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การควบคุมตัวผูกระทําความผิด
ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
๑. บทนํา

(Electronic Monitoring)

หากจะกลาวถึงวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมในปจจุบันนั้นมิไดมุงเนนไปที่
การลงโทษผูก ระทําความผิดใหสาสมกับการกระทํา และตองการกันผูกระทําความผิดออกจากสังคม
เทานั้น แตยังไดมงุ เนนไปที่การปฏิบัตติ อ ผูกระทําความผิดดวยหลักเกณฑท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อฟนฟูแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด และเพื่อใหบุคคลเหลานี้
สามารถกลับคืนสูส งั คมไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย แตดว ยเหตุทร่ี ะบบงานราชทัณฑตอ งรับภาระควบคุม
ผูกระทําความผิดเปนจํานวนมาก โดยจากสถิตใิ นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีผตู อ งราชทัณฑจาํ นวนถึง
๒๐๖,๖๑๖ คน๑ แตกรมราชทัณฑสามารถรองรับไดเพียง ๑๖๐,๐๐๐ คน ทําใหระบบงานราชทัณฑ
มีปญ
 หาในการแกไขฟน ฟูผูก ระทําความผิด ปญหาในการจัดสรรงบประมาณและการขาดอัตรากําลัง
ในการดูแลผูกระทําความผิด ตลอดจนปญหาการเรียกรองดานสิทธิมนุษยชนในเรือนจํา
ดังนั้น รัฐจึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบงานราชทัณฑและวิธปี ฏิบตั ติ อ ผูกระทําความผิด
ใหเหมาะสมเพือ่ แกไขปญหาดังกลาว ทัง้ นี้ แนวคิดและมาตรการสําคัญประการหนึง่ ทีร่ ฐั กําลังดําเนินการและ
ไดรบั ความสนใจจากสังคมไทยเปนอยางมาก คือ การนําเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมตัว
ผูกระทําความผิด อยางไรก็ตาม เนื่องจากการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมตัวผูกระทํา
ความผิดยังคงเปนเรื่องใหม จึงสมควรตองศึกษาแนวคิด บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ตลอดจนประโยชนและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหผทู ่เี กี่ยวของและประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจ และเพื่อใหการ
นําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ
ระบบงานราชทัณฑสูงสุด คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง
“การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)”
ดังตอไปนี้
สถิติผูตองราชทัณฑทั่วประเทศ รท.๑๐๒ (ก) สํารวจ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕, ศูนยทะเบียนประวัติผูตองขัง
กองแผนงาน กรมราชทัณฑ เว็บไซต : www.correct.go.th.
๑
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๒. แนวคิดเกีย่ วกับการควบคุมตัวผูก ระทําความผิดดวยเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ๒
ในอดีตนั้นการลงโทษผูกระทําความผิดเปนไปเพื่อการแกแคนทดแทน เพื่อขมขูยับยั้ง
ไมใหกระทําความผิดหรือมีการปฏิบัติตาม และเพื่อตัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม วิธีการในการ
ลงโทษผูกระทําความผิดจึงมักกระทําตอเนื้อตัวรางกายเพื่อใหเกิดความเจ็บปวดทรมาน แตวิธีการ
ดังกลาวไมสามารถแกไขฟน ฟูพฤติกรรมของผูก ระทําความผิดได วิธกี ารลงโทษในปจจุบนั จึงมุง เนนการ
แกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําความผิดมากกวาการลงโทษเพียงอยางเดียว และตระหนักถึง
ผลกระทบของโทษจําคุกวาอาจกอใหเกิดปญหาผูต อ งขังลนเรือนจํา ปญหาการยอมรับจากสังคมทีม่ ตี อ
ผูกระทําความผิด ปญหาการถายทอดพฤติกรรมอาชญากร ปญหาดานงบประมาณและอัตรากําลัง
ของเรือนจํา และปญหาการเรียกรองดานสิทธิมนุษยชนในเรือนจํา โทษจําคุกจึงควรใชกับผูกระทํา
ความผิดที่มีนิสัยชั่วรายและเปนอันตรายตอสังคมจริง ๆ เทานั้น ไมควรใชกับผูกระทําความผิดครัง้ แรก
หรือกระทําความผิดโดยพลั้งเผลอ นอกจากนี้ ยังมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทํา
ความผิดโดยไมใชเรือนจํา การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชน การลดการใชโทษจําคุก และการใช
วิธีการลงโทษแบบอื่นมาใชดวย
