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 “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจากทุกภาคสวน
ของสังคม โดยประเด็นดังกลาวน้ีเปนขอเสนอแนะประการหน่ึงของคณะกรรมการอิสระวาดวยการ
สงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ที่มีขอเสนอวา หนวยงานที่เก่ียวของควรหาแนวทางในการ
บังคับใชกฎหมายดวยการยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และคํานึงถึงสิทธิผูตองหา
และจาํเลยในคดอีาญา โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชดลุพนิิจเพือ่ปลอยตวัชัว่คราวผูตองหาหรอืจาํเลยนัน้ 
ควรใชดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายและหลักเมตตาธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากพบวาสิทธิของ
ผูตองหาและจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวนั้นแมเปนสิทธิที่ไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แตในทางปฏิบัตินั้น
การบังคับใชกฎหมายมักจะไมเปนไปตามเจตนารมณหรือหลักเกณฑของกฎหมาย 
 ดังนั้น เพื่อสรางความตระหนักใหกับสังคมเกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
ของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งเปนสิทธิที่ไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเปนการเปดเวทีรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ใหไดขอมลูตาง ๆ  ทีค่รบถวน รวมทัง้ขอเสนอแนะ ขอสงัเกต หรอืความคดิเหน็
อื่น ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป คณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมทางวิชาการ
และรับฟงความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ขึ้น 

  ๑จัดโดย คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬกา ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปารค ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร.

๑

โโครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น เรื่อง
สิทธิของผูตองหาหรือจําเลย
ที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

จุลนิติ

เม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ซึ่งโครงการประชุมทางวิชาการฯ ในครั้งน้ี ศาสตราจารย 
ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ไดเปน
ประธานในพธิ ีกลาวเปดงาน และปาฐกถาพเิศษเรือ่ง “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติเก่ียวกับสิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวของผูตองหา
หรือจําเลย” รวมทั้งมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะ
ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ นายมานิตย สุขอนันต ผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ (ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม) นายปรเมศวร อินทรชุมนุม เลขานุการรองอัยการสูงสุด
(ผู แทนสํานักงานอัยการสูงสุด) พันตํารวจเอก สัมฤทธ์ิ เกตุแยม พนักงานสอบสวน (สบ. ๔)
กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล ๕ (ผูแทนสาํนักงานตาํรวจแหงชาต)ิ นายวทิยา แกวไทรหงวน กรรมการ
บรหิารสภาทนายความ ภาค ๗ (ผูแทนสภาทนายความ) และรองศาสตราจารย ดร. เจษฎ โทณวณกิ  
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เปนผูดําเนินการอภิปราย

   ในการน้ี ศาสตราจารย ดร. อกุฤษ มงคลนาวิน  
ประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลัก
นิติธรรมแหงชาติ ไดปาฐกถาพิเศษในหัวขอ เร่ือง 
“ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติเกี่ยวกับสิทธิ
ที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวของผูตองหาหรือ
จําเลย” มีสาระสําคัญสรุปไดดงันี้
   ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔๒ กําหนด
ใหมี “คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลัก
นิติธรรมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “คอ.นธ.” เพ่ือ

ดําเนินการ ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการตาง ๆ  เพื่อผดุงหลักยุติธรรมและ
เสริมสรางการใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาค และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
กับทั้ ง เ พ่ือเสริมสร างความเ ช่ือมั่นในการใช กฎหมายของประเทศอันจะนําไปสู สังคมท่ีมี
ความเปนปกติสุขนั้น คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติจึงไดดําเนินการ
พจิารณาศกึษาสภาพปญหาในการบงัคบัใชกฎหมายทีไ่มเปนไปตามหลกันติธิรรม และไดมกีารนาํเสนอ
สภาพปญหาดังกลาว พรอมทั้งขอเสนอแนะ แนวทาง หรือมาตรการตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่เสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ประการหนึ่งคือเรื่อง “สิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว

 ๒ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘  ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง  หนา ๓  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔.
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จุลนิติ

ของผูตองหาหรือจําเลย” โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงาน
ความคืบหนาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิตธิรรมแหงชาติดงักลาว 
และไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (รอยตาํรวจเอก เฉลมิ อยูบาํรงุ) รบัไปพจิารณาในรายละเอียด
รวมกบักระทรวงยุตธิรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
 ปญหาเกีย่วกบั “สทิธขิองผูตองหาหรอืจาํเลยทีจ่ะไดรบัการปลอยตวัชัว่คราว” นัน้ คณะกรรมการ
อิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา แมสิทธิที่จะไดรับการปลอยตัว
ชัว่คราวของผูตองหาหรอืจาํเลยนัน้จะไดมกีารบญัญตัริบัรองไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แตในการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ
มักจะไมเปนไปตามเจตนารมณและหลักเกณฑของกฎหมาย กลาวคือ๓

