
 
 
 

1 
 

 

การใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
พันต ำรวจโท สินำท  โสตถิปิณฑะ1 

 
 

1. บทน า 

  สิทธิมนุษยชน หมำยถึง สิทธิและเสรีภำพทั้งหลำยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในนำนำ
อำรยประเทศว่ำเป็นสิทธิพ้ืนฐำนที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมำแต่ก ำเนิด เป็นกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ เป็นสิทธิที่มีกำรคุ้มครองป้องกันในทำงกฎหมำย เช่น สิทธิในชีวิต ร่ำงกำย 
และรวมถึงสิทธิที่พึงมีเพ่ือกำรพัฒนำบุคลิกภำพ คุณภำพชีวิต เพ่ือธ ำรงรักษำไว้ซึ่งคุณค่ำ  
ของควำมเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนที่มนุษย์ทุ กคนควรพึงได้รับ  
สิทธิมนุยชนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำนั้น บุคคลจะถูกทรมำนหรือลงโทษด้วยวิธีทำรุณ
โหดร้ำยไร้มนุษยธรรมไม่ได้ กำรจ ำกัดลิดรอนสิทธิและเสรีภำพของบุคคล เช่น กำรจับ  กำรค้น 
กำรคุมขังบุคคลจะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะมีค ำสั่งหรือหมำยของศำลซึ่งต้องอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติของกฎหมำยและจะต้องกระท ำเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนัน้ และจะกระทบกระเทือนสำรตัถะ
แห่งสิทธินั้นๆไม่ได้  
 ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำนั้น เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดอำญำเกิดขึ้น รัฐจะต้อง
เข้ำมำดูแลประโยชน์ส่วนรัฐ คือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในรัฐ ต้องเข้ำมำด ำเนินคดี
อำญำเพ่ือชี้ขำดเรื่องที่เกิดกำรกล่ำวหำกันซึ่งวิธีกำรด ำเนินคดีย่อมกระทบถึงสิทธิเสรีภำพของ
บุคคลโดยเฉพำะผู้ถูกกล่ำวหำที่จะต้องถูกมำตรกำรบังคับในเรื่องกำรจับ กำรควบคุม กำรขัง 
โดยเหตุที่จะต้องมีกำรออกหมำยจับก็เพรำะเกรงว่ำบุคคลเหล่ำนั้นจะหลบหนี เนื่องจำกผู้นั้นถูก
สงสัยโดยมีเหตุอันควรและบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือเมื่อผู้นั้นไม่ได้ถูกควบคุม
หรือขังอยู่ ไม่มำตำมก ำหนดนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะหลบหนี 
เกรงว่ำจะไปยุ่งเหยิงกับพยำนหลักฐำน  
 เช่นเดียวกันกับกำรลงโทษซึ่งเป็นมำตรกำรตอบโต้ผูกระท ำควำมผิด วัตถุประสงค์ของ
กำรลงโทษตำมทฤษฎีอำชญวิทยำมีอยู่หลำยประกำร ไดแก่กำรลงโทษเพ่ือเป็นกำรแก้แค้น
ทดแทนควำมผิดที่ไดก้ระท ำขึน้ (Retribution)กำรลงโทษเพ่ือเปน็กำรขม่ขู่ยับยั้ง  (Deterrence) 
กำรลงโทษเพ่ือตัดโอกำสมิให้กระท ำควำมผิดขึ้นอีก (Incapacitation) และกำรลงโทษเพื่อแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมผิด (Reformation and Rehabilitation)  ซึ่งในอดีตจะเน้นกำรลงโทษเพื่อ
เป็นกำรแก้แค้นทดแทนและเพื่อเป็นกำรข่มขู่ให้กลัวจึงท ำให้กำรลงโทษเป็นไปดวยควำมรุนแรง 
แต่ในปัจจุบันกำรลงโทษส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมผิดเพรำะตระหนักถึง
                                                           

  1 อำจำรย์ (สบ 3) ภำควชิำกฎหมำย กลุ่มงำนอำจำรย์ ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 2 



 
 
 

