมีสิทธิท่ีจะไดรับความ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการพักการลงโทษปกตินั้นนักโทษสามารถใชชีวิตอยางอิสระ
ภายใตเง่ือนไข แตการเพิ่มมาตรการการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นเขาจะตองถูกจํากัดเง่ือนไข 
ท่ีเปนเขมงวดยิ่งข้ึนไป แตแมการพักการลงโทษนั้นจะถือเปนประโยชนท่ีนักโทษจะไดรับอยูแลว 
ก็ตาม และแมจะมีการใหความยินยอมของตัวนักโทษแลว ก็สมควรท่ีจะตองมีกฎหมายระบุให
อํานาจรัฐในการใชมาตรการดังกลาว 
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 ซ่ึงท้ังประเทศฝร่ังเศสและมลรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการกําหนดไว
อยางชัดแจงในกฎหมายวา การจะใชมาตรการท่ีเปนการกําหนดใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับ
นักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษนั้นตองไดรับความยินยอมจากผูสวมใส ซ่ึงหากนักโทษดังกลาว
ไมยินยอมสวมใสก็จะไมสามารถใชเคร่ืองมือดังกลาวได แตก็จะทําใหนักโทษผูนั้นไมสามารถ
ไดรับการพิจารณาพักการลงโทษได  
 4.3.3 ปญหาดานสุขภาพของนักโทษท่ีถูกกําหนดใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในระหวาง 
พักการลงโทษ 
               การท่ีผูไดรับการพักการลงโทษตองสวมใสใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตลอดเวลาอาจ
สงผลใหนักโทษเกิดความเครียด ความกดดันท่ีคิดวาตนเองถูกจับตามองตลอดเวลา มีอาการคัน 
หรือการทําความสะอาดอยางยากลําบากกับผิวหนังบริเวณท่ีสวมใส ในการใชมาตรการบังคับโทษ
ทางเลือกนั้น ไมสมควรใชมาตรการที่จะกอใหเกิดอันตรายใดๆ ตอสุขภาพของผูถูกลงโทษ ดังนั้น 
ในประเทศฝร่ังเศสและประเทศอเมริกาจึงอนุญาต ใหผูมีอํานาจ สามารถเปล่ียนแปลงคําส่ังของ
ระยะเวลาในการสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส หรือใหถอดออกเปนการช่ัวคราวได เม่ือไดรับคํา
รับรองจากแพทยวา หากมีการสวมใสตอไปอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสวมใส เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดอันตรายจากการที่ตองสวมใสเคร่ืองมือเปนระยะเวลานาน   
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษามา จะเห็นไดวาการพักการลงโทษนั้นเปนมาตรการท่ีรัฐได
กําหนดใหแกผูกระทําผิดซ่ึงตองรับโทษจําคุกอยูในเรือนจํา โดยเปนการอนุญาตใหผูกระทําผิดนั้น
ไดออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดโทษตามคําพิพากษาของศาลเพ่ือมาใชชีวิตอยูในสังคมภายนอก
ตามปกติภายใตเง่ือนไขท่ีถูกกําหนดข้ึนใหเหมาะสมกับแตละตัวบุคคลเพื่อฟนฟูและปรับตัว
นักโทษใหเขากับสังคมภายหลังจากท่ีตองโทษจําคุกมา ใหไดรูจักการใชชีวิตนอกเรือนจําภายหลัง
ไดรับการปลอยตัว  อีกท้ังเปนมาตรการท่ีคอยสอดสองดูแลความประพฤติของนักโทษท่ีไดรับการ
พักการลงโทษนั้นดวย การพักการลงโทษนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหนักโทษไดประพฤติตนอยู
ในระเบียบวินัยและแสดงใหเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเรียนรู และต้ังใจกลับตนเปน
คนดีในระหวางท่ีอยูในเรือนจํา เพื่อท่ีนักโทษเหลานั้นจะไดรับประโยชนจากการท่ีจะไดรับการ 
พักการลงโทษ อีกท้ังยังเปนการทดลองปลอยตัวผูกระทําผิดออกสูสังคมภายนอก โดยมีเจาหนาท่ี
ราชทัณฑคอยสอดสองดูแล และคอยใหคําปรึกษาและชวยเหลือแนะนําส่ิงตางๆ ในขณะท่ียัง 
ไมครบกําหนดโทษ และฝายบริหารยังสามารถวางเง่ือนไขในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือให
บุคคลท่ีไดรับการพักการลงโทษไดเรียนรูการไดรับอิสรภาพทีละนอยและสามารถปรับตัวใหเขากับ
สังคมภายนอกได  
