
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1248 

การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง : กรณกีารใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับงาน 
ควบคุมความประพฤติในประเทศไทย 

 

A Study of the Guidelines for the Use of Intermediate Punishment: A Case Study of the Use of 
Electronic Monitoring Devices for Behavioral Control in Thailand 

 
ธชันนท ์สวา่งศรี* และ ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ 

 
Tatchanon swangsri* and Suppakorn poonyarith 

 
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 

Criminology and Justice Administration, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 
*Corresponding author, E-mail: T.swangsri1991@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ี เพ่ือศึกษาถึง 1) แนวทางการใช้มาตรการลงโทษระดับกลางกรณีการใช้อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับงานควบคุมความประพฤติในประเทศไทยในการแกส้ภาพปัญหาการจดัการปริมาณผูต้อ้งขงัของ
ประเทศไทย 2) ผลกระทบจากสังคมท่ีมีผลต่อผูถู้กคุมประพฤติท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพฒันาการใชม้าตรการลงโทษระดบักลางกรณีการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการ
ยติุธรรมไทย วิจยัคร้ังน้ีด าเนินงานเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีศูนยค์วบคุมติดตามการ
ปล่อยตวัชัว่คราวและการบงัคบัตามค าสั่งศาลโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เจา้หนา้ท่ีศาลยติุธรรม จ านวน 4 คน และ 
ผูก้ระท าผิด จ านวน 6 คน แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ พบวา่การใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในมาตรการปล่อยตวัชัว่คราวมี
ผลต่อจ านวนของผูต้อ้งขงัมีจ านวนท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนผูต้อ้งราชทณัฑ์ทั้งประเทศ ผูก้ระท าผิดท่ีมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใตม้าตรการปล่อยตวัชัว่คราวนบัวา่ยงัเป็นจ านวนน้อย ดา้นผลกระทบจากสังคมต่อ
ผูก้ระท าผิดท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์พบวา่ผูก้ระท าผิดไดรั้บแรงกดดนัภายในจิตใจตนเองมากกวา่แรงกดดนั
ทางสงัคมและมีขอ้เสนอใหป้รับปรุงในเร่ืองแบตเตอร์ร่ีของอุปกรณ์ ดา้นขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันามาตรการ
ลงโทษระดบักลางกรณีการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและ
ปัญหาท่ีพบในการใชง้านปัจจุบนัพบว่ากฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีช่องโหว่ ไม่ครอบคลุมเพียงพออีกทั้ง
เจา้หน้าท่ียงัมีจ านวนจ ากดั ผูว้ิจยัจึงสรุปพร้อมขอ้เสนอแนะไดว้า่การใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมความ
ประพฤติช่วยแกปั้ญหาสภาพปริมาณผูต้อ้งขงัไดใ้นบางส่วน ยงัตอ้งมีการร่วมมือกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สังคมให้มาตรการไดก้ารยอมรับ แพร่หลายเพ่ือการใชง้านท่ีมากข้ึน ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานปัจจุบนัจะเป็นใน
เร่ืองของจ านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณผูติ้ดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางหน่วยงานยงัไม่มีการประสานงาน
กัน ปัญหาด้านอุปกรณ์และควรมีกฎหมายต่อผูก้ระท าผิดท่ีเป็นกรณีเฉพาะ ปัญหาผู ้กระท าผิดท่ีติดตั้ งอุปกรณ์
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อิเลก็ทรอนิกส์ไม่ตระหนกัถึงโทษท่ีตนเองไดก่้อ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันานโยบาย เง่ือนไขในการขอใชม้าตรการปล่อยตวั
ชัว่คราวโดยการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเขม้งวดยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูก้ระท าผิดไดเ้ห็นความส าคญัของโอกาสท่ี
ตนเองไดรั้บสิทธ์ิในการปล่อยตวัชัว่คราว และท าให้ค  านึงถึงโทษท่ีจะไดรั้บหากละเมิดเง่ือนไขท่ีศาลก าหนดไว ้ท าให้
ไม่เกิดพฤติกรรมการกระท าผิดซ ้ า 
 

ค ำส ำคญั: มาตรการลงโทษระดับกลาง การตีตรา การกระท าผิดซ า้ การควบคุมความประพฤติผู้กระท าผิดด้วยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
 