การควบคุมตัวผูก ระทําความผิดดวยเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส Electronic Monitoring หรือ
(EM) นัน้ เปนมาตรการหนึง่ ทีม่ าจากแนวคิดเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ ผูก ระทําความผิดโดยไมใชเรือนจําซึง่
ไดรบั การยอมรับและนํามาใชกนั มากในตางประเทศ มีทมี่ าจากการคิดคนของ Dr. Ralph Schwitzgebel
คณะกรรมการในการทดลองดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐
กลาวคือ ในป ค.ศ. ๑๙๖๔ Dr. Ralph Schwitzgebel ไดพัฒนาวิทยุที่สงขอมูลโดยบุคคลสามารถ
สวมใสได อุปกรณดังกลาวมีความสามารถในการสงสัญญาณเปนระยะทาง ๔๐๐ เมตร และสามารถ
กําหนดสถานที่ตั้งของผูที่สวมใสไดดวย อยางไรก็ดี แมวาอุปกรณดังกลาวจะไดรับการจดสิทธิบัตรในป
ค.ศ. ๑๙๖๙ แตไดถกู นํามาใชอยางจริงจังหลังจากนัน้ ประมาณ ๒๐ ป ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๗๗ ผูพ พิ ากษา
Jack Love ชาวอเมริกัน ไดรับแรงกระตุนจากการตูน Spiderman ในการนําเครื่องมือที่สามารถ
ติดตามตัวผูก ระทําความผิดมาใช จึงไดชกั ชวนผูเ ชีย่ วชาญ Michael Goss ออกแบบและผลิตเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกสขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๘๓ และผูพิพากษา Jack Love เปนคนแรกที่ไดพิพากษาคดีใหมีการ
นําเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสมาใชสาํ หรับผูก ระทําความผิด โดยสัง่ ใหมกี ารติดเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสกบั
ผูกระทําความผิดที่ไดรับการพักการลงโทษเพื่อเฝาติดตามพฤติกรรม หลังจากนั้นการควบคุมผูกระทํา
ความผิดดวยเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสกไ็ ดรบั การพัฒนาและมีการใชอยางแพรหลายซึง่ ชวยลดความแออัด
ของผูต อ งขังในเรือนจําไดเปนอยางมาก ปจจุบนั มีการใชเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสในการควบคุมผูก ระทํา
ความผิดในทุกมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป
สรุปขอมูลจาก สุมนทิพย จิตสวาง และฐิติยา เพชรมุนี, โครงการติดตามประเมินผลการนําระบบการควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิด, เอกสารวิจัย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
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๒.๑ การใชเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสกับผูก ระทําความผิด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่
ใชในการควบคุมตัวผูก ระทําความผิดนั้น ประกอบไปดวย ตัวสงสัญญาณ (Transmitter Device)
ซึ่งสวนใหญจะนิยมใชตดิ ตัวผูกระทําความผิดมีลกั ษณะคลายนาิกาขอมือ หรือสายหนังรัดขอมือขอเทา
ตัวรับสัญญาณ (Receiver Unit) และศูนยควบคุมกลาง (Monitoring Center) ซึ่งทําหนาที่ในการควบคุม
และสอดสองผูกระทําความผิดใหอยูภายในสถานที่และเวลาที่กาํ หนด โดยการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
มีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุมตัวผูกระทําความผิดในสถานที่ทกี่ ําหนด ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันมาก
ในปจจุบัน ทัง้ นี้ เพื่อเปนการจํากัดมิใหบคุ คลเขาไปในเขตพื้นที่ท่กี าํ หนดหรือเขาถึงตัวบุคคลอื่นที่กาํ หนด
เชน เหยื่อ และเพื่อการสังเกตเฝาระวังใหเจาหนาที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวไดตลอดเวลา
สําหรับการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตดิ ตามตัวผูกระทําความผิดนั้นสามารถใชไดใน
๓ ขั้นตอน กลาวคือ ขั้นตอนกอนมีคําพิพากษา มักใชกับจําเลยที่ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ตัวอยาง
ของประเทศที่ใชระบบนี้ไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ขั้นตอนทางเลือกในการ
ลงโทษหรือใชแทนการจําคุก ถือเปนทางเลือกหนึ่งของศาลในการสัง่ ลงโทษผูก ระทําความผิดแทนที่
จะสงตัวเขารับการควบคุมในเรือนจํา ดวยการเปลี่ยนเปนการควบคุมที่บานแทน ตัวอยางของประเทศ
