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บบททนนนํําา
โโโลลกกขขอองงคคนนจจนน…ชชาายยชชรราาคคนนหหนนึ่่งงเเปปนนคคนนนหหาาาเเเชชชาาากกกินนคค่ํําาา รรราายยไไไดดมมาาจจาากกกกาารรรรัับบจจาางงขขัับบรรถถสสงงขขอองง

วนัละสามรอยบาท หยุดงานก็ไมมีรายได ชายชราคนนีถ้กูกลาวหาวาไดขับรถโดยประมาทไปชนผูเสยีหาย
คนหนงถงแกความตาย ชายคนนไมมพฤตการณหลบหน ไมมความสามารถไปขมขูพยาน ไมมลกษณะึ่ ึ  ีไ้  ี ิ  ี ไ  ี ไป   ไ  ี ั
ไปกอเหตุอนัตรายประการอืน่ แตเมือ่พนกังานสอบสวนแจงขอหาวากระทาํความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา กระบวนการควบคุมตัวชายชราคนนี้ระหวางการดําเนินคดีอาญาจะเริ่มขึ้นทันที
 หากชายคนน้ีไมตองการถกูควบคุมอยูในสถานตีาํรวจหรอืในเรอืนจาํระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
เขาตองหาเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัว ๙๐,๐๐๐ บาท ในช้ันการสอบสวน หากคดีน้ีถูกสงฟองศาล
เขาตองหาเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัวตนเองเพิ่มขึ้นเปน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 แตถาไมมีเงินหรือหลักทรัพย เชน โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝากธนาคาร หรือไมมีคอนเน็คชั่นที่มี
คนรูจกัเปนขาราชการทีส่ามารถใชตาํแหนงมาตรีาคาเปนหลกัประกนัได ชายคนนีจ้ะตองถูกควบคุมตวัไว
ในระหวางสอบสวนและพิจารณา ซ่ึงปลายทางคือ ‘เรือนจํา’ สถานท่ีเดียวกันกับนักโทษเด็ดขาด
ที่ศาลพิพากษาแลววามีความผดิ
 เร่ืองราวจะย่ิงโหดรายมากขึ้น หากชายคนดังกลาวไมไดกระทําความผิด แตแคถูกกลาวหาวา
กระทาํความผดิ เขากจ็ะตองสูคดใีนเรอืนจาํ ดวยเหตผุลเดยีวคอื เขาไมมเีงนิหรอืทรพัยสนิพอทีจ่ะไปวาง
เพื่อใชสิทธปิระกนัตวั
 เมือ่ผูตองหาหรอืจาํเลยไมมเีงนิ หลกัทรพัย หรอืคอนเนค็ชัน่ กม็กัจะตองไปพึง่นายประกนัอาชพี
หรือบริษัทประกัน เพ่ือใหนายประกันอาชีพเหลานีนํ้าเงินหรือหลักทรัพยของตนเองมาเปนหลกัประกัน
ใหกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา นายประกันอาชีพหรือบริษัทประกันไมใชมูลนิธิที่ไมแสวงหา
ผลกําไร ดังนัน้จึงมีการเรียกคาตอบแทนการดําเนินการนําเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัวในคดีอาญา
หรอืบางครัง้เรยีกวาคาเชาโฉนดทีด่นิ ซึง่ระบบดงักลาวไมไดชวยแกปญหา แตกลบัซํา้เตมิความเดอืดรอน
ใหกับประชาชนที่ยากไรที่ตองขวนขวายหาเงินมาจายหรือผอนจายใหกับนายประกันอาชพี
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ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๔๒ จุลนิติ

