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การใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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1. บทนา
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หมำยถึ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพทั้ ง หลำยซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ในนำนำ
อำรยประเทศว่ำเป็นสิทธิพื้นฐำนที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมำแต่กำเนิด เป็นกำรดำรงชีวิตอย่ำงมี
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ เป็นสิทธิที่มีกำรคุ้มครองป้องกันในทำงกฎหมำย เช่น สิทธิในชีวิต ร่ำงกำย
และรวมถึง สิท ธิที่ พึ งมีเ พื่ อกำรพั ฒ นำบุค ลิ กภำพ คุ ณ ภำพชี วิ ต เพื่ อ ธ ำรงรั กษำไว้ซึ่งคุณค่ำ
ของควำมเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนถื อ เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐำนที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คนควรพึ ง ได้ รั บ
สิทธิมนุยชนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำนั้น บุคคลจะถูกทรมำนหรือลงโทษด้วยวิธีทำรุณ
โหดร้ำยไร้มนุษยธรรมไม่ได้ กำรจำกัดลิ ดรอนสิทธิและเสรีภำพของบุคคล เช่น กำรจับ กำรค้น
กำรคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะมีคำสั่งหรือหมำยของศำลซึ่งต้องอำศัยอำนำจตำม
บทบัญญัติของกฎหมำยและจะต้องกระทำเท่ำที่จำเป็นเท่ำนัน้ และจะกระทบกระเทือนสำรัตถะ
แห่งสิทธินั้นๆไม่ได้
ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำนั้น เมื่อมีกำรกระทำควำมผิดอำญำเกิดขึ้น รัฐจะต้อง
เข้ำมำดูแลประโยชน์ส่วนรัฐ คือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในรัฐ ต้องเข้ำมำดำเนินคดี
อำญำเพื่อชี้ขำดเรื่องที่เกิดกำรกล่ำวหำกันซึ่งวิธีกำรดำเนินคดีย่อมกระทบถึงสิทธิเสรีภำพของ
บุคคลโดยเฉพำะผู้ถูกกล่ำวหำที่จะต้องถูกมำตรกำรบังคับในเรื่องกำรจับ กำรควบคุม กำรขัง
โดยเหตุที่จะต้องมีกำรออกหมำยจับก็เพรำะเกรงว่ำบุคคลเหล่ำนั้นจะหลบหนี เนื่องจำกผู้ นั้นถูก
สงสัยโดยมีเหตุอันควรและบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือเมื่อผู้นั้นไม่ได้ถูกควบคุม
หรือขังอยู่ ไม่มำตำมกำหนดนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะหลบหนี
เกรงว่ำจะไปยุ่งเหยิงกับพยำนหลักฐำน
เช่นเดียวกันกับกำรลงโทษซึ่งเป็นมำตรกำรตอบโต้ผูกระทำควำมผิด วัตถุประสงค์ของ
กำรลงโทษตำมทฤษฎีอำชญวิทยำมีอยู่ หลำยประกำร ไดแก่กำรลงโทษเพื่อ เป็นกำรแก้แค้น
ทดแทนควำมผิดที่ได้กระทำขึน้ (Retribution)กำรลงโทษเพื่อเป็นกำรข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence)
กำรลงโทษเพื่อตัดโอกำสมิให้กระทำควำมผิดขึ้นอีก (Incapacitation) และกำรลงโทษเพื่อแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิด (Reformation and Rehabilitation) ซึ่งในอดีตจะเน้นกำรลงโทษเพื่อ
เป็นกำรแก้แค้นทดแทนและเพื่อเป็นกำรข่มขู่ให้กลัวจึงทำให้กำรลงโทษเป็นไปดวยควำมรุนแรง
แต่ในปัจจุบันกำรลงโทษส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดเพรำะตระหนักถึง
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ควำมเหมำะสมและประโยชน ที่ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด จะได้ รั บ จำกกำรลงโทษมำกขึ้ น ท ำให้
กำรลงโทษมีมนุษยธรรมมำกกว่ำในอดีตและจะใช้รูปแบบกำรลงโทษที่เหมำะสมกับ ผู้กระทำ
ควำมผิดแต่ละคน
กำรลงโทษจำคุกเป็นกำรลงโทษที่นิยมนำมำใช้มำกที่สุดเนื่องจำกสำมำรถตอบสนอง
วัต ถุ ประสงค์ ของกำรลงโทษได้ทุกประกำรเพรำะเป็นกำรตัด โอกำสในกำรกระทำควำมผิด
ในระหว่ำงที่อยู่ในเรือนจำ ทำให้ประชำชนในสังคมเกิดควำมรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และ
ทรัพย์สิน อีกทั้งเรือนจำยังเป็นสถำนที่ที่อบรมแก้ไขฟื้นฟูผกู้ ระทำควำมผิดให้กลับตนเป็นคนดีได้
กำรลงโทษจำคุกไม่ควรมีไว้สำหรับผู้กระทำควำมผิดทุกประเภทแต่จะเหมำะสมกับ ผู้กระทำ
ควำมผิดประเภทที่มีควำมร้ำยแรง ตัวผูก้ ระทำควำมผิดมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรำยต่อสังคมหรือ
เป็นผู้กระทำควำมผิดติดนิสัย เป็นอำชญำกรอำชีพ เท่ำนั้น ส่วนผู้กระทำควำมผิดประเภทที่
ไม่ ร้ ำ ยแรงหรื อ กระท ำควำมผิ ด ไปโดยไม่ มี เ จตนำชั่ ว ร้ ำ ย กระท ำด้ ว ยควำมประมำทหรื อ
ด้วยควำมพลั้งพลำดไป หรือ กระทำควำมผิดไปเพรำะมีเหตุ ปัจจัยบำงประกำร หรือผู้กระทำ
ควำมผิดซึ่งต้องโทษจำคุกระยะสั้น บุคคลดังกล่ำวนั้นยังไม่สมควรที่จะได้รับกำรลงโทษจำคุก
ในเรือนจำ กำรลงโทษจำคุกจึงควรนำมำใช้อย่ำงมีขอบเขตจำกัด โดยจะนำมำใช้ก็ต่อเมื่อไม่มี
มำตรกำรลงโทษอื่นที่เหมำะสมมำกกว่ำอันถือเป็นมำตรกำรสุดท้ำยที่จะนำมำลงโทษผู้กระทำ
ควำมผิด ไม่ว่ำกำรลงโทษจำคุกนั้นจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยำวกำรลงโทษจำคุกนั้นสมควร
นำมำใช้กับบุคคลที่เป็นอันตรำยต่อสังคมเท่ำนั้น แต่ผู้กระทำควำมผิดบำงประเภทยังสมควร
ได้รับโอกำสในกำรกลับตนแก้ไขเป็นพลเมืองดี หรือผู้กระทำควำมผิดที่ต้องโทษจำคุกระยะสั้นก็
ยังไม่สมควรจะถูกตัดออกจำกสังคมอย่ำงสิ้นเชิงโดยกำรลงโทษจำคุกในเรือนจำ อันจะทำให้
ศักยภำพในกำรกลับเขำสูส่ ังคมของผูก้ ระทำควำมผิดลดลงซึ่งอำจทำให้เกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำ
สำหรับปัญหำใหญ่ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ
ประสบปัญหำผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ซึ่งในระหว่ำงกำรสอบสวนในชั้นพนักงำนสอบสวนหรือในชั้น
พิจำรณำของศำลหำกผู้ต้องหำหรือจำเลยไม่รับรับอนุญำตให้ปล่อยตัวชั่วครำวก็จะถูกขังอยู่ใน