2 
 

ควำมเหมำะสมและประโยชน ท่ีผู้กระท ำควำมผิดจะได้รับจำกกำรลงโทษมำกขึ้น ท ำให ้
กำรลงโทษมีมนุษยธรรมมำกกว่ำในอดีตและจะใช้รูปแบบกำรลงโทษที่เหมำะสมกับผู้กระท ำ
ควำมผิดแต่ละคน 
  กำรลงโทษจ ำคุกเป็นกำรลงโทษที่นิยมน ำมำใช้มำกที่สุดเนื่องจำกสำมำรถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของกำรลงโทษได้ทุกประกำรเพรำะเป็นกำรตัดโอกำสในกำรกระท ำควำมผิด 
ในระหว่ำงที่อยู่ในเรือนจ ำ ท ำให้ประชำชนในสังคมเกิดควำมรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และ
ทรัพย์สิน อีกทั้งเรือนจ ำยังเป็นสถำนที่ที่อบรมแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท ำควำมผิดให้กลับตนเป็นคนดไีด ้
กำรลงโทษจ ำคุกไม่ควรมีไว้ส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดทุกประเภทแต่จะเหมำะสมกับผู้กระท ำ
ควำมผิดประเภทท่ีมีควำมร้ำยแรง  ตัวผูก้ระท ำควำมผิดมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรำยต่อสังคมหรอื
เป็นผู้กระท ำควำมผิดติดนิสัยเป็นอำชญำกรอำชีพเท่ำนั้น   ส่วนผู้กระท ำควำมผิดประเภทที่ 
ไม่ร้ำยแรงหรือกระท ำควำมผิดไปโดยไม่มีเจตนำชั่วร้ำย กระท ำด้วยควำมประมำทหรือ 
ด้วยควำมพลั้งพลำดไป หรือ กระท ำควำมผิดไปเพรำะมีเหตุปัจจัยบำงประกำร หรือผู้กระท ำ
ควำมผิดซึ่งต้องโทษจ ำคุกระยะสั้น  บุคคลดังกล่ำวนั้นยังไม่สมควรที่จะได้รับกำรลงโทษจ ำคุก 
ในเรือนจ ำ กำรลงโทษจ ำคุกจึงควรน ำมำใช้อย่ำงมีขอบเขตจ ำกัด  โดยจะน ำมำใช้ก็ต่อเมื่อไม่มี 
มำตรกำรลงโทษอื่นที่เหมำะสมมำกกว่ำอันถือเป็นมำตรกำรสุดท้ำยที่จะน ำมำลงโทษผู้กระท ำ
ควำมผิด ไม่ว่ำกำรลงโทษจ ำคุกนั้นจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยำวกำรลงโทษจ ำคุกนั้นสมควร
น ำมำใช้กับบุคคลที่เป็นอันตรำยต่อสังคมเท่ำนั้น แต่ผู้กระท ำควำมผิดบำงประเภทยังสมควร
ได้รับโอกำสในกำรกลับตนแก้ไขเป็นพลเมืองดี หรือผู้กระท ำควำมผิดที่ต้องโทษจ ำคุกระยะสั้นก็
ยังไม่สมควรจะถูกตัดออกจำกสังคมอย่ำงสิ้นเชิงโดยกำรลงโทษจ ำคุกในเรือนจ ำ อันจะท ำให้
ศักยภำพในกำรกลับเขำสูส่ังคมของผูก้ระท ำควำมผิดลดลงซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำ 
  ส ำหรับปัญหำใหญ่ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ 
ประสบปัญหำผู้ต้องขังล้นเรือนจ ำ ซึ่งในระหว่ำงกำรสอบสวนในชั้นพนักงำนสอบสวนหรือในชั้น
พิจำรณำของศำลหำกผู้ต้องหำหรือจ ำเลยไม่รับรับอนุญำตให้ปล่อยตัวชั่วครำวก็จะถูกขังอยู่ใน
เรือนจ ำ โดยหลักกำรแล้วผู้ยังมิได้ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกย่อมไม่ควรอยู่ในเรือนจ ำ
เดียวกันกับนักโทษ แต่โดยควำมเปน็จริงเนื่องจำกปญัหำทำงดำ้นงบประมำณท ำให้ไมม่ีกำรสรำ้ง
เรือนจ ำแยกออกจำกกัน คงมีแต่เพียงกำรแยกแดนของผู้ต้องขังเท่ำนั้น   สำเหตุอีกประกำร
ส ำคัญของกำรมีจ ำนวนผู้ต้องขังล้นเรอืนจ ำนี้มำจำกประมวลกฎหมำยอำญำก ำหนดประเภทของ
โทษไว้จ ำกัดเพียง 5 ประกำร ไม่เปิดโอกำสให้ศำลมีทำงเลือกในกำรใช้ดุลพินิจลงโทษผู้กระท ำ
ควำมผิดมำกนัก ศำลจึงมักจะใช้ดุลพินิจลงโทษจ ำคุกแก่ผู้กระท ำควำมผิดตำมบัญชีก ำหนดโทษ
ของแต่ละศำลหรือยี่ต๊อกศำล โดยไม่ได้พิจำรณำถึงประวัติกำรกระท ำควำมผิด ภูมิหลัง ลักษณะ
และพฤติกำรณ์กำรกระท ำควำมผิดรำยบุคคล ท ำให้ผู้ต้องขังบำงกลุ่ม เช่น ผู้ที่กระท ำควำมผิด 
ไม่ร้ำยแรง ผู้ที่กระท ำผิดครั้งแรกหรือผู้กระท ำผิดโดยพลั้งพลำด หรือผู้กระท ำควำมผิด 
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ที่มีลักษณะเฉพำะทำงเพศสภำพ เช่น ผู้กระท ำควำมผิดที่เป็นผู้หญิง ซึ่งไม่ได้มีลักษณะของกำร
เป็นอำชญำกรโดยสันดำนแต่กลับต้องเข้ำไปอยู่ในเรือนจ ำโดยไม่จ ำเป็น ส่งผลให้บุคคลเหล่ำนั้น
แทนที่จะได้เข้ำไปฟ้ืนฟูแก้ไขพฤติกรรมให้กลำยเป็นคนดีสู่สังคม กลับต้องเข้ำไปในเรือนจ ำและ
เรียนรู้ควำมเป็นอำชญำกรมืออำชีพภำยในเรือนจ ำ และกลับมำกระท ำควำมผิดซ้ ำและรุนแรง
ขึ้นกว่ำเดิม ปัจจุบันจึงมีแนวควำมคิดในกำรลงโทษเพ่ือเป็นกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมผิด  
โดยศำลมีอ ำนำจในกำรใช้ดุลพินิจก ำนดมำตรกำรลงโทษที่เหมำะสมกับผู้กระท ำผิดแต่ละคนโดย
ค ำนึงถึงภูมิหลัง ประวัติกำรกระท ำควำมผิดและลักษณะของกำรกระท ำควำมผิด ไม่ว่ำจะเป็น
มำตรกำรในกำรรอลงอำญำหรือรอกำรก ำหนดโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 56  และกำรเปลี่ยนวิธีกำรจ ำคุกโดยกำรจ ำคุกในสถำนที่อื่นที่ก ำหนด 
หรือเฉพำะวันที่ก ำหนด หรือโดยวิธีอื่นที่สำมำรถจ ำกัดกำรเดินทำงและอำณำเขตตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 89/2 มำเป็นมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรลงโทษจ ำคุก
ในเรือนจ ำ โดยให้ผู้กระท ำผิดสำมำรถอยู่ในชุมชนของตนภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆตำมที่ศำลก ำหนด 
ซึ่งสำมำรถแก้ปัญหำผู้ต้องขังล้นเรือนจ ำและป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำหรือปัญหำ
ที่ไม่พึงประสงค์จำกกำรถูกจองจ ำภำยในเรือนจ ำได้ 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับการลงโทษจ าคุก 
 
  วิธีกำรลงโทษที่ปรำกฏอยู่ในประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 18 คือ ประหำรชีวิต จ ำคกุ 
กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินซึ่งโทษแต่ละชนิดย่อมส่งผลต่อผู้กระท ำควำมผิดต่ำงกันไป  
กำรลงโทษจ ำคุกเป็นกำรใช้มำตรกำรควบคุมบุคคลไว้ในเรือนจ ำหรือสถำนที่ควบคุมเพ่ือจ ำกัด
สิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ชีวิต ควำมเป็นอยู่ของ
ผู้กระท ำควำมผิดหลำยประกำร รวมทั้งเป็นกำรแยกตัวผู้กระท ำควำมผิดออกจำกสังคมภำยใต้
เงื่อนไขและระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ กำรลงโทษจ ำคุกนี้นับไดว้่ำเป็นโทษที่มีควำมรุนแรง
รองจำกโทษประหำรชีวิตและมีวัตถุประสงค์กำรลงโทษดังนี้ 
 1) กำรลงโทษจ ำคุกมีผลเป็นกำรตอบแทนผู้กระท ำควำมผิดตำมควำมร้ำยแรงแห่ง
ควำมผิด 
 2) กำรลงโทษจ ำคุกมีผลท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดหลำบจ ำและเกรงกลัวไม่กล้ำที่จะ
กระท ำควำมผิดอีกอันถือไดว้่ำเป็นกำรป้องกันเฉพำะกล่ำวคือ เมื่อผู้กระท ำควำมผิดเขำไปอยูใ่น
เรือนจ ำแล้วท ำให้สภำพควำมเป็นอยู่ภำยในเรือนจ ำที่แออัดยัดเยียด ผู้ต้องขังขำดอิสรภำพ ท ำ
ให้เกิดควำมหวำดกลัวที่จะกระท ำผิดซ้ ำ 
 3) กำรลงโทษจ ำคุกมีผลท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดถูกตัดออกไปจำกสังคม ซึ่งอำจเป็น 
กำรถำวรส ำหรับกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดถูกจ ำคุกตลอดชีวิตหรืออำจตัดออกจำกสังคมเป็นกำร
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ชั่วครำวส ำหรับกรณีที่ เป็นกำรจ ำคุกมีก ำหนดเวลำตำมที่ระบุไว้ในค ำพิพำกษำ และกำรที่
ผูก้ระท ำ 
 4) กำรลงโทษจ ำคุกผู้กระท ำควำมผิดในปัจจุบันนั้นได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขฟื้นฟู
จิตใจผูก้ระท ำควำมผิดในขณะที่อยูใ่นเรือนจ ำมำกขึ้น ซึ่งต่ำงจำกเดิมที่จะขังผูก้ระท ำควำมผิดไว้
เฉยๆ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้ต้องขังเองและสังคมอีกด้วย โดยมุ่งที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท ำ
ควำมผิดให้กลับตนเป็นคนดี มีควำมประพฤติดีมีศีลธรรมและสำมำรถประกอบอำชีพไดพ้ร้อมท่ี
จะกลับเขำสูส่ังคมและด ำเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดต้ำมปกติต่อไป 
 เมื่อพิจำรณำกำรลงโทษจ ำคุกกับวัตถุประสงค์กำรลงโทษข้ำงต้น  จะเห็นได้ว่ำ 
แม้กำรลงโทษจ ำคุกจะสำมำรถตอบสนองวตัถุประสงค์ของกำรลงโทษไดทุ้กประกำร แต่ก็ยังคงมี
ข้อโต้แย้งอยู่พอสมควร กล่ำวคือกำรลงโทษจ ำคุกเพ่ือเป็นกำรตอบแทนผู้กระท ำควำมผิดนั้น 
เป็นกำรยำกที่จะวัดหำควำมรุนแรงของกำรกระท ำควำมผิดและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำร
ลงโทษจ ำคุกว่ำผู้กระท ำควำมผิดจะต้องรับโทษนำนเท่ำใดจึงจะสำสมกับควำมผิดที่ได้กระท ำ  
ซึ่งสังคมยังไม่มีมำตรกำรใดๆ ที่จะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดให้ได้สัดส่วนกันอย่ำงแท้จริง  
ส่วนกำรลงโทษจ ำคุกผู้กระท ำควำมผิดบำงกรณีก็มีผลเป็นกำรข่มขู่ผู้กระท ำควำมผิดได้น้อย
เพรำะในปัจจุบันไดป้รำกฏให้เห็นอยู่เสมอว่ำนักโทษที่เพิ่งพ้นโทษออกมำจำกเรือนจ ำไดก้ลับมำ
กระท ำควำมผิดอีกซึ่งอำจเป็นเพรำะบุคคลดังกล่ำวได้เกิดควำมเคยชินกับเรือนจ ำและไม่กลัว 
ที่จะต้องกลับเขำไปอีกจึงกระท ำควำมผิดซ ้ำขึ้นมำ นอกจำกนี้กำรลงโทษจ ำคุกในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรตัดผูก้ระท ำควำมผิดออกจำกสังคมเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนั้นเนื่องจำกมีระบบ
กำรลดโทษในรูปแบบต่ำงๆ  ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดไดร้ับกำรปล่อยตัวกลับเขำสูส่ังคมก่อนครบ
ก ำหนดเสมอ ส่วนกำรลงโทษจ ำคุกเพ่ือเป็นกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมผิดนั้นแม้จะเป็น
แนวทำงที่ได้รับกำรยอมรับในวงกำรรำชทัณฑ์ทั่วไปแต่กำรแก้ไขปรับปรุงผู้กระท ำควำมผิดนั้น 
ก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่  

