
12/19/13 จาํคกุแบบใหม ่ใสก่าํไลตดิตามตัว ไมต่อ้งเขา้หอ้งขัง |  iLaw.or.th

ilaw.or.th/node/2726 1/5

iLaw ศนูยข์อ้มลูฯ

ช�ือผู้ใช:้ *

รหสัผา่น: *

เขา้สู่ระบบ  ลมืรหสัผา่น

หรอืเขา้สู่ระบบผา่น

Facebook Google

Twitter

รฐับาลประกาศยบุสภา หลงัการ
ชมุนมุของมวลมหาประชาชน
อยากเหน็อะไรตอ่ไปใน
การเมอืงไทย:

ขณะน�ีคณุอยู่ท�ี » หนา้แรก » เร�ืองนา่สนใจ » จาํคกุแบบใหม ่ใสก่าํไลตดิตามตัว ไมต่อ้งเขา้หอ้งขัง

จาํคกุแบบใหม ่ใสก่าํไลตดิตามตวั ไมต่อ้ง
เขา้หอ้งขงั

เม�ือ 12 เม.ย. 2556

ไฟลแ์นบ ขนาดไฟล์

กฎกระทรวงยตุธิรรม กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารจาํคกุดว้ยวธิกีารอ�ืนฯ.pdf 56.83 KB

วันท�ี 14 มนีาคม 2556 พลตาํรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม ลงนามในกฎกระทรวง

กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารจาํคกุโดยวธิกีารอ�ืน ท�ีสามารถจาํกัดการเดนิทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงซ�ึงเพ�ิงประกาศใชฉ้บับน�ีเป็นเร�ืองของ วธิกีารลงโทษคนท�ีกระทาํความผดิอาญา โดยไมต่อ้งจาํคกุใน
เรอืนจาํ แตใ่หเ้ปล�ียนมาใชว้ธิกีารอ�ืนท�ีสามารถจาํกัดการเดนิทางและอาณาเขตของนักโทษได ้คอื ใชอ้ปุกรณรั์บ
สง่สัญญาณอเิลก็ทรอนกิสต์ดิตามตัว และใหผู้้ท�ีอยู่ในระหวา่งคมุประพฤตโิดยไมต่อ้งถกูขังในเรอืนจาํ อปุกรณน์�ี
เรยีกวา่ EM หรอื “Electronic Monitoring”
 

อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Monitoring ; EM) เป็นอปุกรณท์�ีใชใ้นการควบคมุผู้กระทาํผดิแทนการจาํคกุใน
เรอืนจาํ ประกอบดว้ยตัวอปุกรณส์ง่สัญญาณ มลีักษณะคลา้ยนาฬกิาหรอืสายรัดขอ้มอืขอ้เทา้ ตัวอปุกรณรั์บ
สัญญาณ และศนูยค์วบคมุกลาง ท�ีใชต้ดิตามตัว เม�ือสวมใสอ่ปุกรณท์�ีขอ้มอื ขอ้เทา้ หรอือวัยวะสว่นอ�ืนกจ็ะสามารถ
ตรวจสอบการเดนิทางของผู้สวมใสไ่ด ้
 

ทั�งน�ีการจาํกัดการเดนิทางและอาณาเขต อาจจาํกัดภายใตเ้ง�ือนไขท�ีแตกตา่งกันข�ึนอยู่กับแตล่ะกรณไีป โดยอาจ
ใหอ้ยู่แตเ่ฉพาะบรเิวณบา้นพักอาศัยหรอืในสถานท�ีท�ีจัดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรอืกาํหนดอาณาเขตท�ีหา้มเดนิทาง
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 ใหก้กต.จัดเลอืกตั�งใหม่
ภายใน 60 วัน

 กอ่นกกต.จัดเลอืกตั�งใหม ่ให ้
รัฐบาลและกลุ่มตา่งๆ เสนอ
พมิพเ์ขยีวปฏริปูประเทศ ลง
สัตยาบัน ใครชนะเลอืกตั�งตอ้งเดนิ
ตามน�ี