 (๑) ในชั้นสอบสวน ผูตองหามักถูกตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินกวาความเปนจริง เพื่อจะไดเรียก
หลักประกันแกผูตองหาในจํานวนหรืออัตราที่สูง ๆ 
 (๒) แมตามเจตนารมณของกฎหมายจะกําหนดวาผูตองหาหรือจําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาต
ใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวน แตในทางปฏิบัติ
มักจะยึดหลักวา การไมใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวน
 (๓) ในทางปฏิบัติมักจะมีการผลักภาระในการพิสูจนในประเด็นวาผูตองหาหรือจําเลยมีเหตุ
ที่จะไดรับการปลอยชั่วคราวหรือไม ใหแกผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งเปนการไมถูกตองตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 (๔) มีการกําหนดวงเงินประกันที่ตายตัวสําหรับการกระทําความผิดประเภทหน่ึง ๆ โดยมิได
พิจารณารายละเอียดหรือขอเท็จจริงในคดีแตละเร่ืองประกอบกับฐานะของจําเลยและโอกาสท่ี
จําเลยจะหลบหนี ทําใหเกิดธุรกิจรับเปนนายประกันใหแกผูตองหาหรือจําเลยและคิดคาตอบแทน
อยางเอารัดเอาเปรียบ
 จากขอมลูสถิตผิูตองราชทัณฑทัว่ประเทศ ทัง้นกัโทษเด็ดขาด และผูตองขังระหวางอุทธรณ-ฎกีา
ไตสวนและสอบสวน ในปจจุบัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕) มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๔,๘๖๔ คน โดยรอยละ 
๙๐ พบวาเปนคนยากจน และในจาํนวนนีส้วนหนึง่ทีต่องอยูในทีค่มุขงัเพราะไมมเีงนิมาประกนัตวั และ
หากตองไปกูหนีย้มืสนินอกระบบมาก็ไมทราบวาจะตองถูกคดิดอกเบ้ียในอัตราเทาใด และเม่ือประกันตวั
มาแลว กต็องมีภาระในการตอสูคด ีซึง่แมวาจะมีทนายอาสาของสภาทนายความมาคอยชวยเหลือก็ตาม 
แตหากเจอทนายความไมดี ไมมีประสบการณ หรือไมมีคาใชจายชวยเหลือใหกับทนายความอาสาบาง 
เชน คาเดินทางและคาใชจายจําเปนอื่น ๆ ก็ไมทราบวาควรจะตองทําอยางไรตอไป ดังนั้นจึงยอมรับ
สารภาพและตองตกอยูในสภาพผูตองราชทัณฑ ทัง้ ๆ  ทีพ่วกเขาเหลาน้ันอาจจะไมใชผูทีก่ระทาํความผิด
ทีแ่ทจรงิกไ็ด โดยในชัน้สอบสวนกพ็บวาไมไดเปนไปอยางเปนธรรม แตเปนการสอบสวนทีม่กีารยดัเยยีด
ขอกลาวหาที่เกินกวาความเปนจริง และอาจมีการทํารายรางกายหรือเรียกวาซอมผูตองหาซ่ึงเปน

 ๓โปรดดู หนังสือดวนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๒๐/๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน
ในรอบ ๓ เดือน ของคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ.
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

จุลนิติ

การละเมิดหลักมนุษยชนดวย ดังนั้น เพื่อความโปรงใสและแสดงถึงความมีมนุษยธรรม จึงเห็นวา
เปนไปไดหรือไมที่จะติดกลองวีดีโอวงจรปดไวในหองสอบสวนเพ่ือใหผูที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบ
หรือดูความเคลื่อนไหวตาง ๆ ได 
 นอกจากนี ้ในเวลาทีผู่ตองหาไปศาลยงัพบวาพวกเขา
ตองถูกลามโซตรวนซ่ึงมีขนาดใหญและไมวาจะเปนคดี
ฆาคนตาย คดเีช็ค หรอืคดกีารเมอืง ตางกต็องลากโซตรวน
ในลักษณะเชนนั้นเหมือนกันทั้งส้ิน ซึ่งเปนภาพที่น า
อเนจอนาถใจมากท่ีสุด เพราะเห็นแลวทําใหคิดไดวา
ทําไมเมืองไทยไมมีอารยธรรม ทั้ง ๆ ที่สมัยนี้มีเทคโนโลยี
สมัยใหมมากมายท่ีสามารถใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณอื่น ๆ 
ติดตามตัวหรือพันธนาการไดดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
โดยไมจําเปนตองใชโซตรวน
 สําหรับเร่ืองท่ีคุมขังก็เห็นวายังตํ่ากวามาตรฐานสากล ทั้งนี้เนื่องเราจับผู กระทําความผิด
ทกุประเภทไมวาจะผิดมากหรือนอยเขาไปอยูทีใ่นทีค่มุขงัทัง้สิน้ จนทาํใหจาํนวนผูตองขังมปีรมิาณมาก
เกินกวาที่ที่คุมขังจะสามารถรองรับได ดังนั้น จึงตองชวยกันคิดเสียใหมวาเปนไปไดหรือไมที่จะกําหนด
ใหสถานทีบ่างแหงเปนทีค่มุขงัเหมือนเชนเรอืนจาํได หรอือาจใหเอกชนเขามาดําเนินการในกรณีทีเ่ปน
คดีที่มีโทษไมหนักซึ่งควรแยกผูกระทําความผิดออกจากอาชญากรรายแรงทั้งหลายที่อยูในเรือนจํา
 ดังนั้น จากปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตนจึงพิจารณาเห็นวาหนวยงานที่เก่ียวของควรหา
แนวทางในการบงัคบัใชกฎหมายดวยการยดึมัน่ในหลกัความยตุธิรรม ความเสมอภาค สทิธขิองผูตองหา
และจําเลย โดยเฉพาะในการใชดุลพินิจเพื่อปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยนั้น ควรใชดุลพินิจ
ในกรอบของกฎหมายและหลักเมตตาธรรม ซึง่การระดมความคดิเหน็ในครัง้น้ีจะเปนประโยชนอยางยิง่
ตอประชาชนและสังคมไทยที่ตองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