เนื่องจำกเรือนจ ำในประเทศไทยมีนักโทษเป็นจ ำนวนมำกจนท ำให้นักโทษล้นเรือนจ ำ   
ผู้คุมดูแลไม่ทั่วถึง ท ำให้ใช้วิธีกำรแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เหมำะสมกับผู้กระท ำควำมผิด 
เป็นรำยบุคคลนั้นเป็นไปไดย้ำก นอกจำกนี้กำรลงโทษจ ำคุกเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผู้กระท ำควำมผิด
ยังเหมำะสมที่จะน ำมำใช้กับผู้กระท ำควำมผิดบำงประเภทเท่ำนั้น ได้แก่ ผู้กระท ำควำมผิด 
โดยไม่ได้ตั้งใจโดยผิดพลำดไปหรือโดยควำมจ ำเป็นบำงอย่ำง เป็นต้นเพรำะบุคคลดังกล่ำวมิใช่
ผู้กระท ำควำมผิดโดยสันดำนจึงง่ำยที่จะปรับปรุงแก้ไข ส่วนผู้กระท ำควำมผิดที่ถูกลงโทษจ ำคุก
มำหลำยครั้งแล้วหรือเป็นอำชญำกรอำชีพ มีจิตใจชั่วร้ำยโอกำสที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูให้กลับตนเป็น
คนดีนั้นยำก ดังนั้นในปัจจุบันจึงควรที่จะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดโดยค ำนึงควำมเหมำะสมกับ
ผู้กระท ำควำมผิดแต่ละรำยอันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขผู้กระท ำควำมผิดเพ่ือให้กลับเขำสู่
สังคมและด ำเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดต้่อไป 
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3. แนวคิดเก่ียวกับการน าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าความผิด 
 
  แนวควำมคิดในกำรจ ำคุกเพ่ือเป็นกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมผิดซึ่งกระบวนกำร
ยุติธรรมพยำยำมที่จะน ำมำใช้นั้น  ปัจจุบันมีแนวควำมคิดว่ำอำจไม่สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อำจเนื่องมำจำกผู้กระท ำควำมผิดที่ต้องโทษจ ำคุกส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถ
กลับเข้ำสู่สังคมได้หลังจำกพ้นโทษ จึงกระท ำควำมผิดซ ้ำอีกแล้วกลับเขำ้ไปอยู่ในเรือนจ ำใหม่ 
ซึ่งแต่เดิมนั้นกำรลงโทษโดยใช้เรือนจ ำได้ คำดหวังว่ำจะเป็นมำตรกำรลงโทษที่มีมนุษยธรรม
และให้ประโยชน์แก่สังคมมำกกว่ำกำรลงโทษโดยกำรเฆี่ยนตีและทรมำนแบบดั้งเดิม แต่เมื่อ
ระยะเวลำผ่ำนไปควำมเชื่อมั่นในระบบเรือนจ ำเริ่มจะลดน้อยลงตำมล ำดับ ทั้งนี้เพรำะระบบ
เรือนจ ำได้สะท้อนให้เห็นผลกระทบทำงลบทั้งต่อตัวผู้กระท ำควำมผิดเอง ควำมบกพร่องทำง
บุคลิกภำพและต่อสังคมโดยส่วนรวมในหลำยประกำร   
  สังคมคำดหวังว่ำกำรลงโทษจะมีผลเป็นกำรควบคุมสังคมและควบคุมอำชญำกรรม 
กำรก ำหนดโทษตำมค ำพิพำกษำเป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรยุติธรรม และเป็น
จุดเริ่มต้นในกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมผิดในเรือนจ ำ ( Institutional Treatment) หรือ
กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิดในชุมชน (Community Based-Treatment) อันเป็นหนทำง
แทนกำรลงโทษจ ำคุกโดยเฉพำะส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดบำงรำยที่สมควรได้รับโอกำสแก้ไข
ปรับปรุงตนเองหรือสมควรจะได้รับกำรให้อภัยส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดที่ไม่เป็นอันตรำย
ร้ำยแรงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนั้น กำรปรับปรุงแก้ไขผู้กระท ำควำมผิดโดยเฉพำะที่กระท ำ
ควำมผิดโดยพลั้งพลำด หรือไม่มีสันดำนเป็นผู้ร้ำยหรือโหดเหี้ยม ให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สังคมภำยนอกได้ภำยหลังพ้นโทษจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น  แต่สังคมไม่อำจเชื่อมั่นในระบบ
เรือนจ ำได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกโดยสภำพของเรือนจ ำเองไม่เหมำะสมส ำหรับกำรแก้ไข 
นอกจำกนี้เรือนจ ำยังแยกผู้กระท ำควำมผิดออกจำกสังคม ท ำให้ยำกต่อกำรที่จะปรับตัวให้
เข้ำกับสังคมภำยหลังกำรพ้นโทษ ดังนั้น จึงเกิดควำมแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่ใช้เรือนจ ำ ( Non institutional Treatment) กำรปฏิบัติต่อ
ผู้กระท ำควำมผิดในชุมชน (Community-Based Corrections) กำรลดกำรใช้โทษจ ำคุก  
( Deinstitutionization) และกำรใช้วิธีกำรลงโทษทำงเลือกแทนกำรจ ำคุก (Alternative to 
Imprisonment )2 
  กำรควบคุมผู้กระท ำควำมผิดโดยใช้เครื่องมือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Monitoring) เป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรปฏิติต่อผู้กระท ำควำมผิดแทนกำรใช้เรือนจ ำ ซึ่งได้ถูก
                                                           

