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วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและที่มาเกี่ยวกับการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์มาตรการเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศที่อาจนามาปรับใช้ในประเทศไทย
วิเคราะห์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ส าหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบกฎหมายไทยเพื่อให้มีความชัดเจน
และมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การลดปัญหาความแออัดในสถานพินิจ ลดการตีตราของผู้กระทา
ความผิด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในระยะยาวในการดูแลบุคคลที่อยู่ในสถานพินิจ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่มีกฎหมายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับเด็กและเยาวชน และ
กลุ่มประเทศที่ไม่มีการกาหนดกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะสาหรับเด็กและเยาวชน พบว่ากลุ่มประเทศที่มี
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ลดลง ลดการตีตราผู้กระทาความผิด ช่วยลดค่าจ่ายของรัฐบาล เป็นต้น
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The objective of this research aims to study the theory and concept of using
electronic monitoring in the juvenile comparison with the criteria of using electronic
devices (EM) in the juvenile according to the context of foreign laws which should be
implement to the context of Thai Society and to purpose the suitable ways to improve
and develop the Thai Legal System to ensure that the use of the electronic monitoring
devise with the juvenile is more clearly and effective.
Criminal justice system in Thailand aims to rehabilitating offenders instead of
seeking to punish with a retributive purpose that the offenders can be truly
transformed from the criminal offenders into a law-abiding citizen. Therefore, an
electronic device, which considers an appropriate measure, has been used with a
juvenile delinquency in order to eliminate inequality within society, to help solve the
problem of crowded juvenile detention center, to avoid the problem of condemning
offenders as well as to reduce the government spending in taking care of the offenders
in the detention center.
Through the study, it is found that there are 4 countries using this measure. In

ค
those countries, it can be divided into two groups; the first is the group of countries
which has the specific law on using the electronic monitoring devise with the juvenile,
second group is the countries which have not the specific law. Which the first country
group being more successful than the second group. There were some advantages; for
example, Reduction of crowded detention center, repeat offense and government
xpenditure.
Consequently, It is recommended that Thailand should be implement the
electronic monitoring device for juveniles in case of a provisional release or after a
court judgment. So, these can give as to give an opportunity for the juvenile to come
back to the society.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ในอดีตที่ผ่านการลงโทษได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้ กระทาความผิด เมื่อมีการกระทา
ความผิ ดขึ้ น ในสั งคม สั ง คมจะต้องมีการหาวิธีก ารอย่ างใดอย่ างหนึ่ งในการจัดการกับ ผู้ ที่ก ระท า
ความผิด เพราะหากไม่มีการจัดการก็เท่ากับว่าสังคมยอมรับกับการกระทาความผิดดังกล่าว ซึ่งเป็น
การข่มขู่เ พื่อเป็ น การยั บ ยั้ งไม่ให้ มีการกระทาความผิ ด โดยสั งคมในแต่ล ะยุ คสมัยก็จะมีแนวทาง
การจัดการที่จะปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดที่แตกต่างออกไป ปัจจุบันการลงโทษได้มีวัตถุประสงค์
เปลี่ยนไปเป็นการมุ่งหมายที่จะฟื้นฟูแก้ไขในตัวผู้กระทาผิด เนื่องจากการกระทาความผิดของมนุษย์
เกิ ด จากปั จ จั ย ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถเลื อ กที่ จ ะท าได้ อ ย่ า งอิ ส ระหากเกิ ด จากแรงกดดั น หรื อ
จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นที่การกระทาความผิดเป็นหลัก แต่ควรพิจารณา
จากสาเหตุที่ทาให้เกิดการกระทาความผิด การลงโทษเพื่อแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดซึ่งเป็นการเน้น
ตัวผู้กระทาความผิดมากกว่าการกระทาความผิด การแก้ไขฟื้นฟูจึงเป็นแนวคิดที่ให้โอกาสผู้กระทา
ความผิ ด ได้ ก ลั บ ตั ว ในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตนเอง ไม่ ถ ล าตั ว ลึ ก ไปสู่ ก ารกระท าความผิ ด ที่ ม ากขึ้ น
พร้อมทั้งให้เกิดการกลับตัวและสามารถกลั บไปใช้ชี วิตอยู่ในสังคมอย่างแท้จริง เนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าจึงเกิดแนวคิดและวิธีใหม่ขึ้น การจากัดพื้นที่ในการเดินทางได้เหมือน
การเข้าเรือนจา โดยได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยคุมขังผู้กระทาความผิดแทนการติดคุก
ในประเทศไทยได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาวันที่ 14 มีนาคม 2556 พลตารวจเอก
ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ าคุกโดยวิธี การอื่น ที่ส ามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 กฎกระทรวง
ซึ่งมีการประกาศใช้ฉบับ นี้เป็ นเรื่ องของวิธีการลงโทษคนที่กระทาความผิ ดอาญาโดยไม่ต้องจาคุก
ในเรือนจา แต่ให้เปลี่ ยนมาใช้วิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขตของนักโทษได้
คือใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤติโดยไม่ต้อง
ถูกขังในเรือนจา อุปกรณ์นี้เรียกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring ; EM)
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์1 (Electronic Monitoring ; EM) เป็นการจาคุกไว้ที่บ้านภายหลังจาก
ที่มีคาพิพากษาให้จาคุก ประกอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น กาไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์
(Ankle monitor) หรือ (electronic monitoring anklets) กาไลข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ (Ankle
monitor) หรือ (electronic monitoring bracelets) การจาคุกที่บ้านเป็นระบบที่ใช้การควบคุม
ด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) หรือ Global Positioning
System (GPS) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้กระทาผิดได้ตลอด 24 ชั่งโมง เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติของผู้กระทาผิดตามเงื่อนไขการให้ผู้กระทาผิดอยู่ที่บ้าน ทางานนอกบ้าน ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่ระบุในเงื่อนไขตามคาพิพากษา ถ้าผู้กระทาผิดไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ระบบ GPS
จะสามารถตรวจสอบที่อยู่ของผู้กระทาผิดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน อยู่ห่างจากบ้าน และข้อความแจ้งเตือน
จะถู กส่ งไปยั งศู น ย์ บ ริ การ และถ่ ายทอดไปที่ เจ้ า หน้ าที่ ราชทั ณฑ์ ซึ่ งอุ ปกรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม
ผู้กระทาผิดแทนการจาคุกในเรือนจา ประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณมีลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือ
สายรัดข้อมือข้อเท้า ตัวอุปกรณ์รับสัญญาณ และศูนย์ควบคุมกลาง ที่ใช้ติดตามตัวเมื่อสวมใส่อุปกรณ์
ที่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นก็จะสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ ซึ่งตามกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 25562
การทางานและประสิ ทธิภ าพของเครื่องมือการควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบอาร์เอฟ (Radio Frequency : RF) สวมใส่กับข้อมือ
หรือข้อเท้า คล้ายกับนาฬิกาเพื่อสวมติดกับข้อมือหรือข้อเท้า เพื่อที่จะส่งสัญญาณแจ้งว่าผู้กระทาผิด
อยู่ ที่ ไหน มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการปู อ งกั น การสั่ น สะเทื อนและปู องกั นน้ า และปู อ งกั น การทาลาย
จากผู้กระทาผิด
ส่วนที่ 2 ตัวอุปกรณ์รับสัญญาณ ระบบจีพีเอส (Global Positioning System : GPS)
เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น ที่บ้านหรือที่ทางานของผู้กระทาผิด เพื่อส่งสัญญาณ
ไปยั งศูน ย์ ควบคุมว่าผู้ กระทาผิ ดได้ส วมใส่ อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ตลอดเวลา โดยต้องใช้โ ทรศัพท์
และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ส่ ว นที่ 3 ศู น ย์ ค วบคุ ม กลาง หรื อ ระบบอาร์ เ อฟผนวกกั บ จี พี เ อส เพื่ อ ไว้ ต รวจสอบและ
รับรายงานการทางานของอุป กรณ์ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์รับสั ญญาณ และมีการส่งข้อมูลไปยัง
ศูนย์ประมวลข้อมูลทันที หากระบบแจ้งเตือนการทาลายอุปกรณ์
1

ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัด
การเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 1.1 การทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งที่มา: https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/72508-em72508.html
ปัจจุบันในการพิจารณาที่จะสั่งอนุญาตให้นาการควบคุมผู้ต้องโทษโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM)
มาใช้ได้หรือไม่นั้นเป็นอานาจของศาลในการพิจารณา โดยปัจจุบันได้มีการนาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษาหรือปล่อยตัวชั่วคราว และกรณีหลังมีคาพิพากษา
กรณี ร ะหว่ า งพิ จ ารณาคดี ห รื อ ปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว พิ จ ารณาตามมาตรา 108 วรรคสาม3
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นการกาหนดเงื่อนไขเพื่อรองรั บการนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวสาหรับผู้ต้องหา
หรือจาเลย ผู้พิพากษาจะทาการประเมินความเสี่ยงจากการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธี

3

มาตรา 108 วรรคสาม ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจสั่งให้ปล่อย
ชั่ว คราวหรื อ ศาลจะก าหนดเงื่ อนไขเกี่ย วกั บที่ อยู่ ห รื อเงื่อ นไขอื่น ใดให้ ผู้ ถู กปล่ อ ยชั่ ว คราวปฏิบั ติ
หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบ
หรือจากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่ อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้เพื่อปูองกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม
จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือ
มีเหตุสมควรประการอื่น

4
พิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคหนึ่ง4 โดยพิจารณาจากความหนักเบาแห่งข้อหา หรือพยานหลักฐาน
ที่ปรากฏแล้วมี ว่ามีน้าหนักเพียงใด หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร หรือเชื่อถือผู้ร้องขอ
ประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด หรือผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ หรือภัยอันตราย
หรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องขัง
ตามหมายศาล หรือหากมีคาคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย
แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้ และมาตรา 108/1 เหตุที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
โดยความเสี่ยงสามประการสาคัญที่ศาลจะต้องพิจารณาทุกครั้งก่อนมีคาสั่งเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
คือ ความเสี่ยงที่จะหลบหนี ความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และความเสี่ยงที่จะไปก่อ
อันตรายประการอื่น ทั้งนี้การพิจารณาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยตัวชั่วคราว5 มีเกณฑ์ดังนี้
กรณีที่ 1 คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ศาลอาจปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมี
ประกันรวมทั้งหลักประกัน
กรณี 2 คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป ศาลจะสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยได้ และจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้
แต่อย่างไรทั้ง 2 กรณีข้างต้น จะไม่ให้ใช้ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
แม้ผู้นั้นยินยอม เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมี
เหตุสมควรประการอื่น6
กรณีห ลังมีคาพิพากษา พิจารณามาตรา 89/2(3)7 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ต้ อ งโทษที่ เ กี่ ย วกั บ ความร้ า ยแรง
4

มาตรา 108 วรรคหนึ่ง ในการวินิจฉัยคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ
(1) ความหนักเบาแห่งข้อหา
(2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
(3) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
(4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
(5) ผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
(6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคาคัดค้านของพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
5
มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562
6
เรื่องเดิม, หน้า 3.

5
และฐานความผิด หรืออัตราโทษที่ผู้ต้องโทษได้รับตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกแต่อย่างใด ในการ
จากัดประเภทผู้ต้องโทษ ในการเข้ารับการพิจารณามีเพียงหลักเกณฑ์ว่าผู้ที่จะได้รับการจาคุกโดย
วิธีการอื่นต้องเป็นผู้ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
โทษที่กาหนดไว้ในคาพิพากษา ส่วนในกรณีที่ผู้นั้นต้องโทษให้ลงโทษเกินสามสิบปีหรือโทษจาคุกตลอดชีวิต
ผู้ต้องโทษต้องได้รับโทษตามคาพิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี กล่าวคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
มาใช้ในการควบคุมผู้ต้องโทษตามมาตรา 89/2(3) ได้กาหนดโทษจาคุกขั้นต่าที่ต้องได้รับมาแล้ว
2 กรณี 8
กรณีแรก คือ ได้รับโทษจาคุกมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม สาหรับโทษตามที่ระบุใน
หมายตามคาพิพากษาถึงที่สุดซึ่งต้องดูตามคาพิพากษาที่ถึงที่สุดที่ออกครั้งแรกไม่ว่าจะมีการลดโทษ
กี่ครั้งก็ตาม
กรณีที่สอง คือ ได้รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สาหรับจาคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป
หรือจาคุกตลอดชีวิตซึ่งอาจไม่ใช่โทษตามคาพิพากษาถึงที่สุด ซึง่ สามารถใช้ได้กับโทษที่ได้รับล่าสุด
รวมถึ ง ได้ มี ก ารออกกฎระเบี ย บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (EM) การใช้มาตรการใหม่นี้จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องขังชรา หรือปุวยระยะสุดท้าย ซึ่งต้อง
ออกไปรักษาเป็นประจาหรือหากจาคุกต่อไปก็ต้องเสียชีวิต กลุ่มที่ต้องออกไปดูแลลูกและภรรยา หรือ
พ่อแม่ที่แก่ชราและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และกลุ่มนักโทษทีมีเหตุทุเลาการลงโทษ เช่น ต้องคลอดบุตร
หรือวิกลจริต โดยญาติจะต้องร้องขอต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะต้องยื่นคาร้องต่อศาลอีก
ครั้งส่วนศาลจะมีดุลยพินิจอย่างไร ถือเป็นอานาจของศาลตามกฎกระทรวงการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
โดยปัจจุบันกรมคุมประพฤติได้เริ่มดาเนินโครงการนาร่องในกรนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้กับผู้ กระทาผิ ดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 กรมคุมประพฤติ
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มาตรา 89/2 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เมื่อพนักงานอัยการ ผู้ บัญชาการเรือนจา หรือเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจาคุกร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาสั่งให้จาคุก
ผู้ซึ่งต้องจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดที่ได้รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกาหนดโทษ
ตามที่ระบุไว้ในหมายศาลที่ออกตามคาพิพากษานั้น หรือไม่ น้อยกว่าสิบปี ในกรณีต้องโทษจาคุกเกิน
สามสิบปีขึ้นไป หรือจาคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ก็ได้
(3) ให้ จ าคุกโดยวิธีการอื่นที่ส ามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ นั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
8
ซีต้า ธนฐิติวงศ์, "การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์," วารสารกระบวนการ
ยุติธรรม 4 (กรกฎาคม–กันยายน 2554): 63.
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ได้น าเครื่ องมืออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาใช้กั บผู้ ก ระท าความผิ ด ในระบบงานกรมคุม ประพฤติ ที่ผ่ า นมา
ทั้งผู้กระทาความผิดที่เป็น เด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุกและผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยคุมพื้นที่เปูาหมาย 27 แห่ง ซึ่งมีสถิติผู้ที่ใช้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
ล่าสุด ในปี 2558 9

สรุ ปสถิตผิ ้ ูถูกคุมประพฤติโดยคาสั่งศาลใช้ EM
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ภาพที่ 1.1 สถิติผู้ถูกคุมประพฤติโดยคาสั่งศาลใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์……………………………………
แหล่งที่มา: http://www.probation.go.th/documents.php?id=128
จากภาพที่ 1.1 สามารถสรุปฐานความผิดของผู้ถูกคุมความประพฤติโดยคาสั่งศาล คือ
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดบุกรุกความผิ ดฐานขับรถประมาท
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับสารระเหย ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ความผิดเกี่ยวกับ
จราจรทางบก ความผิดเกี่ยวกับปุาไม้ ปุาสงวน ซึ่งจากความผิดดังกล่าวเกิดจากผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจากสถิติดังกล่าวมีการใช้การใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) กับความผิดที่เกี่ยวกับ
จราจรทางบกมากที่สุ ด เนื่ อ งจากทุก คดีเ ป็นคดีนาร่องโดยประเทศไทยได้ นามาใช้ ในคดีที่มี โ ทษ
ไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นคดีที่ผู้กระทาความผิดยังสามารถทามาหาได้และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้
โดยเหตุผลที่นามาใช้กับ ความผิดเกี่ยวกับจราจร เริ่มนามาใช้ในคดีเมาแล้วขับ เพื่อเป็นการปูองกัน
9

กรมคุมประพฤติ, สถิติผู้ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด ในปี 2558, ค้นวันที่ 15
มีนาคม 2561 จาก http://www.probation.go.th/
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และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยระยะเวลาการกาหนดเงื่อนไขควบคุมโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
อยู่ระหว่าง 7 วัน ถึง 6 เดือน ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้มีอานาจสั่ง
ที่จะกาหนดให้กับผู้กระทาผิดแต่ละราย โดยทั้งนี้การนาร่องฯได้ออกแบบมาให้สามารถรองรับคาสั่ง
ที่ห ลากหลายเหมาะสมกั บ ผู้ ก ระท าผิ ด แต่ล ะรายเงื่อ นไขที่ ผู้ มี อ านาจสั่ ง สามารถกาหนดได้ เช่ น
การห้ามออกนอกบริเวณบ้านในเวลาที่กาหนด ระหว่าง 22.00-04.00น. เป็นต้น
การลงโทษทาหรับเด็กและเยาวชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหากเด็กกระทาความผิด
ความรับผิดของเด็กจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ
ช่วงแรก เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี หากกระทาความผิดถือว่าเด็กมีความผิด แต่กฎหมายยกเว้น
โทษแก่ เ ด็ ก เด็ ก ไม่ ต้ อ งรั บ โทษ ทั้ ง นี้ เ พราะกฎหมายถื อ ว่ า เด็ ก ในวั ย นี้ ยั ง ไม่ ส ามารถรู้ ผิ ด ชอบได้
ฉะนั้นจะมีการจับกุมฟูองร้องในทางอาญามิได้
ช่ว งที่ส อง เด็กอายุ กว่า 10 ปี แต่ไม่ เกิน 15 ปี ถือว่าเด็กมีค วามผิ ด แต่ห้ ามมิให้ ล งโทษ
ทางอาญาแก่เด็ก ซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะใช้ "วิธีการสาหรับเด็ก" ได้ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสาหรับการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาเด็กให้เป็นคนดี และไม่กระทาความผิดขึ้นอีกในอนาคต
เช่น ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป เรียกบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่
มาตักเตือนด้วยก็ได้ มอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อกาหนดให้บิดามารดา
หรือผู้ปกครองให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เด็กนั้นก่อเหตุร้าย และมอบเด็กให้แก่บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่
เมื่ อ เขายอมรั บ ข้ อ ก าหนดที่ จ ะระวั ง เด็ ก นั้ น ไม่ ใ ห้ ก่ อ เหตุ ร้ า ย และได้ มี ก ารก าหนดเงื่ อ นไข
เพื่อคุมความประพฤติ หรื อมอบตัวเด็กให้ กับบุคคลหรือ องค์กรที่ศาลเห็ นสมควร เพื่อดูแลอบรม
และสั่งสอนเด็กเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม หรือส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม
หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรม
ช่วงที่สาม เยาวชนอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี กระทาความผิด ศาลพิจารณาถึงความรู้
ผิดชอบ และสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น วินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นเช่นเดียวกั บผู้ใหญ่
โดยลดมาตราส่วนโทษที่จะใช้กับเยาวชนนั้นลงกึ่งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการลงโทษเยาวชนผู้กระทาความผิด
ช่วงที่สี่ เยาวชนอายุกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี กระทาความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลด
มาตราส่วนโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นลง 1 ใน 3 หรือกึ่งหนึ่งก็ได้
จะเห็นได้ว่า ผู้ที่อายุกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี กฎหมายไม่ถือว่าเป็นเด็ก แต่บุคคลในวัยนี้
ยั ง มี ก ารคิ ด พิ จ ารณาไม่ เ ท่ า ผู้ ใ หญ่ จึ ง ไม่ ค วรลงโทษเท่ า กั บ ผู้ ใ หญ่ ที่ ก ระท าความผิ ด โดยให้ ศ าล
ใช้ดุลพินิจในการลงโทษว่าสมควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้หรือไม่ ถ้าศาลพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้กระทาความผิด เช่น ความคิดอ่าน การศึกษาอบรม ตลอดจนพฤติการณ์ในการกระทาความผิด
เช่น กระทาความผิดเพราะถูกผู้ใหญ่เกลี้ยกล่อม หากศาลเห็นสมควรลดหย่อนผ่อนโทษให้ก็มีอานาจ
ลดมาตราส่วนโทษได้ 1 ใน 3 หรือกึ่งหนึ่งการลดมาตราส่วนโทษ คือ การลดอัตราโทษขั้นสู งและโทษ
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ต่าลง 1 ใน 3 หรือกึ่งหนึ่งแล้ว จึงลงโทษระหว่างนั้น ซึ่งตามสถิติล่าสุด จานวนคดีเด็กและเยาวชน
ถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯทั่วประเทศ จาแนกตามฐานความผิด ปี พ.ศ. 2556 - 2560 รายปี10

ภาพที่ 1.2 แผนภูมแสดงคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดี
แหล่งที่มา: https://bit.ly/31Sysl3
จากสถิติภาพที่ 1.2 แผนภูมิ แสดงคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดี จะเห็นได้ว่าเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทยได้มีการกระทาความผิดทางอาญาในฐานความผิดต่างๆ และได้มีการดาเนินคดี
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีแต่ละปียังคงมีปริมาณของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทาความผิดในปริมาณ
จ านวนคดี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การหาวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาการจ าคุ ก ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน
ที่ถูกพิพากษาคดี เป็นการจาคุกวิธีใหม่โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในการคุมขังที่ผู้กระทา
ความผิดสามารถอยู่ที่บ้านแทนการเข้าสถานพินิจ ปัจจุบั นประเทศไทยมีกฎหมายกาหนดให้สามารถ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทาความผิดแทนการจาคุก โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ผู้ที่สามารถขอใช้อุปกรณ์ไว้ในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถ
จ ากั ด การเดิ น ทางและอาณาเขต พ.ศ.2556 ซึ่ ง ได้ มี ก ารก าหนดให้ ใ ช้ กั บ บุ ค คลทั่ ว ไป ยั ง ไม่ ไ ด้ มี
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กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน, จานวนคดีและร้อยละคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯ
ทั่วประเทศ จาแนกตามฐานความผิด ปี พ.ศ. 2555 - 2560, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2561 จาก
https://bit.ly/31Sysl3
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มาตรการเฉพาะในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
อย่ า งไรก็ดี ศาลได้ ทดลองสั่ ง ใส่ กาไลข้อเท้า อิเล็ กทรอนิ กส์ โดยอาศัย การใช้ดุ ล พิ นิจในการสั่ ง คุ ม
พฤติกรรม 5 เด็กแว้น-สก๊อย ในคดีแรก ดังนี้
ศาลเห็นสมควรให้มีคาสั่งรอการกาหนดโทษไว้ก่อน 2 ปี ให้คุมประพฤติจาเลย ทั้ง 5 ไว้ภายในกาหนด
โดยให้ใส่กาไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring หรือ EM) ไว้มีระยะเวลา 3 เดือน
โดยให้มารายงานตัวทุก 1 เดือน และห้ามจาเลยออกจากบ้านพัก เวลา 23.00-05.00 น. ห้ามขับรถเร็วเกิน
กว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ห้ามมั่วสุมและกระทาผิดในลักษณะเช่นนี้อีก ศาลจะพิจารณาลงโทษตาม
กฎหมายต่อไป
จากการที่ ศ าลสั่ ง ใส่ ก าไลข้ อ เท้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คุ ม พฤติ ก รรม 5 เด็ ก แว้ น -สก๊ อ ย
เป็นการตัดสินลักษณะที่เป็นการจาคุกแบบใหม่ เนื่องจากผู้กระทาผิดยังสามารถทางานและดารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติ อีกทั้งยังทาให้กลับบ้านตรงเวลา ไม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อน ซึ่งอนาคตเชื่อว่า
หลังจากถอดกาไลแล้วจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น11
จากปั ญ หาที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว นั้ น มี ป ระเด็ น กฎหมายที่ ค วรพิ จ ารณา ดั ง นี้
ประการแรก ปั ญหากฎหมายว่าด้ว ยการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมในกรณีเด็กและเยาวชน จะเห็นได้ว่าไม่มีการกาหนดในการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
ส าหรั บ เด็กและเยาวชนไว้โ ดยเฉพาะเป็ นการกาหนดหลั ก เกณฑ์เ ป็นการทั่ ว ไป ซึ่ง พิจารณาจาก
กฎหมายที่นามาใช้ในกรณีปล่อยตัวชั่วคราว คือ จะไม่ให้ใช้ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปี
บริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุ คคลอื่นอย่างร้ายแรง
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น12 และกรณีหลังมีคาพิพากษาศาล คือ จากกฎกระทรวงจะเห็นได้ว่าเป็น
การใช้ค าว่ าผู้ กระทาความผิ ด ไม่ ไ ด้มี การใช้เ ฉพาะเจาะจงลงไปว่า ใช้ กับ ผู้ ใ หญ่ เด็ กหรือ เยาวชน
เพราะการอาศัย อานาจที่กล่ าวมานั้นเป็นการอาศัยอานาจเพื่อใช้กับผู้ กระท าความผิ ดโดยทั่ว ไป
ซึ่งเจตนารมณ์ตามกฎกระทรวง (1)-(3) เป็นผู้ที่มีความจาเป็น และ (4) ใช้ในกรณีที่ผู้กระทาความผิด
ได้รับโทษน้อย13 ดังนั้นสาหรับเด็กและเยาวชนนั้นควรมีการกาหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
เมื่อพิจารณาบทกฎหมายทีไ่ ด้มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเด็ก
11

ข่าวสด, ศาลสั่งใส่กาไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ คุมพฤติกรรม 5 เด็กแว้น-สก๊อย, ค้นวันที่
17 มีนาคม2561 จาก https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRe
U5USTROemsxTkE9PQ==
12
มาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13
ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัด
การเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
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ประการที่สอง ปัญหากฎหมายว่าด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการกระทบสิทธิ
เสรีภาพของเด็กและเยาวชนหรือไม่
ถ้าพิจารณาถึงการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้เด็กและเยาวชนในการกาหนดพื้นที่
ในการเดินทางนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 25 – 49 โดยเฉพาะ มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและ
การเลื อ กถิ่ น ที่ อ ยู่ การจ ากั ด เสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง จะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ดยอาศั ย อ านาจ
ตามบทบั ญญัติแห่ งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัส ดิภ าพ
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของเยาวชน14
มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ขององค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดข้อตกลงระหว่างประเทศรวมถึ งมาตรฐานสากลในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องพันธนาการ ก่อนการมีคาพิพากษาถึงที่สุด เช่น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948 : UDHR)
ถื อ เป็ น ปฏิ ญ ญาพื้ น ฐานในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยในวั น ที่ 10 ธั น วาคม ค.ศ. 1948
(พ.ศ. 2491) มีข้อความรับรองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอ้างอิงนามาใช้กับ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยสรุปความได้ ดังนี้
ข้อ 7 ทุกคนต่างเสมอกันในกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ15
ข้อ 10 ทุกคนมีสิ ทธิโ ดยเสมอภาค ได้การพิจารณาอย่างเปิดเผยจากศาล โดยเป็นอิส ระ
เที่ยงธรรม และสันนิษฐานก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์16
สาหรับ กติการะหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights, 1966 : ICCPR) เป็นกติกาที่รับรองการประชุมจากสมัชชา
องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ซึ่งมีเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง
และสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรม
ข้อ 6.5 บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี กระทาความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได้ และจะดาเนินการ
ประหารชีวิตสตรีขณะมีครรภ์มิได้17
ข้อ 10.2 (ข) ต้องแยกผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ และให้นา
ตัวขึ้นพิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่ทาได้18
14

มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560)
15
ข้อ 7 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491
16
ข้อ 10 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491
17
ข้อ 6.5 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509
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จากกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่ากฎหมายได้ให้ ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แต่ป ระเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายที่นามาใช้กับเด็กเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ เป็นตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามเด็กที่มีเชื้อชาติ หรือสี ผิ ว
หรือมีฐานะแตกต่างไปจากตน ไม่ว่าจะใช้ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ ต่อเด็ก พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ต้องทา
ตัวเป็นตัวอย่างที่ดีและกระทาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ทั้งนี้หากมีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(EM) มาใช้กับเด็กและเยาวชน เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นการสนับสนุน ทาให้เด็ก
และเยาวชนกลับเข้าอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นคนดีของสังคม สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
และเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึง
มุ่งเน้นทีจ่ ะแก้ปัญหาโดยการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชน โดยจะต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่จะนามาใช้กับเด็กและเยาวชนให้เกิดความ
เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น เมื่อพิจารณามีการกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุมตัว
ผู้กระทาความผิดโดยใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในสถานที่อื่นนอกจากเรือนจาไว้ใน
มาตรา 108 วรรคสาม และมาตรา 89/2(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบ
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและ
อาณาเขต พ.ศ. 2556 โดยผู้กระทาความผิดซึ่งต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีเหตุจาเป็นโดย
มิได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับเด็กและเยาวชน เพราะการที่เด็กและเยาวชนจะกระทาความผิดอาจมี
การกระทาลงไปด้วยความไม่รู้ ความอยากรู้อยากลอง ซึ่งเกิดจากการที่มีประสบการณ์หรือวุฒิภาวะ
น้อยในการใช้ชีวิต หรืออาจเกิดจากความคึกคะนอง ด้วยเหตุนี้ที่เราควรคานึงถึงสิทธิของเด็กว่าเด็ก
และเยาวชนควรได้รับการคุ้มครองที่เ ป็นพิเศษมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ในการน าอุป กรณ์อิเล็ กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน และมีหน่ว ยงานที่คอยกากับดูแลอย่าง
เหมาะสม

1.2 โจทย์วิจัย/คาถามของการวิจัย
ประเทศไทยควรมีกฎหมายในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่ า งไรจึ ง จะมี ค วามเหมาะสมส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม จะไม่ให้ใช้ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
แม้ผู้นั้นยินยอม เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมี
18

ข้อ 10.2 แห่งของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509
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เหตุสมควรประการอื่น และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีอื่นที่
สามารถจ ากั ด การเดิ น ทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 โดยผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มีเหตุจาเป็น โดยมิได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับเด็กและเยาวชน

1.3 สมมติฐานงานวิจัย
ประเทศไทยไม่ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EM)
ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน ดัง นั้ น ควรจะมี กฎหมายที่ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การในการปฏิ บั ติ
สาหรับเด็กและเยาวชนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้ที่กระทาผิด เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็ก และเยาวชนที่เกิดจากความประมาท หรือการกระทา
ความผิดครั้งแรกของเด็กและเยาวชน ควรมีมาตรการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้กระทาความผิดคืนสู่สังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.4.1 เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและที่ มาเกี่ยวกับการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(EM) มาใช้กับเด็กและเยาวชน
1.4.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์มาตรการโดยใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กับเด็กและ
เยาวชน(EM) ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่อาจนามาปรับใช้ในประเทศไทย
1.4.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) สาหรับเด็ก
และเยาวชน
1.4.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบกฎหมาย
ไทย เพื่อให้กฎหมายเรื่องการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับเด็กและเยาวนมีความชัดเจน
และมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ศึกษากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(EM) มาใช้กับเด็กและเยาวชน ศึกษามาตรการควบคุมผู้กระทาความผิดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(EM) สาหรับผู้กระทาความผิดที่ เป็นเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ ศึกษาในแง่มุมทางกฎหมาย
ปัญหาและอุปสรรค ความเป็ นไปได้หากได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ (EM) ใช้ประโยชน์ใน
ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ มลรัฐฟลอริด้า ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา และกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการจาคุก
โดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 ของประเทศไทย

1.6 วิธีการดาเนินการศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ ต ารากฎหมาย ต าราวิ ช าการ ผลงานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ บทความ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยรวบรวมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการความคุมผู้กระทาความผิดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และหนังสือของไทยและต่างประเทศ เมื่อมีการรวบรวมเสร็จจะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย
ไทยกับต่างประเทศ ทั้งในทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.7.1 ทราบถึ ง หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละที่ ม าเกี่ ย วกั บ การน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาใช้กับเด็กและเยาวชนในการกระทาความผิดอาญา
1.7.2 ทราบถึ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารโดยใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ กั บ เด็ ก และเยาวชน
ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่อาจนามาปรับใช้ในประเทศไทย
1.7.3 ทราบถึงผลกระทบของการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
1.7.4 ทราบแนวทางการปรับ ปรุ ง แก้ไข และพั ฒ นาระบบกฎหมายไทย เพื่ อให้ กฎหมาย
เรื่องการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็ก และเยาวชน มีความชัดเจนและมีผลบัง คับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
มาใช้สาหรับเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาเมื่ อ เด็ ก และเยาวชนถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าความผิ ด
รัฐจะต้องเข้ามาดูแลประโยชน์ ของรัฐ โดยการเข้ามาดาเนินการในกระบวนการทางอาญา เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบถึงสิทธิของผู้กระทาผิดที่จะต้องได้รับโทษ มาตรการบังคับในการจับกุม การควบคุม การขัง
โดยผลของกฎหมายส่ ว นจะรั บ ผิ ด มากน้ อ ยเพี ย งใดนั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ว่ า มี แ นวคิ ด ทฤษฎี
ใดเกี่ยวกับความรับผิดและวิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสม

2.1 ข้ อ ความทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางอาญา
2.1.1 ความหมายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ าคุ ก โดยวิ ธี ก ารอื่ น ที่ ส ามารถจ ากั ด
การเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะ
ส่วนอื่นใด ของผู้ถูกจากัด รวมทั้ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทาง
และอาณาเขตของผู้ถูกจากัดได้19
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Monitoring: EM) เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การคว บคุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด แทนการจ าคุ ก ในเรื อ นจ า ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยตั ว อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณ
มีลั กษณะคล้ ายนาฬิกาหรื อสายรั ดข้อมือข้อเท้า ตัว อุปกรณ์รับสั ญญาณ และศูนย์ควบคุมกลาง

19

เรื่องเดิม, หน้า 2.

15
ที่ ใ ช้ ติ ด ตามตั ว เมื่ อ สวมใส่ อุ ป กรณ์ ที่ ข้ อ มื อ ข้ อ เท้ า หรื อ อวั ย วะส่ ว นอื่ น ก็ จ ะสามารถตรวจสอบ
การเดินทางของผู้สวมใส่ได้20
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การคุมตัวผู้กระทาความผิด ซึ่งมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ คือ ตัวส่งสัญญาณ ซึ่งมีการนิยมใช้ใน
การติดตามตัวผู้ที่กระทาความผิดเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นสายหนังรัดข้อเท้า หรือเป็นนาฬิกา
ข้อ มือ ตัว รั บ สั ญญาณ และศู น ย์ ค วบคุ มกลาง ท าหน้ าที่ ในการสอดส่ อ งและควบคุ มผู้ กระทาผิ ด
ว่ า ผู้ ก ระท าผิ ด อยู่ ที่ ใ ดและก าหนดเวลาในการเดิ น ทางเช่ น ตั ว อย่ า งเช่ น ควบคุ ม ให้ อ ยู่ ใ นบ้ าน
เวลา 22.00 น.- 05.00 น.21
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปความหมายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมตัวผู้กระทาความผิด เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เครื่องมือใด ๆ ซึ่งจะประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ มีลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือสายรัดข้อมือ
ข้อเท้า ตัวอุปกรณ์รับสัญญาณ และศูนย์ควบคุมกลางที่ใช้ติดตามตัว เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ที่ข้อมือ ข้อ
เท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นก็จะสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้
สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นใด ของผู้ถูกจากัด รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้
ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ถูกจากัดได้

20

ศิวาพร คารวนันท์, "การปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว
(Electronic Monitoring: EM)," Law E-Learning (2560): 1.
21
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานสรุปประชุมปฏิบัติการวิจัยโครงการ
2 การกักขังและใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ควบคุมผู้ต้องโทษในสหรัฐอเมริกา (2531).
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ภาพที่ 2.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งที่มา: https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/72508-em72508.html
2.1.2 ประวัติความเป็นมาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
2.1.2.1 ต่างประเทศ
ในต่ า งประเทศได้ น าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด
โดยไม่ใช้เรือนจา ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของ Dr.Ralph Schwitzgebel คณะกรรมการในการทดลอง
ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ในช่วงทศวรรษ 1960 – 1970 โดยในปี ค.ศ.1964 ได้เริ่มมี
การพัฒ นาวิทยุ ที่ใช้ส าหรับ ส่ งข้อมูล ส าหรับบุคคลโดยพัฒนาการให้ มีการสวมใส่ส าหรับบุคคลได้
โดยอุปกรณ์มีความสามารถใช้ในการส่งสัญญาณเป็นระยะทาง 400 เมตร และสามารถกาหนดจุดหรือ
สถานที่ที่ผู้สวมใส่อุปกรณ์นั้นว่าอยู่ที่ใด อุปกรณ์ได้มีการจดสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1969 มีการเริ่มนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้อย่างแพร่หลายในปี ค.ศ. 1977 โดยที่ผู้พิพากษา แจ็ค เลิฟ ชาวอเมริกา
ได้มีคาสั่งให้ น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้สาหรับผู้ที่กระทาความผิ ด จึงได้มีการขอความ
ร่วมมือกับ Michaeel Goss คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้
สาหรับผู้กระทาความผิดในปี ค.ศ. 1983 และผู้พิพากษาแจ็ค เลิฟ เป็นผู้พิพากษาท่านแรกที่ได้ สั่งให้
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อเป็นเครื่องติดตาม และตรวจสอบพฤติกรรมของผู้กระทาความผิด
และต่อมมาได้มีการพัฒนาและใช้กันมากยิ่งขึ้น ในทุกมลรัฐของประเทศอเมริ กา ประเทศออสเตรเลีย
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รวมถึงแถบยุโรป22 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสองประเภทพื้นฐานคือการส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องและ
โปรแกรมติดต่อ การส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องหรือระบบที่ใช้งานอยู่มีสามส่วนที่สาคัญ คือ เครื่องส่ง
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ และคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
ตัวส่งสัญญาณถูกรัดติดตัวผู้กระทาผิดและส่งสัญญาณรหัสผ่านสายโทรศัพท์เป็นระยะ
สม่าเสมอ ตัวรับสัญญาณ / ตัวหมุนเลือกสัญญาณจากเครื่องส่งของผู้กระทาผิดและรายงานไปยัง
คอมพิวเตอร์กลางเมื่อสัญญาณหยุดและคอมพิวเตอร์ จะได้รับสัญญาณใด ๆ เมื่อผู้กระทาความผิด
ทาผิดเงื่อนไขที่ได้กาหนด และแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถึงกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต
ต่อมาอเมริกันได้พัฒนาระบบติดตามเพื่อใช้ในชุมชนกรมราชทัณฑ์ เทคโนโลยี Global
Positioning Satellite (GPS) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถตรวจสอบตัวผู้กระทาความผิด ได้ตลอด
24 ชั่วโมง หากผู้กระทาความผิดต้องฝุาฝืนเงื่อนไขการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ GPS สามารถ
ระบุตาแหน่งที่แม่นยาของผู้กระทาความผิด ต้นแบบที่กาลังทดสอบอยู่นั้นหนักอย่างน้อยห้าปอนด์
และต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวัน
2.1.2.2 ประเทศไทย
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงยุติธ รรมได้ร่ว มลงนามในกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 255623
กฎกระทรวงซึ่งเพิ่งประกาศใช้ฉบับนี้เป็นเรื่องของวิธีการลงโทษคนที่กระทาความผิดอาญา โดยไม่ต้อง
จาคุกในเรือนจา แต่ให้เปลี่ยนมาใช้วิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขตของนักโทษได้
คือ ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤติโดยไม่ต้อง
ถูกขังในเรือนจา อุปกรณ์นี้เรียกว่า EM หรือ “Electronic Monitoring” โดยประเทศไทยเตรียมนา
ร่องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คุมนักโทษกลุ่มเยาวชนทาความผิดสถานเบาในเขตกรุงเทพมหานคร
เน้นคุมความประพฤติที่บ้านแทนการจาคุกในเรือนจา จากสาเหตุที่ว่าประเทศไทยใช้มาตรการลงโทษ
จ าคุ ก เป็ น หลั ก ซึ่ ง อาจไม่ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น คื อ ผู้ ต้ อ งโทษจากการ
ทาความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง หากมีการลงโทษผู้กระทาความผิดทั้งหมดคุกก็จะเกิดปัญหาคนล้นคุก
ผลที่เกิดขึ้นจึงเกิดวิธีการลงโทษผู้กระทาความผิดที่ไม่ใช่เรือนจา เพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับผู้กระทาผิด
เพื่อลดปัญหาคนล้นคุก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด24
22

สุมนทิพย์ จิตสว่าง และฐิติยา เพชรมุนี, แนวทางการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics
Monitoring) มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทาผิดในประเทศไทย," วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2,
24 (2559).
23
เรื่องเดิม, หน้า 2.
24
ศรันยา สีมา, "กาไลอิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์ผู้กระทาความผิด ," Hot Issue (มกราคม
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2.1.3 ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)25
2.1.3.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางและ
อาณาเขตของผู้ถูกจากัดที่สวมใส่ไว้ที่ข้อเท้า (electronic monitoring anklets) มีลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดใหญ่กว่าประเภทที่สวมใส่ข้อมือ

ภาพที่ 2.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวมใส่ไว้ที่ข้อเท้า (electronic monitoring anklets)
แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/793957
2.1.3.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางและอาณาเขต
ของผู้ถูกจากัดที่สวมใส่ไว้ที่ข้อมือ (electronic monitoring bracelets) มีลักษณะคล้ายกับนาฬิกา
ดิจิตอล สวมใส่ได้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว โดยสลักของกรมคุมประพฤติจะมี Serial Number ทุก ๆ สลัก

2559): 1.
25

Ilaw, จาคุกแบบใหม่ ใส่กาไลติดตามตัว ไม่ต้องเข้าห้องขัง 2556, ย่อหน้าที่ 4, ค้นวันที่
10 มีนาคม 2561 จาก https://ilaw.or.th/node/2726
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ภาพที่ 2.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวมใส่ไว้ที่ข้อมือ (electronic monitoring bracelets)
แหล่งที่มา: https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/72508-em72508.html

2.2 กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นจากแนวคิดที่มองว่า “เด็กเป็นผู้ที่อารมณ์
มีความอ่อนไหว อาจถูกความคิดของบุคคลอื่นครอบงาได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่26” รัฐจึงต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อการอบรมเลี้ยงดูและแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะมีการลงโทษเด็ก ทั้งนี้เพื่อที่จะทาให้เด็ก
และเยาวชนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ ดัง เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ทุกคนได้ รับการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้น จะต้องได้รับการแก้ไขพฤติกรรม บาบัด ฟื้นฟูให้
ตรงกั บ สภาพปั ญ หา รวมถึ ง การที่ จ ะให้ เ ด็ ก และเยาวชนนั้ น ได้ อ ยู่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมเป็ น
ระยะเวลาอันสั้นที่สุดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอานาจในการพิจารณาคดี คือ คดีอาญาที่เด็ก
26

ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์, "แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน," วารสารธรรมศาสตร์
2, 37 (2561): 70.

