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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการก าหนดมาตรการลงโทษรูปแบบอ่ืน
แทนการจ าคุกผู้กระท าผิดหญิงในเรือนจ า โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส ทั้งยังน าข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (Bangkok Rules) เนื่องด้วย
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าและด้วยลักษณะเฉพาะทางเพศสภาพ ที่มีความละเอียดต่างจากเพศชายและมี
สภาวะทางอารมณ์ที่มีผลมาจากเพศสภาพเฉพาะเหล่านั้น บทบาททางสังคม ครอบครัวของผู้หญิงที่ต้องดูแล
บุตรและครอบครัว อีกทั้งลักษณะของเรือนจ าที่สร้างไว้เพื่อจองจ าอาชญากรที่กระท าความผิดร้ายแรง การ
น าผู้กระท าผิดหญิงจ าคุกในเรือนจ าส่งผลกระทบในด้านลบต่อผู้กระท าความผิดหญิงมากกว่าผลดีและยัง
ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและบุตรของผู้กระท าผิดหญิงอีกด้วย 
 จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย  ได้ก าหนดการลงโทษแก่
ผู้กระท าความผิดเพียง 5 ประการซึ่งมีความแตกต่างจากกฎหมายประเทศอังกฤษ โดยมีมาตรการในการ
ลงโทษในชุมชน (Community Sentence) และกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการลงโทษโดยใช้มาตรการลงโทษ
ระดับกลาง (Intermidiate punishment)โดยใช้การลงโทษโดยการคุมประพฤติแบบเข้ม ( Intensive 
Supervision Probation) เป็นต้น และอีกประเทศคือฝร่ังเศส ได้มีการลงโทษโดยการจ ากัดเสรีภาพในที่อยู่
อาศัยโดยใช้เคร่ืองควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กัน เพื่อเปิดช่องในการให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการลงโทษ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่ผู้กระท าความผิด อีกทั้งยังให้ดุลยพินิจแก่ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดยการ
น ารูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่การจ าคุกในเรือนจ า  ดังนั้น เมื่อพิจารณาร่วมกับแนวคิดตามข้อก าหนด
สหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท า
ความผิดหญิงบางประเภท จึงควรปรับและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายไทย เพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจใน
การลงโทษผู้กระท าผิดหญิงโดยน ารูปแบบการลงโทษอ่ืนมาใช้ส าหรับผู้กระท าผิดหญิงที่กระท าความผิด
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เล็กน้อย และกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง มิใช่อาชญากรโดยสันดาน ผู้กระท าผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรที่
อยู่ในวัยพึ่งพิง และผู้กระท าผิดหญิงที่เป็นเยาวชน  อาทิเช่น การคุมประพฤติแบบเข้ม (Intensive Supervision 
Probation)1 การคุมประพฤติแบบท าให้ตกใจกลัว (Shock Probation) การใช้ค่ายทหาร (Boot camp) การ
ท างานบริการสังคม (Community Service) การสอดส่องโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Monitoring) เป็นต้น 
 

1.  บทน า 
 ประเทศไทยในปัจจุบันประสบปัญหาพื้นฐานในงานราชทัณฑ์คือ ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า เจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอ การบังคับโทษจึงไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้นทางที่บริหารจัดการเป็นระบบสายพานแบบต่างฝ่ายต่างท างานแยกส่วน 
ไม่ร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ2  การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย 
ก่อให้เกิดผู้ต้องหาล้นเรือนจ าและปัญหาอีกหลายประการในการบริหารงานราชทัณฑ์3 ซึ่งท าให้เรือนจ าหรือ
คุกเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ที่ต้องรับผู้ต้องขังมากเกินกว่าก าลังที่จะรับได้ โดยแท้จริงปัญหานี้
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดมิใช่ปัญหาของแต่เฉพาะกรม
ราชทัณฑ์ฝ่ายเดียวที่ต้องแก้ปัญหาเพียงล าพัง4 
 ตามที่ได้ศึกษาปัญหาจ านวนผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย สาเหตุที่ท าให้ปัญหาผู้ต้องขังหญิงล้น
เรือนจ า อันเป็นผลมาจากระบบงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังเป็นการลงโทษให้เป็นที่สาสมและท า
ให้ผู้กระท าความผิด เข็ดหลาบ ถือเป็นทัศนคติไปในทางลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทน ซึ่งไม่ได้
ค านึงถึงการลงโทษเพื่อเป็นไปในทางแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด ประกอบกับสาเหตุที่ส าคัญมากประการ
หนึ่ง คือประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ าคุก ที่ท าให้อ านาจศาลในการใช้ดุลยพินิจ
ในการเลือกโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละคน โดยค านึงถึงภูมิหลังประวัติการกระท าความผิด 
ทั้งนี้ กรณีของผู้กระท าความผิดที่เป็นเพศหญิงจะมีลักษณะเพศสภาพ (Gender) ที่มีความละเอียดอ่อนต่าง
จากเพศชาย ตลอดจนมีสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลมาจากเพศสภาพที่มีความเฉพาะเหล่านั้น รวมถึงมี
ภาระหน้าที่ทางสังคมที่ต้องท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ตนเองคลอดออกมา ประกอบกับสภาพ