เรือนจำ โดยหลักกำรแล้วผู้ยังมิ ได้ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกย่อมไม่ควรอยู่ในเรือนจำ
เดียวกันกับนักโทษ แต่โดยควำมเป็นจริงเนื่องจำกปัญหำทำงด้ำนงบประมำณทำให้ไม่มีกำรสร้ำง
เรือนจำแยกออกจำกกัน คงมีแต่เพียงกำรแยกแดนของผู้ต้องขังเท่ำนั้น สำเหตุอีกประกำร
สำคัญของกำรมีจำนวนผู้ต้องขังล้นเรือนจำนี้มำจำกประมวลกฎหมำยอำญำกำหนดประเภทของ
โทษไว้จำกัดเพียง 5 ประกำร ไม่เปิดโอกำสให้ศำลมีทำงเลือกในกำรใช้ ดุลพินิจลงโทษผู้กระทำ
ควำมผิดมำกนัก ศำลจึงมักจะใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกแก่ผู้กระทำควำมผิดตำมบัญชีกำหนดโทษ
ของแต่ละศำลหรือยี่ต๊อกศำล โดยไม่ได้พิจำรณำถึงประวัติกำรกระทำควำมผิด ภูมิหลัง ลักษณะ
และพฤติกำรณ์กำรกระทำควำมผิดรำยบุคคล ทำให้ผู้ต้องขังบำงกลุ่ม เช่น ผู้ที่กระทำควำมผิด
ไม่ ร้ ำ ยแรง ผู้ ที่ ก ระท ำผิ ด ครั้ ง แรกหรื อ ผู้ ก ระท ำผิ ด โดยพลั้ ง พลำด หรื อ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด
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ที่มีลักษณะเฉพำะทำงเพศสภำพ เช่น ผู้กระทำควำมผิดที่เป็นผู้หญิง ซึ่งไม่ได้มีลักษณะของกำร
เป็นอำชญำกรโดยสันดำนแต่กลับต้องเข้ำไปอยู่ในเรือนจำโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้บุคคลเหล่ำนั้น
แทนที่จะได้เข้ำไปฟื้นฟูแก้ไขพฤติกรรมให้กลำยเป็นคนดีสู่สังคม กลับต้องเข้ำไปในเรือนจำและ
เรียนรู้ควำมเป็นอำชญำกรมืออำชีพภำยในเรือนจำ และกลับมำกระทำควำมผิดซ้ำและรุนแรง
ขึ้นกว่ำเดิม ปัจจุบันจึงมีแนวควำมคิดในกำรลงโทษเพื่อเป็นกำรแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำควำมผิด
โดยศำลมีอำนำจในกำรใช้ดุลพินิจกำนดมำตรกำรลงโทษที่เหมำะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละคนโดย
คำนึงถึงภูมิหลัง ประวัติกำรกระทำควำมผิดและลักษณะของกำรกระทำควำมผิด ไม่ว่ำจะเป็น
มำตรกำรในกำรรอลงอำญำหรือรอกำรกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 56 และกำรเปลี่ยนวิธีกำรจำคุกโดยกำรจำคุกในสถำนที่อื่นที่กำหนด
หรือเฉพำะวันที่กำหนด หรือโดยวิธีอื่นที่สำมำรถจำกัดกำรเดินทำงและอำณำเขตตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 89/2 มำเป็นมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรลงโทษจำคุก
ในเรือนจำ โดยให้ผู้กระทำผิดสำมำรถอยู่ในชุมชนของตนภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆตำมที่ศำลกำหนด
ซึ่งสำมำรถแก้ปัญหำผู้ต้องขังล้นเรือนจำและป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระทำควำมผิดซ้ำหรือ ปัญหำ
ที่ไม่พึงประสงค์จำกกำรถูกจองจำภำยในเรือนจำได้
2. แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษจาคุก
วิธีกำรลงโทษที่ปรำกฏอยู่ในประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 18 คือ ประหำรชีวิต จำคุก
กั ก ขั ง ปรั บ และริ บ ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง โทษแต่ ล ะชนิ ด ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ต่ ำ งกั น ไป
กำรลงโทษจำคุกเป็นกำรใช้มำตรกำรควบคุมบุคคลไว้ในเรือนจำหรือสถำนที่ควบคุมเพื่อจำกัด
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพของบุค คล ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบกระเทื อนต่อ ชื่อ เสี ย ง ชี วิ ต ควำมเป็น อยู่ของ
ผู้กระทำควำมผิดหลำยประกำร รวมทั้ง เป็นกำรแยกตัวผู้กระทำควำมผิดออกจำกสังคมภำยใต้
เงื่อนไขและระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้ กำรลงโทษจำคุกนี้นับได้ว่ำเป็นโทษที่มีควำมรุนแรง
รองจำกโทษประหำรชีวิตและมีวัตถุประสงค์กำรลงโทษดังนี้
1) กำรลงโทษจำคุกมีผลเป็นกำรตอบแทนผู้กระทำควำมผิดตำมควำมร้ำยแรงแห่ง
ควำมผิด
2) กำรลงโทษจำคุก มีผลทำให้ผู้กระท ำควำมผิด หลำบจำและเกรงกลัวไม่ กล้ำ ที่ จ ะ
กระทำควำมผิดอีกอันถือได้ว่ำเป็นกำรป้องกันเฉพำะกล่ำวคือ เมื่อผู้กระทำควำมผิดเขำไปอยูใ่ น
เรือนจำแล้วทำให้สภำพควำมเป็นอยู่ภำยในเรือนจำที่แออัดยัดเยียด ผู้ต้องขังขำดอิสรภำพ ทำ
ให้เกิดควำมหวำดกลัวที่จะกระทำผิดซ้ำ
3) กำรลงโทษจำคุกมีผลทำให้ผู้กระทำควำมผิดถูกตัดออกไปจำกสังคม ซึ่งอำจเป็น
กำรถำวรสำหรับกรณีที่ผู้กระทำควำมผิดถูกจำคุกตลอดชีวิตหรืออำจตัดออกจำกสังคมเป็นกำร
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ชั่ ว ครำวส ำหรับกรณีที่ เป็น กำรจำคุกมีกำหนดเวลำตำมที่ ระบุ ไว้ใ นคำพิ พำกษำ และกำรที่
ผูก้ ระทำ
4) กำรลงโทษจำคุกผู้กระทำควำมผิดในปัจจุบันนั้นได้ให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ไขฟื้นฟู
จิตใจผูก้ ระทำควำมผิดในขณะที่อยูใ่ นเรือนจำมำกขึ้น ซึ่งต่ำงจำกเดิมที่จะขังผูก้ ระทำควำมผิดไว้
เฉยๆ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้ต้องขังเองและสังคมอีกด้วย โดยมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูผกู้ ระทำ
ควำมผิดให้กลับตนเป็นคนดี มีควำมประพฤติดีมีศีลธรรมและสำมำรถประกอบอำชีพได้พร้อมที่
จะกลับเขำสูส่ ังคมและดำเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ตำมปกติต่อไป
เมื่ อ พิ จ ำรณำกำรลงโทษจ ำคุ ก กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรลงโทษข้ ำ งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ ำ
แม้กำรลงโทษจำคุกจะสำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์ของกำรลงโทษได้ทุกประกำร แต่ก็ยังคงมี
ข้อโต้แย้งอยู่พอสมควร กล่ำวคือกำรลงโทษจำคุกเพื่อ เป็นกำรตอบแทนผู้กระทำควำมผิดนั้น
เป็นกำรยำกที่จะวัดหำควำมรุนแรงของกำรกระทำควำมผิดและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำร
ลงโทษจำคุกว่ำผู้กระทำควำมผิดจะต้องรับโทษนำนเท่ำใดจึงจะสำสมกับควำมผิดที่ ได้กระทำ