20
หรือเยาวชนกระทาความผิด คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอานาจพิจารณาคดีธรรมดาโอนมาตามมาตรา 97
วรรคหนึ่ ง (อายุ ต้อ งไม่ เกิ น 20 ปี ) คดี ครอบครัว (คดี แ พ่ง ที่ฟู อ งหรือ ร้ องขอเกี่ ย วกั บผู้ เ ยาว์ห รื อ
ครอบครัว) คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (คดีที่ฟูองหรือร้องขอเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภ าพเด็กหรือ
บุคคลในครอบครัว) และคดีอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว27
2.2.1 ความหมายของเด็กและเยาวชน
เด็ก คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ เกิน 15 ปีบริบูรณ์28 (เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี
กระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย29)
เยาวชน คือ บุคคลอายุเกิน 15 ปี บริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์30 (กรณีอายุครบ 18
ปีบริบูรณ์ ไม่ถือว่าเป็นเยาวชน)
2.2.2 เกณฑ์การนับอายุของเด็กและเยาวชน
การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใด แต่ไม่รู้วันเกิด
ให้นับวันที่ 1 แห่งเดือนนั้น เป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับ
อายุบุคคลนั้น ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน (วันที่ 1 มกราคม) ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด (มาตรา 16)31
2.2.3 มาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2.2.3.1 การควบคุ ม ตั ว โดยอ านาจทางปกครองของรั ฐ และก่ อ นการด าเนิ น คดี
การควบคุมตัวเด็กและเยาวชน
การใช้มาตรการจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามกฎหมายพิเศษ
นั้น เพื่อให้มีการแยกการควบคุมเด็กและเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ เนื่องจากการจับกุมเด็กและเยาชน
27

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553.
28
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553.
29
มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.
30
เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.
31
สมยศ เชื้อไทย, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พิมพ์ครั้ง
ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 43.
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ต้องปฏิบัติโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และปรับปรุงแก้ไขให้เด็กกลับตัวเป็นพลเมืองดี วิธีในการจับ
จึงควรเป็นการใช้วิธีที่เหมาะสมด้วยความละมุนละม่อม และถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการ
กับ เด็กและเยาวชน เจ้ าพนั ก งานที่ทาการจับกุม เด็กหรือเยาวชน ต้องมีการแจ้งการจั บกุมไปให้
ผู้อานวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตอานาจนั้นทราบ รวมไปถึงแจ้งให้ บิดา มารดา และ
ผู้ป กครองที่เด็กหรื อเยาวชนนั้ น อาศัยอยู่ด้ว ย และจะต้องแจ้งว่าผู้ ถูกจับมีสิ ทธิให้การหรือไม่ก็ได้
(แต่ถ้อยคาใช้เป็นพยานหลักฐานได้) พนักงานสอบสวนจะต้องทาการถามปากคาเด็กหรือเยาวชนให้
เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน (เว้นแต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจเปรียบเทียบปรับได้) และจะต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมตัวที่
สถานพินิจ ไม่ใช่เรือนจา เพื่อควบคุมตัวเด็กแยกจากผู้ใหญ่ พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาแก่เด็กหรือ
เยาวชน เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ การสอบสวนต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคาด้วย เด็กหรือเยาวชนมี
สิทธิได้รับการประกันตัวจากสถานพินิจฯ32
2.2.3.2 มาตรการในการคุ้มครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
มาตรการในการคุ้มครองเด็กที่ดี สามารถทาให้เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหา
ที่เกิดกับเด็กและเยาวชนได้ ดังจะเห็นได้จาก บทบัญญัติที่กฎหมายฉบับนี้กาหนดไว้สรุปสาระสาคัญ
ได้ 3 วิธี ดังนี้
1) มาตรการสงเคราะห์ เ ด็ ก เมื่ อ พบเห็ น เด็ ก ที่ ค วรได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก และครอบครัวของเด็ก
โดยในเบื้ อ งต้ น จะช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ของเด็ ก ให้ ส ามารถเลี้ ย งดู เ ด็ ก ให้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองก่ อ น
หากครอบครัว ของเด็กไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ หรือเด็กไม่มีพ่อแม่ผู้ ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถดาเนินการ ช่วยเหลือเด็กได้หลายวิธี เช่น ดาเนินการให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรม ส่งเด็กเข้ารับ
การอุปการะ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกาย
หรือจิตใจ ตามควรแก่กรณีเป็นต้น
2) มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เมื่อพบเห็นเด็กที่ ถูกทาทารุณกรรม
หรือเด็กที่มีความประพฤติ ไม่สมควร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทาผิด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
หน้าที่ให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพ ช่วยเหลือ ให้ได้รับความปลอดภัย โดยตรวจค้นแยกเด็ก และนา
ตัวเด็กไปตรวจรักษาทางร่างกาย หรือจิตใจ ทาการสืบเสาะพินิจเกี่ยวกั บตัวเด็ก และครอบครัว
32

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, การควบคุมตัวสตรีและเด็กอายุต่ากว่า18 ปีในการกักตัวและ
ก่อนการดาเนินคดี, ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2561, จาก https://voicefromthais.wordpress.com
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เพื่อให้มีข้อมูลทาการวิจัย ตามหลักวิชาการและกาหนดวิธีการ คุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม เช่น
ส่ งเด็ก ไปบ าบั ดฟื้น ฟู ส มรรถภาพ ทางร่า งกาย และจิต ใจ หรือส่ งสถานคุ้ม ครองสวัส ดิภ าพเด็ ก
ให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู ฝึกอาชีพ รับการศึกษา อบรมจริยธรรม หรือคืนเด็กให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ไปดูแล โดยกาหนดเงื่อนไข ให้ พ่อแม่ผู้ปกครองปฏิบัติ เช่น ดูแลไม่ได้เด็ก ออกจากบ้านในเวลา
กลางคืน ไม่ให้เด็กเข้าไปในสถานที่ไม่สมควร ให้เด็กคบหาสมาคมกับผู้ที่จะชักนาไปในทางเสียหาย
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยกากับควบคุม ดูแลพ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็กอีกชั้นหนึ่ง
3) มาตรการส่งเสริมความประพฤติเด็ก นักเรียน นักศึกษา (กันเด็กเสีย)
กฎหมายกาหนดมาตรการ ส่งเสริมความประพฤติ ทั้งเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ด้วยการช่วยเหลือ
ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การศึ ก ษา ฝึ ก อาชี พ เด็ ก ที่ พึ ง ได้ รั บ การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ ด้ ว ยการส่ ง เด็ ก
เข้ารับการกล่อมเกลาจิตใจ ตามหลักศาสนา และนักเรียน นักศึกษา ด้วยการกาหนดให้ โรงเรียน
สถานศึกษา จั ดให้ มีกิจ กรรม หรือระบบงานบริห ารด้ านแนะแนว ปรึก ษาและอบรม นัก เรีย น
นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อให้นัก เรียน นักศึกษา มีความประพฤติเหมาะสม มีความปลอดภัยและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม33
2.2.4 การดาเนินคดีสาหรับเด็กและเยาวชน
การดาเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนนั้น พนักงานอัยการต้องคานึงถึง การคุ้มครองเด็ก
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยการแก้ไข บาบัด และฟื้นฟู ยิ่งกว่าการลงโทษ ควรจะได้รับการอบรม
สั่งสอน สงเคราะห์ให้ กลับตัวเป็น พลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ และใช้วิธีการที่เหมาะสมเป็นคน ๆ ไป
แม้เด็กจะได้กระทาผิดร่วมกัน การออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนต้องอยู่ภายใต้ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 66 หากการออกหมายจับมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็ก หรือ
เยาวชนอย่างรุนแรงโดยไม่จาเป็น ให้พยายามหลีกเลี่ยงการ ออกหมายจับโดยใช้วิธีติดตามตัวเด็กหรือ
เยาวชนด้วยวิธีอื่นก่อน
ในการจับกุมตัวเด็กหรือเยาวชนให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมต้องแจ้งว่าเขาจะถูกจับและ
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหารวมถึงสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ทราบ หากมีหมายจับจะต้องแสดงหมายจับ
ต่อผู้ ที่จ ะถูกจั บ กุ มด้ว ยเจ้ าหน้ าที่ จ ะต้องกระทาการกับผู้ ต้องหาโดยละมุนละม่อม ไม่กระทาการ

33

สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, (กรุงเทพมหานคร: วิญญู
ชน, 2547), หน้า 70.
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ประจานและให้คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการ เว้นแต่มีความจาเป็น
อย่างยิ่ง และให้นาตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนทันที34
การสอบสวนในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็ก หรือเยาวชนให้ถืออายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงาน
สอบสวนแจ้งข้อหา (ไม่ใช่เจ้าพนักงานจับกุมแจ้งข้อหา) ส่วนการที่เด็กหรือเยาวชนกระทาผิดขณะอายุ
ไม่เกิน 18 ปี แต่วันที่แจ้งข้อหาเด็กมีอายุเกิน 18 ปี การสอบสวนจะต้องดาเนินการตามมาตรา 133
ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคานั้นด้วย35
การสอบสวนที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย การสอบสวนในกรณี ที่ ต้ อ งมี นั ก จิ ต วิ ท ยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานสอบสวนจะต้องดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 12 ทวิ และมาตรา 133 ทวิ ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่ มีอายุไม่
เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนต้องถามผู้ต้องหาว่ามีทนาย (ที่ปรึกษากฎหมาย) หรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐ
จั ด หาทนายให้ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา 134 ทวิ การถามปากค า
(คาให้การ) ผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนจะต้องดาเนินการโดยแยกกระทาเป็น
สัดส่วนในสภาพที่เหมาะสม และมีพนักงานอัยการ ทนายความ(ที่ปรึกษากฎหมาย) แต่หากเป็นคดี
ที่ มี อั ต ราโทษจ าคุ ก ตั้ ง แต่ ส ามปี ขึ้ น ไป หรื อ ในคดี ที่ มี อั ต ราโทษจ าคุ ก อย่ า งสู ง ไม่ ถึ ง สามปี
และถ้ า ผู้ ต้ อ งหาร้ อ งขอ ต้ อ งมี นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ บุ ค คลที่ ผู้ ต้ อ งหาร้ อ งขอ
และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคาด้วยเสมอ36
ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่าง
สู ง ไม่ ถึง สามปี และผู้ เ สี ย หายหรื อพยานซึ่ ง เป็ นเด็ก ร้อ งขอ หรือ ในคดีท าร้ า ยร่ างกายเด็ กอายุ ไ ม่
เกิน สิบ แปดปี พนั กงานสอบสวนต้องดาเนินการ โดยแยกกระทาเป็นสัดส่ว นในสถานที่เหมาะสม
สาหรับเด็ก และมีพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอร่วมถาม
ปากคาด้วย

34

มาตรา 69, แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2553
35
มาตรา 133 ทวิ และ 134 แห่งประมวลกฎวิธีพิจารณาความอาญา.
36
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล , ระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินคดี
เด็ก, ค้นวันที่ 30 พฤษภาคม 25561 จาก http://www.satun-ju.ago.go.th/index.php/2013-0622-10-53-25
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ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิท ยา หรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคาพร้อมกันได้ พนักงาน
สอบสวนต้องดาเนินการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคท้าย
ในคดีที่พนักงานสอบสวนมีความจาเป็นต้องจัด ให้เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ในฐานะ
ผู้ เ สี ย หาย หรื อ พยานชี้ ตั ว ผู้ ต้ อ งหา พนั ก งานสอบสวนต้ อ งดาเนิ น การตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความ อาญา มาตรา 133 ตรี และนามาตรา 133 ทวิ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ การดาเนินการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว พนักงานอัยการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอัยการ
สูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา พ.ศ.2543 ข้อ 11-15
การฟูองคดีพนักงานอัยการต้องยื่นฟูอง ภายใน 30 วันนับแต่เด็กหรือเยาวชนถูกจับ
หรือเข้ามอบตัว หากฟูองไม่ทันอาจขอผัดฟูองได้ กรณีโทษจาคุกเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ผัด
ฟูองไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้ งละไม่เกิน 15วัน กรณีโทษจาคุกเกิน 5 ปี ให้ผัดฟูองต่อได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องแสดงเหตุจาเป็น และนาพยานมาเบิกความประกอบ (ต้องไต่สวนฯ) 37
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น พนักงานอัยการต้องขออนุญาตจากอั ยการสูงสุดหรือพนักงาน
อัยการผู้มีตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการ หรืออธิบดีอัยการภาคซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายจึงจะฟูองได้38
ศาลที่มีอานาจรับพิจารณาคดีเด็กหรือเยาวชน การที่จะฟูองเด็กหรือเยาวชนต่อ ศาล
ให้ ถื อ อายุ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนในวั น ที่ ก ารกระท าความผิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แม้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน
ขณะกระทาความผิดมีอายุไม่เกิน 18 ปี แต่ได้หลบหนีไปจนมีอายุเกิน 18 ปี เช่น หลบหนีไป 10 ปี
จนอายุถึง 28 ปี ก็นามาฟูองศาลเยาวชนและครอบครัว (ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ฯ พ.ศ.2534 มาตรา 5) จะต้องเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอานาจ พิจารณาคดีใน
ท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติเท่านั้น39
ในกรณี ที่ ท้ อ งที่ ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ป กติ ไ ม่ มี ศ าลเยาวชนและครอบครั ว
แต่มีศ าลเยาวชนและครอบครั ว ในท้องที่ ที่เด็ก หรือ เยาวชนกระทาความผิ ด ให้ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวที่ความผิดได้เกิดขึ้นในเขตมีอานาจพิจารณาคดี สาหรับกรณีมีศาลเยาวชนและครอบครั ว
ทั้ ง ในท้ อ งที่ ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ป กติ และในท้ อ งที่ ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนกระท าความผิ ด
37

มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2553
38
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2553
39
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553
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เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน ศาลแห่ ง ท้ อ งที่ ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนกระท าควา มผิ ด มี อ านาจ
รับพิจารณาคดีนั้นได้ด้วย
ถิ่นที่อยู่ ปกติของเด็กหรือเยาวชนไม่ใช่ถือตามท้องที่ที่เด็ กหรือเยาวชนมีภูมิลาเนา
ตามทะเบียนบ้าน แต่ถือตามท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีที่พักอาศัยเป็นปกติ (ตามนัยคาพิพากษาฎีกาที่
1382/2523)
2.2.5 การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในสถานพินิจสาหรับเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนเป็ นกลุ่ มบุคคลที่ส มควรได้รับความรัก ความเอาใจใส่ การอบรม
สั่ ง สอนจากผู้ ใ หญ่ ใ นสั ง คม มิ ใ ช่ จ ากั ด เฉพาะผู้ ใ หญ่ ที่ อ ยู่ ร อบข้ า งตั ว เด็ ก และเยาวชนเท่ า นั้ น
เนื่องจากยังเยาว์วัยทางความคิด การตัดสินใจและการควบคุม ตนเองจึงง่ายต่อการที่จะถูกชักจูงไป
ในทางที่เ สี ย หายจากผู้ ที่ไ ม่ ป ระสงค์ดี ต่ อเด็ กและเยาวชน หากปล่ อยปละละเลยไม่ใ ห้ การสนใจ
เด็กและเยาวชนเหล่านี้เมื่อเติบใหญ่ย่อมนาพาสังคม และประเทศชาติไปในทางที่เสื่อม แม้กั บเด็กและ
เยาวชนที่หลงเดินทางผิดมีความประพฤติเบี่ยงเบนและทาผิด กฎหมายบ้านเมือง ก็สมควรที่จะได้รับ
โอกาสและความช่วยเหลือให้สามารถกลับตัวเป็นคนดี หากใช้วิธีและกระบวนยุติธรรมเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ย่อมรังแต่จะทาให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้กลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีได้
รัฐจึ งต้องมีการกาหนดระบบกระบวนยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติเสี ยหาย
เป็ น การเฉพาะ โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเหล่ า นี้ มี โ อกาสกลั บ ตั ว เป็ น พลเมื อ งที่ ดี แ ละ
เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ของสั ง คมต่ อ ไปได้ อี ก ทั้ ง จั ด ตั้ ง องค์ ก รขึ้ น มาช่ ว ยรั ฐ ดู แ ลงานทางด้ า น
นี้เป็นการเฉพาะ แต่เนื่องจากจานวนบุคลากรในหน่ วยงานนั้น ๆ มีไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนที่มีความประพฤติเสียหายเหล่านี้ได้โดยลาพัง ดังนั้น จึงต้องได้รับความร่วมมือจากตัวเด็ก
และเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่รอบข้างและสังคมด้วย40
การรับตัวเด็กหรือเยาวชนของสถานพินิจ
ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ทาการส่งตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทา
ความผิ ด มายั งสถานพินิ จ แล้ ว ทางสถานพินิจจะดาเนินการควบคุมตัว เด็กหรือเยาวชนนั้นต่อไป
ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนี้ทางสถานพินิจจะจัดให้มีการสืบเสาะประวัติส่วนตัวของเด็กและเยาวชนนั้น
รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาใน
กรณีที่มีการยื่ นคาร้ องขอให้ ปล่ อยตัว เด็กและเยาวชนนั้นชั่วคราว ซึ่งทางผู้ อานวยการสถานพินิจ
40

ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์, การใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่กระทาผิด , เอกสารวิชาการหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุ ติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18
วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม, 2557. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 7.
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จะเป็นผู้สั่งว่าจะอนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ถ้าอนุญาตผู้ที่ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว ก็จะสามารถ
รับตัวเด็กและเยาวชนไปจากสถานพินิจได้ทันที แต่จะต้องนาตัวเด็กหรือเยาวชนมาให้เจ้าพนักงานทา
การสอบสวนตามที่ นั ด ไว้ แต่ ถ้ า ทางผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ป ล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว
ทางผู้อานวยการสถานพินิจจะต้องส่งสานวนความเห็น ไปยังอธิบดีหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
หรื อผู้ พิพากษาหั ว หน้าศาลเยาวชนและครอบครัว หรือผู้ พิพากษาหั วหน้าแผนกศาลเยาวชนและ
ครอบครัว แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและออกคาสั่งว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ในกรณี ที่ เ ด็ ก และเยาวชนนั้ น มิ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว เด็ ก หรื อ เยาวชนนั้ น
จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสถานพินิจ เพื่อการสืบเสาะและพินิจประวัติส่วนตัวของเด็กหรือ
เยาวชน และของพ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ ป กครอง หรื อ บุ ค คลที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนนั้ น อาศั ย อยู่ ด้ ว ย
รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมรอบตัว เด็กหรือเยาวชนนั้น และสาเหตุแห่งการกระทาความผิด เพื่อประมวล
ข้อเท็จจริงและจัดทาเป็นรายงานเสนอต่อผู้อานวยการสถานพินิจและต่อพนักงานอัยการ ถ้ามีการ
ฟู อ งคดี ต่ อ ศาล ผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จ จะท าการส่ ง รายงานพิ นิ จ พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น เกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนนั้นต่อศาลต่อไป

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
2.3.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the
Child 1989) …………………………………………………………….
อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ เ ด็ ก เป็ น ข้ อ ตกลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งประเทศจั ด ท าขึ้ น โดยองค์ ก ร
สหประชาชาติ (คณะกรรมาธิ ก ารด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน) ซึ่ง ได้ รับ การรั บ รองจากที่ ป ระชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติในปี 2532 อนุสัญญาสิทธิเด็กได้ให้นิยามของ เด็ก หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุต่ากว่า
18 ปี และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครอง
ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม
ตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 มีการยอมรับในศักดิ์ศรี แต่กาเนิดและสิทธิ
ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานของเสรีภาพความยุติธรรมและสันติภาพโลก โดยได้มีการคานึงถึงสิทธิ
มนุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานและต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละคุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ โดยอนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้
ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกปูองสิทธิของเด็กให้ปราศจากการถูกละเมิด เนื่องจากอนุสัญญาสิทธิเด็กเป็น
ข้อตกลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเด็ก ที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ โดยเหตุที่เด็กยังไม่เติบโตเต็มที่
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เด็กและเยาวชนควรได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมถึงได้รับ
การคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสม ดังนั้นรัฐบาลของทุกประเทศ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การท าให้ เ ด็ก ทุก คนได้รั บ สิ ทธิ ดัง กล่ า ว และสร้า งหลั ก ประกัน ส าหรั บเด็ก ได้ร วมหลั กการส าคั ญ
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คือ การไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยทีเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิในการอยู่รอด
สิทธิจะดีรับการคุ้มครอง สิทธิจะได้รับการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้านที่ 1 สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
ทุกคนที่มีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ โดยที่ประเทศที่เป็นสมาชิกหรือที่เป็นรัฐภาคีจะต้อง
ให้การคุ้มครองสิทธิของเด็กในการอยู่รอดและให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 41 ให้เด็กอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข โดยในการเกิดเด็กจะต้องได้รับการการจดทะเบียนให้มีชื่อ42 ในทะเบียนราษฎร์ของรัฐนั้น ๆ
ทันทีหลังจากที่ได้เกิดมามีชีวิต และมีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติของรัฐนั้น 43 เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องได้รับ
สิทธิในการที่จะได้อยู่กับบิดามารดา และต้องได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา หากเด็ก ที่ถูกทอดทิ้ง
รัฐ จะต้องให้การดูแลโดยจั ดให้ อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และให้ การดูแลจนเด็กเติบโตและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้44
ด้านที่ 2 สิทธิจะได้รับการคุ้มครอง (Right of Protection) เด็กมีสิทธิที่ได้รับ
การปกปู อ งคุ้ม ครองหลั งจากที่ ไ ด้เ กิด จะต้ องได้รั บการคุ้ ม ครองจากการที่ จะถู กเอาเปรี ย บหรื อ
ถูกละเมิด สิทธิที่จะไม่ถูกแบ่งแยกทางสังคม เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา เป็นต้น มีสิทธิที่จะได้รับ
การคุ้ ม ครองทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจในการปกปู อ งคุ้ ม ครองจากการทารุ ณ กรรมทุ ก รู ป แบบ
จากการกระทาที่มิชอบทาให้เด็กได้รับความเจ็บปวด เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง จากการประมาท
หรื อ การถู ก ทอดทิ้ ง 45 รวมถึ ง เมื่ อ เด็ ก ได้ รั บ การเจ็ บ ปุ ว ยจะต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษา การดู แ ลสุ ภ าพ
ด้านการสาธารณสุ ข หากเด็กที่ถูกพรากจากครอบรัว จะได้รับการคุ้มครอง และรัฐ จะต้องให้ การ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมถึงการจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้แก่เด็ก โดยในการแก้ปัญหาส่วนนี้รัฐต้องมีการคานึง
ว่าเด็กนั้ น มีภูมิห ลั งทางศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒ นธรรมการเป็นอยู่ เพื่อให้มีการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
และสามารถให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงเด็กที่พิการทางร่างกายหรือจิตใจจะต้องได้รับการมี
ความเป็นอยู่ของชีวิตที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้
ในกรณีที่มีการรับเด็กไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม เด็กจะต้องได้รับการคุ้ม ครองจากรัฐ
และรัฐจะต้องให้ความสาคัญในเรื่องของสถานภาพระหว่างเด็กกับครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จะต้องสามารถเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงกรณีเด็กที่ได้รับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมข้าม
ประเทศ เด็ ก จะต้ อ งได้ รั บ การคุ้ ม ครองในทุ ก กรณี เ ช่ น เดี ย วกั น กั บ การรั บ เลี้ ย งบุ ต รบุ ญ ธรรม
41
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ภายในประเทศ และการรั บ เลี้ ย งบุ ต รบุ ญ ธรรมในทุ ก กรณี จ ะไม่ รั บ เลี้ ย งเพื่ อ เป็ น การแสวงหา
ผลประโยชน์ ท างการเงิ น จากการกระทาที่ มิ ช อบในการเลี้ ย งเด็ ก เช่ น ถูก บั ง คับ ให้ ค้ า ประเวณี
ยาเสพติด ทาสงคราม ใช้อาวุธสงคราม เป็นต้น และในการจัดให้เลี้ยงดูเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะต้อง
ทาโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอานาจที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้กระทาการ
กรณีการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธ รรมหากเด็กถูกกล่ าวหาว่าเป็นผู้ กระทา
ความผิดเด็กจะต้องได้รับ การปฏิบัติโ ดยคานึงถึงความเป็นเด็ก จะไม่ถูกให้ มีการเบิกความโดยรับ
สารภาพว่าเป็นผู้กระทาความผิด ดาเนินมาตรการที่เหมาะสม และจะต้องให้การส่งเสริมในการฟื้ นฟู
แก่เด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก รัฐจะต้องให้หลักประกันแก่เด็กว่าเด็กจะไม่ได้รับการกระทา
ที่เป็ นการทารุณโหดร้าย หรือการกระทาที่เป็นการต่าช้า เด็กจะไม่ได้ รับโทษในการประหารชีวิต
รวมถึงเด็กมีการกระทาความผิดจนต้องถูกจาคุก รัฐจะต้องให้การคุ้มครองโดยไม่ให้เด็กต้องรับโทษ
ในการจาคุกตลอดชีวิต โดยเด็กจะต้องได้รับ การจาคุกน้อยที่สุ ด หากเด็กถูกลิ ดรอนสิทธิเสรีภาพ
เด็กจะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
ด้านที่ 3 สิทธิจะได้รับการพัฒนา ( Right to Development ) รัฐจะต้องมี
การจัดตั้งบริการสาธารณะให้แก่เด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมแก่เด็ก โดยที่เด็กจะต้องได้รับ
เวลาในการพักผ่อน และได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความนันทนาการให้แก่เด็กตามวัย
เด็ ก มี เ สรี ภ าพที่ จ ะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตามความสมั ค รใจขอ งเด็ ก
เด็ ก จะต้ อ งได้ มี โ อกาส และเข้ า ถึ ง กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา ทั้ ง การพั ฒ นาทางด้ า น
การศึกษา การเข้าร่วมฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ โดยที่เด็กจะได้รับการพัฒนาตั้งแต่ยังอยู่ใน
ครรภ์ของมารดาโดยที่มารดาจะต้องได้รับการพัฒ นาขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง ปู อ งกั น รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม และให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการให้
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิทางด้านการศึกษาที่เท่าทัน และได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ทัน ต่อเหตุการณ์โลก ต้องได้รั บการพัฒ นาทั้งทางด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีล ธรรมและสั งคม
ของเด็ก รวมทั้งรัฐจะต้องยอมรับกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างหลากหลายแต่มุ่งสู่เปูาหมายเดียวกัน46
ด้านที่ 4 สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation) รัฐจะต้องให้สิทธิเด็กใน
การที่เด็กจะต้องมีบ ทบาทในสั งคม เด็กจะต้องเข้าไปมีส่ว นร่ว มกับคนในสังคม ด้านความคิดและ
การกระท าของเด็ ก ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมที่ อ าศั ย อยู่ เด็ ก ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดง
ความคิดเห็นในการออกความคิดเห็นในสังคมโดยไม่ถูกจากัดสิทธิ การเข้าทากิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม
สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม
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จากอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถพิจารณาถึงหลัก ความสาคัญของ
อนุสัญญาได้ให้ความสาคัญกับสิทธิของเด็กเป็นอย่างมาก โดยทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก
จะต้องมีการปฏิบัติกับเด็กให้ดีที่สุดและให้การสนับสนุนในการที่จะได้รับการพัฒนาในด้านต่ าง ๆ
แม้เด็กเหล่านั้นจะเป็นเด็กที่มีความพิการและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าเด็กเหล่านี้จะมีภูมิลาเนาจากรัฐใด
หากเด็กต้องการความช่วยเหลือ รัฐจะต้องให้การช่วยเหลือเด็กที่พลัดถิ่นจากภูมิลาเนา เด็กทั้งหมด
จะต้องได้รับสิทธิและการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันตามสิทธิพื้นฐานของเด็ก โดยอนุสัญญาอนุสัญญาสิทธิ
เด็กฉบับนี้ได้มีหลักการสาคัญสองประการคือ
ประการที่หนึ่ง คือ สิทธิติดตัวมาแต่เกิด (Inherit right) ซึ่งเป็นสิทธิที่มีมากับตัวเด็ก
ตั้งแต่เกิดเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ไม่ว่าจะเป็นการมีชื่อแต่เกิด สิทธิในการได้รับ
สัญญาติ จะมีเชื้อชาติ แหล่งกาเนิด เพศ อายุ สีผิว สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิที่จะมีปัจจัยที่ช่วยให้
ชีวิตอยู่รอด โดยเฉพาะปัจจัย 4 ประการ คือ อาหาร ยา ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนั้นยัง
รวมถึงปัจจัยที่ช่วยในการศึกษา การทางาน และการที่จะไม่ได้รั บการทรมาน และเด็กจะได้รับความ
เป็นธรรมหากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาความผิดและได้รับการพิจารณาจากกระบวนการยุติธรรม
ที่เป็นการเฉพาะสาหรั บเด็ก ซึ่งจะทาให้เด็กสามารถอยู่รอดในสั งคมและสามารถพัฒนาตนเองได้
ซึ่งสิทธิเหล่านี้เป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด
และอยู่เหนือกฎหมายและอานาจใด ๆ
ประการที่สอง คือ การคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก (The best interests
of the child) การกระทาที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็น
การกระทาโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยจะต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอนุสัญญาสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่เด็กจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐนั้น ๆ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการยอมรับ มีผลบังคับใช้กับประเทศที่เป็นสมาชิก
เพื่อให้เด็กได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เป็นการขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่
เด็ก ให้เด็กได้รับการการคุ้มครองและพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืน และเต็มที่ในการดาเนินชีวิต
เป็นตัวเองในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
2.3.2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights)
ปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสารที่ว างรากฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ฉบั บ แรกของโลก ถื อ เป็ น มาตรฐานที่ป ระเทศสมาชิก ร่ว มกัน จัด ท าเพื่อ ส่ งเสริ ม และคุ้ ม รองสิ ท ธิ
ของประชาชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับ ประชาชน ซึ่งทุกคนต้อง
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ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิด รวมถึงจะไม่มีใครมาละเมิดสิทธิของตนได้ และจะต้องเคารพสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้อื่นด้วยเช่นกัน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นอารยะธรรมโลก คานึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ได้มีการระบุถึงการคุ้มครอง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ประเภทของสิทธิมนุษยชน แบ่งได้ 5 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทที่ 1 สิทธิพลเมือง (Civil Rights) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีสิทธิในชีวิต
ร่างกาย และเสรีภาพ โดยที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิติดตัวตั้งแต่แรกเกิด มีอิสระโดยปราศจากการแบ่งแยก
ในทุกรูปแบบ เช่น เชื้อชาติ และเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเรื่องสิทธิของเด็กต้องได้รับสิทธิพิเศษ 47
สิทธิที่จะได้รับเรื่องสุขภาพ และการบริการด้านสังคม เด็กจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย
ชั้นประถมศึกษา และจะไม่เป็นทาสโดยเด็ดขาด48
ประเภทที่ 2 สิทธิทางการเมือง (Political Rights) เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมกับ
ภาครั ฐ การแสดงความคิ ดเห็ น ทางการเมื องอย่า งอิ ส ระ 49 ในการด าเนินกิ จการที่ เป็ นประโยชน์
สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิการเลือกตั้ง
อย่างเสรี
ประเภทที่ 3 สิทธิทางสังคม (Social Rights) เป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมที่จะ
ได้รับบริการจากสังคม เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะได้ รับสวัสดิการทางสังคม ได้รับการประกัน
สุขภาพ สิทธิการได้รับการศึกษา สิทธิการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ
อย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และสร้างครอบครัว เป็นต้น
ประเภทที่ 4 สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) เป็นสิทธิที่เด็กจะได้รับสิทธิ
การมีงานทา เลือกงานอย่างอิสระ เมื่อได้งานทาแล้วจะไม่โดนเอาลัดเอาเปรียบ หรือได้รับการละเมิด
และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับงานที่ตนได้ทา และมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ตนทามาหาได้
ประเภทที่ 5 สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือ
สื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม โดยที่ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะเลือกในวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมกับตัวเอง
จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเอกสารฉบับแรกของโลกที่มีการบัญญัติ
ถึงสิทธิขั้น พื้นฐานของมนุษย์และที่สาคัญได้มีการบัญญัติ คุ้มครองเด็กเป็นกรณีพิเศษมากกว่าบุ คคล
ประเภทอื่ น เนื่ อ งจากเด็ ก เป็ น บุ ค คลที่ ค วรแก่ ก ารดู แ ล เนื่ อ งจากอายุ ยั ง น้ อ ย ประสบการณ์
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ในการใช้ ชี วิ ต ประสบการในการแก้ ไ ขปั ญ หายั ง ไม่ มี ดั ง นั้ น จึ ง มุ่ ง ที่ จ ะคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องเด็ ก
เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก
ทางด้า นร่ างกายและจิ ต ใจ รวมถึง การสงเคราะห์ การคุ้ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ การพั ฒ นาและฟื้น ฟู
โดยเนื้ อหาของพระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ ตั้ งอยู่ บนหลั กการที่ ก าหนดไว้ ในอนุ สั ญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งระบุถึงการดูแลเด็กให้เด็กได้มีความเป็นอยู่ที่ดูและเหมาะสม พร้อมทั้งระบุถึงความ
มุ่งมั่น ของประเทศไทยที่จ ะให้ การช่ว ยเหลื อเด็กโดยผ่ า นทางการเสริมสร้างครอบครัว ให้ มีความ
เข้มแข็ง เพื่อเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของ
สถาบันครอบครัว
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดให้ความหมายของ “เด็ก” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ
ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ โดยที่ไม่รวมถึงบุคคลผู้ ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 50 ในการคุ้มครอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารจ าแนกหรื อ เลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก และได้ มี ก ารจ าแนกประเภท
ของเด็กออกเป็น เด็กเร่ร่อน เด็กกาพร้า เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก เด็กพิการ เด็กที่เสี่ยงต่อการ
กระทาผิด นักศึกษาและนักเรียน เพื่อให้มีการดูแลอย่างถูก ต้องและเหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถแบ่ง
สาระสาคัญตามพระราชบัญญัติฉบับได้ดังนี้
หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ได้มีการจัดให้มีการตั้งกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ โดยมีอานาจในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ยังมีอานาจตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐและเอกชน และยังได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เพื่อเป็นการกระจายอานาจ
ในการตรวจสอบ และให้มีการเข้าตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างทั่วถึง
หมวด 2 การปฏิบัติต่อเด็ก ได้มีการกาหนดให้ปฏิบัติต่อเด็กโดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุ ดของเด็ก เพื่อคุ้มครองเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ชื่อเสี ยงหรือสิทธิประโยชน์อื่นของเด็ก
การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็ กอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองต้อง
ไม่ทอดทิ้ง หรือละทิ้งเด็กไว้ หรือละเลยไม่ดูแลเด็ก โดยจัดให้มีการอบรมสั่งสอนและให้การพัฒนา
ศักยภาพของเด็กที่อยู่ในความปกครองของตนเอง เพื่อการคุ้มครองเด็กมิให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.
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จิตใจของเด็ก ในสวนของเจ้าพนักงานพระราบัญญัติฉบับนี้ ได้จัดให้มีอานาจหน้าที่ตามพื้นที่ทีตนเอง
สังกัดในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มรองเด็ก
หมวด 3 การสงเคราะห์เด็ก ได้มีการกาหนดถึงลักษณะของเด็กที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ และกาหนดวิธีการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาเด็กและฟื้นฟูเด็กให้อยู่ในสังคม
อย่างปกติ โดยต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อหาวิธีการให้ความช่วยเหลือที่
ถูกต้อง และจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก
หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นการกาหนดลักษณะที่เด็กพึงได้รับควาช่วยเหลือ
จากการกระทาที่โหดร้าย ทารุณต่อเด็ก โดยพระราชบัญญัตินี้ได้ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการแยกตัว
เด็กออกจากสถานการณ์ที่โหดร้ายที่เกิดจากบุคคลในครอบครัว หากเด็กได้รับบาดเจ็บจะต้องรับให้มี
การปฐมพยาบาลอย่ างเร็ ว แก่เด็ก ในกรณีที่เจ้ าหน้าที่พบเห็ นว่าเด็กอาจเป็นผู้ ที่กระทาความผิ ด
เจ้าหน้าที่ต้องรีบหาข้อเท็จจริงและอาจเข้าไปตักเตือนเด็กได้หากเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หมวด 5 ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ได้มีการกาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
เพื่อเป็นการกากับดูแลเด็ก โดยอาจมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่จะทาการโดยนา
ข้อมูลของเด็กไปเปิดเผยมิได้ หรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเด็กหรือครอบครัว
ของเด็ก เนื่องจากหากมีการเปิดเผยข้อมูลเด็กและครอบครัวจะได้รับ ความเสียหายและเป็นที่เพ่งเล็ง
ของสังคม
หมวด 6 สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพั ฒ นาและฟื้ น ฟู เป็ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน
และให้อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลและพัฒนาเด็กในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ปกครอง
สวัสดิภาพของสถานแรกรับ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถาน
คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพและผู้ ป กครองสวั ส ดิ ภ าพของสถานพั ฒ นาและฟื้ น ฟู โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก
เป็นศูนย์กลาง
หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กาหนดให้โรงเรียน
หรือสถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมให้การแนะนาและให้คาปรึกษาแก่เด็กได้
และจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและให้มีการ
ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
หมวด 8 กองทุ น คุ้ม ครองเด็ ก ให้ จัด ตั้ ง กองทุน คุ้ ม ครองเด็ ก เพื่ อ เป็น การจั ด ทุ น
ในการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมเด็ก โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุน
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หมวด 9 บทกาหนดโทษ เป็นบทกาหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผู้กระทาการฝุาฝืน
บทบัญญัติต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับได้จริง
และบรรลุผลตามความมุ่งหมาย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับนี้ได้มีจุดมุ่งหมายในการคุ้มรองเด็ก
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยเพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเพื่อไม่ให้เด็กโต
ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหา และปูองกันเด็กที่เกิดมาอาจเกิดในสภาพแวดล้อมที่มีปัญญาได้รับการ
คุ้มครอง ได้ รั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ที่ดี เพื่อ ให้ เด็ก เกิด มาอย่างสมบู รณ์ เพราะเด็กคื ออนาคต
ของชาติ
2.3.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ในรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีก ารบัญญั ติถึง สิ ท ธิ
และเสรีภาพของเด็กในหมวด 4 สิทธิเสรีภาพของประชาชน และในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
ซึ่งเป็นการกาหนดสิทธิและเสรีภาพที่เด็กจะได้รับการคุ้มครองโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะมีความ
แตกต่ า ง ในเรื่ อ งถิ่ น ก าเนิ ด สี ผิ ว ศาสนา รวมไปถึง ความพิก ารทางกาย หรือ สติ ปั ญ ญา ซึ่ ง ได้ มี
สาระสาคัญดังนี้
ตามหมวด 4 สิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 27 ได้มีการกาหนดถึงความเท่า
เทียมกันในความเสมอภาคในเรื่องกฎหมายโดยจะได้รับการคุ้มครอง และจะไม่ถูกปฏิบัติ โดยเด็กจะ
ได้รับการศึกษา และได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ควรได้รับเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้รับการอานวยความสะดวก
ตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 เป็นบทบัญญัติที่รัฐจะต้องจัดให้มี
นโยบายที่ เ ป็ น การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงองครอบครั ว ส่ ง เสริ ม และให้ มี การพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ และรัฐจะต้องช่วยเหลือเด็ก ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคม คุ้มครอง
ไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ความรุ น แรง และช่ ว ยการบ าบั ด ฟื้ น ฟู แ ละเยี ย วยาแก่ เ ด็ ก หากเด็ ก ถู ก กระท าต่ อ กาย
หรือจิตใจ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ได้มีการบัญญัติบทกฎหมายในการให้
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กให้รัฐมีนโยบายในการคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
รวมถึ ง การเยี ย วยา ฟื้ น ฟู หากเด็ ก ได้ รั บ การกระท าที่ มิ ช อบ หรื อ ได้ รั บ การทารุ ณ โหดร้ า ย
โดยรัฐต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
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2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
การศึกษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน เป็นการกระทาความผิดทางอาญา
กล่าวคือ การกระทาของบุคคลที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งการกระทานั้นเป็นเหตุให้ต้องรับโทษ
ตามที่ ก ฎหมายได้ ก าหนดไว้ หรื อ สิ่ ง ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เ ป็ น ข้ อ ห้ า มในกฎหมาย 51 หรื อ ผู้ ที่
ก่ออาชญากรรมเป็นผู้กระทาความผิด เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น ย่อมมีระดับความรุนแรง
ที่ต่ างกัน ขึ้น อยู่ กั บ วัฒ นธรรมของแต่ ล ะสั ง คม เป็ น พฤติ กรรมที่เ บี่ย งเบนไปจากพฤติ กรรมที่เ ป็ น
มาตรฐานของสั งคม เป็ น การกระทาของพฤติกรรมที่มีการละเมิดสิ ทธิของผู้อื่น พฤติกรรมเช่นนี้
สามารถพบได้ในสังคมทั่วไป สามารถเกิดได้ทุกที่และปรากฏให้พบเห็นบ่อยในสังคม 52 เพราะค่านิยม
และความเชื่อมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศอังกฤษ มีกฎหมายอาญาที่เกิดมาจากจารีตประเพณี 53
ผู้เขียนได้มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยต่างที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยแบ่งแนวคิดออกเป็นประเด็นที่จะศึกษาตามลาดับดังนี้
2.4.1 ทฤษฎีการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
แนวคิดเรื่ องการกระทาผิ ด และสาเหตุข องการกระทาผิ ดของเด็กและเยาวชนนั้ น
ในทางวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิท ยาไม่ถือว่าการกระทาเช่นนั้นเป็น อาชญากรรมแต่จะเรียกการ
กระทาความผิ ดของเด็ก และเยาวชนว่า “การกระทาผิ ด ”และไม่เรีย กเด็กและเยาวชนผู้ กระท า
ความผิดว่า เป็นอาชญากรเป็นสาเหตุ เฉพาะบุคคลบางคนอาจมีเพียงสาเหตุเดียว หรือ หลายสาเหตุ
ประกอบกัน แยกออกเป็น 7 แนวคิดประกอบไปด้วย แนวคิดทางกฎหมาย แนวคิดทางจิตวิทยา
แนวคิดทางสังคมวิทยา แนวคิดทางชีววิทยา แนวคิดทางนิเวศวิทยา แนวคิดจากความเชื่อ อาชญา
วิทยา และแนวคิดจากความไร้ระเบียบในสังคม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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2.4.1.1 แนวความคิดทางกฎหมาย
นักกฎหมายให้ส าเหตุว่าเกิดจากความเยาว์วัย การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ
การถูกหลอกใช้จากผู้ใหญ่ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการกระทาความผิดในทางอาญาโดยถือเป็นเพียงพฤติกรรม
เบี่ยงเบนจึงไม่ลงโทษในทางอาญา แต่จะใช้วิธีการแก้ไขความประพฤติ
2.4.1.2 แนวคิดทางสังคมวิทยา
นั ก สั ง คมวิ ท ยาได้ ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ ว่ า มาจากการที่ เ ด็ ก และเยาวชนได้ รั บ
แบบอย่างพฤติกรรมแบบอย่างที่ไม่ดีจากบุคคลใกล้ตัว ซึ่งเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถควบคุมหรือ
คิดได้ว่าการทาเช่นนั้นเป็นการกระทาที่ผิด เพราะขาดความยั้งคิด ถู กครอบงาจากผู้ใหญ่ ถูกชักจูง
จากคนรอบอ้าง ทาให้เด็กกระทาความผิดจากบรรทัดฐานทางสังคมได้ และกลายเป็นการกระทา
ความผิดที่ผิดกฎหมาย
2.4.1.3 แนวคิดทางจิตวิทยา
บางทฤษฎี เ ห็ น ว่ า การกระท าความผิ ด นั้ น อาจเกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง
ร่ า งกายหรื อ ทางจิ ต ซึ่ง อาจมี ม าตั้ ง แต่ ก าเนิ ด หรือ เกิด ขึ้ นภายหลั ง ความเจ็ บปุ ว ย หรือ อุ บัติ เ หตุ
ซึ่งสาเหตุดังกล่ าวมีแนวโน้มที่จ ะผลั กดันให้ อารมณ์ของบุคคลแปรปรวน ยิ่งเป็นเด็กและเยาวชน
ก็อาจจะทาให้เกิดการขาดความยับยั้งชั่งใจไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และมีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อสังคมและคนรอบข้างและกระทาความผิดได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นการกระทาที่รุนแรง
2.4.1.4 แนวคิดทางชีววิทยา
แนวคิดนี้ มองว่าการที่คนกระทาผิ ด นั้นเป็นผลมาจากความผิ ด ปกติและ
ความบกพร่องหรืออ่อนด้อยทางชีวภาพซึ่ งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและส่งผลให้เกิดการประ
ทาผิดได้ทฤษฎีในแนวคิดทางชีวภาพประกอบได้ด้วยทฤษฎีอาชากรโดยกาเนิดที่มองว่าคนที่กระทาผิด
มีโครงสร้างของร่างกายและเกิดมาเพื่อการกระทาผิดโดยเฉพาะ
2.4.1.5 แนวคิดทางนิเวศวิทยา
แนวคิดนี้มองว่าการกระทาผิดของคนนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมใน
สังคม มีทฤษฎีมาใช้ในการอธิบายคือ ทฤษฎีนิเวศวิทยา เมื่อดูการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
พบว่ า การกระท าผิ ด ของเด็ ก และเยาวชนมี ม ากที่ สุ ด ในเขตผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น
และแหล่งเสื่อมโทรม
2.4.1.6 แนวคิดจากความเชื่อในวงการอาชญาวิทยา
แนวคิดนี้มองว่าการกระทาผิดเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรมาจาก
คนใกล้ชิด โดยทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มแนวคิดนี้ประกอบไปด้วยทฤษฎีความแตกต่างในการคบหาสมาคม
หรือความสัมพันธ์ที่แตกต่าง และ ทฤษฎีการเลียนแบบ
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2.4.1.7 แนวคิดจากความไร้ระเบียบในสังคม
แนวคิดนี้มองว่าสภาวะไร้ระเบียบทางสังคมคือสภาวะไร้กฎเกณฑ์ทางสังคม
มีความสลั บ ซับ ซ้ อนเต็ม ไปด้ ว ยความยากจน สมาชิก ในสั งคม ขาดสิ่ งยึด เหนี่ ยวใจ ไม่เ กรงกลั ว
กฎหมาย ทาให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือการกระทาผิดเกิดขึ้นในสังคม
2.4.1.8 สาเหตุการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปฏิบัติที่นุ่มนวลกว่าผู้ใหญ่
แม้จะมีความประพฤติที่เสียหายจนถึงการกระทาผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ตาม การใช้มาตรการทาง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ใ หญ่ ที่ ก ระท าความผิ ด ถื อ ว่ า เป็ น การไม่ ส มควร ไม่ ยุ ติ ธ รรม
และอาจก่อให้เกิดผลเสีย แก่ตัวเด็กและเยาวชนเหล่านั้นมากกว่าผลดี จึงได้ดาเนินตามแนวปรัชญา
ที่ มุ่ ง แก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด ให้ ส ามารถกลั บ ตั ว เป็ น พลเมื อ งดี ไ ด้
สาเหตุแห่งการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนแยกเป็น 2 ประเภท
1) ครอบครั ว สถานที่ อ ยู่ อ าศั ย บุ ค คลรอบข้ า ง สถานเริ งรมย์
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็น หรือความวุ่นวายในสังคม
(1) ปั จ จัยด้านครอบครัว ได้แก่ พ่อเคยมีประวัติการกระทาผิ ด เด็กเคย
ถูก ท าร้ า ยร่ า งกาย เด็ ก ถู ก ปล่ อ ยปะละเลย ครอบครั ว ขาดการควบคุ ม ดู แ ล พ่ อ แม่ ไ ม่ มี ส่ ว นรวม
ในกิจกรรมของเด็ก หรือทาหน้าที่พ่อแม่ไม่ดี เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว พ่อแม่ตั้งความหวัง
กับตัวเด็กมากเกินไป เหตุทั้งหมดนี้อาจก่อให้เด็กเกิดการกระทาผิดได้
(2) ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ครอบครั ว มี ค วามยากจน มี ร ายได้ ไ ม่
เพียงพอต่อการใช้จ่าย ทาให้เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชน
มักจะกระทาความผิด ในข้อหาลักทรัพย์เป็นจานวนมาก หรือพบว่าผู้ใหญ่ชักจูงให้เด็กและเยาวชน
กระทาความผิด โดยหวังเพียงค่าตอบแทน เช่น การชักจูงให้นายาเสพติดไปส่งต่อหรือจาหน่ายโดยให้
เงินเป็นค่าตอบแทน
(3) ปัจจัยด้านชุมชน เด็กที่เติ บโตท่ามกลางความยากจน มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การมีพฤติกรรมความรุนแรง การขาดความผูกผันกับเพื่อนบ้าน การมีเพื่อนบ้านที่กระทาความผิด
และมีความสะดวกในการได้ผลิตยาเสพติดมาใช้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกระทาผิด
2) เกิดจากตัวเด็กและเยาวชน
(1) พันธุกรรม ได้แก่ เด็กและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดา
และมารดา เช่น ปัญญาอ่อน หรือระดับ สติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ปกติ หรือมีร่างกายพิการ จึงทาให้
รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย ถูกเด็กวัยเดียวกันล้อเลียน จนทาให้รู้สึกว่าตัวเองถูกซ้าเติม และเกิดอารมณ์
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ค่อนข้างรุนแรง จึงแสดงออกในทางก้าวร้าว เช่น ทาร้ ายร่างกายผู้ล้อเลียน หรือเด็กและเยาวชน
ที่อ่อนแอกว่า
(2) ภาวะทางจิตหรืออารมณ์บกพร่อง ได้แก่เด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะ
ทางด้านจิตใจและอารมณ์แตกต่างจากผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน มีภาวะทางจิต และอารมณ์ไม่เท่ากัน
และไม่ปกติอาจเกิดจากประสบการณ์ และการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันในเด็กและเยาวชน มักจะมีอารมณ์
คึกคะนอง ไม่มีความอดทน ไม่ชอบถูกบังคับ โดยเฉพาะวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
และจิตใจ หลายคนมีการแสดงออกในทางรุนแรง ก้าวร้าว และใช้วิธีรุนแรงในการแก้ปัญหา
(3) ความอ่อนด้อยทางสติปัญญา หรือประสบการณ์ ได้แก่ เด็กและเยาวชน
ยั ง มี ส ติ ปั ญ ญาและประสบการณ์ น้ อ ยจึ ง มั ก ถู ก ชั ก จู ง ไปในทางที่ ผิ ด ได้ โ ดยง่ า ย หรื อ กระท า
ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความคิดรอบคอบ หรือ ยังไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทา
(4) ระดับการศึกษา ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่มีการศึกษาในระดับต่าไม่
แสวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง จะท าให้ เ ด็ ก และเยาวชนกลุ่ ม นี้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง
ที่จะก่อให้เกิดการกระทาผิดได้โดยง่าย54
2.4.2 ทฤษฎีตราบาป (The Labelling Theory)
Edward H. Sutherland นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกันและGabriel Tard นักอาชญา
วิทยาฝรั่งเศส อธิบายว่า นิสัยหรือพฤติกรรมในการกระทาความผิด ทางอาญาของเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น
เพราะสังคมเป็นผู้ตราบาปโดยเกิดขึ้นเมื่อเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทาความผิดครั้งแรกต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ ในฐานะเป็น
อาชญากร อันเป็นการสร้างตราบาปติดตัวเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นนับแต่นั้นอีก ทั้งยัง รวมถึงการที่สังคม
เป็นผู้ตราบาปโดยแสดงความห่างเหินไม่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดทางอาญากลับคืน
สู่สังคมอย่างปกติสุข ซึ่งยิ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีพฤติกรรมถลาลึกในการกระทาความผิด
ทางอาญาซ้าหรือรุนแรงยิ่งขึ้น55

