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บทคัดยอ 
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การปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญมีวัตถุประสงค 

เพื ่อศึกษาถึงการกําหนดนิยามลักษณะของผู ต องขังท ี ่ต องเฝาระวังการกอ
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ผลการวิจัยพบวา นิยามลักษณะของผู ต องขังที ่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ไดวาหมายถึง “กลุมผูตองขังที่มี

ลักษณะพฤติกรรมการกระทําผิดที่อาชญากรกระทําดวยความรุนแรง สงผลกระทบ

ตอเหยื่อ ผูเสียหายและสังคมจนเกิดความหวาดกลัว” โดยมีพฤติการณกระทํา

ความผิดในลักษณะความผิด ไดแก ขมขืนหรือลวงละเมิดทางเพศเด็ก ฆาขมขืนหรือ

ขมขืนในลักษณะทารุณโหดราย ฆาตกรตอเนื ่อง ฆาตกรโดยสันดาน กระทําผิด

ซํ้าซากรุนแรง ฆาตกรโรคจิต ฆาตกรที่มีพฤติกรรมโหดรายทารุณ (ฆาเด็ก/ฆาตกรรม

หมู ) ควรมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติที ่แตกตางจากผูตองขังทั ่วไป เพื ่อเปน 

การเฝาระวังภัยและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําผิดซํ้า ความสําเร็จของ

การกําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังตองไดรับการสนับสนุน

จากผู บริหารที่ใหความสําคัญกับการแกไข ปจจัยที ่จะสงผลตอความสําเร็จของ 

การกําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขัง ไดแก การตรากฎหมาย

เฉพาะ การกําหนดแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจน การบูรณาการความรวมมือและ

ภาคีเครอืขายระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวของ 

คําสําคัญ: ขอเสนอเชิงนโยบาย, ผู ตองขังที ่ต องเฝาระวังการกออาชญากรรม 

สะเทือนขวัญ (Watch List) 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how to provide a 

definition of the term “ Watch List” and establish measures to classify 

the term “Watch List” in Thailand in order to recommend approaches 

on the development of the treatment of “Watch List”. A qualitative 
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approach is selected as research method, through the use of 

documentary analysis and in-depth interview. 

The research findings indicate that the definition of the term 

“Watch List” is a group of prisoners who exhibit violent criminal 

behavior that can inflict harms on victims, injured persons, and society. 

The violent criminal behavior these prisoners exhibit include child 

sexual abuse and rape, rape and murder or a third-degree rape, serial 

killer, born criminal, violent offences recidivism, mental criminal, and 

violent criminal (Pedicide/Mass murder). The findings also point out that 

there should be measures and approaches on the specific treatments 

of these prisoners, which must be different from other prisoners. These 

measures and approaches are crucial as they can be used as criminal 

precautions and can prevent negative consequences that may be 

affected by the repeated offences. To successfully establish such 

measures and approaches, the executives who strongly focus on 

improving factors contributing to this establishment, which are an 

enactment of specific law, an establishment of explicit guidelines, and 

a cooperation between related sub-organizations in the criminal justice 

system, must assure full support. 

Keywords: Policy Recommendations on the Guidelines, Watch List 
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บทนํา 

กรมราชทัณฑไดพยายามแกไข พัฒนาพฤตินิสัยของผูกระทําผิดมาอยาง

ตอเนื่องผานกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อชวยใหผูกระทําผิดสามารถกลับตัวเปน

คนดีไมกลับมากระทําผิดซํ้าหลังพนโทษ แตดวยปญหาผูตองขังเกินอัตราความจุที่

เกิดขึ้น สงผลใหเกิดปญหาดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง ไมสามารถจะ

ดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังและการแยกประเภทผูตองขังออกมาไดอยาง

ชัดเจน เพราะพื้นที่ไมเพียงพอ ทําใหการปรับหรือแกไขพฤติกรรม ไมมีประสิทธิภาพ

อยางเพียงพอ และอาจเกิดการถายทอดความรูการเปนอาชญากรรมไดอีก เมื่อพน

โทษออกไปแลวโอกาสที่จะกระทําผิดซํ้าอีกจึงเกิดขึ้นได จากเหตุการณสะเทือนขวัญ

ที่ปรากฏตามสื่ออยูเปนระยะวาผูตองขังเมื่อพนโทษแลวออกไปกลับมากระทําผิดซํ้า 

เหตุการณสะเทือนขวัญนี้ไดสรางความวิตก ความหวาดกลัวใหกับประชาชนที่อยูใน

สังคมเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน คดีสมคิด พุมพวง ฉายา คิดเดอริปเปอร อายุ 

56 ป ตองโทษครั้งที่ 3 คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ฆาตกร

ตอเนื ่อง 6 ศพ เปนคดีที ่ช ็อกสังคมชวงปลายป 2562 พฤติการณกระทําผิด 

ฆาตกรรมหญิงสาวที่เคยคบหาจํานวนหลายคน และใชเครื ่องพันธนาการทําให

เสียชีวิต ฆาตกรตอเนื่องที่ลงมือโหดมาแลว 5 ศพ เมื่อป 2548 ถูกศาลพิพากษา

จําคุกตลอดชีวิต แตสมคิดเปนนักโทษชั้นดีจึงไดลดหยอนโทษทําใหติดคุกจริงเพียง 

14 ป และพนโทษออกมาเมื่อกลางป 2562 ที่ผานมาสรางความแตกตื่นใหกบัคนใน

พื้นที่และประชาชนทั่วไป อีกหนึ่งคดีที่สังคมใหความสนใจและสรางความหวาดกลัว

ใหกับสังคมคือ คดีนองแกม ขมขืนฆาบนรถไฟ ยังคงเปนฝนรายของญาติพี่นองและ

คนไทยดวยกันกับความปาเถื่อนที่ไมคาดคิดวาจะมีอยูในสังคมไทย โดย นายวันชัย 

แสงขาว อายุ 25 ป ตองโทษครั้งแรก ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 

288 ลงมือขมขืนแลวฆา นองแกม ด.ญ.วัย 13 ป บนรถไฟ ขบวนที่ 174 สุราษฎรธานี-
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กรุงเทพฯ จากนั้นโยนศพออกจากหนาตาง ในขณะที่เหยื่อยังหายใจ เพ่ืออําพรางคดี 

อีกคดีที่เปนอาชญากรรมสะเทือนขวัญเมื่อปลายป 2562 คือ คดีนายอภิชัยหรือไอซ 

องควิศิษฐ ฉายา ไอซหีบเหล็ก อายุ 41 ป ตองโทษครั้งที่ 3 ความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 288 พฤติการณกระทําผิด ทํารายทุบตีผูตายและจับผูตายใส

ไวในหีบเหล็กทิ้งไวในหองนอน 2 วัน จนเสียชีวิต  

ประกอบกับการจําแนกลักษณะผูตองขังที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

รวมทั้งการบริหารโทษ ระยะเวลาในการเลื่อนชั้นซึ่งเปนผลโดยตรงจากการจัดชั้น

ใหกับผูตองขังตามกฎเกณฑของกรมราชทัณฑไดกําหนดใหผูตองขังจะเลื่อนชั้นได 

เมื่อเขามาตองโทษในเรือนจําแลวเปนเวลา 6 เดือน ในระยะเวลา 6 เดือนนี้ ถือวา

นอยเกินไปในการที ่จะพิจารณาพฤติกรรมของผู ต องขังวามีการเปลี ่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดีหรือไม เพราะอาจมีการแสรงทําพฤติกรรมขึ้นไดเชนกัน  

อีกทั้งเกณฑในการเลื่อนชั้นของผูตองขังยังไมมีความชัดเจนเทาใดนัก ทําใหขาด

มาตรฐานในการเลื่อนชั้น โดยมากผูตองขังก็จะไดเลื่อนชั้นเกือบทุกคน ซึ่งไมมีเกณฑ

ในการวัดพฤติกรรมที่แนนอนวาผูตองขังเหลานี้มีความประพฤติที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึนอยางแทจริงหรือไมนําไปเชื่อมโยงกับประโยชนที่ผูตองขังจะไดรับทั้งใน

เรื่องของการพักการลงโทษและลดวันตองโทษจําคุกก็เปนการงายที่ผูตองขังอาจจะ

แสรงทําพฤติกรรมที่ดีขึ ้นได เมื่อผูกระทําผิดเขาสูระบบตามขั้นตอน ก็จะสามารถ

ผานกระบวนการตาง ๆ และเขาสูประโยชนตาง ๆ ที่พึงไดรับจากการพัฒนาพฤติ

นิสัยของตนเองเพื่อใหตนเองสามารถพนโทษออกมาไดเร็วที่สุดนั่นเอง อีกทั้งกรม

ราชทัณฑยังไมมีกฎหมาย มาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติในการสกัดกั้น

ผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมได 

จึงเปนเหตุใหผู ตองขังกลุ มนี้อาจจะไมไดรับการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยอยางมี
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ประสิทธิภาพ สงผลใหกลับมากระทําผิดซํ้า สรางความหวาดกลัวใหกับสังคมตามสื่อ

ที่เห็นในปจจุบัน  

จากสภาพปญหาขางตน กรมราชทัณฑโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกอง

ยุทธศาสตรและแผนงานรวมกับกองทัณฑปฏิบัติ จึงจัดทําขอมูลผูตองขังที่ตองเฝา

ระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ออกเปน 7 กลุมดังนี้  

1. พฤติการณขมขืนหรือลวงละเมิดทางเพศเด็ก (Child murder or Child rape 

and homicide) 2. พฤติการณฆาขมขืน หรือขมขืนในลักษณะทารุณโหดราย (Rape 

and Rape-murder crimes) 3. ฆาตกรตอเนื่อง (Serial murder) 4. ฆาตกรโดย

สันดาน/กระทําผิดซํ้าซาก/รุนแรง (Heinous crime) 5. ฆาตกรโรคจิต (Crime 

committed by a Sociopath or a Psychopath) 6. ฆาตกรที่มีพฤติกรรมโหดราย

ทารุณ (ฆาเด็ก/ฆาตกรรมหมู ) (Mass murder) 7.  ผูคายาเสพติดรายใหญที ่มี

กําหนดโทษตั้งแต 30 ปขึ้นไปถึงประหารชีวิต (Major Drug dealers) การจัดทํา

ขอมูลผูตองขังที่ตองเฝาระวังฯ 7 กลุมของกรมราชทัณฑกับประกาศของกระทรวง

ยุติธรรม เรื่อง กําหนดความผิดในคดีอุกฉกรรจ คดีสะเทือนขวัญหรือคดีที่เปนที่

สนใจของประชาชน พ.ศ.2563 เปนการจัดกลุมแบบเดียวกัน ซึ่งการจัดกลุมดังกลาว

นํามาสู ความสนใจของผูวิจัยในการศึกษาการกําหนดนิยามลักษณะของผู ตอขัง 

ที่ตองเฝาระวังฯ วามีความเหมาะสมหรือไม และศึกษาการกําหนดมาตรการและ

แนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญ 

หรือเปนภัยตอสังคม และการบริหารโทษที ่แตกตางไปจากผู ตองขังกลุ มอ่ืน  

เพื่อดําเนินการดานการแกไขปองกันการกระทําผิดซํ ้าของผู ตองขัง สรางความ

เชื ่อมั ่นจากสังคมในการปองกันและแกไขปญหาการกระทําผิดซํ้าของผู ตองขัง 

(กรมราชทัณฑ, 2563) 
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 การศึกษาวิจัย เรื ่อง ขอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดมาตรการและ 

แนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญมี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงการกําหนดนิยามลักษณะของผูตองขังที่ตองเฝาระวังการ

กออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ศึกษาการกําหนดหลักเกณฑเพื่อ

พิจารณาจําแนกกลุมผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือ

เปนภัยตอสังคมในประเทศไทยและเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการกระบวนการ

แนวทางปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปน

ภัยตอสังคม  

 การวิจัยครั ้งนี ้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเลือกตอบ 

(Checklist) จากผูเชี ่ยวชาญ นักวิชาการ ดานอาชญาวิทยา ดานทัณฑวิทยา ดาน

จิตวิทยา และดานกฎหมาย และใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก

ผูบริหาร บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ภาคีเครือขาย นักวิชาการ ผูเชี ่ยวชาญ 

ที่มีประสบการณในงานราชทัณฑ ผู ตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ตลอดจนมีการการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) กับเจาหนาที่เรือนจําเปาหมายที่มีสวนในการกําหนดมาตรการและแนว

ทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปน

ภัย ตอสังคม จํานวน 5 แหง ไดแก 1. เรือนจํากลางระยอง 2. เรือนจํากลางคลอง

เปรม 3. เรือนจํากลางเขาบิน 4. เรือนจํากลางพิษณุโลก 5. เรือนจํากลางบางขวาง 

ในสวนการถอดบทเรียนเพื่อนําไปสูการพัฒนาเชิงนโยบาย ผูเขียนไดมีการถอด

บทเรียนการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ จากผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาในเชิงนโยบาย

ดวยอีกทางหนึ่ง 
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แนวคิดและทฤษฎีตอการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในงานราชทัณฑ 

 แนวคิดของสํานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) หลักปรัชญา

ของสํานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม โดยซีซาร แบ็คคาเรีย คือ การมีเจตจํานงอิสระ (Free 

Will) ที ่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษย มีใจความวา “มนุษยเปนผู มีเหตุผลใน 

การมุงแสวงหาเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดทางดานวัตถุและในการตัดสินใจ

เลือกกระทําการหรืองดเวนการกระทําใด ๆ มนุษยจะพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ที่มี

อยูอยางมีเหตุผลเพื่อพิจารณาและคํานวณถึงผลประโยชนหรือผลเสียที่จะไดรับจาก

การกระทํานั้น ๆ หลังจากนั้นจึงเลือกงดเวนพฤติกรรมนั้น” (พรชัย ขันตี, ธัชชัย  

ปตะนีละบุตร และ อัศวิน วัฒนวิบูลย, 2543) ในแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยา

ดั้งเดิมนี้ จึงเชื่อวามนุษยมีอิสระในการเลือกที่จะกระทําพฤติกรรมและเมื่อมนุษย

เลือกที่จะทําพฤติกรรมใดแลว มนุษยยอมตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมนั้น ซึ่งถา

พฤติกรรมนั ้นเปนพฤติกรรมที ่ผ ิดก็ตองยอมที่จะไดร ับการลงโทษดวยเชนกัน  

การตองโทษจําคุกเปนการลงโทษทางหนึ่ง เปนการตัดผูกระทําผิดออกจากสังคม 

รวมทั้งเปนการยับยั้งมิใหผูอื่นกระทําการเลียนแบบดวย 

 

วัตถุประสงคการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 

 แนวคิดของสํานักอาชญาวิทยาสํานักตาง ๆ สามารถสรุปเปนทฤษฎี 

การลงโทษได 4 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนความผิด (Retributive 

Theory) ทฤษฎีการลงโทษเพื ่อปองกันหรือขมขู ย ับยั ้ง (Deterrence Theory) 

สองทฤษฎีน ี ้มาจากแนวค ิดของส ําน ักคลาสส ิค (Classical School) ทฤษฎี 

การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (Rehabilitative Theory) ทฤษฎีนี้มีที่มาจาก

แนวคิดของสํานักโพสซิทีฟ (Positive School) และทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกปอง

คุมครองสังคม (Social Protection Theory) ซึ่งมาจากแนวคิดของสํานักปองกันสังคม 
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 การลงโทษเพื่อทดแทนความผิด (Retributive Theory) Kant and Hegal 

Kant (1999) ไดใหเหตุผลวาเปนที่เห็นชัดอยูในตัววาการลงโทษเปนของคูกับการ

กระทําผิดเพือ่ความยุติธรรมแลวผูซึ่งจงใจทําการอันไมเปนธรรมจะตองถูกลงอาญา 

ซึ่งไดสัดสวนพอดีทั้งในสภาพและความหนักเบากับความผิดของเขา ถาสังคมไม

ลงโทษผูกระทําผิดก็เทากับสังคมยอมรับรองการกระทําของเขาและดวยเหตุนั้น 

ก็มีผลเหมือนวาสังคมเปนผู สนับสนุนใหกระทําผ ิด Kant (1999) ถือหลักนี้  

อยางเขมงวด โดยไมยอมรับเหตุผลอยางอื่นในการลงโทษและไดกลาวไวในหนังสือ 

Philosophy of Law วา “จะใชการลงโทษเปนเพียงเครื่องมือเพื่อใหเกิดประโยชน

อยางอื ่นไมได ไมวาจะเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูถูกลงโทษเองหรือแกสังคมเปน

สวนรวมก็ตาม การลงโทษในทุกกรณีจะตองเนื่องมาจากเหตุวาบุคคลที่ถูกลงโทษได

กระทําผิดอาญาเทานั้น ทั้งนี้เพราะเปนการไมบังควร ที่จะปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งเพียง

เพื่อจะเปนเครื่องมือใหบังเกิดผลแกบุคคลอื่น ทุกคนมีสิทธิในฐานะที่เกิดมาเปน

มนุษยในอันจะไมถูกปฏิบัติเชนนั้น” Kant (1999) ยอมใหมีขอยกเวนจากหลัก

ขางตนนี้ได 2 ประการ คือ ประการแรก อาจมีการผอนเบาโทษใหลดลงหากปรากฏ

วาการลงโทษอยางหนักโดยดําเนินตามหลักขางตนอยางเครงครัดจะเปนการ

กระทบกระเทือนความรูสึกของประชาชน ประการที่สองในเมื่อการปฏิบัติตามหลัก

ขางตนอยางเครงครัดจะเปนการลดจํานวนพลเมืองของรัฐลงจนเกินควร (Hegal, 

1999 อางถึงใน พรชัย ขันตี, กฤษณพงษ พูตระกูล และ จอมเดช ตรีเมฆ, 2558) 

 การลงโทษเพื่อปองกันหรือขมขูยับยั้ง (Deterrence Theory) Bentham 

(1970) กลาวดวยวาการกระทําใหประชาชนกลัวไมกลากระทําผิดอาญานั้นจะตอง

บังคับโทษโดยมีลักษณะ 4 ประการดังนี ้1) การลงโทษจะตองแนนอน (Certainty) 

หมายความวาจะตองลงโทษแกบุคคลทุกคนที่ฝาฝนกฎหมายดังนั้นบุคคลใดที่ทาํผิด

จะตองถูกฟองและลงโทษตามกฎหมาย 2) การลงโทษจะตองมีความรุนแรง 
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(Severity) หมายความวา ความรายแรงของโทษที่จะลงแกผู กระทําผิดจะตอง

รายแรงพอที่จะยับยั้งความตองการในการทําผิด 3) การลงโทษตองกระทําโดยฉับไว 

(Celerity) หมายความวากระบวนการพิจารณาและลงโทษนั้นจะตองกระทําไป 

โดยรวดเร็วมิใชรอเปนเวลานานจนคนทั่วไปลืมวาบุคคลนี้ไดกระทําผิดอยางไร  

4) การลงโทษจะตองกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน (Publicity) หมายความวา

การลงโทษจะตองกระทําใหสาธารณชนไดเห็นหรือรับทราบ เพื่อผลของการขมขู

บุคคลทั่วไปการลงโทษเพื่อแกไขหรือฟนฟูจิตใจผูกระทําผิดมีเปาหมายเพื่อเปลี่ยน

หรือแกไขหรือเยียวยา รักษาจิตใจของผูกระทําผิดใหลดความรูสึกตอตานกฎหมาย

และกลับมามีความเห็นดีเห็นชอบดวยกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมี 

ความยับยั้งตนเองมิใหคิดหรือกระทําการอันเปนความผิดอีกตอไปผลของการลงโทษ

ในลักษณะนี้จึงคลายคลึงกับการขมขูโดยเฉพาะตัวผูกระทําผิดเพราะมีความประสงค

จะมิใหบุคคลนั้นกระทําผิดขึ้นอีก แตตางกันตรงที่การสรางแรงจูงใจมิใหกระทําผิด 

กลาวคือ การขมขูใชการลงโทษที่รนุแรงเปนวิธีทําใหผูนั้นกลัวและเข็ดหลาบ ไมกลา

กระทําผิดอีกเมื ่อนึกถึงโทษที ่ตนเคยไดร ับกับผลดีท ี ่จะไดจากการกระทําผิด 

แตการแกไขฟนฟูจิตใจผูกระทําผิดใชโทษเปนเครื่องมือ ทําใหจิตใจของผูนั้นยอมรับ

วาการกระทําผิดเปนสิ ่งไมถูกตองและตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามกฎหมายแทน 