 นอกจากปญหาดังกลาวซึ่งจะไดมีการอภิปรายในรายละเอียดและระดมความคิดเห็นในลําดับ
ตอไป ยังมีปญหาอีกประการหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยมาชานานและยังเปนที่กังวลตอไปวา
จะกอใหเกดิความขดัแยงระหวางตาํรวจกบัประชาชนขึน้ไดกค็อื “ปญหาการบงัคบัใชกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก กรณีเจาพนักงานจราจรเรียกรับเงินจากผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต
ทีก่ระทาํผิดกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก” โดยปญหาดังกลาวน้ี เราไมอาจปฏิเสธไดวาประชาชน
ทีข่บัขีร่ถยนตหรอืรถจกัรยานยนตบนทองถนนไมเคยมปีญหาโตแยงกบัเจาพนักงานตาํรวจแตอยางใด ดังน้ัน 
จงึเหน็สมควรใหสาํนกังานตาํรวจแหงชาตดิาํเนินการแกไขปญหาดวยวิธกีารออกระเบยีบปฏบิตัภิายใน
เปนการเพ่ิมเติม โดยไมจาํเปนตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย (พระราชบัญญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ทั้งนี้ เพื่อกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 (๑) กาํหนดใหการจบักมุผูขบัขีร่ถยนตหรอืรถจกัรยานยนตทีก่ระทาํผดิกฎหมายวาดวยการจราจร
จะตองทําอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติ ควรจับกุมในขอหาที่มีผูฝาฝนไดกระทําความผิดชัดแจง 
ไมเปนการเรียกรถที่จะหาความผิดจับกุมหรือเพื่อยัดขอหา
 (๒) กาํหนดใหการออกใบสัง่ใหผูขบัขีเ่พือ่ไปชาํระคาปรบั เจาพนักงานจราจรจะตองไมเรยีกเกบ็
ใบอนุญาตขับขี่ไวเปนการชั่วคราว และจะตองไมมีการยึดกุญแจรถ
 (๓) กาํหนดอตัราในการเปรยีบเทยีบปรบัในขอหาความผดิเลก็ ๆ นอย ๆ ทีไ่มกอใหเกดิอนัตราย
แกชีวิตและรางกายของผูใชรถใชถนนอื่น ๆ ใหมีจํานวนเพียง ๑๐๐ บาท
 (๔) กําหนดแบบใบส่ังของเจาพนักงานจราจรใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยใหระบุขอหาหรือ
ฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยการจราจรไวในใบสั่งใหครบทุกขอหา
 (๕) เพ่ิมชองทางหรือวิธีการในการชําระคาปรับจราจรใหมากข้ึนและมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
เชน การกําหนดใหชําระคาปรับไดตามรานสะดวกซื้อ หรือตามเคานเตอรเซอรวิส เปนตน

 จากนั้นไดมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับ
การปลอยตวัชัว่คราว” โดยมี รองศาสตราจารย ดร. เจษฎ  โทณวณกิ  ผูอาํนวยการบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยสยาม เปนผูดําเนินการอภิปราย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสรมิหลกันติธิรรมแหงชาต ิและ
ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกลาววา ในปจจุบนั
แมวาจะมกีฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสยีหาย
และคาทดแทนและคาใชจ ายแกจําเลยใน
คดีอาญา๔ ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกบุคคลซึ่งตกเปน
จําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว าง
การพิจารณาคดี แตตอมาปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีนั้นวาจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด โดยคาทดแทนและคาใชจายที่จําเลยจะไดรับ
ในกรณดัีงกลาวนัน้ กฎหมายกาํหนดใหพจิารณาจากคาขาดประโยชนทาํมาหาไดในระหวางถกูดาํเนนิคด ี
อัตราวันละไมเกิน ๒๐๐ บาท บวกดวยคาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ
ทางรางกายและจิตใจ และคาใชจายทีจ่าํเปนในการดําเนนิคด ีเชน คาทนายความ เปนตน๕  ซึง่โดยทัว่ไป
จะไดรับประมาณวันละ ๓๐๐ - ๔๐๐ บาท และเม่ือคํานวณกับระยะเวลาซ่ึงโดยท่ัวไปกวาคดี
จะสิน้สดุลงก ็๓ ปหรอืประมาณ  ๑,๐๐๐ วนั คดิเปนเงนิคาทดแทนและคาใชจายทีจ่าํเลยจะไดรบัทัง้สิน้
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตอยางไรก็ตาม คงไมมีใครยอมติดคุกเพื่อแลกกับเงินจํานวนดังกลาว

 ๔พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
 ๕โปรดดู กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖.

่ ้
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

จุลนิติ

อยางแนนอน เพราะไมเพียงแตตองสูญเสียเสรีภาพและช่ือเสียงเกียรติยศตาง ๆ เทานั้น แตชีวิต
ความเปนอยูของผูตองราชทณัฑในเรอืนจําของเรานัน้กย็งัไมไดมาตรฐานเหมอืนเชนนานาอารยประเทศดวย
ดงัจะเหน็ไดจากขอมูลจํานวนนักโทษที่เรือนจําสามารถรองรับไดซึ่งอยูที่ ๑๔๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ คน
เทานั้น แตในขณะนี้ (ขอมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เรามีผูตองราชทัณฑอยูในที่คุมขังทั้งสิ้น 
๒๒๗,๗๕๐ คน ซึ่งเกินกวาความจุที่เรือนจําจะสามารถรองรับได 
 นอกจากน้ี จากขอมูลสถิตผิูตองราชทัณฑดงักลาวจํานวนรอยละ ๒๕.๔๔ เปน “ผูตองขังระหวาง
พิจารณาคดี” (หมายถึงตั้งแตผูตองหาที่ถูกฝากขังในชั้นกอนฟองไปจนถึงจําเลยในชั้นศาลแตคดี
ยังไมถึงท่ีสุด) มีจํานวนถึง ๕๗,๙๓๗ คน ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ กาํหนดวา “…ในคดอีาญา ตองสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจาํเลย
ไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ัน
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” และมาตรา ๔๐ (๗) กําหนดวา “ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลย
มีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดี
อยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” แตในทางปฏิบัติผูตองหาหรือจําเลย
ยังไมไดรับการปฏิบัติตามสิทธิดังกลาวที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวแตอยางใด 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ซึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด ๓ วาดวยปลอยชั่วคราว ตั้งแตมาตรา ๑๐๖ 
ถงึมาตรา ๑๑๙ ทว ินัน้ ไดกาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัเรือ่งดงักลาวไวอยางชดัเจน โดยมาตรา ๑๐๘/๑ 
บัญญัติวา “การสั่งไมใหปลอยชั่วคราว จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
 (๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
 (๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
 (๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอ่ืน
 (๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
 (๕) การปลอยช่ัวคราวจะเปนอปุสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของเจาพนักงาน
หรอืการดาํเนนิคดีในศาล
 คําสั่งไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลย
และผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว”
 และเมือ่ยอนกลบัไปพจิารณาบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญูดงักลาวขางตนทีก่าํหนดวา “ในคดีอาญา 
ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด ..และจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได” แสดงใหเห็นวาเจตนารมณของกฎหมายตองการใหผูตองหาหรือจําเลยทุกคน
พึงไดรับการปลอยช่ัวคราว สวนการไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวนตามเหตุใด
เหตุหนึ่งในมาตรา ๑๐๘/๑ (๑) - (๕) เทานั้น แตในทางปฏิบัติของสังคมไทยนั้นกลับเชื่อขอมูลตาง ๆ 
จากการอานหนังสือพิมพ SMS. สื่อออนไลน หรือฟงกระแสของสังคมหรือคําซุบซิบนินทา เปนตน 