Abstract 
 This research aims to 1) study the guidelines for the use of intermediate punishment regarding the use of 
electronic monitoring devices for behavioral control to solve the problem of dealing with the number of prisoners in 
Thailand, 2) explore social effects against the probationers who are equipped with electronic monitoring devices, and 3) 
propose developing approaches to intermediate punishment regarding the proper use of electronic monitoring devices 
for criminal justice. This research is a qualitative study, collecting data from officers at the Center of Electronic 
Monitoring for Temporary Release and Court Judgment Enforcement, four officers from courts of justice, and six 
offenders. According to data analysis, it has been found that the use of electronic monitoring devices for temporary 
release resulted in a decline in the number of prisoners. However, if compared with the number of prisoners from the 
Department of Corrections throughout the country, there were only a small number of offenders with electronic 
monitoring devices during their temporary release. Regarding social effects against the offenders equipped with 
electronic monitoring devices, it has been found that the offenders received more internal pressure in their minds than 
external or social pressure, and suggested that the performance of monitoring devices’ battery should be improved. In 
terms of recommendations for developing intermediate punishment using electronic monitoring devices, the relevant 
officers indicated that there were still gaps in laws, policies, and legal measures. Furthermore, there was a lack of 
personnel working for electronic monitoring. Therefore, it can be concluded that the use of electronic monitoring 
devices for behavioral controlling can partly solve the problem of the excessive number of prisoners. The relevant 
organizations and the public should collaborate to promote electronic monitoring measures to be widely accepted for 
more prevalent use of electronic monitoring devices.The major problem at the moment is that the number of staff is 
insufficient to be trained for electronic devices installers. In addition, some agencies have not collaborated with each 
other and lacked equipment. Also, there should be a law against offenders who are unaware of their guilt during 
electronic monitoring. It is therefore essential to develop more stringent policies and requirements regarding permission 
requests for the use of electronic monitoring devices while on temporary release to enable the probationers to see the 
importance of their granted opportunity for temporary release. Importantly, the offenders should take into account the 
penalty that they will receive if violating the conditions set by the court, resulting in the reduction in recidivism. 
 

Keywords: Intermediate punishment, Labeling, Electronic Monitoring, Repeat offense 
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1. บทน า 

 ปัจจุบนักระบวนการยุติธรรมประสบปัญหาการจดัการปริมาณผูต้อ้งขงัเน่ืองจากกระบวนการยติุธรรมใน
ประเทศไทยเนน้การใชก้ฎหมายอาญา ส่งผลให้ผูก้ระท าผิดในขอ้หาท่ีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดี กรณีท่ีสามารถ
ฟ้ืนฟูบ าบดั หรือ กรณีเม่ือพน้โทษจ าคุกแลว้กลบัไปใชชี้วิตในสงัคม จากการมีประวติัอาชญากรรมตอ้งโทษจ าคุก ท า
ให้เกิดการตีตรา (Labeling) อาจกระตุน้ให้เกิดภาวะความเครียด การกระท าผิดซ ้ า ซ่ึงปัญหาน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะใน
ประเทศไทย แต่เกิดข้ึนทัว่โลกและเป็นปัญหาหนกัของกระบวนการยติุธรรมทัว่โลก เป็นปัญหาลูกโซ่ต่อเน่ืองมากจาก
หลายสาเหตุปัจจัย ส่งผลให้จ านวนผูต้อ้งขงัมีปริมาณมากข้ึนและ ท าให้อตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ีไม่สมดุลกับจ านวน
นกัโทษปัญหาหนกัของกระบวนการยติุธรรมทัว่โลก กระทรวงยติุธรรมในประเทศไทยให้ความส าคญักบัปัญหา “คดี
ลน้ศาล คนลน้คุก” เพ่ือแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้ในดา้นของ มาตรการโทษทางเลือก (ศกัด์ิชยั เลิศพานิชพนัธ์ุ, 
2546) แทนการจ าคุก ไม่วา่จะเป็นมาตรการโทษระดบักลาง (Intermediate Punishment) หรือมาตรการอ่ืน การพฒันา
ระบบการปล่อยชัว่คราวให้มีประสิทธิภาพ การเรียกหลกัประกนัเป็นเงิน หรือทรัพยสิ์น รวมถึงความประพฤติของ
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยประกอบในการปล่อยชัว่คราวมีการก าหนดเง่ือนไขรายงานตวั เป็นตน้ และการควบคุมโดยอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Monitoring - EM) มาใชอ้ยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน  

ในการศึกษาเพ่ือพฒันาทางเลือกแทนการจ าคุก เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมาตรการปล่อยตวัชัว่คราว
ส าหรับติดตามผูก้ระท าผิดท่ีถูกคุมประพฤติ ทั้งน้ียงัตอ้งมีการพฒันามาตรการ นโยบาย อุปกรณ์ การกระจายความรู้แก่
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ การปรับทศันคติของชุมชนหรือท่ีเรียกวา่งานพฤตินิสัย เพื่อให้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์
ของนโยบายและใหค้วามร่วมมือกบัรัฐบาลในการช่วยสอดส่องดูแลเพ่ือใหน้โยบายเกิดประสิทธิภาพ 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการใชม้าตรการลงโทษระดบักลางกรณีการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงาน
ควบคุมความประพฤติในการแกส้ภาพปัญหาการจดัการปริมาณผูต้อ้งขงัของประเทศไทย    
 2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีมีผลต่อผูถู้กคุมประพฤติท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  