 โลกของคนรวย…ลกูเศรษฐคีนหนึง่ขบัรถชนคนตายเหมอืนกนั กระบวนการยุตธิรรมไทยก็จะใช
เกณฑเดียวกนักับชายชราคนดังกลาวในการควบคมุตัวหรอืเรยีกหลักประกนัดวยเงินหลกัแสนเพ่ือแลก
อสิรภาพในระหวางถกูดําเนนิคดอีาญา ลกูเศรษฐีคนนีจ้ะไมมทีางถูกควบคมุตัวท่ีเรือนจาํระหวางสอบสวน
หรือระหวางพิจารณาในศาลอยางแนนอน เพราะในสายตาของลูกเศรษฐี หลักประกันเรือนแสน
เพ่ือแลกอิสรภาพเปนเพยีงเรือ่งเลก็นอย และพรอมทีจ่ะแถมเงนิใหอกีเพือ่แลกกับการไมตองอยูในเรอืนจาํ
ระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
  โลกของเรา ไมเทากัน… สิ่งท่ีเหมือนกัน แตเราปฏิบัติกับส่ิงน้ันตางกัน สะทอนใหเห็นความ
ไมเปนธรรม สิ่งท่ีตางกัน แตเราปฏิบัติกับส่ิงน้ันแบบเดียวกัน ก็เปนความไมเปนธรรมอีกแบบหนึ่ง
เชนเดียวกัน หลักประกันท่ีหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเรียกกับคนท่ีมีฐานะตางกัน ในมูลคา
เทากนั นัน่กค็อืความไมเปนธรรมรปูแบบหนึง่ การเรียกหลักประกันดวยเงินหรอืหลักทรัพยเพือ่แลกกับ
อิสรภาพในระหวางถูกดําเนินคดีนั้นเปนการตอกยํ้าประโยคที่คนไทยเราคุนเคยมานาน คือ “คนรวย
นอนบาน คนจนนอนคุก” และสถานการณดังกลาวก็คงดําเนินอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทยในทุกคดี๒

 ๑) หลักกฎหมาย
    หากพจิารณาจากหลกักฎหมายท้ังทางทฤษฎีและท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญาแลวพบวา “การดาํเนนิคดอีาญาทีท่าํโดยพนักงานสอบสวน พนกังานอัยการ และศาล” และ 
“การขังผูตองหาหรือจําเลยในระหวางการดําเนินคดี” เปนคนละเรื่องกัน
   คดีอาญาตองถกูดําเนนิการไปตามกฎเกณฑของกฎหมาย ไมวาจะตองขงัผูตองหาหรอืจําเลย
ไวในระหวางการดาํเนนิคดหีรอืไม สวนหลักการขังผูตองหาหรอืจาํเลยระหวางสอบสวนหรอืพจิารณานัน้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑๓ ประกอบกับมาตรา ๖๖๔ วางหลักวา
เหตุในการขังผูตองหาหรือจําเลย คือผูตองหาหรือจําเลยมีพฤติการณ “หลบหนี” หรือ “ยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน” หรือ “กอเหตุรายประการอื่น”
   หากไมมีเหตุทั้งสามประการแลว ก็ไมมีความจําเปนใดในการขังผูตองหาหรือจําเลยไว
ระหวางการพิจารณา และกระบวนการยุติธรรมสามารถปลอยชั่วคราวไดโดยไมตองเรียกหลักประกัน
จากผูตองหาหรือจําเลย