p57-69.indd   62p57-69.indd   62 6/7/2012   5:45:46 AM6/7/2012   5:45:46 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๖๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ซึ่งเปนการเช่ือที่ปราศจากหลักฐานท่ีชัดเจน และยังมีคานิยมที่ตองการใหนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษอยางทรมานเพื่อใหสาสมกับสิ่งที่ไดกระทําลงไปอีกดวย ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดสงผลให
กระบวนการยตุธิรรมของไทยถกูจบัตามองจากเวทโีลกและถกูวพิากษวจิารณวามมีาตรฐานทดัเทยีมกบั
นานาอารยประเทศหรือไม 

 นายมานิตย สุขอนันต ผู พิพากษา
ศาลอุทธรณ ในฐานะผู แทนสํานักงาน
ศาลยตุธิรรม ไดแสดงความคดิเหน็วา ในฐานะ
ผูแทนจากภาคศาลยุตธิรรมซ่ึงเปนองคกรสําคญั
ในกระบวนการยตุธิรรมและมโีอกาสไดเดนิทาง
ไปศึกษาดูงานต างประเทศมาพอสมควร
ขอยืนยันวาระบบศาลไทยของเรานั้นไมแพ
นานาอารยประเทศแนนอน และเม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศทีเ่จรญิแลวกย็งันําหนากวาอีกดวย 
โดยศาลไทยเปรียบเสมือนอํานาจอธิปไตยที่มี
อิสระในการทํางานโดยปราศจากการกาวกาย
แทรกแซงจากฝายใด ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตนรับราชการเปนผูพิพากษามาก็กลาพูดไดวายังไมเคย
ถูกกาวกายจากฝายใดเลย ดังนั้น เราจึงควรเคารพในดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาลดวย โดยในการตัดสินคดีใด ๆ ยอมตองมีทั้งฝายที่พอใจและไมพอใจ ซึ่งเดิมคนที่จะพอใจ
หรือไมพอใจคือคูความในคดีเทาน้ัน แตปจจุบันน้ีไมใชแลว เพราะสังคมไทยเกิดความแตกแยก
และมีการแบงกลุมทางการเมืองเกิดขึ้น ดังนั้น ถาคดีใดมีประเด็นทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของ 
ผูทีพ่อใจหรอืไมพอใจจะไมใชเพยีงคูความในคดเีทานัน้ แตจะมอีกีฝายท่ีอาจเรยีกไดวาเปนกองเชยีร
เขามาแสดงความคิดเห็นในคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลดวย
 สําหรับประเด็นปญหา เรื่อง “การปลอยชั่วคราว” นั้น ขอยืนยันวาทุกวันน้ีศาลที่พิจารณา
คดีอาญาไมวาจะเปนศาลจงัหวดัหรอืศาลแขวงตางดาํเนนิการภายใตหลกัเกณฑของกฎหมาย กลาวคอื 
ยดึถอืหลัก “การปลอยช่ัวคราวเปนหลัก สวนการไมปลอยช่ัวคราวเปนขอยกเวน” นอกจากน้ี ยงัดาํเนินการ
ตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน
หรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาดวย๖ ซึ่งกําหนดใหการพิจารณา
ปลอยช่ัวคราวโดยตองมีประกันนั้น ใหกําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี 
แตอยางไรก็ตาม เมื่อศาลมีคําส่ังใหปลอยช่ัวคราวตามหลักการ หรือไมใหปลอยช่ัวคราวเพราะ
เขาขอยกเวนตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๘/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในคดีสําคัญ ก็มักจะมีคําถามจากฝายตรงขามท่ีเปนกองเชียรตามมาอยูเสมอวา
ทําไมกรณีนี้ถึงใหประกันตัวหรือไมใหประกันตัว ซึ่งปญหาดังกลาวนี้สงผลใหผูพิพากษามีความรูสึก
สบายใจที่จะพิจารณาพิพากษาคดียิ่งกวาการพิจารณาสั่งเรื่องการปลอยชั่วคราว

 ๖โปรดดู ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
ในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘.
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

จุลนิติ

 อนึ่ง ตอคําพูดท่ีวา “มีผูบริสุทธ์ิติดคุกอยูเปนจํานวนมาก” ขอเรียนใหทราบวากรณีดังกลาว
เปนเร่ืองของ “ผูที่ถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดี” ซึ่งการถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดีนั้น
จะมี ๒ กรณีดวยกัน กลาวคือ

 กรณแีรก เปนกรณทีีย่ืน่คํารองขอปลอยช่ัวคราวแลวแตศาลไมอนุญาต ซึง่ศาลพิจารณาแลวอาจ
เล็งเห็นวา กรณีเปนคดีที่มีอัตราโทษสูง หรือหากอนุญาตใหปลอยแลวผูตองหาหรือจําเลยอาจหลบหนี 
หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรืออาจไปกอเหตุอันตรายประการอื่นก็ได เปนตน และ