2.3 เพื่อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาการใชม้าตรการลงโทษระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เหมาะสมกบักระบวนการยติุธรรมไทย 
 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษามาตรการลงโทษระดับกลางโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทยเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research project) ในการน ามาตรการลงโทษระดบักลางมาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความประพฤติผูก้ระท าความผิด รวมไปถึงระบบการพฒันา
บุคคลากร การปรับทัศนคติคน มุ่งเน้นศึกษาแนวทาง และความเป็นไปไดท่ี้เหมาะสมกบักระบวนการยุติธรรมใน
ประเทศไทย เฉพาะในกลุ่มผูก้ระท าผิดท่ีมีอตัราโทษจ าคุกในเกณฑท่ี์ศาลไดก้ าหนดไวโ้ดยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แทนการจ าคุก เพ่ือพิจารณาให้ใชม้าตรการอ่ืนท่ีมิใช่การคุมขงัในเรือนจ า ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี โดยศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) โดยเก็บขอ้มูลจาก เจา้หนา้ท่ี
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ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรการปล่อยตวัชัว่คราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีของศูนย์
ควบคุมติดตามการปล่อยตวัชัว่คราวและการบงัคบัตามค าสั่งศาลโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เจา้หน้าท่ีศาลอาญา 
จ านวน 4 ท่าน การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูก้ระท าท่ีติดอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งในกรณีผูก้ระท าผิดร้องขอต่อ
ศาลในการขอใช้มาตรการปล่อยตวัชั่วคราว และผูก้ระท าผิดท่ีศาลมีดุลยพินิจให้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ควบคุมความประพฤติ  จ านวน 6 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี เช่น 
แนวคิดท่ีเก่ียวกับมาตรการลงโทษระดบักลางในต่างประเทศและในประเทศไทย การควบคุมความประพฤติ การ
ลงโทษผูก้ระท าความผิด ทฤษฎีการตีตรา (Labeling theory) สิทธิมนุษยชนของผูก้ระท าผิดท่ีถูกคุมความประพฤติ
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูต้อ้งขงัเพ่ือการไดรั้บการช่วยเหลือท างกระบวนการยติุธรรมในระดบัสากล 
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการควบคุมความประพฤติโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนไปถึงกระบวนการภายหลงัการใช้
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

4. ผลการวจิยั 

 4.1 ประสิทธิภาพของมาตรการการลงโทษระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการ
ยติุธรรมในประเทศไทยปัจจุบนัมีการปฏิบติังานโดยศูนยค์วบคุมการปล่อยตวัชัว่คราวศูนยค์วบคุมติดตามการปล่อยตวั
ชัว่คราวและการบงัคบัตามค าสัง่ศาลโดยใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์โดยผูต้อ้งขงัท่ีอยูใ่นขั้นไต่สวน-พิจารณา สามารถท า
เร่ืองต่อศาลเพ่ือขอใชม้าตรการปล่อยตวัชัว่คราวโดยการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนหลกัประกนั หรือ ในกรณี
ผูก้ระท าผิดท่ีศาลมีดุลยพินิจให้ติดตั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตามมาตรการปล่อยตวัชัว่คราวตามความเหมาะสมมีผลต่อ
ปัญหาปริมาณผูต้อ้งขงั พบวา่ การใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมาตรการปล่อยตวัชัว่คราวช่วยลดปริมาณผูต้อ้งขงัท่ีอยู่
ในขั้นไต่สวน-พิจารณา เน่ืองจากการปล่อยตวัชัว่คราวท าให้ผูก้ระท าผิดไม่จ าเป็นตอ้งถูกคุมขงั เม่ือเปรียบเทียบสถิติ
ผูต้อ้งขงัประเภทไต่สวน - พิจารณา พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ.2562 ลดลง 2,160 ราย 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณผูต้อ้งขงัประเภทไต่สวน-พิจารณาทัว่ประเทศ พ.ศ. 2561 - 2562 

สถิติผู้ต้องขังประเภทไต่สวน-พจิารณา ทั่วประเทศ 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ผูต้อ้งขงั จ านวน (คน) ผูต้อ้งขงั จ านวน (คน) 
เพศชาย 9,265 เพศชาย 8,260 
เพศหญิง 2,693 เพศหญิง 1,538 
รวม 11,958 รวม 9,798 

