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บทนํา
โลกของคนจน…ชชายชราคนหนึ่งเปนคนหาเชากินคํ่า รายไดมาจากการรับจางขับรถสงของ
วันละสามรอยบาท หยุดงานก็ไมมรี ายได ชายชราคนนีถ้ กู กลาวหาวาไดขบั รถโดยประมาทไปชนผูเ สียหาย
คนหนงถงแกความตาย
ึ่ ึ 
ชายคนนไมมพฤตการณหลบหน
ไี้  ี ิ

ี ไไมมความสามารถไปขมขู
 ี
ไป  พ ยาน ไไมมลกษณะ
 ีั
ไปกอเหตุอนั ตรายประการอืน่ แตเมือ่ พนักงานสอบสวนแจงขอหาวากระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา กระบวนการควบคุมตัวชายชราคนนี้ระหวางการดําเนินคดีอาญาจะเริ่มขึ้นทันที
หากชายคนนีไ้ มตอ งการถูกควบคุมอยูใ นสถานีตาํ รวจหรือในเรือนจําระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
เขาตองหาเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัว ๙๐,๐๐๐ บาท ในชัน้ การสอบสวน หากคดีนถ้ี กู สงฟองศาล
เขาตองหาเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัวตนเองเพิ่มขึ้นเปน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
แตถาไมมีเงินหรือหลักทรัพย เชน โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝากธนาคาร หรือไมมีคอนเน็คชั่นที่มี
คนรูจ กั เปนขาราชการทีส่ ามารถใชตาํ แหนงมาตีราคาเปนหลักประกันได ชายคนนีจ้ ะตองถูกควบคุมตัวไว
ในระหวางสอบสวนและพิจารณา ซึ่งปลายทางคือ ‘เรือนจํา’ สถานที่เดียวกันกับนักโทษเด็ดขาด
ที่ศาลพิพากษาแลววามีความผิด
เรื่องราวจะยิ่งโหดรายมากขึ้น หากชายคนดังกลาวไมไดกระทําความผิด แตแคถูกกลาวหาวา
กระทําความผิด เขาก็จะตองสูค ดีในเรือนจํา ดวยเหตุผลเดียวคือ เขาไมมเี งินหรือทรัพยสนิ พอทีจ่ ะไปวาง
เพื่อใชสิทธิประกันตัว
เมือ่ ผูต อ งหาหรือจําเลยไมมเี งิน หลักทรัพย หรือคอนเน็คชัน่ ก็มกั จะตองไปพึง่ นายประกันอาชีพ
หรือบริษทั ประกัน เพือ่ ใหนายประกันอาชีพเหลานีน้ าํ เงินหรือหลักทรัพยของตนเองมาเปนหลักประกัน
ใหกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา นายประกันอาชีพหรือบริษัทประกันไมใชมูลนิธิท่ีไมแสวงหา
ผลกําไร ดังนัน้ จึงมีการเรียกคาตอบแทนการดําเนินการนําเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัวในคดีอาญา
 หา แตกลับซํา้ เติมความเดือดรอน
หรือบางครัง้ เรียกวาคาเชาโฉนดทีด่ นิ ซึง่ ระบบดังกลาวไมไดชว ยแกปญ
ใหกับประชาชนที่ยากไรท่ตี องขวนขวายหาเงินมาจายหรือผอนจายใหกับนายประกันอาชีพ
๑
๒

รองคณบดีวิจัยและวางแผน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ขอมูลจาก https://www.the101.world.
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ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค

โลกของคนรวย…ลูกเศรษฐีคนหนึง่ ขับรถชนคนตายเหมือนกัน กระบวนการยุตธิ รรมไทยก็จะใช
เกณฑเดียวกันกับชายชราคนดังกลาวในการควบคุมตัวหรือเรียกหลักประกันดวยเงินหลักแสนเพือ่ แลก
อิสรภาพในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา ลูกเศรษฐีคนนีจ้ ะไมมที างถูกควบคุมตัวทีเ่ รือนจําระหวางสอบสวน
หรือระหวางพิจารณาในศาลอยางแนนอน เพราะในสายตาของลูกเศรษฐี หลักประกันเรือนแสน
เพือ่ แลกอิสรภาพเปนเพียงเรือ่ งเล็กนอย และพรอมทีจ่ ะแถมเงินใหอกี เพือ่ แลกกับการไมตอ งอยูใ นเรือนจํา
ระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
โลกของเรา ไมเทากัน… สิ่งที่เหมือนกัน แตเราปฏิบัติกับสิ่งนั้นตางกัน สะทอนใหเห็นความ
ไมเปนธรรม สิ่งที่ตางกัน แตเราปฏิบัติกับสิ่งนั้นแบบเดียวกัน ก็เปนความไมเปนธรรมอีกแบบหนึ่ง
เชนเดียวกัน หลักประกันที่หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเรียกกับคนที่มีฐานะตางกัน ในมูลคา
เทากัน นัน่ ก็คอื ความไมเปนธรรมรูปแบบหนึง่ การเรียกหลักประกันดวยเงินหรือหลักทรัพยเพือ่ แลกกับ
อิสรภาพในระหวางถูกดําเนินคดีนั้นเปนการตอกยํ้าประโยคที่คนไทยเราคุนเคยมานาน คือ “คนรวย
นอนบาน คนจนนอนคุก” และสถานการณดังกลาวก็คงดําเนินอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทยในทุกคดี ๒
๑) หลักกฎหมาย
หากพิจารณาจากหลักกฎหมายทัง้ ทางทฤษฎีและทีป่ รากฏในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาแลวพบวา “การดําเนินคดีอาญาทีท่ าํ โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล” และ
“การขังผูตองหาหรือจําเลยในระหวางการดําเนินคดี” เปนคนละเรื่องกัน
คดีอาญาตองถูกดําเนินการไปตามกฎเกณฑของกฎหมาย ไมวา จะตองขังผูต อ งหาหรือจําเลย
ไวในระหวางการดําเนินคดีหรือไม สวนหลักการขังผูต อ งหาหรือจําเลยระหวางสอบสวนหรือพิจารณานัน้
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๗๑ ๓ ประกอบกั บ มาตรา ๖๖ ๔ วางหลั ก ว า
เหตุในการขังผูตองหาหรือจําเลย คือผูตองหาหรือจําเลยมีพฤติการณ “หลบหนี” หรือ “ยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน” หรือ “กอเหตุรายประการอื่น”
หากไมมีเหตุทั้งสามประการแลว ก็ไมมีความจําเปนใดในการขังผูตองหาหรือจําเลยไว
ระหวางการพิจารณา และกระบวนการยุติธรรมสามารถปลอยชั่วคราวไดโดยไมตองเรียกหลักประกัน
จากผูตองหาหรือจําเลย
ปรับปรุงจาก ปกปอง ศรีสนิท, “ความเปนธรรมในการปลอยชัว่ คราวในคดีอาญา: 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) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น
ถาบุคคลนั้นไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควร ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้น
จะหลบหนี”.
๒

๔๒
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การขังผูต อ งหาหรือจําเลยไวโดยไมมคี วามจําเปนยอมมีแตผลเสียในเรือ่ งสรางตนทุนในการ
เลีย้ งและดูแลผูต อ งหาหรือจําเลย ขัดขวางการทีผ่ ตู อ งหาหรือจําเลยจะไปสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ
ซึ่งบางครั้งผูตองหาหรือจําเลยตองการอิสรภาพเพื่อไปทํางานหาเงินมาชดใชเยียวยาใหผูเสียหาย
แตก็ไมสามารถออกไปทํางานไดเนื่องจากไมมีเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัว
ในทางตรงกันขาม หากมีเหตุหลักสามประการเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กลาวมา แมผูตองหา
หรือจําเลยจะมีเงินหรือหลักทรัพยมาขอวางตอศาลเพียงใด ศาลก็ไมควรปลอยใหผูตองหาหรือจําเลย
ออกไปสรางอันตรายใหกับสังคม
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไมไดกําหนดบังคับใหศาลเรียก
หลักประกันกับผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาแตอยางใด
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐๕ ก็กําหนดแตเพียงวา ในคดีที่มี
อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไป ผูถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลักประกันดวยหรือ
ไมก็ได หมายความวาศาลตองจัดใหคนมาทําสัญญาประกันตัว เชน บิดา มารดา หรือญาติพ่ีนอง
แตไมจําเปนตองเรียกหลักประกันที่เปนเงินหรือหลักทรัพยจากผูถกู ปลอยชั่วคราว
สวนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๙๖ ไดกําหนดวา ในกรณีอัตรา
โทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป ถามีการขอใหปลอยชัว่ คราว ศาลจะตองถามความเห็นของพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะคัดคานหรือไม แตมาตรา ๑๐๙ ก็ไมไดกําหนดใหศาลตองเรียก
หลักประกันในคดีอกุ ฉกรรจแตอยางใด หากเปนคดีอกุ ฉกรรจ โทษรุนแรงตองฟงความเห็นพนักงานสอบสวน
และอัยการเทานั้น๗
๒) ทางปฏิบัติ
แมกฎหมายไมไดกําหนดใหมีการเรียกหลักประกันในการปลอยชั่วคราว แตทางปฏิบัติ
หากเปนคดีนโยบายที่ศาลตองขังระหวางสอบสวนหรือระหวางพิจารณา ศาลก็จะไมใหประกันตัว
แตหากไมใชคดีทมี่ นี โยบายตองขังเสมอ จะมีการใชบญ
ั ชีทกี่ าํ หนดโดยศาลเพือ่ กําหนดราคาหลักประกัน
๘
โดยคํานึงถึงความรุนแรงของคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวย
๕