 กรณีที่สอง เปนกรณีที่ยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวและศาลอนุญาตโดยใหมีหลักประกันแลว 
แตผูตองหาหรือจําเลยไมมาย่ืนหลกัประกันตามท่ีกาํหนด ซึง่กรณนีีถ้อืเปนปญหาสําคัญเพราะสวนมาก
จะเปนคนยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากตอมาคดียกฟอง เทากับวาในระหวางพิจารณาคดีเขาตอง
ติดคุกนานถึง ๖ เดือน หรือ ๑-๒ ปก็ได ซึ่งยอมรับวาบุคคลในกรณีนี้คือผูบริสุทธิ์ และยังหมายความ
รวมถึงบุคคลที่ศาลชั้นตนตัดสินพิพากษาลงโทษจําคุกดวย เพราะถือวาคดียังไมถึงที่สุดซึ่งสามารถ
อุทธรณหรือฎีกาได ดังนั้น หากมีการยื่นคํารองขอปลอยตัวชั่วคราวซึ่งแมจะถูกศาลตัดสินใหจําคุก
เปนเวลากวาสิบปก็ตาม แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาตลอดระยะเวลาที่ไดรับการปลอยตัวชั่วคราวนั้น
จําเลยไมเคยผิดนัดเลย ศาลก็จะอนุญาตใหประกันตัวออกไปได หรือหากไมแนใจศาลชั้นตนอาจจะ
สงสํานวนนั้นใหศาลอุทธรณเปนผูพิจารณาสั่งก็ได

 เพราะฉะนั้น ศาลยังคงดําเนินการตามหลักการของกฎหมายเหมือนเดิมทุกประการโดยไมมี
ฝายใดมาแทรกแซงไดอยางเด็ดขาด และท่ีบอกวามผีูบรสิทุธิอ์ยูในคกุเปนจาํนวนมากก็ควรทําความ
เขาใจเสียใหมวาหมายถงึผูทีถ่กูคมุขงัในระหวางพจิารณาคดีตามกรณทีัง้สองดงักลาว แตมไิดหมายถงึ
เปนผูบรสิทุธ์ิทีถ่กูศาลตดัสินวาเปนผูกระทาํความผดิแลวใหจาํคกุ เพราะเปนไปไดยาก เนือ่งจากกฎหมาย
กาํหนดหามไวอยางชดัเจนวามใิหพพิากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามกีารกระทาํผดิจรงิและเปนผูกระทาํ
ความผิดนั้น ดังนั้น จึงมีคดีเปนจํานวนมากท่ีตองยกฟองดวยเหตุแหงความสงสัย ซึ่งแมวาในใจลึก ๆ 
โดยสวนตัวของผูพิพากษาแลวจะเชื่อวาจําเลยนั้นเปนผูกระทําความผิดก็ตาม แตเมื่อกฎหมายกําหนด
ใหศาลตองใชดุลพินิจวินิจฉัยช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง และหามมิใหพิพากษาลงโทษจนกวา
จะแนใจ และหากมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไมก็ใหยกประโยชนแหงความ
สงสัยนั้นใหจําเลยดวย ดังนั้นศาลจึงตองดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด 
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จุลนิติ

 นายปรเมศวร อนิทรชมุนมุ เลขานกุารรองอยัการสงูสดุ ในฐานะผูแทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ 
ไดกลาววา สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยท่ีจะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวในข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับ
อัยการนั้นมีปญหานอยมาก แตมีขอกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวคือ การใหความสําคัญกับหลักทรัพย
มากกวาความนาเช่ือถือของบุคคลในการเปนประกัน โดยท่ีผานมาพบวาในกรณีที่ผู ขอประกัน
เปนบคุคลซึง่มตีาํแหนงหนาทีก่ารงานหรอืมรีายไดทีแ่นนอน เชน นกัการเมอืงระดบัประเทศ เมือ่ถึงเวลา
ที่ตองนําตัวผู ตองหาหรือจําเลยมาดําเนินคดีแลวกลับผิดนัดไมนําตัวมา หรือกรณีนายประกัน
ทีย่ืน่หลกัทรพัยเปนหลกัประกนัมลูคาสงูปรากฏวาหลกัทรพัยนัน้กลบัมปีญหา เชน เปนโฉนดทีด่นิปลอม
หรอืมปีญหาตามมาภายหลงั เชน เกดิขอขดัแยงเกีย่วกบัการคดิคาตอบแทนในการเปนประกนัในราคา
ที่สูงมาก เปนตน ในขณะท่ีผูขอประกันซึ่งเปนญาติพี่นองหรือมีความเก่ียวพันโดยทางสมรส ทั้ง ๆ ที่
หลักทรัพยที่ยื่นเปนประกันนั้นจะมีมูลคาไมสูงมากกลับไมมีปญหาตาง ๆ ดังกลาว ซึ่งการ
ใหความสําคัญกับมูลคาของหลักทรัพยในการเปนประกันน้ันไดสงผลใหเกิดความไมเสมอภาคข้ึน 
กลาวคือ ประชาชนที่เปนคนยากจนจะไมไดรับสิทธิในการปลอยตัวชั่วคราว

 ตอประเด็นดังกลาว ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ในฐานะที่เคยเปนรองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ไดใหขอมูลวา กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเปนไปดวยความเสมอภาคและเปนธรรม และสามารถ
เขาถงึกระบวนการยุตธิรรมไดงายย่ิงขึน้ โดยกรณีทีเ่ปนผูยากไรหรอืไมไดรบัความเปนธรรมและตองการ
ไดรับความชวยเหลือก็สามารถขอรับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมไดตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนั้น 
“กองทุนยตุธิรรม” จงึมบีทบาทสําคญัในการสนับสนุนเงินหรือคาใชจายเก่ียวกับการใหความชวยเหลือ
ในกรณีที่ประชาชนไมมีเงินในการประกันตัวดังกลาวดวย