ซึ่ ง สั ง คมยั ง ไม่ มี ม ำตรกำรใดๆ ที่ จ ะลงโทษผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ให้ ไ ด้ สั ด ส่ ว นกั น อย่ ำ งแท้ จ ริ ง
ส่วนกำรลงโทษจำคุก ผู้กระทำควำมผิดบำงกรณีก็มีผลเป็นกำรข่มขู่ผู้กระทำควำมผิด ได้น้อย
เพรำะในปัจจุบันได้ปรำกฏให้เห็นอยู่เสมอว่ำนักโทษที่เพิ่งพ้นโทษออกมำจำกเรือนจำได้กลับมำ
กระทำควำมผิดอีกซึ่งอำจเป็นเพรำะบุคคลดังกล่ำวได้เกิดควำมเคยชินกับเรือนจำและไม่กลัว
ที่จะต้องกลับเขำไปอีกจึงกระทำควำมผิด ซ้ำขึ้นมำ นอกจำกนี้กำรลงโทษจำคุกในปัจ จุ บั น
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรตัดผูก้ ระทำควำมผิดออกจำกสังคมเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนั้นเนื่องจำกมีระบบ
กำรลดโทษในรูปแบบต่ำงๆ ทำให้ผู้กระทำควำมผิดได้รับกำรปล่อยตัวกลับเขำสูส่ ังคมก่อนครบ
กำหนดเสมอ ส่ว นกำรลงโทษจำคุกเพื่อ เป็น กำรแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำควำมผิด นั้น แม้ จะเป็ น
แนวทำงที่ได้รับกำรยอมรับในวงกำรรำชทัณฑ์ทั่วไปแต่กำรแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำควำมผิดนั้น
ก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่
เนื่องจำกเรือนจำในประเทศไทยมีนักโทษเป็นจำนวนมำกจนทำให้นักโทษล้นเรือนจำ
ผู้ คุ ม ดู แ ลไม่ ทั่ ว ถึ ง ท ำให้ ใ ช้ วิ ธี ก ำรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เ หมำะสมกั บ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด
เป็นรำยบุคคลนั้นเป็นไปได้ยำก นอกจำกนี้กำรลงโทษจำคุกเพื่อปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำควำมผิด
ยังเหมำะสมที่จะนำมำใช้กับผู้กระทำควำมผิดบำงประเภทเท่ำนั้น ได้แก่ ผู้กระทำควำมผิด
โดยไม่ได้ตั้งใจโดยผิดพลำดไปหรือโดยควำมจำเป็นบำงอย่ำง เป็นต้นเพรำะบุคคลดังกล่ำวมิใช่
ผู้กระทำควำมผิดโดยสันดำนจึง ง่ำยที่จะปรับปรุงแก้ไข ส่วนผู้กระทำควำมผิดที่ถูกลงโทษจำคุก
มำหลำยครั้งแล้วหรือเป็นอำชญำกรอำชีพ มีจิตใจชั่วร้ำยโอกำสที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตนเป็น
คนดีนั้นยำก ดังนั้นในปัจจุบันจึงควรที่จะลงโทษผู้กระทำควำมผิดโดยคำนึงควำมเหมำะสมกับ
ผู้กระทำควำมผิดแต่ละรำยอันจะนำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำควำมผิดเพื่อ ให้กลับเขำสู่
สังคมและดำเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ต่อไป
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการนาอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาความผิด
แนวควำมคิดในกำรจำคุกเพื่อ เป็นกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดซึ่งกระบวนกำร
ยุ ติ ธ รรมพยำยำมที่ จ ะน ำมำใช้ นั้ น ปั จ จุ บั น มี แ นวควำมคิ ด ว่ ำ อำจไม่ ส ำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อำจเนื่องมำจำกผู้กระทำควำมผิดที่ต้องโทษจำคุกส่วนใหญ่จะไม่ส ำมำรถ
กลับเข้ำสู่สังคมได้หลังจำกพ้นโทษ จึงกระทำควำมผิดซ้ำอีกแล้วกลับเข้ำไปอยู่ในเรือนจำใหม่
ซึ่งแต่เดิมนั้นกำรลงโทษโดยใช้เรือนจำได้ คำดหวังว่ำจะเป็นมำตรกำรลงโทษที่มีมนุษยธรรม
และให้ประโยชน์แก่สังคมมำกกว่ำกำรลงโทษโดยกำรเฆี่ยนตีและทรมำนแบบดั้งเดิม แต่เมื่อ
ระยะเวลำผ่ำนไปควำมเชื่อมั่นในระบบเรือนจำเริ่มจะลดน้อยลงตำมลำดับ ทั้งนี้เพรำะระบบ
เรือนจำได้สะท้อนให้เห็นผลกระทบทำงลบทั้งต่อตัวผู้กระทำควำมผิดเอง ควำมบกพร่องทำง
บุคลิกภำพและต่อสังคมโดยส่วนรวมในหลำยประกำร
สังคมคำดหวังว่ำกำรลงโทษจะมีผลเป็นกำรควบคุม สังคมและควบคุมอำชญำกรรม
กำรก ำหนดโทษตำมค ำพิ พ ำกษำเป็ น หั ว ใจส ำคั ญ ของกระบวนกำรยุ ติ ธ รรม และเป็ น
จุดเริ่มต้นในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดในเรือนจำ ( Institutional Treatment) หรือ
กำรปฏิบัติต่อผู้กระทำควำมผิดในชุมชน (Community Based-Treatment) อันเป็นหนทำง
แทนกำรลงโทษจำคุกโดยเฉพำะสำหรับผู้กระทำควำมผิดบำงรำยที่สมควรได้รับโอกำสแก้ไข
ปรับปรุงตนเองหรือสมควรจะได้รับกำรให้อภัยสำหรับกำรกระทำควำมผิดที่ไม่เป็นอันตรำย
ร้ำยแรงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนั้น กำรปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำควำมผิดโดยเฉพำะที่กระทำ
ควำมผิดโดยพลั้งพลำด หรือไม่มีสันดำนเป็นผู้ร้ำยหรือโหดเหี้ยม ให้ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สั ง คมภำยนอกได้ภ ำยหลั งพ้ น โทษจึ งเป็น สิ่ ง ที่จ ำเป็น แต่ สั ง คมไม่อ ำจเชื่ อมั่ นในระบบ
เรือนจำได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกโดยสภำพของเรือนจำเองไม่เหมำะสมสำหรับกำรแก้ไข
นอกจำกนี้เรือนจำยังแยกผู้กระทำควำมผิดออกจำกสังคม ทำให้ยำกต่อกำรที่จะปรับตัวให้
เข้ำกับสังคมภำยหลังกำรพ้นโทษ ดังนั้น จึงเกิดควำมแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อ
ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด โดยไม่ ใ ช้ เ รื อ นจ ำ ( Non institutional Treatment) กำรปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้กระทำควำมผิดในชุมชน (Community-Based Corrections) กำรลดกำรใช้โทษจำคุก
( Deinstitutionization) และกำรใช้วิธีกำรลงโทษทำงเลือกแทนกำรจำคุก (Alternative to
Imprisonment )2
กำรควบคุ ม ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Monitoring) เป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรปฏิติ ต่อผู้กระทำควำมผิดแทนกำรใช้เรือนจำ ซึ่งได้ถูก
2

นัทธี จิตสว่ำง, หลักทัณฑวิทยา: หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์, พิมพ์ครั้งที่ 3
(กรุงเทพมหำนคร:มูลนิธิพิบูลสงเครำะห์กรมรำชทัณฑ์, 2540), หน้ำ 114-115.