                                                           
1 Paul F. Cromwell and Rolando v. del Carmen. (1999). Community-based Corrections. pp. 256-260. 
2  ธานี วรภัทร์ ก, วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน

, 2554), น. 158.   
3  วสันต์  บุญประจักษ,์  มาตรการลงโทษผู้กระท าผิดหญงิในคดีอาญา,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์, 2557),  น. 1.   
4  อ้างแล้ว  เชิงอรรถที่ 2, น. 158. 
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เรือนจ าที่ออกแบบไว้เพื่อจ าคุกผู้กระท าความผิดที่เป็นอาชญากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อจ าคุกผู้กระท าผิดที่เป็นเพศหญิง 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องการให้
มีการทบทวนการปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่น าไปสู่การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ต้องขัง
หญิงซึ่งไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อผู้หญิงเอง แต่ยังมีผลกระทบต่อครอบครัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็ก
อีกด้วย  
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่ียงโทษผู้กระท าความผิดในเรือนจ า 
 การลงโทษโทษจ าคุกในเรือนจ าไม่ได้เหมาะสมแก่ผู้กระท าความผิดทุกคน จึงได้ศึกษาค้นคว้า
เพื่อน าแนวคิดมาปรับใช้กับผู้กระท าความผิดบางประเภทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
อย่างแท้จริง5 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ  มีดังต่อไปนี้ 
  2.1.1  เพื่อเป็นการตอบแทนหรือเป็นการแก้แค้น การตอบแทนหรือแก้แค้นนี้เป็นวัตถุประสงค์
ของการลงโทษที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล รูปแบบของการลงโทษจะมีลักษณะรุนแรง เช่นการตัดอวัยวะ การ
เฆี่ยนตี การทรมานด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น โดยถือหลักการที่ว่าผู้ใดกระท าผิดต่อบุคคลอ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อนได้รับความเสียหาย บุคคลนั้นก็ต้องได้รับผลตอบแทนให้สาสมกับการกระท าของตน เช่น บุคคล
ใดท าร้ายบุคคลอ่ืนจนต้องสูญเสียดวงตา บุคคลนั้นก็จะต้องถูกฝ่ายที่สูญเสียดวงตาท าร้ายจนสูญเสียดวงตา
ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสมัยโบราณถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่ายแล้ว ซึ่งเป็น
ที่มาของค ากล่าวที่ว่า An eye for eye, a tooth for a tooth หรือตาต่อตาฟันต่อฟัน 
  2.1.2  การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ หลักตามวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ จะค านึงถึง
เพียงผลของการลงโทษต่อตัวผู้กระท าความผิดเท่านั้น ประโยชน์วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อเป็นการ
ข่มขู่ มี 2 ประการ คือ  
 1) มีผลต่อตัวผู้กระท าความผิดโดยตรง ส่งผลให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเข็ดหลาบเกรงกลัว
ไม่กล้ากลับมากระท าความผิดอีก 
 2) เพื่อให้สังคมเห็นตัวอย่างว่าเมื่อกระท าผิดแล้วจะต้องได้รับโทษอย่างไร เพื่อ ให้เกิดผล
ในทางยับยั้งชั่งใจไม่กล้ากลับมากระท าความผิดเช่นน้ันอีก  

                                                           
5 ธานี วรภัทร์ ข,  หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพวิ์ญญูชน, 2533), น. 