 พนัตาํรวจเอก สมัฤทธิ ์เกตแุยม พนกังานสอบสวน (สบ. ๔) กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล ๕
ในฐานะผู แทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดกลาววา ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติน้ัน
ถือวาตองสัมผัสกับประชาชนอันดับแรก โดยเมื่อเจาพนักงานจับบุคคลในกรณีความผิดซ่ึงหนา
หรือเมื่อมีความเดือดรอนเกิดขึ้นก็ตองไปที่สถานีตํารวจเพื่อรองทุกขหรือกลาวโทษ เจาพนักงาน
ตํารวจก็มีหนาท่ีในการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน 
ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
เพือ่นาํตวัผูกระทาํความผดิมาฟองลงโทษ และเมือ่บคุคล
ตกเปนผูตองหาแลวก็มีสิทธิที่จะไดรับการปลอยตัว
ชั่วคราว โดยตัวผูตองหาเอง ญาติพี่นอง หรือแมแต
เพื่อนฝูงก็สามารถยื่นหลักทรัพยประกันตัวไดทั้งสิ้น 
และสามารถย่ืนไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีวันหยุด 
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จุลนิติ

ทั้งนี้เนื่องจากในช้ันสอบสวนน้ันกฎหมายใหอํานาจท่ีจะควบคุมตัวผูถูกจับไวไดเพียง ๔๘ ชั่วโมง๗ 
แตหลังจากนั้นตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายขังผูตองหานั้นไวเทานั้น 
 โดยทัว่ไปเม่ือเจาพนกังานไดรบัคาํรองขอใหปลอยชัว่คราวแลวก็จะตรวจสอบหลักทรพัยพรอมกบั
พิจารณาความรายแรงแหงคดีดวย ซึ่งหากเปนกรณีทั่ว ๆ ไปซึ่งอัตราโทษไมรายแรง ก็จะอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวไปโดยมหีรือไมมีหลักประกันก็ได แตในกรณีที่ไมอนุญาต เชน เปนคดีที่มีอัตราโทษสูง 
หรือเมื่อตรวจสอบแลวพบวาผูยื่นขอประกันเปนนายประกันอาชีพซึ่งไมมีความเก่ียวของสัมพันธ
กบัผูตองหาหรอืจําเลยเลย เปนตน การไมอนญุาตนัน้ตองผานความเหน็ชอบตามสายการบงัคับบญัชา
ซึ่งเปนการพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งกอน
 อนึง่ สาํหรับขอกลาวหาท่ีวา “ในช้ันสอบสวนผูตองหามักถูกต้ังขอกลาวหาท่ีรนุแรงหรือเกินกวา
ความเปนจริง เพือ่จะไดเรยีกประกันสูงขึน้” นัน้ ขอชีแ้จงวา ในการต้ังขอกลาวหาน้ันตองมพียานหลักฐาน
อยางเพียงพอ โดยในกรณีที่จะขอใหศาลออกหมายจับ พนักงานสอบสวนจะตองมีการดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอแลวจงึจะต้ังฐานความผิดและขอใหศาลออกหมายจับได ซึง่ศาล
กจ็ะตองใชดลุพนิจิพจิารณาตรวจสอบแลววาขอกลาวหาท่ีตัง้มาน้ันเกินความเปนจริงหรอืไมเพียงใด 
หากมิฉะนั้นแลวศาลคงจะไมอนุมัติหมายจับใหไดซึ่งเทากับวาไดผานการกล่ันกรองจากศาลมาแลว
ชั้นหนึ่ง ดังนั้น โอกาสที่จะไดเรียกหลักประกันใหสูงขึ้นจึงเปนไปไมได

 นายวิทยา แกวไทรหงวน กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค ๗ ในฐานะผูแทนสภาทนายความ
ไดแสดงความคิดเห็นวา จากขอมูลที่ไดรับฟงจากผูแทนของสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในเรื่องการปลอยตัวชั่วคราวในขั้นตอนของพนักงานอัยการและเจาพนักงานตํารวจ
มีปญหาคอนขางนอย เพราะการควบคุมตัวมีอํานาจกระทําไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง แตถามากกวาน้ัน
ตองไปขออํานาจฝากขังจากศาล ดังนั้น ปญหาสวนใหญจึงอยูที่ขั้นตอนของศาล แตอยางไรก็ตาม 
มปีญหาเร่ือง ตาํรวจกลายเปนนายหนาจดัหานายประกนัใหแกผูตองหาหรอืจําเลย โดยมผีลประโยชน
หรือไดรับสวนแบงจากการประกันตัวนั้น ซึ่งปญหานี้ขอฝากไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อชวยกันดูแล
สอดสองดวย สําหรับประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับการปลอยตัวชั่วคราวในช้ันศาลซ่ึงขอฝากเปน
ขอสังเกตไว ไดแก