 รัฐบาลรักษาการทาํประชามติ
ใหป้ระชาชนเลอืกระหวา่งสภาเลอืก
ตั�งแบบเดมิ กับสภาประชาชน

 ใหน้ายกฯ ลาออกจากรักษา
การฯ ใชม้าตรา 7 แตง่ตั�งคนกลาง
มาบรหิาร ตั�งสภาประชาชน แก ้
รัฐธรรมนญู

 ใหต้ระกลูชนิวัตร และเครอื
ญาตลิามอืจากการเมอืง และออก
จากประเทศไทย

Vote

อา่นตอ่

ดผูลโหวต

กระบวนการยตุธิรรม

การเมอืง

การศกึษา

คณุภาพชวีติ

เทคโนโลยี

ผู้หญงิ

เยาวชน

กไ็ด ้หรอือาจจะใชว้ธิจีาํกัดการเดนิทางเป็นบางชว่งเวลากไ็ด ้
 
 

 

ภาพท�ี 1: อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสท์�ีสามารถใชต้รวจสอบหรอืจาํกัดการเดนิทางและอาณาเขตของผู้ถกูจาํกัดท�ีสวมใสไ่วท้�ีขอ้

เทา้ในประเทศบราซลิ (electronic monitoring anklets)                  

ภาพท�ี 2 : อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสท์�ีใชต้รวจสอบหรอืจาํกัดการเดนิทางและอาณาเขตของผู้ถกูจาํกัดท�ีสวมใสไ่วท้�ีขอ้มอืใน

ประเทศอสิราเอล (electronic monitoring bracelets)
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แรงงาน

เศรษฐกจิ

ส�ิงแวดลอ้ม

สทิธมินษุยชน

ส�ือ

อ�ืน ๆ

การใชว้ธิกีารลงโทษแบบใหมน่�ี ตอ้งใหศ้าลเป็นผู้ออกคาํสั�ง โดยเจา้หนา้ท�ีราชทัณฑเ์ป็นผู้ย�ืนคาํรอ้ง ซ�ึงเหตใุน
การใชว้ธิกีารลงโทษแบบใหมต่ามท�ีกฎกระทรวงระบไุว ้คอื 
           (1) ผู้ซ�ึงตอ้งจาํคกุจะถงึอันตรายแกช่วีติถา้ตอ้งจาํคกุ
           (2) ผู้ซ�ึงตอ้งจาํคกุจาํเป็นตอ้งเล�ียงดบูดิา มารดา สาม ีภรยิา หรอืบตุร ซ�ึงพ�ึงตนเองมไิดแ้ละขาดผู้อปุการะ
           (3) ผู้ซ�ึงตอ้งจาํคกุเจบ็ป่วยและตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งตอ่เน�ือง
           (4) ผู้ซ�ึงตอ้งจาํคกุมเีหตคุวรไดรั้บการทเุลาการบังคับใหจ้าํคกุดว้ยเหตอุ�ืน ๆ
 

เม�ือวันท�ี 26 มนีาคม 2556 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม แถลงขา่วเก�ียวกับกฎใหมน่�ีวา่ มาตรการควบคมุ
นักโทษแทนการคมุขังในเรอืนจาํ ถอืเป็นววิัฒนาการ หลายประเทศ อาท ิอังกฤษ แคนาดา สงิคโปร ์บราซลิ
อสิราเอล และเกาหลใีตไ้ดน้าํเคร�ืองมอืท�ีเรยีกวา่ EM หรอื “Electronic Monitoring” มาใชแ้ทนการคมุขังในเรอืนจาํ
แลว้ 
 