31, วสันต์  บุญประจักษ์,  มาตรการลงโทษผู้กระท าผดิหญิงในคดอีาญา, (กรุงเทพมหานคร:      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  
2557), น. 12.  
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 การข่มขู่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความกลัวการถูกลงโทษ ไม่กล้ากระท าความผิด และยังส่งผลให้คน
ทั่วไปคิดว่าการกระท าความผิดเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง 
 การลงโทษจะต้องสามารถ กระท าได้อย่างรวดเร็ว จะต้องเห็นผลทันตา เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คน
ทั่วไป หากเป็นกรณีที่เป็นคดีที่มีความกระทบกระเทือนจิตใจประชาชนอย่างมากหรือคดีสะเทือนขวัญ 
กระบวนการยุติธรรมโดย ต ารวจ อัยการ ศาล อาจเร่งด าเนินคดีเพื่อให้ได้ผู้กระท าผิดมาลงโทษอย่างเร่งด่วน6 
  2.1.3  การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข (Rehabilitation) การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุง
แก้ไขหรือการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูนั้น มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อเป็นในทางปรับปรุงแก้ไขหรือ
เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งเป็นแนวคิดในทางป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลที่ได้กระท าผิดมาแล้ว กลับมากระท าความผิด
ซ้ าอีกครั้ง พยายามหาวิธีให้ผู้ที่กระท าความผิดมาแล้วเกิดความยับยั้งกลับใจชั่งใจไม่กลับไปกระท าความผิด
ซ้ าขึ้นมาอีก ซึ่งทฤษฎีนี้ได้เกิดขึ้นภายหลังทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการทดแทนและทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
เป็นการข่มขู่ โดยหลักแนวคิดนี้พบว่าการท าให้ผู้กระท าผิดได้รับความยากล าบากหรือได้รับผลร้ายจากการ
กระท าผิดด้วยการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดประพฤติตัวดีขึ้น เห็น
ว่าการลงโทษเพื่อให้เป็นไปในทางข่มขู่ไม่มีผลเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษแล้วยับยั้ง  
กลับใจ ไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก อีกทั้งไม่สามารถช่วยท าให้ผู้กระท าความผิดกลับกลายเป็นคนดีได้เลย    
 2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบตัิต่อผู้กระท าความผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า 
 การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า หมายถึง การใช้มาตรการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าความผิด แทนการลงโทษโดยจ าคุกผู้กระท าผิดไว้ในเรือนจ า7 การใช้มาตรการจ าคุกอาจจะเหมาะสม
ส าหรับผู้กระท าผิดบางประเภท เช่น ผู้กระท าผิดคดีอุจฉกรรจ์ หรือผู้กระท าผิดประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของสังคม ในขณะเดียวกันนั้น การใช้มาตรการจ าคุกอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าผิดบาง
ประเภท เช่นผู้กระท าความผิดคร้ังแรกในคดีความผิดเล็กน้อย ซึ่งอาจจะใช้การปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้โดย
มาตรการรูปแบบอื่นๆ แทนการจ าคุกไว้ในเรือนจ า อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันสังคมในระยะยาว 
 ในการปฏิบัติต่อตัวผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า อาจมีขึ้นได้ก่อนที่ผู้กระท าผิดจะถูกจ าคุกใน
เรือนจ า เช่น การปล่อยอย่างมีเงื่อนไขในชั้นของต ารวจ อัยการ และศาล โดยอาจจะมีขึ้นภายหลังจากที่
ผู้กระท าความผิดได้จองจ าในเรือนจ าแล้ว เช่น ได้รับการปล่อยอย่างมีเงื่อนไขออกไปก่อนครบก าหนดโทษ 
ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ านี้ ขั้นตอนแรกโดยต้องมีกระบวนการและมาตรการทาง
กฎหมายในการเบี่ยงเบนผู้กระท าผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อจุดประสงค์ในการเลี่ยงโทษจ าคุกใน
ขั้นตอนต่างๆ  ต่อมาจึงเลือกใช้มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดโดยไม่ใช้เรือนจ าที่เหมาะสมกับผู้กระท า
ความผิดที่ได้รับการเบี่ยงเบนออกมา โดยมีกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การใช้ดุลยพินิจในการ
                                                           