  ๒ ปรับปรุงจาก ปกปอง ศรีสนิท, “ความเปนธรรมในการปลอยช่ัวคราวในคดีอาญา: คนรวยนอนบาน คนจนนอนคุก?”, October 
10 justice issue, openbooks.
 ๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๗๑  เมื่อไดตัวผูตองหาหรือจําเลยมาแลว ในระยะใดระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะออก
หมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ก็ได และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
  ฯลฯ          ฯลฯ”.
  ๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๖ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๖๖ เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้
 (๑)  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือ
 (๒) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น
 ถาบุคคลนั้นไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควร ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้น
จะหลบหนี”.
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   การขังผูตองหาหรือจําเลยไวโดยไมมีความจําเปนยอมมีแตผลเสียในเร่ืองสรางตนทุนในการ
เล้ียงและดแูลผูตองหาหรอืจําเลย ขดัขวางการทีผู่ตองหาหรอืจาํเลยจะไปสรางประโยชนทางเศรษฐกจิ 
ซึ่งบางครั้งผูตองหาหรือจําเลยตองการอิสรภาพเพื่อไปทํางานหาเงินมาชดใชเยียวยาใหผูเสียหาย 
แตก็ไมสามารถออกไปทํางานไดเนื่องจากไมมีเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัว
   ในทางตรงกันขาม หากมีเหตุหลักสามประการเหตุใดเหตุหน่ึงตามที่กลาวมา แมผูตองหา
หรือจําเลยจะมีเงินหรือหลักทรัพยมาขอวางตอศาลเพียงใด ศาลก็ไมควรปลอยใหผูตองหาหรือจําเลย
ออกไปสรางอันตรายใหกับสังคม
   นอกจากน้ี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไมไดกําหนดบังคับใหศาลเรียก
หลักประกันกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาแตอยางใด
   ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐๕ ก็กําหนดแตเพียงวา ในคดีที่มี
อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไป ผูถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลักประกันดวยหรือ
ไมก็ได หมายความวาศาลตองจัดใหคนมาทําสัญญาประกันตัว เชน บิดา มารดา หรือญาติพ่ีนอง 
แตไมจําเปนตองเรียกหลักประกันที่เปนเงินหรือหลักทรัพยจากผูถกูปลอยชั่วคราว
   สวนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๙๖ ไดกําหนดวา ในกรณีอัตรา
โทษจาํคุกอยางสงูเกินสิบป ถามกีารขอใหปลอยชัว่คราว ศาลจะตองถามความเหน็ของพนกังานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะคัดคานหรือไม แตมาตรา ๑๐๙ ก็ไมไดกําหนดใหศาลตองเรียก
หลักประกันในคดีอุกฉกรรจแตอยางใด หากเปนคดีอุกฉกรรจ โทษรุนแรงตองฟงความเห็นพนักงานสอบสวน
และอัยการเทานั้น๗ 
 ๒) ทางปฏิบัติ
    แมกฎหมายไมไดกําหนดใหมีการเรียกหลักประกันในการปลอยชั่วคราว แตทางปฏิบัติ
หากเปนคดีนโยบายที่ศาลตองขังระหวางสอบสวนหรือระหวางพิจารณา ศาลก็จะไมใหประกันตัว
แตหากไมใชคดทีีม่นีโยบายตองขงัเสมอ จะมกีารใชบญัชทีีกํ่าหนดโดยศาลเพือ่กาํหนดราคาหลกัประกนั
โดยคํานึงถึงความรุนแรงของคดี๘ 

 ๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวย
หรือไมก็ได 
  ในคดีอยางอื่นจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได
 การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแกกรณีมิได และตองคํานึงถึงเงื่อนไข
และมาตรการปองกันตาง ๆ ที่ไดใชกับผูถูกปลอยชั่วคราวประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง หรือขอบังคับของประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี”.
 ๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๑๐๙ ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองหาหรือถูกฟองในความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป ถามีคํารองขอ
ใหปลอยชัว่คราว ในระหวางสอบสวนหรอืระหวางการพจิารณาของศาลชัน้ตน ศาลจะตองถามพนกังานสอบสวน พนักงานอยัการ หรอืโจทก
วาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุนั้นไว”.
 ๗ ปรับปรุงจาก ปกปอง ศรีสนิท, “ความเปนธรรมในการปลอยช่ัวคราวในคดีอาญา: คนรวยนอนบาน คนจนนอนคุก?”,
October 10 justice issue, openbooks.
 ๘ ตวัอยางหลกัประกนัในชัน้ศาล เชน คดฆีาผูอืน่ หลกัประกนั ๕๐๐,๐๐๐ บาท คดขีมขนืกระทาํชาํเรา หลกัประกนั ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คดีลักทรัพย หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท คดีบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ หลักประกัน ๙๐,๐๐๐ บาท เปนตน.
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ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๔๔ จุลนิติ