  2 นัทธี จิตสว่ำง, หลักทัณฑวิทยา: หลักการวิเคราะห์ระบบงานราชทัณฑ์, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหำนคร:มูลนิธิพิบูลสงเครำะห์กรมรำชทัณฑ์, 2540), หน้ำ 114-115. 
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คิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 และหลังจำกนั้นประมำณ 20 ปี ได้มีกำรน ำเทคโนโลยี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรควบคุมตัวผู้กระท ำควำมผิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ สหรำชอำณำจักร และ ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกโดยมีวัตถุประลงค์ เพ่ือลดจ ำนวน
ผู้ต้องขังในเรือนจ ำเป็นส ำคัญ 
  กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่ใช้เรือนจ ำ มีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1) เพื่อเป็นกำรลดควำมเสียหำยของโทษจ ำคุกระยะสั้น หรือลบรอยมลทินแก่ผู้ตอ้งขงัท่ี
กระท ำควำมผิดลหุโทษจำกกำรถูกคุมขังในเรือนจ ำ 
  2) เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้กระท ำควำมผิดได้ปรับสภำพชีวิตในชุมชนอิสระให้ดียิ่งขึ้นโดย
ผู้กระท ำควำมผิดจะได้รบัค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่ที่คอยควบคุม สอดส่องดูแล และให้ค ำปรึกษำ 
ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้กระท ำควำมผิดสำมำรถปรับตัวเองในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ตำมปกติ สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงครอบครัว  ได้อยู่ร่วมกับสมำชิก
ในครอบครัว อีกทั้งยังจะท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่กลับไปติดต่อกับสังคมในเรือนจ ำอีก 
  3) เพื่อลดควำมแออัดยัดเยียดของสถำนที่คุมขัง 
  4) เพ่ือช่วยประหยัดงบประมำณของรัฐที่ต้องน ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูผู้ต้องขัง
บำงประเภทที่ไม่จ ำเป็น เช่น ผู้กระท ำควำมผิดเล็กน้อย หรือกระท ำควำมผิดโดยพลั้งพลำดไป
หรือ ผู้ที่กระท ำควำมผิดไปเพรำะมีเหตุจ ำเป็นต่ำงๆ มิได้เกิดจำกจิตใจชั่วร้ำย 
 
4. การน าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว 
 
 หลักกำรที่ส ำคัญในกำรด ำเนินคดีอำญำตำมกระบวนกำรยุติธรรม คือต้องมีตัวจ ำเลย  
เข้ำมำสู่กระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์  และมีข้อสันนิษฐำนว่ำผู้ต้องหำหรือ
จ ำเลยไม่มีควำมผิด ซึ่งก่อนที่จะมีค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดแสดงว่ำบุคคลใดได้กระท ำควำมผิด 
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท ำควำมผิดมิได้ ดังนั้น แม้จะมีกำรกล่ำวหำบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดว่ำกระท ำผิดอำญำ โดยหลักกำรแล้วไม่ควรควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น
ให้ต้องกระท ำเช่นนั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรมีตัวจ ำเลยและเพ่ือป้องกันมิให้จ ำเลย 
ไปกระท ำผิดอีกหรือขัดขวำงกำรด ำเนินคดีโดยไปยุ่งเกี่ยวหรือท ำลำยพยำนหลักฐำนโดยมิชอบ 
หรือแม้แต่เพ่ือควำมปลอดภัยของจ ำเลยเอง และเพ่ือประกันกำรบังคับโทษ เพรำะไม่ว่ำจะเป็น
กำรสอบสวน กำรไต่สวนมูลฟ้อง กำรพิจำรณำสืบพยำน กำรพิพำกษำคดีในศำล ตลอดจน 
กำรบังคับโทษโดยรำชทัณฑ์ ล้วนแล้วแต่มีควำมจ ำเป็นต้องมีตัวจ ำเลยในกำรด ำเนินคดี 
ในทุกขั้นตอน 
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 เมื่อบุคคลต้องถูกควบคุมตัวไว้ในอ ำนำจรัฐแล้ว จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำร 
ผ่อนคลำยกำรจ ำกัดเสรีภำพในร่ำงกำยของจ ำเลยให้ได้รับอิสรภำพชั่วครำว จึงได้มีบทบัญญัติ
เรื่อง “กำรปล่อยชั่วครำว” หรือกำรประกันตัวจ ำเลยในระหว่ำงพิจำรณำคดีขึ้น เพ่ือไม่ให้จ ำเลย
นั้นต้องถูกคุมขังโดยไม่จ ำเป็นและเพื่อให้จ ำเลยได้มีโอกำสแสวงหำพยำนหลักฐำนในกำรต่อสูค้ดี
เพื่อพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ของตนได้อย่ำงเต็มที่  
  กำรปล่อยชั่วครำวจ ำเลยตำมกฎหมำยไทยมี 3 รูปแบบ คือ  

1. กำรปล่อยชั่วครำวโดยไม่มีประกัน  
2. กำรปล่อยชั่วครำวโดยมีประกัน และ 
3. กำรปล่อยชั่วครำวโดยมีประกันและหลักประกัน โดยในคดีที่มีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำง

สูงเกิน 5 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วครำวต้องมีประกัน และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้  
ในทำงปฏิบัติกำรอนุญำตให้ปล่อยชั่วครำวมักจะมีค ำสั่งอนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว 

โดยมีประกัน หรือปล่อยโดยมีประกันและหลักประกันเป็นส่วนใหญ่ เพรำะจะมองว่ำจ ำเลยอำจ
กลัวถูกยึดเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจึงไม่กล้ำหลบหนีไปก่อนกำรพิจำรณำคดี ดังนั้น
เพ่ือให้มั่นใจว่ำจ ำเลยจะไม่หลบหนี จึงแก้ไขปัญหำด้วยกำรก ำหนดอัตรำวงเงินประกันที่ตำยตัว
ตำมฐำนควำมผิด โดยมิได้พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมตัวจ ำเลยไว้ในอ ำนำจรัฐ และ
ไม่ได้ค ำนึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์แห่งคดี รำยได้ ฐำนะและควำมสำมำรถของจ ำเลย
แต่ละคน เพรำะปัจจัยต่ำงๆของแต่ละคนย่อมไม่เท่ำกัน  และท ำให้เกิดปัญหำส ำหรับจ ำเลยที่มี
ฐำนะทำงกำรเงินไม่ดีไม่สำมำรถหำประกันหรือหลักประกันมำใช้ในกำรขออนุญำตให้ปล่อย
ชั่วครำวได้  ท ำให้ต้องถูกควบคุมตัวไว้ในระหว่ำงกำรสอบสวนหรือในระหว่ำงพิจำรณำคดีโดย  
ไม่จ ำเป็น และไม่มีโอกำสไปแสวงหำพยำนหลักฐำนมำต่อสู้คดีได้อย่ำงเต็มที่ อีกทั้งหำกจ ำเลย
ไม่ได้รับอนุญำตให้ปล่อยชั่วครำวในทำงปฏิบัติก็เท่ำกับว่ำจ ำเลยต้องถูกคุมขังทั้งๆที่ยังไม่มี 
ค ำพิพำกษำว่ำเขำกระท ำควำมผิด 

ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจึงได้มีกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ มำตรำ 1083  ดังนี้ 
  มำตรำ 108   ในกำรวนิิจฉยัค ำร้องขอใหป้ล่อยชั่วครำว ต้องพิจำรณำข้อเหล่ำนี้
ประกอบ 
  (1) ควำมหนักเบำแห่งข้อหำ 

(2) พยำนหลักฐำนที่ปรำกฏแล้วมีเพียงใด 
(3) พฤติกำรณ์ต่ำง ๆ แห่งคดีเป็นอย่ำงไร 
(4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 

                                                           

