โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

การผลักดันการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม (ตอนที่ ๑)
ภาวะนั ก โทษล้ น คุ ก หรื อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ล้ น เรื อ นจ� ำ ใน
ประเทศไทยได้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากข้อมูลจ�ำนวน
ผู้ต้องขังตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ มีจ�ำนวน ๘๙,๓๐๘ คน๒ แต่ปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๓ มีจำ� นวน ๓๗๘,๖๘๘ คน ซึง่ นับว่ามีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วมาก ขณะที่ความจุปกติของเรือนจ�ำไม่สามารถรองรับ
ได้ ท�ำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ด�ำเนินการกับผู้กระท�ำความผิด
หลังจากที่ศาลตัดสินลงโทษแล้ว คือ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งขณะนี้
มีจำ� นวนเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานทัว่ ประเทศไม่เพียงพอต่อการ

รองรับจ�ำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนน�ำไปสู่ปัญหา
ผูต้ อ้ งขังเกินอัตราความจุเรือนจ�ำหรือนักโทษล้นคุก อันน�ำไปสู่
ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางด้านความปลอดภัยเนื่องจาก
ความแออัด งบประมาณ บุคลากร การบริหารงานเรือนจ�ำ และ
ส่งผลกระทบทางลบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้ต้องขังที่อยู่
ภายในเรือนจ�ำ รวมถึงเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของผูต้ อ้ งขัง เช่น เรือ่ ง
สถานทีน่ อน อาหาร สุขภาพ และสุขอนามัย การทะเลาะวิวาท
ระหว่างนักโทษ เป็นต้น

ที่มา : เว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์ http://www.correct.go.th/stathomepage/
บุญสงค์ ทองอินทร์, น.บ.(มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ปัจจุบนั (ปี ๒๕๖๓) มีจำ� นวนผูต้ อ้ งขัง แบ่งเป็น ชาย ๓๓๐,๗๙๕ ราย และหญิง ๔๗,๘๙๐ ราย รวมทัง้ หมด ๓๗๘,๖๘๕ ราย (สรุปข้อมูลผูต้ อ้ งขัง
ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)
๑
๒
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เมื่อปี ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ได้น�ำเสนอมาตรการในการลด
ความแออั ด ยั ด เยี ย ดในเรื อ นจ� ำ โดยการหั น ไปใช้ ม าตรการ
ทางเลือกแทนการใช้โทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำครอบคลุมตั้งแต่การ
เบีย่ งเบนก่อนเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมจนถึงการใช้มาตรการ
ทางเลือกในการลดโทษหรือนักโทษจ�ำคุก การใช้มาตรการ
การปล่อยชั่วคราว การควบคุมในสถานที่อื่นนอกจากเรือนจ�ำ 
หรือการขยายการพักการลงโทษนั้น เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจของสังคม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม
และในการติดตามการหลบหนีก็ควรที่จะมีการน� ำอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM)
มาใช้ประกอบด้วย
ส�ำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic
Monitoring: EM) นั้น ตามความหมายที่กำ� หนดไว้ใน “คู่มือ
การปฏิบัติงานส�ำหรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ” ซึ่ ง จั ด ท� ำ โดย กรมคุ ม ประพฤติ ได้ ก� ำ หนด
ความหมายไว้วา่ “อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว” (Electronic
Monitoring) หรือ “EM” หมายถึง อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
ติดตามตัว รวมถึงการตรวจสอบความเคลือ่ นไหว หรือต�ำแหน่ง
ของผู ้ ถู ก คุ ม ประพฤติ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ศ าลหรื อ
เจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจสั่ง อาทิ การห้ามออกหรือห้ามเข้า
บริเวณที่ก�ำหนด โดยอาจก�ำหนดช่วงเวลาด้วยก็ได้ ซึ่งจะ
ด�ำเนินการควบคู่กับมาตรการแก้ไขฟื้นฟู (กรณีอยู่ในความ
ควบคุมของกรมคุมประพฤติ๓)
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
แห่งชาติ ตามค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ
มงคลนาวิน เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะ

ที่มา : Facebook ของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร - บก.๐๒