ที่ใชระบบนี้ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และขั้นตอนการใชภายหลังจําคุกมาระยะ
เวลาหนึง่ ใชเพือ่ การเตรียมตัวระยะสุดทายของโทษจําคุก โดยการพักการลงโทษเพือ่ ใหผูก ระทํา
ความผิดสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติสขุ ตัวอยางของประเทศที่ใชระบบนี้ไดแก ประเทศอังกฤษ
ประเทศนิวซีแลนด
๒.๒ การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชในการควบคุมตัวผูก ระทําผิดนั้นไดรับการยอมรับและนิยมใชในประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด เนเธอรแลนด สวีเดน เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส
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อิสราเอล สิงคโปร และไตหวัน เปนตน จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาประเทศที่มีการนําเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดลวนแลวแตเปนประเทศที่พัฒนาแลวทั้งสิ้น
มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยางครบถวน ไมประสบปญหาทางเศรษฐกิจมากนัก ประชาชนใน
ประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจํานวนผูกระทําความผิดไมมาก และเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับ
การปฏิบตั ติ อ ผูก ระทําความผิดโดยการแกไขฟน ฟูมากกวาการแกแคนทดแทน ทัง้ นี้ ปจจุบนั ยังมีอกี หลาย
ประเทศที่กําลังใหความสนใจศึกษาถึงขอดีขอเสียของการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการควบคุม
ผูกระทําผิด หรืออยูในระหวางการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความเหมาะสมตอการใชเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดแทนการจําคุกในเรือนจํา
๒.๓ ขอดีและขอเสียของการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาผลกระทบของ
การใชเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสควบคุมตัวผูก ระทําความผิดในตางประเทศ พบวามาตรการดังกลาวมีขอ ดี
ดังนี้ เปนการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชนอันเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบของสังคมที่มีตอ
ปญหาอาชญากรรม เปนการลดปญหาผูต อ งขังลนเรือนจํา ผูก ระทําความผิดไดรบั การยอมรับจากสังคม
ผูกระทําความผิดไดพัฒนาศักยภาพเพราะมีโอกาสในการเรียนหนังสือ ฝกอาชีพ เขารวมโปรแกรม
ในการบําบัดหรือกิจกรรมทางสังคมที่มีความสนใจได เปนการลดภาระของรัฐบาล เนื่องจากผูกระทํา
ความผิดสามารถทํางานเลีย้ งชีพและครอบครัวได เปนการสรางความสัมพันธทดี่ ใี นครอบครัว เนือ่ งจาก
ผูกระทําความผิดสามารถใชชีวิตรวมกันกับครอบครัวได เปนการลดความเครียดของผูกระทําความผิด
จากการถูกควบคุมในเรือนจําซึง่ มีการควบคุมทีเ่ ขมงวดกวา เปนการสรางความสัมพันธทดี่ ตี อ กันระหวาง
เจาหนาทีก่ บั ผูก ระทําความผิด และยังเปนการสรางความปลอดภัยแกสงั คม เนือ่ งจากผูก ระทําความผิด
จะถูกตรวจตราความประพฤติตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สําหรับขอเสียของมาตรการดังกลาวพบวามีเพียงเล็กนอยเมือ่ เปรียบเทียบกับขอดีที่
ไดรบั โดยขอเสียทีเ่ กิดขึน้ มีดงั นี้ ครอบครัวของผูก ระทําความผิดอาจจะประสบกับความเครียดเนือ่ งจาก
ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเขารวมโปรแกรมการควบคุมตัวดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส อาจเกิด
ความรุนแรงในครอบครัวไดหากผูก ระทําความผิดมีการละเมิดกฎหรือไมปฏิบตั ติ ามกฎของการใชเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกสและครอบครัวมีการตักเตือน อาจเกิดการทะเลาะเบาะแวงจากความเครียดไดโดยเฉพาะ
เมื่อผูกระทําความผิดถูกบังคับใหใชเวลาในที่พักอาศัยมากขึ้นกวาปกติ และอาจถูกแทรกแซงชีวิต
ครอบครัวหรือถูกรบกวนเวลาสวนตัวของครอบครัวได เชน ไดรบั โทรศัพทรบกวนในยามดึก ถูกสุม ตรวจ
จากเจาหนาที่ในสถานที่พักอาศัย ตลอดจนอาจเปนการทําลายความเชื่อมั่นในตนเองของผูกระทํา
ความผิดและทําลายชื่อเสียงของผูกระทําความผิดและครอบครัวในชุมชน