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คิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 และหลังจำกนั้นประมำณ 20 ปี ได้มีกำรนำเทคโนโลยี
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำใช้ ใ นกำรควบคุ ม ตั ว ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ
แคนำดำ สหรำชอำณำจักร และ ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกโดยมี วัต ถุประลงค์ เพื่อลดจำนวน
ผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นสำคัญ
กำรปฏิบัติต่อผู้กระทำควำมผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นกำรลดควำมเสียหำยของโทษจำคุกระยะสั้น หรือลบรอยมลทินแก่ผู้ตอ้ งขังที่
กระทำควำมผิดลหุโทษจำกกำรถูกคุมขังในเรือนจำ
2) เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้กระทำควำมผิดได้ปรับสภำพชีวิตในชุมชนอิสระให้ดียิ่งขึ้นโดย
ผู้กระทำควำมผิดจะได้รบั คำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่ที่คอยควบคุม สอดส่องดูแล และให้คำปรึกษำ
ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ ให้ผู้กระทำควำมผิด สำมำรถปรับตัวเองในกำร
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ตำมปกติ สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงครอบครัว ได้อยู่ร่วมกับสมำชิก
ในครอบครัว อีกทั้งยังจะทำให้ผู้กระทำควำมผิดได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่กลับไปติดต่อกับสังคมในเรือนจำอีก
3) เพื่อลดควำมแออัดยัดเยียดของสถำนที่คุมขัง
4) เพื่อช่วยประหยัดงบประมำณของรัฐที่ต้องนำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูผู้ต้องขัง
บำงประเภทที่ไม่จำเป็น เช่น ผู้กระทำควำมผิดเล็กน้อย หรือกระทำควำมผิดโดยพลั้งพลำดไป
หรือ ผู้ที่กระทำควำมผิดไปเพรำะมีเหตุจำเป็นต่ำงๆ มิได้เกิดจำกจิตใจชั่วร้ำย
4. การนาอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว
หลักกำรที่สำคัญในกำรดำเนินคดีอำญำตำมกระบวนกำรยุติธรรม คือต้องมีตัวจำเลย
เข้ำมำสู่กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ และมีข้อสันนิษฐำนว่ำผู้ต้องหำหรือ
จำเลยไม่มีควำมผิด ซึ่งก่อนที่จะมีคำพิพำกษำอันถึงที่สุดแสดงว่ำบุคคลใดได้กระทำควำมผิด
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำควำมผิดมิได้ ดังนั้น แม้จะมีกำรกล่ำวหำบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดว่ำกระทำผิดอำญำ โดยหลักกำรแล้วไม่ควรควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
ให้ต้องกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อ เป็นหลักประกันในกำรมีตัวจำเลยและเพื่อป้องกันมิให้จำเลย
ไปกระทำผิดอีกหรือขัดขวำงกำรดำเนินคดีโดยไปยุ่งเกี่ยวหรือทำลำยพยำนหลักฐำนโดยมิชอบ
หรือแม้แต่เพื่อควำมปลอดภัยของจำเลยเอง และเพื่อประกันกำรบังคับโทษ เพรำะไม่ว่ำจะเป็น
กำรสอบสวน กำรไต่สวนมูลฟ้อง กำรพิจำรณำสื บพยำน กำรพิพำกษำคดีในศำล ตลอดจน
กำรบั ง คั บ โทษโดยรำชทั ณ ฑ์ ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งมี ตั ว จ ำเลยในกำรด ำเนิ น คดี
ในทุกขั้นตอน

7
เมื่ อ บุ ค คลต้ อ งถู ก ควบคุ ม ตั ว ไว้ ใ นอ ำนำจรั ฐ แล้ ว จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี ม ำตรกำรในกำร
ผ่อนคลำยกำรจำกัดเสรีภำพในร่ำงกำยของจำเลยให้ได้รับอิสรภำพชั่วครำว จึงได้มีบทบัญญัติ
เรื่อง “กำรปล่อยชั่วครำว” หรือกำรประกันตัวจำเลยในระหว่ำงพิจำรณำคดีขึ้น เพื่อไม่ให้จำเลย
นั้นต้องถูกคุมขังโดยไม่จำเป็นและเพื่อให้จำเลยได้มีโอกำสแสวงหำพยำนหลักฐำนในกำรต่อสูค้ ดี
เพื่อพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ของตนได้อย่ำงเต็มที่
กำรปล่อยชั่วครำวจำเลยตำมกฎหมำยไทยมี 3 รูปแบบ คือ
1. กำรปล่อยชั่วครำวโดยไม่มีประกัน
2. กำรปล่อยชั่วครำวโดยมีประกัน และ
3. กำรปล่อยชั่วครำวโดยมีประกันและหลักประกัน โดยในคดีที่มีอัตรำโทษจำคุกอย่ำง
สูงเกิน 5 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วครำวต้องมีประกัน และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในทำงปฏิ บั ติ ก ำรอนุ ญำตให้ป ล่ อ ยชั่ วครำวมั กจะมี คำสั่ ง อนุญ ำตให้ ปล่ อ ยชั่ วครำว
โดยมีประกัน หรือปล่อยโดยมีประกันและหลักประกันเป็นส่วนใหญ่ เพรำะจะมองว่ำจำเลยอำจ
กลัวถูกยึดเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจึงไม่กล้ำหลบหนีไปก่อนกำรพิจำรณำคดี ดังนั้น
เพื่อให้มั่นใจว่ำจำเลยจะไม่หลบหนี จึงแก้ไขปัญหำด้วยกำรกำหนดอัตรำวงเงินประกันที่ตำยตัว
ตำมฐำนควำมผิด โดยมิได้พิจำรณำถึงควำมจำเป็นในกำรควบคุมตัวจำเลยไว้ในอำนำจรัฐ และ
ไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์แห่งคดี รำยได้ ฐำนะและควำมสำมำรถของจำเลย
แต่ละคน เพรำะปัจจัยต่ำงๆของแต่ละคนย่อมไม่เท่ำกัน และทำให้เกิดปัญหำสำหรับจำเลยที่มี
ฐำนะทำงกำรเงินไม่ดีไม่สำมำรถหำประกันหรื อหลักประกันมำใช้ในกำรขออนุญำตให้ปล่อย
ชั่วครำวได้ ทำให้ต้องถูกควบคุมตัวไว้ในระหว่ำงกำรสอบสวนหรือในระหว่ำงพิจำรณำคดีโดย
ไม่จำเป็น และไม่มีโอกำสไปแสวงหำพยำนหลักฐำนมำต่อสู้คดีได้อย่ำงเต็มที่ อีกทั้งหำกจำเลย
ไม่ไ ด้รับอนุญำตให้ ปล่อยชั่วครำวในทำงปฏิบัติก็เท่ำกับ ว่ำจำเลยต้องถูกคุมขังทั้งๆที่ยังไม่มี
คำพิพำกษำว่ำเขำกระทำควำมผิด
ดังนั้นเพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจึงได้ มีกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ มำตรำ 1083 ดังนี้
มำตรำ 108 ในกำรวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วครำว ต้องพิจำรณำข้อเหล่ำนี้
ประกอบ
(1) ควำมหนักเบำแห่งข้อหำ
(2) พยำนหลักฐำนที่ปรำกฏแล้วมีเพียงใด
(3) พฤติกำรณ์ต่ำง ๆ แห่งคดีเป็นอย่ำงไร
(4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
3

มำตรำ ๑๐๘ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(5) ผู้ต้องหำหรือจำเลยน่ำจะหลบหนีหรือไม่
(6) ภัยอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรปล่อยชั่วครำวมีเพียงใดหรือไม่