   หากคดีโทษจําคุกสูง หลักประกันจะสูง คดีโทษจําคุกไมสูง หลักประกันก็ลดลง และบัญชี
ดังกลาวก็นําไปใชกับพนักงานสอบสวนและอัยการดวย โดยหลักประกันอาจลดลงในชั้นสอบสวน
   การกําหนดใหการปลอยโดยเรียกหลักประกันแตเพียงอยางเดียวนาจะไมสอดคลองกับ
หลักการ ๒ ขอ ที่รับรองในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
ที่ประเทศไทยเปนภาคี และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คือ หลักความเสมอภาค (Equality 
before Law)๙ และ หลักสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)๑๐  
   การใชจํานวนเงินหลักประกันเปนเงื่อนไขในการปลอยชั่วคราวยอมเปนการใหสิทธิกับ
ประชาชนอยางไมเสมอภาค เพราะคนมีเงินเทานั้นที่จะมีสิทธิขอประกันตัว ในขณะที่คนไมมีเงิน
ไมไดรับสิทธิดังกลาว
   สวนหลักการสันนิษฐานวาจําเลยบริสุทธิ์ ก็คงใชไดเฉพาะกับคนมีเงินหรือมีฐานะทางสังคม 
ในขณะท่ีคนไมมีเงินหรือไมมีฐานะคงจะเผชิญขอสันนิษฐานวาผิด จึงเอาไปขังระหวางดําเนินคดี 

 ๓) ภาพลวงของหลักประกัน
    มีคํากลาวที่วา “การเรียกหลักประกันเปนวิธีการที่ทําใหผูตองหาหรือจําเลยไมหลบหนี 
เพราะเขาเสียดายเงิน” แตความจริงแลวมีเหตุการณเชิงประจักษหลายเหตุการณที่พิสูจนวา
“หลักประกันเพื่อปองกันไมใหหนี” เปนเพียงภาพลวง
   ความจริง ๑ : กําหนดหลักประกันสูง ก็หลบหนี
   ศาลเคยกาํหนดหลกัประกันคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืง ๓๐ ลานบาท จาํเลย
ก็หลบหนี โดยไมเสียดายเงิน
   หรือในคดีที่คนตางชาติไมมีที่อยูเปนหลักแหลงมาทําความผิดในประเทศไทย ศาลกําหนด
หลักประกันแลวปลอยตัวแบบท่ีปฏิบัติกับผูตองหาหรือจําเลยคนไทยที่มีที่อยูแนนอน ผูตองหาหรือ
จําเลยเกือบท้ังหมดหลบหนีกลับภูมิลําเนาในตางประเทศโดยไมเดินทางมาข้ึนศาล และสรางภาระ
ใหมกีารรองขอใหสงผูรายขามแดน ซึง่เปนภาระของรฐัและเส่ียงทีจ่ะไมไดตวัมาดาํเนินคด ีคงไมตางอะไร
กับคนไทยไปเที่ยวตางประเทศแลวกระทําความผิด ศาลตางประเทศคงไมเรียกหลักประกันกับคนไทย
แลวปลอยตัว

 ๙ หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (Equality before Law) คือ หลักการที่มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันและจะตอง
ไดรับการปฏิบัติโดยรูปแบบเดียวกันภายใตกฎหมาย นอกจากน้ียังรวมถึงหลักการเชิงปฏิเสธท่ีเรียกวา “สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ”
(le Droit à la non-discrimination) ดู Louis Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, (Paris : Dalloz, ๒๐๐๒), 
p. ๔๕๙. 
  หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย ในระดับโลก ไดรับการรับรองไวใน ขอ ๗ แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
และในขอ ๒๖ แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในยุโรป รับรองไวในขอ ๑๔ แหงอนุสัญญาวาดวย
สิทธิมนุษยชนยุโรป และในประเทศไทย รับรองไวในมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.
  ๑๐ หลักสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ (presumption of innocence) เปนหนึ่งในสิทธิมนุษยชนในระดับโลก เชน ในขอ ๑๑ - ๑ 
แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และในขอ ๑๔ (๒) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในยุโรป
รับรองไวในขอ ๖ § ๒ แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนยุโรป และในประเทศไทย รับรองไวในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗.
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บทความทางวิชาการ 