  3  มำตรำ ๑๐๘ วรรคสำม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(5) ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยน่ำจะหลบหนีหรือไม่ 
(6) ภัยอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกกำรปล่อยชั่วครำวมีเพียงใดหรือไม่ 
(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยต้องขังตำมหมำยศำล ถ้ำมีค ำคัดค้ำนของพนักงำน

สอบสวน พนักงำนอัยกำร โจทก์ หรือผู้เสียหำย แล้วแต่กรณี ศำลพึงรับประกอบกำรวินิจฉัยได้ 
  เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ ำนำจสั่งให้ปล่อย
ชั่วครำวหรือศำลอำจรับฟังข้อเท็จจริง รำยงำนหรือควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนซึ่งกฎหมำย
ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวกับกำรนั้นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำสั่งค ำร้องด้วยก็ได้ 
  ในกำรอนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว เจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ ำนำจสั่งให้ปล่อยชั่วครำวหรือศำลจะ
ก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วครำวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้น
ยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบหรือจ ำกัด
กำรเดินทำงของผู้ถูกปล่อยชั่วครำวก็ได้  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันกำรหลบหนี หรือภัยอันตรำย หรือ
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น แต่ถ้ำผู้ถูกปล่อยชั่วครำวมีอำยุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้น
ยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติกำรณ์ที่อำจเป็นภัยต่อบุคคลอื่น  
อย่ำงร้ำยแรง หรือมีเหตุสมควรประกำรอื่น 
  จะเห็นได้ว่ำกำรน ำอุปกรณ์ติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับกำรปล่อยชั่วครำวจ ำเลย 
แทนกำรหำประกันหรือหลักประกันมำให้ศำลเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของจ ำเลยที่ไม่สำมำรถ 
หำหลักประกันมำได้ เป็นกำรยืนยันถึงสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยุติธรรมที่รัฐได้จัดหำให้กับ
ประชำชน เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำในระหว่ำงกำรสอบสวนในชั้ นพนักงำนสอบสวนหรือ 
ในชั้นพิจำรณำของศำลหำกผู้ต้องหำหรือจ ำเลยไม่รับรับอนุญำตให้ปล่อยตัวชั่วครำวก็จะถูกขัง
อยู่ในเรือนจ ำ ซึ่งโดยหลักกำรแล้วผู้ยังมิได้ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกย่อมไม่ควรอยู่ใน
เรือนจ ำเดียวกันกับนักโทษ แต่โดยควำมเป็นจริงแล้วคงมีแต่เพียงกำรแยกแดนของผู้ต้องขัง
เท่ำนั้น  
 
5. การรอการลงโทษ การรอการก าหนดโทษ และเงื่อนไขการคุมประพฤติ 
 
 กำรรอกำรก ำหนดโทษหรือกำรรอกำรลงโทษเป็นมำตรกำรที่ศำลหยิบน ำมำใช้เพ่ือเป็น
กำรหลีกเลี่ยงโทษจ ำคุกระยะสั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่จ ำเลยซึ่งศำลพิพำกษำว่ำมีควำมผิด
และก ำหนดโทษระยะสั้น แต่อย่ำงไรก็ดี กำรที่ศำลจะพิจำรณำใช้ดุลยพินิจในกำรรอกำรก ำหนด
โทษหรือรอกำรลงโทษนั้น ศำลควรค ำนึงถึงผลดีและผลเสียอันเกิดจำกกำรใช้ดุลยพินิจรอกำร
ก ำหนดโทษและรอกำรลงโทษให้แก่จ ำเลยด้วย  เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี 
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ศำลก็อำจจะรอกำรก ำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษจ ำคุกแก่ผู้กระท ำผิดที่มีลักษณะเข้ำหลักเกณฑ์
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ในมำตรำ 564 ซึ่งบัญญัติว่ำ  
  มำตรำ 56  ผู้ใดกระท ำควำมผิดซึ่งมีโทษจ ำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศำลจะ
ลงโทษจ ำคกุไมเ่กนิห้ำปีไมว่ำ่จะลงโทษปรบัดว้ยหรอืไมก่็ตำมหรอืลงโทษปรับ ถำ้ปรำกฏว่ำผู้นัน้ 
  (1) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกมำกอ่น หรือ 
  (2) เคยรับโทษจ ำคุกมำก่อนแต่เปน็โทษส ำหรบัควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือ
ควำมผดิลหุโทษ หรือเปน็โทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดือน หรือ 
  (3) เคยรับโทษจ ำคุกมำก่อนแต่พ้นโทษจ ำคุกมำแลว้เกนิกวำ่ห้ำปี แล้วมำกระท ำ
ควำมผดิอกี โดยควำมผดิในครั้งหลังเป็นควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหโุทษ 
  และเมื่อศำลได้ค ำนึงถงึอำยุ ประวัติ ควำมประพฤติ สติปัญญำ กำรศึกษำอบรม สุขภำพ 
ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภำพควำมผิด หรือกำรรู้สึกควำมผิด 
และพยำยำมบรรเทำผลร้ำยที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรำนีแล้ว ศำลจะพิพำกษำว่ำผู้นั้นมี
ควำมผิดแต่รอกำรก ำหนดโทษหรือก ำหนดโทษแต่รอกำรลงโทษไว้ ไม่ว่ำจะเป็นโทษจ ำคุกหรือ
ปรับอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งสองอย่ำง เพ่ือให้โอกำสกลับตัวภำยในระยะเวลำที่ศำลจะได้
ก ำหนดแต่ต้องไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่ศำลพิพำกษำ โดยจะก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมควำมประพฤติ
ของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 
  เงื่อนไขเพื่อคุมควำมประพฤติของผู้กระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่ง ศำลอำจก ำหนด 
ข้อเดียวหรือหลำยข้อตำมควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี ้
  (1) ใหไ้ปรำยงำนตวัต่อเจ้ำพนักงำนที่ศำลระบไุวเ้ป็นครั้งครำว เพ่ือเจ้ำพนกังำนจะได้
สอบถำม แนะน ำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตำมที่เห็นสมควรในเรื่องควำมประพฤติและกำร
ประกอบอำชีพ หรือจัดให้กระท ำกิจกรรมบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ 
  (2) ให้ฝกึหดัหรือท ำงำนอำชีพอันเปน็กิจจะลกัษณะ 
  (3) ให้ละเวน้กำรคบหำสมำคมหรือกำรประพฤติใดอนัอำจน ำไปสู่กำรกระท ำควำมผดิ
ในท ำนองเดียวกนัอีก 
  (4) ใหไ้ปรบักำรบ ำบัดรักษำกำรติดยำเสพติดให้โทษ ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือ
จิตใจ หรือควำมเจบ็ปว่ยอย่ำงอื่น ณ สถำนทีแ่ละตำมระยะเวลำทีศ่ำลก ำหนด 
  (5) ให้เข้ำรบักำรฝึกอบรม ณ สถำนที่และตำมระยะเวลำที่ศำลก ำหนด 
  (6) หำ้มออกนอกสถำนที่อยู่อำศัย หรือหำ้มเข้ำในสถำนที่ใดในระหว่ำงเวลำที่ศำล
ก ำหนด  ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสห์รืออปุกรณอ์ื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบหรือจ ำกัด
กำรเดินทำงด้วยกไ็ด ้
                                                           