การกระทําผิด สวนการลงโทษเพื ่อตัดโอกาสมิใหผ ู น ั ้นกระทําผิดมุ งป องกัน 

การกระทําผิดซํ้าโดยวิธีการทําใหหมดโอกาสในการกระทําผิดเพื่อใหสังคมปลอดภัย

จากการกระทําผิด วิธีการลงโทษตองเปนวิธีที่ทําใหผูนั้นหมดโอกาสกระทําผิด เชน 

การประหารชีวิต การเนรเทศ หรือจําคุกมีกําหนดเวลาจนกวาจะแนใจวาผูนั้นไมเปน

อันตรายแกสังคมอีก 

 การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (Rehabilitative Theory) ทฤษฎีนี้

มีความมุงหมายเพียงจะปองกันไมใหบุคคลที่ไดกระทําผิดมาแลวกลับมากระทําผิด
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ซํ้าอีกไมไดมุงหมายจะใหมีผลถึงบุคคลอื่นโดยตรง วิธีการตามทฤษฎีนี้คือนอกจาก

จะพยายามหาทางใหผูที่ไดกระทําผิดมาแลวเกิดความประสงคที่จะยับยั้งไมกระทํา

ผิดซํ้าอีกแลวยังจะตองทําใหผูนั้นเกิดความสามารถที่จะยับยั้งเชนนั้นดวย มีผูเห็นวา

ไมควรใชคําวาการลงโทษ (Punishment) แตควรใชคําวาการปฏิบัติ (Treatment) 

แทนเพราะการทําใหไดรับความยากลําบากดวยการลงโทษไมนาจะทําใหคน

ประพฤติดีขึ้น การลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขโดยใชโทษจําคุกเปนแนวคิดของสํานัก

คลาสสิกดวยเหตุผลที่วา การลงโทษจะทําใหเกิดความกลัวและทําใหเกิดสํานึกวา

การกระทําผิดใหประโยชนไมคุมกับโทษที่ไดรับ ถาเปนโทษจําคุกระยะยาวจะมีผล

ตอการปรับปรุงมากยิ่งข้ึนคือ ผูกระทําผิดเคยชินที่จะไมฝาฝนกฎหมายจนกลายเปน

นิสัย สวนการลงโทษเพื่อแกไขฟ นฟูเปนแนวคิดของสํานักปฏิฐานนิยมที ่เห็นวา

ผูกระทําผิดไมมีเจตนาในการประกอบอาชญากรรมแตการกระทําผิดไปเพราะถูก

กําหนดโดยปจจัยที่เกี ่ยวกับความบกพรองทางสภาพรางกายจิตใจและสิ่งแวดลอม 

การปฏิบัติตอผูกระทําผิดตองหาสาเหตุของการกระทําผิดกอน เมื่อพบสาเหตุจึง

แกไขที่สาเหตุนั้นโดยดําเนินการแกไขผูกระทําผิดทั้งเปนรายบุคคลและเปนรายกลุม 

ไมวาจะเปนการแกไขภายในสถานที่ควบคุมหรือในชุมชน ผูที่ทําหนาที่ในการแกไข

ปรับปรุงฟนฟูนั้นควรจะตองมีความรูและความชํานาญในการแกไขสาเหตุที่เกิดข้ึน

ตามแขนงสาขาวิชาที่ไดศึกษามาดวย เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เปนตน 

ดังนั้น วัตถุประสงคการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิด จึงสอดคลองกับพันธกิจ

ของกรมราชทัณฑไดในปจจุบัน ทั้งเนนถึงการแกไขในระหวางคุมขังและการติดตาม

ชวยเหลือเมื่อพนโทษกลับสูสังคมเพื่อใหสังคมกลับสูความเปนปกติสุขดังเดิมมากที่สุด 

 การลงโทษเพื่อปกปองคุ มครองสังคม (Social Protection Theory) มี

วัตถุประสงคในการลงโทษเพื่อคุมครองสังคมใหปลอดภัย โดยวิธีแยกผูกระทําผิด

ออกจากสังคมเพ่ือตัดโอกาสไมใหผูกระทําผิดไดกระทําผิดข้ึนอีก สําหรับการลงโทษ
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เพื่อคุมครองสังคมนั ้น มีหลักการสําคัญคือการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและอบรม 

บมนิสัยมากกวาการลงโทษโดยเนนการคุมครองสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม 

สวนการลงโทษจะเนนใหเหมาะสมกับผู กระทําผิดเป นรายบุคคล เพื ่อให มี 

การปรับปรุงแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเปนคนดีโดยบัญญัติหลักเกณฑในการปองกัน

ควบคุมและการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดไวในกฎหมายอาญาดวยเชนหลักเกณฑ

การนําวิธีการเพื ่อความปลอดภัยมาใชกับผู กระทําผิดเปนตนวัตถุประสงคใน 

การลงโทษเพื่อคุ มครองสังคม จึงเปนมาตรการเสริมที ่สําคัญอันจะนํามาใชใน 

การแกไขปรับปรุงผูกระทําผิดที่กลับตัวเปนคนดียาก ซึ่งมาตรการเสริมดังกลาว 

อาจน ํามาใช ในกรณีท ี ่กฎหมายกําหนดอัตราโทษไวน อยไปไม เพ ียงพอตอ 

การปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดบางประเภทจึงตองนํามาตรการเสริมมาผนวกใชดวย

เชนการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชกับผูกระทําความผิดซํ้า เปนตน (พรชัย 

ขันตี และคณะ, 2558) 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดมาตรการและแนว

ทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปน

ภัยตอส ังคม เป นการวิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) ด วยวิธ ีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูบริหาร กลุมภาคีเครือขาย นักวิชาการ 

ผูเชี่ยวชาญ กลุมเจาหนาที่เรือนจําที่มีสวนในการกําหนดมาตรการและแนวทาง 

การปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัย

ตอสังคม และถอดบทเรียนดานการพัฒนาพฤตินิสัยจากผูตองขัง โดยการวิเคราะห

เนื ้อหา (Content Analysis) และเพื ่อใชอภิปรายผลการวิจัยที่กลาวมาแลวใหมี

ความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาในครั้งนี้ไดกําหนดกลุมเปาหมายเพื่อเก็บขอมูล แบงออกเปน 3 

กลุมหลัก คือ 

1) การ Checklist เพื่อหานิยามความหมายของผูตองขังที่ตองเฝาระวัง 

การกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม “Watch list” จากผูเชี่ยวชาญ  

8 คน ประกอบดวย 1) ผู เช ี ่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา 2) นักทัณฑวิทยา

เชี ่ยวชาญ หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย 3) นักทัณฑวิทยา

เชี่ยวชาญ หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑวิทยา 4) นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบดานทัณฑปฏิบัต ิ5) ผูเชี่ยวชาญดานจติวิทยา/จิตแพทย 

6 )  ผ ู  เ ช ี ่ ย วช าญด  า นอาชญาว ิ ทยา  7 )  ผ ู  เ ช ี ่ ย วช าญด  านท ัณฑว ิทยา  

8) ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 

2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสราง (Semi - Structured Interview) เพื่อกําหนดมาตรการและหาแนวทาง

ในการปฏิบัติตอที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอ

สังคม “Watch List” แหลงขอมูลที่สําคัญ (KIs) ประกอบไปดวย 4 กลุมไดแก 1) 

กลุมผูบริหาร 2) กลุมภาคีเครือขาย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ 3) เจาหนาที่เรือนจํา 4) 

กลุมผูตองขัง 

กลุมผูบริหารจํานวน 9 คน ไดแก 1) อธิบดีกรมราชทัณฑ 2) รองอธิบดี

กรมราชทัณฑ 3) ผูบัญชาการเรือนจํากลางระยอง 4) ผูบัญชาการเรือนจํากลาง

คลองเปรม 5) ผู บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน 6) ผู บ ัญชาการเรือนจํากลาง

พิษณุโลก 7) ผูบัญชาการเรือนจํากลางบางขวาง 8) ผูอํานวยการกองทัณฑปฏิบัติ  

9) ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการจําแนกลักษณะผูตองขัง 

กลุมภาคีเครือขาย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน ไดแก 1) คณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 2) คณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจ 
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เฝ าระว ังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) : (Safety Observation Ad hoc 

Center, Ministry of Justice) 3) คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยนักโทษเด็ดขาด

ที่ตองเฝาระวังฯ (ระดับกระทรวง) 4) คณะกรรมการพักการลงโทษ 5) คณะกรรมการ

ลดวันตองโทษจําคุก 6) นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญภายนอกกรมราชทัณฑ 

กลุ มเจาหนาที ่เรือนจํา ที ่มีสวนในการกําหนดมาตรการและแนวทาง 

การปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัย

ตอสังคมเรือนจําที่ใชในการเก็บขอมูลจากเรอืนจําความมั่นคง (Maximum Security 

Prison) ทั้งหมด 5 แหง แหงละ 2-3 คน เนื่องจากเปนเรือนจําที่มผีูตองขังที่อยูในกลุม 

Watch List ตามประกาศกระทรวงยุติธรรมจํานวนสูงที่สุด  

กลุมผูตองขัง จํานวน 3 คน ซึ่งเปนผูตองขังที่ถูกกําหนดวาเปนกลุมที่ตอง

เฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม “Watch List” เพื่อ

ถอดบทเรียน ปญหาอุปสรรคในการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ 

การสัมภาษณแบบกึ ่งโครงสราง (Semi - Structured Interview) ได

พัฒนาขึ้นมาจากผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ เพื ่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุม

ผูตองขัง กับกลุมผูบริหารและเจาหนาที่ซึ่งสรางขึ้นตามหลักวิชาการโดยประเด็น

คําถามในการสัมภาษณมีจุดมุ งหมายในการไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกําหนด

นิยามเฉพาะของผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปน

ภัยตอสังคมและการกําหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่ตอง 

เฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมการสัมภาษณ

ผูตองขังที่ถูกกําหนดวาเปนผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญ

หรือเปนภัยตอสังคมเพ่ือถอดบทเรียนในการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ 

รวมทั้งประเด็นปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติกับผูตองขังกลุมดังกลาว 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคุณภาพ ไดดําเนินการ

ดังนี้ คือ ผูศึกษาไดใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความชํานาญในการทํางานที่เกี่ยวของ

กับผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม

จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของเครื่องมือใน

การวิจัยตามวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) จากนั้นผูศึกษาไดแกไขแบบ

สัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูศึกษาไดหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

โดยหาคาความสอดคลองหรือดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละ

ขอกับจุดประสงค (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) คาดัชนี

ความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป การคํานวณ IOC ของผล 

การประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคะแนน ดังนี้ 

 การกําหนดนิยามลักษณะของผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม การแบงประเภทของผูตองขังตามพฤติการณ 

การกระทําผิดออกเปน 7 ประเภท คาเฉลี่ยรวม = 0.81 สรุปวา ใชได 

 การประเภทของอาชญากรรมที่ควรจัดอยูในกลุมที่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม แบงตามการละเมิดกฎหมายหรือ

จารีตประเพณี แบงตามศาสตรทางจิตวิทยา แบงตามความเสียหายและความรุนแรง

ตอเหยื่อ คาเฉลี่ยรวม = 0.85 สรุปวา ใชได 

องคประกอบของผูตองขังที่จัดอยูในกลุมที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม คาเฉลี่ยรวม = 0.75 สรปุวา ใชได 

โดยผลของคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ประเด็น = 0.81 + 0.85 + 0.75 / 3 = 0.8 

สรุปวา ใชได 
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จริยธรรมของการวิจัยในคน 

การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิตหลังจากสอบโครงราง

วิทยานิพนธกอนดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูล และไดรับการแจงผลการพิจารณา

รับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval) ตามเอกสารคํารับรองการทําวิจัย

ในคน เลขที่ COA.No.RSUERB 2021- 016 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 

 

ผลการศึกษา 

 1. การกําหนดนิยามลักษณะของผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม 

การกําหนดนิยามลักษณะของผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ถือเปนเรื ่องใหมซึ ่งไมเคยมีปรากฏในงาน

ราชทัณฑมากอน ที่มาของกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวัง

การกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม เกิดข้ึนเนื่องจากกระแสสังคม

ที่มีตอขาวการกอเหตุกระทําผิดซํ้าของอาชญากรที่มีพฤติการณการกระทําผิดที่

รุนแรงและทําใหสังคมเกิดความหวาดกลัว โดยเฉพาะในกรณีของนายสมคิด  

พุ มพวง และ ไอซ หีบเหล็ก ที่ทําใหสังคมตั้งคําถามถึงกระบวนการในการแกไข

พัฒนาพฤติน ิสัยผู ต องขังของ กรมราชทัณฑ ส งผลใหกระทรวงยุติธรรมและ 

กรมราชทัณฑตระหนักในความสําคัญของปญหาการกระทําผิดซํ้าของผูพนโทษ 

กระทรวงยุติธรรมไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดความผิดในคดีอุกฉกรรจ  

คดีสะเทือนขวัญหรือคดีที่เปนที่สนใจของประชาชน พ.ศ.2563 เพื่อเปนการสราง 

ความเชื่อมั่นและปองกันผลกระทบดานความปลอดภัยใหกับสังคมในกระบวนการ

แกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา และให 
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การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ในดานการควบคมุ 

แกไข พัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณคาสู สังคม เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจึงไดออกประกาศไว ณ วันที่ 24 

มีนาคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ขอ 1 ความผิดในคดีอุกฉกรรจ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เปนที่สนใจ

ของประชาชน ดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดเขาใหมอยูในชั้นตองปรับปรุงมาก 

(1) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

   (ก) ความผิดเกี ่ยวกับการกอการราย ตามมาตรา 135/1 มาตรา 

135/2 มาตรา 135/3 และมาตรา 135/4 

   (ข) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตาม

มาตรา 218 และ 222 และมาตรา 224 

   (ค) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา 276 วรรคสอง วรรคสาม 

มาตรา 277 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี 

มาตรา 278 วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา 279 วรรคสี่ วรรคหา วรรคหก วรรคเจ็ด 

มาตรา 280 มาตรา 282 วรรคสาม มาตรา 283 วรรคสาม และมาตรา 285 

   (ง) ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย ตามมาตรา 288 เวนแตกรณี

ตามมาตรา 69 

   (จ) ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย ตามมาตรา 289 

   (ฉ) ความผิดเก่ียวกับเสรภีาพและชื่อเสียง ตามมาตรา 313 

   (ช) ความผิดเกี ่ยวกับทรัพย ตามมาตรา 339 วรรคสี่ วรรคหา 

มาตรา 339 ทวิ วรรคสี่ วรรคหา มาตรา 340 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา มาตรา 

340 ทวิ วรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และมาตรา 340 ตรี 
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(2) ความผิดฐานผลิต นําเขาหรือสงออก หรือผลิต นําขาหรือแสงออก 

เพื่อจําหนายหรือจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ตามกฎหมายวาดวย 

ยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผู กระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท และศาล

มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั ้งแต 30 ปขึ้นไป ถึงตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต  

ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  

จากการนิยามความหมายของกลุ มผู ตองขังที ่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมจึงมีขอบเขตที่แคบลงวาผูตองขัง

กลุมใดที่มีพฤติกรรมอยูในกลุมผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือน

ขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch list) โดยยึดตามมาตราทางกฎหมายเปนหลัก 

อยางไรก็ตามยังมีขอถกเถียงถึงการกําหนดเกณฑถึงคุณลักษณะของผูตองขังที่ตอง

เฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมดังกลาว ที่อาจยังไม

ชัดเจนในการใชขอกําหนดมาตราของกฎหมาย เพราะอาจทําใหผูตองขังบางรายซึ่ง

ไมไดมีพฤติกรรมที่รุนแรงถึงขนาดที่อยูในกลุมดังกลาว ถูกจํากัดสิทธิ ประโยชนที่พึง

ไดรับ โดยการศึกษาในครั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นที่สอดคลองกันวา นิยาม

ความหมายของผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัย

ตอสังคม ควรยึดเกณฑหรือคุณสมบัติดังนี้  

ความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิตอการนิยามของกระทรวงยุติธรรมที่แบง

ประเภทของผูตองขังตามพฤติการณการกระทําผิดออกเปน 7 ประเภท ทั้งหมดเห็น

ดวยกับประเภทที่ 1 - 6 ไดแก ขมขืนหรือลวงละเมิดทางเพศเด็ก (Child murder 

or Child rape and homicide) ฆาขมขืนหรือขมขืนในลักษณะทารุณโหดราย 

(Rape and Rape - murder crimes) ฆาตกรตอเนื่อง (Serial murder) ฆาตกร

โดยสันดาน กระทําผิดซํ ้าซากรุนแรง (violent offences recidivism) ฆาตกร 



วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร ปที ่30 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2565 

 

68 

โรคจ ิต (Crime committed by a Sociopath or a Psychopath) ฆาตกรท ี ่มี

พฤติกรรมโหดรายทารุณ (ฆาเด็ก/ฆาตกรรมหมู) (Mass murder) ยกเวนประเภทที่ 

7 คือ ผูคายาเสพติดรายใหญที่มีกําหนดโทษตั้งแต 30 ปขึ ้นไปถึงประหารชีวิต 

(Major Drug dealers) เนื่องจาก เปนความผิดที่กฎหมายกําหนด Mala Prohibita 

ซึ ่งไมใชความผิดที ่เกิดจากมูลเหตุจูงใจที ่ตองการทําลายชีวิตผู อื ่นและมุ งหวัง

ทรัพยสินเปนหลัก เปนกลุมที่มีลักษณะเฉพาะที่ควรมีรปูแบบการดูแลเฉพาะทาง และ

ควรไดรับการเฝาระวังเปนพิเศษ แตอาจไมจําเปนตองเรียกวา เปนกลุมอาชญากรรม

สะเทือนขวัญ ซึ่งผูศึกษาเห็นสอดคลองกับ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการกําหนด

นิยาม ที ่ต องมีเกณฑเป นพฤติกรรมการกระทําผ ิดที ่อาชญากรกระทําดวย 

ความรุนแรงและสงผลกระทบตอเหยื่อ ผูเสียหายและสังคม จนเกิดความหวาดกลัว 

มีแนวโนมที ่ไมสามารถแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได หากอยู ในสังคมจะสงผล

เสียหายและเปนอันตรายตอสังคม 

โดยสรุปแลว ผูศึกษาเห็นวา การกําหนดนิยามของผูตองขังที่ตองเฝา

ระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม หมายถึง “กลุมผูตองขัง

ที่มีลักษณะพฤติกรรมการกระทําผิดที ่อาชญากรกระทําดวยความรุนแรง สงผล

กระทบตอเหยื่อ ผู เสียหายและสังคมจนเกิดความหวาดกลัว” โดยมีพฤติการณ

กระทําความผิดในลักษณะความผิด ไดแก ขมขืนหรือลวงละเมิดทางเพศเด็ก ฆา

ขมขืนหรือขมขืนในลักษณะทารุณโหดราย ฆาตกรตอเนื่อง ฆาตกรโดยสันดาน 

กระทําผิดซํ้าซากรุนแรง ฆาตกรโรคจิต ฆาตกรที่มีพฤติกรรมโหดรายทารุณ (ฆาเด็ก/

ฆาตกรรมหมู  )  ยกเว น คด ียาเสพต ิด เน ื ่องจากในทางอาชญาว ิทยาถือวา 

อาชญากรรมยาเสพติดจัดอยูในประเภท Victimless Crime เปนอาชญากรรมไร

เหยื่อ หรือในกลุมผูคายาเสพติดก็มีเปาหมายหรือแรงจูงใจเกี่ยวกับทรัพยเปนหลัก 

ลักษณะพฤติการณจึงไมจัดใหอยูในกลุมที ่สรางความสะเทือนขวัญใหกับสังคม
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ประกอบกับ National Institute of Justice (NIJ) ไดใหความหมายอาชญากรรม