อนุกรรมการวิชาการศึกษาสภาพปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ 
โดยมี น ายนั ท ธี จิ ต สว่ า ง อดี ต อธิ บ ดี ก รมราชทั ณ ฑ์ เป็ น
ประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาศึกษากรณีปัญหา
ดังกล่าว โดยได้มีข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ  การควบคุมผู้ต้องขัง และการใช้
เครื่องพันธนาการ ดังนี้
๑. การใช้มาตรการทางเลือกแทนการใช้โทษจ�ำคุก
ในเรือนจ�ำตั้งแต่การเบี่ยงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
จนถึงการใช้มาตรการทางเลือกในการลดโทษ อาทิ การก�ำหนด
ให้ความผิดทางอาญาบางประเภทเป็นความผิดอันยอมความได้
๒. การยกเลิกการใช้โทษทางอาญาส�ำหรับความผิด
อาญาบางประเภทที่มีฐานความผิดทางแพ่ง โดยก�ำหนดให้ใช้
โทษอย่างอื่นแทนโทษทางอาญา
๓. การสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการชะลอการฟ้อง
ส�ำหรับคดีอาญาบางประเภทในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้น
พนักงานอัยการเพื่อเบี่ยงเบนคดีไม่ต้องเข้าสู่ศาลโดยมีเงื่อนไข
ในการคุมความประพฤติ หากผิดเงื่อนไขก็จะถูกฟ้องต่อไป
๔. การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ม าตรการคุ ม ประพฤติ
ส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดทางอาญาให้มากขึน้ โดยการขยายหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข แต่เพื่อให้สังคมมีความมั่นใจในระบบคุมประพฤติ
โดยน�ำเครื่องมือ Electronic Monitoring มาใช้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า
“มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท�ำความผิดซึ่งมีโทษจ�ำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม
หรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น
(๑) ไม่เคยรับโทษจ�ำคุกมาก่อน หรือ
(๒) เคยรับโทษจ�ำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
(๓) เคยรับโทษจ�ำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ�ำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท�ำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และเมื่อศาลได้ค�ำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น
หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิด
แต่รอการก�ำหนดโทษหรือก�ำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ�ำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาทีศ่ าลจะได้ก�ำหนดแต่ตอ้ งไม่เกินห้าปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลพิพากษา โดยจะก�ำหนดเงือ่ นไขเพือ่ คุมความประพฤติของผูน้ นั้ ด้วยหรือไม่กไ็ ด้
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก�ำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓
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๕. รัฐควรให้การสนับสนุนกรมคุมประพฤติให้มากขึ้น
เพื่อให้สามารถรองรับการท�ำงานคุมประพฤติที่เพิ่มขึ้น
๖. การสนับสนุนให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยมีสทิ ธิท์ จี่ ะได้รบั
การปล่อยชั่วคราวมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ผู้ต้องหาระหว่างการ
สอบสวนและพิจารณาคดีในเรือนจ�ำลดน้อยลง เป็นต้น
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิตธิ รรมแห่งชาติ
จึงได้รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี๔ โดยได้
มีข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจ�ำ  การควบคุมผู้ต้องขัง และการใช้เครื่องพันธนาการ
โดยเห็นควรก�ำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาความ
แออัดของนักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  โดยแบ่งออกเป็น ๒
ช่วงระยะเวลา คือ ช่วงที่ ๑ ระยะเวลาระหว่างการพิจารณาคดี
ก่อนศาลมีค�ำพิพากษา และช่วงที่ ๒ กระบวนการภายหลังจาก
ศาลมีคำ� พิพากษาเด็ดขาดลงโทษให้จำ� คุก และได้กำ� หนดแนวทาง
และมาตรการแก้ไขการใช้เครือ่ งพันธนาการของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
รั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น งานของคณะ
กรรมการอิ ส ระว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ
(คอ.นธ.) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายอาญา และข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อ
แก้ไขปัญหาผูต้ อ้ งขังล้นเรือนจ�ำ  การควบคุมผูต้ อ้ งขัง และการใช้
เครื่องพันธนาการ ตามที่ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
และให้แจ้งกระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม และส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดทราบและพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
อาญา ซึง่ ปัญหาส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาของ
ประเทศไทย คือ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ สอบสวน โดยเฉพาะการ
รวบรวมพยานหลักฐานเพียงด้านเดียวเพื่อพิสูจน์ความผิด
โดยไม่ใส่ใจที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา และปัญหา
การกลับค�ำให้การของพยานบุคคล โดยกล่าวอ้างว่าพนักงาน