  4 มำตรำ ๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 
๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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  (7) ให้ชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนหรอืเยียวยำควำมเสียหำยโดยวธิีอืน่ให้แก่ผู้เสียหำยตำมที่
ผู้กระท ำควำมผดิและผู้เสียหำยตกลงกนั 
  (8) ใหแ้กไ้ขฟ้ืนฟูหรอืเยียวยำควำมเสยีหำยทีเ่กดิแกท่รัพยำกรธรรมชำต ิหรือ
สิ่งแวดลอ้ม หรือชดใช้ค่ำเสียหำยเพื่อกำรดงักล่ำว 
  (9) ให้ท ำทัณฑ์บนโดยก ำหนดจ ำนวนเงนิตำมทีศ่ำลเหน็สมควรว่ำจะไม่กอ่เหตุร้ำย หรือ
ก่อให้เกดิภยันตรำยแก่บคุคลอื่นหรือทรัพย์สิน 
  (10) เงื่อนไขอื่น ๆ ตำมที่ศำลเห็นสมควรก ำหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกนัมิให้
ผู้กระท ำควำมผดิกระท ำหรอืมีโอกำสกระท ำควำมผิดขึน้อีก หรือเงื่อนไขในกำรเยียวยำ
ผู้เสียหำยตำมที่เห็นสมควร 
  เงื่อนไขตำมทีศ่ำลได้ก ำหนดตำมควำมในวรรคสองนัน้ ถำ้ภำยหลังควำมปรำกฏแกศ่ำล
ตำมค ำขอของผูก้ระท ำควำมผิด ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผู้นัน้ ผู้อนุบำลของผูน้ั้น พนักงำน
อัยกำรหรือเจำ้พนักงำนว่ำพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวแก่กำรควบคุมควำมประพฤติของผู้กระท ำควำมผิด
ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศำลเห็นสมควรศำลอำจแกไ้ขเพ่ิมเตมิหรอืเพิกถอนขอ้หนึ่งขอ้ใดเสียก็ได้ 
หรือจะก ำหนดเงื่อนไขข้อใดตำมทีก่ล่ำวในวรรคสองที่ศำลยังมิได้ก ำหนดไว้เพิ่มเติมขึน้อีกกไ็ด ้
หรือถ้ำมีกำรกระท ำผดิทัณฑ์บนให้น ำบทบญัญตัิมำตรำ 47 มำใช้บงัคับโดยอนุโลม 
  โดยในมำตรำ 56 วรรคสำม (6) ให้อ ำนำจศำลในกำรก ำหนด ห้ำมออกนอกสถำนที่อยู่
อำศัย หรือห้ำมเข้ำในสถำนที่ใดในระหว่ำงเวลำที่ศำลก ำหนด  ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบหรือจ ำกัดกำรเดินทำงด้วยก็ได้เพื่อเป็นกำรแก้ไขฟ้ืนฟู 
หรือป้องกันมิให้ผู้กระท ำควำมผิดกระท ำหรือมีโอกำสกระท ำควำมผิดขึ้นอีก เป็นมำตรกำรใน
กำรพิพำกษำรอกำรลงโทษ และก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมควำมประพฤติจ ำเลยไว้ 
 
6.  การเปลี่ยนวิธีการจ าคุกโดยไม่ใช้เรือนจ า  
 
  เนื่องจำกปัจจุบันเรือนจ ำมีสภำพที่แออัดไม่ได้สัดส่วนกับจ ำนวนของผู้ซึ่งต้องขังหรือ
ต้องจ ำคุก และไม่เหมำะสมกับสภำพของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจ ำคุกบำงลักษณะ ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้ต้องขังหรือต้องจ ำคุกได้รับกำรปฏิบัติที่เหมำะสม จึงมีกำรปรับปรุงวิธีกำรขังและจ ำคุก 
โดยก ำหนดวิธีกำรหรือ สถำนที่ในกำรขังหรือจ ำคุกนอกเรือนจ ำให้เหมำะสมกับสภำพของ
ผูต้้องขังหรือต้องจ ำคุกในแต่ละลักษณะ ตำมที่แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ  มำตรำ 89/25  โดยมีบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

                                                           