ความรุนแรง (Violent Crime) หมายถึง อาชญากรรมรุนแรงที ่เหยื ่อจะไดรับ

อันตรายหรือคุกคามดวยความรุนแรง อาชญากรรมที่รุนแรง รวมถึงการขมขืนและ

การลวงละเมิดทางเพศ การโจรกรรม การทํารายรางกายและการฆาตกรรมซึ่งไมได

กําหนดนิยามเก่ียวกับคดียาเสพติดดวยเชนกัน  

จากการใหคํานิยามของผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยสามารถสรุปนิยามลกัษณะ

ของผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม 

ไดวาหมายถึง “กลุมผูตองขังที่มีลักษณะพฤติกรรมการกระทําผิดที่อาชญากรกระทํา

ดวยความรนุแรง สงผลกระทบตอเหยื่อ ผูเสียหายและสังคมจนเกิดความหวาดกลวั” 

โดยตองมีการพิจารณาลักษณะพฤติการณการกระทําความผิด ตามรายละเอียดของ

พฤติการณการกระทําผิด ดังนี้ ขมขืนหรือลวงละเมิดทางเพศเด็ก ฆาขมขืนหรือ

ขมขืนในลักษณะทารุณโหดราย ฆาตกรตอเนื ่อง ฆาตกรโดยสันดาน กระทําผิด

ซํ้าซากรุนแรง ฆาตกรโรคจิต ฆาตกรที่มีพฤติกรรมโหดรายทารุณ (ฆาเด็ก/ฆาตกรรม

หมู)  

โดยตองมีการพิจารณาลักษณะพฤติการณของการกระทําความผิดที่

อาชญากรมกระทํารายละเอียดของพฤติการณการกระทําผิดดังนี้ 

การขมขืนและลวงละเมิดทางเพศ ไดแก  

1) พวกลวงเกินทางเพศกับเด็ก (Child Molester) ผูใหญที่ชอบสัมผัส 

หรือ ลูบไลเด็กเพื่อความพึงพอใจดานเพศ มีการใชกําลังในการบังคบัขมขูเหยื่อ เพื่อ

กระทําลวงเกินทางเพศ บอยมากกวาในพวก Pedophilia 

2) พวกชอบมีเพศสัมพันธกับเด็ก (Pedophilia) พวกวิปริตที่รักเด็ก 

(Perverse lover of children) คนที่รักเด็กและใชเด็กเพื่อความพึงพอใจดานเพศ

ของตน ซึ่งมีระดับตั้งแตการกอดรัดลูบไลดวยความรักไปจนถึงการฆาตกรรมและ
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ชําแหละศพ เปนการแสดงความเพอฝนที่นาพึงพอใจ ในการกระทําทางเพศกับเด็ก

กอนวัยเจริญพันธุอยางซํ้า ๆ หรือใชวิธีการเฉพาะเพื่อใหประสบความสําเร็จกับ

ความตื่นเตนทางเพศ จัดเปนประเภทหนึ่งของ กามวิปริต (paraphilia) ที่ผูใหญหรือ

วัยรุนอายุ 16 ป หรือมากกวา มีความรูสึกทางเพศที่รุนแรงและซํ้า ๆ  หรือมีจินตนาการ

ทางเพศตอเด็กกอนวัยเจริญพันธุ 

ถาแบงรูปแบบของการขมขืนตามแรงกระตุ นและพฤติกรรมที ่เปน

สาเหตุแบงออกเปน 6 ลักษณะดังนี้  

1) การขมขืนอันเนื่องมาจากอํานาจ (Power Reassurance Rapist) 

เปนการขมขืนที่ผู ขมขืนตองการจะพิสูจนความเปนชายของตัวเอง โดยมีรูปแบบ 

การสรางความประหลาดใจใหกับเหยื ่อ เชน การลอบแอบเขาไปนอนรออยูใน

หองนอน หรือซอนตัวอยูที่เบาะนั่งดานหลังรถยนตของเหยื่อและ เลือกเหยื่อจาก

การแอบดูหรือเที่ยวหาเหยื่อในที่ตาง ๆ ซึ่งจะพบนักขมขืนในรูปแบบนี้มากที่สุด 

2) การขมขืนที ่ใช กําลังที ่ร ุนแรง (Power Assertive Rapist) เปน 

การขมขืนที่ตองการ แสดงอํานาจที่เหนือกวาโดยใชกําลังความรุนแรง อาจจะกลับมา

ขมขืนเหย่ือคนเดิมซํ้าอีก 

3) การขมขืนเพ่ือแกแคน (Anger Retaliatory Rapist) เปนการขมขืน

โดยการจูโจมอยาง รวดเร็วเพื่อตองการแกแคนดวยความโกรธโดยมีความสุขและ

ความพอใจที่ไดทํารายฝายตรงขาม รวมไปถึงการทําลายความรูสึกทางคําพูดเพื่อ

เปนการแกแคน ในขณะที่ผูกระทํามักไมไดรบัความพึงพอใจทางเพศหรือไดรับเพียง

เล็กนอยจากการขมขืน 

4) การขมขืนโดยทําใหผูอื่นเจ็บปวด (Anger Excitation Rapist) เปน

การขมขืนที่ ผูกระทํามีความสุขอยางมากที่ไดเห็นอีกฝายไดรับความทุกขทรมาน

จากการกระทําของตน (sexual sadism) มากกวาความสุขที ่จะไดรับจากการ
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ปลดปลอยทางเพศจากการขมขืน อันเปนการปลดปลอย ความเฟอฝน (Fantasy)  

มีความสามารถในการลาเหยื่อและมักจะจบลงดวยการฆาในที่สุด 

5) การขมขืนที่เกิดขึ้นจากโอกาส (Opportunistic Rapist) เปนการ

ขมขืนที่ไมไดมีการ วางแผนลวงหนามากอน โดยมีแรงจูงใจหลักจากความตองการ

ทางเพศอยางทันทีทันใด ซึ่งมักจะมีการใช แอลกอฮอลและยาเสพติดรวมดวย 

6) การขมขืนโดยแกง (Gang Rapist) เปนการขมขืนโดยยอมรับและ

ทําตามพฤติกรรมของกลุม เพื่อแสดงใหเห็นวาในกลุมเปนพวกเดียวกัน สามัคคีกัน 

การฆาตกรรมตอเนื่อง (Serial Killer) หมายถึง ผูที่ฆาตั้งแตสามครั้ง

ขึ้นไป ในแตละเหตุการณที่แยกจากกัน โดยมีระยะเวลาที่ลงมือฆาหางกัน อาจจะ

เปนวัน หรือ เปนเดือน หรือเปนปก็ได หรือเปนนักฆาตอเนื่อง ประเภทที่ออกลา

เหยื่อไปเรื่อย ๆ (Geographically transient serial murderers) เพื่อหลบหนีการ

สืบสวนจับกุมของเจาหนาที่ และมักสรางความสับสนใหกับเจาหนาที่ 

นอกจากนี้ อาจจะเปนนักฆาในกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้  

1) กล ุ มทาร ุณโหดรายหรือน าสะพร ึงกล ัว (The Lust or Thrill 

hedonistic) โดยพวกนี้จะปลดปลอยความสุขทางเพศผานการฆา จึงใชเวลานานใน

กระบวนการฆา เชน การทรมาน  

2) กลุมที่ตองการมีอํานาจเหนือกวา หรือ ตองการควบคุมเหยื่อ (The 

Power/Control Serial Killer) พวกนี ้จะมีความสุขจากการไดครอบงําและใช

อํานาจเหนือเหยื่อ พวกนี้ไมไดเจ็บปวยทางจิต แตเขาเลือกใชชีวิตตามแนวทางของ

ตัวเอง พวกนี้มักเลือกใชอาวุธที่ถือดวยมือ โดยมีแนวโนมที่จะใชการรัดคอเหยื่อ 

การสังหารหมู (Mass Murder) เปนการฆาคนจํานวนมากในสถานที่ใด

สถานที่หนึ่ง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
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1) ประเภทที่เลือกเปาหมายพิเศษ ที่ฆาตกรเชื่อวาเปนสาเหตุใหตนเกิด

ความเครียดกดดัน 

2) ประเภทที่เลือกเปาหมายที่ไมรูจัก แตเปนกลุมที่ตัวเองไมชอบ โดย

มักจะถูกกระตุ นโดยความเกลียด ที ่คุกรุนอยู  จนกระทั ่งมีเหตุการณพิเศษเปน

ตัวกระตุนจุดใหเดือดขึ้นมา 

สําหรับการสังหารหมู  สามารถแบงเปน 10 แบบ (Mass Murderer 

Classification)  

1) พวกสังหารในครอบครัว (Family Slayer) คนรายจะฆาคนใน

ครอบครัวและฆาตัวเองตายตาม 

2) พวกฆาเพื ่อผลประโยชน (Murderer for Profit) อาจฆาคนใน

ครอบครัวหรือคนกลุมอ่ืน เชน เพื่อนรวมงาน เพื่อประโยชนทางวัตถุ 

3) พวกฆาเพื่อวัตถุประสงคทางเพศ (Murderer for Sex) มีเปาหมาย

เพื่อการทรมานทางเพศ การขมขืน การฆาตกรรมเหย่ือ 

4) พวกหนวยจูโจม (Pseudo - Commando) เปนพวกหมกมุนอยูกับ

ปน และมีความเฟอฝนที่จะฆา  

5) พวกนักฆาที่ลงมือแลวหลบหนี (Set – and – Run - Killer) เปน

พวกที่มีการวางแผนหลบหนีหลังจากลงมือ โดยอาจใชการใชยาพิษ หรือจุดไฟเผา  

6) พวกนักฆาโรคจิต (Psychotic Killer) เปนพวกที่ทุกขทรมานจาก

ความเจ็บปวยทางจิตเรื้อรัง 

7) พวกลูกจางที ่ไมมีความพอใจ (Disgruntled Employee) หาทางแก

แคนเพื่อนหรือนายจาง ในความผิดที่อาจจะมีจริงหรือคิดมโนไปเอง  

8) พวกนักฆาที่เปนสาวก (Disciple – Type Killer) ฆาตามคําสั่งผูนําที่มี

ความนาศรัทธา (Charismatic Killer) 
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9) พวกฆ  าจ ํ านวนมากตามล ัทธ ิ อ ุ ดมการณ   ( Ideological Mass 