 
6 หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก.  น. 36. 
7 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา. ประธาน วัฒนวาณิชย์. น. 360. 
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พิจารณาคดีของศาล หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่มีอ านาจ และมีการใช้มาตรการเลี่ยงโทษจ าคุก ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึง
ตัวผู้กระท าผิดโดยละเอียด  ตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมอันเกี่ยวกับการกระท าผิด สภาพครอบครัว  
ความเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ เช่น พนักงานคุม
ประพฤติที่จะสอดส่องควบคุมและรายงานต่อศาลอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 2.3 รูปแบบของการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดโดยการเลี่ยงโทษจ าคุก 
 การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดโดยการเลี่ยงโทษจ าคุก หรือการเบี่ยงเบนผู้กระท าความผิดออก
จากการเลี่ยงโทษจ าคุกโดยการใช้เรือนจ า หรือการเปลี่ยนโทษจากจ าคุกไม่เกินสามเดือนมาเป็นโทษกักขัง
ไม่เกินสามเดือนโดยกักตัวไว้ในสถานที่กักขัง ซึ่งมีมาตรการที่แพร่หลายและเป็นสากล ซึ่งใช้ในการรองรับ
ผู้กระท าความผิดที่ได้รับการเบี่ยงเบนออกมาจากโทษจ าคุกในเรือนจ า ประกอบด้วย การคุมประพฤติ การ
ปรับ การก าหนดวันปรับ การริบทรัพย์ การจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหาย การท างานสาธารณะ การคุมประพฤติ
แบบใกล้ชิดพิเศษ การกักขังผู้กระท าความผิดไว้ในบ้านของตน อาจจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่
ก็ได้ การส่งตัวเข้าค่ายทหาร การใช้ศูนย์รายงานตัว และการใช้ศูนย์ควบคุมในชุมชน8 เป็นต้น  
 

3. แนวคิดทางเลือกท่ีมิใช่การลงโทษจ าคุกของต่างประเทศ 
แนวคิดเหล่านี้จะถูกบังคับใช้กับผู้กระท าความผิดตามความเหมาะสมในการดูแล ควบคุมและ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดแต่ละคน  ดังต่อไปนี้ 
 3.1 กฎหมายอังกฤษ 
 อังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)9 ได้ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนยุติธรรมทางอาญาและการก าหนดโทษตลอดมา  โดยมีการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สถิติของ
ค าพิพากษาของศาลเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มในการก าหนดโทษของความผิดและการใช้มาตรการ
ลงโทษที่มีอยู่ในกฎหมายและประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรมและกระบวนการแก้ไขบ าบัดผู้กระท า
ความผิดนอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของการก าหนดโทษได้ศึกษาเพื่อค้นหามาตรการให้การ
ลงโทษสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคยุติธรรม  และเป็นที่ยอมรับต่อสังคมว่ากระบวนการยุติธรรมมี
ความสามารถในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดและป้องกันสังคมให้พ้นจากการกระท าความผิดของ
อาชญากร  
 
                                                           

8  Norman A. Carlson  (1998). Correction in the 21” Century : Practical Approach.  p. 142. 
9 กอบกูล จันทวโร. ธานี วรภัทร์.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์. สุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก,  มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนา

ทางเลือก ส าหรับผู้กระท าความผดิคดียาเสพติด เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อก าหนดกรุงเทพฯ.  
(น.144). การวิจัยภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
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  3.1.1  รูปแบบและประเภทของโทษตามกฎหมายอังกฤษ 
    ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษแบ่งโทษออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
  3.1.1.2 โทษที่จ ากัดเสรีภาพให้อยู่ในสถานที่ควบคุมตามกฎหมาย  (Custodial sentence) คือ 
โทษที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพตามกฎหมายอังกฤษแบ่งออกเป็นโทษจ าคุก (Imprisonment) และโทษ
กักขัง (Detention) โดยโทษจ าคุกมีก าหนดระวางโทษไว้ตามความผิดฐานต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ต่างๆ  เช่น 
การลงโทษจ าคุกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า ๑๒ เดือน การมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษ(Suspended Sentence) 
และการลงโทษจ าคุกผ่อนส่งหรือจ าคุกสุดสัปดาห์(Intermittent Custody Order)10 
  3.1.1.3 โทษที่ศาลออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษในชุมชน(Community sentence) 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 2003 หรือ Criminal Justice Act 2003ได้ระบุประเภท
ของค าสั่งลงโทษในชุมชน (Community orders) 12 ค าสั่ง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ค าสั่งดังกล่าวกับ
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ที่ถูกตัดสินว่ากระท าความผิดโดยศาล โดยค าสั่งที่จะถูกน ามาใช้บังคับนี้อาจใช้
เพียงแค่ค าสั่งเดียวหรือหลายค าสั่ง ก็ได้11  
 3.1.2 การลงโทษในชุมชนโดยการจ ากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย 
 จากการศึกษาหลักกฎหมายประเทศอังกฤษ จะพบว่ามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษใน
ชุมชนโดยการจ ากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย12   
 3.2 กฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 รูปแบบการลงโทษอื่นของกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
 ปัจจุบันมีการลงโทษที่เกิดขึ้นใหม่และใช้อย่างแพร่หลายอยู่หลายรูปแบบ เรียกว่าโทษระดับกลาง 
(Intermediate Punishment) เหตุที่เรียกเช่นนี้ เพราะมองระดับในแง่ความรุนแรงของโทษด้านหนึ่ง คือโทษ
จ าคุกและอีกด้านหนึ่งคือ การคุมประพฤติ มาตรการอ่ืนๆที่อยู่ตรงกลางก็จะเรียกว่า โทษระดับกลาง 13 ได้แก่ 
การคุมประพฤติแบบเข้   ม (Intensive Supervision probation  การท างานบริการสังคม(  Community service) 
การท างานโดยใช้ค่ายทหาร (Boot Camp) การกักขังในบ้าน (House Arrest) การใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitorimg) 