  5 มำตรำ ๘๙/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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  มำตรำ 89/2 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น เมื่อพนักงำนอัยกำร ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ หรือ 
เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จัดกำรตำมหมำยจ ำคุกร้องขอ หรือเมื่อศำลเห็นสมควร ศำลจะมีค ำสั่งให้
จ ำคุกผู้ซึ่งต้องจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดที่ได้รับโทษจ ำคุกมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ
ก ำหนดโทษตำมที่ระบุไว้ในหมำยศำลที่ออกตำมค ำพิพำกษำนั้น หรือไม่น้อยกว่ำสิบปี ในกรณี
ต้องโทษจ ำคุกเกินสำมสิบปีขึ้นไป หรือจ ำคุกตลอดชีวิต โดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
ก็ได้ 
  (1) ให้จ ำคุกไว้ในสถำนที่อื่นตำมทีบุ่คคลดังกล่ำวร้องขอหรือตำมทีศ่ำลเห็นสมควร
นอกจำกเรือนจ ำหรือสถำนที่ที่ก ำหนดไว้ในหมำยจ ำคุก  ทั้งนี้ ลักษณะของสถำนทีด่ังกลำ่วให้
เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องก ำหนดวิธกีำรควบคุมและมำตรกำรเพ่ือป้องกนั 
กำรหลบหนีหรือควำมเสียหำยที่อำจเกดิขึน้ดว้ย 
  (2) ให้จ ำคุกไว้ในเรือนจ ำหรอืสถำนทีท่ี่ก ำหนดไว้ในหมำยจ ำคุกหรือสถำนที่อืน่ 
ตำม (1) เฉพำะวนัที่ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
  (3) ให้จ ำคุกโดยวธิีกำรอืน่ทีส่ำมำรถจ ำกดักำรเดินทำงและอำณำเขตของผูน้ั้นได้ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
  ในกำรพิจำรณำของศำลตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลค ำนึงถงึฐำนควำมผิด ควำมประพฤติ 
สวัสดิภำพของผู้ซึง่ตอ้งจ ำคกุ ตลอดจนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของผู้เสียหำยและสังคม
ด้วย  ทั้งนี้ ใหศ้ำลด ำเนินกำรไต่สวนหรอืสอบถำมผู้เสียหำย เจ้ำพนักงำนที่เกี่ยวข้องตำม 
หมำยจ ำคกุ พนกังำนฝ่ำยปกครอง หรือต ำรวจในท้องทีน่ั้น หรือผูซ้ึ่งศำลเห็นว่ำมีสว่นเกี่ยวข้อง 
  ค ำสั่งของศำลตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จัดกำรตำมหมำยนั้น 
เป็นผู้มีหน้ำทีแ่ละรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง และให้น ำควำมในมำตรำ 89/1 วรรคสี่ 
มำใช้บังคบัโดยอนโุลม 
  มำตรำ 89/2 (3) แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย ได้มีกำร
ก ำหนดให้ ขังนักโทษหรือจ ำเลยนอกเรือนจ ำได้ภำยในเวลำที่ศำลก ำหนด โดยสถำนที่ขังต้อง
ไม่ใช่สถำนีต ำรวจหรือ สถำนที่ควบคุมผู้ต้องหำของพนักงำนสอบสวน อีกทั้งต้องมีกำรควบคุม
และมำตรกำรปอ้งกนักำรหลบหนอีย่ำงเหมำะสมด้วย ส่วนผู้มีอ ำนำจร้องขอเปลี่ยนสถำนทีก่กัขงั 
ได้แก่ พนักงำนอัยกำร ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ เจ้ำพนักงำนจัดกำรตำมหมำยขัง หรือเมื่อศำล
เห็นสมควร โดยต้องแสดงเหตุจ ำเป็นในกำรร้องขอดังกล่ำวต่อ  ศำล และภำยหลังมีค ำสั่ง 
หำกผู้ต้องหำหรือจ ำเลยมีพฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลงในทำงไม่ดีหรือขัดค ำสั่งข้อปฏิบัติใด  ๆ  
ของเจ้ำพนักงำน ศำลมีอ ำนำจเปลี่ยนค ำสั่งให้น ำไปคุมขังในเรือนจ ำก็ได้ กำรพิจำรณำเปลี่ยน
วิธีกำรหรือสถำนที่จ ำคุกของผู้กระท ำควำมผิดให้ศำลค ำนึงถึง ฐำนควำมผิด ควำมประพฤติ 
สวัสดิภำพของผู้กระท ำควำมผิดสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของผู้เสียหำยหรือสังคมด้วย 
เพรำะหำกผู้กระท ำควำมผิดมีพฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นอันตรำยต่อสังคม 
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หรือผู้เสียหำย ศำลมีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้น ำตัวไปจ ำคุกในเรือนจ ำก็ได้  
  แนวทำงในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้กระท ำควำมผิดที่จะมี
สิทธิเปลี่ยนจำกกำรจ ำคุกในเรือนจ ำเป็นสถำนที่อื่น เป็นกำรกลั่นกรองขั้นสุดท้ำยส ำหรับกำร
เปิดโอกำสให้กับผู้กระท ำควำมผิดซึง่จ ำคุกในเรือนจ ำกลับคืนสู่สังคม โดยศำลต้องพิจำรณำอย่ำง
ระมัดระวังและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมทั้งกับผู้กระท ำควำมผิด ผู้เสียหำยและสังคมมำกที่สุด 
โดยมุ่งเน้นไปที่กำรท ำให้สังคมปลอดภัยจำกตัวผู้กระท ำควำมผิดและทำงกลับกันผู้กระท ำ
ควำมผิดสำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อีกทั้งกำรใช้ดุลพินิจของศำลยังต้องพิจำรณำประกอบกับ
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎกระทรวง 
  ซึ่งกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ ำคุกโดยวิธีกำรอื่นที่สำมำรถจ ำกัดกำร
เดินทำงและอำณำเขต พ.ศ. 2556 ได้ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนซึ่งได้แก่ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ หรือ
เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่จัดกำรตำมหมำยจ ำคุก สำมำรถยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อขอให้มีกำรจ ำกัดกำร
เดินทำงและอำณำเขตแก่ผู้ต้องจ ำคุกได้ โดยให้ค ำนึงถึงเหตุจ ำเป็นซึ่งรวมถึงเหตุที่ผู้ซึ่งต้องจ ำคุก
จะถึงอันตรำยแก่ชีวิตถำ้ต้องจ ำคุก ผู้ซึ่งต้องจ ำคุกจ ำเป็นต้องเลี้ยงดบูิดำ มำรดำ สำมี ภริยำ หรือ
บุตร ซึ่งพ่ึงตนเองไม่ได้ ผู้ซึ่งต้องจ ำคุกเจ็บป่วยและต้องได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อ ง และผู้ซึ่ง
ต้องจ ำคุกมีเหตุควรได้รับกำรทุเลำกำรบังคับให้จ ำคุกด้วยเหตุอื่น ๆ และเจ้ำพนักงำนผู้ร้องขอ
อำจเสนอเงื่อนไขห้ำมมิให้ออกนอกเคหสถำนหรอืสถำนที่อื่นใดในช่วงเวลำที่ก ำหนด ร่วมกับกำร
ใช้อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ได้  ในระยะแรกได้มีกำรควบคุมผู้ต้องโทษด้วยกำรใช้ก ำไ ล
อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องโทษ 4 กลุ่ม6 คือ  
 (1) ผู้ต้องขังชรำ หรือป่วยเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้ำย ไตวำยเรื้อรัง มะเร็งระยะสุดท้ำย 
หำกจ ำคุกต่อไปต้องเสียชีวิตและต้องออกไปรับกำรรักษำ เช่น ฟอกไตหรือฉำยรังสีทุกสัปดำห์  
 (2) ผู้ต้องขังที่ต้องออกไปดูแลลูกและภรรยำ หรือพ่อแม่ที่แก่ชรำ ไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ตัวเองได้  
 (3) ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเรื้อรังและต้องเข้ำรับกำรรักษำต่อเนื่อง  
 (4) กลุ่มนักโทษที่มีเหตุทุเลำกำรลงโทษ เช่น คลอดบุตร วิกลจริต 
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

เนื่องจำกปัจจุบันกระบวนกำรยุติธรรมของไทยได้มีกำรน ำอุปกรณ์ติดตำมตัว
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ทั้งในขั้นตอนของกำรปล่อยตัวชั่วครำวแล้ว โดยศำลซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจในกำร
ปล่อยตัวชั่วครำวจะใช้ดุลพินิจ ทั้งนี้ก็เพ่ือใช้เป็นมำตรกำรในกำรยับยั้งกำรหลบหนีของจ ำเลย 
                                                           