Murderer) โดยผูนํานาศรัทธาโนมนาวชักจูงใหคนอื่นฆาตัวตายหรือฆาผูอ่ืน  

10) พวกฆาจํานวนมากตามสถาบัน (Institutional Mass Murderer) 

การไดรับคําสั่งจากผูนําของตนใหกออาชญากรรม มักพบในการฆาลางเผาพันธุ  

“ไซโคพาธ” (Psychopaths) ฆาตกรที่ไมสามารถระบุเหตุจูงใจใน 

การกออาชญากรรมไดอยางชัดเจน เปนหนึ่งในกลุมของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบ

ตอตานสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยมีลักษณะ ขาดความเห็นใจ

ผูอื่น ขาดความสํานึกผิด ความรูสึกดานชาไมเกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ เอาตัวเอง

เปนจุดศูนยกลาง 

สาเหตุของอาการไซโคพาธ 

1) ทางกาย มีความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะสมองสวนหนา และ

สมองสวนอะมิกดะลา 

2) ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางสมอง 

และพันธุกรรมรวมไปถึงความผิดปกติของฮอรโมน Estosterone, Serotonin และ 

Cortisol 

3) ดานจิตใจ และสังคม ถูกกระทําทารุณกรรมในวัยเด็ก ถูกเลี้ยงดู

แบบละเลย เพิกเฉย 

4) อาชญากรรมในครอบครัว ความแตกแยกในครอบครัว สภาพสังคม

รอบตัวที่โหดราย 

จะเห็นไดวาการนิยามลักษณะของผู ต องขังที่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะ

หากเราไมไดกําหนดนิยามลักษณะผูตองขังฯ ไวอยางชัดเจน จะทําใหการกําหนด

หลักเกณฑ การกําหนดมาตรการเพื ่อการปฏิบัติ การพัฒนาพฤตินิสัยผู ตองขัง
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ดังกลาวไมตรงกับกลุมเปาหมายดวยเชนกัน ในสวนตอไปผูวิจัยจะไดนําเสนอถึง 

การกําหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาจําแนกกลุมผูตองขังที ่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมในประเทศไทย 

2. การกําหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาจําแนกกลุมผูตองขังที่ตองเฝา

ระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมในประเทศไทย 

หลักเกณฑในการก ําหนดกล ุ มผ ู ต องข ังท ี ่ต องเฝ าระว ังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม เนื่องจากการประกาศของกระทรวง

ยุติธรรม ไดยึดหลักเกณฑตามกฎหมายและกําหนดโทษ ตลอดจนประเภทคดีเปน

หลัก ถือเปนการกําหนดหลักเกณฑแบบกวางที่ยังทําใหไมสามารถกลั่นกรองบุคคลที่

เปนกลุมผูตองขังที่มีความเสี่ยงตอสงัคมไดอยางเหมาะสม แตความคิดเห็นของกลุม

ผูใหขอมูลสําคัญทุกกลุมมีความเห็นวาแนวทางการปฏิบัติกับผูตองขังที่ตอง เฝา

ระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ควรจะมีความแตกตาง

จากผูตองขังทั่วไป ทั้งในเรื่องของพฤติการณความรุนแรง ตองศึกษาหาสาเหตุการ

กระทําความผิดอยางละเอียด เพราะสวนใหญเปนผูตองขังที ่มีปญหาซับซอน มี

ปญหาจากหลายสาเหตุ ควรมีการจําแนกลักษณะผูตองขังซึ่งเปนการแยกผูตองขัง

กลุมที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมออกจาก

ผูตองขังทั่วไป โดยใชกลไกของคณะอนุกรรมการและสหวิชาชีพ ในการวิเคราะห

ผูตองขังที่เขาขายแตละราย ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจากภูมิหลัง ประวัติการกระทํา

ความผิด พฤติการณกระทําผิด และการคาดการณความรุนแรงที ่อาจเกิดขึ ้นใน 

อนาคต  

กลุมผูใหขอมูลสําคัญทุกกลุมใหความสําคัญเปนอยางมากกับมาตรการ

และแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญ 

โดยระบุวากรมราชทัณฑตองมีการกําหนดมาตรการในการควบคุม และการแกไข 



Journal of Social Work Vol. 30 No.1 January-June 2022 

75 

ฟนฟูพฤตินิสัยกับผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปน

ภัยตอสังคมใหมีความเหมาะสมกับพฤติการณการกระทําผิดตองวิเคราะหมูลเหตุของ

การกระทําผิด ภูมิหลัง ประวัติการกระทําผิด โดยตองมีการจัดเก็บขอมูลตั้งแตรับตัว 

เขามาในเรือนจํา มีการจัดทํา Case Study เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติตอผูตองขัง

รายบุคคล (Sentence Plan) ในการควบคุม และแกไขพัฒนาพฤตินิสัย ไดอยาง

เหมาะสม ดังนั้นกระบวนการแกไขฟนฟูพัฒนากลุมผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมยอมมีความละเอียดออนและมี

กระบวนการในเชิงลึกในการขัดเกลามีระยะเวลาที่เหมาะสมและตองประเมินในทุก

มิติ โดยผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางจริงจัง ผูตองขังในกลุมที่ตอง

เฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมควรไดรับโทษให 

นานขึ้นเพื่อตัดโอกาสในการออกไปกระทําผิดซํ้า โดยใหความแกชราทําลายความ

เปนอาชญากรของเขา และควรมีการรวมกลุมผูตองขังดังกลาวดวยกัน เวลาที่จะ

นําเขาสูโปรแกรมการแกไขฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยจะไดมีความชัดเจนขึ้น หรือ

เพื่อปองกันไมใหมีการเลียนแบบพฤติกรรม เรียนรูพฤติกรรมกับผูตองขังอื่น เพราะ

ถือวาเปนกลุมที ่มีความเสี่ยงสูง ในตางประเทศมีแนวทางปฏิบัติกับผูตองขังคดี 

ความรุนแรง เช น สหรัฐอเมริกา มีโปรแกรม Long-Term Segregation Unit 

Houses เปนโปรแกรมที่เนนกลุมผูตองขังที่มีปญหาที่ตองโทษจําคุกระยะยาว โดย

จะเนนการควบคุมที่เขมงวดและงดการใหสิทธิพิเศษแกผูตองขังที่ตองโทษสูงหรือ

จัดเปนผู ตองขังที ่มีความเสี ่ยงสูง ในประเทศสิงคโปรก็มีโปรแกรมเฉพาะดาน 

ความรุนแรง “MANALIVE” โดยโปรแกรมดังกลาวจะเปนโปรแกรมที่จะเนนถึง 

การเปลี่ยนแปลงและความหวัง เปนโปรแกรมที่ประยุกตจากในดานความตองการ

ของผูตองขังในดานความเสี่ยง ความตองการ และความสามารถที่จะดําเนินการได 

ซึ ่งจากการนําโปรแกรมดังกลาวมาใชกับผูตองขังที่กอความผิดที ่เกี ่ยวของกับ 
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ความรุนแรง โดยการศึกษายังพบวา โปรแกรมดังกลาวประสิทธิภาพในการใชกับ

ผูตองขังที่มีความเสี่ยงสูงที่มีพฤติกรรมการใชความรุนแรงในการกอคดีสําหรับใน

ประเทศไทยนั้น ก็ควรจะมีโปรแกรมการแกไขฟนฟูเฉพาะรายในระยะยาว Long-

Term เชนเดียวกัน ซึ ่งจากการศึกษาโปรแกรมการแกไขเฉพาะรายสําหรับกลุม

ผูตองขังดังกลาวนั้นในขณะนี้กรมราชทัณฑอยูระหวางการรางการศึกษาโปรแกรม

การแกไขสําหรับผูตองขังตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัย

ตอสังคม (Watch list) เห็นควรเรงดําเนินการจัดทําโปรแกรมเฉพาะขึ้นเพื่อแกไข

ฟนฟู พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังกลุมนี้เปนการเฉพาะ 

กฎหมายและมาตรการของตางประเทศที่ใชในการลงโทษและแกไข

ฟนฟูผูกระทําผิดซํ้าพบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

สิงคโปร ใหความสําคัญกับการลงโทษผูกระทําผิดซํ้าดวยโทษจําคุกที่ยาวนาน เพ่ือ

ตัดโอกาสในการกระทําผิดซํ้าของผูกระทําผิดซํ้าบางประเภทใหไดมากที่สุด สวน

ประเทศญี่ปุนมีกฎหมาย เพิ่มโทษผูกระทําผิดซํ้าที่คลายคลึงกับประเทศไทย ใน

ขณะเดียวกันก็พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

สิงคโปรตางใหความสําคัญกับทฤษฎีแกไขฟนฟูผูกระทําผิดซํ้าดวยการนําหลักการ

แกไขฟนฟูผูกระทําผิดตามหลักความเสี่ยง - ความตองการ - การตอบสนอง (Risk-

Need-Responsivity) ที่ใหความสําคัญกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยง

ในการกระทําผิดซํ้าสูงใหตรงกับปจจัย อันนําไปสูการกระทําผิดกฎหมายของบุคคล

ดังกลาว เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทําผิดซํ้าใหไดมากที่สุดมาใชแกไขพฤตินิสัย

ของผูกระทําผิดกฎหมายอยางจริงจังจนไดผลเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง สําหรับ

ประเทศญี่ปุนก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับโทษที่มีวัตถุประสงคและเจตนารมณใน

การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวยกระบวนการยุติธรรมในทุกกระบวนการบังคับโทษ 

และยังมีการนําพัฒนาการของผูตองขังในการแกไขฟนฟูตนเองและความเสี่ยงใน
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การกระทําผิดซํ้าไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาพักการลงโทษอีกดวย (เอกมล ลวดลาย, 

2663) 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับผูทรงคุณวุฒิที่ให

ความคิดเห็น โดยสรุปแลวมาตรการและแนวทางปฎิบัตินั้น ควรจะมีการกําหนดเปน

ระยะ เพื่อสงผลตอการปฏิบัติที่โดยกําหนดเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะสั้นและระยะยาว 