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๔๕จุลนิติ

   ความจริง ๒ : ไมกําหนดหลักประกัน ก็ไมหนี
   “กองทนุยตุธิรรม” ในชวงกอนทีจ่ะมพีระราชบญัญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใชเงนิ
กองทนุยตุธิรรมไปประกนัตวัผูตองหาหรอืจาํเลยทีย่ากจนไมมเีงนิประกนัตวั จากการสอบถามผูบรหิาร
ที่ดูแลรับผิดชอบกองทุน พบวา เกือบทั้งหมดของคนยากจนเหลานี้ไมหลบหนีและมาศาลตามกําหนด 
อาจเปนเพราะเขามีครอบครัว มีงานทํา มีภาระที่ตองดูแล และคงไมมีความสามารถหลบหนีไป
ตางประเทศ
   สรุปแลว การท่ีผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีหรือไมหลบหนีไมนาจะสัมพันธกับการเรียก
หรือไมเรียกหลักประกัน นาจะอยูที่เหตุอื่น ๆ อยางการมีภาระท่ีตองดูแล การมีงานทํา เหตุเหลาน้ี
นาจะคาดหมายไดอยางเปนเหตุผลทางวิทยาศาสตรจากการเก็บรวบรวมสถิติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
การเรียกหลักประกันไวในการปลอยชั่วคราวอาจเปนเพียงแคภาพลวงตา

 ๔) ระบบการปลอยชั่วคราวของตางประเทศ
   ในประเทศฝร่ังเศส ไมปรากฏวาศาลนิยมปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยโดยการเรียก
หลักประกันกอนปลอยตัว ศาลจะพจิารณาวาจะขังหรือจะปลอยระหวางดําเนินคดีโดยคํานึงถึงความเสีย่ง
วาจะหลบหน ียุงเหยงิหลกัฐาน กอเหตรุายประการอืน่ หากไมเขากรณดีงักลาว ศาลจะปลอยตวัโดยไมเรียก
หลกัประกนั แตจะกาํหนดเงือ่นไขใหผูตองหาหรอืจาํเลยปฏบิตั ิ(contrôl judiciaire) เชน มารายงานตวั 
หามเขาใกลผู เสียหาย หามเขาสถานที่บางแหง รวมท้ังการติดอุปกรณติดตามตัว (electronic 
monitoring) ซึ่งประเทศเยอรมนีก็ใชแนวทางแบบเดียวกัน
   ในสหรัฐอเมริกา ในอดีตมีการกําหนดหลักประกันสูงมากในการปลอยชั่วคราว คลายกับ
สถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน จนกระทั่งป ค.ศ. ๑๙๖๔ จึงมีการปฏิรูประบบประกันตัว
   สุนทรพจนของ Robert F. Kennedy เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๑๙๖๔ อันนาประทับใจ
มีเนื้อความวา
   “ผูตองหายังไมไดถูกพิสูจนวามีความผิด พวกเขาอาจบริสุทธิ์ พวกเขาไมคิดจะหลบหนีมาก
ไปกวาคุณกับผม แตพวกเขาตองอยูในเรือนจํา เพราะเหตุวาไมสามารถจายราคาของเสรีภาพได …. 
สิ่งสําคัญที่สุดคือ ระบบ Pretrial services program สามารถชวยประชากรอยางนับไมถวนจากการ
ใชชีวิตในเรือนจําเปนวัน เปนสัปดาห หรือเปนเดือน โดยไมจําเปนหรือไมเปนธรรม”๑๑ 