 เม่ือพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการลงโทษท่ีเปนการปรับปรุงแกไขและฟนฟูผูกระทํา
ความผิดนั้น การพักการลงโทษถือวามีความสอดคลองในดานท่ีเปนการใหผูกระทําผิดไดเรียนรู 
และสํานึกถึงการกระทําความผิดของตนเอง การควบคุมตัวผูกระทําผิดนั้นไวในเรือนจําอยาง
ยาวนานมีแตจะกอใหเกิดผลในแงลบตอตัวผูกระทําผิดเองอันจะทําใหเกิดการเรียนรูนิสัยและทักษะ
การเปนอาชญากรกับนักโทษอ่ืนๆ แตเม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลวการลงโทษจําคุกใน
บางคร้ังก็ไมอาจเล่ียงได ดังนั้นเม่ือมีการจําคุกแลวมาตรการภายหลังจําคุกจึงมีสวนสําคัญในการ
ชวยฟนฟูนักโทษ การพักการลงโทษก็เปนมาตรการหน่ึงท่ีเหมาะสมแตในขณะเดียวกันการพักการ
ลงโทษก็อาจไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงโทษประการอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการลงโทษเพื่อ
แกแคนทดแทน การลงโทษเพ่ือขมขูยับยั้ง และการปองกันมิใหเกิดการกระทําผิดอีก เพราะการ 
พักการลงโทษนั้นทําใหนักโทษไมไดรับโทษจําคุกตามระยะเวลาท่ีควรจะเปนและเปนการ 
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ผอนปรนความรายแรงของโทษดวย แตในเม่ือเรือนจําท้ังของประเทศไทยและของประเทศอ่ืนๆ 
เชน ประเทศฝร่ังเศสหรือมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ประสบปญหานักโทษลน
เรือนจํา จึงตองมีระบบท่ีจะระบายนักโทษออกไปจากเรือนจํากอนครบกําหนดโทษจําคุกอยาง
หลีกเล่ียงมิได ดังนั้นหากจะตองมีการระบายนักโทษออกจากเรือนจํา ก็จําเปนจะตองเลือกใช
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับตัวนักโทษเองและเปนการปองกันสังคมดวย ทําให
ในปจจุบันในระบบกระบวนการยุติธรรมในหลายประเทศท่ัวโลกไดมีการนําเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อสอดสองผูกระทําความผิดในหลายข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรม  
การพักการลงโทษก็เชนเดียวกัน ท่ีนานาอารยะประเทศไดกําหนดใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับ
นักโทษท่ีไดพักการลงโทษรวมทั้งประเทศฝร่ังเศสและมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก็นํามาใชควบคูกับมาตรการพักการลงโทษเชนเดียวกัน โดยนํามาเปนขอกําหนดสําหรับการไดรับ
การพิจารณาพักการลงโทษ วานักโทษบางรายที่ไดรับการพิจารณาพักการลงโทษอาจถูกกําหนดให
สวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสได ซ่ึงหากนักโทษดังกลาวไมยินยอม เขาก็จะไมไดรับการพักการ
ลงโทษ แตในการจะพิจารณาวานักโทษท่ีกระทําความผิดรายแรงผูใดสมควรท่ีจะไดรับอนุญาตให
พักการลงโทษนั้นควรเปนไปดวยความระมัดระวัง เพราะแมผูนั้นจะถูกสอดสองโดยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส แตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับบอกตําแหนงของ 
ผูสวมใสเทานั้นโดยไมสามารถบอกไดวาผูสวมใสกําลังทําอะไรอยู 1 จึงตองพิจารณาใหรอบคอบ  
 และดวยเหตุท่ีวา ในประเทศไทยยังมิไดมีการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับ
นักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ ดังนั้นการจะนํามาปรับใชในประเทศไทยน้ัน ผูเขียนจึงสรุปถึง
ปญหาในการพักการลงโทษของประเทศไทย และวัตถุประสงคของการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชเพื่อสอดสองนักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษ อันจะชวยใหการพักการลงโทษมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน และสอดคลองกับการบังคับโทษโดยโดยสรุปจากท่ีไดศึกษาจากรายละเอียดบทกอนหนานี้
ท่ีไดกลาวมา ดังนี้  