มาตรการระยะสั้น คือ การทําใหสังคมรบัรูวามีบุคคลอันตรายอยูในสังคมนั้น จึงไดมี

การจัดตั ้งศูนยเฉพาะกิจเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชน Justice Safety 

Observation Ad hoc Center (JSOC) เพื่อทําหนาที่เฝาระวังผูพนโทษ มีการใช

อุปกรณอิเลคทรอนิคส EM มาใชในการติดตามตัวเพื ่อควบคุมความเสี ่ยงของ 

การกระทําผิดซํ้าของผูกระทําความผิดที่ไดรับการพักการลงโทษและใหอาสาสมัคร

คุมประพฤติเขามามีสวนรวมในการติดตาม มาตรการระยะยาว คือ การเพิ่มเติม

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมดวยการออกกฎหมาย เชน หลังพนโทษแลวตองมี

ระยะเวลาในการติดตาม อยางนอย 3-5 ป หรืออาจจะใช EM ในการติดตามตลอด

ชีวิต หรือจนกระทั ่งแพทยลงความเห็นวาบุคคลนั ้นเปนคนที่ไมอ ันตรายแลว 

กระทรวงยุติธรรมตองมีการยกรางกฎหมายเปนกรอบการดําเนินการที่สําคัญและ

เปนเกราะปองกันภัยอันตรายในสังคม นํากฎหมายนักโทษคดีรายแรง คดีอุกฉกรรจ 

คดีสะเทือนขวัญ กระทําผ ิดซํ ้าซาก ออกบังคับใชเพื ่อสร างความเชื ่อมั ่นใน

กระบวนการยุติธรรมของไทย สรางความมั่นใจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน ซึ่งจะสงผลถึงภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศไทยในดานการทองเที่ยว

และการลงทุนในอนาคต โดยเจตนารมของกฎหมาย ใหมีการดําเนินการกับผูพน

โทษลักษณะพิเศษ คือมีการเฝาระวังหลังพนโทษ มีการแกไขฟนฟูเฉพาะราย และมี

การดูแลทางการแพทยในการบําบัดรักษา เพื่อไมใหผูพนโทษกระทําผิดซํ้าซากและ
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เปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตผู ต องขังเปนการคืนคนดีมีประสิทธิภาพสู

สังคมไทย 

ปจจัยความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติ

ตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม 

ตองไดรับการสนับสนุนจากผู บริหารที ่ใหความสําคัญกับการแกไข และไดรับ 

ความรวมมือจากผูที่มีความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ไดแก ดานสังคมสงเคราะห ดาน

จิตวิทยา ดานอาชญาวิทยา ดานกฎหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนด

มาตรการและแผนการปฏิบัติตอผูตองขังดังกลาว ทั้งมาตรการระหวางตองโทษและ

มาตรการภายหลังพนโทษ การสรางความเขาใจใหกับผูบริหารเรือนจํา/ทณัฑสถาน 

และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพื่อชวยสงเสริมภารกิจ พรอมให

ความรวมมือในการแกไข พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังกลุมนี้ใหเปนรูปธรรม รวมถึง

ความสําเร็จของการบูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ เพื่อปองกันและเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู พนโทษที่มีลักษณะพิเศษใหเกิดขึ ้นอยางเปน

รูปธรรม เพื ่อเปาหมายการสรางความมั ่นใจในชีวิตและความปลอดภัยใหแก

ประชาชนและการไมใหผูตองขังกลับมากระทําผิดซํ้าอีกตอไป 

โดยสรุป ผู ว ิจ ัยมีความเห็นวา เน ื ่องจากเปาหมายของนโยบาย 

การปฏิบัติตอผูตองขังกลุมนี้ยังไมชัดเจนตามประกาศกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 24 

มีนาคม 2563 ไดกําหนดไวเพียงความผิดในคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญหรือคดีที่

ประชาชนใหความสนใจ โดยระบุเฉพาะความผิดตามกฎหมาย เพื่อจัดชั้นนักโทษ

เด็ดขาดเขาใหมใหอยู ในชั ้นตองปรับปรุงมาก และใหเปนดุลพินิจของคณะ

กรรมการฯ ในการพิจารณาเทานั้น ยังขาดหลักเกณฑในการจําแนกลักษณะผูตองขัง

กลุมที ่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม หาก

พิจารณาแนวทางหรือมาตรการที่มีอยูในปจจุบัน ขณะนี้ตองมองเปน 3 สวน คือ 
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แนวทางที่เรือนจําใชอยูเปนปกติ แนวทางที่กําลังพัฒนาใหมีความเหมาะสม และ

แนวทางที่ควรจะเปนในอนาคต จะตองมีการออกแบบแนวทางดานทัณฑปฏิบัติและ

การควบคุม ใหมีความสอดคลองกันดวย เพื่อใหเห็นวาผูตองขังกลุมนี้มีความพิเศษ

กว าผ ู ต องข ังกลุ มอ ื ่น โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาพฤติน ิส ัย ท ี ่อาจมี 

ความจําเปนตองใหการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาว บางรายอาจตองตลอด

ระยะเวลาการตองโทษ ซึ่งเปนเรื่องที่มีความซับซอนและตองใชเวลาในการพัฒนา มี

การทดลองมาตรการการปฏิบัติ ควรมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อคนหา

แนวทางที่มีความเหมาะสมในอนาคตตามสภาพสังคมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม 

การพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังที่เฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ตองมีแนวทางในการปฏิบัติที ่เปนรูปธรรม

สามารถนําไปปฏิบัติไดกับกลุมผูตองขังดังกลาว ซึ่งตองมีการปรับกระบวนทัศนใน

การปฏิบัติตอผูกระทําผิดคดีอุกฉกรรจ ประกอบดวยการบูรณาการหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี ปรับเปลี่ยนปรัชญาจากการมุง “แกแคนทดแทน” มาเปน “แกไขฟนฟู” 

ผูกระทําผิดคดีอุกฉกรรจ จะชวยปองกันไมใหผูตองขังกลุมนี้เมื่อกลับออกไปสูสังคม

กลับมากระทําผิดซํ้าอีก เปนการปกปองสังคมใหปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจ

ใหสังคมและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเขาใจรวมกัน จึงมีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ

ตอผูตองขังกลุมดังกลาว ดังนี้  

1) การตรากฎหมายเฉพาะ เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการที่ชัดเจน

ในเรื่องนี้ การตราเปนกฎหมายจะทําใหเกิดความตื่นตัวทั้งตอตัวเจาหนาที่ในการที่

จะปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ซึ ่งมีสภาพบังคับ รวมทั้งเกิดความ

ตื่นตัวตอผูตองขังที่จะตองถูกควบคุมโดยกฎหมายเปนพิเศษ ทําใหเกิดความรูสึก
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ยากลําบากในการจะลงมือกระทําความผิดซํ้า นอกจากนี้ยังเห็นวา การตรากฎหมาย

พิเศษสําหรับผู ต องขังที่ต องเฝาระวัง จะสงผลใหเกิดสภาพการยับยั ้งปองกัน

โดยทั่วไป (General Deterrent Effect) ที ่ทําใหประชาชนทั่วไปที ่ไมไดกระทํา

ความผิด เกิดความรู ส ึกไมอยากที ่จะกระทําความผิด เพราะไดร ับทราบถึง 

ความยากลําบากในการถูกเฝาระวังติดตามและจะเกิดความตื ่นตัวตอสังคมใน 

การชวยกันเฝาระวังติดตามผูกระทําความผิด ตลอดจนชวยกันแจงเบาะแสตอ

เจาหนาที่ เปนการขับเคลื่อนใหมาตรการตาง ๆ ที่ออกมาประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึน 

เชน การพิจารณานําวิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

39 มาใชกับผูตองขังกลุมนี้ ซึ่งกระบวนการตาง ๆ เหลานี้เปนอุปสรรคที ่สงผลตอ 

การทํางานของสวนตาง ๆ การควบคุมดูแลตามมาตรการที่ยังไมชัดเจน กลายเปน 

ชองโหว ที่สงผลใหเกิดปญหาการรองเรียนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากผูตองขังที่ถูก

กําหนดใหเปนกลุมที่ตองเฝาระวังฯหรือถูกทําใหตนเสียประโยชนดานตาง ๆ ก็มักจะ

ร องเร ียนขอความเปนธรรมอยู  เสมอ โดยเฉพาะผู ต องข ังท ี ่ม ีล ักษณะราย  

ขาดจิตสํานึก มีอิทธิพล ชอบสรางปญหาในการปกครองและการควบคุม สิ่งเหลานี้ 

จึงเปนประเด็นที่จะตองมีการนํามารวมในการวิเคราะห เพื ่อหามาตรการและ

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป 

2) การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการ

ย ุต ิธรรมท ี ่ เก ี ่ยวข อง และมีการออกกฎหมายล ําด ับรองเพื ่อให อ ํานาจใน 

การควบคุมดูแลผูตองขังกลุมดังกลาวอยางเปนรูปธรรม โดยในเรื่องการบูรณาการ

ความรวมมือ เนื ่องจากเปนกระบวนการปฏิบัติระยะยาว ที่ไมใชเพียงแคอยูใน 

ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑเทานั้น แตยังคงคาบเกี่ยวไปถึงการดูแลติดตาม

ภายหลังพนโทษ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ ที่ไดมีการจัดตั้ง 

“ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC)” เพื่อติดตามผูพนโทษกลุมนี้ 
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ที่สําคัญจะตองมีการผลักดันกฎหมายใหศูนย JSOC นี้มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

ในการติดตามพฤติกรรมของบุคคลกลุมนี้ เนื่องจากไมไดอยูในสถานะผูตองขัง และ 

ผู ถูกคุมประพฤติแลว นอกจากนี ้ ยังรวมถึงหนวยงานปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมตาง ๆ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. ฯลฯ ที่จะตอง

มีการเชื่อมตอขอมูลผู ต องขังกลุ มดังกลาว เพื ่อประสิทธิภาพในการปองกัน 

การกระทําผิดซํ้าตอไป ในสวนของการบูรณาการความรวมมือนั้น ไมเพียงเก่ียวของ

กับการติดตามดูแลหลังพนโทษเทานั้น ในข้ันตอนกอนและหลังฟอง กอนที่ศาลจะมี 

คําพิพากษาเด็ดขาด หากผูตองหาหรือจําเลยไมไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ก็ตองอยู