(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหำหรือจำเลยต้องขังตำมหมำยศำล ถ้ำมีคำคัดค้ำนของพนักงำน
สอบสวน พนักงำนอัยกำร โจทก์ หรือผู้เสียหำย แล้วแต่กรณี ศำลพึงรับประกอบกำรวินิจฉัยได้
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เจ้ำพนักงำนซึ่งมีอำนำจสั่งให้ปล่อย
ชั่ว ครำวหรือศำลอำจรับฟังข้อเท็จจริง รำยงำนหรือควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนซึ่งกฎหมำย
กำหนดให้มีอำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวกับกำรนั้นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำสั่งคำร้องด้วยก็ได้
ในกำรอนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว เจ้ำพนักงำนซึ่งมีอำนำจสั่งให้ปล่อยชั่วครำวหรือศำลจะ
กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วครำวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้น
ยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบหรือจำกัด
กำรเดินทำงของผู้ถูกปล่อยชั่วครำวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกำรหลบหนี หรือภัยอันตรำย หรือ
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น แต่ถ้ำผู้ถูกปล่อยชั่วครำวมีอำยุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้น
ยิ น ยอม จะสั่ ง ให้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ดัง กล่ ำ วได้ต่ อเมื่ อผู้ นั้ นมี พ ฤติก ำรณ์ ที่ อำจเป็น ภั ย ต่อ บุ คคลอื่น
อย่ำงร้ำยแรง หรือมีเหตุสมควรประกำรอื่น
จะเห็นได้ว่ำกำรนำอุปกรณ์ติดตำมตัว อิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับกำรปล่อยชั่วครำวจำเลย
แทนกำรหำประกันหรือหลักประกันมำให้ศำลเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของจำเลยที่ไม่สำมำรถ
หำหลักประกันมำได้ เป็นกำรยืนยันถึงสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยุติธรรมที่รัฐได้จัดหำให้กับ
ประชำชน เนื่ อ งจำกเล็ ง เห็ น ว่ ำ ในระหว่ ำ งกำรสอบสวนในชั้ น พนั ก งำนสอบสวนหรื อ
ในชั้นพิจำรณำของศำลหำกผู้ต้องหำหรือจำเลยไม่รับรับอนุญำตให้ปล่อยตัวชั่วครำวก็จะถูกขัง
อยู่ในเรือนจำ ซึ่งโดยหลักกำรแล้วผู้ยังมิได้ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกย่อมไม่ควรอยู่ใน
เรือนจำเดียวกันกับนักโทษ แต่โดยควำมเป็นจริงแล้วคงมีแต่เพียงกำรแยกแดนของผู้ต้องขัง
เท่ำนั้น
5. การรอการลงโทษ การรอการกาหนดโทษ และเงื่อนไขการคุมประพฤติ
กำรรอกำรกำหนดโทษหรือกำรรอกำรลงโทษเป็นมำตรกำรที่ศำลหยิบนำมำใช้เพื่อเป็น
กำรหลีกเลี่ยงโทษจำคุกระยะสั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่จำเลยซึ่งศำลพิพำกษำว่ำมีควำมผิด
และกำหนดโทษระยะสั้น แต่อย่ำงไรก็ดี กำรที่ศำลจะพิจำรณำใช้ดุลยพินิจในกำรรอกำรกำหนด
โทษหรือรอกำรลงโทษนั้น ศำลควรคำนึงถึงผลดีและผลเสียอันเกิดจำกกำรใช้ดุลยพินิจรอกำร
กำหนดโทษและรอกำรลงโทษให้แก่จำเลยด้วย เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี
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ศำลก็อำจจะรอกำรกำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษจำคุกแก่ผู้กระทำผิดที่มีลักษณะเข้ำหลักเกณฑ์
ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ในมำตรำ 564 ซึ่งบัญญัติว่ำ
มำตรำ 56 ผู้ใดกระทำควำมผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศำลจะ
ลงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปีไม่วำ่ จะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตำมหรือลงโทษปรับ ถ้ำปรำกฏว่ำผู้นนั้
(1) ไม่เคยรับโทษจำคุกมำก่อน หรือ
(2) เคยรับโทษจำคุกมำก่อนแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือ
ควำมผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
(3) เคยรับโทษจำคุกมำก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมำแล้วเกินกว่ำห้ำปี แล้วมำกระทำ
ควำมผิดอีก โดยควำมผิดในครั้งหลังเป็นควำมผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
และเมื่อศำลได้คำนึงถึงอำยุ ประวัติ ควำมประพฤติ สติปัญญำ กำรศึกษำอบรม สุขภำพ
ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภำพควำมผิด หรือกำรรู้สึกควำมผิด
และพยำยำมบรรเทำผลร้ำยที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรำนีแล้ว ศำลจะพิพำกษำว่ำผู้นั้นมี
ควำมผิดแต่รอกำรกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอกำรลงโทษไว้ ไม่ว่ำจะเป็นโทษจำคุกหรือ
ปรับอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งสองอย่ำง เพื่ อให้โอกำสกลับตัวภำยในระยะเวลำที่ศำลจะได้
กำหนดแต่ต้องไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่ศำลพิพำกษำ โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติ
ของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้
เงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติของผู้กระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ศำลอำจกำหนด
ข้อเดียวหรือหลำยข้อตำมควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ไปรำยงำนตัวต่อเจ้ำพนักงำนที่ศำลระบุไว้เป็นครั้งครำว เพื่อเจ้ำพนักงำนจะได้
สอบถำม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตำมที่เห็นสมควรในเรื่องควำมประพฤติและกำร
ประกอบอำชีพ หรือจัดให้กระทำกิจกรรมบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์
(2) ให้ฝกึ หัดหรือทำงำนอำชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
(3) ให้ละเว้นกำรคบหำสมำคมหรือกำรประพฤติใดอันอำจนำไปสู่กำรกระทำควำมผิด
ในทำนองเดียวกันอีก
(4) ให้ไปรับกำรบำบัดรักษำกำรติดยำเสพติดให้โทษ ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือ
จิตใจ หรือควำมเจ็บป่วยอย่ำงอื่น ณ สถำนทีแ่ ละตำมระยะเวลำทีศ่ ำลกำหนด
(5) ให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ สถำนที่และตำมระยะเวลำที่ศำลกำหนด
(6) ห้ำมออกนอกสถำนที่อยู่อำศัย หรือห้ำมเข้ำในสถำนที่ใดในระหว่ำงเวลำที่ศำล