 1. การละเมิดเง่ือนไขในการพักการลงโทษ การพักการลงโทษในปจจุบันนั้น เปนการ
งายที่ผูไดรับการพักการลงโทษจะละเมิดเง่ือนไขตางๆที่เขาไดถูกกําหนดข้ึนในระหวางพักการ
ลงโทษ และเพราะการท่ีไมสามารถสอดสองผูท่ีไดรับการพักการลงโทษไดตลอดเวลาน้ันเอง 
วัตถุประสงคหลักในการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาปรับใชในการพักการลงโทษน้ัน ก็เพื่อ 
นํามาใชสอดสองผูไดรับการพักการลงโทษท่ีอยูในระหวางพักการลงโทษ วาเขาเหลานั้นไดปฏิบัติ 
 
                                                            

1  William D.Burrell ,Robert S. Gable, Journal of offender Rehabilitation Volume 46 : Number ¾ 
:2008, p. 110.   
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ตามเง่ือนไขท่ีไดถูกกําหนดไวหรือไม เชนเง่ือนไขหามเขาใกลผูเสียหายหรือผูเกี่ยวของ หามออก
นอกเขตท่ีกําหนด หามออกจากท่ีพักเวลากลางคืน หามขับข่ียานพาหนะ หามประกอบอาชีพ
บางอยาง หรือการตองไปทํางาน หรือตองไปเขากลุมฟนฟู เปนตน ซ่ึงในการสอดสองนักโทษ
เหลานี้นั้น หากตองทําการสอดสองอยางใกลชิดถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ก็จําเปนจะตองใช
เจาพนักงานคุมประพฤติจํานวนมาก ดังนั้นการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้น จะสามารถชวยให 
เจาพนักงานคุมประพฤติทราบถึงตําแหนงของนักโทษแตละคนวาอยู ณ สถานท่ีใด เวลาใด อันชวย
ใหสามารถจัดการดูแลนักโทษเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.  ปญหาในการกระทําความผิดซํ้า เพราะนักโทษสวนใหญนั้นเม่ือออกจากเรือนจํา
มักจะประสบปญหาในดานหนาท่ีการงาน ท่ีไมสามารถหางานทําได ทําใหไมมีรายไดสําหรับเล้ียง
ตนเอง ซ่ึงอาจเปนเหตุใหหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าไดงาย การที่มีเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสชวย
ในการสอดสองนั้น ทําใหเจาพนักงานคุมประพฤติสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูถูกสอดสองได
ดีวา ไดดําเนินชีวิตไปตามปกติตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวหรือไม อีกท้ังในกรณีท่ีเปนผูกระทําผิด
ติดนิสัย ซ่ึงในความผิดสวนใหญมักกอเหตุในเวลากลางคืน การกําหนดเง่ือนไขบางอยางเชน หาม
ออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนนั้นสามารถชวยปองกันการกระทําความผิดซํ้าได 
 3. ปญหานักโทษลนเรือนจํา ในการพักการลงโทษน้ันนักโทษบางรายอาจไมมีโอกาส
ไดรับการพิจารณา เนื่องจากไมไดรับความไววางใจท่ีจะใหออกมาใชชีวิตภายนอกเรือนจํา เพราะ
ราชทัณฑอาจเห็นวายังไมมีความพรอม หรืออาจไปกออันตรายแกสังคมได ท้ังๆ ท่ีนักโทษคนนั้น
ตองการกลับตัวและปรับปรุงตนเอง ซ่ึงใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสชวยในการสอดสองนั้น ชวยให
เกิดความม่ันใจไดวานักโทษเหลานั้นจะไมปฏิบัติผิดเง่ือนไขในเวลาท่ีไมมีพนักงานคุมประพฤติ
คอยดูแล และสามารถเพ่ิมอัตราผูท่ีอาจไดรับการพักการลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  ปญหาดานงบประมาณในการดูแลนักโทษในเรือนจําในระยะยาว ในการบังคับโทษ
กับนักโทษบางรายนั้น โทษจําคุกอาจไมใชการลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด การท่ีตองจําคุก
นักโทษเปนเวลานาน ตองใชงบประมาณในการดูแลเปนอยางมาก การใหนักโทษบางรายท่ี 
ไมสมควรถูกจําคุกอยูเปนเวลานาน เชนนักโทษท่ีตองคดีกระทําโดยประมาท หรือกระทําความผิด
ดวยความจําเปน ซ่ึงในบางครั้งจําเปนท่ีจะตองถูกจําคุกบางเพ่ือใหมีความเข็ดหลาบ แตเม่ือจําคุก
ระยะหนึ่งแลวก็ควรจะใหโอกาสในการกลับตัวและออกไปใชชีวิตนอกเรือนจําตอไป การที่จําคุก