54

สมพร อมรชัยนพคุณ , กระบวนการยุติธรรมกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน,
ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จาก https://bit.ly/2kWVCX9
55
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ทฤษฎีอาชญาวิทยา, หน้า 4 – 5, ค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2561, จาก
https://bit.ly/2KjTwbZ.
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2.4.3 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Imitation)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) หมายถึง ทฤษฎีอาชญาวิทยา
เสนอว่ า พฤติ ก รรมเกิ ด จากกระบวนการเรี ย นรู้ ท างสั ง คมโดยตรงหรื อ ทางออ้ ม พฤติ ก รรมที่ ท า
ให้ เกิดผลดีห รื อรางวัล จะเกิดขึ้นบ่ อยครั้ง ในขณะพฤติกรรมที่ นามาสู่ ผ ลเสี ยหรือการลงโทษเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มทฤษฎีทางพฤติกรรม56
อัลเบิร์ต แบนดูร่า (Albert Bandura) เชื่อว่าคนเราไม่เกิดมารุนแรงแต่ได้เรียนรู้
จะก้าวร้าวจากประสบการณ์ชีวิต การสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นทีแสดงความก้าวร้าว เพื่ อมุ่งหวังผล
จากความก้าวร้าวนี้ นอกจากนี้ ยั งได้ดูจากภาพยนตร์ห รือโทรทัศน์ เด็กและเยาวชนทีเห็ นคนทีมี
พฤติกรรมก้าวร้ าวและแสดงความรุนแรง เด็กและเยาวชนก็จะมีการเรียนรู้ และเลี ยนแบบความ
รุ น แรงจากสิ่ ง เหล่ า นี้ เมื่ อ เติ บ โตขึ้ น ได้ เ ห็ น รู ป แบบของความรุ น แรงซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ เ นื่ อ งในการมี
ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ลูกชายเห็นพ่อแม่ค้ายาเสพติดเมื่อโตขึ้นเด็กคนนี้อาจจะกลายเป็นผู้ค้ายา
เสพติดเช่นกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการเลียนแบบพฤติกรรม (Behavior Modeling) ความคล้ายคลึง
ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) และทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory
of Imitation) คือ มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของคนสามารถเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่
เราใกล้ชิด สนิทสนม มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เช่น เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมจากพ่อแม่
เด็กวัยรุ่นจะมีการเลียนแบบพฤติกรรมจากดาราทีตนเองชื่นชอบ เนื่องจากได้ดูพฤติกรรมจากโทรทัศน์
หรือภาพยนตร์57
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคม (Social learning theory)
และทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Imitation) คือ ความแตกต่างเกี่ยวกับระยะเวลา เนื่องจาก
การเรียนรู้ทางสังคม (Social learning) จะต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าจนเกิด
การซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นมาเป็นพฤติกรรมของตัวเอง ส่วนการเลียนแบบ (Imitation) จะเกิดขึ้น
ได้รวดเร็วกว่าไม่จาเป็นต้องอาศัยระยะเวลา แต่อาศัยความใกล้ชิดหรือการเฝู าดูตลอดจนกลายเป็น
นิสัย ตัวอย่าเช่น เด็กเสพยาเสพติดโดยการเลียนแบบพฤติกรรมของบิดา มารดา เพื่อน ดารา นักร้อง
นักกีฬา ซึ่งเป็นแบบอย่างในการเลียนแบบ อีกประการหนึ่งคือการเลียนแบบสามารถแพร่กระจาย
จากสิ่งที่มีความหนาแน่นหรือความเข้มข้นมากไปสู่สิ่งที่ มีความหนาแน่นหรื อเข้มข้นน้อยกว่า เช่น
วัฒนธรรมของคนในสังคมเมืองจะแพร่กระจายไปสู่สังคมชนบท ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนผู้กระทา
56

สุดสงวน สุธีสร, อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 55.
57
ชวนันท์ ชาญศิลป์, ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory), ค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2561
จาก https://bit.ly/2E2pO7D.
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ความผิดเข้ามาในเรือนจา การเรียนรู้และเรียนแบบพฤติกรรมอาชญากรรมสามารถเกิดขึ้นได้จากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับอาชญากรด้วยกันเอง
กฎการเลี ยนแบบ คือ เลียนแบบพฤติกรรมและค่านิยมทางสังคมโดยเกิดจากการ
พบเห็นแล้วเรียนรู้ กฎนี้ตั้งขึ้นโดย การ์เบรียล ทาร์ด (Garbriel Tard) นักอาชญาวิทยาผู้บุกเบิก
แนวคิดการเรียนรู้ทางสังคม โดยตั้งกฎนี้ในราวปี พ.ศ. 1912 เพื่ออธิบายอาชญากรก่ออาชญากรรมได้
เพราะเคยรู้เคยเห็นการกระทาที่เป็นอาชญากรรมมา ก่อนแล้วเกิด การเลียนแบบ พฤติกรรมการ
เลียนแบบนี้มักกระจายจากชนชั้นสูงในสังคมไปสู่ชนชั้นต่า โดยการกระจายการเลียนแบบนี้เกิดจาก
การติดต่อสัมพันธ์หรือพบเห็นและเรียนรู้
กฎการเลี ย นแบบนี้ มี ข้อ เสนอที่ ตั้ ง อยู่บ นพื้ นฐานของความคิ ด ที่ เ ป็น วิ ท ยาศาสตร์
3 ประการคือ
1) การเลียนแบบผู้อื่นสัมพันธ์กับสัดส่วนของความใกล้ชิดและความถี่ในการติดต่อ
ซึ่ ง กั น และกั น ท าให้ เ ชื่ อ ว่ า การเลี ย นแบบน่ า จะเกิ ด ขึ้ น มากในเมื อ งใหญ่ ห รื อ ในชุ ม ชนขนาดใหญ่
ที่มีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่น
2) อาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีแนวโน้มที่จะแพร่จากสิ่งที่มากกว่าสู่สิ่ง
ที่น้อยกว่า คือ จากมหาชนสู่ชาวบ้าน หรือเมืองใหญ่สู่ชนบท
3) เมื่อมีสองสิ่งที่ไม่เหมือนกันและได้มีโอกาสติดต่อกันและกัน สิ่งหนึ่งอาจเข้าแทนที่
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง เช่ น การยิ ง เพื่ อ ฆ่ า คนอาจถู ก น ามาใช้ แ ทนการแทง เพราะการยิ่ ง สามารถท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า และไม่ต้องลงทุนหรือใช้ความพยายามในการฆ่ามากนัก58
2.4.4 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง(Deterrence)
การลงโทษตามแนวความคิ ด นี้ เ ป็ น แนวความคิ ด ของส านั ก อาชญาวิ ท ยาดั่ ง เดิ ม
(Classical School) ซึ่งเชื่อว่าการที่คนกระทาผิดเพราะไม่เกรงกลัวตัวกฎหมายหรือมีการบังคับใช้
กฎหมายอ่ อ นแอ 59 เพราะผู้ ที่ จ ะกระท าความผิ ด มี ก ารเจตจ านงอิ ส ระในการกระท าความผิ ด
(Free Will) ที่จะเลือกกระทาผิดหรือไม่ก็ได้ การที่เขาเลือกกระทาผิดเพราะเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์
จากการกระทาผิดมากกว่าผลร้ายที่เขาจะได้รับ ดังนั้น การลงโทษตามแนวความคิดนี้จึงเห็นว่า ต้อง
58

ชีวีวัฒน์ หวานอารมย์, ปัญหาทางกฎหมายในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน, (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550), หน้า 46.
59
นัทธี จิตสว่าง, อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม ราชทัณฑ์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ,
ค้นวันที่ 20 เมษายน 2561 จาก https://www.gotoknow.org/blog/nathee-chitsawang.
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ลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด อย่ า งหนั ก ให้ เ ข็ ด หลาบไม่ ก ล้ า กระท าผิ ด ซ้ า และเป็ น เยี่ ยงอย่ า งให้ กั บ ผู้ ที่ คิ ด
จะกระทาผิ ดได้เห็ น ว่าการกระทาความผิ ดนั้นไม่คุ้มค่ากับกับการถูกลงโทษเพราะการถูกลงโทษ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่ก่อผลดีหรือประโยชน์ต่อผู้กระทาผิดเลย และเมื่อผู้กระทาผิดเห็นว่า
การกระทาความผิดของเขานั้นจะนามาแต่ผลร้ายเขาจะหลีกหนีไม่กระทาผิด60
การลงโทษตามแนวความคิดนี้จะได้ผลของการลงโทษเพื่อข่มขู่และยับยั้งอาชญากรรม
ได้ 2 ลักษณะ คือ การข่มขู่ยับยั้งทั่วไป (General Deterrence) การลงโทษผู้กระทาผิด เช่น การลงโทษ
จ าคุ กผู้ ที่ก ระทาความผิ ดลั กทรั พ ย์ ทาให้ คนในสั งคมทราบว่ าหากลั ก ทรัพ ย์ผู้ อื่น ก็ จะถูก ลงโทษ
เช่ น เดี ย วกั น ท าให้ ค นในสั ง คมได้ ต ระหนั ก ว่ า การลั ก ทรั พ ย์ จ ะถู ก ลงโทษการกระท าผิ ด
ก็จะถูกยับยั้งได้ และการลงโทษผู้กระทาผิดยังเป็นข่ มขู่ยับยั้งเฉพาะราย (Special Deterrence)
การที่ผู้กระทาผิดถูกลงโทษทาให้ได้ตระหนักหากจะกระทาผิดต่อไปในอนาคตย่อมไม่คุ้มค่ากับการถูกลงโทษ
และการลงโทษผู้กระทาผิดจะทาให้เขาเกิดความเข็ดหลาบไม่กล้ากระทาผิดอีก
2.4.5 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
วิวัฒนาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในประเทศไทย กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
ก าหนดโทษที่ จะลงแก่ ผู้ กระท าความผิ ดไว้ 6 สถาน อั นได้ แก่ การประหารชี วิ ต จ าคุ ก ปรั บ
การให้อยู่ภายในเขตที่อันมีกาหนดการริบทรัพย์ และการเรียกประกันทัณฑ์บนจากผู้ที่แสดงความ
อาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่นนั้น กฎหมายวางวิธีปฏิบัติต่อบุคคลบางจาพวกเป็นพิเศษ เพื่อปูองกันมิให้
กระทาความผิดหรือฝึกและอบรมให้กลับตัวเป็นคนดี คือ
2.4.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเด็กอายุระหว่าง 7 ปีถงึ 14 ปี ศาลอาจดาเนินการ
1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กหรือบิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก แล้วปล่อยตัวไป
2) อ้างข้อกาหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นมิใ ห้ก่อเหตุร้าย
ขึ้นตลอดเวลาทีศ่ าลกาหนด โดยศาลจะสั่งคุมประพฤติ หรือใช้มาตรการดังต่อไปนี้
(1) สั่งคุมประพฤติเด็ก
(2) ส่งตัวเด็กไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกและอบรมก็ได้ เด็กอายุ 14 ปี
ถึง 17 ปี ศาลจะดาเนินการเหมือนเด็กอายุ 7 ปี ถึง 14 ปี ก็ได้ หรือดาเนินการต่อไปนี้
(3) ลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา โดยลดอัตราโทษ
ลงกึ่งหนึ่งก็ได้
(4) เปลี่ยนโทษจาคุกหรือกักกันเป็นที่กักขังที่ไม่ใช่เรือนจา
60

ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล, การลงโทษสถานหนักต่อผู้กระทาผิดกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร:
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(5) วางเงื่อนไขในการคุมประพฤติ61
2.4.5.2 กฎหมายกาหนดวางวิธีรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษบุคคลที่ศาล
พิจ ารณาว่าได้ก ระท าผิ ด แล้ ว ปล่ อยตั ว ไป โดยจะกาหนดเงื่ อนไขในการคุม ประพฤติบุค คลนั้ น ๆ
ด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อปูองกันมิให้บุคคลนั้นกระทาความผิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
2.4.5.3 กฎหมายกักกันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย หรือผู้กระทาผิดหลายครั้ง เพื่อปูองกัน
มิให้ก่อเหตุร้ายขึ้นอีก
2.4.5.4 กฎหมายผู้พ้นโทษหรือบุคคลที่ขาดความรู้ที่จะประกอบอาชีพสงเคราะห์62
การลงโทษเพื่อ แก้ไขฟื้น ฟูการกระทาความผิ ด เป็นแนวคิดที่ให้ โ อกาสคนกลั บตั ว
จึงเน้นที่ตัวผู้กระทาความผิดมากกว่าการกระทาความผิด เช่น ความสามารถของผู้กระทาความผิด
ที่จะกลับตัว การให้ ผู้กระทาผิดทดลองกลับเข้าสู่สังคม ถ้าเป็นการกระทาความผิดโดยพลั้งพลาดไม่ได้
กระทาความผิดร้ายแรง หรือมีความโหดร้ายก็ใช้มาตรการเลี่ยงโทษจาคุก เช่น การรอการลงอาญา
โดยมี การคุ มประพฤติก ารแก้ ไขผู้ ก ระทาความผิ ดในปัจจุบั นเป็น ที่ยอมรับกัน ในวงการราชทัณ ฑ์
โดยทั่วไป แต่ยังมีอุปสรรคหลายประการ คือ
1) ผู้ กระทาความผิ ดได้สู ญเสี ยบุคลิ กภาพไปแล้ว โดยถูกหล่ อหลอมและขัดเกลา
มาเป็นเวลานาน
2) ขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระทาความผิดไม่ควรได้มีการปฏิบัติที่ดีกว่า
คนทั่วไป
3) การแก้ไขฟื้นฟูเหมาะสาหรับผู้กระทาความผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ทาผิดครั้งแรก
4) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดสามารถทาได้ในขณะที่อยู่ในเรือนจาเท่านั้น
5) ผู้กระทาผิดเป็นผู้มีมลทิน เมื่อกลับเข้าสังคมมักจะไม่ได้รับการยอมรับ63
สานักโปซิทิฟ (POSITIVE SCHOOL OF CRIMINOLOGY) ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับปัจจัย
กล่าวคือ การกระทาของมนุษย์ถูกกาหนดจากปัจจัยต่าง ๆ มนุษย์ไม่สามารถเลือ กกระทาได้อย่าง
อิ ส ระ แต่ ถู ก กดดั น หล่ อ หลอมจากสิ่ ง แวดล้ อ มและปั จ จั ย ต่ า ง ๆ จนมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ บ กพร่ อ ง
และหันไปสู่การกระทาความผิด การกระทาความผิดเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ซึ่งอาจแตกต่าง
61

ดวงพร เพชรคง, กฎหมายกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน (บทความใช้เพื่อ
การน าออกอากาศทางสถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งรัฐ สภา รายการเจตนารมณ์ กฎหมาย ส านัก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร).
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ลาวัล ย์ หอนพรัต น์ , ทฤษฎีก ารแก้ไ ขผู้ก ระทาผิด , ค้น วัน ที่ 5 ตุล าคม 2561 จาก
http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41716-7.pdf
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 42.
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กันไปในแต่ละบุคคล การลงโทษจึง ไม่ควรมุ่งเน้นที่การกระทาความผิดเป็นหลัก แต่ควรพิจารณา
จากสาเหตุที่ทาให้เกิดการกระทาความผิด และการแก้ไขไปที่สาเหตุของการกระทาความผิดนั้น ๆ64
ปั จ จุ บั น การลงโทษต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด เป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ แก้ ไ ขฟื้ น ฟู ใ ห้ เ ป็ น คนดี
อาจกระทาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยยึดหลักการลงโทษต้องเหมาะสมกับบุคคล เน้นการวิเคราะห์
หาสาเหตุของการกระทาความผิด เน้นการแก้ไขที่สาเหตุ แก้ไขถูกต้องผู้กระทาจะไม่กลับมากระทา
ความผิ ด อีก ครั้ ง และเน้ น แก้ ไขผู้ กระทาความผิ ดให้ ก ลั บ เป็น คนดี ทฤษฎี ที่ มุ่ ง ต่ อ การแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาความผิดดังนี้
1) ทฤษฎีแ ก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยเจ้าพนักงาน เป็นการปฏิรูปการลงโทษ
เพื่อแก้แค้นและทดแทนมาเป็นการลงโทษแบบมีมนุษยธรรม และให้การลงโทษจาคุกแทนการลงโทษ
เนรเทศ ประหารชีวิติ หรื อการทรมานร่างกายอันเป็นแนวคิดและทฤษฎีของส านั กอาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยา ส านั กคลาสสิ ก และต่อมาในสมัยส านักนีโ อคลาสสิ ก มีการคานึงถึงเหตุยกเว้น
ความผิด เหตุย กเว้น โทษและเหตุล ดหย่อ นโทษได้มีก ารพัฒ นาระบบคุม ประพฤติแ ละระบบ
พัก การลงโทษอย่ างไรก็ตาม วิธีการนี้ก็ไม่ได้ผ ลเท่าที่ควร อาชญากรรมไม่ล ดลง จึงมีการปฏิรูป
ครั้งที่ 2 ซึ่งมีแนวคิดมาจากทฤษฎีจิตวิทยา
2) ทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เสนอว่า อาชญากรรม
ไม่ใช่การกระทาโดยเจตนาฝุาฝืนบรรทัดฐานของสังคมเสมอไป แต่ อาจเป็นปฏิกิริยาสนองตอบโดยไร้
สานึกต่อปัญหาส่วนบุคคล ผู้กระทาความผิดอาจเป็นคนเจ็บปุวยมากกว่ าจะเป็นคนชั่วร้าย การฝุาฝืน
กฎหมายน่าจะเป็นการเจ็บปุวยมากกว่าการเจตนากระทาความผิดอย่างแจ้งชัด65
ก่ อ นการปฏิ รู ป การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด ครั้ ง ที่ 2 นี้ ชะตาชี วิ ต ของ
ผู้ ก ระท าความผิ ด จะถู ก ก าหนดทั น ที ที่ พบว่ า ได้ กระท าความผิ ด ตามฟู อ ง ศาลเป็ น ผู้ กาหนดโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ถ้าศาลจะลงโทษจาคุก ศาลก็จะกาหนดระยะเวลาจาคุกไว้ตายตัวแน่นอน
และยังอาจกาหนดเรือนจาที่จะใช้ในการลงโทษจาคุกด้วย เช่น ให้ขังเดี่ยว หรือให้ทางานหนัก แต่เมื่อ
มีการปฏิ รู ปการปฏิ บั ติ ต่อผู้ กระท าความผิ ด ครั้งที่ 2 แล้ ว เหตุการณ์ต่ าง ๆ เหล่ านี้ก็ เปลี่ ยนแปลงไป
กฎหมายยอมให้ศาลรอการกาหนดโทษได้ จนกว่าจะมีการทารายงานประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
จาเลยพร้ อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาล พนักงานคุมประพฤติ จิตแพทย์ และคนอื่น ๆ
กลายมาเป็นที่ปรึกษาของศาล ความรับผิดชอบในการตัดสินใจจึงแบ่งแยกออกไป ไม่เฉพาะระหว่าง
บุคคลที่ทางานใกล้ชิดกับศาลเท่านั้น แต่ยังแบ่งไปให้บุคลากรของหน่วยงานราชทัณฑ์ทุกระดับด้วย
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คาพิพากษากาหนดโทษที่ไม่ตายตัวแน่นอนได้ถูกนามาใช้เพื่อให้หน่วยงานราชทัณฑ์เป็น ผู้กาหนด
ชะตาชีวิตของผู้กระทาความผิด โดยผ่านกระบวนการจาแนกประเภทและแก้ไขฟื้นฟู66
3) ทฤษฎี ก ารแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าความผิ ด โดยประชาชน ชุ ม ชนร่ ว มกั บ
เจ้าพนั กงาน แนวคิดคือกระบวนการยุติธรรมเป็นระบบงานเกี่ยวกับชุมชน จึงต้องทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาความผิ ดอีกแนวคิดหนึ่ง คือ ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอานาจ
อธิ ป ไตย ประชาชน จึ ง ควรมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของรั ฐ เช่ น ประชาชนและชุ ม ชน
ที่ผู้กระทาความผิดที่พ้น โทษไปแล้วจะกลั บไปอยู่ด้ว ยจะต้องมีส่ว นร่ว มในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา
ความผิดดังกล่าวให้มีงานทาให้อยู่ในสังคมได้
4) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในต่างประเทศ67
ทฤษฎีการแก้ไขผู้กระทาความผิดนี้ มีผู้นามาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจทาหลายทาง
เช่น โดยการบัญญัติเงื่อนไขของการกาหนดโทษเอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการแก้ไข
ผู้กระทาผิดให้กลับตัวเป็นคนดี โดยบาบัดตัดโอกาส หรือจากัดความสามารถในการกระทาความผิด เช่น
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษ มีพระราชบัญญัติว่าด้ว ยการยุติธ รรมในทางอาญาของประเทศ
อังกฤษ มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดเปลี่ยนแปลงจากการลงโทษ จาคุก และเฆี่ยน เช่น
(1) การคุมประพฤติ (Probation) คือ ถ้าศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์ทั่ว ๆ ไปไม่
สมควรจาคุกจาเลยศาลอาจสั่งปล่อยตัวจาเลยไปโดยให้อยู่ในความควบคุมของพนักงานคุม ประพฤติ
และอาจสั่งให้จาเลยไปอยู่ ในสถานที่ที่กาหนดไว้ หรือให้กลับบ้านของตนเองก็ได้ การคุมประพฤติมี
กาหนดเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เกิน 3 ปี ถ้าผู้ถูกคุมประพฤติทาผิดเงื่อนไขแห่งการคุมประพฤติ
ก็อาจจะถูกปรับไม่เกินครั้งละ 10 ปอนด์
(2) การกักตัวไว้อบรมและการกักคุมเพื่อปูองกันการกระทาผิด (Corrective Training
and Preventive Detention) บุคคลที่อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี ถ้าต้องคาพิพากษาว่า ได้กระทาผิดขึ้น
และปรากฏว่า เคยต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายหลังที่อายุครบ 17 ปี แล้วอาจถูกควบคุม
ตัวไว้อบรมได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่มากกว่า 4 ปี บุคคลที่อายุกว่า 30 ปีขึ้นไป ซึ่งเคย
ต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ภายหลังที่มีอายุครบ 17 ปี แล้วอาจถูกศาลสั่งให้กักคุมตัวไว้ใน
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เรือนจาเพื่อปูองกันการกระทาผิดเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 14 ปี ในระหว่างนี้ศาลจะสั่ง
ให้ปล่อยตัวภายใต้การสอดส่องของเจ้าพนักงานก็ได้68
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในประเทศฝรั่งเศส
กฎหมายฝรั่งเศส บัญญัติวิธีการเพื่อความปลอดภัยไว้ 3 กรณี คือ
1. การตัดเสรีภาพสาหรับคนวิกลจริต สาหรับคนติดสุราและติดยาเสพติด การกักกัน
ผู้ที่กระทาผิดหลายครั้ง สาหรับคนขอทานและคนเร่ร่อน
2. การจากัดเสรีภาพ การห้ามมิให้ผู้ต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดประกอบ
อาชี พ หรื อ ธุ ร กิ จ บางอย่ า ง เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งาน เช่ น อาชี พ นางผดุ ง ครรภ์
และการทางานธนาคาร เป็นต้น การห้ามมิให้อยู่ในสถานที่บางแห่งภายหลังที่รับโทษแล้ว เก็บตัว
บุคคลที่ต้องโทษจาคุกเกินกว่า 1 ปี ไว้ในสถานที่พิเศษห้ามมิให้อยู่ในท้องที่เดียวกับบุคคลที่ถูกตนขู่
เข็ญว่าจะทาร้ายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน เว้นแต่จะได้ทาทัณฑ์บนไว้ต่อศาล
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน การริบทรัพย์สินที่ใช้ในการปลอมแปลง หรือที่ใช้ใน
การซื้อการขาย หรือการมีไว้โ ดยผิดกฎหมาย การปิดสถานที่ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรมซึ่งใช้
สาหรับกระทาความผิด การยกเลิกนิติบุคคลซึ่งกรรมการหรือผู้จัดการถูกศาลพิพากษาลงโทษจาคุก
เกินกว่า 1 ปี
2.4.6 ทฤษฎีการลงโทษสาหรับเด็กและเยาวชน
โทษเป็ น มาตรการลงโทษอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ก ารก าหนดไว้ เ พื่ อ เป็ น กลไกที่ จ ะใช้ เ ป็ น
มาตรการในการควบคุมผู้กระทาความผิด หรือมีเพื่อปูองกันไม่ให้คนกระทาความผิด ซึ่งโทษสามารถ
พิจารณาได้ดังนี้
โทษ เป็นความไม่ดี ความชั่ว เช่น โทษแห่งความเกียจคร้าน ความผิด เช่น กล่าวโทษ
ผลแห่งความผิดที่ต้องรับ เช่น ถูกลงโทษ ผลร้าย เช่น ยาเสพติดให้โทษ. ก. อ้างเอาความผิดให้ เช่น
อย่าโทษเด็กเลย69
โทษ เป็ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ รั บ ความล าบากตาม
ที่กฎหมายได้กาหนดไว้ในรูปแบบต่าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้ถูก
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ลงโทษ เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามกฎแห่ งกรรมที่เกิ ดจากการกระท าของผู้ กระทาผิ ดซึ่ งได้ ถูกก าหนดให้
เป็นความผิดทางกฎหมาย70
โทษ โดยมี คาจ ากั ด ความว่ า โทษที่ ผู้ กระท าได้ ถู กลงโทษจากกฎหมายของรัฐ นั้ น
จากการที่ผู้กระทาผิดได้รับการตัดสินจากศาลว่าผู้กระทาผิดนั้นมีความผิด
2.4.7 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง มีผู้ให้คาจากัดความ
และความหมายของการควบคุมตนเอง ดังต่อไปนี้
แบนดูรา ได้ให้ความหมายของการควบคุมตนเอง ว่าเป็นความสามารถในการกาหนด
ตนเองของบุ ค คลด้านความคิด อารมณ์ ความรู สึ ก และการกระทาให้ เป็ นไปในทิศทางที่บุคคล
ต้องการไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในใจ71
โรเซนบัม ได้ให้ความความหมายการควบคุมตนเอง ว่าเป็นความสามารถของบุคคล
ที่จะละเว้นการกระทาบางชนิด หรือความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมด้วยเหตุผลและความอดทน
เพื่อให้เกิดผลดีตามที่ต้องการหรือหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีที่อาจเกิ ดขึ้นได้ ตลอดจนความสามารถในการ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุ่งหวังไว้ แม้เมื่อบุคคลนั้นต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรค หรืออยู่ในภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในตนเอง72
อะเวอริลล์ ได้วิเคราะห์ความหมายของคาว่า “ความสามารถของตนในการควบคุม ”
ว่า มี อ งค์ ป ระกอบ 3 ด้ า น คื อ ทางด้ า นพฤติ ก รรม ทางด้ า นการรั บ รู้ และทางด้ า นการตั ด สิ น ใจ
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถในการทานายว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตนจะทาอะไรได้บ้างและทาอะไร
ไม่ได้ ตนจะสามารถทางานได้ส าเร็จหรือไม่ จะมีใครมาขัดขวางบาง ตลอดจนถึ งความสามารถ
ในการที่จะกระทาให้เกิดผลตามที่ต้องการ ในเวลาและสถานที่ที่ตนต้องการความสามารถในการเลือก
รั บ การกระตุ้ น และเลื อกกระทาตลอดจนความสามารถในการทานายและควบคุมผลการกระท า
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Herbet L. Packer, (1968), The Limits of the Criminal Sanction, p.21(อ้างถึงใน
เชษฐภัทร พรหมชนะ, 2556, หน้า 7.
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มัณฑรา ธรรมบุศย์, ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา, ค้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2561
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จิตรฎายิน เอี่ยมอุ้ม, ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการควบคุมตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
บอบายมุขของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปกรณ์, 2549), หน้า 24-25.
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ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการควบคุม และรับรู้การควบคุมโดยตนเอง
เป็นลักษณะสาคัญที่สุด การควบคุมตนเองจึงมีความเกี่ยวของกับสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล
จากความหมายของการควบคุมตนเองดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง เมื่ อต้อง
เผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรืออยู่ในภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในจิตใจ บุคคลสามารถที่จะกระทา
พฤติกรรมด้วยเหตุผลและความอดทน เพื่ อให้เกิดผลดีตามที่ต้องการมีความสามารถในการควบคุม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้ได้รับผลดี และสามารถ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม73
ไมเคิล อารี ก็อทเฟรดสัน (Michael R. Gottfredson) และเทรวิศ เฮิสชิ (Travis
Hirschi) ไดสร้างทฤษฎีทั่วไปของอาชญากรรม (A General Theory of Crime) ในป ค.ศ. 1990
เป็นการอธิบายการควบคุมตนเอง (Self - control) ที่มีผลต่อการก่ออาชญากรรม ก็อทเฟรดสัน
และเฮิสชิ ไดให้ความหมายอาชญากรรม วา“ การกระทาด้วยกาลังหรือการฉ้อโกงในการแสวงหา
ความสนใจของตนเอง” (Acts of force or fraud undertaken in pursuit of self interest) ผู้ที่มี
การควบคุมตนเองต่างมีโอกาสกระทาความผิด หรือกออาชญากรรมได้สูง การควบคุมตนเองไม่ได้
หมายความว่า พฤติกรรมของตัวเองถูกกาหนด และผู้ที่มีการควบคุมตนเองว่านอกจากนี้จะมีแนวโน้ม
ในการกออาชญากรรมสู งแลวยังมีการกระทาอื่น ๆ ที่เบี่ยงเบนและเสี่ยงสูงด้วย เช่น การดื่มสุรา
เสพยา การพนัน แสวงหาความตื่นเตน ใช้เงินอย่างไมฉลาดเป็นต้น เขาไม่รูสึกละอายต่อการกระทา
เบี่ยงเบนและเสี่ยงเช่นนั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการกอาชญากรรมอย่างใกล้ชิด74
ก็อทเฟรดสัน และ เฮิสชิ อธิบายว่าการมีการควบคุมตนเอง ไดแกลักษณะต่อไปนี้ คือ
1. กระตุ้นง่าย (Impulsive)
2. ชอบการเสี่ยง (Risk - taker)
3. ไมคงที่และไมมีจุดยืน (Unstable and unfocused)
4. ไมอดทน (Impatient)
5. เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (Self - centered)
บทบาทของพ่ อแม่ ที่เ ป็น แหล่ งเรี ยนรู ที่ ส าคัญ ของการขั ด เกลาทางสั ง คมต่ อเด็ ก
สิ่งที่เป็นการเลี้ยงดูลูกแบบผิด ๆ ไดแก
1. พ่อแม่ไมดูแลเอาใจใสต่อลูก
2. พ่อแม่ไมมีเวลาสาหรับลูก
3. พ่อแม่ไมไดคานึงถึงพฤติกรรมของลูกไมเหมาะสม
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เรื่องเดิม, หน้า 48.
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4. พ่อแม่ไม่ลงโทษลูก75
การควบคุ ม ตนเอ กระบวนการที่ บุ ค คลใช้ วิ ธี ก ารหนึ่ ง วิ ธี ก ารใด หรื อ หลายวิ ธี
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของบุ ค คลจากพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ไ ปสู่ พ ฤติ ก รรมที่
พึงประสงค์ โดยที่บุ คคลนั้ น เป็ นผู้ กาหนดพฤติกรรมเปูาหมายกระบวนการที่จะนาไปสู่ เปูาหมาย
และควบคุมตัวแปรทั้งภายในและภายนอกของบุคคล อันจะมีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นด้วย
ตนเอง อาจกล่าวได้ว่า การควบคุมตนเองเป็นกระบวนการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้ เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดเปู า หมายไว้ กระบวนการควบคุ ม ตนเอง
กระบวนการที่ใช้ในการควบคุมตนเองนั้น ธอเรเซนและมาโฮนีได้กล่าวว่ามีกระบวนการที่สาคัญในการ
ควบคุมตนเองอยู่ 2 ประการ ได้แก่
1. การควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดง
พฤติกรรมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าของตน โดยประเมินเงื่อนไขและสภาพการณ์
ที่ควบคุมพฤติกรรมอยู่ ด้วยวิธีการแยกแยะสิ่งเร้า จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบสภาพการณ์
สิ่งเร้าใหม่ เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ
2. การควบคุมผลกรรมด้วยตนเอง (Self-Presented) หมายถึง การให้ผลกรรมตนเองหลังจากที่ได้
กระทาพฤติกรรมเปูาหมายแล้ว ซึ่ง ผลกรรมนี้อาจเป็นได้ทั้งการเสริมแรงหรือการลงโทษ ซึ่งในการ
ควบคุมพฤติกรรมควรใช้การเสริมแรงมากกว่าการลงโทษ76
2.4.8 ทฤษฏีการเรียนรู้
พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ พฤติกรรมอาชญากรรม เกิดจากการเรียนรู้
ในการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น ตามกระบวนการติดต่อสื่อสาร หลักการสาคัญในส่วนของการเรียนรู้
พฤติกรรมอาชญากรรมนั้น เกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลที่สนิทสนมใกล้ชิดกัน เมื่อพฤติกรรมอาชญากรรม
ได้รั บ การเรี ย นรู้ กระบวนการเรี ย นรู้นี้จะรวมถึง เทคนิคในการกระทาความผิ ด ซึ่งบางครั้งก็ง่า ย
บางครั้งก็ซับซ้อน ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจ แรงผลักดัน การใช้เหตุ ผล ตลอดทัศนะคติเกี่ยวกับ
การกระทาผิดจะถูกเรียนรู้จากการทาให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย ในบางสังคมบุคคลอยู่ใน
กลุ่ มบุ คคลที่ เห็ น ด้ ว ยกับ การปฏิบั ติต ามกฎหมาย ในขณะที่ บุคคลอื่นอยู่ ในกลุ่ มบุคคลที่เห็ นด้ว ย
กับการละเมิดกฎหมาย หลักการสาคัญของการคบหาสมาคมที่แตกต่ างกัน คือ บุคคลจะกลายเป็น
ผู้กระทาผิดเพราะว่า ความเห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมายมีมากกว่าความเห็นด้วยกับการไม่ละเมิด
กฎหมาย การคบหาสมาคมอาจจะแตกต่ า งกั น ในด้ า นความถี่ ระยะเวลา การให้ ค วามส า คั ญ
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48
และความเข้มข้น ในขณะที่พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ และค่านิยม
ทั่วไปของคนในสังคมที่ไม่ใช่อาชญากรรมก็เป็นความต้องการเหมือนกัน ก็ไม่จาเป็นต้องอธิบายโดย
ความต้องการหรือค่านิยมนั้น เนื่องจากพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรมก็มีความต้องการและค่านิยม
เดียวกัน บุคคลลักทรัพย์ก็เพื่อต้องการความมั่นคงในการเงินเช่นเดียวกันกับกรรมกรที่ทางานหนัก
เพื่อความมั่นคงในการเงิน77

77

อนุชา ร่มพยอม, เสาวลักษณ์ โกศลกิติอัมพร และศักดิ์พงศ์ หอมหวน, ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ การพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ของผู้ ต้ องขัง เรื อนจาจัง หวัด มหาสารคาม,ใน การประชุม วิช าการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (2560), หน้า 33-34.