รัฐมนตร ีกลา่วดว้ยวา่ กระทรวงยตุธิรรม จะตอ้งออกกฎระเบยีบและวธิกีารปฏบิัตใิหเ้รว็ท�ีสดุ และหารอืกับหนว่ยงาน
ท�ีเก�ียวขอ้ง การใชม้าตรการใหมจ่ะเนน้ไปท�ี 1) กลุ่มผู้ตอ้งขังชรา หรอืป่วยระยะสดุทา้ย ซ�ึงตอ้งออกไปรักษาเป็น
ประจาํหรอืหากจาํคกุตอ่ไปกต็อ้งเสยีชวีติ 2) กลุ่มท�ีตอ้งออกไปดแูลลกูและภรรยา หรอืพอ่แมท่�ีแกช่ราและไม่
สามารถชว่ยเหลอืตัวเองได ้3) กลุ่มนักโทษทมีเีหตทุเุลาการลงโทษ เชน่ ตอ้งคลอดบตุร หรอืวกิลจรติ โดยญาติ
จะตอ้งรอ้งขอตอ่เจา้หนา้ท�ีและเจา้หนา้ท�ีราชทัณฑจ์ะตอ้งย�ืนคาํรอ้งตอ่ศาลอกีครั�งสว่นศาลจะมดีลุยพนิจิอยา่งไร
ถอืเป็นอาํนาจของศาล
 

ปัจจบุันประเทศไทยมจีาํนวนนักโทษท�ีถกูจาํคกุประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ คน จากเรอืนจาํทั�งหมด ๑๔๓ แหง่ ขณะท�ี
ความสามารถของเรอืนจาํในการรองรับนักโทษนั�นอยู่ท�ี ๑๙๐,๐๐๐ คน ดังนั�นแนวคดิการลงโทษแบบใหมน่�ีจงึอาจ
ชว่ยระบายนักโทษออกไปคมุขังยังสถานท�ีอ�ืนเพ�ือลดจาํนวนนักโทษและความแออัดในเรอืนจาํ 
 

การลงโทษแบบใหมใ่นแงห่น�ึงกเ็ปดิโอกาสใหนั้กโทษกลับคนืสู่สังคมไดง้า่ยข�ึน เรว็ข�ึน เป็นผลดตีอ่ครอบครัวและ
คนรอบขา้งของผู้กระทาํความผดิ ในอกีแงห่น�ึงกอ็าจมองไดว้า่อาจเป็นการปลอ่ยอาชญากรออกมาอยู่นอกคกุเรว็
กวา่กาํหนด ซ�ึงจะดหีรอืไมด่ตีอ่ผู้ตอ้งขัง ครอบครัว และสังคมโดยรวม คงตอ้งรับฟังเสยีงจากทกุคนในสังคม
ประกอบกัน 
 
 

หลังจากกฎกระทรวงน�ีประกาศใชก้ม็กีระแสวพิากษว์จิารณต์ามมาในส�ือออนไลน ์ตัวอยา่งความเหน็ท�ีอาจหยบิยก
มาพดูคยุกันตอ่ได ้เชน่
 

           “นา่จะใชแ้คกั่บคดเีลก็ๆ นอ้ยๆ คะ เชน่ ตบต ีทะเลาะกัน แตกั่บคดใีหญ่ๆควรโหดกวา่ท�ีเป็นอยู่ ควรลงโทษ
เหมอืนท�ีสงิคโปรค์ะ ชอบมากเลยโบยตอ่หนา้ผู้คน ประเทศเขากฎหมายเลยนา่เกรงกลัว คนไมก่ลา้โกง เมอืงไทย
อสิระเกนิ สบายเกนิ เลยไมค่อ่ยมรีะเบยีบ”
           
           “ผมวา่นา่จะใชกั้บคดเีลก็ๆนอ้ยๆ เชน่ ความผดิลหโุทษ เป็นตน้ จดุประสงคข์อง กฎกระทรวงฉบับน�ี เพราะ
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความแออัดในคกุเพราะตอนน�ีแออัดมาก ผมวา่วธิมัีนนา่จะเป็นวธิทีางออกท�ีดอีกีวธิหีน�ึง สว่นวา่คดี
รา้ยแรงผมวา่นา่จะใชใ้นกรณนี�ีไมน่า่จะได ้แตทั่�งน�ีผู้ท�ีมอีาํนาจสั�งคอื ศาลครับ ผมเช�ือวา่ศาลใชอ้าํนาจในพระปร
มาธไิภยฯ ทา่นคงใชด้ลุพนิจิอยา่งเหมาะสมกับรปูคด ีวา่คดไีหนควรใชก้ารวธิกีารอยา่งไรในการจาํคกุ”
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Tags:

           “คนท�ีตดิคกุคอืคนทาํผดิ(ยกเวน้แพะ) และสว่นใหญทาํผดิซ�ําซากไมก่ลัวโทษท�ีไดรั้บและถา้ไมต่อ้งตดิคกุ
คนพวกน�ีกค็งย�ิงทาํความผดิโดยไมต่อ้งเกรงกลัวใคร”

           “พจิารณาอกีมมุ สาํหรับผู้บรสิทุธทิ�ีตอ้งตดิคกุ หรอืความผดิไมร่า้ยแรง แลว้มเีหตจุาํเป็นไมม่ใีครเล�ียงดพูอ่
แมท่�ีชว่ยตัวเองไมไ่ด ้ผมวา่กเ็ป็นประโยชนต์อ่บางกรณ ีแตท่างปฏบิัตติอ้งออกกฎระเบยีบอยา่งรอบคอบ เพราะจะ
เป็นชอ่งทางใหเ้จา้หนา้ท�ีท�ีเก�ียวขอ้งเรยีกรับผลประโยชนแ์บบผดิกฎหมาย กต็อ้งฝากนักการเมอืงท�ีเก�ียวขอ้งตรวจ
สอบ ใหเ้กดิประโยชนใ์นทางปฏบิัตอิยา่งแทจ้รงิดว้ยครับ”

           “ไมด่เีลย คนคงทาํผดิมากข�ึนเพราะยังไงแลว้กไ็มไ่ดถ้กูกักขัง”
 

นอกจากน�ี ยังมคีาํถามนา่กังวลวา่ อปุกรณอ์เิลก็โทรนกิสนั์�นมปีระสทิธภิาพ ความเท�ียงตรงเพยีงพอหรอืไม ่เพราะ
การควบคมุมนษุยด์ว้ยเทคโนโลยยีอ่มเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืเกดิการฉอ้ฉลข�ึนได ้รวมถงึอาจทาํใหค้นไมก่ลัวการกระ
ทาํความผดิเพราะวธิกีารลงโทษไมเ่ป็นการจาํกัดสทิธเิสรภีาพจนเกดิความทกุขท์รมานเกนิไป

แมว้า่ขอ้สังเกต ขอ้กังวล ทั�งจากภาคสว่นตา่งๆ และสังคม จะมอียู่ไมน่อ้ย แตห่ากยังไมเ่คยทดลองใชว้ธิกีาร
ลงโทษดว้ยการจาํกัดการเดนิทางและอาณาเขตมากอ่นเลย ยังคงยดึถอือยู่เพยีงวา่การจาํคกุเป็นการลงโทษเพยีง
แบบเดยีวท�ียอมรับได ้กค็งจะเรว็เกนิไปท�ีจะตัดสนิวา่ วธิกีารแบบใดจะเขา้กับ “สังคมไทย” ไดห้รอืไม่
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ท�ีมาภาพ จากบทความ ขอ้เสนอใหใ้ชอ้ปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสค์วบคมุตัวแทนการจาํคกุผู้ตอ้งขัง, เวบ็ไซตป์ระชาไท (อา้งองิเม�ือ 12
เม.ย. 56)

ขอ้มลู
ขอ้เสนอใหใ้ชอ้ปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสค์วบคมุตัวแทนการจาํคกุผู้ตอ้งขัง, เวบ็ไซตป์ระชาไท (อา้งองิเม�ือ 12 เม.ย. 56) 
ประกาศ!! จาํคกุแบบใหม ่จาํกัดอาณาเขต ไมต่อ้งขังในเรอืนจาํ, เวบ็ไซต ์เอม็ไทย (อา้งองิเม�ือ 12 เม.ย. 56) 
รมว. ยธ. แถลงขา่วการแกก้ฎกระทรวงการใช ้“EM” คมุขังนอกคกุ, เวบ็ไซตก์ระทรวงยตุธิรรม (อา้งองิเม�ือ 12 เม.ย. 56)
เฟซบุ๊ค Mark Fan Club (อา้งองิเม�ือ 12 เม.ย. 56)
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