(ที่มา: รายงานสถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ัว่ประเทศ พ.ศ. 2561 - 2562 : ออนไลน์) 

4.2 การศึกษาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านมาตรการลงโทษระดับกลางส าหรับงานควบคุมความ
ประพฤติและปล่อยตวัชัว่คราว จากการศึกษาแนวคิดการในการปล่อยตวัชัว่คราวของประเทศไทยไดรั้บแนวคิดของ
ระบบกฎหมายในกลุ่มประเทศคอมมอนลอว ์(สุรินทร์ มากชูชิต, 2555) จากการอนุญาตใหป้ล่อยตวัชัว่คราวยงัคงยดึติด
กบัระบบหลกัประกันเป็นส าคญั ด้านการศึกษาจากกลุ่มประเทศตวัอย่าง ประเทศไทยนั้ นน ามาปรับใช้ เช่น ตาม
กฎหมายต่างประเทศกฎหมายมลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายองักฤษ (Criminal Justice Act 1991 
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อา้งใน ซีตา้ ธนฐิติวงศ์, 2553) ท่ีมีขั้นตอนก่อนมีค าพิพากษา (Pre-Trial) ในการปล่อยตวัชัว่คราว ขั้นตอนทางเลือกใน
การลงโทษหรือการใช้แทนการจ าคุก (Primary Sentencing) และขั้นตอนการใช้ภายหลงัจ าคุกมาระยะหน่ึง (Post-
Prison) (สุมนทิพย ์จิตสว่าง และ ฐิติยา เพชรมุนี, 2549)  การควบคุมผูต้ ้องโทษด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์นั้ น 
น ามาใชเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและเพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจแก่ศาลวา่ ผูต้อ้งโทษจะไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายข้ึน 
กฎหมายได้วางกฎเกณฑ์ให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มท่ีเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบุคคลเป็นราย ๆ ไป
 4.3 ผลกระทบของสังคมท่ีมีผลต่อผูถู้กคุมประพฤติท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผลการเก็บขอ้มูลดว้ยการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูก้ระท าผิด ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ปัจจยัหลกัท่ีผลใหเ้กิดพฤติกรรม
เบ่ียงเบน พฤติกรรมกระท าผิดซ ้ า นั่นคือ ส่ิงท่ีสังคมปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตีตรา (Labeling 
theory) (Schacter, Gilbert & Wegner, 2011; Silberman & Edward, 2012; Giamo, Michael, & Outten, 2012 อา้งในวลั
ภา สบายยิง่ และคณะ, 2559) จากการสมัภาษณ์ผูก้ระท าผิดท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์พบวา่ผูก้ระท าผิดไม่ถูกสงัคม
กดดนัหากแต่ผูก้ระท าผิดมีความรู้สึกกดดนัตนเอง เป็นเพราะโดยพ้ืนฐานของสงัคมไทยท่ีมีใจดีเมตตา ท าใหผ้ลกระทบ
จากสงัคมต่อผูก้ระท าผิดมีนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวต้ามทฤษฎี 
 
5. การอภิปรายผล 

5.1 สรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลการวจิยั 
5.1.1 ประสิทธิภาพของมาตรการการลงโทษระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการ

ยุติธรรมในประเทศไทยท่ีมีผลต่อปัญหาปริมาณผูต้ ้องขังในเรือนจ าการลงโทษระดับกลางโดยการใช้อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ในปัจจุบนัผูก้ระท าผิดมีทางเลือกนอกจากการถูกกมุขงั โดยการร้องขอใชม้าตรการปล่อยตวัชัว่คราว ท า
ใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งถูกจ าคุก ส่งผลท าใหท้ าใหจ้ านวนผูต้อ้งขงัในเรือนจ าลดลง และนอกจากผูต้อ้งขงัระหวา่งขั้นตอน ไต่
สวน-พิจารณาคดี ยงัมีในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดท าเร่ืองขอปล่อยตวัชัว่คราวต่อศาลในระหวา่งการด าเนินคดี หรือ ผูก้ระท า
ผิดศาลมีค าสั่งให้ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่ตอ้งมีการฝากขงัในเรือนจ า จึงไม่มีการบนัทึกในสถิติของกรม
ราชทณัฑ ์ประมาณ 1,000 ราย  อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบจ านวนผูต้อ้งขงัระหวา่งขั้นตอนไต่สวน-พิจารณากบัจ านวนร้อย
ละของผูต้อ้งขงัในเรือนจ าทัว่ประเทศแลว้ ผูต้อ้งขงัระหวา่งขั้นตอนไต่สวน-พิจารณาเป็นเพียงจ านวนร้อยละ 2 ของผู ้
ตอ้งราชทัณฑ์ทั้ งหมด แต่หากมองในแง่ของการใช้มาตรการเพ่ือป้องกันพฤติกรรมการเรียนรู้สังคมในเรือนจ า
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542, น. 143) ทฤษฎีลงโทษ
เพ่ือยบัย ั้งอาชญากรรม และ ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผิด (พรชยั ขนัตี และคณะ, 2543) ถือวา่เป็น
ประโยชน์ต่อตวัผูก้ระท าผิดในระยะยาวในการกลบัไปใชชี้วติในสังคม ดูแลครอบครัวของตน และ เป็นประโยชน์ต่อ
รัฐบาลไม่ตอ้งโอบอุม้ค่าใชจ่้ายในการดูแล 