สอบสวนกระท�ำการโดยมิชอบ เช่น บันทึกค�ำพยานไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ขู่เข็ญ บังคับ หลอกลวง หรือท�ำร้ายบังคับให้จำ� เลย
รับสารภาพ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้เกิดจุดอ่อนในการ
ด�ำเนินคดีอาญา จึงมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินการ
สอบสวน การรวบรวมพยาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ทีน่ า่ เชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ โดยในชัน้ การสอบสวนพยานบุคคล หรือ
ผู้ต้องหา ให้กระท�ำ  ณ สถานที่ราชการในห้องที่ก�ำหนดไว้
เว้นแต่กรณีมเี หตุจำ� เป็นอาจจะกระท�ำในสถานทีท่ เี่ หมาะสมก็ได้
และให้ พ นั ก งานสอบสวนจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง
การถามปากค�ำบุคคลดังกล่าว ซึ่งสามารถน�ำออกถ่ายทอดได้
อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน รวมทั้งให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน
ก�ำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสอบสวนอย่าง
เคร่งครัด
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ  การควบคุมผู้ต้องขัง และการใช้เครื่อง
พันธนาการ เห็นควรก�ำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา
ความแออัดของนักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจ� ำ  โดยการใช้
มาตรการทางเลือกแทนการใช้โทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำตั้งแต่การ
เบี่ยงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงการใช้มาตรการ
ทางเลือกในการลดโทษ อาทิ การก�ำหนดให้ความผิดทางอาญา
บางประเภทเป็นความผิดอันยอมความได้ การยกเลิกการใช้โทษ
ทางอาญาส�ำหรับความผิดอาญาบางประเภทที่มีฐานความผิด
ทางแพ่ง โดยก�ำหนดให้ใช้โทษอย่างอืน่ แทนโทษทางอาญา การ
สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการชะลอการฟ้องส�ำหรับคดีอาญา
บางประเภทในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการ
เพื่อเบี่ยงเบนคดีไม่ต้องเข้าสู่ศาลโดยมีเงื่อนไขในการคุมความ
ประพฤติ หากผิดเงื่อนไขก็จะถูกฟ้องต่อไป การสนับสนุนให้มี
การใช้มาตรการคุมประพฤติส�ำหรับผู้กระท�ำผิดทางอาญาให้
มากขึ้นโดยการขยายหลักเกณฑ์และเงื่อนไข แต่เพื่อให้สังคมมี
ความมั่นใจในระบบคุมประพฤติ โดยน�ำเครื่องมือ Electronic
Monitoring มาใช้ และรัฐควรให้การสนับสนุนกรมคุมประพฤติ
ให้มากขึน้ เพือ่ ให้สามารถรองรับการท�ำงานคุมประพฤติทเี่ พิม่ ขึน้

(๖) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก�ำหนด  ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด
ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ำกัดการเดินทางด้วยก็ได้
ฯลฯ
ฯลฯ”
๔
หนังสือคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิตธิ รรมแห่งชาติ ด่วนทีส่ ดุ ที่ ยธ ๐๒๐๒๐/๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ (คณะกรรมการ
อิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิตธิ รรมแห่งชาติ ได้รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินงานในรอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๔) หนังสือ
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ที่ ยธ ๐๒๐๒๐/๔๘๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ (คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ได้รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕) และหนังสือส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕ (ลน) /๑๒๓๒๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
อิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
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รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปล่อย อิเล็กทรอนิกส์ หรือก�ำไล EM ส�ำหรับตรวจสอบหรือ
ชั่วคราวมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนและพิจารณา จ�ำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัว
คดีในเรือนจ�ำลดน้อยลง เป็นต้น
ชั่วคราว รวมทั้งสิ้น ๘,๑๒๙ เครื่อง” ปรากฏตาม
แผนภูมิภาพที่แสดง
การด�ำเนินการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ข้ อ มู ล การน� ำ เครื่ อ งมื อ ติ ด ตามตั ว
กระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบั นักโทษในต่างประเทศ
จ�ำคุกโดยวิธกี ารอืน่ ทีส่ ามารถจ�ำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๕๖ และประเทศไทย
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ กรมคุมประพฤติได้มกี ารขับเคลือ่ นในเรือ่ งนี้
เมื่อพิจารณากลุ่มประเทศที่มีการใช้เครื่องมือ
โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างศาลกับกระทรวงยุตธิ รรมเกีย่ วกับ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะพบว่า หลายประเทศ
การน�ำก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว (EM) ส�ำนักงาน มี ก ารน� ำ เครื่ อ งมื อ นี้ ม าใช้ ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ ก า
ศาลยุติธรรมได้มีการด� ำเนินงานในภาพรวม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศอังกฤษเริ่มน�ำมาใช้เมื่อปี ๒๕๒๓ ประเทศ
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๒๕ โดยมี “สถิติการใช้อุปกรณ์ ออสเตรเลีย ปี ๒๕๒๕ ประเทศสวีเดน ปี ๒๕๓๗
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี ๒๕๓๘ ประเทศแคนาดา
ปี ๒๕๓๙ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม และ
ประเทศเยอรมนี ปี ๒๕๔๓ ประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศเกาหลีใต้ ปี ๒๕๔๖ ประเทศไต้หวัน ปี ๒๕๔๘
ประเทศอิสราเอล ปี ๒๕๔๙ ประเทศปานามาและ
ประเทศโคลอมเบีย ปี ๒๕๕๒ ขณะที่ประเทศไทย
เริ				
่มน�ำมาใช้ในปี ๒๕๕๗ ดังแผนภาพที่แสดง 
(โปรดติดตาม..ตอนจบ)

๕

ข้อมูลจาก แฟนเพจ เฟซบุ๊ก “สื่อศาล” เผยแพร่เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓.
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