บทที่ 3
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศ
การศึกษาแนวคิดการน าอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์มาใช้กับผู้ กระทาความผิ ดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาการกระทาความผิด
ที่ ส ามารถแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ใ ห้ ผู้ ที่ ก ระท าความผิ ด ปรั บ ปรุ ง ตนเอง โดยการใช้ เ ครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นการคุมขังรูปแบบใหม่ที่ทาให้เด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดได้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
ในการควบคุม และสามารถตรวจสอบพฤติ กรรมได้ต ลอดเวลา ตลอดจนการที่เด็ กและเยาวชน
สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติ เพียงแต่อาจมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมผู้กระทาความผิด
ให้ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ก าหนด ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ในต่ า งประเทศได้ มี ก ารน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้
กับผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยได้มีการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
4 ประเทศ โดยได้มีการแบ่งกฎหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ประเทศที่มีกฎหมายกาหนด
หลักเกณฑ์เฉพาะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน
และกลุ่มที่ 2 ประเทศที่ไม่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน
กลุ่ มแรก ประเทศที่มีกฎหมายกาหนดหลั กเกณฑ์เฉพาะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน คือ มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เขียน
ได้ทาการศึกษาเนื่ องจากเป็ น ประเทศที่มีการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้กับเด็กและเยาวชน
ซึ่งได้ใช้มาเป็นเวลานาน และประสบความสาเร็จในการใช้ EM ในการจับกุม ซึ่งเห็นได้จากสถิติ ล่าสุด
จานวนการจับกุมเด็กและเยาวชนยังคงลดลงต่อเนื่องในปี 2559-2560 ตามรายงานการกระทาผิดครั้ง
ล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (DJJ) บรรดาการจับกุมเด็กและเยาวชนลดลงอีก
ร้อยละ 7 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาลดลง 5 ปีที่ร้อยละ 24 และต่าสุดในประวัติศาสตร์ 42 ปี ในการ
จั บ กุ ม เด็ ก และเยาวชน 78 เรื่ อ งงบประมาณของรั ฐ บาลที่ ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั บกุ ม
78 Florida Department of Juvenile Justice, Gov. Scott - Juvenile Arrests
Drop to Historic 42-Year Low, Retrieved July 12, 2018 From http://www.djj.state.fl
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ผู้ กระทาความผิ ด ลดจ านวนผู้ ที่ ถูกจาคุกโดยทางเลื อกการจาคุ กโดยวิธีอื่น และประเทศอังกฤษ
เป็นประเทศแรกที่อยู่ในทวีปยุโรปในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และได้นามาใช้กับเด็กและ
เยาวชน ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในด้านจานวนการจัดซื้อและรูปแบบของการนามาปรับใช้
เนื่ อ งจากมี วิ ธีก ารน ามาใช้ที่ ห ลากหลาย เช่ น การใช้ก ารนาอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิก ส์ แ ทนค่ า ปรั บ
การใช้กับผู้กระทาความผิดทางอาญา
กลุ่มที่ 2 ประเทศที่ไม่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรั บ ผู้ กระทาความผิ ดส าหรั บ เด็กและเยาวชน คือ ประเทศมาเลเซีย และสิ งคโปร์ ซึ่ง ผู้ เขีย น
ได้ทาการศึกษาเนื่องจากเป็นประเทศที่มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นทางเลือกในการจับกุม
ผู้ กระทาความผิ ด และมีก ารตรากฎหมายให้ มีการใช้เป็นการทั่ว ไปกั บบุคคลผู้ ที่กระทาความผิ ด
และทั้งสองประเทศอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพื้นที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย

3.1 ประเทศที่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐฟลอริด้า
กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีทั้งส่วนที่เป็นกฎหมาย Common Law และส่วนที่เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง ได้ แ ก่ ตั ว บทกฎหมายของรั ฐ บาลกลางแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า และกฎหมาย
ของมลรั ฐ ต่ า งๆ ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ว่ า กฎหมายอาญาสารบั ญ ญั ติ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นมลรั ฐ ต่ า งๆ
ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของมลรัฐฟลอริด้า คือ The 2018 Florida Statutes
อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ได้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ
พัฒนาในช่วงกลางทศวรรษ 1960 โดยนักจิตวิทยาของฮาร์วาร์ด ชื่อ Robert Schwitzgebel (Gomme,
1995) ซึ่ ง คิ ด ว่ า สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องเขาสามารถสร้ า งความเป็ น ธรรมและทางเลื อ กใหม่
ในกระบวนการยุติธรรม อุปกรณ์ประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวส่งสัญญาณที่สามารถส่งสัญญาณ
ไปยังเครื่องรับสัญญาณในระยะทางสี่ไมค์ โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมผู้กระทา
ความผิดให้ถูกกักขังภายในบ้านของผู้กระทาความผิดแทนการจาคุก โดยในรัฐฟลอริด้าได้มีการนา

.us/news/press-releases/press-release-detail/2018/12/19/gov.-scott---juvenile-arrestsdrop-to-historic-42-year-low
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากับผู้กระทาความที่เป็นเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดูแลผู้กระทาความผิดทางอาญาสาหรับผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กรมราชทัณฑ์ฟลอริดา (DOC) อนุมัติการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในปี 1987
เพื่ อ ติ ด ตามผู้ ก ระท าผิ ด เพื่ อ เพิ่ ม การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของการปล่ อ ยตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด
ในชุมชนและเพื่อลดการกระทาผิดซ้าเพิ่มมากขึ้น การใช้ EM มุ่งไปที่ผู้กระทาความผิดทางเพศ
และผู้กระทาความผิดที่รุนแรง เมื่อเดือนมิถุนายน 2009 ของผู้กระทาผิด 143,191 คน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการกับผู้กระทาความผิดโดยเฉพาะผู้กระทาความผิดทางเพศ
และได้มีการแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 2 ระบบ
ระบบแรกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่ถูกนาไปใช้กับกรมราชทัณฑ์ฟลอริดา
(FDOC) ในปี 1988 สาหรับผู้กระทาผิดที่ถูกตัดสินจาคุกถูกคุมขังที่บ้าน เป็นระบบคลื่นความถี่วิทยุ
(RF) หน่วยประเภทนี้สามารถใช้เพื่อระบุว่าผู้กระทาความผิดในการจับกุมบ้านอยู่ที่บ้านหรือไม่
อุป กรณ์ป ระกอบด้ว ยเครื่ องส่ งสั ญ ญาณขนาดเล็ ก ที่ทนทานต่ อการงัด แงะที่ผู้ กระทาผิ ดสวมใส่
เครื่ อ งส่ ง สั ญ ญาณสื่ อ สารกั บ หน่ ว ยรั บ สั ญ ญาณขนาดเล็ ก ที่ ผู ก ติ ด อยู่ กั บ โทรศั พ ท์ พื้ น ฐาน
หน่วยรับจะแจ้งสถานีตรวจสอบหากสัญญาณหายไป ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
จะได้รับแจ้ง ระบบคลื่นความถี่วิทยุสามารถตั้งโปรแกรมให้ ทางานหรือกาหนดเวลาทางศาสนา
เพื่อให้ผู้กระทาผิดสามารถออกนอกสถานที่ได้ตามเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้อุปกรณ์
ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบตาแหน่งของผู้กระทาความผิดไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทางาน หรือในการ
รักษาตามกาหนด หน่วย RF มีค่าใช้จ่ายประมาณ $ 1.97 ต่อวัน (Bales et al. 2010) จานวนผู้กระทาผิด
ที่ลดลงในฟลอริด้ามีการติดตามผ่านระบบ RF ลดลงถึง 99 ในปีงบประมาณ 2551-2552 (Bales et al. 2010)
ระบบที่สองคือการตรวจสอบ GPS ถูกนามาใช้ในปี 1997 เทคโนโลยีนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย
ของดาวเทีย ม เพื่อระบุ ตาแหน่งทางกายภาพของผู้กระทาความผิด อุปกรณ์ประกอบด้ว ยสร้อย
ข้อ มือ ที่ท นต่ อการงั ดแงะ อุ ป กรณ์ติ ดตามใช้ ก ารส่ ง สั ญ ญาณที่ ไ ด้รั บจากดาวเที ยมเพื่ อค านวณ
ตาแหน่งของผู้กระทาผิดและส่งข้อมูลไปยังศูนย์ตรวจสอบผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลนี้ถูกส่ง
ในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยระบบ GPS แบบพาสซีฟจะจัดเก็บและส่งข้อมูลตามเวลาที่
กาหนดไปยังศูนย์ตรวจสอบ ในทางตรงกันข้ามระบบ GPS ที่ใช้งานส่งข้อมูลใกล้ "เวลาจริง" ในตาแหน่ง
ของแต่ละบุคคลไปยังศูนย์ตรวจสอบ การส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้ศูนย์แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
คุมประพฤติได้ทันทีเมื่อเกิดการละเมิด ระบบ GPS นี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อยกเว้นพื้นที่บางพื้นที่
ให้สามารถเข้าไปอยู่ได้ (เช่นโรงเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ ที่เด็ก ๆ ชุมนุมกัน หรือที่ทางาน) 79
79

youth.gov, Electronic Monitoring (Florida), Retrieved October 20, 2018
From https://youth.gov/content/electronic-monitoring-florida
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การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบผ่านเทคโนโลยีคลื่นความถี่หรือ
เทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของผู้กระทาความผิด เพื่อตรวจสอบผู้กระทาความผิดอยู่ที่
บ้านของเขา หรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากออกนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิด
เงื่อนไขของการคุมขังด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณจะถูกส่งไปยังศูนย์ที่คอยดูแลและตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
3.1.1.1 กฎเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและผู้เยาวชน
มลรั ฐ ฟลอริด้ ามีการใช้อุป กรณ์อิ เล็ กทรอนิก ส์ ส าหรั บผู้ กระทาความผิ ด
ที่เป็นเด็กและเยาวชน แบ่งกฎเกณฑ์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษาปล่อยตัวชั่วคราว
และขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล
1) ขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกวิธีการหนึ่งของเรือนจาซึ่งตามมาตรา
985.03(18) การกักขัง หมายถึงการดูแลชั่วคราวของเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมขังในสถานที่รักษา
ความปลอดภัยหรือที่ได้รับการดูแลภายใต้การพิจารณาของศาลหรือการจาหน่ายหรือการดาเนินการ
ตามคาสั่งศาล
มาตรา 985.255 (1) เด็กที่ถูกจับหรือคุมขังในสถานกักกันจะได้รับการพิจารณา
คดีภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากถูกจับกุม ในการพิจารณาคดีศาลอาจสั่งให้ อยู่ในสถานกักกันต่อไปได้
ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขได้รับอนุญาต ศาลจะมีคาสั่งให้ใช้วิธีการติดตามด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ระหว่างปล่อยตัว มาตรา 985.245 หมายถึงสถานกักกันที่ปล่อยออกจากการรักษาความปลอดภัย
หรือเด็กและเยาวชนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ หลบหนีจากโปรแกรมทดลอง หรือการควบคุมการปล่อยตัว
ตามเงื่อนไข หรือถูกกล่าวหาว่าหลบหนี หรือทาลายอุปกรณ์ตามที่มีคาสั่ง หรือเด็กและเยาวชนได้
กระทาความผิดในเขตอานาจศาลอื่นในความผิดที่ซึ่งหากกระทาโดยผู้ใหญ่จะเป็นความผิดทางอาญา
เด็กและเยาวชนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาผิด หรือละเมิดกฎหมาย และร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อให้กักตัวไว้ปูองกันอันตรายที่ใกล้เข้ามา เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
เด็กและเยาวนถูกคุมขังตามคาสั่งของศาล เนื่องจากไม่ได้ปรากฏตัวและได้แสดงเจตนาไม่ให้ปรากฏ
ขึ้นหลังจากได้รับแจ้ง80
80

Article 985.255 The 2018 Florida Statutes
(1) Subject to s. 985.25(1), a child taken into custody and placed into detention
care shall be given a hearing within 24 hours after being taken into custody. At the
hearing, the court may order continued detention
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2) ขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล
โดยมีก ารใช้ อุป กรณ์อิ เล็ กทรอนิก ส์ ส าหรั บเด็ก และเยาวชนจะต้ องเป็ น
ความผิดในคดีต่อไปนี้
(1) ความผิดทางเพศ
(2) การประทุษร้ายทางเพศ
(3) การล่วงประเวณีและการกระทาอนาจารต่อบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 16 ปี
(4) ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
(5) การค้ามนุษย์
ตามมาตรา 948.30 ได้มีการกาหนดข้อกาหนดและเงื่อนไขว่าเมื่อมีคาพิพากษา
ของศาลเป็นการคุมประพฤติหรือการควบคุมชุม ชนสาหรับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับเพศ ศาลต้องมีการ
985.25(1), a child taken into custody and placed into detention care shall be
given a hearing within 24 hours after being taken into custody. At the hearing, the
court may order a continued detention status if:
(a) The result of the risk assessment instrument pursuant to s. 985.245 indicates
secure or supervised release detention.
(b) The child is alleged to be an escapee from a residential commitment program;
or an absconder from a nonresidential commitment program, a probation program,
or conditional release supervision; or is alleged to have escaped while being lawfully
transported to or from a residential commitment program.
(c) The child is wanted in another jurisdiction for an offense which, if committed by
an adult, would be a felony.
(d) The child is charged with a delinquent act or violation of law and requests in
writing through legal counsel to be detained for protection from an imminent
physical threat to his or her personal safety.
(e) The child is detained on a judicial order for failure to appear and has previously
willfully failed to appear, after proper notice:
1. For an adjudicatory hearing on the same case regardless of the results of the risk
assessment instrument; or
2. At two or more court hearings of any nature on the same case regardless of the
results of the risk assessment instrument.
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กาหนดเงื่อนไข81 มาตรา 794 การประทุษร้ายทางเพศ82 มาตรา 800.04 ความผิดลามกอนาจารที่
กระทาต่อหรือต่อหน้าบุคคลอายุน้อยกว่า 16 ปี 83 มาตรา 827.071ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก84 มาตรา
847.0145 การค้ามนุษย์85

81

Article 948.30 The 2018 Florida Statutes
Additional terms and conditions of probation or community control for certain sex
offenses.
82
(c) A person younger than 18 years of age who commits sexual battery
upon a person 12 years of age or older, without that person‖s consent, and in the
process does not use physical force and violence likely to cause serious personal
injury commits a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
83
Article 800.04 The 2018 Florida Statutes
(c)1. An offender less than 18 years of age who commits lewd or lascivious
molestation against a victim less than 12 years of age
(d) An offender less than 18 years of age who commits lewd or lascivious
molestation against a victim 12 years of age or older but less than 16 years of age
commits a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082, s.
775.083, or s. 775.084.
84
Article 827.071 The 2018 Florida Statutes
h (3) A person is guilty of promoting a sexual performance by a child when,
knowing the character and content thereof, he or she produces, directs, or promotes
any performance which includes sexual conduct by a child less than 18 years of age.
Whoever violates this subsection is guilty of a felony of the second degree,
punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
85
(b) With intent to promote either:
1. The engaging in of sexually explicit conduct by such minor for the purpose of
producing any visual depiction of such conduct; or
2. The rendering of assistance by the minor to any other person to engage in sexually
explicit conduct for the purpose of producing any visual depiction of such conduct
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เงื่อนไขสาหรับผู้กระทาความผิดดังกล่าวทั้งหมดที่มีวันกระทาความผิดใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่ใช้เฉพาะกับผู้ที่กระทาความผิดทางเพศ
เท่านั้น คุมประพฤติและวันที่มีการกระทาความผิดอยู่ในหรือหลัง 1 ตุลาคม 2540 หมวดย่อย (2)
ประกอบด้วยบทบัญญัติสาหรับการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์: (a) ใช้เฉพาะเมื่อศาลวางผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทาความผิดทางเพศ และ(b)เมื่อศาลสั่งเมื่อเห็นว่าจาเป็นต้องใช้
การควบคุม โดยได้ข้อเสนอแนะจากกรมราชทัณฑ์86
ตามมาตรา 948.11 การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์87
86

Global Positioning System (GPS) Technology Use in Monitoring the Activities
of Probationers, (2011): Page 5.
87
Article 948.11 The 2018 Florida Statutes
Electronic monitoring devices.—
(1) The Department of Corrections shall electronically monitor an offender
sentenced to community control when the court has imposed electronic monitoring
as a condition of community control.
(2) Any offender placed under supervision who violates the terms and conditions of
supervision and is restored to supervision may be supervised by means of an
electronic monitoring device or system if ordered by the court.
(3) For those offenders being electronically monitored, the Department of
Corrections shall develop procedures to determine, investigate, and report the
offender‖s noncompliance with the terms and conditions of sentence 24 hours per
day. All reports of noncompliance shall be immediately investigated by a probation
officer.
(4) The Department of Corrections may contract with local law enforcement
agencies to assist in the location and apprehension of offenders who are in
noncompliance as reported by the electronic monitoring system. This contract is
intended to provide the department a means for providing immediate investigation
of noncompliance reports, especially after normal office hours.
(5) Any person being electronically monitored by the department as a result of
being placed on supervision shall pay the department for the electronic monitoring
services as provided in s. 948.09(2).
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(1) กรมราชทัณฑ์สามารถตรวจสอบผู้กระทาความผิดที่ได้รับการควบคุมได้
โดยระบบอัตโนมัติ เมื่อศาลได้กาหนดให้มกี ารตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงื่อนไขในการควบคุม
(2) ผู้ กระทาผิ ดใด ๆ ที่ถูกควบคุมตัว โดยชุมชนซึ่งฝุ าฝื นข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของการควบคุมของชุมชนและได้รับการบูรณะเพื่อควบคุมชุมชนจะต้องได้รับการดูแลโดยใช้
เครื่องมือหรือระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) ส าหรั บ ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ ถู ก ตรวจสอบด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กรมราชทัณฑ์จ ะมี ขั้น ตอนในการก าหนดสอบสวนและรายงานการไม่ปฏิบัติต ามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของประโยค 24 ชั่วโมงต่อวันของผู้กระทาความผิด รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อใดทั้งหมด
จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมชุมชนโดยตรง
(4) กรมราชทัณฑ์อาจทาสัญญากับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
เพื่อช่วยเหลือสถานที่และการจับกุมผู้กระทาผิดที่ไม่ปฏิบัติตามที่รายงานโดยระบบการตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้มีวิธีในการตรวจสอบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเวลาทาการปกติ
(5) บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมราทัณฑ์
ในขณะที่อยู่ในการกากับดูแลจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับแผนกตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 948.09 (2)88

(6) For probationers, community controlees, or conditional releases who have
current or prior convictions for violent or sexual offenses, the department, in carrying
out a court or commission order to electronically monitor an offender, must use a
system that actively monitors and identifies the offender‖s location and timely
reports or records the offender‖s presence near or within a crime scene or in a
prohibited area or the offender‖s departure from specified geographic limitations.
Procurement of electronic monitoring services under this subsection shall be by
competitive procurement in accordance with s. 287.057.
88
Article 948.09 The 2018 Florida Statutes
Payment for cost of supervision and other monetary obligations.

57
3.1.1.2 สภาพบั ง คั บ หากมี ก ารท าผิ ด เงื่ อ นไขในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สาหรับเด็กและผู้เยาวชน
มลรัฐฟลอริด้าได้มีการบัญญัติกฎหมายหากเด็กและเยาวชนที่ได้มีการใส่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการทาลายหรือมีการทาผิดเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ทาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสูญหาย ดังนี้
การทาลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 843.23 การเจาะระบบ
89
อิเล็กทรอนิกส์
(1) ในส่วนนี้คาว่า "อุปกรณ์ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิ กส์" จะหมายความ
รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการติดตามตาแหน่งของบุคคล
(2) เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายสาหรับบุคคลที่กระทาความผิดโดยเจตนา
จงใจและไม่มีอานาจในการถอดอุปกรณ์นั้น :
(a) การทาลาย เปลี่ยนแปลง ยุ่งเหยิงเกี่ยวอุปกรณ์ หรือขัดขวาง
การทางานของอุปกรณ์ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สวมใส่หรือใช้บุคคลอื่น ตามคาสั่งศาลหรือ
ตามคาสั่งของคณะกรรมการฟลอริด้าในการตรวจสอบผู้กระทาความผิด

89

Article 843.2 The 2018 Florida Statutes
Tampering with an electronic monitoring device.—
(1) As used in this section, the term “electronic monitoring device” includes any
device that is used to track the location of a person.
(2) It is unlawful for a person to intentionally and without authority:
(a) Remove, destroy, alter, tamper with, damage, or circumvent the operation of an
electronic monitoring device that must be worn or used by that person or another
person pursuant to a court order or pursuant to an order by the Florida Commission
on Offender Review; or
(b) Request, authorize, or solicit a person to remove, destroy, alter, tamper with,
damage, or circumvent the operation of an electronic monitoring device required to
be worn or used pursuant to a court order or pursuant to an order by the Florida
Commission on Offender Review.
(3) A person who violates this section commits a felony of the third degree,
punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.

58
(b) การขออนุญาตหรือชักชวนบุคคลให้ถอด ทาลาย เปลี่ยนแปลง
ดัดแปลง ทาลาย หรื อหลี กเลี่ ย งการทางานของอุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็ กทรอนิกส์ ที่จาเป็นต้องใช้
หรือใช้ตามคาสั่งศาลการทางานของ คณะกรรมาธิการฟลอริด้าในการตรวจสอบผู้กระทาความผิด
(3) บุคคลที่ฝุาฝืนในข้อนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมในระดับที่สามซึ่งอาจเป็น
โทษได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 775.082, มาตรา 775.083 หรือ มาตรา 775.084 เป็นการเสียค่าปรับ หรือ
จาคุก
3.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและผู้เยาวชน
มลรัฐฟลอริด้าได้มีการเก็บค่าบริการสาหรับบุคคลที่ศาลสั่งในการใช้งาน
อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ กรมราชทั ณฑ์ อาจมีก ารเก็บ ค่า ใช้จ่ ายส าหรับ บุคคลได้รับ การตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่อยู่ในการกากับดูแลจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับแผนกบริการติดตาม
ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ ในอัตราที่อาจไม่เกินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการตรวจสอบนอกเหนือจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก ากั บ ดู แ ลตามที่ ก าหนดโดยศาลพิ จ ารณาคดี เงิ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมตามหมวดนี้
จะนาไปฝากไว้ในกองทุนสรรพากรทั่วไป กรมราชทัณฑ์อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายของบุคคลทั้งหมด
หรือบางส่วนของค่าใช้จ่ายของการบริการตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ หากพบว่ามีปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ
บุ ค คลผู้ ก ระท าความผิ ด ไม่ มี ร ายได้ เ พี ย งพอส าหรั บ การช าระค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ ผู้ ก ระท าความผิ ด
เป็ น นั กเรี ย น นั กศึก ษาและต้ องได้รับการรับรอง หรือผู้ ก ระทาความผิ ดที่มีอ ายุมากและไม่ได้รั บ
การจ้ า งงาน หรื อ ผู้ ที่ มี ง านท าแต่ ส ภาพร่ า งกายมี ค วามบกพร่ อ ง หรื อ ผู้ ก ระท าความผิ ด มี ภ าระ
ต้องรับผิดชอบต้องดูแลครอบครัว และหากการจ่ายเงินดังกล่าวจะทาให้เกิดความลาบากเกินควร
หรื อผู้ กระทาความผิ ดได้รั บ การส่ งตั ว จากต่า งรัฐ ที่มีก ารรั บรองตามรัฐ ธรรมนูญ ตามมาตรา 494
ตามมาตรา 948.09 90
การพิจารณาทางเลือกสาหรับผู้กระทาความผิดทางอาญา มาตรา 948.001, F.S.
ก าหนดการควบคุ ม ชุ ม ชนเป็ น รู ป แบบของการควบคุ ม ดู แ ลอย่ า งเข้ ม งวดในชุ ม ชนที่ ด าเนิ น การ
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ข้ อ จ ากั ด ผู้ ก ระท าความผิ ด ประมาณ 11,500 คนถู ก ควบคุ ม โดยชุ ม ชน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1992 ตามที่กรมควบคุมความประพฤติมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4.60 เหรียญ

90

The 2018 Florida Statutes, Article 948.09, 09. Payment for cost of supervision and
other monetary obligations.
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ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้กระทาความผิดต่อวัน เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 41.92 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ต่อผู้กระทาความผิดต่อวันในการจาคุก91
3.1.1.4 หน่วยงานที่ควบคุม
1) หน่วยงานที่มีอานาจในการสั่ง ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็ก
และผู้เยาวชน คือ ศาลเด็กและเยาวชนมีอานาจในการใช้ดุลพินิจกาหนดเงื่อนไขกับเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมยุติธรรมเด็กและเยาวชน (Department
of Juvenile Justice (DJJ))
2) หน่ว ยงานที่มีอานาจในการใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ สาหรับเด็กและ
เยาวชน คือ ในมลรัฐฟลอริด้ามีบริษัท 3 เอ็ม เป็นบริษัทของเอกชนที่จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับกรมยุติธรรมเด็กและเยาวชน (Department of Juvenile Justice (DJJ)) โดยนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้ที่กระทาความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน บริษัท 3 เอ็มเป็นผู้นาในการผลิต
และให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยปัจจุบันใช้ระบบค้นหาตาแหน่งผ่านดาวเทียม
โดยบริษัทนี้จะเป็นผู้เฝูาตามผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลาให้เป็นไปตามคาสั่งศาลหรือ
ข้ อ ก าหนดในการคุ ม ประพฤติ โดยอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะมี ก ารรายงานข้ อ มู ล การเคลื่ อ นที่
ของผู้ ที่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น แบบรายวั น และรายเดื อ น โดยผู้ ที่ ก าหนดข้ อ ตกลง
ในการติดตาม คือ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ โดยข้อมูลจะถูกเก็บโดยระบบดาวเทียมในการเก็บรักษา
3.1.2 ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษจะใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี แต่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางอาญาไว้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร รวมทั้งยังได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการกาหนดโทษ
ของศาลและอ านาจของศาล ประเทศอังกฤษเป็น ประเทศแรกในทวีปยุ โ รปที่มี การนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในฐานะเป็นเงื่อนไขการให้ประกันตัวในระหว่างการพิจารณา โดยเริ่ มใช้ครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1989 แต่ไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง แต่ได้กลับมาใช้อีกครั้งในปี
ค.ศ. 2002 กับผู้กระทาความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เป็นการกระทาความผิดทางอาญา
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The department of corrections, “state of Florida office of the auditor
general the use of electronic monitoring within the community control program,”
Report No 12011 (February 1993): 5.
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ปัจจุบันมีอุปกรณ์ 3 ประเภทที่ใช้งานอยู่ในประเทศอังกฤษ ได้แก่ การตรวจจับ
ตาแหน่งแบบคงที่(Radio Frequency หรือ RF) เทคโนโลยีการติดตาม (Global Positioning
System หรือ GPS) และการตรวจสอบพฤติกรรม (การตรวจสอบการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์)
กฎหมายหลักที่กาหนดหลักเกณฑ์การลงโทษของศาลมีอยู่ 3 ฉบับ คือ
กฎหมายฉบับที่หนึ่ง The Criminal Justice Act 1991 (CJA 1991) กฎหมายนี้
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดโทษของศาลโดยให้ ค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในการพิ จ ารณาโทษ
ทีค่ วรได้รับตามสัดส่วน
กฎหมายฉบับที่สอง คือ กฎหมายฉบับที่สอง The Powers of Criminal Courts
(Sentencing) Act 2000 (PCC (S) A 2000) เป็นการใช้บังคับกฎหมายอาญาให้อยู่ในกฎหมายฉบับ
เดียวกันเพื่อให้การบังคับโทษเป็นไปโดยเหมาะสมกับความผิดและผู้กระทาความผิด
กฎหมายฉบับที่สาม The Criminal Justice Act 2003 (CJA 2003) เป็นกฎหมาย
หลักที่มีอยู่ในปัจจุบันในการกาหนดโทษเป็นมาตรการทางอาญาเพื่ อดาเนินการแก่ผู้กระทาความผิด
ที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม เพื่ อให้อยู่ในความควบคุมและมี มาตรการอื่น ๆ
ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่กระทาความผิด92
จากการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ พบว่า ประเทศอังกฤษได้ประสบความสาเร็จ
เป็ น อย่ า งมากในด้ า นจ านวนการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละรู ป แบบของการน ามาปรั บ ใช้ เนื่ อ งจาก
มี ค วามหลากหลายในการน ามาปรั บ ใช้ กั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม รวมทั้ งการน าอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด
3.1.2.1 กฎเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชน
ประเทศอังกฤษมีการใช้อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์สาหรับผู้กระทาความผิ ดที่
เป็นเด็กและเยาวชน แบ่งกฎเกณฑ์ออกเป็น 2 ขั้นตอน กฎเกณฑ์ขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา
ปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว และกฎเกณฑ์ ขั้ น ตอนหลั ง มี ค าพิ พ ากษาศาล โดยใช้ แ ทนการเสี ย ค่ า ปรั บ
และการกักขัง
1) ขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว
การที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชน มีกฎเกณฑ์ดังนี้
คือ เด็กหรือเยาวชนจะต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป หรือกระทาความผิดร้ายแรงหรือความผิดที่เกี่ยวกับเพศ
หรือความผิดที่มีโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ซึ่งมีโทษจาคุก 14 ปีหรือมากกว่า หรือเป็นเพราะการกระทา
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ซีต้า ธนฐิติวงศ์, การควบคุมผู้ต้องโทษโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2553), หน้า 99.
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ความผิ ด ครั้ ง แรก หรื อ มากกว่ า ในความผิ ด ที่ มี โ ทษจ าคุ ก กั บ ความผิ ด อื่ น ที่ มี โ ทษจ าคุ ก ได้ ท าขึ้ น
ในขณะถู ก จ าคุ ก อยู่ และศาลจะไม่ ว างเงื่ อ นไขในการควบคุ ม ในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สาหรับบุคคลซึ่งมีอายุครบ 17 ปี ยกเว้นแต่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ศาลเห็นว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้รับการประกันตัว
ประการที่สอง ศาลเห็นว่าเป็นข้อกาหนดที่มีความจาเป็นสามารถทาได้
ภายใต้การควบคุมของผู้ปล่อยให้ประกันตัว ซึ่งสามารถใช้ได้ในแต่ละพื้นที่
ประการที่สาม ศาลเห็นว่าบุคคลอายุ 17 ปี คณะทางานต้องแจ้ง
ต่อศาลว่าข้อกาหนดนั้นมีความเหมาะสมอย่างไร
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับเด็กและเยาวชน ได้มีการกาหนดให้มีการ
ควบคุ ม เด็ ก และเยาวชนตามเงื่ อ นไข โดยคณะท างานประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที่ คุ ม ประพฤติ
นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตารวจและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดูแลระดับนโยบายสุขภาพ
(A Healthy Authority)
นอกจากนี้ รัฐมนตรี มีอานาจในการกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อวางระเบียบใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่างกันแล้วแต่กรณี
2) ขั้นตอนภายหลังศาลมีคาพิพากษา
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการเสียค่าปรับ ศาลสามารถกาหนดโทษ
ปรับตามที่เห็นสมควร ตามความร้ายแรงของความผิดโดยคานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
ที่ถูกลักหรือถูกทาลาย93
(1) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์แทนค่าปรับ โดยพิจารณาผู้ที่ ถูกควบคุม
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการเสียค่าปรับ94 คือ ก่อนที่จะกาหนดจานวนเงินค่าปรับที่จะกาหนด

93

Article 127 The Criminal Justice Act
Where a person is convicted on indictment of any offence, other than an
offence for which the sentence is fixed by law or falls to be imposed under section
109(2), 110(2) or 111(2) above, the court, if not precluded from sentencing the
offender by its exercise of some other power, may impose a fine instead of or in
addition to dealing with him in any other way in which the court has power to deal
with him, subject however to any enactment requiring the offender to be dealt with
in a particular way.
94
Article 128 The Criminal Justice Act
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ในศาล จะต้ อ งสอบถามเรื่ อ งการเงิ น ของผู้ ก ระท าผิ ด ก่ อ นค่ า ปรั บ ใดๆที่ ศ าลจะก าหนดให้ ศ าล
ต้อ งค านึ ง ถึ งความร้ า ยแรงของความผิ ด นั้ น รวมถึ ง การพิ จ ารณาของรายได้ แ ละสถานะการเงิ น
ของผู้กระทาความผิดโดยพิจารณาจาก
พิจารณาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจแล้วกาหนดโทษปรับตามเห็นสมควร
พิจารณาจากความผิดที่ร้ายแรงโดยคานึงถึงทรัพย์ที่ถูกลัก หรือความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิด รวมถึงสถานะของผู้กระทาความผิด
พิ จ ารณาแล้ ว ไม่ มี พ ยานหลั ก ฐานที่ เ พี ย งพอ ศาลสามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ในการกาหนดค่าปรับได้ตามสมควร
(2) ในกรณีที่เสียค่าปรับ ศาลจะมีคาสั่งให้จาเลยแสดงหลักฐานรายได้ของตน
ต่อศาล ก่อนที่ศาลจะมีการกาหนดโทษปรับ
(1) Before fixing the amount of any fine to be imposed on an offender who is
an individual, a court shall inquire into his financial circumstances.
(2) The amount of any fine fixed by a court shall be such as, in the
opinion of the court, reflects the seriousness of the offence.
(3) In fixing the amount of any fine to be imposed on an offender (whether an
individual or other person), a court shall take into account the circumstances of the
case including, among other things, the financial circumstances of the offender so far
as they are known, or appear, to the court.
(4) Subsection (3) above applies whether taking into account the financial
circumstances of the offender has the effect of increasing or reducing the amount of
the fine.
(5) Where—(a) an offender has been convicted in his absence in pursuance of
section 11 or 12 of the Magistrates‖ Courts Act 1980 (nonappearance
of accused), or
(b) an offender—
(i) has failed to comply with an order under section 126(1) above, or
(ii) has otherwise failed to co-operate with the court in its inquiry into his
financial circumstances, and the court considers that it has insufficient information to
make a proper determination of the financial circumstances of the offender, it may
make such determination as it thinks fit.
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(3) ในกรณีที่ผู้ กระทาความผิ ดเป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ศาลที่พิพากษาจะมีอานาจกาหนดค่าปรับเป็นจานวนเงิน 1,000 ปอนด์ หรือจานวนเงินค่าปรับใด ๆ
ที่ศาลกาหนดจะต้องไม่เกิน 1,000 ปอนด์95
(4) ในกรณีที่ผู้ กระทาความผิ ดเป็นเด็กอายุต่ากว่า14ปี โทษปรับไม่เกิน 250
ปอนด์96 อย่างไรก็ดีโทษที่ศาลสั่งปรับกับเด็กและเยาวชน ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ปกครองเป็นผู้ชาระ
ค่าปรับได้97
(5) ในกรณีผู้กระทาความผิดมีอายุกว่า 18 ปีแต่ไม่เกิน 21 ปี ไม่อาจชาระค่าปรับ
หรือผ่อนชาระค่าปรับได้ ศาลมีอานาจสั่งกักขังแทนค่าปรับได้ แต่จะใช้โทษจาคุกไม่ได้ 98 ระยะเวลาที่
ศาลกาหนดเวลาในการกักขังแทนค่าปรับ มีกาหนดไว้ในมาตรา 139(4) ดังนี้

95

Article 135 The Criminal Justice Act
(1) Where a person aged under 18 is found guilty by a court of an offence for
which, apart from this section, the magistrates‖ court would have power to impose a
fine of an amount exceeding £1,000, the amount of any fine imposed by the court
shall not exceed £1,000.
96
The Criminal Justice Act, Article 135-(2) In relation to a person aged under
14, subsection (1) above shall have effect as if for “£1,000”, in both places where it
occurs, there were substituted “£250”.
97
Article 137The Criminal Justice Act
(a) a child or young person (that is to say, any person aged under 18) is
convicted of any offence for the commission of which a fine or costs may be
imposed or a compensation order may be made, and
(b) the court is of the opinion that the case would best be met by the
imposition of a fine or costs or the making of such an order, whether with or without
any other punishment, the court shall order that the fine, compensation or costs
awarded be paid by the parent or guardian of the child or young person instead of
by the child or young person himself.
98
Article 108The Criminal Justice Act
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จานวนเงินไม่เกิน 200ปอนด์
7 วัน
จานวนเงินเกินกว่า 200 ปอนด์ แต่ต้องไม่เกิน 500 ปอนด์
14 วัน
จานวนเงินเกิน 500 ปอนด์ แต่ต้องไม่เกิน 1,000 ปอนด์
28 วัน
จานวนเงินเกิน 1,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 2,500 ปอนด์
45 วัน
จานวนเงินเกิน 2,500 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 5,000 ปอนด์
3 เดือน
จานวนเงินเกิน5,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 10,000 ปอนด์
6 เดือน
จานวนเงินเกิน 10,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 20,000 ปอนด์
12 เดือน
จานวนเงินเกินกว่า 20,000 ปอนด์แต่ไม่เกิน 50,000 ปอนด์
18 เดือน
จานวนเงินเกิน 50,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 100,000 ปอนด์
2 ปี
จานวนเงินเกิน 100,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 250,000 ปอนด์
3 ปี
จานวนเงินเกิน 250,000 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 1 ล้านปอนด์
5 ปี
จานวนเงินเกินกว่า 1 ล้านปอนด์ 10 ปี
(6) ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งห้ามออกนอกพื้นที่หรือเข้าไปในบริเวณที่กาหนด
ศาลจะมีค าสั่ ง ให้ ผู้ ที่กระทาความผิ ด มีการเฝู าติดตามโดยอุ ปกรณ์อิเ ล็ กทรอนิ กส์ เว้น แต่ใ นกรณี
ที่ผู้ กระทาความผิ ดไม่ยิ นยอม 215 (2) และในกรณีพื้นที่นั้นไม่สามารถใช้มาตรการได้ โดยได้รับ
การแจ้งโดยเลขาธิการแห่งรัฐว่าการเฝูาติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ใ นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ใน
การกาหนดเคอร์ฟิว หรือการยกเว้นข้อกาหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ คือ พื้นที่
และที่เสนอในใบสั่งได้ระบุที่ตั้ง และพื้นที่ที่ศูนย์การเข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรา 218 (4)(5)(6)
ในการก าหนดพื้ น ที่ ห้ า มออกจากเคหสถานเวลาค่ าคื น หรื อ เคอร์ ฟิ ว
เป็นการกาหนดให้ผู้กระทาความผิดต้องอยู่เป็นระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งศาล ระบุสถานที่หรือ
ช่ ว งเวลาในแต่ ล ะวั น แต่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ช่ ว งเวลาได้ เ ป็ น เวลาน้ อ ยกว่ า สองชั่ ว โมงหรื อ มากกว่ า
12 ชั่วโมงในแต่ละวัน การกาหนดเคอร์ฟิวไม่อาจระบุระยะเวลาที่อยู่นอกช่วงหกเดือนนับจากวันแรก
ของระยะเวลาการอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 181 (3) (b)99
(1) In any case where, but for section 89(1) above, a court would have
power—(a) to commit a person aged at least 18 but under 21 to prison for default or
default in payment of a fine or any other sum of money,
99
Article 204 The Criminal Justice Act
Curfew requirement
(1) In this Part “curfew requirement”, in relation to a relevant order, means a
requirement that the offender must remain, for periods specified in the
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ในการลงโทษในชุ ม ชนหากศาลเห็ น ว่า มี ความจาเป็น อาจสั่ ง ให้ มีก ารใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการลงโทษต้องมี การระบุวันที่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่มีการออกคาสั่ง และ
คาสั่งของชุมชนซึ่งกาหนดความต้องการที่แตกต่างกันอย่างน้อยสองข้อที่อยู่ในส่วนย่อย (1) อาจระบุ
วันที่ก่อนหน้านี้ด้วยหรือวันที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนดใดๆหรือมากกว่านั้นก็ได้ ตามมาตรา 177(5)
และศาลมีอานาจในการออกคาสั่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกาหนด และอาจยกเลิกคาสั่งในการลงโทษ
ได้ ตามมาตรา 178100
3.1.2.2 สภาพบังคับหากมีการทาผิดเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
เด็กและเยาวชน
ประเทศอังกฤษได้มีการบัญญัติการฝุาฝืนเงื่อนไขหากผู้ที่สวมใส่ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้กระทาผิดเงื่อนไข ไม่สามารถตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ถึงสถานที่ระบุไว้ใน
ใบอนุ ญาตของเขา โดยหากฝุ าฝื น ให้ เพิกถอนใบอนุญาต และเรียกบุคคลนั้นเข้าจาคุก แต่บุคคล
ที่ฝุาฝืนเงื่อนไขสามารถอธิบายสาเหตุเพื่อให้มีการพิจารณายกเลิกการเพิกถอน และหากมีการยกเลิก
การเพิกถอนให้ถือว่าไม่ได้มีการเพิกถอน แต่หากไม่มีการยกเลิกผู้ต้องโทษต้องระวางโทษจาคุกตาม
ค าพิ พ ากษา 101ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าที่ ฝุ า ฝื น การช าระเงิ น ส าหรั บ บุ ค คลที่ มี อ ายุ 16 ปี ขึ้ น ไป
relevant order, at a place so specified.
(2) A relevant order imposing a curfew requirement may specify different places or
different periods for different days, but may not specify periods which amount to
less than two hours or more than twelve hours in any day.
(3) A community order or suspended sentence order which imposes a curfew
requirement may not specify periods which fall outside the period of six months
beginning with the day on which it is made.
(4) A custody plus order which imposes a curfew requirement may not specify a
period which falls outside the period of six months beginning with the first day of the
licence period as defined by section 181(3)(b).
100
Criminal Justice Act 2003
101
255 Recall of prisoners released early under section 246
(1) If it appears to the Secretary of State, as regards a person released on licence
under section 246—
(a) that he has failed to comply with any condition included in his licence,or
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ศาลมีอานาจในการออกมายจับในข้อหาผิดนัดชาระเงิน102 และในกรณีที่มีการผิดนัดชาระเงินค่างวดใดๆ
เมื่ อ จ่ า ยเงิ น ทั้ ง หมดให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจค าสั่ ง จะยุ ติ ผ ล และเมื่ อ จ่ า ยเงิ น ส่ ว นหนึ่ ง
ส่วนใดให้กับบุคคลดังกล่าวแล้วจานวนรวมของชั่วโมงหรือวันที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งจะลดลง โดยสัดส่วน
ที่ตรงกับส่วนที่จ่ายให้กับเงินทั้งหมด103

(b) that his whereabouts can no longer be electronically monitored at the
place for the time being specified in the curfew condition included in his licence,
the Secretary of State may, if the curfew condition is still in force, revoke the licence
and recall the person to prison under this section.
(2) A person whose licence under section 246 is revoked under this section—
(a) may make representations in writing with respect to the revocation, and
(b) on his return to prison, must be informed of the reasons for the
revocation and of his right to make representations.
(3) The Secretary of State, after considering any representations under subsection
(2)(b) or any other matters, may cancel a revocation under this section.
(4) Where the revocation of a person‖s licence is cancelled under subsection (3), the
person is to be treated for the purposes of section 246 as if he had not been
recalled to prison under this section.
(5) On the revocation of a person‖s licence under section 246, he is liable to be
detained in pursuance of his sentence and, if at large, is to be treated as being
unlawfully at large.
102
“The Criminal Justice Act, Article 300” (ม.ป.ป.). (1) (a) has power under Part 3
of the Magistrates‖ Courts Act 1980 (c. 43) to issue a warrant of commitment for
default in paying a sum adjudged to be paid by a conviction (other than a sum
ordered to be paid under section 6 of the Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29))
103
300 (7) Where a default order has been made for default in paying any
sum—
(a) on payment of the whole sum to any person authorised to receive it, the
order shall cease to have effect, and
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3.1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกิจการเยาวชนประมาณ 455 ล้านปอนด์ ค่าใช้จ่าย
ของการจับกุมตัวผู้กระทาความผิดเพียงเล็กน้อยต่อรัฐในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 55,000 ปอนด์ ในสถาบัน
ดู แ ลผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ เ ป็ น เยาวชน (Young Offender Institute) 206,000 ปอนด์
เฉลี่ยในทุกที่พัก 13.14 ปอนด์ต่อวันสาหรับผู้กระทาความผิดแต่ละราย
3.1.2.4 หน่วยงานที่ควบคุม
1) หน่วยงานที่มีอานาจในการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็ก
และผู้เยาวชน คือ การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพิจารณาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เป็นอานาจของศาล
2) หน่วยงานที่มีอานาจในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและ
เยาวชน คือ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ104

(b) on payment of a part of the sum to any such person, the total number of
hours or days to which the order relates is to be taken to be reduced by a
proportion corresponding to that which the part paid bears to the whole sum.
104
“The Criminal Justice Act, Article 197” (ม.ป.ป.). Meaning of “the responsible
officer”
(1) For the purposes of this Part, “the responsible officer”, in relation to an offender
to whom a relevant order relates, means—
(a) in a case where the order—
(i) imposes a curfew requirement or an exclusion requirement but
no other requirement mentioned in section 177(1) or, as the case
requires, section 182(1) or 190(1), and
(ii) imposes an electronic monitoring requirement,the person who under
section 215(3) is responsible for the electronic monitoring required by the order;
(b) in a case where the offender is aged 18 or over and the only requirement
imposed by the order is an attendance centre requirement, the officer in charge of
the attendance centre in question;
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3.2 ประเทศที่ไม่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน
3.2.1 ประเทศมาเลเซีย
การติดตามด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบการเฝูาระวังซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
ติดตั้งกับบุคคล โดยทั่วไปจะใช้เป็นรูปแบบของการลงโทษทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ที่ถูกศาลอาญา
สั่งให้ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือต้องสวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เมื่อได้รับการปล่อยตัวจาก
คุก การใช้อุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศมาเลเซียได้รับการแนะนาโดยพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย (มาตรการพิเศษ) การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) อิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
เฝูาระวังซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะกับบุคคล โดยทั่วไปจะใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษทาง
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ที่ถูกศาลพิพากษาทางอิเล็คทรอนิคส์ หรือต้องใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
เมื่อถูกปล่อยตั วจากคุก การใช้ อุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็ กทรอนิกส์ในมาเลเซีย ผู้ ต้องหากว่า 200 คน
ถู กจั บกุ มในบ้ านและติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ตรวจสอบอิ เล็ กทรอนิ กส์ 105 เป็ นหนึ่ งในโปรแกรมการปู องกั น
อาชญากรรมที่ดาเนินการ โดย PDRM เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในประเทศ โดยใช้กฎหมาย
2 ฉบับ คือ Security Offences (Special Measures) Act 2012 (”SOSMA”) และ The Criminal
Procedure Code (“CPC”).
3.2.1.1 กฎเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การติดตามด้วยอุปอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบหนึ่งของการเฝูาระวั งซึ่งใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) กับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษ สาหรับผู้ที่ถูก
ศาลพิ พ ากษาทางอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ห รื อ ต้ อ งใส่ เ มื่ อ ถู ก ปล่ อ ยตั ว จากคุ ก การใช้ อุ ปกรณ์ ตรวจสอบ