                                                           

 10 รายงานฉบับสมบูรณ ์เรื่อง การบังคับใช้โทษทางอาญาประเภทอื่นที่มิได้มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทย. โดย คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554,  น.39. 
 11 Criminal Justice Act 2003 (CJA 2003) มาตรา 147 (อ้างถึงใน ฐิติมา ประเสริฐ, 2553, น.73). 
 12 รายงานการศึกษาฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดชั้นโทษและการน าไป
ปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา (น.64).  
 13 Norval Morris and Michael  Tonry.  (1991).   Between Prison and Probation : Intermediate Punishments in a 
Rational Sentencing System. p.3. 
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 3.3 กฎหมายสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศสเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย  ซีวิลลอว์ (Civil Law) ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่
พบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า14 มีการแบ่งประเภทความผิดอาญาไว้อย่างมีเอกลักษณ์และเป็นระบบ  เรียกว่า 
การแบ่งประเภทความผิดแบบไตรภาค (Tripartite Classification) ซึ่งแบ่งประเภทความผิดออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ต่างกับระบบการแบ่งประเภทความผิดของประเทศส่วนใหญ่ที่แบ่งประเภทความผิดแบบทวิภาค 
(Bipartite Classification)15 
 ส าหรับสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดในรูปแบบอ่ืนนอกจาก
โทษจ าคุก ดังต่อไปนี้  
 การควบคุมผู้ต้องขังโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  
 การควบคุมตัวผู้กระท าความผิดโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Le placement sous surveillance 
electronique)16 ถือเป็นมาตรการที่ได้ถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐบัญญัติ ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1997 โดยมี
หลักการคือการปล่อยให้นักโทษอยู่ที่บ้านโดยมีก าไลอิเล็กทรอนิกส์คอยควบคุมแทนเจ้าหน้าที่  และแจ้ง
เตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อนักโทษออกนอกเขตที่พัก จะท าหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณวิทยุไปยังเคร่ืองรับ
สัญญาณที่ถูกติดไว้ในบ้าน และเชื่อมต่อสัญญาณดังกล่าวผ่านทางสายโทรศัพท์ไปยังศูนย์ควบคุมนักโทษ
ของงานราชทัณฑ์ สัญญาณที่ถูกส่งไปนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทราบว่านักโทษยังคงอยู่ในบ้าน ซึ่ง
ในทางปฏิบัตินักโทษจะถูกใส่ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อมือและข้อเท้า  หากสัญญาณขาดหายไปหรือนักโทษ
ถอดก าไลออก เจ้าหน้าที่จะถูกเตือนให้ทราบทันทีโดยระบบอัตโนมัติ17 ส าหรับการควบคุมด้วยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์นี้จะต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นส่วนตัวของนักโทษเป็นหลัก 18 แม้ว่า
นักโทษอาจได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้านได้ในกรณีจ าเป็นเท่านั้น เพื่อการบ าบัดรักษาโรคหรือเพื่อ
กิจกรรมทางวิชาชีพ  
 
 

                                                           