 
  ๑๑ “[Pretrial defendants] are not proven guilty. They may be innocent. They may be no more likely to flee 
than you or I. But they must stay in jail because, bluntly, they cannot afford to pay for the freedom … most important 
of all, (Pretrial services programs) can save countless citizens from needlessly or unjustly spending days or weeks or 
even months in jail.” Address by Attorney General Robert F. Kennedy, National Conference on Bail and Criminal Justice, 
May 29, 1964,  Human Right Watch, The Price of Freedom, December 2010, http://www.hrw.org/sites/default/files/
reports/us1210webwcover_0.pdf retrieved 23/11/2017.
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ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๔๖ จุลนิติ

   ระบบประเมินความเสี่ยงกอนการปลอยชั่วคราว (Pretrial services program) ถูกนํามา
ใชในสหรัฐอเมริกา เพ่ือใหขอมูลแกศาลวาผูตองหาหรือจําเลยสมควรถูกขังหรือถูกปลอยระหวาง
พิจารณา และหากปลอยไดอาจไมตองกําหนดหลักประกัน หรือกําหนดหลักประกันใหเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของผูตองหาหรือจําเลย

 ๖) ความพยายามใหสถานการณดีขึ้น
   มคีวามพยายามใหสถานการณดขีึน้จากการเกดิขึน้ของกองทนุยตุธิรรม และระบบการประเมนิ
ความเสี่ยงของศาลนํารอง
   ๖.๑) กองทุนยุติธรรม
       กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม”๑๒ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อทําหนาที่
อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนที่ดอยโอกาสในสังคม แนวคิดดังกลาวชวยสรางความเสมอภาค
ใหประชาชนตามกฎหมาย 
      นอกจากการชวยเหลือในเร่ืองการออกคาข้ึนศาลในคดี การใหคาทนายความ รวมทัง้
คาใชจายกับประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรมแลว กองทุนยุติธรรมยังชวยเหลือดานการให
หลกัประกนัตัวในคดีอาญากับผูตองหาหรือจําเลยดวย
      ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการพัฒนากองทุนยุติธรรมใหดีขึ้น โดยการออกเปน
พระราชบญัญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘๑๓ อยางไรกต็าม มขีอสงัเกตสองประการในการประกนัตวั
ผูตองหาหรือจําเลยโดยกองทุนยุติธรรม กลาวคือ