5.1.2 มาตรการ นโยบาย การใชม้าตรการลงโทษระดบักลางดว้ยการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในต่างประเทศ
นั้นให้ความส าคญัคือ กฎหมายสิทธิของผูก้ระท าผิด นโยบายการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และ ผลกระทบจากการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมนุษยค์นหน่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงมีการวจิยัและพฒันาเพ่ือ
หาจุดท่ีเหมาะสมต่อสังคมวฒันธรรมของตนเอง แต่ละประเทศมีมาตรการ นโยบายท่ีตนเองให้ความส าคญัท่ีต่างกนั
และตอ้งค านึงทั้ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ สงัคมและประชาชน : ไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ ปลอดภยัจากผูก้ระท าผิด ผูก้ระท าผิด: 
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ได้รับสิทธิตามหลักสากล ได้โอกาสกลับตัว และได้รับโทษอย่างเหมาะสม  รัฐบาล : ก าหนดกฎหมายนโยบาย
ครอบคลุมรัดกุม ไม่ใชง้บประมาณมากเกินไปและท าให้ประชาชนปลอดภยั ซ่ึงปัจจุบนัมาตรการลงโทษระดบักลาง
โดยการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ยงัมีการใชง้านท่ีไม่แพร่หลายท าให้ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาปริมาณ
ผูต้อ้งขงัในระดบัท่ีเห็นถึงความเปล่ียนแปลงไดช้ดั อาจเป็นเน่ืองจาก  ปัญหาดา้นงบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์ 
จ านวนเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนผูก้ระท าผิดท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายทอดองค ์ความรู้ให้ชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีไม่มากพอ ไม่มีการติดตามภายหลงัการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ มาตรการ
ปัจจุบนัยงัไม่มีความครอบคลุมเขม้งวดเพียงพอ 

5.1.3 ผลกระทบจากสังคมท่ีมีผลต่อผูถู้กคุมประพฤติท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากการวิเคราะห์บท
สมัภาษณ์ผูก้ระท าผิดท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏวา่ สังคมหรือชุมชนรอบตวัผูก้ระท าผิดไม่ไดมี้ท่าทีกีดกนั
หรือตราหนา้วา่เป็นคนไม่ดี กลบักนั ครอบครัวและสงัคมยงัใหก้ าลงัใจ ตกัเตือนถึงความผิดท่ีผา่นมา คาดวา่เป็นเกิดข้ึน
จากโดยพ้ืนฐานของสงัคมไทยมีความถอ้ยทีถอ้ยอาศยั มีเมตตา ท าใหใ้นสงัคมกดดนัผูก้ระท าผดินอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ 
ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งผูก้ระท าผิดท่ีไดท้ าการเก็บขอ้มูล จะเป็นในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดจะเป็นฝ่ายกดดนัตนเองมากกว่า 
เพราะเกรงกลวัการถูกกุมขงัเพราะตนเป็นหัวหนา้ครอบครัวจ าเป็นตอ้งดูแลครอบครัว กลวัวา่ครอบครัวจะล าบาก อีก
ทั้ งยงัมีขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงในเร่ืองของแบตเตอร์ร่ีของอุปกรณ์ เน่ืองจากปัจจุบันผูก้ระท าผิดประสบปัญหา
แบตเตอร์ร่ีของอุปกรณ์มีความจุต ่า หรือบางกรณีไม่สามารถชาร์จแบตเตอร์ร่ีได ้หากไม่สามารถชาร์จแบตเตอร์ร่ีอาจ
เกิดเหตุการณ์อุปกรณ์ดบั อุปกรณ์จะท าการแจง้ไปถึงศูนยค์วบคุมติดตามการปล่อยตวัชัว่คราวและการบงัคบัตามค าสั่ง
ศาลโดยใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์วา่ผูก้ระท าผิดไดล้ะเมิดเง่ือนไขต่อศาล ซ่ึงเป็นผลเสียต่อตวัผูก้ระท าผิดเอง 