 14 อุทัย อาทิเวช,รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส ,(กรุงเทพมหานคร: วี.เจ.พริน้ติง้. 2554), น.
158. 
 15 เพิ่งอ้าง. 
 16 ปกป้อง ศรีสนิท “การปรับใช้โทษใหเ้หมาะสมกับนักโทษแต่ละคน,” บทบัณฑิตย,์ 63(2), น. 41-43 (มิถุนายน 
2550).    
 17F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit penal general, op. cit., no 1056 - 1, p. 916.    
 18ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 723-8 วรรค 2.    
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4. วิเคราะห์การน ามาตรการลงโทษรูปแบบอื่นมาใช้แทนการลงโทษจ าคุกมาปรับใช้ลงโทษ
ผู้กระท าผิดหญิงในประเทศไทย 
 เหตุผลที่ควรน ามาตรการลงโทษรูปแบบอ่ืนมาใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดหญิง เพื่อให้การ
ลงโทษมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษอย่างแท้จริง 
 เดิมทีเห็นว่าการน าเอาตัวผู้กระท าความผิดไปอยู่ในความดูแลของสถานที่ของรัฐ สามารถท าให้
ผู้กระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดีได้ เนื่องจากการลงโทษจ าคุกจะท าให้ผู้กระท าความผิดรู้สึกหวาดกลัว เข็ด
หลาบ ทุกข์ทรมานที่จากครอบครัวไป แต่ในทางเป็นจริงนั้น มีผลกลับกันคือ ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดการ
เรียนรู้ความเป็นอาชญากรมากขึ้น และท าให้เกิดความคุ้นกับการถูกจองจ าในคุก ไม่เกิดความเกรงกลัว อีก
ทั้ง การจ าคุกในระยะสั้นก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อผู้กระท าความผิด  
 ดังนั้น การน าการลงโทษรูปแบบอื่นมาใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดหญิงที่กระท าความผิดมีโทษ
ระยะสั้นนับว่าเป็นมาตรการที่ดี ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัว ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้กระท าความผิด เนื่องจากสถาบันครอบครัวมี
ส่วนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด หากน าข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิงหรือข้อก าหนดกรุงเทพมาวิเคราะห์ ซึ่ง
สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกหามาตรการลงโทษทางเลือกให้แก่ผู้กระท าความผิดหญิง และรวมถึงการหา
สถานที่ในการจ ากัดเสรีภาพผู้กระท าผิดไว้ในสถานที่อ่ืนที่มิใช่เรือนจ าด้วย ทั้งนี้  เนื่องจากการก าหนด
สถานที่อื่น ในการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดซึ่งต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับ
การบังคับโทษ หากน ามาตรการลงโทษผู้กระท าผิดโดยน ารูปแบบอ่ืนมาใช้แทนการลงโทษจ าคุก กรณีที่ศาล
จะมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิดหญิงที่มีครรภ์ หรือมีบุตรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง และเยาวชนหญิงมา
ปรับใช้ อันจะส่งผลช่วยลดจ านวนผู้ต้องขังหญิงล้นเรือนจ าในประเทศไทย รวมถึงเมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพ
ของเรือนจ าที่ก่อสร้างไว้เพื่อจองจ าอาชญากรที่กระท าความผิดร้ายแรง ซึ่งไม่มีความเหมาะสมกับเพศสภาพ
ของหญิงที่มีสภาพทางร่างกายและทางอารมณ์ในบางช่วงเวลาแตกต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงมีความต้องการทาง
สุขอนามัยและความต้องการทางการแพทย์เฉพาะทางเพศโดยเฉพาะ อีกทั้งผู้หญิงมีความจ าเป็นที่จะได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของผู้หญิง ซึ่งมีความแตกต่างทางระบบ
การเจริญพันธุ์ที่แตกต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงจะมีประจ าเดือน มีการตั้งครรภ์ มีการคลอดบุตรขณะตั้งครรภ์จะมี
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแตกต่างจากเดิม อีกทั้งมีภาวะแพ้ท้อง มักมีปัญหาทางด้านระบบทางเดิน
อาหาร การเคลื่อนไหวสรีระร่างกาย รวมถึงอาการอ่ืนๆ เช่น การเจ็บข้อ เจ็บกระดูก แขนเท้าบวม เป็นต้น 
การให้ดุลยพินิจศาลสามารถก าหนดมาตรการลงโทษโดยการใช้รูปแบบอ่ืนแทนการจ าคุกในเรือนจ าจะช่วย
แก้ปัญหาที่จะเกิดผลกระทบต่อผู้ต้องขังหญิง บุตรของหญิงและครอบครัว และที่ส าคัญเป็นการสร้างความ
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มั่นใจในความปลอดภัยให้กับสังคมมากกว่าการที่ศาลจะปล่อยตัวผู้กระท าผิดหญิงให้อยู่ในสังคมโดยไม่มี
ขอบเขต หรือเพียงสั่งให้คุมประพฤติแบบไม่มีขอบเขตเท่านั้น  
 การลงโทษรูปแบบอ่ืนที่อาจน ามาใช้ได้ 
 การคุมประพฤติแบบเข้ม (Intensive Supervision Probation: ISP)  เป็นมาตรการที่มี
วัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดและความปลอดภัยสาธารณะด้วยการให้มีการ
ติดต่อพบปะกันระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับผู้คุมประพฤติ แต่วัตถุประสงค์ของโปรแกรมปัจจุบันมุ่งลด
ต้นทุนและแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจ า อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมท าให้ผู้กระท าความผิดไม่ต้อง
ถูกจ าคุกและมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว มีโอกาสท างานและไม่ถูกตราหน้าจากสังคม แต่
ผู้กระท าความผิดยังถือว่าถูกข่มขู่ยับยั้งไม่ให้กระท าความผิดอีก เพราะต้องอยู่ภายใต้การดูแลสอดส่องอย่าง
ใกล้ชิดต่อเจ้าหน้าที่ โดยการห้ามออกจากบ้าน (Curfew)19 ในช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการไปกระท าความผิดซ้ า 
โดยเน้นการไปตรวจ ณ ที่พัก การโทรศัพท์ตรวจสอบว่าอยู่บ้านหรือไม่ การตรวจหาสารเสพติดและสุรา 
 การลงโทษโดยใช้ค่ายทหาร (Boot Camp) เป็นการน าวิธีการฝึกทหารมาปรับใช้กับผู้กระท า
ความผิดท าให้ผู้กระท าความผิดได้ฝึกความอดทนและมีวินัยมากขึ้น เพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งไม่กลับมากระท า
ความผิดซ้ าอีก อีกทั้ง ยังส่งผลถึงสุขภาพผู้กระท าความผิด โดยการฝึกในรูปแบบของการฝึกทหารตามตาราง
ที่ก าหนดแต่ใช้ระยะเวลาไม่นาน ต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมอย่างเข้มงวด 
จากการศึกษาวิเคราะห์การลงโทษโดยใช้ค่ายทหาร (Boot camp) ผู้ที่ผ่านการใช้โปรแกรมนี้ จะส่งผลท าให้
สามารถควบคุมตัวเองได้ดี มีทักษะในการปรับตัวและมีวินัย  
 จะเห็นได้ว่า การลงโทษโดยใช้ค่ายทหาร (Boot camp) มีประโยชน์ส าหรับผู้กระท าความผิด 
สามารถน ามาประยุกต์ ปรับใช้ในการลงโทษผู้กระท าความผิดหญิงในประเทศไทยได้ ซึ่งในประเทศไทยมี
การฝึกแบบการใช้ค่ายทหารกับผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดที่ได้รับการพักโทษ ในโครงการชื่อว่า 
“โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง”20 เป็นมาตรการกึ่งกลางระหว่างเรือนจ ากับสังคมภายนอก หากน ามาปรับใช้
ส าหรับผู้กระท าความผิดหญิงที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน โดยเปลี่ยนจากโทษจ าคุกเป็นโทษกักขังในค่าย
ทหารแทน ซึ่งเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ าคุกในเรือนจ า โดยมีการควบคุมอย่างเข้มงวด มีการ
ฝึกหนักเหมือนการฝึกทหารแต่ใช้เวลาไม่นาน เพื่อข่มขู่ยับยั้งไม่ให้กล้ากลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 
 การลงโทษโดยใช้บ้านกึ่งวิถี 
 บางคร้ังเรียกว่าศูนย์แก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ศูนย์กักขังในชุมชน (Community Correction Centers) 
ซึ่งหมายถึง สถานที่ที่ใช้ควบคุมผู้ถูกคุมประพฤติหรือพักการลงโทษ โดยมีลักษณะเป็นที่พัก ผู้กระท า