ไวเปนเวลานานอาจทําใหเขาเหลานั้นซึมซับและเรียนรูทักษะจากอาชญากรมืออาชีพท่ีอยูในคุก ซ่ึง
อาจสรางปญหาตอสังคมไดในภายหลัง การนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูไดรับการพัก 
การลงโทษนั้น จะสงผลใหนักโทษเหลานี้ไดออกจากเรือนจําเร็วข้ึน โดยใหไปรับโทษในชุมชน
แทน อันจะสงผลใหเปนการลดงบประมาณในการดูแลนักโทษไดอยางมาก 
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  5.  ปญหาดานความยินยอมในการสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส การพักการลงโทษ
นั้นวัตถุประสงคก็เพื่อฟนฟูนักโทษโดยการใหออกไปใชชีวิตนอกเรือนจํากอนครบกําหนดโทษ
จําคุก โดยเปนการไปรับโทษตอในชุมชน ดังนั้นตัวนักโทษเองตองมีความเต็มใจที่จะกลับตัวเปน
คนดีตอสังคม การใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นเปนการสอดสองตําแหนงของผูท่ีไดรับการพัก 
การลงโทษผานทางหนาจอตลอดเวลา อันเปนการกระทําตอเนื้อตัวรางกาย ซ่ึงละเมิดตอสิทธิสวน
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการจะนํามาใชกับผูไดรับการพักการลงโทษผูใด ควรจะไดรับความ
ยินยอมอยางชัดแจง เพื่อเปนการยืนยันวาเขาพรอมท่ีจะฟนฟูตัวเอง และกลับคืนสูสังคมไดอยาง 
ไมเปนอันตราย 
 6.  ปญหาดานสุขภาพในระหวางสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส การสวมใสเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสไมสมควรท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูนั้น หากมีการพบวาการสวมใสนั้นอาจ
สงผลอันตรายตอสุขภาพของผูสวมใสแลว ควรมีกฎหมายใหอํานาจใหผูมีอํานาจพิจารณาสามารถมี
คําส่ังเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนได 
  จากท่ีไดกลาวมาจะเห็นไดวาท้ังมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ฝร่ังเศสนั้นใหความสําคัญกับการพักการลงโทษเปนอยางมาก โดยจะเปนในลักษณะของการพัก
การลงโทษโดยมีเง่ือนไขซ่ึงอาจมีการกําหนดใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูไดรับการพัก 
การลงโทษในบางราย ซ่ึงถือเปนมาตรการหนึ่งท่ีนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคในการสอดสองผูท่ีไดรับ
การพักการลงโทษวาไดปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีถูกกําหนดไวในระหวางพักการลงโทษหรือไม 
อีกท้ังยังเปนการคอยสอดสองและปองกันมิใหผูนั้นกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก เพราะผูท่ีเคยกระทํา
ความผิดมาแลวมักจะมีแนวโนมท่ีจะกลับไปกระทําความผิดซํ้าไดงาย ท้ังยังเปนการชวยฟนฟูผูท่ี
เคยถูกจําคุกใหกลับเขาสูสังคมไดอยางเรียบรอยเพราะมีพนักงานคุมประพฤติคอยสอดสองดูแลและ 
ใหความชวยเหลืออยางใกลชิด ผูเขียนจึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาปรับใชกับผูท่ีไดรับ 
การพักการลงโทษในประเทศไทยเพ่ือใหการพักการลงโทษในประเทศไทยไดดําเนินไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังขอกําหนดเง่ือนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับผูท่ีไดรับการ 
พักการลงโทษนั้น ท้ังมลรัฐเดลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝร่ังเศสก็ไดมีการบัญญัติไว
เปนกฎหมายอยางชัดแจงใหผูมีอํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษสามารถกําหนดเง่ือนไข
ดังกลาวได แมประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 มาตรา 39 
ซ่ึงทําใหคณะกรรมการพักการลงโทษสามารถกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไดเทาท่ีจําเปนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการพักการลงโทษได เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอ่ืน  