ในการควบคุมของกรมราชทัณฑดวยเชนกัน จึงจําเปนตองใชกระบวนการจําแนก

ลักษณะผูตองขังกลุมคดีอุกฉกรรจดวย อันเปนตนทางในการปฏิบัติตอผูตองขัง  

ซึ่งตองใชการบูรณาการไมเพียงหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเทานั้น ยังตอง

อาศัยเครือขาย หรือองคกรภายนอกหนวยงานยุติธรรม เชน สาธารณสุข อปท. หรือ

องคกรเอกชนตาง ๆ เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคที ่สําคัญที่จะสงผลตอการกําหนดมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติตอผูตองขังที่เฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัย

ตอสังคม เปนทั้งเร่ืองของมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ไมชัดเจนของกรมราชทัณฑ 

ที่ยังไมสามารถกําหนดระบบ หลักเกณฑ รายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่นํามาใชใน 

การเฝาระวังผูตองขังกลุมนี้ไดอยางเหมาะสม รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่ตอง

ทําหนาที่ในการควบคุมดูแล ที่มีอัตราไมเพยีงพอ และยังขาดองคความรูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตอผูขังที ่เฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม 

ทัศนคติเกี ่ยวกับการทําความเขาใจกับผู ตองขังที ่เฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ทั้งจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หนวยงานตาง ๆ 

หรือ สังคมภายนอกที่มีความหวาดกลัวตอสถานะทางสังคมของกลุมผูตองขังที่เฝา
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ระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม เม่ือมีโอกาสกลับสูสังคม 

จะหวนกลับมากอคดีซ ํ ้าอีก นอกจากนี ้ ย ังหมายรวมถึง ปญหากฎหมายไม

เอ้ืออํานวยตอการดําเนินการในระยะยาว  

4. การถอดบทเรียนการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑจากผูตองขัง

ที่เฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม ในสวนของการ

ถอดบทเรียนเพื่อนําไปสูการพัฒนาเชิงนโยบาย ผูวิจัยไดมีการถอดบทเรียนการ

พัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ โดยสามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

(1) มาตรการและแนวทางในการปฏิบัต ิก ับผู ต องข ังในปจจุบัน  

กรมราชทัณฑมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติตอผู ตองขังที่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญที ่เหมาะสม โดยสนับสนุนใหมีการแยกกันระหวาง

ผูตองขังอัตราโทษสูงและอัตราโทษตํ่า โดยเสนอวาควรจะมีการจัดการอบรมหรือ

สนับสนุนกิจกรรมที่เพ่ิมความรูในดานกิจกรรมทางศาสนา การอบรมฝกวิชาชีพ และ

มีการติดตามสํารวจดูพฤติกรรมภายหลังการปลอยตัวพนโทษ เพื่อปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมไมใหกลับมากระทําผิดซํ้าอีก กรมราชทัณฑ ควรมีมาตรการ แนวทาง 

หรือวิธีการ โดยเริ ่มจากการมีการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที ่เหมาะสม ไดแก  

การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื ่อพัฒนาจิตใจ หรือการอบรมและการฝก

วิชาชีพ การไดรับการอบรมกอนปลอย และการแนะนําแนวทางในการเริ่มตนใน 

การใชชีวิตภายนอก รวมถึง ควรจะมีการติดตามสํารวจผูตองขังเปนรายบุคคลและ 

ดูพฤติกรรม ทั้งตอนอยูในเรือนจําและหลังการปลอยตัวพนโทษออกไป เพื่อปรับ

เลี่ยนนิสัยของกลุมผูตองขัง เพื่อปองกันการกลับมาทําความผิดซํ้าอีก 

(2) ปญหาอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาพฤตินิสัยผู ต องขังของกรม

ราชทัณฑ สิ่งที่จะกอใหเกิดปญหาอุปสรรคสําคัญ ตอการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง

ของกรมราชทัณฑ เกิดจากพฤติกรรม นิสัยใจคอและจิตใจของผู ตองขังคนนั้นที่
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อาจจะทําใหเกิดความรวมมือ หรือการตอตาน รวมถึงการถูกจํากัดสิทธิตาง ๆ เชน 

การไมไดรับการอภัยโทษ หรือการไมไดรับขาวสารจากภายนอก เปนตน ผูวิจัยเห็น

ดวยกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู ต องขัง เพราะปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอ 

ความหวาดกลัวอาชญากรรมในสังคม กรมราชทัณฑไมควรปลอยใหเปนเพียงกระแส

และจบไป หลาย ๆ ประเทศใหความสนใจกับเรื่องนี้ เชน การปลอยผูตองขังคดีทาง

เพศออกไปแลวตองมีการแจงเตือนไปยัง ชุมชน หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ

เปนการปองกัน ใหระมัดระวังตัว ไมใหเสี ่ยงตอการตกเปนเหยื่อของอาชญากร 

มีการเก็บขอมูลพันธุกรรม หรือ DNA และยังมีขอมูล Criminal profile เฉพาะของ

กลุมผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม 

(watch list) เพื่อเปนฐานขอมูลในกรณีที่ออกไปแลวกอเหตุอาชญากรรมขึ้นมาอีก 

โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผูตองขังกลุมนี้เปนการเฉพาะได เพื่อไมใช 

ผูพนโทษกระทําผิดซํ้าซากและเปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตผูตองขังเปน 

การคืนคนดีมีประสิทธิภาพสูสงัคมไทย 

ขอเสนอแนะ สําหรับขอเสนอแนะนั้นผูวิจัยไดแบงออกเปนขอเสนอแนะ

เชิงปฏิบัติการ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใหมองเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งนี้ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติ ควรมีมาตรการ

และแนวทางปฏิบัติตอผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญที่

เหมาะสม โดยเสนอแนะเปนมาตรการระยะสั้น ที่สามารถดําเนินการไดทันท ีรวมถึง

มาตรการระยะยาวที่ตองมีการผลักดันใหนโยบายนี้มีความตอเนื่องและสามารถนําไปสู

การปฏิบัตทิี่ไดจากการสรุป ดังนี้ 
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติระยะสั้น ประกอบดวย 

1) ทําใหสังคมรับรูมีบุคคลอันตรายอยูในสังคม ก็จะไมมีใครเสียชีวิต โดยมี

การจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเฝาระวัง ความปลอดภัยของประชาชน Justice Safety 

Observation Ad hoc Center (JSOC) เพื่อทําหนาที่เฝาระวังผูพนโทษ 

2) มีการใชอุปกรณอิเลคทรอนิคส EM มาใชในการติดตามตัวเพื่อควบคุม

ความเสี่ยงของการกระทําผิดซํ้าของผูกระทําความผิดที่ไดรับการพักการลงโทษและ

ใหอาสาสมัครคุมประพฤติเขามามีสวนรวมในการติดตาม  

มาตรการระยะยาว ประกอบดวย 

1) การเพิ่มเติมมาตรการขอกฎหมายที่เหมาะสม ออกกฎหมาย เชน หลัง

พนโทษแลวตองมีระยะเวลาในการติดตาม อยางนอย 3 – 5 ป หรืออาจจะใช EM 

ในการติดตามตลอดชีวิต หรือจนกระทั่งแพทยลงความเห็นวาบุคคลนั้นเปนคน 

ที่ไมอันตรายแลว  

2) กระทรวงยุติธรรมตองมีการยกรางกฎหมายเปนกรอบการดําเนินการที่

สําคัญและเปนเกราะปองกันภัยอันตรายในสังคม นํากฎหมายนักโทษคดีรายแรง

ออกมาบังคับใช 

3) ใหมีการดําเนินการกับผูพนโทษลักษณะพิเศษ คือ มีการเฝาระวังหลัง

พนโทษ มีการแกไขฟนฟูเฉพาะราย และมีการดูแลทางการแพทยในการบําบัดรักษา

และเปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตผูตองขังเปนการคืนคนดีมีประสิทธิภาพสู

สังคมไทย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สําหรับขอเสนอในเชิงนโยบายนั้น ผูศึกษา เห็นวา ควรมีการเสนอกฎหมาย

ใหม มีกฎหมายการใช EM หากเปนผูตองขังอันตรายก็ใหติดตาม 10 ปหรือตลอดไป 

โดยเริ่มตนกระบวนการที่สําคัญ ในการรับตัวผูตองขัง จัดทําประวัติผูตองขังซึ่งมี
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ความสําคัญมาก มีการประสานงานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตรเพื่อเก็บขอมูล

พันธุกรรม DNA การจําแนกลักษณะผูตองขัง การประเมินดวยเครื่องมือ Criminal 

Mind รวมทั ้งมีการตรวจประเมินสุขภาพจิตโดยผู เชี ่ยวชาญ หากพบวามีปญหา

สุขภาพจิตตองสงไปบําบัดรักษาตามกระบวนการรักษาที่ถูกตอง หากไมพบปญหา

สุขภาพจิตก็เขาสูกระบวนการในการแกไขฟนฟู ทั้งการปรับทัศนคติ พฤติกรรม ซึ่ง

เปนโปรแกรมเฉพาะสําหรับกลุมผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือน

ขวัญหรือเปนภัยตอสังคมโดยเฉพาะ และตองมีการประเมินผลการเขาอบรมอยาง

เขมขน โดยคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเปนผูแทนจากสหวิชาชีพ และหนวยงาน

ภายนอกที่เกี ่ยวของในการพัฒนาพฤตินิสัย หากผานการประเมินถึงจะเข าสู

กระบวนการเชนเดียวกับผูตองขังทั่วไป หลังจากเขาสูระยะเวลาใกลพนโทษตองมี

การติดตามประเมินเปนระยะ และสงตอขอมูลใหกรมคุมประพฤติเพื ่อติดตาม

ภายหลังพนโทษอยางมีกําหนดเวลา ถึงจะเปนการปองกันไมใหผูตองขังกลับมา

กระทําผิดซํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี Model ที่ไดจากการสรุป ดังนี้ 
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