                                                           

 19 ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, การประชุมระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 1, กระบวนทศัน์ใหมข่องกระบวนการ
ยุติธรรมในการปฏบิัติต่อผู้กระท าผิด 
 20 เพิ่งอ้าง. 
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ความผิดจะออกไปเฉพาะเวลาท างาน เรียนหนังสือ หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆระหว่างอยู่ในสถานที่ก็จะต้อง
ท างาน ท างานบริการสังคม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด 
 การลงโทษโดยการควบคุมตัวโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
 มาตรการควบคุมผู้ต้องขังโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้สถานที่ที่ก าหนด เพื่อ  
วัตถุประสงค์ในการลงโทษโดยมีเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบการควบคุม ผู้กระท า
ความผิดมีทั้งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการใช้วิธีการดังกล่าวนี้และที่ไม่ต้องเสียด้วย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังอาจมีการก าหนดให้ผู้ต้องโทษต้องท างานสาธารณะให้
ชุมชนหรือบริจาคเงินช่วยองค์การสาธารณะ หรือต้องท างานเลี้ยงชีพ หรือ เข้ารับการบาบัดรักษาอีกด้วย ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่จะก าหนดขึ้น เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดให้ศาลมี
อ านาจก าหนดเงื่อนไขประกอบการใช้การควบคุมผู้กระท าความผิดไว้ในที่ที่ก าหนด และในบางมลรัฐ เช่น
ในมลรัฐ Kentucky ผู้กระท าความผิดที่ใช้การควบคุมไว้ในสถานที่ที่ก าหนดจะต้องรับโทษนานกว่ารับโทษ
ในเรือนจ า แต่ในบางรัฐ เช่น Florida จะรับโทษน้อยกว่าโทษในเรือนจ า21 
 