นั่นหมายความวาคณะกรรมการพักการลงโทษสามารถกําหนดเงื่อนไขตามท่ีเห็นสมควรไดรวมถึง
เง่ือนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสดวย แตเนื่องจากเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นเปนเง่ือนไข
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ท่ีมีการกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผูไดรับการพักการลงโทษ ซ่ึงแตกตางจากเง่ือนไขท่ีใหกระทํา
การหรือไมกระทําการโดยท่ัวไป ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาการจะนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับ 
ผูไดรับการพักการลงโทษน้ัน ควรจะมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจแกคณะกรรมการพัก 
การลงโทษไวโดยเฉพาะเพื่อจะไดบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในแนวทางท่ี
เหมาะสม 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณาถึงการพักการลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือการที่
นักโทษไดรับการสอดสองอยางใกลชิด ไมกลับไปกระทําความผิดซํ้า และพรอมจะกลับตัวเปนคน
ดีของสังคม ซ่ึงการใชมาตรการสอดสองนักโทษโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสนั้นมีประสิทธิภาพ
เปนอยางมาก แตดวยเหตุวาประเทศไทยยังไมไดมีการทํามาใชในช้ันราชทัณฑ ผูเขียนจึงมี
ขอเสนอแนะ ในการแกกฎหมายราชทัณฑเพื่อใหสามารถนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
พักการลงโทษ ดังนี้ 
 5.2.1 ในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายกําหนดใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับนักโทษท่ีไดรับ
การพักการลงโทษ จึงเห็นวาควรเพ่ิมขอกําหนดเง่ือนไขในการใหใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสกับ
นักโทษท่ีไดรับการพักการลงโทษลงในพระราชบัญญัติราชทัณฑพุทธศักราช 2479 และในเร่ือง
เง่ือนไขในการพักการลงโทษ ในกฎกระทรวงมหาดไทย โดยเห็นสมควรแกไขพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑพุทธศักราช 2479 หมวด 8 เร่ืองวินัย  มาตรา 32(5) เปนดังนี้ 
  มาตรา 32 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 
ความกาวหนาในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ 
อาจไดรับประโยชนอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
 (5)  พักการลงโทษภายใตบังคับเง่ือนไขตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว โดยนักโทษท่ีจะ
ไดรับการพักการลงโทษนี้อาจถูกกําหนดเง่ือนไขใหตองสวมใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงหากนักโทษดังกลาวไมยินยอมสวมใสก็อาจไมไดรับ 
การพักการลงโทษ แตการพักลงโทษนี้จะพึงกระทําไดตอเม่ือนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษมาแลวไม
นอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ัน หรือไมนอยกวาสิบปในกรณีท่ี
ตองโทษจําคุกตลอดชีวิต และระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นใหกําหนดไมนอยกวาหนึ่ง
ปแตไมเกินกวากําหนดโทษท่ียังเหลืออยู 
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 สวนในเร่ืองเง่ือนไขในการพักการลงโทษ เห็นสมควรแกไขกฎกระทรวงมหาดไทย 
ขอ 93 เพื่อใหสอดคลองในการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสมาบังคับใชเห็นสมควรแกไข เปนดังนี้ 
 ขอ 93 เง่ือนไขในระหวางพักการลงโทษ กําหนด ดังตอไปนี้ 
 (1) หามกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกําหนดในขอ 94 