  6 กระทรวงยุติธรรม, “Electronic Monitoring กำรน ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับ
ผู้กระท ำควำมผิดในประเทศไทย”. วารสารยุติธรรม 13,4 ,2556, หน้ำ 22-25. 
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เป็นทำงเลือกให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยได้สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ โดยไม่ต้องถูกขัง
ในระหว่ำงกำรสอบสวนในชั้นพนักงำนสอบสวนหรือในชั้นพิจำรณำของศำล 
 ในส่วนของกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรก ำหนดโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ปัจจุบัน
ศำลได้สั่งใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์กับจ ำเลยควบคู่กับกำรคุมควำมประพฤติ ซึ่งโดยปกติใช้ในฐำน
ควำมผิดต่ำงๆกัน เช่น คดีเสพยำเสพติดฯ, พระรำชบัญญัติอำวุธปืน ฯ คดีลักทรัพย์ ขับรถ
ประมำท เป็นต้น ส่วนเงื่อนไขและระยะเวลำในกำรใช้เครื่องมือก็แตกต่ำงกัน ทั้งกำรห้ำมออก
นอกที่พักอำศัยตำมก ำหนดระยะเวลำ , กำรห้ำมเข้ำเขตพ้ืนที่ก ำหนด กำรจ ำกัดควำมเร็วในคดี
ขับรถประมำท ฯลฯ ซึ่งมีควำมหลำกหลำยกันในแต่ละศำล  
 แนวคิดกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่ใช้เรือนจ ำมำใช้  ปรำกฎตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 89/2 เป็นหลักกฎหมำยที่ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติ 
ต่อผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่ใช้เรือนจ ำ แต่บทบัญญัติมำตรำดังกล่ำวก ำหนดให้กระท ำได้ต่อเมื่อ
ผู้กระท ำควำมผิดได้จ ำคุกมำแล้วบำงส่วน กล่ำวคือผู้กระท ำควำมผิดต้องเข้ำไปรับสภำพที่  
ไม่พึงประสงค์ภำยในเรือนจ ำ เข้ำไปเรียนรู้คุณลักษณะทำงด้ำนลบในกำรเป็นอำชญำกรภำยใน
เรือนจ ำแล้ว ก่อนที่จะถูกปล่อยออกมำซึ่งไม่ใช่บทบัญญัติที่ให้ศำลใช้มำตรกำรลงโทษอย่ำงอื่น
โดยไม่ใช้เรือนจ ำต้องแต่ชั้นมีค ำพิพำกษำ และเนื่องจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวคล้ำยกับกำรพักกำร
ลงโทษ จึงมีกำรนิยมใช้กำรพักกำรลงโทษมำกกว่ำ เนื่องจำกผู้ต้องขังจะได้รับกำรปล่อยออกตัว
ออกมำสู่สังคมโดยไม่มีกำรจ ำกัดเสรีภำพในสถำนที่อื่นอีก  
 ซึ่งข้อดีของกำรน ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับผู้กระท ำควำมผิดในประเทศไทย
นอกจำกจะช่วยให้ลดจ ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ ำ อันส่งผลให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำผู้ต้องขัง  
ล้นเรือนจ ำ ซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำให้ยำกต่อกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับกลำยเป็นคนดี ยังส่งผลดี
อีกหลำยประกำร ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่หำกผู้กระท ำควำมผิดที่ไม่รุนแรงหรือมิใช่อำชญำกรโดยสันดำน กำรที่ไม่
ต้องอยุ่ในเรือนจ ำจะช่วยลดปัญหำกำรเรียนรู้ควำมเป็นอำชญำกรซึ่งมีผลท ำให้กระท ำผิดซ้ ำและ
รุนแรงมำกขึ้นกว่ำเดิม รวมถึงปัญหำที่สังคมไม่ยอมรบัคนที่ติดคุกออกไปอยู่ร่วมในสังคม อันเปน็
ปัญหำที่จะท ำให้ผู้กระท ำผิดกลับเข้ำมำอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงปกติสุขได้ยำกล ำบำก อีกทั้งก็จะ
เป็นกำรให้สมำชิกในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลควำมประพฤติของผู้กระท ำผิดในขณะที่ 
ถูกจ ำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัยได้อีกด้วย 
 2) หำกผู้กระท ำควำมผิดเป็นหญิงได้กระท ำควำมผิดขณะที่มีครรภ์หรือมีบุตรที่อยู่ใน  
วัยพ่ึงพิง หรือผู้กระท ำผิดที่เป็นเยำวชนหญิง ได้รับกำรจ ำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัยจะช่วย  
ลดผลกระทบที่เกิดจำกกำรจองจ ำผู้กระท ำผิดหญิงในเรือนจ ำทั้งเรื่องของสุขภำวะทำงเพศ 
ควำมเป็นอยู่และกำรเจริ ญเติบโตของบุตร รวมทั้งจะช่วยสร้ำงควำมสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว
กรณีที่หญิงนั้นมีบุตรในวัยพ่ึงพิงที่จะได้รับกำรเลี้ยงดูให้ควำมรักควำมอบอุ่นจำกมำรดำของตน  
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  3) เมื่อพิจำรณำจำกลักษณะกำรกระท ำควำมผิดแล้ว กำรกระท ำควำมผิดของบำงกรณี
ไม่เหมำะสมที่จะคุมประพฤติแบบธรรมดำ ซึ่งมีวิธีกำรควบคุมอย่ำงไม่เข้มงวดอันท ำให้สังคม
รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือไม่เกรงกลัวที่จะกระท ำควำมผิดบำงอย่ำงเหล่ำนั้น กำรจ ำกัดเสรีภำพไว้ใน
ที่อยู่อำศัยซึ่งเป็นมำตรกำรลงโทษที่ใช้ส ำหรับกรณีที่ศำลเห็นว่ำ กำรกระท ำนั้นหำกจะใช้โทษ
จ ำคุกก็จะเป็นกำรรุนแรงจนเกินไป แต่หำกใช้กำรคุมประพฤติธรรมดำก็จะเบำจนเกินไป ไม่ได้
สัดส่วนกับลักษณะของกำรกระท ำควำมผิด ดังนั้น กำรใช้มำตรกำรลงโทษโดยกำรจ ำกัดเสรีภำพ
ไว้ในที่อยู่อำศัยจะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจและควำมปลอดภัยให้เกิดแก่สังคม อันจะท ำให้
ประชำชนและสังคมเชื่อมั่นในระบบกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  
  4) ช่วยประหยัดงบประมำณในกำรดูแลผู้กระท ำผิดในกรณีที่มีกำรจ ำคุกไว้ในเรือนจ ำ 
ซึ่งมีกำรใช้งบประมำณเป็นจ ำนวนมำกทั้งในเรื่องค่ำอำหำร ค่ำเสื้อผ้ำ หรือค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอื่น  
ท่ีรัฐต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้เป็นจ ำนวนปีละหลำยล้ำนบำท 
   จะเห็นได้ว่ำส ำหรับหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่ศำลจะพิจำรณำใช้กำรเครื่องอิเล็กทรอนกิส์
แทนกำรใช้กำรจ ำคุกในเรือนจ ำำ ศำลต้องพิจำรณำถึงประเภทของผู้กระท ำผิด ลักษณะของ 
ฐำนควำมผิดและระยะเวลำที่จะสั่งให้จ ำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัย  หรือกำรคุมประพฤติ  
โดยหลักแล้ว กรณีควำมผิดที่จะถือว่ำร้ำยแรงหรือไม่ ควรเปิดโอกำสให้เป็นดุลพินิจของศำล  
แต่หำกให้ดุลพินิจโดยไม่มขีอบเขต อำจจะไม่เกิดผลดีต่อผู้เสียหำยและสังคม ก่อนที่ศำลจะสั่งให้
ก ำหนดให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ควรมีกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ
อำชญำกรรมไว้ให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะน ำมำสถิติมำประกอบกำรพิจำรณำคดี ส ำหรับกำรพิจำรณำ
คดีของศำลก่อนที่ศำลจะสั่งให้ใช้มำตรกำรลงโทษโดยกำรจ ำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัยหรือ
มำตรกำรคุมประพฤติ ศำลต้องพิจำรณำรำยงำนกำรสืบเสำะก่อนกำรพิพำกษำ อันประกอบไป
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท ำควำมผิดและลักษณะของกำรกระท ำควำมผิด ได้แก่  
  1) ข้อมูลของผู้กระท ำควำมผิด ได้แก่ ประวัติภูมิหลังกำรกระท ำควำมผิด หรือสถิติ
อำชญำกรรมที่จัดท ำขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม  
  2) ลักษณะของกำรกระท ำควำมผิด เพ่ือจะทรำบสำเหตุหรือควำมรุนแรงของกำร
กระท ำผิด รวมถึงพยำนบุคคลและพยำนแวดล้อมทีจ่ะบ่งบอกถึงเหตจุูงใจในกำรกระท ำควำมผิด  
  3) สถำนที่ที่ใช้ในกำรควบคุม เพื่อที่ศำลจะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของที่อยู่อำศยั
ของผู้กระท ำผิด  
  4) ผลกระทบต่อผู้เสียหำยหรือสังคม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้เสียหำย
ด้วย และข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ  
  5) ควำมยินยอมของผู้กระท ำผิดที่จะถูกจ ำกัดเสรีภำพไว้ในที่อยู่อำศัย 
   โดยกำรพิจำรณำนั้น ศำลต้องค ำนึงถึงสถำนที่ที่เป็นที่อยู่อำศัยของของผู้กระท ำควำมผดิ
ก่อนที่จะมีกำรสั่งให้ใช้กำรจ ำกัดเสรีภำพไว้โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งต้องหำมำตรกำร
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ป้องกันกำรหลบหนีมำประกอบกำรสั่งให้จ ำกัดเสรีภำพไว้ด้วย กรณีผู้กระท ำผิดละเมิดหรือ 
ฝ่ำฝืนเงื่อนไข ศำลสำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนค ำสั่งแล้วสั่งให้จ ำคุกผู้กระท ำผิดไว้ในเรือนจ ำได้ 
อีกทั้ งกำรน ำ เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์มำใช้และให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ผู้กระท ำผิดควรจะเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้
เครื่องมือดังกล่ำวหรือไม่ ให้ศำลพิจำรณำถึงสถำนะของผู้กระท ำควำมผิดเป็นรำยกรณีไป 
นอกจำกนี้ กำรแก้ไขดัดแปลง หรือท ำลำยเครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และหลบหนีไปจำกที่
อยู่อำศัย ควรก ำหนดให้มีควำมรับผิดทำงอำญำด้วย 
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