๓. การควบคุมตัวผูก ระทําความผิดดวยเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส
ในกรณีของประเทศไทย

เพือ่ ประโยชนในการแกไขปญหาความแออัดในเรือนจํา เพือ่ ใหผกู ระทําความผิดไดรบั การ
ปฏิบัติที่เหมาะสม และเพื่อใหศาลมีทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดมากขึ้น ประกอบกับ
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เทคโนโลยีในการควบคุมผูกระทําความผิดมีความเจริญกาวหนา รัฐจึงดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหมีความเหมาะสมตอการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดปรับปรุงวิธกี ารขังและจําคุก กําหนดวิธกี ารหรือสถานที่ในการขังหรือจําคุกนอกเรือนจําใหเหมาะกับ
สภาพของผูกระทําความผิดในแตละลักษณะ กลาวคือ
๓.๑ ในกรณีทมี่ ีเหตุจําเปนระหวางสอบสวนหรือพิจารณา เมื่อพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ผูบ ญ
ั ชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูม ีหนาทีจ่ ัดการตามหมายขังรองขอ หรือเมือ่
ศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสัง่ ใหขังผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานทีอ่ ืน่ ตามทีบ่ ุคคลดังกลาวรองขอ
หรือตามทีศ่ าลเห็นสมควรนอกจากเรือนจําก็ได โดยใหอยูในความควบคุมของผูร อ งขอ หรือเจาพนักงาน
ตามที่ศาลกําหนด และศาลจะกําหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรหรือศาลจะดําเนินการไตสวน
หรือใหผูเสียหายหรือเจาพนักงานที่เกี่ยวของคัดคานกอนมีคําสั่งก็ได (มาตรา ๘๙/๑)
๓.๒ ในกรณีทมี่ ีเหตุจําเปน เมือ่ พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงาน
ผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหจําคุกผูซึ่งตองจําคุก
ตามคําพิพากษาถึงทีส่ ุดทีไ่ ดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษตามที่ระบุไวใน
หมายศาลทีอ่ อกตามคําพิพากษานัน้ หรือไมนอยกวา ๑๐ ป ในกรณีตองโทษจําคุกเกิน ๓๐ ปขึน้ ไป
หรือจําคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ก็ได
(๑) ใหจาํ คุกไวในสถานที่อ่ืนตามที่บคุ คลดังกลาวรองขอหรือตามที่ศาลเห็นสมควร
นอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุก
(๒) ใหจาํ คุกไวในเรือนจําหรือสถานที่ท่กี าํ หนดไวในหมายจําคุกหรือสถานที่อน่ื ตาม
(๑) เฉพาะวันที่กําหนด
(๓) ใหจําคุกโดยวิธีการอืน่ ทีส่ ามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)

ในการพิจารณาใหศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติสวัสดิภาพของผูซึ่ง
ตองจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเ สียหายและสังคมดวย ทัง้ นี้ ใหศาลดําเนินการ
ไตสวนหรือสอบถามผูเสียหาย เจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายจําคุก พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจในทองที่นั้น หรือผูซึ่งศาลเห็นวามีสวนเกี่ยวของ และใหศาลกําหนดใหเจาพนักงานผูมี
หนาที่จัดการตามหมายนั้นเปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง (มาตรา ๘๙/๒)
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวาการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดนั้นสามารถกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๒ (๓) คือเปนการจําคุกโดยวิธกี ารอืน่ ทีส่ ามารถจํากัดการเดินทาง
และอาณาเขตของผูนั้นได แตการควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสจะตอง
กระทําภายใตเงื่อนไขของมาตรา ๘๙/๒ คือ ก) มีเหตุจําเปน ซึ่งอาจเปนความจําเปนของสถานที่หรือ
ความจําเปนของผูก ระทําความผิด ข) มีผรู อ งขอ ไดแก พนักงานอัยการ ผูบ ญั ชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงาน
ผูม หี นาทีจ่ ดั การตามหมายจําคุก หรือหากไมมผี รู อ งขอ ศาลอาจเห็นสมควรสัง่ เองได ค) ผูท จี่ ะไดรบั การ
จําคุกโดยวิธกี ารอืน่ ตองเปนผูต อ งโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุกมาแลวไมนอ ยกวา ๑ ใน ๓
ของโทษทีก่ าํ หนดไวในคําพิพากษา หรือไดรบั โทษจําคุกมาแลวไมนอ ยกวา ๑๐ ป สําหรับโทษจําคุกเกิน
๓๐ ปขนึ้ ไป หรือจําคุกตลอดชีวติ ง) ในการพิจารณาของศาลทีจ่ ะสัง่ อนุญาตใหนาํ เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชศาลจะตองคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ สวัสดิภาพของผูซึ่งตองถูกจําคุก ตลอดจน
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมดวย โดยใหศาลดําเนินการไตสวนหรือสอบถาม
ผูเสียหาย เจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายจําคุก พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองที่นั้นหรือ
ผูซ งึ่ ศาลเห็นวามีสว นเกีย่ วของ เพือ่ ทราบขอมูลดังกลาวแลวสัง่ การก็ได และ จ) เมือ่ ศาลไดพจิ ารณาแลว
ศาลมีอํานาจสั่งใหจําคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งก็คือคําสั่งใหใชมาตรการการควบคุมตัวผูกระทํา
ความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๓
ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนแนวคิดและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมผูก ระทําความผิดดวยเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส ในสวนตอไปขอกลาวถึงขอควรพิจารณาเกีย่ วกับ
การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในประเทศไทย

๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

ถึงแมวารัฐจะเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบงานราชทัณฑและวิธีการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิด โดยการนําแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชเรือนจําเขามา
บั ญ ญั ติ ไว ใ นกฎหมาย มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย แนวทางการควบคุ ม ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด ด ว ยเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ ตลอดจนผูกระทําความผิด ผูปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และผูบริหาร
ซีตา ธนฐิตวิ งศ, การควบคุมผูต อ งโทษโดยเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส, วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓ หนา ๕๘.
๓
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ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
และศาล ตางก็เห็นดวยกับการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมตัวผูก ระทําความผิด
ประกอบกับในปจจุบนั กรมคุมประพฤติไดพยายามผลักดันใหมโี ครงการนํารองควบคุมเด็กและเยาวชน
ทีก่ ระทําผิดดวยระบบนาิกาอิเล็กทรอนิกสผานระบบสัญญาณดาวเทียม GPS โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๓๘ (๘)๔ ซึ่งจะนํามาใชกับเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แขงรถจักรยานยนตบน
ทางสาธารณะแลวก็ตาม แตการควบคุมผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวก็ยังมี
ขอควรพิจารณาที่สําคัญ กลาวคือ
การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาจมีขอดีในดานการประหยัด
งบประมาณและดานการแกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําความผิด แตการใชเครื่องมือดังกลาว
ก็อาจกอใหเกิดปญหาดานตนทุนคาใชจาย เพราะตองมีรายจายคาอุปกรณ คาใชจายในการควบคุม
ตรวจตราผูก ระทําความผิด ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ ซึ่งปญหาดานตนทุนคาใชจายนี้
เปนปญหาสําคัญทีท่ ําใหหลายประเทศใชเปนเหตุผลหลักในการตัดสินใจวาจะเลือกใชเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสควบคุมผูกระทําความผิดหรือไม ปญหาในดานกฎหมาย แมจะมีการปรับปรุงแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใหเหมาะสมตอการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส โดยเปดโอกาสใหมีการนํา
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในขั้นตอนภายหลังการรับโทษจําคุกมาระยะหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๘
“ในกรณีที่ศาลพิพากษาปลอยเด็กหรือเยาวชนไป ถาศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิดหรือ
อยูใ นสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําใหกระทําผิดและเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้น ศาลจะวากลาว
ตักเตือนเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยหรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือ
เยาวชนก็ได ถาจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นดวย ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติขอเดียวหรือหลายขอไวในคําพิพากษาเทาที่จําเปน ดังตอไปนี้
(๘) กําหนดเงื่อนไขอื่นใดเพื่อพัฒนาและสงเสริมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน … ”.
๔
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การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๒ (๓) แลวก็ตาม แตปจจุบันก็ยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการนําไปใชซึ่งตองกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเปนเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งปญหา
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วจนตามไมทัน นอกจากนี้
นโยบายของรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ต อ ผู ก ระทํ า ความผิ ด และความมั่ น คงทางการเมื อ งก็ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ
เพราะหากรัฐบาลขาดเสถียรภาพหรือไมใหความสําคัญแลว การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชใน
การควบคุมผูกระทําความผิดก็คงจะประสบผลสําเร็จไดยาก

๕. บทสรุป

การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสยังเปนเรื่องใหมสําหรับ
สังคมไทย การที่จะผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผูเปนเจาของเทคโนโลยี ความพรอมของบุคลากรและงบประมาณ รวมทั้งตองมี
การประชาสัมพันธเพื่อใหสังคมไทยมีความรูความเขาใจ เกิดการยอมรับ และมีความเชื่อมั่นตอการใช
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสมัยใหมในการควบคุมตัวผูกระทําผิดเสียกอน และหากสามารถกระทําได
ดังนี้แลวปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานราชทัณฑไทยก็คงจะหมดไป อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบอีกดวย

๑๖๘
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