 (2) ใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีกําหนดในขอ 95 หรือ 
 (3)  หามกระทําการและใหกระทําการตาม (1) และ (2) 
 (4)  เง่ือนไขในการตองสวมใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอ 93/1  
 (5)  เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพักการลงโทษเห็นสมควร  
 5.2.2 ในเร่ืองเง่ือนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมเปนการละเมิดสิทธิของผูสวมใส เห็นสมควรใหมีขอกําหนด
ในการตองสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ในดานความยินยอม และในดานอํานาจในการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขตางๆเชนกรณีเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสวมใส โดยสมควรกําหนดใน
กฎกระทรวงมหาดไทย ขอ 93/1 เปนดังนี้ 
 ขอ 93/1  เงื่อนไขในการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ 
 (1)  ผูท่ีไดรับการพักการลงโทษอาจถูกกําหนดเง่ือนไขในการตองสวมใสอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการสอดสองในระหวางพักการลงโทษ ตามท่ีคณะกรรมการพักการลงโทษ
เห็นสมควร  
  (2) “อุปกรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวาเคร่ืองอุปกรณรับสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 
หรือเคร่ืองมือใดๆ ท่ีใชติดตามตัว หรือท่ีใชสวมใสขอมือ ขอเทา หรืออวัยวะสวนอ่ืนใดของผูไดรับ
การพักการลงโทษ รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชตรวจสอบอาณาเขตของผูพักการ
ลงโทษได 
 (3) หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง ทําใหเสียหาย ทําลาย เคล่ือนยาย หรือถอดอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสไมวาดวยกรณีใดๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
 ในกรณีท่ีพบวามีเหตุตามวรรคแรก หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชํารุด
เสียหายหรือไมสามารถใชบังคับไดตามคําส่ังของคณะกรรมการพักการลงโทษ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีรายงานตอเจาคณะกรรมการพักการลงโทษทราบโดยเร็วท่ีสุด 
 (4) ใหเจาพนักงานคุมประพฤติหรือเจาหนาท่ีตํารวจมีอํานาจเขาไปตรวจสอบใน
สถานท่ีอาศัยของผูท่ีไดรับการพักการลงโทษได เพื่อตรวจสอบเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสและ
ตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยไดรับความยินยอมของเจาของสถานท่ี  
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  (5)  หากการสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสวมใส  
ใหเจาพนักงานคุมประพฤติหรือผูสวมใส มีอํานาจยื่นคํารองตอรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพักการ
ลงโทษใหถอดเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไวช่ัวคราว การยื่นคํารองตามวรรคแรกตองมีใบรับรองของ
แพทยจากโรงพยาบาลแหงรัฐ 
 (6)  ระยะเวลาที่ตองอยูภายใตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 3 เดือน และไมเกิน
กวา 5 ป  
 (7)  ผูท่ีไดรับการพักการลงโทษโดยมีเง่ือนไขในการตองสวมใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อาจตองจายคาใชจายสําหรับอุปกรณดังกลาวตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 (8) หากผูท่ีไดรับการพิจารณาพักการลงโทษไมยินยอมสวมใสเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
นักโทษผูนั้นอาจไมไดรับการพักการลงโทษได ท้ังนี้เปนไปตามท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร 
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