 ๗ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ บัญญัติวา “หามมิใหควบคุมผู ถูกจับไวเกินกวาจําเปนตาม
พฤติการณแหงคดี
      ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาท่ีจะถามคําใหการ และท่ีจะรูตัววาเปนใครและท่ีอยูของเขา
อยูที่ไหนเทานั้น
    ในกรณีที่ผูถูกจับไมไดรับการปลอยชั่วคราว และมีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน หรือการฟองคดี ใหนําตัวผูถูกจับไปศาล
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือ
มีเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจกาวลวงเสียได โดยใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการย่ืนคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหา
นั้นไว ใหศาลสอบถามผูตองหาวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจง
เหตุจําเปน หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพจิารณาก็ได....”.
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 (๑) เร่ืองหลักประกันที่ใชในการปลอยชั่วคราว กลาวคือ หากหลักทรัพยที่ยื่นประกัน เชน 
โฉนดทีดิ่นหรอืหนงัสืบรบัรองประโยชนเปนของตวัผูตองหาหรอืจําเลยเอง หรอืเปนของญาตพิีน่องกจ็ะ
ไดรบัอนุญาตใหใชเปนหลกัทรพัยประกันตัวได แตถาเปนของนายประกันอาชีพหรอืของเพือ่นฝูงซึง่ถอืวา
มคีวามสาํคญัตอผูทีย่ากจนซึง่ไมมเีงนิหรอืหลกัทรพัยมาประกนัตวักลบัไมไดรบัอนญุาต โดยใหเหตผุลวา
เจาของหลักประกันไมใชญาติกับผูตองหาหรือจําเลย ดังนั้นเกรงวาจะหลบหนีจึงไมใหประกันตัวไป 
ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงแลว ผูที่ใชหลักทรัพยของญาติมาประกันตัวอาจมีการหลบหนีไดมากกวา เพราะ
ญาติจะรูเห็นกันจึงไมกระตื้อรือรนที่จะตามตัวผูตองหาหรือจําเลยกลับมาใหได ในขณะที่นายประกัน
อาชีพนั้น หากผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีแลวเขาตองถูกปรับตามสัญญาประกันเปนเงินจํานวนมาก 
ดังนั้นจึงตองตามตัวมาหรืออาจตองจางนักสืบเพื่อจับตัวมาใหจนได 
 (๒) เร่ืองดุลพนิจิในการพิจารณาอนุญาตส่ังปลอยชัว่คราวของศาล โดยท่ีกฎหมายกําหนดวา
ผูตองหาหรอืจาํเลยพงึไดรบัอนญุาตใหปลอยชัว่คราวเปนหลกั สวนการไมไดรบัอนญุาตใหปลอยชัว่คราว
เปนเพียงขอยกเวน และระเบียบราชการฝายตุลาการวาดวยการปลอยช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๔๘ กาํหนดไว
อยางชัดเจนวา “เมือ่ศาลไดรบัคาํรองขอใหปลอยช่ัวคราวแลวใหรบีพจิารณาและมีคาํสัง่โดยเร็ว โดยใหถอื
เปนหลกัวาผูตองหาหรอืจาํเลยพงึไดรบัอนุญาตใหปลอยชัว่คราว เวนแตจะมเีหตจํุาเปนตองควบคุมหรอื
ขงัผูตองหาหรือจาํเลยน้ันไว กใ็หระบุเหตุผลไวโดยครบถวนและชัดแจง และพิจารณาส่ังในแนวเดียวกัน” 
ในทางปฏิบัติเม่ือศาลส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว เหตุผลสวนใหญคือเร่ืองการหลบหนี จะเขียน
เพียงส้ัน ๆ วา “ไมอนุญาตเน่ืองจากโทษสูงจึงเกรงวาจะหลบหนี” ซึ่งความเปนจริงจะเหมารวมวา
เม่ือมโีทษสูงแลวจะหลบหนีทกุเร่ืองไมได เพราะเม่ือหลักการกําหนดไวอยางชัดเจนวา “ปลอยเปนหลัก 
ไมปลอยเปนขอยกเวน” ดงันัน้ จงึตองปลอยชัว่คราวกอน สวนการจะหลบหนหีรอืไม ควรมขีอเทจ็จรงิ
หรือเหตุผลตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันวาเขาจะหลบหนี 
 นอกจากน้ี ดุลพินิจในการส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตของศาลก็ยังมีมาตรฐานไมชัดเจน เนื่องจาก
ทีผ่านมาผูพพิากษาหัวหนาศาลเทานัน้ทีเ่ปนผูพจิารณาส่ังอนุญาตหรือไมอนญุาตใหปลอยช่ัวคราว ดงันัน้ 
เมื่อหัวหนาศาลคนเดียวกันพิจารณาเร่ืองที่มีขอเท็จจริงคลายคลึงกัน การใชดุลพินิจก็ยอมเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน แตปจจุบันนั้นมีการอนุญาตใหเจาของสํานวนเปนคนส่ังไดซ่ึงแมจะเปนอิสระของ
ผูพิพากษาแตละทานก็ตาม แตปรากฏวาในเรื่องที่คลายคลึงกันกลับมีดุลพินิจในการสั่งปลอยหรือ
ไมปลอยที่แตกตางกัน
 (๓) เรือ่งนายประกนั โดยท่ีเราตองยอมรับวาการท่ีนายประกันหรือบริษทัประกันเขามาใหบรกิาร
วางหลักทรัพยเพื่อประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยน้ัน เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูที่ไมมีหลักทรัพย
ซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยไดรับอิสรภาพ ดังน้ัน เมื่อยอมรับวาใหมีนายประกันอาชีพไดแลวก็ควร
มกีารควบคุมดแูล โดยกําหนดใหนายประกันตองมาข้ึนทะเบียนกบัทางการอยางถูกตอง และตองควบคุม
อตัราการคิดคาตอบแทนในการนําหลกัทรพัยไปวางเพ่ือขอประกันตวัดวย รวมทัง้ในกรณีทีน่ายประกัน
ประพฤตตินไมเหมาะสม เชน ใหสนิบนเพือ่ตนจะไดเปนนายประกนัในคด ีหรอืยยุงเพือ่ใหเปนความกนั 
เปนตน ควรมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําตาง ๆ ดังกลาวดวย
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 ตอประเด็นปญหาดังกลาว นายมานิตย  สุขอนันต  ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ในฐานะผูแทน
สาํนกังานศาลยตุธิรรม ไดแสดงความคดิเหน็วา การท่ีศาลใหประกนัตวัไดเฉพาะหลกัทรพัยทีย่ืน่ประกนั
นัน้เปนของตวัผูตองหาหรอืจําเลยเอง หรอืเปนของญาตพิีน่องเทาน้ัน ทัง้น้ีเพือ่ปองกันปญหานายประกนั
อาชีพ ซึ่งไมไดขึ้นทะเบียน และปองกันปญหาการหลอกลวงตาง ๆ ดวย สวนเรื่องดุลพินิจของศาล
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนญุาตใหปลอยชัว่คราวตองทาํความเขาใจวา การท่ีศาลส่ังคาํรองออกไป
แตกตางกันนั้น ทั้งน้ีเนื่องจากในคดีอาจมีพฤติการณที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน คดีฆาคนตาย 
โดยคดีหนึ่งเปนการยิงกลางตลาดในเวลากลางวันและจับกุมผูกระทําความผิดได กับอีกคดีหน่ึง
มีการยิงกันตายเชนกันแตไมรูวาใครกระทํา แตเมื่อสอบสวนขยายผล สงสัยวานาย ก. เปนผูกระทํา 
แลวนาย ก. ก็มามอบตัว เชนนี้ทั้งสองคดีถือวามีโทษเทากัน แตพฤติการณในคดีแตกตางกัน ดังน้ัน
การยิงกลางตลาดศาลอาจจะไมใหประกันตัว แตกรณีที่มามอบตัว ศาลอาจจะใหประกันตัวก็ได
ซึ่งศาลก็ยังคงใชดุลพินิจในการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตไปตามมาตรฐานเหมือนเดิม

 สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็นในครั้งน้ี
ผูเขยีนมคีวามเหน็วา เน่ืองจากขัน้ตอนและกระบวนการพจิารณาคดีอาญาจนกระทัง่ศาลมคีาํพพิากษา
ถึงทีส่ดุนัน้จาํเปนตองใชระยะเวลานานพอสมควร ดงันัน้ จึงตองควบคมุตวัผูถกูกลาวหาไวกอน ซึง่อาํนาจ
ในการควบคมุตวัผูถกูกลาวหาวาไดกระทาํความผดิของพนกังานสอบสวนนัน้ กฎหมายกาํหนดหามมใิห
ควบคุมไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี และโดยท่ัวไปสามารถควบคุมไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง 
หากเกินกวานั้นตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายขังผูตองหาน้ันตอไป๘ แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปน
ขัน้ตอนการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจและพนักงานอัยการ หรือการพิจารณาคดีของศาล ผูตองหา
หรือจําเลยมีสิทธิที่จะยื่นขอประกันตัวไดเสมอ ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายกําหนดวา “ผูตองหาหรือ
จําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
เปนเพียงขอยกเวน” แตหากไมมีหลักทรัพยในการประกันตัว หรือไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 
ผู ตองหาหรือจําเลยก็จะถูกนําตัวมาคุมขังไวในเรือนจํา กรมราชทัณฑจึงเปนหนวยงานสุดทาย
ในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูตองขังที่อยูในระหวางการพิจารณาคดี และ
นักโทษเด็ดขาด
 ดังนั้น หากจะแบง “ผูตองขัง”๙ ที่อยูในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑแลว สามารถแบง
ออกไดเปน ๓ ประเภท ไดแก 
 ๑. คนท่ีถกูฝากขงั เปนบคุคลท่ีถกูฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
หรือกฎหมายอื่นโดยไมมีหมายอาญา 
 ๒. ผูตองขงัในระหวางพจิารณาคด ีเปนบคุคลทีถ่กูขงัไวตามหมายขัง หรอืเปนผูทีถ่กูดาํเนนิคดี
ในชั้นศาลซึ่งคดียังไมถึงที่สุด คือยังไมไดตัดสินเด็ดขาด หรืออยูระหวางการอุทธรณหรือฎีกา และ

 ๘มาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗.
 ๙มาตรา ๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใหนิยามคําวาผูตองขังวา ““ผูตองขัง” หมายความรวม
ตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก”
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 ๓. นักโทษเด็ดขาด เปนผูตองขังท่ีถูกตัดสินจนหมดส้ินขบวนความในศาลแลว หรือที่เรียกวา 
“คดีถึงที่สุดแลว” โดยจะเรียกวา นักโทษเด็ดขาดชาย หรือ น.ช. สําหรับผูตองขังชาย และนักโทษ
เด็ดขาดหญิง หรือ น.ญ. สําหรับผูตองขังหญิง 

 โดยผูตองขังซ่ึงผูทีเ่ก่ียวของควรใหความสําคญัเปนพิเศษก็คอื “ผูตองขังในระหวางพจิารณา
คดีอาญา” ทัง้นีเ้พราะตลอดระยะเวลาท่ีบคุคลดังกลาวถกูคมุขงัยอมสงผลกระทบตอสทิธแิละเสรีภาพ
ของผูตองขงัและตอสังคม อาท ิทาํใหสญูเสยีอสิรภาพ วางงาน ขาดรายได สญูเสยีโอกาสตาง ๆ  ทางสงัคม 
และครอบครัวตองไดรบัความเดือดรอน เปนตน และเม่ือคดถีงึทีส่ดุปรากฏวามไิดเปนผูกระทําความผิด
หรือเปนผูบริสุทธิ์ซึ่งคดีตองถูกยกฟอง เทากบัวาบุคคลนั้นจะไมไดรับความเปนธรรมกับสิ่งที่สูญเสียไป 
ซึง่แมวาในปจจบุนัจะมกีารชดใชคาตอบแทนผูเสยีหาย หรอืคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
ที่ไมไดกระทําความผิดก็ตาม๑๐ แตกฎหมายดังกลาวก็ยังมีขอจํากัดอยูมาก และคงไมมใีครท่ีจะยนิยอม
ถกูคมุขังเพ่ือแลกกับคาเสียหายท่ีจะไดรบัซึง่มีอยูอยางจํากดัและไมเพยีงพอท่ีจะชดเชยกับความเสียหาย
ทีส่ญูเสยีไปอยางแนนอน ผูเขียนจึงเห็นดวยเปนอยางย่ิงกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ที่เสนอวา “หนวยงานที่เก่ียวของควรหาแนวทาง
ในการบังคับใชกฎหมายดวยการยึดมั่นในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค สิทธิของผูตองหา
และจาํเลย โดยเฉพาะในการใชดุลพนิิจเพือ่ปลอยชัว่คราวผูตองหาหรอืจําเลยน้ัน ควรใชดลุพนิิจในกรอบ
ของกฎหมายและหลักเมตตาธรรม”. 

 ๑๐พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
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