กำหนด ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบหรือจำกัด
กำรเดินทำงด้วยก็ได้
4

มำตรำ ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่
๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(7) ให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือเยียวยำควำมเสียหำยโดยวิธีอนื่ ให้แก่ผู้เสียหำยตำมที่
ผู้กระทำควำมผิดและผู้เสียหำยตกลงกัน
(8) ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยำควำมเสียหำยทีเ่ กิดแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือชดใช้ค่ำเสียหำยเพื่อกำรดังกล่ำว
(9) ให้ทำทัณฑ์บนโดยกำหนดจำนวนเงินตำมทีศ่ ำลเห็นสมควรว่ำจะไม่กอ่ เหตุร้ำย หรือ
ก่อให้เกิดภยันตรำยแก่บคุ คลอื่นหรือทรัพย์สิน
(10) เงื่อนไขอื่น ๆ ตำมที่ศำลเห็นสมควรกำหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้
ผู้กระทำควำมผิดกระทำหรือมีโอกำสกระทำควำมผิดขึน้ อีก หรือเงื่อนไขในกำรเยียวยำ
ผู้เสียหำยตำมที่เห็นสมควร
เงื่อนไขตำมทีศ่ ำลได้กำหนดตำมควำมในวรรคสองนัน้ ถ้ำภำยหลังควำมปรำกฏแก่ศำล
ตำมคำขอของผูก้ ระทำควำมผิด ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผู้นนั้ ผู้อนุบำลของผูน้ ั้น พนักงำน
อัยกำรหรือเจ้ำพนักงำนว่ำพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวแก่กำรควบคุมควำมประพฤติของผู้กระทำควำมผิด
ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศำลเห็นสมควรศำลอำจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้
หรือจะกำหนดเงื่อนไขข้อใดตำมทีก่ ล่ำวในวรรคสองที่ศำลยังมิได้กำหนดไว้เพิ่มเติมขึน้ อีกก็ได้
หรือถ้ำมีกำรกระทำผิดทัณฑ์บนให้นำบทบัญญัติมำตรำ 47 มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
โดยในมำตรำ 56 วรรคสำม (6) ให้อำนำจศำลในกำรกำหนด ห้ำมออกนอกสถำนที่อยู่
อำศัย หรือห้ำมเข้ำในสถำนที่ใดในระหว่ำงเวลำที่ศำลกำหนด ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดกำรเดินทำงด้วยก็ได้ เพื่อเป็นกำรแก้ไขฟืน้ ฟู
หรือป้องกันมิให้ผู้กระทำควำมผิดกระทำหรือมีโอกำสกระทำควำมผิดขึ้นอีก เป็นมำตรกำรใน
กำรพิพำกษำรอกำรลงโทษ และกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติจำเลยไว้
6. การเปลี่ยนวิธีการจาคุกโดยไม่ใช้เรือนจา
เนื่องจำกปัจจุบันเรือนจำมีสภำพที่แออัดไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนของผู้ซึ่งต้องขังหรือ
ต้องจำคุก และไม่เหมำะสมกับสภำพของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจำคุกบำงลักษณะ ดังนั้น เพื่อให้
ผู้ ต้ อ งขั ง หรื อต้ องจ ำคุก ได้ รับ กำรปฏิ บั ติที่ เหมำะสม จึ ง มี ก ำรปรั บปรุง วิธีก ำรขั งและจำคุก
โดยกำหนดวิธีกำรหรือ สถำนที่ในกำรขังหรือจำคุกนอกเรื อนจำให้เหมำะสมกับสภำพของ
ผูต้ ้องขังหรือต้องจำคุกในแต่ละลักษณะ ตำมที่แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ มำตรำ 89/25 โดยมีบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
5

มำตรำ ๘๙/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับ ที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มำตรำ 89/2 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เมื่อพนักงำนอัยกำร ผู้บัญชำกำรเรือนจำ หรือ
เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จัดกำรตำมหมำยจำคุกร้องขอ หรือเมื่อศำลเห็นสมควร ศำลจะมีคำสั่งให้
จำคุกผู้ซึ่งต้องจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดที่ได้รับโทษจำคุกมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ
กำหนดโทษตำมที่ระบุไว้ในหมำยศำลที่ออกตำมคำพิพำกษำนั้น หรือไม่น้อยกว่ำสิบปี ในกรณี
ต้องโทษจำคุกเกินสำมสิบปีขึ้นไป หรือจำคุกตลอดชีวิต โดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
ก็ได้
(1) ให้จำคุกไว้ในสถำนที่อื่นตำมทีบ่ ุคคลดังกล่ำวร้องขอหรือตำมทีศ่ ำลเห็นสมควร
นอกจำกเรือนจำหรือสถำนที่ที่กำหนดไว้ในหมำยจำคุก ทั้งนี้ ลักษณะของสถำนทีด่ ังกล่ำวให้
เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องกำหนดวิธกี ำรควบคุมและมำตรกำรเพื่อป้องกัน
กำรหลบหนีหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ ด้วย
(2) ให้จำคุกไว้ในเรือนจำหรือสถำนทีท่ ี่กำหนดไว้ในหมำยจำคุกหรือสถำนที่อนื่
ตำม (1) เฉพำะวันที่กำหนดตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(3) ให้จำคุกโดยวิธีกำรอืน่ ทีส่ ำมำรถจำกัดกำรเดินทำงและอำณำเขตของผูน้ ั้นได้
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ในกำรพิจำรณำของศำลตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลคำนึงถึงฐำนควำมผิด ควำมประพฤติ
สวัสดิภำพของผู้ซงึ่ ต้องจำคุก ตลอดจนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของผู้เสียหำยและสังคม
ด้วย ทั้งนี้ ให้ศำลดำเนินกำรไต่สวนหรือสอบถำมผู้เสียหำย เจ้ำพนักงำนที่เกี่ยวข้องตำม
หมำยจำคุก พนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือตำรวจในท้องทีน่ ั้น หรือผูซ้ ึ่งศำลเห็นว่ำมีสว่ นเกี่ยวข้อง
คำสั่งของศำลตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลกำหนดให้เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จัดกำรตำมหมำยนั้น
เป็นผู้มีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่ง และให้นำควำมในมำตรำ 89/1 วรรคสี่
มำใช้บังคับโดยอนุโลม
มำตรำ 89/2 (3) แห่ งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย ได้มีกำร
กำหนดให้ ขังนักโทษหรือจำเลยนอกเรือนจำได้ภำยในเวลำที่ศำลกำหนด โดยสถำนที่ขังต้อง
ไม่ใช่สถำนีตำรวจหรือ สถำนที่ควบคุมผู้ต้องหำของพนักงำนสอบสวน อีกทั้งต้องมีกำรควบคุม
และมำตรกำรป้องกันกำรหลบหนีอย่ำงเหมำะสมด้วย ส่วนผู้มีอำนำจร้องขอเปลี่ยนสถำนทีก่ กั ขัง
ได้แก่ พนักงำนอั ยกำร ผู้บัญชำกำรเรือนจำ เจ้ำพนักงำนจัดกำรตำมหมำยขัง หรือเมื่อศำล
เห็ น สมควร โดยต้ อ งแสดงเหตุจ ำเป็นในกำรร้อ งขอดัง กล่ ำ วต่อ ศำล และภำยหลั งมีคำสั่ง