(c) in any other case, the qualifying officer who, as respects the offender, is for the
time being responsible for discharging the functions conferred by this Part on the
responsible officer.
105
malaymail, “Over 200 under house arrest and strapped with electronic
monitoring devices, says CID director”, ค้นวันที่ 24 กันยายน 2018 จาก https://www.malaymail
.com/s/1027333/over-200-under-house-arrest-and-strapped-with-electronicmonitoringdevices
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อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อการร้ายอาชญากรรมรุนแรงอาชญากรรมทรัพย์สิน
และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด106
ในส่วนที่ 7 (1) จัดให้มีขั้ นตอนพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กาหนดว่าเมื่อพนักงานอัยการยื่นคาร้องตามมาตรา 4 (ซึ่งจัดให้มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่เชื่อ
ว่ า มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ) ศาลจะสั่ ง ให้ บุ ค คลนั้ น ติ ด อุ ป กรณ์ ต รวจสอบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ตามที่ศ าลอาจก าหนด แต่ ต้ อ งไม่เ กิ น ระยะเวลาที่ เ หลื อ ของ
การควบคุมตัวที่อนุญาตภายใต้หมวด 4 (5) เพื่อการสอบสวน ส่วนที่ 4 (5) ให้การขยายได้สูงสุดถึง
28 วันหลังจาก 24 ชั่วโมงแรกของการควบคุมตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน107
ความผิ ดเกี่ ยวกั บความมั่ นคง (มาตรการพิ เศษ) ขั้ นตอนการใช้ อุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
(1) เจ้าหน้าที่ตารวจอาจสั่งให้จับกุมและคุมขังบุคคลใดก็ตาม ที่มีเหตุผล
ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดด้านความปลอดภัย
(2) บุคคลที่ถูกจับตาม (1) จะได้รับการแจ้งเหตุโดยเร็วที่สุดเท่าที่เจ้าหน้าที่
ตารวจจับกุมได้
(3) ห้ามจับบุคคลที่ถูกคุมขังตามหมวดนี้ เพื่อสถานะทางการเมืองของตน
หรือกิจกรรมทางการเมือง
(4) บุคคลที่ถูกจับกุมและคุมขังตาม (1) อาจถูกคุมขังเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อการสืบสวน

106

Sonny Zulhuda, Readings on SOSMA 2012 and the Electronic
Monitoring Devices, ค้นวันที่ 23 กันยายน 2018 จาก https://sonnyzulhuda.com/
2016/03/01/readings-on-sosma-2012-and-the-electronic-monitoring-devices/#more1378
107
Act 747 The Criminal Procedure Code
Special procedures relating to electronic monitoring device
section 7(1) Upon application by the Public Prosecutor under section 4, the
Court shall order the person to be attached with an electronic monitoring device for
a period as the Court may determine but which shall not exceed the remainder of
the period of detention allowed under subsection 4(5) for purposes of investigation.
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(5) แม้จะมีการสืบสวน (4) เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีตาแหน่งเหนือหรือ
เหนือกว่า ผู้ควบคุมตารวจอาจขยายระยะเวลาการกักขังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 28 วัน เพื่อวัตถุประสงค์
ในการสืบสวน
(6) หากเจ้าหน้าที่ตารวจเห็นว่าการกักขังไม่จาเป็นตามหมวด (5) บุคคล
นั้นอาจได้รับ การปล่อยตัว ชั่วคราว แต่อาจมีอุปกรณ์ตรวจสอบทางอิเล็ กทรอนิกส์อยู่ติดกับบุคคล
ตามนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวน
เมื่อคณะกรรมการมีคาสั่งตาม 15(2)(l) เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องอธิบาย
การทางานของอุปกรณ์ EM ให้แก่บุคลนั้นรับทราบ บุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อตามแบบที่ได้
ก าหนดไว้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแบบฟอร์ ม และยื่ น แบบฟอร์ ม ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขตอานาจศาล บุคคลดังกล่าวต้องติด EM โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ
(7) หากเจ้าหน้าที่ตารวจมีเจตนาที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับบุคคล เมื่อได้รับการปล่อยตัวเขาจะต้องยื่นรายงานการสอบสวนต่อพนักงานอัยการ
(8) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งรายงานตามหมวด (7) อัยการอาจยื่นคาร้องต่อ
ศาล เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วติ ด อุ ป กรณ์ ต รวจสอบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว้ เ ป็ น
ระยะเวลาซึ่งจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่เหลือของการควบคุมตามถูกจับในข้อหาความผิด หลังจากการ
ถูกคุมขัง 24 ชั่วโมงผู้กากับตารวจได้ ยื่นเรื่องการกักขังอีกเจ็ดวัน เมื่อหมดอายุของระยะเวลา 7 วัน
ได้รับการปล่อยตัว แต่เขาก็ยังต้องการความช่วยเหลือในการสืบสวน เมื่อได้รั บรายงานจากเจ้าหน้าที่
ตารวจแล้ว อัยการอาจยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศาลอาจอนุญาตให้มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ ภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวัน และบุคคลดังกล่าวต้อง
รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในบริเวณใกล้เคียงตามเวลาที่ได้กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม คืนอุปกรณ์
ทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตารวจเมื่อครบตามระยะเวลาที่กาหนดดาเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตารวจ
กาหนด ดูแลรักษาอุปกรณ์ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3.2.1.2 สภาพบังคับหากมีการทาผิดเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใดทาให้เกิดความเสียหาย ทาลาย หรือสูญหาย หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของอุปกรณ์ตรวจสอบEM ถือว่ามีความผิดและต้องระวางโทษ ระวางโทษปรับไม่เกิน
5,000 ริงกิตหรือจาคุกไม่เกิน 3 ปีหรือทั้งสองอย่างรวมทั้งจ่ายค่า EMD ที่เกิดขึ้นจากการกระทา
ของเขาและบุคคลดังกล่าวต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหาย หรือสูญหายของ EM หรืออุปกรณ์อื่นใดที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของEM108
108

Act 1549The Criminal Procedure Code

71
3.2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ มีการก าหนดค่ าใช้จ่ ายในการใช้อุ ปกรณ์อิ เล็ กทรอนิ กส์
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รั ฐบาลเป็ น

3.2.1.4 หน่วยงานที่ควบคุม
1) หน่วยงานที่มีอานาจในการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็ก
และผู้ เ ยาวชน คื อ ศาลจะสั่ ง ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจสอบทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นระยะเวลาตามที่ศาลกาหนด แต่จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่เหลือของการคุมขัง
2) หน่วยงานที่มีอานาจในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ เจ้าหน้าที่
ตารวจ
3.2.2 ประเทศสิงคโปร์
3.2.2.1 กฎเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศสิ ง คโปร์ มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ บุ ค คลที่ ก ระท า
ความผิดทางอาญา การจับกุมเพื่อประโยชน์แห่งความความสงบและความเรียบร้อยของประชาชน109
Title 4 (c) (7) Any person who tampers with, damages, destroys or loses the
electronic monitoring device or any other device used in relation to the operation of
the electronic monitoring device shall be guilty of an offence and liable to
imprisonment for a term not exceeding three years, and such person shall be liable
to pay for any damage to or loss of the electronic monitoring device or any other
device used in relation to the operation of the electronic monitoring device, and the
court may direct that in default of payment for the damage or loss the person shall
suffer imprisonment for a term not exceeding three years.".
109
Whenever the Minister is satisfied with respect to any person, whether the
person is at large or in custody, that the person has been associated with activities of
a criminal nature, the Minister may, with the consent of the Public Prosecutor —
(a) if he is satisfied that it is necessary that the person be detained in the
interests of public safety, peace and good order, by order under his hand direct that
the person be detained for any period not exceeding 12 months from the date of
the order; or
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บุคคลใดที่มีคาสั่งให้ต้องอยู่ภายในบังคับภายใต้มาตรา 33 (1) (b) (vi) เขาจะ
ยังคงอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งนั้นระหว่างเวลาดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากผู้บัญชาการกองตารวจที่ตนอยู่ในพื้นที่เว้นแต่ได้รับการยกเว้น
ตามกฎข้อ 4 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้110
(b) if he is satisfied that it is necessary that the person be subject to the
supervision of the police, by order direct that the person be subject to the
supervision of the police for any period not exceeding 3 years from the date of the
order.
110
CHAPTER 67, SECTIONS 48(1) Electronic monitoring conditions
3. Any person against whom a supervision order is in force and who is
required to remain indoors under section 33(1)(b)(vi) of the Act shall, unless
exempted under rule 4, comply with the following conditions:
(a)
wear at all times on such part of his body as specified by the Director
or an authorised person such electronic transmitting device as may be issued by the
Director or the authorised person;
(b) allow the Director or an authorised person to enter at any time his
place of residence to install, inspect, maintain, repair or retrieve any electronic
monitoring device;
(c)
allow a telephone line at his place of residence to be connected to
an electronic monitoring device and ensure that ―
(i)
there is no call waiting or call transfer facility attached to the
telephone line; and
(ii)
the telephone line is not connected to any cordless telephone,
telephone answering machine, parallel telephone line, modulator-demodulator unit
or any other equipment that may interfere with the proper functioning of the
electronic monitoring device;
(d) not to disconnect, remove, damage, tamper with or lose the
electronic transmitting device issued to him or the electronic monitoring device
installed at his place of residence or the telephone line connected to the electronic
monitoring device;
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(1) ต้ องสวมใส่ อุ ปกรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ลอดเวลาตามที่ ระบุ ไ ว้อุ ป กรณ์
ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอาจมีขึ้นโดยกรรมการหรือผู้มีอานาจ
(2) อนุญาตให้กรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบอานาจเข้ามาในที่อยู่อาศัย
ของผู้ ที่ต้องสวมอุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตลอดเวลาในการติดตั้งตรวจสอบบารุงรักษาซ่อมแซม
หรือเรียกคืนอุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ
(3) อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่บ้านของผู้ที่ต้องสวมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ
(4) ห้ามถอด ถอด ทาให้เสียหาย ยุ่งเกี่ยวกับหรือ ทาลาย ทาให้สูญเสีย ต่อ
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ อุ ป กรณ์ ต รวจสอบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ติ ด ตั้ ง ในบริ เ วณที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ
สายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์
(5) แจ้ งให้ผู้ อานวยการหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตทราบถึงความผิ ดปกติ
ความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรือ อุปกรณ์ตรวจสอบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2.2.2 สภาพบังคับหากมีการทาผิดเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ ใดฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งหรือข้อจากัด ที่กาหนดโดยในส่วนนี้จะเป็นผู้กระทาความผิดและต้องรับผิดในการ
ลงโทษจาคุกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีและไม่เกิน 3 ปี111

(e)
immediately inform the Director or an authorised person of any
malfunction, damage or loss of the electronic transmitting device or the electronic
monitoring device; and
(f)
respond promptly to any telephone call from the centre set up to
monitor inmates who have been issued with the electronic transmitting device.
111
CHAPTER 33 (3) A person subject to supervision under this Act who
contravenes or fails to comply with any order or restriction imposed on him under
this section shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to
imprisonment for a term of not less than one year and not more than 3 years.
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3.2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีการกาหนดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.2.2.4 หน่วยงานที่ควบคุม
1) หน่วยงานที่มีอานาจในการสั่งให้ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็ก
และผู้เยาวชน คือ การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพิจารณาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เป็นอานาจของศาล
2) หน่วยงานที่มีอานาจในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ บุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจ" หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากกรรมการซึ่ ง "กรรมการ" หมายความว่ า
ผู้อานวยการฝุายสืบสวนคดีอาชญากรรม

3.3 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้กระทาความผิดในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกใหม่ในการจากุมเพื่อแก้ไขปัญหา
ในกระบวนการยุติธรรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัด
การเดิน ทาง เพื่อแก้ไขปั ญหาความเหลื่อมล้ าในสั งคม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ผู้ที่กาลั ง
ถูกดาเนินคดีหรือจาเลยมีการหลบหนีในการดาเนินคดี ความยากจนของผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีเงิน
ประกัน ตัว จึงทาให้ถูกควบคุมตัว และเสี ยโอกาสได้รับการปล่อยชั่ว คราว รวมถึงปริมาณผู้ ต้องขัง
หรือผู้ต้องโทษในเรือนจามีปริมาณมากขึ้นจนเกิดความแออัด112
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีการ
นามาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมี คาพิพากษา หรือปล่ อยตัวชั่วคราว โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม เพื่อนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชั้น
ปล่อยตัว ชั่ว คราว และใช้ในขั้นตอนภายหลังศาลมีคาพิพากษา โดยมีการแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/2 ให้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ภายหลังได้รับโทษจาคุก
มาในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่สังคม และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ ม ประพฤติ พ.ศ.2559 เพื่ อ น าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นขั้ น ตอนการคุ ม ประพฤติ ต าม

112

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของ
บุคคลในการปล่อยชั่วคราว(Electronic Monitoring)
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กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ าคุ ก โดยวิ ธี ก ารอื่ น ที่ ส ามารถจ ากั ด การเดิ น ทาง
และอาณาเขต พ.ศ. 2556

3.3.1 กฎเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.3.1.1 ขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา หรือปล่อยตัวชั่วคราว
1. คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี
กรณีที่ศาลอาจปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีประกัน รวมทั้งหลักประกัน ดังนั้นศาล
อาจสั่งปล่ อยตัว ชั่ว คราว โดยให้ผู้ ต้องหาหรือจาเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือ
หมายเรี ย ก ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 111 แต่ทั้ง นี้ห ากศาลเห็ น ว่ า
มีความเสี่ย งที่ผู้ต้องหาหรื อจ าเลย จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่ออันตราย
ประการอื่น สามารถให้ทาสัญญาประกัน และให้ใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ หรืออาจให้ทาสัญญา
ประกั น และให้ ว างหลั ก ประกั น โดยอาจลดหลั ก ประกั น เหลื อ ไม่ เ กิ น 1 ใน 5 หรื อ ร้ อ ยละ 20
ของเกณฑ์ประกัน หรือศาลอาจไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว และสั่งขังผู้ต้องหาหรือจาเลย (การสั่ง
ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณา)
2. คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรคแรก วางหลั กไว้ว่า
ให้มีประกันตัวและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ในการปล่อยชั่วคราว ดังนั้นศาลจะสั่งปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ จะต้องให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยทาสัญญาประกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้วศาลจะให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยวางหลักประกันด้วย ซึ่งกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลย วางหลักประกันและทาสัญญา
ประกัน ตามเกณฑ์ประกันที่ศาลกาหนดแล้วก็ไม่ต้องใช้ EM
แต่ทั้ง 2 กรณีข้างต้น จะไม่ให้ใช้ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
แม้ผู้นั้นยินยอม เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมี
เหตุสมควรประการอื่น
กรณีจาเลยหรือผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ
ก่ออันตรายประการอื่นศาลอาจไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่ว คราวก็ได้ (กรณีเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะ
พิจารณา)
การสั่งปล่อยชั่วคราวทุกกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
- ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ยินยอมให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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- ที่ พั ก อาศั ย ของผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยไม่ มี สั ญ ญาณที่ รั บ รองระบบอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าของที่พักอาศัยไม่ยินยอมให้ติดอุปกรณ์เสริม
- ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับการแจ้งสิทธิแล้วไม่ประสงค์ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- อาชีพและถิ่ น ที่อยู่อาศัยของผู้ต้องหาหรือจาเลย มีสภาพไม่เหมาะสมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ต้องหาหรือ จาเลยเป็นชาวประมงซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและต้อง
เดินทางออกทะเลตลอดเวลา
การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในกรณีการปล่อยตัวชั่วคราว

คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูง
ไม่เกิน 5 ปี

คดีที่มีอัตราโทษจาคุก
อย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป

หากศาลพิจ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า มี
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
การปล่อยตัวชั่วคราวต้อง
ความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจาเลย
มี ค วามเสี่ ย งที่ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ
มีประกันและจะมี
จะหลบหนี ห รื อ ไปยุ่ ง เหยิ ง กั บ
จ าเลยจะหลบหนี ห รื อ ไปยุ่ ง
หลักประกันหรือไม่ก็ได้
พยานหลักฐานหรือจะไปก่อเหตุ
เหยิงกับ พยานหลั กฐานหรื อ
อันตรายประการอื่น
จะไปก่อเหตุอันตรายประการ
ศาลอาจไม่อนุญาตให้
ศาลอาจปล่อยตัวชั่วคราว
ศาลอาจปล่อยตัวชั่วคราวโดย
ปล่อยตัวชั่วคราว
โดยมีประกันหรืออาจให้ใช้
มีประกันและหลักประกัน และ
EM
ใช้ EM และอาจลด
หลักประกันเหลือไม่เกิน 1 ใน
5 หรือร้อยละ 20 ของเกณฑ์
ประกัน

ศาลอาจปล่อยตัวชั่วคราว
ได้โดยไม่มีประกัน หรือมี
ประกัน

ภาพที่ 3.1 การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในกรณีการปล่อยตัวชั่วคราว
แหล่งที่มา: https://www.tlhr2014.com/?p=9867
3.3.1.2 ขั้นตอนภายหลังศาลมีคาพิพากษา
การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการควบคุมผู้ ต้องโทษตามมาตรา
89/2(3) ได้กาหนดโทษจาคุกขั้นต่าที่ต้องได้รับมาแล้ว 2 กรณี
(1) ได้รับโทษจาคุกมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม สาหรับโทษตามที่ระบุใน
หมายตามคาพิพากษาถึ งที่สุดซึ่งต้องดูตามคาพิพากษาถึงที่สุดที่ออกครั้งแรกไม่ว่าจะมีการลดโทษ
กี่ครั้งก็ตาม
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(2) ได้รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สาหรับจาคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป
หรือจาคุกตลอดชีวิตซึ่งอาจไม่ใช่โทษตามคาพิพากษาถึงที่สุด สามารถใช้ได้กับโทษที่ได้รับล่าสุด
หลักเกณฑ์ในการใช้ EM การใช้มาตรการใหม่นี้จะเน้นไปบุคคลที่จะสามารถ
ขอให้ศาลสั่งให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นบุคคล 4 ประเภท113 ดังนี้
(1) ผู้ซึ่งต้องจาคุกจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจาคุก
(2) ผู้ซึ่งต้องจาคุกจาเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซึ่งพึ่งตนเองมิได้
และขาดผู้อุปการะ
(3) ผู้ซึ่งต้องจาคุกเจ็บปุวยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
(4) ผู้ซึ่งต้องจาคุกมีเหตุควรได้รับการทุเลาการบังคับให้จาคุกด้วยเหตุอื่น ๆ
การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในกรณีภายหลังศาลมีคาพิพากษา

จาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ตามคาพิพากษาถึงที่สุด

ผู้ซึ่งต้องจาคุกจะถึง
อันตรายแก่ชีวิตถ้าต้อง
จาคุก

ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งจ าคุ ก จ าเป็ น ต้ อ งเลี้ ย งดู
บิ ดา มารดา สามีภ ริย า หรือ บุ ต ร
ซึ่งพึ่งตนเองมิได้และขาดผู้อุปการะ

จาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สาหรับจาคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป
หรือจาคุกตลอดชีวิตซึ่งอาจไม่ใช่โทษตามคาพิพากษาถึงที่สุด

ผู้ซึ่งต้องจาคุกเจ็บปุวยและ
ต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้ซึ่งต้องจาคุกมีเหตุควรได้รับการ
ทุเลาการบังคับให้จาคุกด้วยเหตุ
อื่น ๆ

ภาพที่ 3.2 การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในกรณีภายหลังศาลมีคาพิพากษา
3.3.2 ขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติ ปฏิบัติดังนี้
3.3.2.1 ตรวจสอบผู้ ถูกคุมความประพฤติว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ศาลหรือ
เจ้าพนักงานผู้มีอานาจสั่งคุมความประพฤติ
3.3.2.2 ใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดในการติ ด ตามตั ว ผู้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอานาจสั่ง
113

เรื่องเดิม, หน้า 10.
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3.3.2.3 ชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
และสิ ทธิของผู้ ถูกคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมทั้งผลที่จะได้รับจากการ
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
3.3.2.4 แนะนาให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงวิธีการใช้ และแจ้งข้อปฏิบัติ
รวมทั้ ง วิธี ก ารดูแ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ อุ ปกรณ์ อื่ น ใดที่ ใ ช้ ในการติด ตามตัว ผู้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติ
3.3.2.5 แจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงการห้ามดั ดแปลง ทาให้เสียหาย
ทาลาย เคลื่อนย้าย หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติ
3.3.2.6 สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ถูก
คุมความประพฤติที่ข้อมือหรือข้อเท้าของผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือติดอุปกรณ์ดังกล่าวที่ตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติตามรูป แบบหรื อประเภทของการใช้อุปกรณ์นั้นโดยมิชักช้า ภายหลั งศาลหรือเจ้า
พนักงานผู้มีอานาจได้แจ้งให้สานักงานคุมประพฤติดาเนินการคุมความประพฤติโดยการใช้อุปกรณ์
ดังกล่าว
3.3.2.7 ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติตาม 3.3.2.1-3.3.2.6 เป็นเด็กหรือเยาวชน
จะต้องมีบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแล
เด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็ก หรือเยาวชนร้องขอ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย
3.3.3 สภาพบังคับหากมีการทาผิดเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยในมาตรา 117 วรรคสองที่แก้ไขใหม่ได้กาหนดบทสันนิษฐานไว้ด้วยว่า “ในกรณีที่
มี ค าสั่ ง ให้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดตามมาตรา 108 วรรคสามกั บ ผู้ ต้ อ งหา
หรื อ จ าเลยใด ถ้ า ปรากฏว่ า อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วถู ก ทาลาย หรื อท าให้ ใ ช้ ก ารไม่ ไ ด้ ไ ม่ ว่ าโดยวิ ธี ใ ดให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี”
การหลบหนีในกรณีการให้ประกันตัวหากจาเลยหลบหนีศาลก็จะออกหมายจับ สาหรับ
กรณีศาลให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราวจาเลยแล้ว หากจาเลยหลบหนีศาลก็ต้อง
ออกหมายจับในทันทีเช่นกัน เพราะถือว่าการให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราวก็เป็น
การประกันประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน114
114

ปาลิดา มณีโชติ.(2559) ปัญหาการนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการปล่อย
ชั่วคราวจาเลยชั้นพิจารณาคดีของศาล. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

79
3.3.4 ค่าใช้จ่ายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2558 มาตรา 7“กาหนดให้เมื่อครบสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะรัฐมนตรี
จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์
อื่นใดตามมาตรา 108 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คณะรั ฐมนตรีเห็ นสมควรให้ เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้
อุปกรณ์ดังกล่าว ให้กาหนดอัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งต้องมีข้อยกเว้นในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชาระด้วย” ดังนั้นในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในช่วงแรก
ศาลต้องเป็นรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย ในส่วนนี้ให้จาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีไปก่อน สาหรับ
จาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ให้ชาระค่าใช้จ่ายตามปกติ115
3.3.5 หน่วยงานที่ควบคุม
3.3.5.1 หน่วยงานที่มีอานาจในการสั่งการในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ศาล
ซึ่งตามนิยามของคาว่า ผู้ถูกจากัด หมายความว่า ผู้ซึ่งศาลมีคาสั่งให้จาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถ
จากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้นั้น
3.3.5.2 หน่วยงานที่มีอานาจในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชน
คือ พนักงานคุมประพฤติ
3.3.6 การถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ พนั กงานคุมประพฤติถอดอุ ปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ห รืออุปกรณ์อื่นใดที่ ใช้ในการ
ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
3.3.6.1 ครบกาหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
3.3.6.2 ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอานาจสั่งเพิกถอนการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
3.3.6.3 เหตุอื่นใดที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอานาจสั่งตามที่เห็นสมควร การถอด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ให้เป็นไปตามรูปแบบหรือประเภทของการใช้อุปกรณ์นั้น
และเมื่ อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ท าการถอดอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดแล้ ว ให้
ตรวจสอบการชารุดและจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว
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3.3.6.4 เมื่ อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ถ อดอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติโดยมิชักช้า
(1) ผู้ถูกคุมความประพฤติเจ็บปุวยรุนแรง
(2) ผู้ถูกคุมความประพฤติประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือได้รับอันตรายสาหัส

3.4 บทสรุปการเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ประเทศที่ มี ก ารน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการติ ด ตามผู้ ที่ มี
การกระทาความผิดทางอาญา ซึ่งในแต่ละประเทศที่ได้ทาการศึกษานั้นมีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้นั้น เป็นมาตรการในการจับกุมวิธีใหม่ที่มุ่งที่จะแก้ฟื้นฟูผู้กระทาความผิดแทนการทาการลงโทษ
เพื่อแก้แคนให้ผู้กระทาความผิดทางอาญาให้รับผิดที่ร้ายแรงจากการที่ตนได้กระทาความผิดทางอาญา
รวมถึงเป็นการลดปัญหานักโทษล้นคุก ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการใช้ อุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นแต่ ล ะประเทศนั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ของกฎเกณฑ์ หลั ก การ การใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ส าหรั บ ผู้ กระทาความผิ ดทางอาญา จากการศึ กษาสามารถแบ่งกลุ่ มประเทศที่ใ ช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทาความผิดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งเป็นประเทศที่มี
การใช้กฎหมายในการใช้ EM สาหรับเด็กและเยาวชนไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ มลรัฐฟลอริด้า (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) และประเทศอังกฤษ กลุ่มที่สองเป็น ประเทศที่ไม่มีการใช้กฎหมายในการใช้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย
สาหรับประเทศที่มีการใช้กฎหมายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) สาหรับเด็กและ
เยาวชนไว้ โ ดยเฉพาะ ได้ มี ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ ก ารใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ มี ก ารก าหนด
ฐานความผิดไว้โดยชัดเจนในการกระทาความผิดที่เกิดจากการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
ในมลรั ฐ ฟลอริ ด้า(ประเทศสหรัฐ อเมริกา) ได้ นาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้ กระทา
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ชั้นปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งการนามาใช้
ในขั้น ตอนนี้ ไม่ได้ใช้ เพื่อการลงโทษ เนื่องจากศาลยังไม่ไ ด้มีการพิพากษาว่า กระทาความผิ ดและ
ควรได้รับโทษ และนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้ นตอนภายหลังศาลมีคาพิพากษา โดยใช้แทน
การคุมประพฤติ ซึ่งการนามาใช้ในขั้ นตอนนี้จะใช้ในสถานะโทษ เนื่องจากศาลได้มีคาพิพากษาว่า
เด็กและเยาวชนกระทาความผิด ตามกฎหมายและได้มีการกาหนดโทษที่จะต้องได้รับ กฎหมายได้ใช้
กับฐานความผิด คือ ความผิ ดทางเพศ การประทุษร้ายทางเพศ การล่วงประเวณีและการกระทา
อนาจารต่อบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 16 ปี ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การค้ามนุษย์
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การพิจารณาให้ใช้ EM ได้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว และขั้นตอน
หลังมีคาพิพากษาศาล และถ้าบุคคลใดได้ถูกสั่งให้ใช้ EM ในการติดตามแทนการจับกุมผู้ใดฝุาฝืนโดย
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือฝุาฝืนคาสั่ง ถือว่าเป็นอาชญากรรมในระดับที่สาม
843.23(3) เสียค่าปรับ หรือจาคุก เมื่อมีการติด EM จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดโดยคานึงถึงฐานะ
ของบุ คคลในการที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการจับกุม โดยผู้ ที่มีอานาจในการสั่ งในการติด อุปกรณ์
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ เ ป็ น อานาจองศาล โดยหน่ว ยงานที่เป็ นคนดู แลความเรียบร้ อย คือ เจ้าหน้ าที่คุ ม
ประพฤติ
จะเห็นได้ว่าการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนของมลรัฐฟลอริด้า มีความ
คุ้มค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสั งคม ด้านเศรษฐกิจ คือ ลดประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐ มีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 4.60 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้กระทาความผิดต่อวัน เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
41.92 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อผู้กระทาความผิดต่อวันในการจาคุก และยังช่วยลดจานวนผู้ต้องขังจึง
สามารถแก้ไขปั ญหาความแออัดในเรือนจา ด้านสังคม คือ เด็กและเยาวชนไม่กระทาความผิดซ้า
และสามารถกลับเข้าอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
ประเทศอั ง กฤษมี ก ารน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ดที่ เ ป็ น
เด็ ก และเยาวชน โดยมี ก ารตราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ โ ดยเฉพาะ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารน าอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ชั้นปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งการนามาใช้ในขั้นตอนนี้
จะใช้ในลักษณะไม่ใช่โทษ เนื่ องจากศาลยังไม่ได้มีคาพิพากษาว่าเด็กและเยาวชนได้ กระทาความผิด
และควรได้ รั บ การลงโทษ และในขั้ น ตอนภายหลั ง ศาลมี ค าพิ พ ากษา โดยใช้ แ ทนการกั ก ขั ง
ใช้ แ ทนค่ า ปรั บ และใช้ แ ทนการลงโทษจ าคุ ก ซึ่ ง การน ามาใช้ ใ นขั้ น ตอนนี้ จ ะมี ส ถานะเป็ น โทษ
เนื่องจากศาลได้มีคาพิพากษาว่าเด็กและเยาวชนได้กระทาความผิดตามกฎหมายและกาหนดโทษที่
จะต้องได้รับ โดยได้ใช้กับฐานความผิด คือ กระทาความผิดร้ายแรง หรือความผิดที่เกี่ยวกับเพศ หรือ
ความผิ ดที่ มีโ ทษเช่น เดีย วกับ ผู้ ใหญ่ ซึ่ง มีโ ทษจาคุก 14 ปี ห รือมากกว่า หรือ การกระท าความผิ ด
ครั้งแรก หรือมากกว่าในความผิดที่มีโทษจาคุกกับความผิดอื่นที่มี โทษจาคุกได้ทาขึ้นในขณะถูกจาคุก
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนค่าปรับ และในการพิจารณาให้ใช้ EM ได้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคา
พิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว และขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล และหากบุคคลใดได้ถูกสั่งให้ใช้ EM
ในการติดตามแทนการจับกุมผู้ใดฝุาฝืนโดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือฝุาฝืน
ค าสั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนใบอนุ ญ าต และเรี ย กบุ ค คลนั้ น เข้ า จ าคุ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด โดยค่ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ 13.14 ปอนด์ต่อวัน โดยผู้ที่มีอานาจในการสั่งในการติด EM เป็นอานาจของศาล
ในการใช้ดุลพินิจในการสั่ง โดยหน่วยงานที่เป็นคนดูแลความเรียบร้อย คือ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
จากการศึกษาพบว่า การนาอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์มาใช้ มีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านเศรษฐกิจ คือ รัฐเป็นผู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าดาเนินการกับเด็กและเยาวชนที่ กระทา
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ความผิดเป็นค่าใช้จ่ายที่มีจานวนมาก แต่นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทาให้รัฐสามารถประหยัดงบลง
ได้ ค่าตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์มี ค่าใช้จ่าย13.14 ปอนด์ ต่อวัน สาหรับผู้กระทาความผิดแต่ละราย
ด้านสั งคม คือ เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ได้อย่างปกติ และไม่มีการกระทาความผิ ดซ้า
เนื่องจากลดความเสี่ยงที่จะเรียนรู้เทคนิคอาชญากรรมในเรือนจา
จะเห็ น ได้ ว่า ในมลรั ฐ ฟลอริ ด้ า ประเทศอเมริ กาและประเทศอั ง กฤษได้ มีก ารน าอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนกัน คือ ใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว และขั้นตอน
หลั ง มี ค าพิ พ ากษาศาล และมี ก ารก าหนดกฎหมายเฉพาะ หากมี ก ารฝุ า ฝื น ก็ จ ะมี ก ารจ าคุ ก
และหน่วยงานที่ควบคุม มีอานาจในการสั่งการคือศาล ผู้ดูแลติดตามคือ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
ในความแตกต่ า งส าหรั บ เก็ บ ค่ า บริ ก ารในการใช้ ง านอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค่ า ใช้ จ่ า ย
มลรัฐฟลอริด้า อาจมีการยกเว้นไม่คิดค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยคานึงถึงฐานะของบุคคล
แต่ในอังกฤษ สถาบันดูแลผู้กระทาความผิดที่เป็นเยาวชน (Young Offender Institute) 206,000
ปอนด์ เฉลี่ยในทุกที่พัก 13.14 ปอนด์ต่อวันสาหรับผู้กระทาความผิดแต่ละราย ซึ่งสามารถสรุปตาม
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3.1 สรุปการเปรียบเทียบประเทศที่มีการใช้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชน
หลักการ
1. ขั้นตอนในการใช้
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ประเทศที่ใช้ EM สาหรับเด็กและเยาวชน
ฟลอริด้า(อเมริกา)
อังกฤษ
 ขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา
 ขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิ พากษา
ปล่อยตัวชั่วคราว
ปล่อยตัวชั่วคราว
 ขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล เด็กหรือเยาวชนจะต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป
หรือ
-ความผิดทางเพศ
-กระทาความผิดร้ายแรง
-การประทุษร้ายทางเพศ
-การล่วงประเวณีและการกระทาอนาจาร -ความผิดที่เกี่ยวกับเพศ
-ความผิดที่มีโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ซึ่งมี
ต่อบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 16 ปี
โทษจาคุก 14 ปีหรือมากกว่า หรือ
-ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
-การกระทาความผิดครั้งแรกหรือมากกว่า
-การค้ามนุษย์
ในความผิดที่มีโทษจาคุกกับความผิดอื่นที่
มีโทษจาคุกได้ทาขึ้นในขณะถูกจาคุกอยู่
 ขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล

2. สภาพบั ง คั บ หากมี บุ ค ค ล ที่ ฝุ า ฝื น ใ น ข้ อ นี้ ถื อ ว่ า เ ป็ น ให้เพิกถอนใบอนุญาต และเรียกบุคคลนั้น
การทาผิดเงื่อนไข อาชญากรรมในระดับที่สาม 843.23(3) เข้าจาคุก
เสียค่าปรับ หรือจาคุก
3. ค่าใช้จ่ายในการนา เก็บค่าบริการในการใช้งานอุปกรณ์
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการยกเว้นไม่คิด
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด

สถาบั น ดู แ ลผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ เ ป็ น
เยาวชน (Young Offender Institute)
206,000 ปอนด์ เฉลี่ยในทุกที่พัก 13.14
ปอนด์ต่อวันสาหรับผู้กระทาความผิดแต่
ละราย

4. หน่วยงานที่ควบคุม มีอานาจในการสั่งการ : ศาล
มีอานาจในการสั่งการ : ศาล
มีอานาจในการใช้ : เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ มีอานาจในการใช้ : เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ

สาหรับประเทศที่มีการใช้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
การทั่วไป ได้มีการกาหนดกฎเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการกาหนดให้ใช้กับบุคคลทั่วไป
ในกรณีประเทศ มาเลเซีย ได้มีการใช้ EM ในความผิด คือ การก่อการร้าย อาชญากรรมรุนแรง
อาชญากรรมทรัพย์สิน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และในการพิจารณาให้ใช้ EM ได้ใน
ขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล และหากบุคคลใดได้ถูกสั่งให้ใช้ EM ในการติดตามแทนการจับกุมผู้ใด
ฝุาฝืนโดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือฝุาฝืนคาสั่ง ให้จาคุกไม่เกิน 3 ปี และ
บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ในส่วนค่าใช้จ่ายในการใช้ EM ไม่ได้มี
การกาหนดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ไว้ โดยผู้ที่มีอานาจในการสั่งในการติด EM เป็นอานาจองศาล
ในการใช้ดุลพินิจในการสั่ง โดยหน่วยงานที่เป็นคนดูแลความเรียบร้อย คือ เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ ได้มีการใช้ EM ในความผิดที่เป็นการกระทาความผิดทางอาญา
ซึ่งได้มีการนามาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว และขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล
หากบุคคลใดได้ถูกสั่งให้ใช้ EM ในการติดตามแทนการจับกุมผู้ใดฝุาฝืนโดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือฝุาฝืนคาสั่ง จะมีคาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต และเรียกบุคคลนั้นเข้าจาคุก
สาหรับค่าใช้จ่ายในการใช้ EM ไม่ได้มีการกาหนดค่าใช้จ่ายไว้ โดยผู้ที่มีอานาจในการสั่งในการติด EM
เป็ น อ านาจองศาลในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการสั่ ง ส่ ว นหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น คนดู แ ลความเรี ย บร้ อ ย
คือ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
ในกรณีประเทศไทย ได้มีการใช้ EM ในกรณีผู้ซึ่งต้องจาคุกจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจาคุก
ผู้ซึ่งต้องจาคุกจาเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ และขาดผู้อุปการะ
ผู้ซึ่งต้องจาคุกเจ็บปุวยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และผู้ซึ่งต้องจาคุกมีเหตุควรได้รับการ
ทุเลาการบังคับให้จาคุกด้วยเหตุอื่น ๆ ซึ่งได้มีการมาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัว
ชั่วคราว ขั้นตอนหลังมีคาพิพากษาศาล หากบุคคลใดได้ถูกสั่งให้ใช้ EM ในการติดตามแทนการจับกุม
ผู้ ใ ดฝุ า ฝื น โดยการแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง ท าลาย ท าให้ เ สี ย หาย หรื อ ฝุ า ฝื น ค าสั่ ง จะมี ก าร
ออกหมายจับทันที สาหรับค่าใช้จ่ายในการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงแรกศาลต้องเป็นรับภาระ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้จาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีไปก่อน สาหรับจาเลยที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีก็ให้ชาระค่าใช้จ่ายตามปกติโดยผู้ที่มีอานาจในการสั่งในการติด EM เป็นอานาจของศาล
ในการใช้ดุลพินิจในการสั่งส่วนหน่วยงานที่เป็นคนดูแลความเรียบร้อย คือ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
จะเห็ น ได้ ว่า ในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิ งคโปร์ และประเทศไทยได้มีการนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนกัน คือ ไม่มีกฎหมายที่กาหนดให้ใช้เฉพาะเด็กและเยาวชน ในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กับบุคคลซึ่งใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว และขั้นตอนหลังมีคา
พิพากษาศาล หากมีการฝุาฝืนก็จะมีการจาคุก ในส่วนของสภาพบังคับหากเกิดการฝุาฝืนคาสั่งมี
ความค่ อ นข้ า งคล้ า ยกั น โดยหากฝุ า ฝื น จะให้ มี ก ารจ าคุ ก แต่ ต่ า งกั น ที่ อั ต ราโท ษในการจ าคุ ก
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และหน่ ว ยงานที่ควบคุ ม มีอานาจในการสั่ งการคือศาล ผู้ ดู แลติดตาม คือ เจ้าหน้าที่คุม ประพฤติ
ในความแตกต่างสาหรับเงื่อนไขในการใช้ EM การเก็บค่าบริการในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จ่ายประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ไม่มีการกาหนดค่าใช้จ่ายไว้ แต่ในประเทศไทยใน
ช่วงแรกศาลต้องเป็นรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้จาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีไปก่อน
สาหรับจาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ให้ชาระค่าใช้จ่ายตามปกติ ซึ่งสามารถสรุปตามตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 สรุปการเปรียบเทียบประเทศที่มีการใช้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทั่วไป
หลักการ

ประเทศที่ใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็นการทั่วไป
มาเลเซีย
สิงคโปร์

 ขั้นตอนก่อ นศาลมี
ค า พิ พ ากษา ป ล่ อ ยตั ว
ชั่วคราว
- คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่าง
สูงไม่เกิน 5 ปี
- คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่าง
สูงเกิน 5 ปีขึ้นไป
 ขั้ น ตอนหลั ง มี ค า
พิพากษาศาล
- ผู้ ซึ่ ง ต้ อ ง จ า คุ ก จ ะ ถึ ง
อั น ต รา ยแก่ ชี วิ ตถ้ า ต้ อ ง
จาคุก
- ผู้ซึ่งต้ องจาคุกจาเป็ นต้ อง
เลี ย้ งดู บิ ด า มารดา สามี
ภริ ยา หรื อบุตร ซึ่งพึ่งตนเอง
มิได้ และขาดผู้อปุ การะ
- ผู้ซงึ่ ต้ องจาคุกเจ็บป่ วยและ
ต้ องได้ รั บ การรั ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
 - ผู้ซึ่ง ต้ อ งจ าคุก มี
เหตุ ค วรได้ รั บ การทุ เ ลา
การบัง คับ ให้ จ าคุ ก ด้ วย
เหตุอื่น ๆ
2. สภาพบังคับ จ า คุ กไ ม่ เกิ น 3 ปี แ ล ะบุ ค ค ล จาคุกเป็นเวลาอย่างน้อย ออกหมายจับทันที
หากมีการทา
ดั ง ก ล่ า ว ต้ อ ง รั บ ผิ ด แ ล ะ ช ด ใ ช้ 1 ปีและไม่เกิน 3 ปี
ผิดเงื่อนไข
ค่าเสียหาย
1. ขั้นตอนในการ
ใช้อุปกรณ์
อิเล็ก
ทรอนิกส์

 ขั้นตอนหลังมีคาพิพากษา
ศาล
- การก่อการร้าย
- อาชญากรรมรุนแรง
- อาชญากรรมทรัพย์สิน
- อาชญากรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับยาเสพติด

 ขั้ น ต อ น ก่ อ น
ศ า ล มี ค า พิ พ า ก ษ า
ปล่อยตัวชั่วคราว
 ขั้นตอนหลังมี
คาพิพากษาศาล
- การกระทา
ค ว า ม ผิ ด ท า ง
อาญา

ไทย
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หลักการ

ประเทศที่ใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็นการทั่วไป
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ไทย
3.ค่าใช้จ่ายใน รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
ในเรื่ อ งภาระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การนาอุปกรณ์
ช่วงแรกศาลต้องเป็นรับภาระ
อิเล็ก
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้
ทรอนิกส์มาใช้
จาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ไม่ดีไปก่อน สาหรับจาเลยที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ให้
ชาระค่าใช้จ่ายตามปกติ
4. หน่วยงานที่ มีอานาจในการสั่งการ : ศาล
มีอานาจในการสั่งการ : มีอานาจในการสั่งการ : ศาล
ควบคุม
มีอานาจในการใช้ :เจ้าหน้าที่
ศาล
มี อ า น า จ ใ น ก า ร ใ ช้ :เ จ้ า
ตารวจ
มี อ า น า จ ใ น ก า ร ใ ช้ : พนักงานคุมประพฤติ
ผู้อานวยการฝุ ายสืบ สวน
คดีอาชญากรรม

ตารางที่ 3.3 สรุปการเปรียบเทียบประเทศที่มีการใช้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลักการ

ประเทศที่ใช้ EM เป็นการเฉพาะสาหรับเด็กและ
เยาวชน
ฟลอริด้า(อเมริกา)
อังกฤษ
1 . ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ใ ช้ - ขั้นตอนก่อนศาลมีคา - ขั้นตอนก่อนศาลมีคา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พิพากษาปล่อยตัว
พิพากษาปล่อยตัว
ชั่วคราว
ชั่วคราว
- ขั้นตอนหลังมีคา
- ขั้นตอนหลังมีคา
พิพากษาศาล
พิพากษาศาล
2.สภาพบังคับหากมีการ บุคคลที่ฝุาฝืนในข้อนี้ถือ
ทาผิดเงื่อนไข
ว่า เป็ น อาชญากรรมใน
ระดับที่สาม 843.23 (3)
เสียค่าปรับ หรือจาคุก
3.ค่ า ใช้ จ่ า ยในการน า เก็บค่าบริการในการใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ งานอุปกรณ์
มาใช้
อิเล็กทรอนิกส์ กรมอาจ
มีการยกเว้นไม่คิด

ประเทศที่ใช้ EM เป็นการทั่วไป
มาเลเซีย
- ขั้นตอนก่อนศาลมีคา
พิพากษาปล่อยตัว
ชั่วคราว
- ขั้นตอนหลังมีคา
พิพากษาศาล

สิงคโปร์
- ขั้นตอนก่อนศาลมีคา
พิพากษาปล่อยตัว
ชั่วคราว
- ขั้นตอนหลังมีคา
พิพากษาศาล

ไทย
- ขั้นตอนก่อนศาลมี
คาพิพากษาปล่อยตัว
ชั่วคราว
- ขั้นตอนหลังมีคา
พิพากษาศาล

ให้ เพิ กถอนใบอนุ ญาต จาคุกไม่เกิน 3 ปี และ จาคุกเป็นเวลาอย่างน้อย ออกหมายจับทันที
และเรียกบุคคลนั้นเข้า บุคคลดังกล่าวต้องรับผิด 1 ปีและไม่เกิน 3 ปี
จาคุก
และชดใช้ค่าเสียหาย
สถาบันดูแลผู้กระทา
ความผิดที่เป็นเยาวชน
(Young Offender
Institute) 206,000

รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ

รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ

ในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายใน
ช่ วงแรกศาลต้ องเป็ น
รับภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย
ในส่ วนนี้ ให้ จ าเลยที่ มี
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หลักการ

4.หน่วยงานที่ควบคุม

ประเทศที่ใช้ EM เป็นการเฉพาะสาหรับเด็กและ
เยาวชน
ค่าบริการบางส่วนหรือ ปอนด์ เฉลี่ยในทุกที่พัก
ทั้งหมด
13.14 ปอนด์ต่อวัน
สาหรับผู้กระทาความผิด
แต่ละราย

มีอานาจในการสั่งการ :
ศาล
มี อ านาจในการใช้ :
เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ

มีอานาจในการสั่งการ :
ศาล
มี อ านาจในการใช้ :
เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ

ประเทศที่ใช้ EM เป็นการทั่วไป

มีอานาจในการสั่งการ :
ศาล
มีอานาจในการใช้ :
เจ้าหน้าที่ตารวจ

ฐานะทางเศรษฐกิจที่
ไม่ ดี ไ ปก่ อ น ส าหรั บ
จ าเลยที่ มี ฐ านะทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ดี ก็ ใ ห้
ช า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ตามปกติ
มีอานาจในการสั่งการ : มีอานาจในการสั่ง
ศาล
การ : ศาล
มี อ า น า จ ใ น ก า ร ใ ช้ : มี อ านาจในการใช้ :
ผู้อานวยการฝุายสืบสวน เ จ้ า พ นั ก ง า น คุ ม
คดีอาชญากรรม
ประพฤติ
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บทที่ 4
วิเคราะห์บทกฎหมายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้กระทาความผิดทาง
อาญาสาหรับเด็กและเยาวชนในกฎหมายไทย
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของไทยได้ มี ก ารน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ น
การติ ด ตามผู้ ก ระท าความผิ ด แทนการจั บ กุ ม ซึ่ ง ยั ง คงมี ป ระเด็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็ กทรอนิ กส์ ห ลายประการดังเช่น การนามาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษาหรื อปลอยตัว
ชั่ว คราวตามมาตรา108 วรรคสาม และขั้นตอนภายหลังศาลมีคาพิพากษาตามมาตรา 89/2 (3)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุก
โดยวิธี การอื่ น ที่ ส ามารถจ ากัด การเดิ นทางและอาณาเขต พ.ศ.2556 ซึ่ง อุป กรณ์อิ เล็ กทรอนิก ส์
เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่น ามาใช้ในประเทศไทย ยั งไม่มีการกาหนดหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่เหมาะสม
ในการใช้กับเด็กและเยาวชน ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับหากมีการทาผิดเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาค่าใช้จ่าย ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายจากการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์
มากับ เด็กและเยาวชน วิเคราะห์ ข้อดี และข้อเสี ยในการใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มากับเด็กและ
เยาวชน ดังจะกล่าวต่อไปนี้

4.1 ปัญหากฎหมายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
ปัญหากฎหมายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน มีประเด็นปัญหาที่
ต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ปัญหาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนก่อนศาลมี
คาพิพากษาตามมาตรา 108 วรรคสาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งสามารถแยก
ออกเป็น 2 กรณี (1) ปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาล ในกรณีการปล่อยตัวชั่วคราว (2) ปัญหาในการใช้
กฎหมาย มาตรา 108 วรรคสามส่วนท้าย และประเด็นที่สอง ปัญหาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา 89/2(3) ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา ประกอบกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
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4.1.1 ปัญหาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ตามมาตรา
108 วรรคสาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการพิ จ ารณาการใช้ อุป กรณ์อิ เล็ กทรอนิก ส์ ใ นขั้ นตอนก่อ นศาลมีค าพิ พากษา
มีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ
(1) ปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาล ในกรณีการปล่อยตัวชั่วคราว มาตรา 108 วรรคสาม
บัญญัติว่า “ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือศาลจะ
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอม
จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบ หรือจากัดการเดิน ทาง
ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้
ทั้งนี้ เพื่อปู องกัน การหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือ ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้ น
แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิ บแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ”
พบว่า การปล่อยตัวชั่วคราวกฎหมายได้กาหนดให้เป็นดุลพินิจของศาล ศาลที่มีอานาจสั่งปล่อยตัว
ชั่วคราวสามารถอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว หรือศาล
จะกาหนดเงื่อนไขเกี่ย วกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่ว คราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้น
ยิ น ยอมจะสั่ ง ให้ ใ ช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดที่ ส ามารถใช้ ต รวจสอบ หรื อ จ ากั ด
การเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้
ทั้งนี้ เพื่อปู องกัน การหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือ ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้ น
ซึ่ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ศ าลมี การใช้ ดุล พิ นิจ ในการกลั่ นกรองอย่ า งกว้ างขวาง เพื่อ มุ้ งเน้ นด้ า น
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ในการใช้ดุลพินิจนั้นเป็นการใช้ตามอาเภอใจเปิดโอกาส
ในการกลั่นกรองอย่างกว้างขวางเพื่อมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพ การใช้ดุลพินิจนั้นหากใช้ตามอาเภอใจ
ปราศจากเหตุผลไม่มีการควบคุมตรวจสอบก็อาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นได้ 116 เช่น คดีที่มีความ
ร้ายแรง และจาเลยมีแนวโน้มที่จะหลบหนีสูง หรือพฤติการณ์ในการกระทาความผิดมีลักษณะรุนแรง
กระทบกระเทือนต่ อประชาชนส่วนรวม เช่น คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนและโดยทารุณ
โหดร้าย ศาลก็จะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แต่คดีบางส่วนเป็นคดีที่มีโทษไม่สูงมาก และพฤติการณ์
ในการกระทาความผิดก็ไม่ได้มีลักษณะรุนแรง แต่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาให้ศาลไม่มั่นใจว่าผู้ต้องหาหรือ
116

สุรินทร์ มากชูชิต . ระบบปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา ศึกษาการใช้หลักประกันใน
คดีอาญา. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. สาขากฎหมายอาญา. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2555)
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จาเลยจะหลบหนีหรือไม่ เพราะข้อมูลที่เสนอต่อผู้พิพากษามีไม่เพียงพอ หากมีการรวบรวมข้อมูลที่
เพียงพอศาลก็อาจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาจกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
เพื่อปูองกันการหลบหนี117
(2) ปัญหาในการใช้กฎหมาย มาตรา 108 วรรคสามส่วนท้าย “แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้น ยินยอม จะสั่งให้ ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์
ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ” พบว่าในการขอใช้อุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ บุ ค คลที่ มี อ ายุ ไ ม่ ถึ ง 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ แม้ บุ ค คลที่ ข อปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว
ให้ ค วามยิ น ยอมในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ต่ ก ฎหมายไม่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลนั้ น สามารถ
ขอปล่อยตัวชั่วคราวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่จากการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ฉบับที่ 30 ในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราว
ได้มีหลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมให้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดยให้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการติดตามตัวผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราวสาหรับกรณี
ที่ผู้นั้นยินยอม 118 แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควร
จะเห็นว่าเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 108 วรรคสามเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ เจ้ าพนั ก งานซึ่ งมีอานาจสั่ งให้ ป ล่ อยตัว ชั่ ว คราว หรือศาลสั่ งให้ ใช้ อุปกรณ์อิ เล็ กทรอนิกส์ หรื อ
การจากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อปูองกัน การหลบหนีในกรณีผู้นั้นยินยอม แต่ใน
กรณีบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ศาลจะไม่อนุญาต จึงเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจาก
ผู้เขียนเห็นว่าหากบุคคลบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี การการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นทางเลือก
หนึ่งในการขอประกันตัวเพื่อปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการลิดรอนเสรีภาพน้อยกว่าการที่
จะต้องส่งเด็กและเยาวชนไปสถานพินิจ
เมื่อพิจารณาปั ญหา (1) และ (2) ข้างต้น หากมีการนามาใช้กับเด็กและเยาวชน
ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามเหมาะสมเนื่ อ งจากเด็ ก และเยาวชนเป็ น อนาคตของชาติ ค วรมี วิ ธี ก าร
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วรัทยา สุริยา, สหกรณ์ อึ้งเจริญวงค์ และคณะ, วิเคราะห์เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การ
ปล่อยชั่วคราว โดยใช้กาไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring), ผลงานสัมมนาวิชาการนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 17
กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2559
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สภานิติบัญญัติ, แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
(ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับ
คดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ คาสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว), ร่างวาระหนึ่ง หน้า 1.
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กาหนดการลงโทษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูให้กลับเข้าอยู่ในสังคมอย่าง
ปกติซึ่งทางเลือกในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เด็กจะไม่ต้องไปอยู่ในสถานพินิจ และไม่ต้องเรียนรู้การก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
ในทางกฎหมายการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนเป็นหลักประกันตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ว่าเด็กจะไม่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การจับกุม กักขัง หรือจาคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนจะช่วยให้
เด็กถูกลิดรอนเสรีภาพน้อยที่สุดและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จะเห็นได้ว่าจากเดิมที่ต้องจับตัว
เด็ ก และเยาวชนจะต้ อ งน าตั ว ส่ ง ไปยั ง สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน หากใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะอยู่กับครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างปกติ
เมื่อพิจารณากฎหมายของต่างประเทศ ที่ได้มีการกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ผู้เขียนเห็น
ว่ า ควรมี ก ารน ามาปรั บ ใช้ กั บ ประเทศไทย คื อ มล รั ฐ ฟลอริ ด้ า ประเทศอเมริ ก า ซึ่ ง ได้ มี
การกาหนดให้ใช้ EM กับเด็กและเยาวชน เมื่อพิจารณาในโดยมีกาหนดให้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ชั้นปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งสถานะทางกฎหมายของการนามาใช้
ในขั้น ตอนนี้ จ ะใช้ในลั กษณะไม่ใช่โ ทษ เนื่องจากยังไม่มีคาพิพากษาว่าเด็กและเยาวชนได้กระทา
ความผิดและควรได้รับการลงโทษ
ในส่ ว นของประเทศอั ง กฤษก็ มี ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ ส าหรั บ เด็ ก เช่ น กั น โดยมี ก ารตรา
เป็ น พระราชบั ญญัติโ ดยเฉพาะ โดยมีการใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ส าหรับเด็กและเยาวชน
โดยผู้เขียนมีความเห็นด้วยทั้งในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว ได้มีการกาหนดอายุ
2 ปีขึ้นไป หรือมีการกระทาความผิดร้ายแรง หรือความผิดที่เกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ ซึ่งมีโ ทษจ าคุก 14 ปี หรื อมากว่า หรือหากเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก ซึ่งเป็นการที่
กฎหมายให้การคุ้มครองในกระบวนการพิจารณาสาหรับเด็กและเยาวชน
ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีการจากัดขอบเขตของการใช้ดุลพินิจและต้องสามารถควบคุม
และตรวจสอบได้หากมีการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับจาเลย จึงควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใน
การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ศ าลทุ ก ศาลปฏิ บั ติ ไ ปในทางเดี ย วกั น จึ ง ควรมี
การพิจารณาเพื่อจัดกลุ่มคดีที่มีความเหมาะสมในการนากาไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ควรจะต้องมีการจาแนกให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การนากาไลอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวสาหรั บเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบมิให้เกิด
การหลบหนี
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4.1.2 ปัญหาการอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 89/2(3) ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประกอบกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุก
โดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
ในการพิจารณาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนภายหลังศาลมีคาพิพากษา
มีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ ปัญหาการใช้กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จะต้องเป็นบุคคลที่ถูกจาคุกมาก่อนแล้ว และต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี หรือเป็นบุคคลที่มี
ความจาเป็นตามกฎกระทรวงจึงจะสามารถขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 89/2 ให้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ภายหลังได้รับโทษจาคุกมา
ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่สังคม เพื่อนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
ขั้นตอนการคุมประพฤติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถ
จ ากัดการเดิน ทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 การนาอุปกรณ์ อิเล็ ก ทรอนิก ส์ มาใช้ ในการควบคุ ม
ผู้ต้องโทษตามมาตรา 89/2(3) ได้กาหนดโทษจาคุกขั้นต่าที่ต้องได้รับมาแล้ว 2 กรณี
(1) ได้รั บ โทษจ าคุกมาแล้ ว ไม่น้อ ยกว่า หนึ่งในสาม ส าหรับโทษตามที่ระบุ ในหมายตาม
คาพิพากษาถึงที่สุดซึ่งต้องดูตามคาพิพากษาที่ถึงที่สุดที่ออกครั้งแรกไม่ว่าจะมีการลดโทษกี่ครั้งก็ตาม
(2) ได้รับโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สาหรับจาคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป หรือจาคุก
ตลอดชีวิตซึ่งอาจไม่ใช่โทษตามคาพิพากษาถึงที่สุด สามารถใช้ได้กับโทษที่ได้รับล่าสุด
ทั้ง (1) (2) จะสามารถขอใช้ EM จะเน้นไปบุคคลที่จะสามารถขอให้ศาลสั่งให้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นบุคคล 4 ประเภท ดังนี้
(1) ผู้ซึ่งต้องจาคุกจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจาคุก
(2) ผู้ซึ่งต้องจาคุกจาเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซึ่งพึ่งตนเองมิได้และ
ขาดผู้อุปการะ
(3) ผู้ซึ่งต้องจาคุกเจ็บปุวยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
(4) ผู้ซึ่งต้องจาคุกมีเหตุควรได้รับการทุเลาการบังคับให้จาคุกด้วยเหตุอื่น ๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลจ าเป็ น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 89/2
ตามบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คือ โดยสภาพของเรือนจา
หรือทัณฑสถานในปัจจุบันมีสภาพแออัดมีความไม่เหมาะสมกับจานวนผู้ต้องขังหรือจาคุก ประกอบกับ
เทคโนโลยีในการควบคุมตัวได้มีการพัฒนาก้าวหน้า มาก จึงสมควรปรับปรุงวิธีการสาหรับการขังหรือ
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จาคุกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพผู้ที่ถูกขังหรือจาคุก 119 ผู้เขียนเห็นว่าตามมาตรา 89/2(3)
ซึ่ ง ในการร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วมาจากเหตุ ผ ลที่ ว่ า เรื อ นจ าในปั จ จุ บั น มี ส ภาพที่ มี ค วามแออั ด
ไม่เหมาะสมในการแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้กระทาความผิดได้กลับตัวก่อนที่จะกลับเข้าสู้สังคม ซึ่งตามมาตรา
89/2(3) เป็นการควบคุมตัวโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขตของ
ผู้นั้นได้120 เป็นมาตรการลงโทษระดับกลางที่จะให้ศาลมีทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด
โดยไม่ ใ ช้ เ รื อ นจ า จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารหรื อ สถานที่ ใ นการกั ก ขั ง หรื อ จ าคุ ก ให้ เ หมาะสม
กับ สภาพของผู้ ต้ องขัง และเป็ น การเปิดโอกาสผู้ ก ระทาความผิ ดปรับ ตัว คืน สู่ สั ง คม แต่ผู้ กระท า
ความผิ ดที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องเป็นบุคคลที่ถูกจาคุกมาแล้ว ตามกาหนดโทษจาคุก
ขั้นต่าที่ต้องได้รับมาแล้วตาม กรณี (1) หรือ (2) แล้วมีความประพฤติดี เป็นบุคคลที่พร้อมจะกลับ
สู่สังคม หรือมีเหตุจาเป็น และจะต้องเป็นบุคคล 4 ประเภทตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 จึงจะสามารถขอใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า หลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น ไม่ เ หมาะสม
ในการน ามาใช้ กั บ เด็ ก และเยาวชน เนื่ อ งจากการใช้ ก ฎหมายดั ง กล่ า วจะพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณ ะ
ของความผิดหรือประวัติของผู้กระทาความผิด ถ้าเป็นกรณีที่ผู้กระทาความผิดร้ายแรงที่เกิดผลร้าย
ต่อสังคมก็จะถูกควบคุมในเรือนจาที่มีความหนาแน่นและแข็งแรง แต่เมื่อคานึงถึงผู้กระทาความผิด
ที่กระทาโดยความพลาดพลั้ง หรือไม่ได้มีการกระทาความผิดโดยเจตนา หรือการกระทาความผิด
ที่ไม่รู้เท่าถึงการ หากมีการนามาตรการดังกล่าวมาใช้กับเด็กและเยาวชนจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี
เพราะผู้ที่ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามมาตรา 89/2 วรรคแรก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับโทษจาคุก
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม สาหรับโทษตามที่ระบุในหมายตามคาพิพากษาถึ งที่สุดซึ่งต้องดูตาม
คาพิพากษาที่ถึงที่สุดที่ออกครั้งแรกไม่ว่าจะมีการลดโทษกี่ครั้งก็ตาม หรือได้รับโทษจาคุกมาแล้ ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า 10 ปี ส าหรั บ จ าคุ ก เกิ น สามสิ บ ปี ขึ้ น ไป หรื อ จ าคุ ก ตลอดชี วิ ต ซึ่ ง อาจไม่ ใช่ โ ทษ
ตามคาพิพากษาถึงที่สุด สามารถใช้ได้กับโทษที่ได้รับล่าสุด ถึงแม้มาตรา 89/2(3) จะมีหลักการและ
เหตุผลให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพความแออัดของสังคมและเป็นมาตรการทางเลือกใหม่ในการคุมขัง
แต่เงื่อนไขในการขอใช้อุปกรณ์นั้นไม่มีความเหมาะสมหากมีการนามาใช้กับเด็กและเยาวชน
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รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาวามอาญา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์
2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 301 อาคารรัฐภา 2
120
มาตรา 89/2(3), ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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เมื่อพิจารณากฎหมายของต่างประเทศ ที่ได้มีการกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ผู้เขียนเห็นว่าควร
มีการนามาปรั บ ใช้กับ ประเทศไทย คือ มลรัฐ ฟลอริด้า ประเทศอเมริกา ซึ่งได้มีการกาหนดให้ ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับเด็กและเยาวชน เมื่อพิจารณาการกาหนดให้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ ใ นขั้ น ตอนภายหลั ง ศาลมี ค าพิ พ ากษาได้ มี ก ารก าหนดในฐานควา มผิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ
การประทุษร้ายทางเพศ การค้ามนุษย์ ซึ่งกฎหมายได้ให้การคุ้มครองทั้งเด็กที่กระทาความผิด และเด็ก
ที่ถูกกระทา
ในส่ ว นของประเทศอั ง กฤษก็ มี ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ ส าหรั บ เด็ ก เช่ น กั น โดยมี ก ารตรา
เป็ น พระราชบั ญญัติโ ดยเฉพาะ โดยมีการใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ส าหรับเด็กและเยาวชน
ในขั้ น ตอนหลั ง มี ค าพิ พ ากษาเด็ ก และเยาวชนที่ ถู ก ศาลสั่ ง พิ พ ากษายั ง สามารถขอใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ แทนค่าปรับได้ โดยจะต้องคานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในการกระทาความผิด
ครั้ ง แรกของเด็ ก และเยาวชนด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในการที่ เ ด็ ก ต้ อ งไปอยู่ ใ นสถานพิ นิ จ
ซึ่งการกระทาของตอนอาจไม่ใช่การกระทาด้ วยความเจตนา เด็กอาจได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ
และเป็นตราบาปติดตัวกับการที่ตนทาไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการที่เด็กและเยาวชนเข้าไป
อยู่ ใ นสถานพิ นิ จ ยั ง เป็ น การไปพบกั น กั บ กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ก ารกระท าความผิ ด อาจเกิ ด การเรี ย นรู้
แลกเปลี่ ย นกัน ซึ่ งเมื่ อเด็กกลั บ ออกมาอาจท าให้ เขามี ความผิ ด เต็ มตัว ได้ ดัง นั้นหากประเทศไทย
มี ก ารก าหนดกฎหมายเฉพาะในการน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน
ที่มีความเหมาะสมอาจลดปัญหาการที่เด็กและเยาวชนกระทาความผิดได้
ดั ง นั้ น ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า ควรมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข ส าหรั บ การน าอุ ป กรณ์
อิเล็ กทรอนิ กส์ มาใช้กับเด็กและเยาวชน โดยมีการบัญญัติ บทมาตราใหม่สาหรับเด็กและเยาวชน
เป็นการเฉพาะ

4.2 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สภาพบั ง คั บ หากมี ก ารท าผิ ด เงื่ อ นไขในการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สภาพบั ง คั บ หากมี ก ารท าผิ ด เงื่ อ นไขในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คือ มาตรการในการลงโทษ โดยให้ศาลออกหมายจับทันทีหากมี การกระทาที่ผิดเงื่อนไข กระทบสิทธิ
เสรีภาพของเด็กและเยาวชนหรือไม่
ในกรณีปล่อยตัวชั่วคราว ตามมาตรา 117 วรรคสอง “ในกรณีที่มีคาสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา 108 วรรคสาม กับผู้ต้องหาหรือจาเลยใด ถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าว
ถู ก ท าลายหรื อ ท าให้ ใ ช้ ก ารไม่ ไ ด้ ไ ม่ ว่ า โดยวิ ธี ใ ด ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยนั้ น หนี
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หรื อ จะหลบหนี ” และ มาตรา 78 (4) “เป็ น การจั บ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ ห นี หรื อ จะหลบหนี
ในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117”
เมื่อพิจารณาตามมาตรา 117 วรรคสอง ประกอบมาตรา 78(4) เป็นกรณีการปล่อยตัวชั่วคราว
หากผู้ ต้องหาหรื อจ าเลยทาลายอุปกรณ์ หรือทาให้อุปกรณ์ใช้การไม่ได้ ให้สั นนิษฐานว่าผู้ ต้องหา
หรื อจ าเลยนั้ น หนี ห รื อจะหลบหนี ศาลจะออกหมายจับทันที เช่น ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด้วยเหตุที่ศาลมีคาสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่
พักอาศัยในเวลา 19.00 – 05.00 น. เป็นเวลา 15 วัน ผู้ถูกควบคุมได้พยายามทาลายอุปกรณ์ เมื่อ
ศู น ย์ ค วบคุ ม การติ ด ตามตั ว ด้ ว ยอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ สั ญ ญาณแจ้ ง เตื อ นจากอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เจ้าพนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏผู้ถูกคุม
ประพฤติฝุาฝืนเงื่อนไขจริง จึงได้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อศาล โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผิด
เงื่อนไขในการคุมประพฤติ จึงยกเลิกเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษจาคุก 1 เดือน
ที่รอลงอาญาไว้มาบังคับใช้ เปลี่ยนจาคุกเป็นกักขัง 1 เดือน เพราะถือว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นการประกันตัวประเภทหนึ่ง
ในกรณีหลังจากมีคาพิพากษาศาลหากมีการทาลายแก้ไข เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ศาลจะทา
การออกหมายจับทันทีและให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนทาให้เกิดความ
เสียหายด้วย แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะต่างจากผู้ใหญ่
โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายในการดาเนินคดีอาญาของผู้ กระทาความผิดซึ่ งเป็นเด็กและเยาวชน
แตกต่ า งจากการด าเนิ น คดี อ าญาของผู้ ก ระทาผิ ด ซึ่ งเป็ น ผู้ ใหญ่ เนื่อ งจากยั ง ไม่ รู้ จั ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี
ขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ซึ่งทาให้เด็กและเยาวชนกระทาความผิดได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้ นจึง
ต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม ในการดาเนินคดีเด็กและเยาวชนจึงต้องคานึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพ
ของเด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ เช่น การดาเนินการสาหรับเด็กตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 74 เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิ ท ธิ เ ด็ ก การสั่ ง ควบคุ ม เด็ ก และเยาวชน ศาลต้ อ งสอบถามเด็ ก หรื อ เยาวชนว่ า คั ด ค้ า นหรื อ ไม่
และการควบคุมหรือคุมขังเด็กหรือเยาวชนให้กระทาเป็นทางเลือกสุดท้าย
ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามกฎหมายมาตรา 117 ประกอบมาตรา 78(4) หากมีการทาลายแก้ไข
เปลี่ยนแปลงศาลจะออกหมายจับทันที หากนาบทบัญญัติดังกล่าวมาบังคับใช้กับเด็กและเยาวชน
จะเป็นการกระทบสิทธิ เสรีภาพ เมื่อพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 117
เป็นการบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็นมาตรการปูองกันมิให้มีการทาลายหรือทาให้ใช้การไม่ได้ ซึ่งอุปกรณ์
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อิเล็กทรอนิกส์ และตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้ใช้การคุมขังเด็กเป็นทางเลือกสุดท้าย121
ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการกาหนดมาตรการที่มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไ ข
ฟื้น ฟูเด็กให้ เด็ก กลั บ ตัว กลั บ ใจและเข้าอยู่ในสั ง คมอย่างปกติ ฉะนั้นหากเด็กและเยาวชนทาลาย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรมีวิ ธีการกาหนดมาตรการในการบังคับที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ โดยอาจนา
วิธีการสาหรับเด็กมาใช้วิธีการสาหรับเด็ก ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือนแก่เด็ก
ที่กระทาความผิด หรือแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ การเรียกบิดามารดา
ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่มาทาทัณฑ์บนว่าจะระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายขึ้นอีก การใช้วิธีการ
คุมประพฤติสาหรับเด็ก โดยมีพนักงานคุมประพฤติคอยควบคุมสอดส่องส่งตัวไปอยู่กับบุคคลหรือ
องค์กรที่ยอมรับเด็กเพื่อสั่งสอนอบรม ส่งตัวไปโรงเรียนหรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ตั้งขึ้น
เพื่อฝึกและอบรมเด็ก( แต่ไม่ให้อยู่จนอายุเกิน 18 ปี) จะเห็นได้ว่าวิธีสาหรับเด็กเหล่านี้ ไม่ใช่โทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญาเป็ น แต่ เ พี ย งมาตรการที่ มุ่ ง หมายให้ เ ด็ ก กลั บ ตั ว เป็ น คนดี เ ท่ า นั้ น
เป็ น วิ ธี ก ารหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ศ าลคดี เ ด็ ก และเยาวชน หรื อ ศาลที่ พิ จ ารณาที่ เ ด็ ก กระท าค วามผิ ด
จะใช้ส าหรั บจั ดการแก่เด็กผู้ กระทาผิ ด และแก่บิดามารดาตลอดจนผู้ ปกครองซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่
กระทาผิด ดังนั้นผู้ เขีย นเห็ นว่าควรนาวิธีการสาหรับเด็กมาใช้หากเกินการทาผิดเงื่อนไขในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4.3 ปัญหาค่าใช้จ่ายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
มีป ระเด็ น ที่ ต้ องพิ จ ารณา คือ การตี ค วามกฎหมายของค าว่ า “ผู้ ที่ไ ม่ มี ท รั พ ย์ สิ นพอที่ จ ะช าระ”
ว่าหมายถึงบุคคลลักษณะใด
ในการน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการติ ด ตามผู้ ก ระท าความผิ ด ในกระเทศไทย
ได้ มี ก ารน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าจากต่ า งประเทศจึ ง มี ก ารเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย เมื่ อ พิ จ ารณาตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 30 มาตรา 7 “ในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการถูกปล่อยตัวชั่วคราวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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สภานิติบัญญัติ, แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตั ว ผู้ ที่ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราว
หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ คาสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว), ร่างวาระ
หนึ่ง หน้า 3.
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ตามมาตรา 108 วรรคสาม ในกรณีเห็นสมควรให้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องมีข้อยกเว้นในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ไม่ มีทรัพย์สินพอที่จะชาระด้วย”
จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 7 ได้มีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชาระก็สามารถขอ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่กฎหมายมิได้ให้นิยามของ “ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชาระ” ว่าหมายถึง
บุคคลลักษณะใด ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการกาหนดลักษณะของบุคคลหรือให้คานิยามของบุคคลผู้ที่ไม่มี
ทรัพย์สินพอที่จะชาระ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย
เมื่อพิจารณาตามมาตรา 7 พบว่า การขออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในการขอล่อยตัวชั่วคราว
จะเป็นการขอใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ในการประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 30 มาตรา 7 เป็นการเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการประกันตัว และเป็นการให้ อานาจศาลดุลพินิจลดวงเงิน
หรือทรัพย์ที่จะเรียกจากนายประกันในกรณี ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนี สามารถแยกได้ 2 กรณี คือ
บุคคลที่ต้องชาระค่าจ่ายในการขอปล่อยตัวชั่วคราว และบุคคลผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชาระ
จากกรณีบุ คคลที่เป็ น ผู้ ที่ไม่มีทรัพย์สิ นพอที่จะช าระ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่า จ่ าย
ในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่กฎหมายมิได้ให้นิยาม “ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชาระ” ว่าบุคคล
ในลักษณะใดจึงจะไม่ต้องชาระค่าจ่าย เมื่อพิจารณาถ้อยคา “ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชาระ” ผู้เขียน
เห็นว่าถ้อยคาดังกล่าวหมายความว่า ผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่มีเงินพอที่ จะประกันตัว และหมายความ
รวมถึงสภาพแวดล้อมและสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วย
ผู้เขียนเห็นว่าการตีความกฎหมายตามมาตรา 7 เป็นการให้ศาลใช้ดุลพินิจ ในการอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ อาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน เกิดความเหลื่อมล้า
ไม่เป็นธรรมในสังคมในการขอปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากปัญหาความยากจน ซึ่งเห็นได้จากปัจจุบัน
ผู้ ที่ถูกคุมขั งเกือบทุก กรณี เสี ย โอกาสที่ จะได้รับ การปล่ อยตัว ชั่ว คราว ด้ว ยเหตุที่ไม่มีเ งินประกั น
ผู้ที่มีทรัพย์สินมากย่อมมีสิทธิมากกว่าที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เมื่ อเปรียบเทียบกับประเทศ
อังกฤษได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนค่าปรับซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ต้องหา หรือจาเลย
ได้ มี โ อกาสในการถู ก ปล่ อ ยตั ว โดยสามารถอยู่ กั บ ครอบครั ว และใช้ ชี วิต ในสั ง คมโดยไม่ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นประเทศไทยควรมีการกาหนดความหมายที่ชัดเจน
ของ “ผู้ ที่ ไ ม่ มี ท รั พ ย์ สิ น พอที่ จ ะช าระ” และก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างชัดเจน
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4.4 ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายจากการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็ก
และเยาวชน………………………………………………………………
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาความผิดทางอาญา
โดยมี กฎหมายที่ ก าหนดกฎเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการนามาใช้ ซึ่ ง ในปั จ จุบั น ได้เ ริ่ ม มีก ารนามาใช้
กับ เด็กและเยาวชนแต่ ไม่ไ ด้มีก ารกาหนดกฎเกณฑ์ ห รื อวิธี การเฉพาะไว้ส าหรับเด็กและเยาวชน
เจตนารมณ์ของกระบวนการยุ ติธ รรมส าหรับ เด็กและเยาวชน เป็น การแก้ ไขให้ เ ด็กและเยาวชน
กลับตัวเป็นคนดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ทั้งครอบครัว ชุมชนและ
สังคม โดยเน้นการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมากกว่าใช้วิธีการการาบและลงโทษ ซึ่งสาเหตุที่เด็กและ
เยาวชนได้กระทาผิดกฎหมายนั้น แต่การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนนั้นยังเป็น
ปั ญ หาและมี การถกเที่ ย งกั น อย่ า งมากในสั ง คม โดยสามารถแบ่ งออกเป็น 3 ประเด็น ได้ แ ก่
ปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ปัญหาสิทธิ
มนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights, 1948 : UDHR) และปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights,๑๙๖๖: ICCPR)
4.4.1 ปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
2560 ……………………………………….
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2560 มีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทา
ความผิ ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ 2560 มาตรา 29 วรรคสอง ซึ่ ง เป็ น กรณี ใ นการพิ จ ารณาคดี อ าญา
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่า
บุ คคลใดได้กระทาความผิ ด จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็ นผู้ กระทาความผิ ดมิได้ จะเป็ น
การกระทบสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชนหรือไม่
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อพิจารณา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสาหรับเด็กและเยาวชน เป็นกฎหมายที่กาหนดวิธีการสงเคราะห์
คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพของเด็ ก รวมทั้ ง มิ ใ ห้ เ ด็ ก ถู ก ทารุ ณ และตกเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหา
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ผลประโยชน์122 โดยมีการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การส่งตัวเด็กไปยังสถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน เพื่อทาการคุ้มครองเด็ก การอบรม การควบคุมตัว ในทางกลับกันเด็กที่ถูกส่งตัวเข้าไปอยู่
ในสถานพินิจ มีความหดหู่มากยิ่งขึ้น ความสะดวกสบายที่เคยมีก็หายไป ทาให้เด็กรู้สึกเหมือนตนเอง
ไร้ค่า สิ่งเหล่านี้เกิดจากกฎระเบียบที่มีการจากัดสิทธิแ ละเสรีภาพมากเกินไป ในการที่เด็กจะสนทนา
กับ ผู้ คุมจะต้องคุกเข่า ยกมือไหว้ และต้องตื่นในตรงเวลาเพื่อทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
การตัดหญ้ากลางแสงแดด123 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยนั้น ดูเหมือนว่าจะส่งผลดี ต่อตัวเด็กและเยาวชน แต่ในทางตรงกันข้าม
ในกระบวนการเหล่านั้นเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการจากัด
สิทธิและเสรีภาพเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการปฏิบัติเสมือนว่าเด็กนั้นเป็นผู้กระทาความผิด ถูกควบคุม
ซึ่งไม่ต่างจากการติดคุก
แม้ ก ารที่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ไ ด้ ก ระท าความผิ ด นั้ น อาจเกิ ด จากการหลงผิ ด
หรือ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรืออยู่ในภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในจิตใจ ไม่สามารถ
ที่จะควบคุมพฤติกรรมด้วยเหตุผลและความอดทน เพื่อให้เกิดผลดีตามที่ต้องการ และไม่สามารถ
คานึงผลที่จะเกิดขึ้น เด็กและเยาวชนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการแก้ไขตนเอง มิใช่การซ้าเติม ซึ่งจะ
ส่ งผลให้ เด็กเหล่ านี้ มีตราบาปติดตัว และส่ งผลกระทบทางจิตใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคล
คิดว่าตนเองมีลักษณะที่มิพึงประสงค์ มีความแตกต่างจากคนส่ วนมาก ทาให้ ตนเองเป็นที่อับอาย
มองว่าคุณค่าในตนเองลดลง ซึ่งอาจส่ งผลให้ เกิดการต่อต้านที่จะมิให้ ตนเองกลั บเข้าอยู่ในสั งคม
ตามทฤษฎีตาบาป อย่างไรก็ตามกระบวนการยุติธรรมของไทยก็ยังคงมีการดาเนินการกับผู้ต้องหาตาม
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการจัดระเบียบของสังคม
ในทางตรงกั น ข้ ามเมื่ อพิ จารณาถึง แนวทางที่ส ามารถช่ว ยให้ ไ ม่มี การกระทบสิ ท ธิ
มนุษยชน หรือกระทบสิทธิมนุษยชนน้อยลงควรมีการพิจารณาแนวทางนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบ
สิทธิมนุษยชน โดยแนวทางดังกล่าวคือ การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งควรพิจารณาว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะกระทบสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากการศึกษาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทาความผิดนั้น
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จิตรา เพียรล้าเลิศ, หน่วยที่ 8 การกระทาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน และ
การกระทาความผิด ทางอาญาต่ อเด็กและเยาวชน, หน้า 10 20 มกราคม 2560, จาก
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พินิจ, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560, จาก https://goodlifeupdate.com/inspiration/30492.html.
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ผู้เขียนพบว่ามีความคิดเห็นออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเห็นว่ากระทบสิทธิ เป็นการละเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกลุ่มที่สองเห็นว่าไม่กระทบสิทธิ ไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่เห็นว่ากระทบสิทธิ เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเห็นว่าการนากาไล
อิเล็ กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมตัวผู้ ต้องหาหรือจาเลยเป็นวิธีการลงโทษวิธีการหนึ่ง เนื่องจาก
ในระหว่ างการปล่ อ ยชั่ว คราวนั้ น ยัง ไม่ไ ด้มีก ารพิสู จ น์ว่า ผู้ ต้อ งหาหรื อจาเลยกระทาความผิ ดจริ ง
ตามข้อกล่ าวหานั้ น หลั กการด้านมนุษยชนที่ต้องคานึงถึงความเป็นคน ความเอื้ออาทร เป็นหลั ก
คุณธรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในทุกสังคม124 การนามาใช้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างการปล่อย
ชั่วคราว จึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลย125
กลุ่ มที่ส อง เห็ น ว่า ไม่กระทบสิ ทธิ ไม่เป็นการละเมิด ต่อสิ ทธิม นุษยชนและศักดิ์ศ รี
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ ง เห็ น ว่ า
การถู ก จ าคุ ก ในเรื อ นจ าเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ม ากกว่ า
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทาให้ ผู้กระทาความผิดได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชน ไม่ต้อง
ถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้คุก คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเป็นการตัดโอกาสการเรียนรู้เทคนิคอาชญากรรม
จากผู้กระทาความผิดรายอื่น นอกจากนี้แล้วการปล่อยชั่วคราวนาไปสู่โอกาสที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
เพราะตามหลักเกณฑ์ การปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายไทยมีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยไม่มี
ประกัน หรือมีหลักประกัน ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงเห็นชอบให้มีการนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ เพื่อให้คนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจสามารถเข้าถึงความเท่าเทียมในการได้เข้าถึงการปล่อยตัว
ชั่วคราวด้วย126
จากการศึกษาผู้ เขียนมีความคิดเห็ นว่าเมื่อพิจารณาตามรัฐ ธรรมนู ญ พุทธศักราช
2560 มาตรา 29 วรรคสอง “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด
และก่ อ นมี ค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด แสดงว่ า บุ ค คลใดได้ ก ระท าความผิ ด จะปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลนั้ น
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กรุงเทพธุรกิจ, "อิเล็กทรอนิกส์ มอนิเตอริ่ง" คุมความประพฤติ ยุคดิจิทัล, ค้นหาวันที่
20 มีนาคม 2562, จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/488940
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ศรันยา สีมา, กาไลอิเล็กทรอนิกส์ : อุปกรณ์ควบคุมผู้กระทาความผิด , Hot Issue,
มกราคม 2559
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ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, ติด ―EM‖ ไว้กับตัวผู้ต้องหา ลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงสิทธิประกันตัว ?, วันที่ 6 ธันวาคม 2561, จาก https://www.tlhr2014.com/?p=9867
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เสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้”127 จะเห็นได้ว่า การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนปล่อยตัว
ชั่วคราวนั้น เป็นไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลย เนื่องจากบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ 128 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว 129 ดังนั้นเมื่อในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
กระทาความผิดจริง ในคดีอาญาจึงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นบริสุทธิ์ การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาเป็นทางเลือกใหม่ในกระบวนการยุติธรรม ไม่ส่ง ผลกระทบต่อสิทธิ มนุษยชนต่อเด็กและเยาวชน
ซึง่ ต่างจากการทีจ่ ะส่งเด็กเข้าไปยังสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เนื่องจากการส่งเด็กเข้าไป
ยั ง สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน เด็ ก ถู ก จ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ทั้ ง ในการเดิ น ทาง
ความเป็นส่วนตัว การได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว และกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน
ในทางกลับกันหากได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นปล่อยตัวชั่วคราวนั้น
ทาให้เกิดความเสมอภาคในการประกันตัว ด้วยสภาพเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีเงิน
จานวนมากในการประกัน ตัว รวมถึงเด็กและเยาวชนสามารถที่จะสามารถเดิน ทางไปในที่ต่าง ๆ
ยกเว้นแต่พื้นที่ที่ถูกจากัดไม่ให้เข้าไป เด็กและเยาวชนยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ เช่น สามารถไป
โรงเรียนได้อย่างปกติ รวมถึงในชั้นหลังมีคาพิพากษาอาจนามาใช้เป็นทางเลือกใหม่แทนการคุมขัง
การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดถือว่าเป็นมาตรการหนึ่ง
ที่สามารถทาให้เด็กและเยาวชนไม่ต้องถูกควบคุมตัวให้อยู่ในสถานที่กักขัง หรือเรือนจาไม่ต้องพบกับ
สภาวะแวดล้อมและสังคมในสถานที่คุมขังเด็กจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชน
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ไม่เป็นการกระทบ
สิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child: CRC)
เด็กและเยาวชนมีสิทธิจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับ การพัฒนาทักษะ
ในการด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง การกระท าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก และจะไม่ลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40.3 “รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมาย
กาหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้งหน่วยงานและสถาบันซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา
ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝุาฝืน กฎหมายอาญา” ซึ่งหากเด็กและเยาวชนได้ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดหรือเป็นผู้กระทาความผิด อนุสัญญาสิทธิเด็กได้ให้ความคุ้มครองโดยให้สั นนิษฐานว่าผู้นั้น
127

เรื่องเดิม, หน้า 104.
มาตรา 28, ของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
129
มาตรา 32, ของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
128