5.1.4 พฒันามาตรการการลงโทษระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  ในกระบวนการยติุธรรมใน
ประเทศไทยเม่ือท าการวิเคราะห์และสรุปผลโดยศึกษาเปรียบเทียบจากต่างประเทศท่ีมีการใชม้าตรการดงักล่าว การใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานปล่อยตัวชั่วคราวหรือควบคุมความประพฤตินั้ นเพียงแค่เวลาไม่นานนักท าให้
วตัถุประสงคห์ลกัของมาตรการดงักล่าวยงัไม่บรรลุผล ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์และมีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี ดา้น
กฎหมาย  อาจน ามาศึกษาเพื่อน ามาประยกุตใ์ชต้่อไปในอนาคต อาทิ ประเทศฝร่ังเศส : กฎหมายห้ามไม่ให้ควบคุมตวั
บุคคลไม่เกิน 10 ปี ส่วนผูต้อ้งหาอายตุั้งแต่ 10-13ปี จะกกัไวใ้นสถานีต ารวจได ้เพื่อความจ าเป็นในการสอบสวน โดย
จะไดรั้บอนุญาตและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของตุลาการ (อุทยั อาทิเวช, 2553) ประเทศองักฤษ: ศาลมีอ านาจออกค าสั่ง
ให้ใชม้าตรการอ่ืนพร้อมกบัจ าคุกโดยโทษจ าคุกตอ้งไม่ต ่ากวา่ 2 สัปดาห์ และไม่เกิน 13 สัปดาห์ส่วนค าสั่งนั้นตอ้งไม่
เกิน 26 สัปดาห์ ดา้นนโยบาย นโยบายประเทศไทยในปัจจุบนัไดผ้่านการศึกษาจากกลุ่มประเทศตวัอย่างท่ีมีการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโครงการทดลองใชง้านน าร่องมาระยะหน่ึง แต่การใชง้านจริงยงัคงประสบปัญหาใน
หลายๆขอ้ (สุรินทร์ มากชูชิต, 2555 ) ไดแ้ก่ ปัญหาจ านวนเจา้หนา้ท่ี มีแนวทางแกไ้ขโดยศึกษามาตรการการใชอุ้ปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศตวัอยา่ง ประเทศเกาหลีใต ้: ศึกษาตวัอยา่งการใชร้ะบบฐานขอ้มูลผูก้ระท าผิด และระบบ
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์การท างานท่ีมีการบูรณาการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการท างานท่ีต่อเน่ืองและทัว่ถึง (รายงาน
การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นงานคุมประพฤติ, 2558) ปัญหาผูก้ระท าผิดไม่ตระหนกัถึง
โทษ ดว้ยสังคมในประเทศไทย เป็นชุมชนท่ีถอ้ยทีถอ้ยอาศยั แต่ก็อาจส่งผลใหผู้ก้ระท าผิดไม่ตระหนกัถึงโทษท่ีตนเอง
ไดท้ าไว ้เม่ือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจมีผลท าให้ผูก้ระท าผิดเกิดพฤติกรรมกระท าผิดซ ้ าก็เป็นได ้ซ่ึงปัญหาน้ี
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สามารถประยุกต์นโยบายแบบแผนจากกลุ่มประเทศตวัอย่างมาแก้ไขได ้เช่น ประเทศสวีเดน: ศาลจะมีค าสั่งให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตวัผูก้ระท าผิด แต่เป็นการ ควบคุมท่ีมีความเขม้งวด โดยห้ามด่ืมสุราหรือยาเสพ
ติดมีการเยีย่มบา้นโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ กิจกรรมในการบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟ ูและการจ าคุกระยะสั้นในเรือนจ า รวมทั้ง
การบ าบัดผูก้ระท าผิดทั้ งในเรือนจ าและในชุมชนโดยการจัดกิจกรรมในการบ าบัดท่ีมีความเหมาะสม ปัญหาด้าน
อุปกรณ์ (สุมนทิพย ์จิตสว่าง และ ฐิติยา เพชรมุนี, 2549, น.43) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวัท่ีใชใ้นปัจจุบันมี
ปัญหาค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่แบตเตอร่ีมีความจุต ่า และ ปัญหาสายชาร์จช ารุด ไม่สามารถใชง้านได ้ ปัญหาน้ีสามารถแก้
ไดโ้ดยการจดัซ้ืออุปกรณ์ในรุ่นท่ีครอบคลุมหรือพฒันาตวัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ใหมี้ความจุแบตเตอร่ีให้มากข้ึน และ
แกไ้ขจุดชาร์จแบตเตอร์ร่ีให้ทนทานยิ่งข้ึน หรือ พฒันาเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจจบัชีพจร ตรวจวดัแอลกอฮอลเ์พ่ือ
งานควบคุมความประพฤติในกรณีเฉพาะ 