หำกผู้ ต้ อ งหำหรื อ จ ำเลยมี พ ฤติ ก ำรณ์ เ ปลี่ ย นแปลงในทำงไม่ ดี หรื อ ขั ด ค ำสั่ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ใด ๆ
ของเจ้ำพนักงำน ศำลมีอำนำจเปลี่ยนคำสั่งให้นำไปคุมขังในเรือนจำก็ได้ กำรพิจำรณำเปลี่ยน
วิธีกำรหรือสถำนที่จำคุกของผู้กระทำควำมผิดให้ศำลคำนึงถึง ฐำนควำมผิด ควำมประพฤติ
สวัสดิภำพของผู้กระทำควำมผิดสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของผู้เสียหำยหรือสังคมด้ว ย
เพรำะหำกผู้กระทำควำมผิดมีพฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นอันตรำยต่อสังคม

12
หรือผู้เสียหำย ศำลมีอำนำจเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้นำตัวไปจำคุกในเรือนจำก็ได้
แนวทำงในกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้กระทำควำมผิด ที่จะมี
สิทธิเปลี่ยนจำกกำรจำคุกในเรือนจำเป็นสถำนที่อื่น เป็นกำรกลั่นกรองขั้นสุดท้ำยสำหรับกำร
เปิดโอกำสให้กับผู้กระทำควำมผิดซึง่ จำคุกในเรือนจำกลับคืนสู่สังคม โดยศำลต้องพิจำรณำอย่ำง
ระมัดระวังและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมทั้งกับผู้กระทำควำมผิด ผู้เสียหำยและสังคมมำกที่สุด
โดยมุ่งเน้ น ไปที่กำรทำให้ สังคมปลอดภัยจำกตัวผู้กระทำควำมผิดและทำงกลับกันผู้กระทำ
ควำมผิดสำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อีกทั้งกำรใช้ดุลพินิจของศำลยังต้องพิจำรณำประกอบกับ
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจตำมกฎกระทรวง
ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจำคุกโดยวิธีกำรอื่นที่สำมำรถจำกัดกำร
เดินทำงและอำณำเขต พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้เจ้ำพนักงำนซึ่งได้แก่ผู้บัญชำกำรเรือนจำ หรือ
เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จัดกำรตำมหมำยจำคุก สำมำรถยื่นคำร้องต่อศำลเพื่อขอให้มีกำรจำกัดกำร
เดินทำงและอำณำเขตแก่ผู้ต้องจำคุกได้ โดยให้คำนึงถึงเหตุจำเป็นซึ่งรวมถึงเหตุที่ผู้ซึ่งต้องจำคุก
จะถึงอันตรำยแก่ชีวิตถ้ำต้องจำคุก ผู้ซึ่งต้องจำคุกจำเป็นต้องเลี้ยงดูบิดำ มำรดำ สำมี ภริยำ หรือ
บุตร ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ ผู้ซึ่งต้องจำคุกเจ็บป่วยและต้องได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อ ง และผู้ซึ่ง
ต้องจำคุกมีเหตุควรได้รับกำรทุเลำกำรบังคับให้จำคุกด้วยเหตุอื่น ๆ และเจ้ำพนักงำนผู้ร้องขอ
อำจเสนอเงื่อนไขห้ำมมิให้ออกนอกเคหสถำนหรือสถำนที่อื่นใดในช่วงเวลำที่กำหนด ร่วมกับกำร
ใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ในระยะแรกได้ มี ก ำรควบคุ ม ผู้ ต้ อ งโทษด้ ว ยกำรใช้ ก ำไ ล
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องโทษ 4 กลุ่ม6 คือ
(1) ผู้ต้องขังชรำ หรือป่วยเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้ำย ไตวำยเรื้อรัง มะเร็งระยะสุดท้ำย
หำกจำคุกต่อไปต้องเสียชีวิตและต้องออกไปรับกำรรักษำ เช่น ฟอกไตหรือฉำยรังสีทุกสัปดำห์
(2) ผู้ต้องขังที่ต้องออกไปดูแลลูกและภรรยำ หรือพ่อแม่ที่แก่ชรำ ไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ตัวเองได้
(3) ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเรื้อรังและต้องเข้ำรับกำรรักษำต่อเนื่อง
(4) กลุ่มนักโทษที่มีเหตุทุเลำกำรลงโทษ เช่น คลอดบุตร วิกลจริต
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจำกปั จ จุ บั น กระบวนกำรยุ ติ ธ รรมของไทยได้ มี ก ำรน ำอุ ป กรณ์ ติ ด ตำมตั ว
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ทั้งในขั้นตอนของกำรปล่อยตัวชั่วครำวแล้ว โดยศำลซึ่งเป็นผู้มีอำนำจในกำร
ปล่อยตัวชั่วครำวจะใช้ดุลพินิจ ทั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นมำตรกำรในกำรยับยั้งกำรหลบหนีของจำเลย
6

กระทรวงยุติธรรม, “Electronic Monitoring กำรนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับ
ผู้กระทำควำมผิดในประเทศไทย”. วารสารยุติธรรม 13,4 ,2556, หน้ำ 22-25.
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เป็นทำงเลือกให้ผู้ต้องหำหรือจำเลยได้สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ โดยไม่ต้องถูกขัง
ในระหว่ำงกำรสอบสวนในชั้นพนักงำนสอบสวนหรือในชั้นพิจำรณำของศำล
ในส่วนของกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ปัจจุบัน
ศำลได้สั่งใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์กับจำเลยควบคู่กับกำรคุมควำมประพฤติ ซึ่งโดยปกติใช้ในฐำน
ควำมผิดต่ำงๆกัน เช่น คดีเสพยำเสพติดฯ, พระรำชบัญญัติอำวุธปืน ฯ คดีลักทรัพย์ ขับรถ
ประมำท เป็นต้น ส่วนเงื่อนไขและระยะเวลำในกำรใช้เครื่องมือก็แตกต่ำงกัน ทั้งกำรห้ำมออก
นอกที่พักอำศัยตำมกำหนดระยะเวลำ , กำรห้ำมเข้ำเขตพื้นที่กำหนด กำรจำกัดควำมเร็วในคดี
ขับรถประมำท ฯลฯ ซึ่งมีควำมหลำกหลำยกันในแต่ละศำล
แนวคิดกำรปฏิบัติต่อผู้กระทำควำมผิดโดยไม่ใช้เรือนจำมำใช้ ปรำกฎตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 89/2 เป็นหลักกฎหมำยที่ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำควำมผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ แต่บทบัญญัติมำตรำดังกล่ำวกำหนดให้ กระทำได้ต่อเมื่อ
ผู้กระทำควำมผิดได้จำคุกมำแล้วบำงส่วน กล่ำวคือผู้กระทำควำมผิดต้องเข้ำไปรับสภำพที่
ไม่พึงประสงค์ภำยในเรือนจำ เข้ำไปเรียนรู้คุณลักษณะทำงด้ำนลบในกำรเป็นอำชญำกรภำยใน
เรือนจำแล้ว ก่อนที่จะถูกปล่อยออกมำซึ่งไม่ใช่บทบัญญัติที่ให้ศำลใช้มำตรกำรลงโทษอย่ำงอื่น
โดยไม่ใช้เรือนจำต้องแต่ชั้นมีคำพิพำกษำ และเนื่องจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวคล้ำยกับกำรพักกำร
ลงโทษ จึงมีกำรนิยมใช้กำรพักกำรลงโทษมำกกว่ำ เนื่องจำกผู้ต้องขังจะได้รับกำรปล่อยออกตัว
ออกมำสู่สังคมโดยไม่มีกำรจำกัดเสรีภำพในสถำนที่อื่นอีก
ซึ่งข้อดีของกำรนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับผู้กระทำควำมผิดในประเทศไทย