  ๑๒ http://jfo.moj.go.th/TH/ สืบคนเมื่อ ๒๘/๑๑/๒๕๖๐.
 ๑๓ หลักการสําคัญในการยกรางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๕ ประการ คือ
 ๑.  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ (solidarity) คนมีเงินสามารถจายคาขึ้นศาล คาทนายความ คาประกันตัว 
ทาํใหการเขาถึงความยตุธิรรมเปนเร่ืองปกต ิแตคนยากไรเวลาตองข้ึนศาลหรือเขาถึงความยุตธิรรมนัน้ยากลาํบาก เพราะความยตุธิรรมมรีาคา 
ดังนั้นในมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกําหนดใหนําเงินคาธรรมเนียมศาล เงินที่บังคับจากการผิดสัญญา
ประกันตัว และคาปรับในคดีอาญาสงเขาเปนเงินสมทบกองทนุในอัตราไมเกินรอยละ ๕ ของเงินท่ีนาํสงคลัง เพ่ือใหนาํเงินสวนน้ีมาใหผูยากไร
ที่ตองการชวยเหลือคาทนายความ คาข้ึนศาล และคาดําเนินคดีตาง ๆ หลักน้ีเปนหลักเดียวกันกับการนําเงินคนมีมาชวยคนไมมี เพ่ือลด
ความเหลื่อมลํ้าและสรางความเทาเทียมกัน ชวยทําใหสังคมเอื้อเฟอกันและสงบสุข
 ๒.  การกระจายอาํนาจ (decentralization) ในอดีต หากประชาชนตางจงัหวดัตองการใหกองทนุยุติธรรมเขาชวยเหลือ กต็อง
ทําเรื่องเสนอตามขั้นตอนใหคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในกรุงเทพฯ อนุมัติ ซึ่งใชเวลานานและทําใหเกิดความลาชา มาตรา ๒๑ จึงไดตั้ง
คณะอนุกรรมการจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถอนุมัติการชวยเหลือประชาชนในคดีและคาประกันตัวคดีอาญาไดทันทีและจบภายใน
จังหวัด โดยไมตองเสียเวลาสงเรื่องมาอนุมัติในกรุงเทพฯ
 ๓.  ประสิทธิภาพ (efficiency) คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมใหมนี้จะมีอํานาจออกระเบียบใหความชวยเหลือและระเบียบ
เกี่ยวกับการใชจายเงินที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว เพราะความยุติธรรมที่รอนานจะกลายเปนความไมยุติธรรม
 ๔. ความโปรงใสและตรวจสอบได (accountability) ประสิทธิภาพตองคูกับระบบตรวจสอบอยางสมดุล กองทุนจะถูกตรวจ
โดยสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ (มาตรา ๓๕) ตองรายงาน ครม. (มาตรา ๓๗) นอกจากน้ี ในการยกรางไดกาํหนดใหมคีณะกรรมการอิสระ 
(independent committee) ตัง้โดยวฒุสิภา เพือ่ทาํหนาทีต่รวจสอบการทํางานของคณะกรรมการกองทุนยตุธิรรม แตเรือ่งนีถ้กูตัดออกไป
 ๕. ความยั่งยืน (sustainability) หลักนี้เปนหลักสําคัญของ UN Basic principle กองทนุยุติธรรมใหมมีสถานะเปนนิติบุคคล
และมีแหลงรายไดแนนอนตามมาตรา ๘ การใหความชวยเหลือจึงไมตองผูกกับนโยบายของรัฐบาล และมีความตอเนื่อง ในรางแรกเขียนไว
ชัดเจนวา ใหกองทุนรับชวงสิทธิได เพ่ือสามารถไลเบ้ียกับคนสรางความเสียหายท่ีแทจริง จะไดมีเงินไหลกลับเขากองทุนบางไมมากก็นอย 
แตก็ถูกตัดออก ซึ่งยังมีความหวังวาคงจะตองตีความใหกองทุนสามารถรับชวงสิทธิได.
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บทความทางวิชาการ 

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๔๗จุลนิติ

 ๑๔ ดู http://www.komchadluek.net/news/politic/256151 สืบคนเมื่อ ๑๘/๑๑/๒๕๖๐. 

      ประการท่ีหน่ึง กองทนุยตุธิรรมมเีงนิจาํกดั และภาระหนาทีด่านอืน่ ๆ  กม็มีาก การนาํ
เงนิมาใชประกนัตวัผูตองหาหรอืจาํเลยยอมทาํใหกอใหเกดิ “ตนทนุคาเสยีโอกาส” (opportunity cost) 
ในการนําเงินจํานวนเดียวกันไปชวยประชาชนในการไดรับความเปนธรรมในกรณีอื่น ๆ
      ประการที่สอง การนําเงินของกองทุนยุติธรรมมาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยมีคา
เทากับการปลอยชั่วคราวโดยไมเรียกหลักประกันนั่นเอง เพราะเงินของกองทุนยุติธรรม คือ เงินของรัฐ 
ในกรณีศาลอนุญาตใหประกันตัวโดยการวางเงินของกองทุนยุติธรรม หากผูตองหาหรือจําเลยหลบหนี
ไมมาศาล ศาลจะตองบังคับหลักประกันโดยการริบหลักประกัน ก็เทากับ “รัฐ” (ศาล) ริบเงิน “รัฐ” 
(กระทรวงยุติธรรม) เอง ซึ่งไมตางอะไรกับการปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน
      ดังนั้น หากไมมีการเรียกหลักประกันในคดีอาญา กองทุนยุติธรรมคงมีภาระนอยลง
และสามารถนาํเงนิทีม่อียูอยางจาํกดัไปใชใหเกดิความยตุธิรรมกบัประชาชนในเรือ่งอืน่ ๆ ไดอยางเตม็ที่
   ๖.๒)  ระบบศาลนํารอง
      ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําโครงการประเมินความเสี่ยงที่จะ
หลบหนใีนศาลนํารอง ๕ แหง โดยไมเรียกหลักประกันในคดีขอหาจําคุกไมเกิน ๕ ป และใหนําลักษณะ
สวนตวัของผูตองหาหรอืจาํเลยแตละคนมาเขาระบบประเมนิความเสีย่งทีจ่ะหลบหน ีหากความเสีย่งนอย 
อาจปลอยช่ัวคราวโดยไมตองเรียกหลักประกัน หากความเส่ียงสูงอาจใชวิธีใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรือขังระหวางพิจารณา๑๔ 