 
6. บทสรุป 

งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชม้าตรการลงโทษระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการแกส้ภาพปัญหาการจดัการปริมาณผูต้อ้งขงัของประเทศไทย ผลกระทบจากสังคมท่ีมีผลต่อผูถู้กคุมประพฤติท่ี
ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการใชม้าตรการลงโทษระดบักลางโดยการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมไทย จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และ ผูก้ระท าผิดท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากวเิคราะห์ผูว้จิยัสรุปได้
วา่การใชม้าตรการลงโทษระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศปัจจุบนั ในเบ้ืองตน้พบวา่มาตรการ
ดงักล่าวมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาสภาพปัญหาปริมาณผูต้อ้งขงัในเรือนจ า ให้ผูก้ระท าผิดไดรั้บโอกาสกลบัคืนสู่
สังคมดูแลครอบครัว อีกทั้งในโยบายการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนหลกัประกนัเป็นการช่วยลดความเล่ือมล ้ า
ต่อผูก้ระท าผิดท่ีมีรายไดน้อ้ยไม่ให้ถูกกมุขงัเกินกวา่ความจ าเป็น และ ป้องกนัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูก้ระท าผิดจาก
สังคมในเรือนจ า ซ่ึงเป็นการปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัยในระยะยาวไม่ให้เกิดพฤติกรรมการกระท าผิดซ ้ า ด้านความ
เหมาะสมพบว่ามาตรการลงโทษระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมความประพฤติมีความ
เหมาะสมกบัสังคมของประเทศไทย เน่ืองจากโดยพ้ืนฐานสังคมไทยมีความเมตตากรุณาผลกระทบจากสังคมท่ีมีต่อ
ผูก้ระท าผิดท่ีติดตั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์นั้นไม่มีการกดดนัหรือรังเกียจ กีดกนัมากนกัเม่ือเปรียบเทียบจากกรณีศึกษา
จากกลุ่มประเทศตวัอยา่งท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เหมือนกนั  แต่ดา้นความเหมาะสมกบักระบวนการยติุธรรม
ไทยนั้นยงัมีขอ้จ ากดัหลายดา้น ทั้งในดา้นนโยบายท่ียงัตอ้งมีการพฒันาใหเ้หมาะสม ครอบคลุม เขม้งวดมากข้ึนเพ่ือให้
ผูก้ระท าผิดไดรั้บโทษท่ีเหมาะสม และท าให้ตระหนกัถึงโทษท่ีตนไดท้ า มาตรการยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งยงัไม่มีการบูรณาการร่วมกันท าให้การใชง้านจริงไม่เกิดประสิทธิภาพไดเ้ต็มท่ี ด้านเจา้หน้าท่ีมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชง้านปัจจุบนัยงัมีพบปัญหาไม่ตอบสนองต่อการใชง้าน
เท่าท่ีควร ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมาสามารถน ากรณีศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์เพื่อพัฒนาให้มาตรการลงโทษ
ระดบักลางโดยการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัดา้นกฎหมาย : ปัจจุบนั
ยงัมีการใช้ในบรรทัดฐานเดียวกนัทั้ งหมด และการท่ีเพ่ิงมีการเร่ิมใช้งานมาตราการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับงานควบคุมความประพฤติจริงกฎหมาย และ พ.ร.บ. ยงัมีความหละหลวมในบางมาตรา  1) ควรมีการพิจารณา
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กฎหมาย พ.ร.บ. เง่ือนไขท่ีเขม้งวดหรือเฉพาะในการปล่อยตวัชัว่คราวและควบคุมความประพฤติส าหรับผูก้ระท าผิด
ประเภทอ่ืนมากข้ึน เช่น กรณีผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน ผูก้ระท าผิดฐานท าร้ายร่างกาย หรือ ผูก้ระท าผิดคดีทางเพศ ควร
มีมาตรการ เง่ือนไขท่ีมีความเขม้งวด ในการขอใชน้โยบายการปล่อยตวัชัว่คราว เพ่ือเป็นการป้องการพฤติกรรมการ
กระท าผิดซ ้ าท่ีเห็นผลยิ่งข้ึน 2)  ควรมีกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. การจบักุมและติดตามตวัผูก้ระท าผิดท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขของ
ศาลตามก าหนด หรือ ท าลายอุปกรณ์ เพ่ือให้ผูก้ระท าผิดไดต้ระหนกัถึงโทษหากละเมิดเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และเพ่ือเป็น