104
บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง เมื่อพิจารณาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็ก
และเยาวชน
ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า เป็ น มาตรการที่ มี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากการติ ด อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการติดอุปกรณ์ไว้ที่ข้อมือและข้อเท้าเพื่อติดตามตัวผู้ กระทาความผิด ถึงแม้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จะมีเงื่อนไขในการใช้โดยการจากัดพื้นที่แต่เป็นการจากัดพื้นที่บางพื้นที่ เช่น ผู้ต้องหา
หรือจาเลยห้ามเข้าใกล้พื้นที่บริเวณบ้านของผู้เสียหาย เป็นต้น แต่ผู้ต้องหาหรือจาเลยยังสามารถอยู่
กับ ครอบครั ว หรื อ ไปโรงเรี ย น หรือ ทางานได้ ตามปกติ ซึ่ง อุป กรณ์อิ เล็ กทรอนิ กส์ มีลั กษณะเป็ น
เครื่องมือติดตามตัวตลอดเวลา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มิใช่เครื่องพันธนาการที่เป็นการใส่กุญแจ
มือแล้วล่ามโซ่130 ซึ่งจะทาให้เกิดความอับอายแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลย การใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบผู้กระทาความผิดแทนการกักขังหรือจาคุก
ดัง นั้ น ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า การน าอุ ปกรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ กั บ เด็ ก และเยาวชนไม่ ไ ด้
เป็นการละเมิดสิทธิเด็กตามอนุสัญญา เนื่องจากเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมและเป็นการลิดรอน
เสรีภาพน้อยที่สุด โดยที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ต้องเข้าสถานพินิจหรือเรือนจา
4.4.2 ปั ญ หาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเด็ ก และเยาวชน ตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก
(Convention on the Rights of the Child: CRC)
ปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กระทบสิทธิเด็กและเยาวชนหรือไม่
เด็ ก และเยาวชนมี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ การดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ในการด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง การกระท าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก และจะไม่ลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
“ข้ อ 40.3 รั ฐ ภาคี จ ะหาทางส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารตรากฎหมาย ก าหนดกระบวน
วิธีพิจารณา จัดตั้งหน่วยงานและ
สถาบันซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝุาฝืน
กฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ข) เมื่อเห็นว่าเหมาะสมและเป็นที่พึ งปรารถนา ให้กาหนดมาตรการที่จะใช้กับเด็ก
เหล่านั้น โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและ
การคุ้มครองตามกฎหมาย จะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่อยู่
4. การด าเนิ น การต่ า ง ๆ เช่ น ค าสั่ ง ให้ มี ก ารดู แ ล แนะแนว และควบคุ ม
การให้คาปรึกษา การภาคทัณฑ์การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
และทางอื่น นอกเหนือจากการให้สถาบันเป็นผู้ดูแล จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับ
การปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะที่ เ หมาะสมแก่ ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องเด็ ก และได้ สั ด ส่ ว น
กับทั้งสภาพการณ์และความผิดของเด็ก”
เมื่อพิจารณาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 40.3 และ ข้อ 40.4 เห็นว่าได้มุ่งที่จะคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเด็ก โดยนิยามว่า เด็ก คือ มนุษย์คนใด ๆ ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เว้นแต่บรรลุนิติ
ภาวะเสียก่อนตามกฎหมายในประเทศนั้น ๆ 131 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้รวมหลักการสาคัญ คือ
การไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยมีเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิในการอยู่รอด
สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การปกปู อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพั ฒ นา และสิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องมีการกาหนดมาตรการที่มีความเหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชน
เป็นการเฉพาะโดยได้สัดส่วนกับสภาพความผิดที่เด็กและเยาวชนได้กระทาความผิด ซึ่งหากเด็กและ
เยาวชนได้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดหรือเป็นผู้กระทาความผิด
อนุสัญญาสิทธิเด็กได้ให้ความคุ้มครองโดยให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า
มีความผิดจริงและในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะต้องมีมาตรการที่มีความเหมาะสม ซึ่งใน
ปัจจุบันได้ให้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในกรณีที่เด็กนั้นทาความผิด
ร้ายแรงและเป็ น ภัย อัน ตรายต่อบุ คคลอื่น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเด็กและเยาวชนจะไม่ส ามารถขอใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หากตนได้กระทาความผิดที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการปิดโอกาสไม่ให้เด็กที่มี
ความยินยอมที่จ ะขอใช้อุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธ รรมได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้
การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการติดอุปกรณ์ไว้ที่ข้อมือและข้อเท้าเพื่อติดตามตัวผู้กระทาความผิด
ถึงแม้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีเงื่อนไขในการใช้โดยการจากัดพื้นที่แต่เป็นการจากัดพื้นที่บางพื้นที่
เช่น ผู้ต้องหาหรือจาเลยห้ามเข้าใกล้พื้นที่บริเวณบ้านของผู้เสียหาย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาหรือจาเลยยังสามารถอยู่กับครอบครัว หรือไปโรงเรียน หรือทางานได้
ตามปกติ ซึ่ง อุป กรณ์อิเล็ ก ทรอนิ กส์ มีลั กษณะเป็นเครื่องมื อติดตามตัว ตลอดเวลา ผู้ เขียนเห็ น ว่ า
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อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มิใช่เครื่องพันธนาการที่เป็นการใส่ กุญแจมือแล้วล่ามโซ่ 132 ซึ่งจะทาให้เกิด
ความอับอายแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลย การใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น อุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบ
ผู้กระทาความผิดแทนการกักขังหรือจาคุก ซึ่งเป็นมาตรการที่ควรนามาใช้กับเด็กและเยาวชน
ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนไม่เป็นการละเมิด
สิทธิเด็กตามอนุสัญญา เนื่องจากเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมและเป็นการลิ ดรอนเสรีภาพน้อย
ที่สุดโดยที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ต้องเข้าสถานพินิจหรือเรือนจา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับมีการส่งตัวเด็กและเยาวนเข้าเรือนจา เห็นว่าการส่งตัวเด็กและเยาวชนเข้า
เรือนจานั้นเป็นการจากันเสรีภาพในการเดินทางมากกว่าการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยังไม่
ถู ก ตราหน้ า ว่ า เป็ น คนขี้ คุ ก รวมถึ ง เป็ น การตั ด โอกาสการเรี ย นรู้ เทคนิ ค การก่ อ อาชญากรรม
จากผู้ กระทาความผิ ดรายอื่น ดังนั้ นการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์มาใช้จึงไม่เป็นการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งยังสามารถเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว และเป็นวิธีการฟื้นฟูผู้กระทาความผิดเข้าสู่สังคม
4.4.3 ปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights,1933: ICCPR)
ปัญหาสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการที่เหมาะสมสาหรับเด็กและ
เยาวชนหรือไม่
ตามกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิพ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ งข้ อ 10.3
“ระบบราชทัณฑ์ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะให้นักโทษกลับ
ตัวและฟื้นฟูทางสังคม ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจาแนกออกจากผู้กระทาผิด
ที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย”
เห็ น ได้ ว่า มีจุ ด มุ่ง หมายในการฟื้ นฟู ใ ห้ ผู้ กระทาความผิ ดสามารถกลั บ คืน สู่ สั ง คม
และให้ มีการปฏิบั ติ โ ดยการจ าแนกเด็กและเยาวชนออกจากผู้ ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายไทยจะมี
วิธี การใช้อุป กรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็นการทั่ว ไป เช่น ในกรณีภ ายหลั งมีคาพิพากษาบุคคลที่จะขอ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุก
โดยวิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการใช้มาตรการใหม่
จะเน้นไปที่ 1) กลุ่มผู้ต้องขังชรา หรือปุวยระยะสุดท้าย ซึ่งต้องออกไปรักษาเป็นประจาหรือหากจาคุก
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ต่อไปก็ต้องเสีย ชีวิต 2) กลุ่มที่ต้องออกไปดูแลลูกและภรรยา หรือพ่อแม่ที่แก่ช ราและไม่ส ามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 3) กลุ่มนักโทษทีมีเหตุทุเลาการลงโทษ เช่น ต้องคลอดบุตร หรือวิกลจริต เป็นต้น
เมื่อพิจารณากรณีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดจึงควรมีวิธี
หรือเงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งตามข้อ 10.3 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ได้ให้ความสาคัญในการแยกการพิจารณาระหว่างเด็กและเยาวชนออกจาก
ผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดวิธีการจัดการที่มีความเหมาะสมรวมถึงมีความสอดคล้องกับต่างประเทศ เนื่องจาก
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีที่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและกลับมา
ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ แต่ ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดวิธีการที่มีความเหมาะสมสาหรับเด็กและ
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ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 10.3 เป็ น การคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ เข้าสู่ กระบวนการคุ้มครองที่มีความเหมาะสมและ
ให้ผู้กระทาความผิดได้มีการกลับตัวและฟื้นฟูกลับเข้าอยู่ในสังคมเป็นวิธีที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก
การแยกการพิจ ารณาส าหรั บ เด็กและเยาวชนออกจากผู้ ใหญ่ เพราะเด็ กและเยาวชนเป็ นบุคคล
ที่ ค วรได้ รั บ การคุ้ ม ครอง เพราะในการกระท าความผิ ด นั้ น อาจเกิ ด จากความประมาท หรื อ
สภาพแวดล้อมที่เกิดจากการเรียนแบบผู้ใหญ่ เกิดจากแรงกดดัน หรือไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ ดัง นั้น
การใช้อุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด ควรมีมาตรการการใช้ที่มี
ความเหมาะสม ซึ่งวิธีการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน เป็นวิธีการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทาความผิดให้สามารถอยู่ในสังคมได้แทนการถูกกักขังหรือจาคุก
เมื่อพิจารณาแล้วหากมีการนามาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้กับเด็กและเยาวชนเป็นวิธีการ
ที่ ไ ม่ มี ค วามเหมาะสม เช่ น การขอใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายหลั ง มี ก ารพิ พ ากษาบุ ค คลนั้ น
ตามมาตรา 98/2 ศาลจะมีคาสั่งให้จาคุกผู้ซึ่งต้องจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดที่ได้รับโทษจาคุกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกาหนดโทษตามที่ระบุไว้ในหมายศาลที่ออกตามคาพิพากษานั้น หรือไม่
น้อยกว่าสิบปี ในกรณีต้องโทษจาคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป หรือจาคุกตลอดชีวิต จึงจะสามารถขอใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 89/2 (3) ได้ ซึ่งหากมีการนามากับเด็กและเยาวชนเป็นมาตรการที่ไม่มี
ความเหมาะสมและเป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน ดังนั้นควรมีการกาหนด
มาตรการที่มีความเหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชนแยกต่างหากจากผู้ใหญ่
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รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 28/2561 ระหว่าง
วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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4.5 วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสียในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากับเด็กและเยาวชน
ในระดับสากลจุดมุ่งหมายที่เน้นเป็นประจาในการใช้ EM คือ การลดการจาคุก ขอบเขตที่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบต่ออัตราการจาคุกนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและการมีคุณภาพ
และปริมาณของข้อมูลที่จาเป็นในการแสดงให้ เห็นถึงการลดการแยกจากอิทธิพลอื่น ๆ จึงมีความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยพิ จ ารณาจาก
ตัวผู้กระทาความผิด ครอบครัวของผู้กระทาความผิด และหน่วยงานที่ดูแลควบคุมการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
4.5.1 ข้อดีสาหรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พบว่าการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนมีข้อดีดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการจับกุมช่วยให้ผู้ถูกลงโทษสามารถ
ใช้ชีวิตได้ปกติในสังคม เนื่องจากผู้ถูกคุมประพฤติยังมีโอกาสได้กลับไปอยู่กับครอบครัว สามารถไปทา
กิจธุระ ทางาน หรือเรียนหนังสือก็ยังสามารถทาได้ เรียกว่า ยังคงใช้ชีวิตทุกอย่างได้เกือบเป็นปกติ
สามารถทางานหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้ โดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในระบบเรือนจาให้มีตราบาปติดตัว
ประการที่ 2 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมใช้กับนักโทษตามเรือนจาเปิด (ไม่
มีกาแพง) หรือนิยมใช้ติดตามพฤติกรรมของผู้กระทาผิดทางเพศ เนื่องจากเพื่อปูองกันมิให้ผู้ทาผิดไป
ยุ่งกับเหยื่อหรือผู้เสียหาย อุปกรณ์ชนิดนี้จึงช่วยให้สังคมมีความมั่นใจยิ่งขึ้น เพราะมีระบบติดตามแจ้ง
เตือนเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา และผู้ถูกคุมประพฤติยังมีโอกาสได้กลับไปอยู่กับครอบครัว สามารถทางาน
หาเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้ โดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในระบบเรือนจาให้มีตราบาปติดตัว
ประการที่ 3 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการปูองกันเด็กและเยาวชนไม่ ต้องเข้า
ไปเรียนรู้รูปแบบการก่ออาชญากรรมใหม่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่เข้าไปในคุกนั้นอาจ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชญากรรมด้านอื่น และเมื่อกลับออกมาอาจจะมาทาความผิดซ้าโดยไม่มี
การเกรงกลั ว ต่ อ กฎหมาย หรื อ เกรงกลั ว ต่ อ การจะถู ก ลงโทษ ร่ ว มถึ ง การช่ ว ยเด็ ก และเยาวชน
ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือไม่สามารถอยู่ในคุกได้ อาจทาให้เกิดความเครียด
และการกดดัน
ประการที่ 4 การใช้ อุป กรณ์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ช่ว ยปูอ งกัน และควบคุ ม ตัว ผู้ ที่ ก ระท า
ความผิดไม่ไปกระทาความผิดซ้า เนื่องจากการในการใช้อุปกรณ์มีเงื่อนไขในการจากั ดพื้นที่ในการ
เดินทางและเวลาในการอยู่นอกบ้าน หากทาผิดเงื่อนไขก็จะส่งสัญญาณเตือน จึงทาให้เด็กและเยาวชน
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ได้มีการเตือนสติตนเองว่าไม่ให้กระทาความผิดซ้า ทาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นต่อตนเอง
ต่อครอบครัวซึ่งจะไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว
ประการที่ 5 การใช้อุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการช่วยลดปัญหาความแออัดในสถานพินิจ
เนื่องจาก การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถอยู่ในพื้นที่ตามที่ศาลได้กาหนดเงื่อนไขในการจากัดพื้นที่
แต่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ และทาให้ลดปัญหาการเข้าเรียนรู้การกระทาความผิดจากบุคคล
ที่กระทาความผิดด้วยกันในเรือนจาได้ ก็จะทาให้เด็กและเยาวชนไม่กระทาความผิดซ้าหรือกระทา
ความผิ ดในรูป แบบใหม่ที่ตนเองอยากลอง รวมถึงการช่วยลดภาระแก่เจ้าหน้าที่ในการที่ต้องดูแล
ผู้ต้องขังในจานวนมาก
ประการที่ 6 การใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น การช่ ว ยลดต้ น ทุ น ของหน่ ว ยงานที่ ดู แ ล
เนื่ องจากการใช้อุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกวิธีถือว่าเป็นทางเลื อกที่ดีสาหรับเด็กและเยาวชน
กว่าการคุมขังซึ่งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของต้นทุนในการจาคุก ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของการติดตามมีมาก
เพราะสามารถติดตามได้ตลอดเวลาจึงสามารถช่วยประหยัดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเป็น
การที่สร้างผลลัพธ์ได้ดีขึ้น โดยล่าสุดอัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง และการทาผิด
เงื่อนไขในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้อยลง ซึ่งระยะแรกค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อาจมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการควบคุมผู้กระทาความผิดในสถานพินิจ หรือเรือนจา อันเกิดจากการที่ตัว
อุปกรณ์ในการควบคุมตัวผู้กระทาความผิดนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีความใหม่ และนาเข้าจากต่างประเทศ
แต่เมื่อพิจารณาในด้านความคุ้มทุนในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาความผิดจะช่วย
ลดอัต ราการจ าคุ กของเด็ก และเยาวชน รวมถึง การลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในการกั กขังเด็กใน
สถานพินิจ และช่วยฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
4.5.2 ข้อเสียสาหรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พบว่าการนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนมีข้อเสียดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากจากการ
ที่ผู้กระทาความผิดจะต้องได้รับการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวตลอดเวลา โดยจะถูกตรวจสอบ
ตลอดเวลาว่ าผู้ กระทาความผิ ด อยู่ที่ ใด ซึ่ งอาจเป็น การละเมิด สิ ทธิ มนุ ษยชน และอาจทาให้ เกิ ด
ความอับอายในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประการที่ 2 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจทาให้เกิดการกระทาความผิดซ้า เนื่องจาก
ไม่เกรงกลัวต่อโทษที่ได้รับจากการกระทาความผิด ด้วยสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอาจทาให้ผู้กระทา
ความผิดไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และไม่มีผู้คุมคอยควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทาความผิด
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ประการที่ 3 ปัญหาประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ที่มีการนาเข้ามาใช้ในประเทศไทย ควรมีการตรวจสอบประสิทธาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ผู้ ที่ คอยดูแ ลระบบควรเป็ น ผู้ ที่ มี ความช านาญและเชี่ย วชาญ ในสภาพเป็น จริ ง มี ทั้ งเตือ นหลอก
และเตือนจริง เช่น มีคนไปขยับ หรือแค่เดินออกจากบ้านไป แล้วเดินกลับเข้ามาในตัวบ้าน ปัญหาอยู่
ที่ทาอย่างไรจึงจะแยกแยะได้ และมีระบบติดตามที่เข้มแข็ง

บทที่ 5
สรุปและเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาการน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ใ นการติ ด ตามผู้ ก ระท าความผิ ด ทางอาญา
กรณีศึกษาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
ที่มาเกี่ย วกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการที่นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการศึกษาผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร

5.1 สรุป……………………………………………….
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM ) คือ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการติดตามตัวผู้ควบคุมผู้กระทาความผิดแทนการเข้าเรือนจา ใช้สวมใส่ข้อมือ หรือข้อเท้า
ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ และศูนย์ควบคุมกลาง ซึ่งเป็นระบบที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ถูกจากัดได้
ระบบการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
(ระบบอาร์เอฟ : RF) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามตัวของผู้กระทาความผิด โดยสวมใส่ข้อมือ
หรื อ ข้ อ เท้ า
เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง ตั ว รั บ สั ญ ญาณผู้ ก ระท าความผิ ด อยู่ ที่ ไ หน ส่ ว นที่ ส อง
ตัวรับสัญญาณ (ระบบจีพีเอส : GPS) เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น บ้าน ที่ทางาน
เป็ น ต้ น เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง ศู น ย์ ค วบคุ ม ว่ า ผู้ ก ระท าความผิ ด สวมใส่ อุ ป กรณ์ ต ลอดเวลา และ
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ศ าลก าหนดหรื อ ได้ มี ก ารท าผิ ด เงื่ อ นไขหรื อ ไม่ ส่ ว นที่ ส ามระบบควบคุ มกลาง
เพื่อตรวจสอบและรั บ รายงานการทางานของอุปกรณ์และหากมีการทาลายอุปกรณ์ ระบบจะทา
การแจ้งเตือนทันที
จากการศึกษาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากับเด็กและเยาวชนโดยการศึกษาแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกประเทศที่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรั บผู้กระทาความผิ ดสาหรับเด็กและเยาวชน คือ มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
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ประเทศอั ง กฤษ กลุ่ ม ที่ ส องประเทศที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะในการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน คือ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
5.1.1 กลุ่ ม แรกประเทศที่ มี ก ฎหมายก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะในการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน
จากการศึกษาพบว่าการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ควบคุมเด็กและเยาวชน
ที่กระทาความผิดทางอาญาประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐฟลอริด้า กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีทั้งส่วน
ที่เป็นกฎหมาย Common Law และส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แก่ตัวบทกฎหมายของรัฐบาล
กลางแห่งสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของมลรัฐต่างๆ มลรัฐฟลอริด้า คือ The 2018 Florida Statutes
ได้ มี ก ารน าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ กั บ เด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท าความผิ ด ในขั้ น ตอน
ก่อนศาลมีคาพิพากษา ในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว และในขั้นตอนภายหลังศาลมีคาพิพากษา โดยใช้ใน
ฐานความผิดคือ ความผิดทางเพศ การประทุษร้ายทางเพศ การล่วงประเวณีและการกระทาอนาจาร
ต่อบุ ค คลที่ มีอายุ ต่ากว่า 16 ปี ล่ ว งละเมิดทางเพศเด็ ก การค้า มนุษ ย์ โดยใช้ เป็น เงื่อนไขการคุ ม
ประพฤติ
ประเทศอังกฤษจะมีระบบกฎหมายเป็นแบบระบบจารีตประเพณีแต่ได้มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว
การที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชน มีกฎเกณฑ์ดังนี้ คือ เด็กหรือเยาวชนจะต้อง
มีอายุ 2 ปี ขึ้น ไป หรื อกระทาความผิ ดร้า ยแรงหรือความผิ ดที่เกี่ยวกั บเพศ หรือความผิ ดที่มีโ ทษ
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ซึ่งมีโทษจาคุก 14 ปีหรือมากกว่า หรือเป็นเพราะการกระทาความผิดครั้ งแรกหรือ
มากกว่าในความผิดที่มีโทษจาคุกกับความผิดอื่นที่มีโทษจาคุกได้ทาขึ้นในขณะถูกจาคุกอยู่ และศาลจะ
ไม่ ว างเงื่ อ นไขในการควบคุ ม ในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ ค รบ 17 ปี
และใช้ในขั้น ตอนภายหลั ง ศาลมีคาพิพากษา โดยใช้แทนการลงโทษจ าคุก และมี การใช้ อุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แทนค่าปรับ
เมื่อพิจารณาพบว่าทั้งสองประเทศที่ทาการศึกษานั้นได้มีความเหมือนกันในเรื่องของ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจในการสั่ ง การในการใช้ อุ ปกรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ เด็ก และเยาวชน คื อ
การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพิจารณาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นอานาจของศาล
ในส่วนของการติดตามเด็กและเยาวชน ว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนดหรือไม่ หากมีสัญญาณแจ้ง
เตื อ นว่ า ได้ มี ก ารผิ ด เงื่ อ นไขดั ง ขึ้ น หรื อ พบความผิ ด ปกติ จ ะต้ อ งรายงานให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี อ านาจ
ในการดูแล บริษัทเอกชนจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการติดตามเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาได้ทันที และหาก
การกระท าที่ ผิ ด กฎหมายส าหรั บ บุ ค คลที่ ก ระท าความผิ ด โดยเจตนา จงใจ และไม่ มี อ านาจ
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ในการถอดอุปกรณ์นั้น การทาลาย เปลี่ยนแปลง ยุ่งเหยิงเกี่ยวอุปกรณ์ หรือขัดขวางการทางานของ
อุป กรณ์ต รวจสอบทางอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ โดยผู้ ส วมใส่ หรื อใช้บุ คคลอื่ น ตามคาสั่ ง ศาลให้ เพิ กถอน
ใบอนุญาต และเรียกบุคคลนั้นเข้าจาคุก หรือชดใช้ค่าเสียหายสาหรับอุปกรณ์
5.1.2 กลุ่ ม ที่ ส องประเทศที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายก าหนดหลั กเกณฑ์ เ ฉพาะในการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้กระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชน
จากการศึกษาพบว่าการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ควบคุมเด็กและเยาวชน
ที่กระทาความผิดทางอาญา ซึ่งทั้งสองประเทศไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติกฎหมายเฉพาะสาหรับเด็กและ
เยาวชนจะมีการใช้เป็นการทั่วไป ประเทศมาเลเซียได้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในความผิด คือ
การก่อการร้าย อาชญากรรมรุนแรง อาชญากรรมทรัพย์สิน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว และหลังมีคาพิพากษาศาล โดยใช้แทนการลงโทษ
จาคุก และในกรณีของประเทศสิ งคโปร์ ได้มีการใช้ EM ในความผิ ดที่เป็นการกระทาความผิ ด
ทางอาญา ซึ่ งได้ มีการน ามาใช้ในขั้นตอนก่ อนศาลมี คาพิ พากษา ปล่ อ ยตัว ชั่ว คราว และขั้น ตอน
หลังมีคาพิพากษาศาล โดยใช้เป็นเงื่อนไขการคุมประพฤติ
และยั งพบว่า ทั้ง สองประเทศที่ท าการศึ กษานั้นได้มีความเหมือนกันในเรื่องของ
หน่ ว ยงานที่มีอานาจในการสั่ งการในการใช้อุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ส าหรับเด็กและผู้ เยาวชน คือ
การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพิจารณาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นอานาจของ
ศาล ในส่วนของการติดตามเด็กและเยาวชนว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนดหรือไม่ หากมีสัญญาณ
แจ้งเตือนว่าได้มีการผิดเงื่อนไขดังขึ้น หรือพบความผิดปกติจะต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ
ในการดูแล คือ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ส่วนของสภาพบังคับหากเกิดการฝุาฝืนคาสั่งมีความค่อนข้าง
คล้ายกันโดยหากฝุาฝืนจะให้มีการจาคุก แต่ต่างกันที่อัตราโทษในการจาคุก
จากการศึกษาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมเด็กและเยาวชนของทั้ง
4 ประเทศ มีการนามาใช้ในขั้นตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา ปล่อยตัวชั่วคราว และหลังมีคาพิพากษา
ศาลเหมื อ นกั น แต่ ก ฎเกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอนมี ค วามแตกต่ างกั น และหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจ
ในการสั่ งการในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือศาลเหมือนกัน แต่ การติดตามเด็กและเยาวชน
ว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนดหรือไม่นั้นมีความแตกต่างกัน
สาหรับประเทศไทยได้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาวันที่ 14 มีนาคม 2556
พลตารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามในกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงซึ่ง มี ก ารประกาศใช้ ฉ บั บ นี้ เป็ น เรื่ อ งของ วิ ธี ก ารลงโทษคนที่ ก ระท าความผิ ด อาญา
โดยไม่ต้องจาคุกในเรือนจา หลักเกณฑ์การใช้กาไล EM สามารถใช้ได้กับผู้ต้องหาทุกคดี ตั้งแต่อัตราโทษ
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จาคุกเบา ไปจนถึงอัตราโทษจาคุกหนัก 20 ปีขึ้นไป หรือจาคุกตลอดชีวิต เมื่อตารวจส่งฝากขังต่อศาล
ศาลจะใช้ ดุ ล พิ นิ จ ร่ ว มกั บ แบบทดสอบประเมิ น ความเสี่ ย งในการหลบหนี หรื อ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ
พยานหลั ก ฐาน หากศาลพิ จ ารณาปล่ อยตัว ชั่ ว คราว ในรายที่ไ ม่ มีเ งิ นหรื อหลั ก ทรัพ ย์ ประกัน ตั ว
ก็สามารถขอใช้กาไล EM ได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่ศาลจะทาการติดตั้งเข้ากับข้อเท้าของผู้ต้องหา
เปิ ด สั ญ ญาณจี พี เ อส ระบบจะท างานทั น ที โดยรายงานพิ กั ด เข้ า มายั ง ศู น ย์ ค วบคุ ม และติ ด ตาม
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่สานักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก
แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีการออกนอกพื้นที่ควบคุม เช่น เขตชายแดน ออกนอกประเทศ
หรื อ บ้ า นที่ ถู ก คุ้ ม ครอง แม้ ก ระทั่ ง ถอด ตั ด หรื อ ทุ บ ท าลาย ระบบจะแจ้ ง เตื อ นมายั ง ศู น ย์ แ ห่ ง นี้
เพื่อส่งข้อมูลให้ศาลติดตามตัวหรือตักเตือน หากในรายที่เข้าข่ายหลบหนีต้องถูกจับกุม
โดยในการพิ จ ารณาที่ จ ะสั่ ง อนุ ญ าตให้ น าการควบคุ ม ผู้ ต้ อ งโทษโดยอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ได้หรือไม่นั้นเป็นอานาจของศาลพิจารณา โดยปัจจุบันได้มีการนาอุปกรณ์
อิเล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ใ นขั้น ตอนก่อนศาลมีคาพิพากษา หรือ ปล่ อยตั ว ชั่ว คราว ชั่ว คราว พิจารณา
ตามมาตรา 108 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นการกาหนดเงื่อนไข
เพื่อรองรับการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางมาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ช่วยตรวจสอบการเดินทาง หรือตรวจสอบตาแหน่งที่อยู่จากระยะไกล
พิพากษาจะทาการประเมินความเสี่ยงจากการปล่อยชั่วคราว และกรณีหลังมีคาพิพากษาพิจารณา
มาตรา 89/2(3) แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาต้ อ งเป็ น ผู้ ต้ อ งโทษจ าคุ ก ตาม
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของโทษที่กาหนดไว้ในคาพิพากษา ส่วนใน
กรณีที่ผู้นั้นต้องโทษให้ลงโทษเกินสามสิบปีหรือโทษจาคุกตลอดชีวิต ผู้ต้องโทษต้องได้รับโทษตาม
คาพิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และตามกฎกระทรวงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุก
โดยวิธีการอื่น ที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
ดั ง นั้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า ในต่ า ง ประเทศได้ มี ก ารยอมรั บ ให้ น าอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม และในประเทศที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์เฉพาะในการใช้
สาหรับเด็กและเยาวนถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ
สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการกระทาความผิดซ้าในจานวนที่น้อยลง หรือไม่มีการกระทาความผิด
อีก เนื่องจากเด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ และไม่ต้องเข้าไปในสถานพินิจที่เป็นศูนย์
รวมของผู้ กระทาความผิ ดจึ ง ไม่ต้องเป็นการเข้า ไปเรีย นรู้วิธีก ารกระทาวามผิ ดเพิ่ม เติม สามารถ
ไปโรงเรียนและอยู่ร่วมกันกับครอบครัวได้ รวมถึงเป็นการลดปัญหาผลกระทบทางด้านจิตใจของเด็ก
ไม่เป็นการตีตราในสังคม และลดความแออัดในสถานควบคุมตัวเด็กและเยาวชน และยังเป็นการลด
ค่าจ่ายของหน่วยงานของรัฐที่ต้องในการดูแลผู้กระทาวามิดในสถานพินิจ
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5.1.3 ประเด็นสิทธิมนุษยชนจากการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
ในการติดอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ นั้นมีกลุ่มที่แสดงความเห็ นออกเป็น 2 ด้าน คือ
กลุ่ ม ที่เห็ น ว่า กระทบสิ ทธิ เป็ น การละเมิดต่ อสิ ทธิม นุษยชนและศั กดิ์ศ รีความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้รั บ
ความคุ้มครอง การนามาใช้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว จึงเป็น
การละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลย เนื่องจากในระหว่างการปล่อยชั่วคราวนั้นยังไม่ได้มีการพิสูจน์
ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยกระทาความผิดจริงตามข้อกล่าวหานั้น และกลุ่มที่เห็นว่าไม่กระทบสิทธิ ไม่เป็น
การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นว่าการถูกจาคุกในเรือนจาเป็นการละเมิด
สิ ทธิมนุ ษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มากกว่ า การใช้อุปกรณ์อิ เล็ กทรอนิกส์ ทาให้ ผู้ กระท า
ความผิดได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชน ไม่ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ คุก คุณภาพชีวิตดีขึ้น
และเป็นการตัดโอกาสการเรียนรู้เทคนิคอาชญากรรมจากผู้กระทาความผิดรายอื่น

5.2 เสนอแนะ
5.2.1 ด้านกฎหมาย
1) ควรมีการกาหนดเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการกาหนดอายุเด็ก
และเยาวชนให้ชัดเจน และในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละขั้นตอน
ในกลุ่มความผิดฐานใดบ้าง
2) ควรมีการแก้ไขมาตรา 108 วรรคสามส่วนท้าย
บทบัญญัติเดิม “แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้น
ยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่า งร้ายแรง
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น”
แก้ไขใหม่ “แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้จาคุกโดย
วิธีการอื่นที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้นั้นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง”
3) ควรมีการกาหนดกฎหมาย มาตรา 89/3 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เมื่อพนักงาน
อัยการ ผู้บัญชาการเรือนจา หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจาคุกร้องขอ หรือเมื่อศาล
เห็ น สมควร ศาลอาจมี ค าสั่ ง ให้ จ าคุ ก เด็ ก และเยาวชน ให้ จ าคุ ก โดยวิ ธี ก ารอื่ น ที่ ส ามารถจ ากั ด
การเดินทางและอาณาเขตของผู้นั้นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
4) ควรมีการบัญญัติกฎหมายที่เป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กและ
เยาวชนเป็นการเฉพาะ โดยการตราเป็นกฎกระทรวง
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( ร่าง )
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจาคุกโดยวิธีการอื่น
ที่สามารถจากัดการเดินทางและอาณาเขต สาหรับเด็กและเยาวชน
พ.ศ. ...............................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และมาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (3) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจ ารณาความอาญา ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติ แก้ไ ขเพิ่ มเติม ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 และมาตรา 108 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา
41 มาตรา 55 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ถูกจากัด” หมายถึง เด็กที่อายุกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ผู้ซึ่งศาลสั่งให้จาคุกโดยวิธี
การอื่น ที่สามารถการจากัดการเดินทาง และอาณาเขตของผู้นั้น
“การจากัดการเดินทางและอาณาเขต” หมายความรวมถึง คาสั่งศาลให้จาคุกโดยวิธีก าร
ห้ามออกนอกเคหสถานหรือสถานที่อื่นใดในช่วงเวลาที่กาหนดโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า อุปกรณ์รับส่ งสัญญาณอิเล็ กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
การติ ด ตามตั ว ผู้ ค วบคุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด แทนการเข้ า เรื อ นจ า ใช้ ส วมใส่ ข้ อ มื อ หรื อ ข้ อ เท้ า
ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ และศูนย์ควบคุมกลาง ซึ่งเป็นระบบที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ถูกจากัดได้ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ
ที่ใช้ในการติดตามตาแหน่งของบุคคล
ข้อ 2 ในการยื่น คาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลเพื่อขอให้มีการจากัดการเดินทางและ
อาณาเขตแก่ผู้ซึ่งศาลสั่งให้จาคุก ให้เจ้าพนักงานคานึงถึงเหตุดังต่อไปนี้
(1) ผู้ซึ่งศาลเห็นว่าบุคคลนั้นจะได้รับการประกันตัว
(2) ผู้ซึ่งกระทาความผิดครั้งแรก
(3) ผู้ซึ่งกระทาความผิดโดยประมาท
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(4) ซึ่งต้องจาคุกเจ็บปุวยจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
กรณีตามวรรคหนึ่ง ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็กหรือเยาวชนในคดีความผิด
ดังต่อไปนี้
(1) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(2) ความผิดเกี่ยวกับการทาร้ายร่างกาย
(3) ความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ข้อ 3 ในการยื่ น คาร้ องต่อศาลในขั้นตอนภายหลั งคาพิพากษาศาลเพื่อขอให้ มีการจากัด
การเดินทางและอาณาเขตแก่ผู้ซึ่งต้อง จาคุกผู้ใด ให้เจ้าพนักงานคานึงถึงเหตุจาเป็นซึ่งรวมถึงเหตุ
ดังต่อไปนี้
1. คานึงถึงความหนักเบาของข้อหา
2. การกระทาความผิดครั้งแรก
3. การกระทาโดยประมาท
ข้ อ 4 ให้ เจ้ าพนั กงานจั ดให้ มีพนักงานเจ้ าหน้าที่เป็นผู้ มีห น้าที่ตรวจสอบผู้ ถูกจากัดตาม
สมควร เพื่อมิให้บุคคลใดดัดแปลง ทาให้เสียหาย ทาลาย เคลื่อนย้าย หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ในกรณี พ บเหตุ ต ามวรรคหนึ่ ง หรือ เหตุ ใ ดที่ท าให้ อุ ป กรณ์ เ กิ ด ช ารุด หรื อ ความเสี ย หาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานทราบทันที
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่มี อานาจในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงหรื อพฤติก ารณ์ ในกรณี ที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ว่ามีการฝุ าฝื นตามวรรคหนึ่ง และจัดทาข้อมูล รายงานแก่เจ้าพนักงานทราบ รวมถึง
สอบถาม แนะนา ช่วยเหลือผู้ถูกจากัด
ข้อ 5 ในกรณีที่บุคคลเกิดการฝุาฝืน ดัดแปลง ทาให้เสียหาย ทาลาย เคลื่อนย้าย หรือถอด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ให้มีการจัดการดังต่อไปนี้
(1) การว่ากล่าวตักเตือนแก่เด็กที่กระทาความผิด หรือแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุ คคล
ที่เด็กอาศัยอยู่
(2) การเรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่มาทาทัณฑ์บนว่าจะระวังไม่ให้
เด็กก่อเหตุร้ายขึ้นอีก
(3) การใช้วิธีการคุมประพฤติสาหรับเด็ก โดยมีพนักงานคุมประพฤติคอยควบคุมสอดส่อง
(4) ส่งตัวไปอยู่กับบุคคลหรือองค์กรการที่ยอมรับเด็กเพื่อสั่งสอนอบรม
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(5) ส่ ง ตั ว ไปโรงเรี ย นหรื อ สถานฝึ ก และอบรม หรื อ สถานที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ฝึ ก และอบรมเด็ ก
(แต่ไม่ให้อยู่จนอายุเกิน 18 ปี)
(6) ให้มีการจ่ายค่าปรับ
(7) จาคุก
ข้อ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอานาจออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อกาหนด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัด การเดินทางและอาณาเขตของผู้ถูกจากัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเงื่อนไขอื่นใด เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่..................................................................
..........................................................................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
5.2.2 ด้านหน่วยงาน
1) ปรั บ ขนาดอุ ป กรณ์ ใ ห้ เ ล็ ก ลงและมี น้ าหนั ก เบา ควรปรั บ รู ป แบบลั ก ษณะ
ของอุปกรณ์ ให้มีลักษณะเหมือนเครื่องประดับสามารถสวมใส่ได้ เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเกิด
ความอับอาย และสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจาวัน เห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เมื่อเปิด
ใช้งานแล้ว สามารถใช้งานได้นาน
2) พัฒนาบุคลากรที่ดูแลระบบให้มีวามเชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่รวมถึงประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
ที่มีการนาเข้ามาใช้ในประเทศไทย ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5.2.3 ด้านสังคม
1) ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดวามรู้และความเข้าใจ
ว่าการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกใหม่ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้โอกาส
ในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
2) สร้างความเข้าใจให้กับคนในครอบครัวว่าการใช้อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์มีรูปแบบ
การทางานอย่างไร เพื่อให้คนในครอบครัวเกิดความเข้าใจและไม่เกิดความวิตกกังวลในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้กระทาความผิดที่เป็นสมาชิกในรอบครัว
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The 2019 Florida Statutes
Title XLVI CRIMES
Chapter 794 SEXUAL BATTERY
794.011 Sexual battery.—
(1) As used in this chapter:
(a) “Consent” means intelligent, knowing, and voluntary consent and does not
include coerced submission. “Consent” shall not be deemed or construed to mean
the failure by the alleged victim to offer physical resistance to the offender.
(b) “Mentally defective” means a mental disease or defect which renders a person
temporarily or permanently incapable of appraising the nature of his or her conduct.
(c) “Mentally incapacitated” means temporarily incapable of appraising or
controlling a person‖s own conduct due to the influence of a narcotic, anesthetic, or
intoxicating substance administered without his or her consent or due to any other
act committed upon that person without his or her consent.
(d) “Offender” means a person accused of a sexual offense in violation of a
provision of this chapter.
(e) “Physically helpless” means unconscious, asleep, or for any other reason
physically unable to communicate unwillingness to an act.
(f) “Retaliation” includes, but is not limited to, threats of future physical
punishment, kidnapping, false imprisonment or forcible confinement, or extortion.
(g) “Serious personal injury” means great bodily harm or pain, permanent disability,
or permanent disfigurement.
(h) “Sexual battery” means oral, anal, or vaginal penetration by, or union with, the
sexual organ of another or the anal or vaginal penetration of another by any other
object; however, sexual battery does not include an act done for a bona fide
medical purpose.
(i) “Victim” means a person who has been the object of a sexual offense.
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(j) “Physically incapacitated” means bodily impaired or handicapped and
substantially limited in ability to resist or flee.
(2)(a) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon, or in an
attempt to commit sexual battery injures the sexual organs of, a person less than 12
years of age commits a capital felony, punishable as provided in
ss. 775.082 and 921.141.
(b) A person less than 18 years of age who commits sexual battery upon, or in an
attempt to commit sexual battery injures the sexual organs of, a person less than 12
years of age commits a life felony, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083,
s. 775.084, or s. 794.0115.
(3) A person who commits sexual battery upon a person 12 years of age or older,
without that person‖s consent, and in the process thereof uses or threatens to use a
deadly weapon or uses actual physical force likely to cause serious personal injury
commits a life felony, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or
s. 794.0115.
(4)(a) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person
12 years of age or older but younger than 18 years of age without that person‖s
consent, under any of the circumstances listed in paragraph (e), commits a felony of
the first degree, punishable by a term of years not exceeding life or as provided in
s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
(b) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person
18 years of age or older without that person‖s consent, under any of the
circumstances listed in paragraph (e), commits a felony of the first degree,
punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
(c) A person younger than 18 years of age who commits sexual battery upon a
person 12 years of age or older without that person‖s consent, under any of the
circumstances listed in paragraph (e), commits a felony of the first degree,
punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
(d) A person commits a felony of the first degree, punishable by a term of years
not exceeding life or as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115 if
the person commits sexual battery upon a person 12 years of age or older without
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that person‖s consent, under any of the circumstances listed in paragraph (e), and
such person was previously convicted of a violation of:
1. Section 787.01(2) or s. 787.02(2) when the violation involved a victim who was a
minor and, in the course of committing that violation, the defendant committed
against the minor a sexual battery under this chapter or a lewd act under s. 800.04 or
s. 847.0135(5);
2. Section 787.01(3)(a)2. or 3.;
3. Section 787.02(3)(a)2. or 3.;
4. Section 800.04;
5. Section 825.1025;
6. Section 847.0135(5); or
7. This chapter, excluding subsection (10) of this section.
(e) The following circumstances apply to paragraphs (a)-(d):
1. The victim is physically helpless to resist.
2. The offender coerces the victim to submit by threatening to use force or
violence likely to cause serious personal injury on the victim, and the victim
reasonably believes that the offender has the present ability to execute the threat.
3. The offender coerces the victim to submit by threatening to retaliate against the
victim, or any other person, and the victim reasonably believes that the offender has
the ability to execute the threat in the future.
4. The offender, without the prior knowledge or consent of the victim, administers
or has knowledge of someone else administering to the victim any narcotic,
anesthetic, or other intoxicating substance that mentally or physically incapacitates
the victim.
5. The victim is mentally defective, and the offender has reason to believe this or
has actual knowledge of this fact.
6. The victim is physically incapacitated.
7. The offender is a law enforcement officer, correctional officer, or correctional
probation officer as defined in s. 943.10(1), (2), (3), (6), (7), (8), or (9), who is certified
under s. 943.1395 or is an elected official exempt from such certification by virtue of
s. 943.253, or any other person in a position of control or authority in a probation,
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community control, controlled release, detention, custodial, or similar setting, and
such officer, official, or person is acting in such a manner as to lead the victim to
reasonably believe that the offender is in a position of control or authority as an
agent or employee of government.
(5)(a) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person
12 years of age or older but younger than 18 years of age, without that person‖s
consent, and in the process does not use physical force and violence likely to cause
serious personal injury commits a felony of the first degree, punishable as provided
in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
(b) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person
18 years of age or older, without that person‖s consent, and in the process does not
use physical force and violence likely to cause serious personal injury commits a
felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083,
s. 775.084, or s. 794.0115.
(c) A person younger than 18 years of age who commits sexual battery upon a
person 12 years of age or older, without that person‖s consent, and in the process
does not use physical force and violence likely to cause serious personal injury
commits a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
(d) A person commits a felony of the first degree, punishable as provided in
s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115 if the person commits sexual battery
upon a person 12 years of age or older, without that person‖s consent, and in the
process does not use physical force and violence likely to cause serious personal
injury and the person was previously convicted of a violation of:
1. Section 787.01(2) or s. 787.02(2) when the violation involved a victim who was a
minor and, in the course of committing that violation, the defendant committed
against the minor a sexual battery under this chapter or a lewd act under s. 800.04 or
s. 847.0135(5);
2. Section 787.01(3)(a)2. or 3.;
3. Section 787.02(3)(a)2. or 3.;
4. Section 800.04;
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5. Section 825.1025;
6. Section 847.0135(5); or
7. This chapter, excluding subsection (10) of this section.
(6)(a) The offenses described in paragraphs (5)(a)-(c) are included in any sexual
battery offense charged under subsection (3).
(b) The offense described in paragraph (5)(a) is included in an offense charged
under paragraph (4)(a).
(c) The offense described in paragraph (5)(b) is included in an offense charged
under paragraph (4)(b).
(d) The offense described in paragraph (5)(c) is included in an offense charged
under paragraph (4)(c).
(e) The offense described in paragraph (5)(d) is included in an offense charged
under paragraph (4)(d).
(7) A person who is convicted of committing a sexual battery on or after October 1,
1992, is not eligible for basic gain-time under s. 944.275. This subsection may be
cited as the “Junny Rios-Martinez, Jr. Act of 1992.”
(8) Without regard to the willingness or consent of the victim, which is not a
defense to prosecution under this subsection, a person who is in a position of
familial or custodial authority to a person less than 18 years of age and who:
(a) Solicits that person to engage in any act which would constitute sexual battery
under paragraph (1)(h) commits a felony of the third degree, punishable as provided
in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
(b) Engages in any act with that person while the person is 12 years of age or older
but younger than 18 years of age which constitutes sexual battery under paragraph
(1)(h) commits a felony of the first degree, punishable by a term of years not
exceeding life or as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
(c) Engages in any act with that person while the person is less than 12 years of age
which constitutes sexual battery under paragraph (1)(h), or in an attempt to commit
sexual battery injures the sexual organs of such person commits a capital or life
felony, punishable pursuant to subsection (2).
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(9) For prosecution under paragraph (4)(a), paragraph (4)(b), paragraph (4)(c), or
paragraph (4)(d) which involves an offense committed under any of the
circumstances listed in subparagraph (4)(e)7., acquiescence to a person reasonably
believed by the victim to be in a position of authority or control does not constitute
consent, and it is not a defense that the perpetrator was not actually in a position of
control or authority if the circumstances were such as to lead the victim to
reasonably believe that the person was in such a position.
(10) A person who falsely accuses a person listed in subparagraph (4)(e)7. or other
person in a position of control or authority as an agent or employee of government
of violating paragraph (4)(a), paragraph (4)(b), paragraph (4)(c), or paragraph (4)(d)
commits a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
Title XLVI CRIMES Chapter 800
LEWDNESS; INDECENT EXPOSURE
800.04 Lewd or lascivious offenses committed upon or in the presence of persons
less than 16 years of age.—
(1) DEFINITIONS.—As used in this section:
(a) “Sexual activity” means the oral, anal, or vaginal penetration by, or union with,
the sexual organ of another or the anal or vaginal penetration of another by any
other object; however, sexual activity does not include an act done for a bona fide
medical purpose.
(b) “Consent” means intelligent, knowing, and voluntary consent, and does not
include submission by coercion.
(c) “Coercion” means the use of exploitation, bribes, threats of force, or intimidation
to gain cooperation or compliance.
(d) “Victim” means a person upon whom an offense described in this section was
committed or attempted or a person who has reported a violation of this section to
a law enforcement officer.
(2) PROHIBITED DEFENSES.—Neither the victim‖s lack of chastity nor the victim‖s
consent is a defense to the crimes proscribed by this section.