นอกจำกจะช่ว ยให้ ลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ อันส่งผลให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจำ ซึ่งเป็นปัญหำที่ทำให้ยำกต่อกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับกลำยเป็นคนดี ยังส่งผลดี
อีกหลำยประกำร ดังนี้
1) ในกรณีที่หำกผู้กระทำควำมผิดที่ไม่รุนแรงหรือมิใช่อำชญำกรโดยสันดำน กำรที่ไม่
ต้องอยุ่ในเรือนจำจะช่วยลดปัญหำกำรเรียนรู้ควำมเป็นอำชญำกรซึ่งมีผลทำให้กระทำผิดซ้ำและ
รุนแรงมำกขึ้นกว่ำเดิม รวมถึงปัญหำที่สังคมไม่ยอมรับคนที่ติดคุกออกไปอยู่ร่วมในสังคม อันเป็น
ปัญหำที่จะทำให้ผู้กระทำผิดกลับเข้ำมำอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงปกติสุขได้ยำกลำบำก อีกทั้งก็จะ
เป็ น กำรให้ ส มำชิ ก ในชุ ม ชนร่ ว มกั น สอดส่ อ งดู แ ลควำมประพฤติ ข องผู้ ก ระท ำผิ ด ในขณะที่
ถูกจำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัยได้อีกด้วย
2) หำกผู้กระทำควำมผิดเป็นหญิงได้กระทำควำมผิดขณะที่มีครรภ์หรือมีบุตรที่อยู่ใน
วัยพึ่งพิง หรือผู้กระทำผิดที่เป็นเยำวชนหญิง ได้รับกำรจำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัยจะช่วย
ลดผลกระทบที่เกิดจำกกำรจองจำผู้กระทำผิดหญิงในเรือนจำทั้งเรื่องของสุขภำวะทำงเพศ
ควำมเป็นอยู่และกำรเจริ ญเติบโตของบุตร รวมทั้งจะช่วยสร้ำงควำมสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว
กรณีที่หญิงนั้นมีบุตรในวัยพึ่งพิงที่จะได้รับกำรเลี้ยงดูให้ควำมรักควำมอบอุ่นจำกมำรดำของตน
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3) เมื่อพิจำรณำจำกลักษณะกำรกระทำควำมผิดแล้ว กำรกระทำควำมผิดของบำงกรณี
ไม่เหมำะสมที่จะคุมประพฤติแบบธรรมดำ ซึ่งมีวิธีกำรควบคุมอย่ำงไม่เข้มงวดอันทำให้สังคม
รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือไม่เกรงกลัวที่จะกระทำควำมผิดบำงอย่ำงเหล่ำนั้น กำรจำกัดเสรีภำพไว้ใน
ที่อยู่อำศัยซึ่งเป็นมำตรกำรลงโทษที่ใช้ส ำหรับกรณีที่ศำลเห็นว่ำ กำรกระทำนั้นหำกจะใช้โทษ
จำคุกก็จะเป็นกำรรุนแรงจนเกินไป แต่หำกใช้กำรคุมประพฤติธรรมดำก็จะเบำจนเกินไป ไม่ได้
สัดส่วนกับลักษณะของกำรกระทำควำมผิด ดังนั้น กำรใช้มำตรกำรลงโทษโดยกำรจำกัดเสรีภำพ
ไว้ ใ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย จะช่ ว ยสร้ ำ งควำมมั่ น ใจและควำมปลอดภั ย ให้ เ กิ ด แก่ สั ง คม อั น จะท ำให้
ประชำชนและสังคมเชื่อมั่นในระบบกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
4) ช่วยประหยัดงบประมำณในกำรดูแลผู้กระทำผิดในกรณีที่มีกำรจำคุกไว้ในเรือนจำ
ซึ่งมีกำรใช้งบประมำณเป็นจำนวนมำกทั้ง ในเรื่องค่ำอำหำร ค่ำเสื้ อผ้ำ หรือค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอื่น
ที่รัฐต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้เป็นจำนวนปีละหลำยล้ำนบำท
จะเห็นได้ว่ำสำหรับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่ศำลจะพิจำรณำใช้กำรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
แทนกำรใช้กำรจำคุกในเรือนจำำ ศำลต้องพิจ ำรณำถึงประเภทของผู้กระทำผิด ลักษณะของ
ฐำนควำมผิด และระยะเวลำที่จะสั่งให้จำกัด เสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัย หรือกำรคุมประพฤติ
โดยหลักแล้ว กรณีควำมผิดที่ จะถือว่ำร้ำยแรงหรือไม่ ควรเปิดโอกำสให้เป็นดุลพินิจของศำล
แต่หำกให้ดุลพินิจโดยไม่มขี อบเขต อำจจะไม่เกิดผลดีต่อผู้เสียหำยและสังคม ก่อนที่ศำลจะสั่งให้
กำหนดให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ควรมีกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ
อำชญำกรรมไว้ให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะนำมำสถิติมำประกอบกำรพิจำรณำคดี สำหรับกำรพิจำรณำ
คดีของศำลก่อนที่ศำลจะสั่งให้ใช้มำตรกำรลงโทษโดยกำรจำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัยหรือ
มำตรกำรคุมประพฤติ ศำลต้องพิจำรณำรำยงำนกำรสืบเสำะก่อนกำรพิพำกษำ อันประกอบไป
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระทำควำมผิดและลักษณะของกำรกระทำควำมผิด ได้แก่
1) ข้อมูลของผู้กระทำควำมผิด ได้แก่ ประวัติภูมิหลังกำรกระทำควำมผิด หรือสถิติ
อำชญำกรรมที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม
2) ลักษณะของกำรกระทำควำมผิด เพื่อจะทรำบสำเหตุหรือควำมรุนแรงของกำร
กระทำผิด รวมถึงพยำนบุคคลและพยำนแวดล้อมทีจ่ ะบ่งบอกถึงเหตุจูงใจในกำรกระทำควำมผิด
3) สถำนที่ที่ใช้ในกำรควบคุม เพื่อที่ศำลจะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของที่อยู่อำศัย
ของผู้กระทำผิด
4) ผลกระทบต่อผู้เสียหำยหรือสังคม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้เสียหำย
ด้วย และข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
5) ควำมยินยอมของผู้กระทำผิดที่จะถูกจำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัย
โดยกำรพิจำรณำนั้น ศำลต้องคำนึงถึงสถำนที่ที่เป็นที่อยู่อำศัยของของผู้กระทำควำมผิด
ก่อนที่จะมีกำรสั่งให้ใช้กำรจำกัดเสรีภำพไว้โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งต้องหำมำตรกำร
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ป้องกันกำรหลบหนีมำประกอบกำรสั่งให้จำกัดเสรีภำพไว้ด้วย กรณีผู้กระทำผิดละเมิดหรือ
ฝ่ำฝืนเงื่อนไข ศำลสำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งแล้วสั่งให้จำคุกผู้กระทำผิดไว้ในเรือนจำได้
อี ก ทั้ ง กำรน ำเครื่ อ งมื อ ควบคุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำใช้ แ ละให้ อ ยู่ ภ ำยใต้ ก ำรควบคุ ม ของ
กรมคุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ทั้ ง นี้ ผู้ ก ระท ำผิ ด ควรจะเป็น ผู้ เ สี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรใช้
เครื่องมือดังกล่ำวหรือไม่ ให้ ศำลพิจำรณำถึงสถำนะของผู้กระทำควำมผิด เป็นรำยกรณี ไ ป
นอกจำกนี้ กำรแก้ไขดัดแปลง หรือทำลำยเครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และหลบหนีไปจำกที่
อยู่อำศัย ควรกำหนดให้มีควำมรับผิดทำงอำญำด้วย
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