การป้องกันการหลบหนี หรือ การพยายามท าลายอุปกรณ์  ด้านนโยบายและแบบแผน : 1) ปัจจุบันหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในมาตรการปล่อยตวัชั่วคราวในประเทศไทยยงัไม่มีการท างานบูรณาการร่วมกันอย่างเท่าท่ีควร ซ่ึงใน
ต่างประเทศหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ต ารวจ นครบาล ศาล กรมคุมประพฤติ สถานพินิจ ราชทณัฑ ์รวมถึงสงัคม 
มีการบูรณาการท างานร่วมกนั  เพ่ือการสอดส่องดูแลความประพฤติอยา่งทัว่ถึง 2) ควรมีการอบรม กระจายความรู้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนในสงัคมให้เขา้ใจถึงเป้าหมายของนโยบาย ช่วยกนัสอดส่องผูก้ระท าผิด  เขา้ใจถึง
การให้โอกาสผูก้ระท าผิดเพ่ือให้ผูก้ระท าผิดท่ีติดตั้งอุปกรณ์ไดก้ลบัไปใชชี้วิตในสังคม และไม่กระท าผิดซ ้ า 3) ควรมี
โครงการบ าบดัเพ่ือผูก้ระท าผิด ทั้งผูก้ระท าผิดประเภทขอปล่อยตวัชัว่คราว หรือ ผูก้ระท าผิดท่ีพน้โทษอยูใ่นขั้นตอน
ฟ้ืนฟ ูให้ตระหนกัถึงความผิดท่ีไดก่้อ โอกาสท่ีไดรั้บ ค านึงถึงครอบครัวท่ีตอ้งดูแล หรือ บ าบดัเพ่ือบรรเทาความเครียด
ท่ีเกิดจากการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นเทคโนโลยี : 1) ควรมีการพฒันานวตักรรมท่ีเก่ียวกบัการควบคุมติดตาม 
เช่น เพ่ิมเทคโนโลยีตรวจวดัแอลกอฮอล์ ระบบตรวจวดัชีพจร หรือ ระบบติดตาม ฐานขอ้มูลท่ีสามารถใช่งานผ่าน
โทรศพัท์ได ้พฒันาแบตเตอร์ร่ีเพื่อแกปั้ญหาแบตเตอร์ร่ีไม่ทนทาน  ขอ้เสนอแนะเพ่ืองานวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการ
วางแผนในการสัมภาษณ์ผูก้ระท าผิด เน่ืองจากจ านวนผูก้ระท าผิดท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูก้ระท าผิดจะมาติดต่อ
ศาลอาญาก็ต่อเม่ืออุปกรณ์ช ารุดหรือมีค าสั่งให้ติดตั้ง-ถอดอุปกรณ์ ควรวางแผนในการขออนุญาติสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี
หรือกลุ่มทดลองใหช้ดัเจนเน่ืองจากบางหน่วยงานมีขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีใชเ้วลาพอสมควร ควรมีการเก็บขอ้มูล
เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึนหน่วยงานท่ีแนะน า ไดแ้ก่ ศูนยค์วบคุมการปล่อยตวัชัว่คราวศูนยค์วบคุม
ติดตามการปล่อยตวัชัว่คราวและการบงัคบัตามค าสั่งศาลโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศาลอาญา กรมควบคุมความ
ประพฤติ และ กรมพินิจ ควรศึกษาในหัวขอ้การทดลองใชน้โยบายอ่ืนเพื่อเป็นการหาแนวทางพฒันานโยบาย หรือ การ
วจิยัขอ้มูลแบบเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการเห็นภาพการเปล่ียนแปลงไดช้ดัเจนข้ึน 

 

7.กติตกิรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีประสบความส าเร็จดว้ยดีทุกประการ เน่ืองดว้ยก าลงัใจจากครอบครัวซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี

คอยสนบัสนุน และเคารพทุกการตดัสินใจ  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาตราจารย ์ดร.เดชา สงัขวรรณ
ดร.ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ รวมไปถึงอาจารยทุ์กท่านจากหลกัสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวิทยาลยั
รังสิต ท่ีมอบความรู้ดา้นวชิาการใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติ  

ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั เจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งจาก ศูนยค์วบคุมการปล่อยตวัชัว่คราวศูนยค์วบคุม
ติดตามการปล่อยตวัชั่วคราวและการบังคบัตามค าสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ศาลอาญา ท่ีให้ความ
ร่วมมือและความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลทุกท่าน ขอบคุณพ่ีๆเพ่ือนๆ และ นางสาว ศวติา อุสาหะวงค ์ท่ีคอยใหก้าร
สนบัสนุนช่วยเหลือ ผลกัดนั และใหก้ าลงัใจตลอดมา ผูว้จิยัขอกล่าวขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
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