130
(3) IGNORANCE OR BELIEF OF VICTIM‖S AGE.—The perpetrator‖s ignorance of the
victim‖s age, the victim‖s misrepresentation of his or her age, or the perpetrator‖s
bona fide belief of the victim‖s age cannot be raised as a defense in a prosecution
under this section.
(4) LEWD OR LASCIVIOUS BATTERY.—
(a) A person commits lewd or lascivious battery by:
1. Engaging in sexual activity with a person 12 years of age or older but less than 16
years of age; or
2. Encouraging, forcing, or enticing any person less than 16 years of age to engage in
sadomasochistic abuse, sexual bestiality, prostitution, or any other act involving
sexual activity.
(b) Except as provided in paragraph (c), an offender who commits lewd or lascivious
battery commits a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
(c) A person commits a felony of the first degree, punishable as provided in
s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084 if the person is an offender 18 years of age or
older who commits lewd or lascivious battery and was previously convicted of a
violation of:
1. Section 787.01(2) or s. 787.02(2) when the violation involved a victim who was a
minor and, in the course of committing that violation, the defendant committed
against the minor a sexual battery under chapter 794 or a lewd act under this section
or s. 847.0135(5);
2. Section 787.01(3)(a)2. or 3.;
3. Section 787.02(3)(a)2. or 3.;
4. Chapter 794, excluding s. 794.011(10);
5. Section 825.1025;
6. Section 847.0135(5); or
7. This section.
(5) LEWD OR LASCIVIOUS MOLESTATION.—
(a) A person who intentionally touches in a lewd or lascivious manner the breasts,
genitals, genital area, or buttocks, or the clothing covering them, of a person less
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than 16 years of age, or forces or entices a person under 16 years of age to so touch
the perpetrator, commits lewd or lascivious molestation.
(b) An offender 18 years of age or older who commits lewd or lascivious molestation
against a victim less than 12 years of age commits a life felony, punishable as
provided in s. 775.082(3)(a)4.
(c) 1. An offender less than 18 years of age who commits lewd or lascivious
molestation against a victim less than 12 years of age; or
2. An offender 18 years of age or older who commits lewd or lascivious
molestation against a victim 12 years of age or older but less than 16 years of age
commits a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
(d) An offender less than 18 years of age who commits lewd or lascivious
molestation against a victim 12 years of age or older but less than 16 years of age
commits a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
(e) A person commits a felony of the first degree, punishable as provided in
s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084 if the person is 18 years of age or older and
commits lewd or lascivious molestation against a victim 12 years of age or older but
less than 16 years of age and the person was previously convicted of a violation of:
1. Section 787.01(2) or s. 787.02(2) when the violation involved a victim who was a
minor and, in the course of committing the violation, the defendant committed
against the minor a sexual battery under chapter 794 or a lewd act under this section
or s. 847.0135(5);
2. Section 787.01(3)(a)2. or 3.;
3. Section 787.02(3)(a)2. or 3.;
4. Chapter 794, excluding s. 794.011(10);
5. Section 825.1025;
6. Section 847.0135(5); or
7. This section.
(6) LEWD OR LASCIVIOUS CONDUCT.—
(a) A person who:
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1. Intentionally touches a person under 16 years of age in a lewd or lascivious
manner; or
2. Solicits a person under 16 years of age to commit a lewd or lascivious act
commits lewd or lascivious conduct.
(b) An offender 18 years of age or older who commits lewd or lascivious conduct
commits a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
(c) An offender less than 18 years of age who commits lewd or lascivious conduct
commits a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
(7) LEWD OR LASCIVIOUS EXHIBITION.—
(a) A person who:
1. Intentionally masturbates;
2. Intentionally exposes the genitals in a lewd or lascivious manner; or
3. Intentionally commits any other sexual act that does not involve actual physical
or sexual contact with the victim, including, but not limited to, sadomasochistic
abuse, sexual bestiality, or the simulation of any act involving sexual activity
in the presence of a victim who is less than 16 years of age, commits lewd or
lascivious exhibition.
(b) An offender 18 years of age or older who commits a lewd or lascivious
exhibition commits a felony of the second degree, punishable as provided in
s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
(c) An offender less than 18 years of age who commits a lewd or lascivious
exhibition commits a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
(8) EXCEPTION.—A mother‖s breastfeeding of her baby does not under any
circumstance constitute a violation of this section.
Title XLVI CRIMES Chapter 827
ABUSE OF CHILDREN
827.071 Sexual performance by a child; penalties.—
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(1) As used in this section, the following definitions shall apply:
(a) “Deviate sexual intercourse” means sexual conduct between persons not
married to each other consisting of contact between the penis and the anus, the
mouth and the penis, or the mouth and the vulva.
(b) “Intentionally view” means to deliberately, purposefully, and voluntarily view.
Proof of intentional viewing requires establishing more than a single image, motion
picture, exhibition, show, image, data, computer depiction, representation, or other
presentation over any period of time.
(c) “Performance” means any play, motion picture, photograph, or dance or any
other visual representation exhibited before an audience.
(d) “Promote” means to procure, manufacture, issue, sell, give, provide, lend, mail,
deliver, transfer, transmute, publish, distribute, circulate, disseminate, present,
exhibit, or advertise or to offer or agree to do the same.
(e) “Sadomasochistic abuse” means flagellation or torture by or upon a person, or
the condition of being fettered, bound, or otherwise physically restrained, for the
purpose of deriving sexual satisfaction from inflicting harm on another or receiving
such harm oneself.
(f) “Sexual battery” means oral, anal, or vaginal penetration by, or union with, the
sexual organ of another or the anal or vaginal penetration of another by any other
object; however, “sexual battery” does not include an act done for a bona fide
medical purpose.
(g) “Sexual bestiality” means any sexual act between a person and an animal
involving the sex organ of the one and the mouth, anus, or vagina of the other.
(h) “Sexual conduct” means actual or simulated sexual intercourse, deviate sexual
intercourse, sexual bestiality, masturbation, or sadomasochistic abuse; actual lewd
exhibition of the genitals; actual physical contact with a person‖s clothed or
unclothed genitals, pubic area, buttocks, or, if such person is a female, breast, with
the intent to arouse or gratify the sexual desire of either party; or any act or conduct
which constitutes sexual battery or simulates that sexual battery is being or will be
committed. A mother‖s breastfeeding of her baby does not under any circumstance
constitute “sexual conduct.”
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(i) “Sexual performance” means any performance or part thereof which includes
sexual conduct by a child of less than 18 years of age.
(j) “Simulated” means the explicit depiction of conduct set forth in paragraph (h)
which creates the appearance of such conduct and which exhibits any uncovered
portion of the breasts, genitals, or buttocks.
(2) A person is guilty of the use of a child in a sexual performance if, knowing the
character and content thereof, he or she employs, authorizes, or induces a child less
than 18 years of age to engage in a sexual performance or, being a parent, legal
guardian, or custodian of such child, consents to the participation by such child in a
sexual performance. Whoever violates this subsection is guilty of a felony of the
second degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
(3) A person is guilty of promoting a sexual performance by a child when, knowing
the character and content thereof, he or she produces, directs, or promotes any
performance which includes sexual conduct by a child less than 18 years of age.
Whoever violates this subsection is guilty of a felony of the second degree,
punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
(4) It is unlawful for any person to possess with the intent to promote any
photograph, motion picture, exhibition, show, representation, or other presentation
which, in whole or in part, includes any sexual conduct by a child. The possession of
three or more copies of such photograph, motion picture, representation, or
presentation is prima facie evidence of an intent to promote. Whoever violates this
subsection is guilty of a felony of the second degree, punishable as provided in
s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
(5)(a) It is unlawful for any person to knowingly possess, control, or intentionally
view a photograph, motion picture, exhibition, show, representation, image, data,
computer depiction, or other presentation which, in whole or in part, he or she
knows to include any sexual conduct by a child. The possession, control, or
intentional viewing of each such photograph, motion picture, exhibition, show, image,
data, computer depiction, representation, or presentation is a separate offense. If
such photograph, motion picture, exhibition, show, representation, image, data,
computer depiction, or other presentation includes sexual conduct by more than
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one child, then each such child in each such photograph, motion picture, exhibition,
show, representation, image, data, computer depiction, or other presentation that is
knowingly possessed, controlled, or intentionally viewed is a separate offense. A
person who violates this subsection commits a felony of the third degree, punishable
as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
(b) This subsection does not apply to material possessed, controlled, or
intentionally viewed as part of a law enforcement investigation.
(6) Prosecution of any person for an offense under this section shall not prohibit
prosecution of that person in this state for a violation of any law of this state,
including a law providing for greater penalties than prescribed in this section or any
other crime punishing the sexual
Title XLVI CRIMES
Chapter 843 OBSTRUCTING JUSTICE
843.23 Tampering with an electronic monitoring device.—
(1) As used in this section, the term “electronic monitoring device” includes any
device that is used to track the location of a person.
(2) It is unlawful for a person to intentionally and without authority:
(a) Remove, destroy, alter, tamper with, damage, or circumvent the operation of an
electronic monitoring device that must be worn or used by that person or another
person pursuant to a court order or pursuant to an order by the Florida Commission
on Offender Review; or
(b) Request, authorize, or solicit a person to remove, destroy, alter, tamper with,
damage, or circumvent the operation of an electronic monitoring device required to
be worn or used pursuant to a court order or pursuant to an order by the Florida
Commission on Offender Review.
(3) A person who violates this section commits a felony of the third degree,
punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
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Title XLVI CRIMES
Chapter 847 OBSCENITY Entire Chapter
SECTION 0145 Selling or buying of minors; penalties.
847.0145 Selling or buying of minors; penalties.—
(1) Any parent, legal guardian, or other person having custody or control of a minor
who sells or otherwise transfers custody or control of such minor, or offers to sell or
otherwise transfer custody of such minor, either:
(a) With knowledge that, as a consequence of the sale or transfer, the minor will be
portrayed in a visual depiction engaging in, or assisting another person to engage in,
sexually explicit conduct; or
(b) With intent to promote either:
1. The engaging in of sexually explicit conduct by such minor for the purpose of
producing any visual depiction of such conduct; or
2. The rendering of assistance by the minor to any other person to engage in
sexually explicit conduct for the purpose of producing any visual depiction of such
conduct;
shall be guilty of a felony of the first degree, punishable as provided in s. 775.082,
s. 775.083, or s. 775.084.
(2) Whoever purchases or otherwise obtains custody or control of a minor, or offers
to purchase or otherwise obtain custody or control of a minor, either:
(a) With knowledge that, as a consequence of the purchase or obtaining of custody,
the minor will be portrayed in a visual depiction engaging in, or assisting another
person to engage in, sexually explicit conduct;
(b) With intent to promote either:
1. The engaging in of sexually explicit conduct by such minor for the purpose of
producing any visual depiction of such conduct; or
2. The rendering of assistance by the minor to any other person to engage in
sexually explicit conduct for the purpose of producing any visual depiction of such
conduct;
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Title XLVII CRIMINAL PROCEDURE AND CORRECTIONS
Chapter 948 PROBATION AND COMMUNITY CONTROL Entire Chapter
SECTION 11 Electronic monitoring devices.
948.11 Electronic monitoring devices.—
(1) The Department of Corrections shall electronically monitor an offender
sentenced to community control when the court has imposed electronic monitoring
as a condition of community control.
(2) Any offender placed under supervision who violates the terms and conditions of
supervision and is restored to supervision may be supervised by means of an
electronic monitoring device or system if ordered by the court.
(3) For those offenders being electronically monitored, the Department of
Corrections shall develop procedures to determine, investigate, and report the
offender‖s noncompliance with the terms and conditions of sentence 24 hours per
day. All reports of noncompliance shall be immediately investigated by a probation
officer.
(4) The Department of Corrections may contract with local law enforcement
agencies to assist in the location and apprehension of offenders who are in
noncompliance as reported by the electronic monitoring system. This contract is
intended to provide the department a means for providing immediate investigation
of noncompliance reports, especially after normal office hours.
(5) Any person being electronically monitored by the department as a result of
being placed on supervision shall pay the department for the electronic monitoring
services as provided in s. 948.09(2).
(6) For probationers, community controllees, or conditional releasees who have
current or prior convictions for violent or sexual offenses, the department, in carrying
out a court or commission order to electronically monitor an offender, must use a
system that actively monitors and identifies the offender‖s location and timely
reports or records the offender‖s presence near or within a crime scene or in a
prohibited area or the offender‖s departure from specified geographic limitations.
Procurement of electronic monitoring services under this subsection shall be by
competitive procurement in accordance with s. 287.057.
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Title XLVII CRIMINAL PROCEDURE AND CORRECTIONS
Chapter 948 PROBATION AND COMMUNITY CONTROL
948.09 Payment for cost of supervision and other monetary obligations.—
(1)(a)1. Any person ordered by the court, the Department of Corrections, or the
Florida Commission on Offender Review to be placed under supervision under this
chapter, chapter 944, chapter 945, chapter 947, or chapter 958, or in a pretrial
intervention program, must, as a condition of any placement, pay the department a
total sum of money equal to the total month or portion of a month of supervision
times the court-ordered amount, but not to exceed the actual per diem cost of the
supervision. The department shall adopt rules by which an offender who pays in full
and in advance of regular termination of supervision may receive a reduction in the
amount due. The rules shall incorporate provisions by which the offender‖s ability to
pay is linked to an established written payment plan. Funds collected from felony
offenders may be used to offset costs of the Department of Corrections associated
with community supervision programs, subject to appropriation by the Legislature.
2. In addition to any other contribution or surcharge imposed by this section, each
felony offender assessed under this paragraph shall pay a $2-per-month surcharge to
the department. The surcharge shall be deemed to be paid only after the full
amount of any monthly payment required by the established written payment plan
has been collected by the department. These funds shall be used by the
department to pay for correctional probation officers‖ training and equipment,
including radios, and firearms training, firearms, and attendant equipment necessary
to train and equip officers who choose to carry a concealed firearm while on duty.
This subparagraph does not limit the department‖s authority to determine who shall
be authorized to carry a concealed firearm while on duty, or limit the right of a
correctional probation officer to carry a personal firearm approved by the
department.
(b) Any person placed on misdemeanor probation by a county court must
contribute not less than $40 per month, as decided by the sentencing court, to the
court-approved public or private entity providing misdemeanor supervision.
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(2) Any person being electronically monitored by the department as a result of
being placed on supervision shall pay the department for electronic monitoring
services at a rate that may not exceed the full cost of the monitoring service in
addition to the cost of supervision as directed by the sentencing court. The funds
collected under this subsection shall be deposited in the General Revenue Fund.
The department may exempt a person from paying all or any part of the costs of the
electronic monitoring service if it finds that any of the factors listed in subsection (3)
exist.
(3) Any failure to pay contribution as required under this section may constitute a
ground for the revocation of supervision by the court or by the Florida Commission
on Offender Review, the revocation of control release by the Control Release
Authority, or the removal from the pretrial intervention program by the state
attorney. The Department of Corrections may exempt a person from the payment of
all or any part of the contribution if it finds any of the following factors:
(a) The offender has diligently attempted, but has been unable, to obtain or
maintain employment that provides him or her sufficient income to make such
payments.
(b) The offender is a student in a school, college, university, or course of career
training designed to fit the student for gainful employment. Certification of such
student status shall be supplied to the offender‖s probation officer by the
educational institution in which the offender is enrolled.
(c) The offender has an employment handicap, as determined by a physical,
psychological, or psychiatric examination.
(d) The offender‖s age prevents him or her from obtaining employment.
(e) The offender is responsible for the support of dependents, and the payment of
such contribution constitutes an undue hardship on the offender.
(f) The offender has been transferred outside the state under an interstate compact
adopted pursuant to chapter 949.
(4) As a condition of an interstate compact adopted pursuant to chapter 949, the
department shall require each out-of-state probationer or parolee transferred to this
state to contribute not less than $30 or more than the cost of supervision, certified
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by the Department of Corrections, per month to defray the cost incurred by this
state as a result of providing supervision and rehabilitation during the period of
supervision.
(5) In addition to any other required contributions, the department, at its discretion,
may require offenders under any form of supervision to submit to and pay for
urinalysis testing to identify drug usage as part of the rehabilitation program. Any
failure to make such payment, or participate, may be considered a ground for
revocation by the court, the Florida Commission on Offender Review, or the Control
Release Authority, or for removal from the pretrial intervention program by the state
attorney. The department may exempt a person from such payment if it determines
that any of the factors specified in subsection (3) exist.
(6) The department shall establish a payment plan for all costs ordered by the
courts for collection by the department and a priority order for payments, except
that victim restitution payments authorized under s. 948.03(1)(f) take precedence
over all other court-ordered payments. The department is not required to disburse
cumulative amounts of less than $10 to individual payees established on this
payment plan.
Title XLVII CRIMINAL PROCEDURE AND CORRECTIONS
Chapter 948 PROBATION AND COMMUNITY CONTROL Entire Chapter
SECTION 11 Electronic monitoring devices.
948.11 Electronic monitoring devices.—
(1) The Department of Corrections shall electronically monitor an offender
sentenced to community control when the court has imposed electronic monitoring
as a condition of community control.
(2) Any offender placed under supervision who violates the terms and conditions of
supervision and is restored to supervision may be supervised by means of an
electronic monitoring device or system if ordered by the court.
(3) For those offenders being electronically monitored, the Department of
Corrections shall develop procedures to determine, investigate, and report the
offender‖s noncompliance with the terms and conditions of sentence 24 hours per
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day. All reports of noncompliance shall be immediately investigated by a probation
officer.
(4) The Department of Corrections may contract with local law enforcement
agencies to assist in the location and apprehension of offenders who are in
noncompliance as reported by the electronic monitoring system. This contract is
intended to provide the department a means for providing immediate investigation
of noncompliance reports, especially after normal office hours.
(5) Any person being electronically monitored by the department as a result of
being placed on supervision shall pay the department for the electronic monitoring
services as provided in s. 948.09(2).
(6) For probationers, community controllees, or conditional releasees who have
current or prior convictions for violent or sexual offenses, the department, in carrying
out a court or commission order to electronically monitor an offender, must use a
system that actively monitors and identifies the offender‖s location and timely
reports or records the offender‖s presence near or within a crime scene or in a
prohibited area or the offender‖s departure from specified geographic limitations.
Procurement of electronic monitoring services under this subsection shall be by
competitive procurement in accordance with s. 287.057.
Title XLVII CRIMINAL PROCEDURE AND CORRECTIONS
Chapter 948 PROBATION AND COMMUNITY CONTROL Entire Chapter
SECTION 30 Additional terms and conditions of probation or community control for
certain sex offenses.
948.30 Additional terms and conditions of probation or community control for
certain sex offenses.—Conditions imposed pursuant to this section do not require
oral pronouncement at the time of sentencing and shall be considered standard
conditions of probation or community control for offenders specified in this section.
(1) Effective for probationers or community controllees whose crime was
committed on or after October 1, 1995, and who are placed under supervision for
violation of chapter 794, s. 800.04, s. 827.071, s. 847.0135(5), or s. 847.0145, the court
must impose the following conditions in addition to all other standard and special
conditions imposed:
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(a) A mandatory curfew from 10 p.m. to 6 a.m. The court may designate another 8hour period if the offender‖s employment precludes the above specified time, and
the alternative is recommended by the Department of Corrections. If the court
determines that imposing a curfew would endanger the victim, the court may
consider alternative sanctions.
(b) If the victim was under the age of 18, a prohibition on living within 1,000 feet of
a school, child care facility, park, playground, or other place where children regularly
congregate, as prescribed by the court. The 1,000-foot distance shall be measured in
a straight line from the offender‖s place of residence to the nearest boundary line of
the school, child care facility, park, playground, or other place where children
congregate. The distance may not be measured by a pedestrian route or automobile
route. A probationer or community controllee who is subject to this paragraph may
not be forced to relocate and does not violate his or her probation or community
control if he or she is living in a residence that meets the requirements of this
paragraph and a school, child care facility, park, playground, or other place where
children regularly congregate is subsequently established within 1,000 feet of his or
her residence.
(c) Active participation in and successful completion of a sex offender treatment
program with qualified practitioners specifically trained to treat sex offenders, at the
probationer‖s or community controllee‖s own expense. If a qualified practitioner is
not available within a 50-mile radius of the probationer‖s or community controllee‖s
residence, the offender shall participate in other appropriate therapy.
(d) A prohibition on any contact with the victim, directly or indirectly, including
through a third person, unless approved by the victim, a qualified practitioner in the
sexual offender treatment program, and the sentencing court.
(e) If the victim was under the age of 18, a prohibition on contact with a child
under the age of 18 except as provided in this paragraph. The court may approve
supervised contact with a child under the age of 18 if the approval is based upon a
recommendation for contact issued by a qualified practitioner who is basing the
recommendation on a risk assessment. Further, the sex offender must be currently
enrolled in or have successfully completed a sex offender therapy program. The
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court may not grant supervised contact with a child if the contact is not
recommended by a qualified practitioner and may deny supervised contact with a
child at any time. When considering whether to approve supervised contact with a
child, the court must review and consider the following:
1. A risk assessment completed by a qualified practitioner. The qualified
practitioner must prepare a written report that must include the findings of the
assessment and address each of the following components:
a. The sex offender‖s current legal status;
b. The sex offender‖s history of adult charges with apparent sexual motivation;
c. The sex offender‖s history of adult charges without apparent sexual motivation;
d. The sex offender‖s history of juvenile charges, whenever available;
e. The sex offender‖s offender treatment history, including consultations with the
sex offender‖s treating, or most recent treating, therapist;
f. The sex offender‖s current mental status;
g. The sex offender‖s mental health and substance abuse treatment history as
provided by the Department of Corrections;
h. The sex offender‖s personal, social, educational, and work history;
i. The results of current psychological testing of the sex offender if determined
necessary by the qualified practitioner;
j. A description of the proposed contact, including the location, frequency,
duration, and supervisory arrangement;
k. The child‖s preference and relative comfort level with the proposed contact,
when age appropriate;
l. The parent‖s or legal guardian‖s preference regarding the proposed contact; and
m. The qualified practitioner‖s opinion, along with the basis for that opinion, as to
whether the proposed contact would likely pose significant risk of emotional or
physical harm to the child.
The written report of the assessment must be given to the court;
2. A recommendation made as a part of the risk assessment report as to whether
supervised contact with the child should be approved;
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3. A written consent signed by the child‖s parent or legal guardian, if the parent or
legal guardian is not the sex offender, agreeing to the sex offender having supervised
contact with the child after receiving full disclosure of the sex offender‖s present
legal status, past criminal history, and the results of the risk assessment. The court
may not approve contact with the child if the parent or legal guardian refuses to give
written consent for supervised contact;
4. A safety plan prepared by the qualified practitioner, who provides treatment to
the offender, in collaboration with the sex offender, the child‖s parent or legal
guardian, if the parent or legal guardian is not the sex offender, and the child, when
age appropriate, which details the acceptable conditions of contact between the sex
offender and the child. The safety plan must be reviewed and approved by the
court; and
5. Evidence that the child‖s parent or legal guardian understands the need for and
agrees to the safety plan and has agreed to provide, or to designate another adult to
provide, constant supervision any time the child is in contact with the offender.
The court may not appoint a person to conduct a risk assessment and may not
accept a risk assessment from a person who has not demonstrated to the court that
he or she has met the requirements of a qualified practitioner as defined in this
section.
(f) If the victim was under age 18, a prohibition on working for pay or as a volunteer
at any place where children regularly congregate, including, but not limited to,
schools, child care facilities, parks, playgrounds, pet stores, libraries, zoos, theme
parks, and malls.
(g) Unless otherwise indicated in the treatment plan provided by a qualified
practitioner in the sexual offender treatment program, a prohibition on viewing,
accessing, owning, or possessing any obscene, pornographic, or sexually stimulating
visual or auditory material, including telephone, electronic media, computer
programs, or computer services that are relevant to the offender‖s deviant behavior
pattern.
(h) Effective for probationers and community controllees whose crime is committed
on or after July 1, 2005, a prohibition on accessing the Internet or other computer

145
services until a qualified practitioner in the offender‖s sex offender treatment
program, after a risk assessment is completed, approves and implements a safety
plan for the offender‖s accessing or using the Internet or other computer services.
(i) A requirement that the probationer or community controllee must submit a
specimen of blood or other approved biological specimen to the Department of Law
Enforcement to be registered with the DNA data bank.
(j) A requirement that the probationer or community controllee make restitution to
the victim, as ordered by the court under s. 775.089, for all necessary medical and
related professional services relating to physical, psychiatric, and psychological care.
(k) Submission to a warrantless search by the community control or probation
officer of the probationer‖s or community controllee‖s person, residence, or vehicle.
(2) Effective for a probationer or community controllee whose crime was
committed on or after October 1, 1997, and who is placed on community control or
sex offender probation for a violation of chapter 794, s. 800.04, s. 827.071,
s. 847.0135(5), or s. 847.0145, in addition to any other provision of this section, the
court must impose the following conditions of probation or community control:
(a) As part of a treatment program, participation at least annually in polygraph
examinations to obtain information necessary for risk management and treatment
and to reduce the sex offender‖s denial mechanisms. A polygraph examination must
be conducted by a polygrapher who is a member of a national or state polygraph
association and who is certified as a postconviction sex offender polygrapher, where
available, and shall be paid for by the probationer or community controllee. The
results of the polygraph examination shall be provided to the probationer‖s or
community controllee‖s probation officer and qualified practitioner and shall not be
used as evidence in court to prove that a violation of community supervision has
occurred.
(b) Maintenance of a driving log and a prohibition against driving a motor vehicle
alone without the prior approval of the supervising officer.
(c) A prohibition against obtaining or using a post office box without the prior
approval of the supervising officer.
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(d) If there was sexual contact, a submission to, at the probationer‖s or community
controllee‖s expense, an HIV test with the results to be released to the victim or the
victim‖s parent or guardian.
(e) Electronic monitoring when deemed necessary by the community control or
probation officer and his or her supervisor, and ordered by the court at the
recommendation of the Department of Corrections.
(3) Effective for a probationer or community controllee whose crime was
committed on or after September 1, 2005, and who:
(a) Is placed on probation or community control for a violation of chapter 794,
s. 800.04(4), (5), or (6), s. 827.071, or s. 847.0145 and the unlawful sexual activity
involved a victim 15 years of age or younger and the offender is 18 years of age or
older;
(b) Is designated a sexual predator pursuant to s. 775.21; or
(c) Has previously been convicted of a violation of chapter 794, s. 800.04(4), (5), or
(6), s. 827.071, or s. 847.0145 and the unlawful sexual activity involved a victim 15
years of age or younger and the offender is 18 years of age or older,
the court must order, in addition to any other provision of this section, mandatory
electronic monitoring as a condition of the probation or community control
supervision.
(4) In addition to all other conditions imposed, for a probationer or community
controllee who is subject to supervision for a crime that was committed on or after
May 26, 2010, and who has been convicted at any time of committing, or attempting,
soliciting, or conspiring to commit, any of the criminal offenses listed in
s. 943.0435(1)(h)1.a.(I), or a similar offense in another jurisdiction, against a victim who
was under the age of 18 at the time of the offense; if the offender has not received a
pardon for any felony or similar law of another jurisdiction necessary for the
operation of this subsection, if a conviction of a felony or similar law of another
jurisdiction necessary for the operation of this subsection has not been set aside in
any postconviction proceeding, or if the offender has not been removed from the
requirement to register as a sexual offender or sexual predator pursuant to
s. 943.04354, the court must impose the following conditions:
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(a) A prohibition on visiting schools, child care facilities, parks, and playgrounds,
without prior approval from the offender‖s supervising officer. The court may also
designate additional locations to protect a victim. The prohibition ordered under this
paragraph does not prohibit the offender from visiting a school, child care facility,
park, or playground for the sole purpose of attending a religious service as defined in
s. 775.0861 or picking up or dropping off the offender‖s children or grandchildren at a
child care facility or school.
(b) A prohibition on distributing candy or other items to children on Halloween;
wearing a Santa Claus costume, or other costume to appeal to children, on or
preceding Christmas; wearing an Easter Bunny costume, or other costume to appeal
to children, on or preceding Easter; entertaining at children‖s parties; or wearing a
clown costume; without prior approval from the court.
(5) Effective for a probationer or community controllee whose crime was
committed on or after October 1, 2014, and who is placed on probation or
community control for a violation of chapter 794, s. 800.04, s. 827.071, s. 847.0135(5),
or s. 847.0145, in addition to all other conditions imposed, the court must impose a
condition prohibiting the probationer or community controllee from viewing,
accessing, owning, or possessing any obscene, pornographic, or sexually stimulating
visual or auditory material unless otherwise indicated in the treatment plan provided
by a qualified practitioner in the sexual offender treatment program. Visual or
auditory material includes, but is not limited to, telephone, electronic media,
computer programs, and computer services.
Title XLVII CRIMINAL PROCEDURE AND CORRECTIONS
Chapter 985 JUVENILE JUSTICE; INTERSTATE COMPACT ON JUVENILES
985.255 Detention criteria; detention hearing.—
(1) Subject to s. 985.25(1), a child taken into custody and placed into detention
care shall be given a hearing within 24 hours after being taken into custody. At the
hearing, the court may order a continued detention status if
(a) The result of the risk assessment instrument pursuant to s. 985.245 indicates
secure or supervised release detention.
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(b) The child is alleged to be an escapee from a residential commitment program;
or an absconder from a nonresidential commitment program, a probation program,
or conditional release supervision; or is alleged to have escaped while being lawfully
transported to or from a residential commitment program.
(c) The child is wanted in another jurisdiction for an offense which, if committed by
an adult, would be a felony.
(d) The child is charged with a delinquent act or violation of law and requests in
writing through legal counsel to be detained for protection from an imminent
physical threat to his or her personal safety.
(e) The child is detained on a judicial order for failure to appear and has previously
willfully failed to appear, after proper notice:
1. For an adjudicatory hearing on the same case regardless of the results of the risk
assessment instrument; or
2. At two or more court hearings of any nature on the same case regardless of the
results of the risk assessment instrument.
A child may be held in secure detention for up to 72 hours in advance of the next
scheduled court hearing pursuant to this paragraph. The child‖s failure to keep the
clerk of court and defense counsel informed of a current and valid mailing address
where the child will receive notice to appear at court proceedings does not provide
an adequate ground for excusal of the child‖s nonappearance at the hearings.
(f) The child is a prolific juvenile offender. A child is a prolific juvenile offender if
the child:
1.Is charged with a delinquent act that would be a felony if committed by an adult;
2.Has been adjudicated or had adjudication withheld for a felony offense, or
delinquent act that would be a felony if committed by an adult, before the charge
under subparagraph 1.; and
3.In addition to meeting the requirements of subparagraphs 1. and 2., has five or
more of any of the following, at least three of which must have been for felony
offenses or delinquent acts that would have been felonies if committed by an adult:
a. An arrest event for which a disposition, as defined in s. 985.26, has not been
entered;
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b. An adjudication; or
c. An adjudication withheld.
As used in this subparagraph, the term “arrest event” means an arrest or referral for
one or more criminal offenses or delinquent acts arising out of the same episode,
act, or transaction.
(2) A child who is charged with committing an offense that is classified as an act of
domestic violence as defined in s. 741.28 and whose risk assessment instrument
indicates secure detention is not appropriate may be held in secure detention if the
court makes specific written findings that:
(a) Respite care for the child is not available.
(b) It is necessary to place the child in secure detention in order to protect the
victim from injury.
The child may not be held in secure detention under this subsection for more than
48 hours unless ordered by the court. After 48 hours, the court shall hold a hearing if
the state attorney or victim requests that secure detention be continued. The child
may continue to be held in detention care if the court makes a specific, written
finding that detention care is necessary to protect the victim from injury. However,
the child may not be held in detention care beyond the time limits set forth in this
section or s. 985.26.
(3)(a) The purpose of the detention hearing required under subsection (1) is to
determine the existence of probable cause that the child has committed the
delinquent act or violation of law that he or she is charged with and the need for
continued detention. The court shall use the results of the risk assessment
performed by the department and, based on the criteria in subsection (1), shall
determine the need for continued detention. If the child is a prolific juvenile
offender who is detained under s. 985.26(2)(c), the court shall use the results of the
risk assessment performed by the department and the criteria in subsection (1) or
subsection (2) only to determine whether the prolific juvenile offender should be
held in secure detention.
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(b) If the court orders a placement more restrictive than indicated by the results of
the risk assessment instrument, the court shall state, in writing, clear and convincing
reasons for such placement.
(c) Except as provided in s. 790.22(8) or s. 985.27, when a child is placed into
detention care, or into a respite home or other placement pursuant to a court order
following a hearing, the court order must include specific instructions that direct the
release of the child from such placement no later than 5 p.m. on the last day of the
detention period specified in s. 985.26 or 1s. 985.27, whichever is applicable, unless
the requirements of such applicable provision have been met or an order of
continuance has been granted under s. 985.26(4). If the court order does not include
a release date, the release date shall be requested from the court on the same date
that the child is placed in detention care. If a subsequent hearing is needed to
provide additional information to the court for safety planning, the initial order
placing the child in detention care shall reflect the next detention review hearing,
which shall be held within 3 calendar days after the child‖s initial detention
placement.

151
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The Criminal Justice Act 2000
108 Detention of persons aged at least 18 but under 21 for default or
contempt.
(1)In any case where, but for section 89(1) above, a court would have power—
(a)to commit a person aged at least 18 but under 21 to prison for default in payment
of a fine or any other sum of money, or
(b)to make an order fixing a term of imprisonment in the event of such a default by
such a person, or
(c)to commit such a person to prison for contempt of court or any kindred
offence,the court shall have power, subject to subsection (3) below, to commit him
to be detained under this section or, as the case may be, to make an order fixing a
term of detention under this section in the event of default, for a term not
exceeding the term of imprisonment.
(2)For the purposes of subsection (1) above, the power of a court to order a person
to be imprisoned under section 23 of the M58Attachment of Earnings Act 1971 shall
be taken to be a power to commit him to prison.
(3)No court shall commit a person to be detained under this section unless it is of
the opinion that no other method of dealing with him is appropriate; and in forming
any such opinion, the court—
(a)shall take into account all such information about the circumstances of the
default or contempt (including any aggravating or mitigating factors) as is available to
it; and
(b)may take into account any information about that person which is before it.
(4)Where a magistrates‖ court commits a person to be detained under this section, it
shall—
(a)state in open court the reason for its opinion that no other method of dealing with
him is appropriate; and
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(b)cause that reason to be specified in the warrant of commitment and to be
entered in the register.
(5)Subject to section 22(2)(b) of the M59Prison Act 1952 (removal to hospital etc.), a
person in respect of whom an order has been made under this section is to be
detained—
(a)in a remand centre,
(b)in a young offender institution, or
(c)in any place in which a person aged 21 or over could be imprisoned or detained
for default in payment of a fine or any other sum of money,as the Secretary of State
may from time to time direct.
Article 127 General power of Crown Court to fine offender convicted on
indictment.
Where a person is convicted on indictment of any offence, other than an offence for
which the sentence is fixed by law or falls to be imposed under section 109(2),
110(2) or 111(2) above, the court, if not precluded from sentencing the offender by
its exercise of some other power, may impose a fine instead of or in addition to
dealing with him in any other way in which the court has power to deal with him,
subject however to any enactment requiring the offender to be dealt with in a
particular way.
Article 128 Fixing of fines.
(1) Before fixing the amount of any fine to be imposed on an offender who is an
individual, a court shall inquire into his financial circumstances.
(2) The amount of any fine fixed by a court shall be such as, in the opinion of the
court, reflects the seriousness of the offence.
(3) In fixing the amount of any fine to be imposed on an offender (whether an
individual or other person), a court shall take into account the circumstances of the
case including, among other things, the financial circumstances of the offender so far
as they are known, or appear, to the court.
(4) Subsection (3) above applies whether taking into account the financial
circumstances of the offender has the effect of increasing or reducing the amount of
the fine.
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(5) Where—
(a)an offender has been convicted in his absence in pursuance of section 11 or 12 of
the M85Magistrates‖ Courts Act 1980 (non-appearance of accused), or
(b)an offender—
(i)has failed to comply with an order under section 126(1) above, or
(ii)has otherwise failed to co-operate with the court in its inquiry into his financial
circumstances,and the court considers that it has insufficient information to make a
proper determination of the financial circumstances of the offender, it may make
such determination as it thinks fit.
135 Limit on fines imposed by magistrates‖ courts in respect of young offenders.
(1)Where a person aged under 18 is found guilty by a magistrates‖ court of an
offence for which, apart from this section, the court would have power to impose a
fine of an amount exceeding £1,000, the amount of any fine imposed by the court
shall not exceed £1,000.
(2)In relation to a person aged under 14, subsection (1) above shall have effect as if
for “£1,000”, in both places where it occurs, there were substituted “ £250 ”.
137 Power to order parent or guardian to pay fine, costs or compensation.
(1)Where—
(a)a child or young person (that is to say, any person aged under 18) is convicted of
any offence for the commission of which a fine or costs may be imposed or a
compensation order may be made, and
(b)the court is of the opinion that the case would best be met by the imposition of a
fine or costs or the making of such an order, whether with or without any other
punishment,
the court shall order that the fine, compensation or costs awarded be paid by the
parent or guardian of the child or young person instead of by the child or young
person himself, unless the court is satisfied—
(i)that the parent or guardian cannot be found; or
(ii)that it would be unreasonable to make an order for payment, having regard to the
circumstances of the case.
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(2)Where but for this subsection a court would impose a fine on a child or young
person under—
(a)paragraph 4(1)(a) or 5(1)(a) of Schedule 3 to this Act (breach of curfew, probation,
community service, combination or drug treatment and testing order),
(b)paragraph 2(1)(a) of Schedule 5 to this Act (breach of attendance centre order or
attendance centre rules),
(c)paragraph 2(2)(a) of Schedule 7 to this Act (breach of supervision order),
(d)paragraph 2(2)(a) of Schedule 8 to this Act (breach of action plan order or
reparation order),
(e)section 104(3)(b) above (breach of requirements of supervision under a detention
and training order), or
(f)section 4(3)(b) of the M97Criminal Justice and Public Order Act 1994 (breach of
requirements of supervision under a secure training order),
the court shall order that the fine be paid by the parent or guardian of the child or
young person instead of by the child or young person himself, unless the court is
satisfied—
(i)that the parent or guardian cannot be found; or
(ii)that it would be unreasonable to make an order for payment, having regard to the
circumstances of the case.
(3)In the case of a young person aged 16 or over, subsections (1) and (2) above shall
have effect as if, instead of imposing a duty, they conferred a power to make such
an order as is mentioned in those subsections.
(4)Subject to subsection (5) below, no order shall be made under this section
without giving the parent or guardian an opportunity of being heard.
(5)An order under this section may be made against a parent or guardian who, having
been required to attend, has failed to do so.
(6)A parent or guardian may appeal to the Crown Court against an order under this
section made by a magistrates‖ court.
(7)A parent or guardian may appeal to the Court of Appeal against an order under
this section made by the Crown Court, as if he had been convicted on indictment
and the order were a sentence passed on his conviction.
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(8)In relation to a child or young person for whom a local authority have parental
responsibility and who—
(a)is in their care, or
(b)is provided with accommodation by them in the exercise of any functions (in
particular those under the M98Children Act 1989) which stand referred to their social
services committee under the M99Local Authority Social Services Act 1970,
references in this section to his parent or guardian shall be construed as references
to that authority.
(9)In subsection (8) above “local authority” and “parental responsibility” have the
same meanings as in the M100 Children Act 1989.
Criminal Justice Act 2003
204 Curfew requirement
(1)In this Part “curfew requirement”, in relation to a relevant order, means a
requirement that the offender must remain, for periods specified in the relevant
order, at a place so specified.
(2)A relevant order imposing a curfew requirement may specify different places or
different periods for different days, but may not specify periods which amount to
less than two hours or more than twelve hours in any day.
(3)A community order or suspended sentence order which imposes a curfew
requirement may not specify periods which fall outside the period of six months
beginning with the day on which it is made.
(4)A custody plus order which imposes a curfew requirement may not specify a
period which falls outside the period of six months beginning with the first day of the
licence period as defined by section 181(3)(b).
(5)An intermittent custody order which imposes a curfew requirement must not
specify a period if to do so would cause the aggregate number of days on which the
offender is subject to the requirement for any part of the day to exceed 182.
(6)Before making a relevant order imposing a curfew requirement, the court must
obtain and consider information about the place proposed to be specified in the
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order (including information as to the attitude of persons likely to be affected by the
enforced presence there of the offender).
255 Recall of prisoners released early under section 246
(1)If it appears to the Secretary of State, as regards a person released on licence
under section 246—
(a)that he has failed to comply with [F1the curfew condition included in the licence],
or
(b)that his whereabouts can no longer be electronically monitored at the place for
the time being specified in the curfew condition included in his licence,
the Secretary of State may, if the curfew condition is still in force, revoke the licence
and recall the person to prison under this section.
(2)A person whose licence under section 246 is revoked under this section—
(a)may make representations in writing with respect to the revocation, and
(b)on his return to prison, must be informed of the reasons for the revocation and of
his right to make representations.
(3)The Secretary of State, after considering any representations under [F2subsection
(2)(a)] or any other matters, may cancel a revocation under this section.
(4)Where the revocation of a person‖s licence is cancelled under subsection (3), the
person is to be treated for the purposes of section 246 as if he had not been
recalled to prison under this section.
(5)On the revocation of a person‖s licence under section 246, he is liable to be
detained in pursuance of his sentence and, if at large, is to be treated as being
unlawfully at large.
300 Power to impose unpaid work requirement [F1curfew requirement or
attendance centre requirement] on fine defaulter
(1)Subsection (2) applies in any case where, in respect of a person aged 16 or over, a
magistrates' court—
(a)has power under Part 3 of the Magistrates' Courts Act 1980 (c. 43) to issue a
warrant of commitment for default in paying a sum adjudged to be paid by a
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conviction (other than a sum ordered to be paid under section 6 of the Proceeds of
Crime Act 2002 (c. 29)), or
(b)would, but for section 89 of the Sentencing Act (restrictions on custodial
sentences for persons under 18), have power to issue such a warrant for such
default.
(2)The magistrates' court may, instead of issuing a warrant of commitment or, as the
case may be, proceeding under section 81 of the Magistrates' Courts Act 1980
(enforcement of fines imposed on young offender), order the person in default to
comply with—
(a)an unpaid work requirement (as defined by section 199), or
(b)a curfew requirement (as defined by section 204)[F2, or
(c)in a case where the person is aged under 25, an attendance centre requirement
(as defined by section 214)]
(3)In this Part “default order” means an order under subsection (2).
(4)Subsections (3) and (4) of section 177 (which relate to electronic monitoring) have
effect in relation to a default order as they have effect in relation to a community
order.
(5)Where a magistrates' court has power to make a default order, it may, if it thinks it
expedient to do so, postpone the making of the order until such time and on such
conditions (if any) as it thinks just.
(6)Schedule 8 (breach, revocation or amendment of community order), Schedule 9
(transfer of community orders to Scotland or Northern Ireland) and Chapter 4 (further
provisions about orders under Chapters 2 and 3) have effect in relation to default
orders as they have effect in relation to community orders, but subject to the
modifications contained in Schedule 31.
(7)Where a default order has been made for default in paying any sum—
(a)on payment of the whole sum to any person authorised to receive it, the order
shall cease to have effect, and
(b)on payment of a part of the sum to any such person, the total number of hours
or days to which the order relates is to be taken to be reduced by a proportion
corresponding to that which the part paid bears to the whole sum.
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(8)In calculating any reduction required by subsection (7)(b), any fraction of a day or
hour is to be disregarded.
197 Meaning of “the responsible officer”
(1)For the purposes of this Part, “the responsible officer”, in relation to an offender
to whom a relevant order relates, means—
(a)in a case where the order—
(i)imposes a curfew requirement or an exclusion requirement but no other
requirement mentioned in section 177(1) or, as the case requires, section 182(1) or
190(1), and
(ii)imposes an electronic monitoring requirement,the person who under section
215(3) is responsible for the electronic monitoring required by the order;
(b)in a case where the offender is aged 18 or over and the only requirement
imposed by the order is an attendance centre requirement, the officer in charge of
the attendance centre in question;
(c)in any other case, the qualifying officer who, as respects the offender, is for the
time being responsible for discharging the functions conferred by this Part on the
responsible officer.
(2)The following are qualifying officers for the purposes of subsection (1)(c) —
(a)in a case where the offender is aged under 18 at the time when the relevant order
is made, an officer of a local probation board appointed for or assigned to the petty
sessions area for the time being specified in the order or a member of a youth
offending team established by a local authority for the time being specified in the
order;
(b)in any other case, an officer of a local probation board appointed for or assigned
to the petty sessions area for the time being specified in the order.
(3)The Secretary of State may by order—
(a)amend subsections (1) and (2), and
(b)make any other amendments of this Part that appear to him to be necessary or
expedient in consequence of any amendment made by virtue of paragraph (a).
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(4)An order under subsection (3) may, in particular, provide for the court to
determine which of two or more descriptions of “responsible officer” is to apply in
relation to any relevant order.
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ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560
ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และประเมินผล
การดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