5.  ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้บัญญัติมาตรการทางเลือกในการลงโทษให้แก่ศาลเพิ่มเติม เช่นการลงโทษโดยการคุม
ประพฤติแบบเข้ม การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดโดยใช้ค่ายทหาร การใช้ศูนย์แก้ไขชุมชน หรือศูนย์ควบคุม
หรือบ้านกึ่งวิธีขาเข้า การจ ากัดเสรีภาพไว้ในที่อยู่อาศัย การให้ท างานให้แก่หน่วยงานรัฐโดยไม่รั บ
ค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อให้ดุลยพินิจศาลได้ใช้ในการเลือกใช้น ารูปแบบลงโทษรูปแบบอ่ืนแทนการลงโทษ
จ าคุกในเรือนจ าได้อย่างเหมาะสมกับประเภทความผิด และเป็นแนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมด้วย 
 2. เพื่อให้มาตรการการลงโทษรูปแบบอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกในเรือนจ าได้ถูกน ามาใช้ ฝ่ายนิติ
บัญญัติควรให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าความผิดหญิงที่กระท าความผิดไม่รุนแรง 
ผู้กระท าความผิดหญิงที่มีครรภ์หรือมีบุตรอยู่ในวัยพึ่งพิงและผู้กระท าผิดหญิงที่เป็นเยาวชนโดยเพิ่ม
ทางเลือกให้แก่ศาลได้ใช้ดุลยพินิจในการใช้มาตรการอ่ืนมาใช้ลงโทษผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า  
 3.ให้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 โดยเพิ่มเติมความวรรคสอง ให้ศาลสามารถใช้
ดุลยพินิจในการลงโทษผู้กระท าผิดหญิง โดยน ามาตรการการลงโทษรูปแบบอ่ืนมาใช้ลงโทษผู้กระท าผิด
หญิงได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นผู้กระท าผิดที่เคยได้รับโทษมาแล้วคร่ึงหนึ่ง 
                                                           

 21 รายงานสรุปประชุมปฏิบัติการวิจัยโครงการ2 การกักขังและใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ควบคุมผู้ตอ้งโทษใน
สหรัฐอเมริกา (13 มิถุนายน 2531), โดย คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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  (2) เป็นผู้กระท าความผิดและศาลสั่งจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
  (3) เป็นผู้กระท าความผิดที่ไม่เคยมีประวัติเคยถูกจ าคุกมาก่อน 
  (4) เป็นผู้กระท าความผิดที่ตั้งครรภ์ หรือมีบุตรอยู่ในวัยพึ่งพิง 
 4. ให้พนักงานอัยการ ทนายโจทก์ หรือทนายจ าเลยได้มีโอกาสในการเสนอขอให้ศาลบังคับใช้
มาตรการลงโทษรูปแบบอ่ืนโดยไม่ใช้การจ าคุกในเรือนจ า เพื่อให้ศาลมีดุลยพินิจในการก าหนดโทษให้
เหมาะสมเป็นรายไป ด้วยเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิดเสมอไป และเพื่อให้สามารถ
บังคับใช้ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนมาตรา 23 โดยบัญญัติเพิ่มเติมวรรคสอง 
ดังต่อไปนี้ 
 “ในกรณี ผู้กระท าความผิดที่มีโทษตามวรรคแรก และไม่ปรากฏว่าเคยมีประวัติการถูกจ าคุกมา
ก่อน ให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการใช้มาตรการรูปแบบอ่ืน ซึ่งมิใช่การลงโทษในเรือนจ า โดยพิจารณา
เป็นรายบุคคลไป” 
 5. เสนอให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าสถิติอาชญากรรมของผู้กระท า
ความผิด ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เพื่อที่จะน าข้อมูลเสนอต่อศาลประกอบการพิจารณาใช้ดุลยพินิจลงโทษ
ผู้กระท าผิดหญิงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและการลงโทษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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