      แนวทางดังกลาวเปนการดําเนินการคลายกับระบบ Pretrial services programs 
ในชวงการปฏิรูปการปลอยชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา ระบบนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร เพราะเปนการ
เกบ็สถติเิกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูตองหาและจําเลยเพือ่หาปจจัยทีแ่สดงความเสีย่งหลบหนี หากผูตองหา
หรือจําเลยมีปจจัยดังกลาวมาก ก็จะไมใหปลอยชั่วคราว ในทางตรงกันขาม หากไมปรากฏ ศาลอาจให
ปลอยชัว่คราวโดยไมตองเรยีกหลกัประกนั แตใหกาํหนดเงือ่นไขตาง ๆ  ใหปฏบิตัริะหวางปลอยชัว่คราว

  ๗) ขอเสนอในการปฏิรูปการปลอยชั่วคราว
   ผูเขียนมีขอเสนอในการปฏิรูปการปลอยชั่วคราว  คือ
   หนึ่ง ยกเลิกการเรียกหลักประกันเปนเงินหรือทรัพยสินในการพิจารณาปลอยชั่วคราว 
และนาํระบบการประเมินความเส่ียงหลบหนีหรอืกอเหตอุนัตรายดังทีศ่าลยตุธิรรมไดทาํโครงการนํารอง
มาแทนที่บัญชีหลักประกัน โดยขยายระบบประเมินความเสี่ยงท่ีศาลยุติธรรมไดเร่ิมไวแลวไปใชกับ
ทกุศาลทัว่ประเทศและทกุประเภทคดี หากขาดคนทาํหนาทีป่ระเมนิความเสีย่ง อาจ outsource ไปให
เอกชนดําเนินการแทนเหมือนดังระบบการทําหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ หรือการ
ทําวีซาของสถานทูตตางประเทศในประเทศไทย
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ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๔๘ จุลนิติ

   สอง เมือ่ปลอยชัว่คราวแลว ศาลควรกาํหนดเงือ่นไขหลากหลายเพือ่ความปลอดภยัของสงัคม 
เชน ใหไปรายงานตัว หามเขาใกลผูเสียหาย หามเขาเขตกําหนด หามกอเหตุอันตราย และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามาติดตามดูแลผูตองหาหรือจําเลยท่ีไดรับการปลอยชั่วคราว เพราะองคกร
เหลานี้รับผิดชอบโดยตรงกับชุมชน มีกําลังคนและเงิน
   สาม หากจะขังผูตองหาหรือจําเลยโดยเหตุวาเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดในคดี
อุกฉกรรจ ควรจะใหขังผูตองหาหรือจําเลยเฉพาะเม่ือปรากฏหลักฐานอันแนนแฟนวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิดเทานั้น
   สี่ คดีที่ผูกระทําความผิดไมมีที่อยูเปนหลักแหลง เชน เปนคนตางประเทศ ไมควรใหประกัน 
เพราะหากใหประกัน ผูกระทําความผิดหลบหนีกลับภูมิลําเนาในตางประเทศอยางแนนอน และการ
ไมใหประกนัคนตางชาตไิมใชเรือ่งการเลอืกปฏบิตัเิพราะเหตเุชือ้ชาต ิแตเปนการไมใหประกนัเพราะเหตทุี่
เขาไมมีที่อยูเปนหลักแหลงและมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี
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