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
ใหปลอยชัว่ คราว ในระหวางสอบสวนหรือระหวางการพิจารณาของศาลชัน้ ตน ศาลจะตองถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก
วาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุนั้นไว”.
๗
ปรับปรุงจาก ปกปอง ศรีสนิท, “ความเปนธรรมในการปลอยชั่วคราวในคดีอาญา: คนรวยนอนบาน คนจนนอนคุก?”,
October 10 justice issue, openbooks.
๘
ตัวอยางหลักประกันในชัน้ ศาล เชน คดีฆา ผูอ นื่ หลักประกัน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คดีขม ขืนกระทําชําเรา หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คดีลักทรัพย หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท คดีบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ หลักประกัน ๙๐,๐๐๐ บาท เปนตน.
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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
ในขณะที่คนไมมีเงินหรือไมมีฐานะคงจะเผชิญขอสันนิษฐานวาผิด จึงเอาไปขังระหวางดําเนินคดี
๓) ภาพลวงของหลักประกัน
มีคํากลาวที่วา “การเรียกหลักประกันเปนวิธีการที่ทําใหผูตองหาหรือจําเลยไมหลบหนี
เพราะเขาเสี ย ดายเงิ น ” แต ค วามจริ ง แล ว มี เ หตุ ก ารณ เชิ ง ประจั ก ษ ห ลายเหตุ ก ารณ ที่ พิ สู จ น ว  า
“หลักประกันเพื่อปองกันไมใหหนี” เปนเพียงภาพลวง
ความจริง ๑ : กําหนดหลักประกันสูง ก็หลบหนี
ศาลเคยกําหนดหลักประกันคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ๓๐ ลานบาท จําเลย
ก็หลบหนี โดยไมเสียดายเงิน
หรือในคดีที่คนตางชาติไมมีที่อยูเปนหลักแหลงมาทําความผิดในประเทศไทย ศาลกําหนด
หลักประกันแลวปลอยตัวแบบที่ปฏิบัติกับผูตองหาหรือจําเลยคนไทยที่มีที่อยูแนนอน ผูตองหาหรือ
จําเลยเกือบทั้งหมดหลบหนีกลับภูมิลําเนาในตางประเทศโดยไมเดินทางมาขึ้นศาล และสรางภาระ
ใหมกี ารรองขอใหสง ผูร า ยขามแดน ซึง่ เปนภาระของรัฐและเสีย่ งทีจ่ ะไมไดตวั มาดําเนินคดี คงไมตา งอะไร
กับคนไทยไปเที่ยวตางประเทศแลวกระทําความผิด ศาลตางประเทศคงไมเรียกหลักประกันกับคนไทย
แลวปลอยตัว

หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (Equality before Law) คือ หลักการที่มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันและจะตอง
ไดรับการปฏิบัติโดยรูปแบบเดียวกันภายใตกฎหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักการเชิงปฏิเสธที่เรียกวา “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.
๙

๔๔
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บทความทางวิชาการ

ความจริง ๒ : ไมกําหนดหลักประกัน ก็ไมหนี
“กองทุนยุตธิ รรม” ในชวงกอนทีจ่ ะมีพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใชเงิน
กองทุนยุตธิ รรมไปประกันตัวผูต อ งหาหรือจําเลยทีย่ ากจนไมมเี งินประกันตัว จากการสอบถามผูบ ริหาร
ที่ดูแลรับผิดชอบกองทุน พบวา เกือบทั้งหมดของคนยากจนเหลานี้ไมหลบหนีและมาศาลตามกําหนด
อาจเปนเพราะเขามีครอบครัว มีงานทํา มีภาระที่ตองดูแล และคงไมมีความสามารถหลบหนีไป
ตางประเทศ
สรุปแลว การที่ผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีหรือไมหลบหนีไมนาจะสัมพันธกับการเรียก
หรือไมเรียกหลักประกัน นาจะอยูที่เหตุอื่น ๆ อยางการมีภาระที่ตองดูแล การมีงานทํา เหตุเหลานี้
นาจะคาดหมายไดอยางเปนเหตุผลทางวิทยาศาสตรจากการเก็บรวบรวมสถิติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
การเรียกหลักประกันไวในการปลอยชั่วคราวอาจเปนเพียงแคภาพลวงตา
๔) ระบบการปลอยชั่วคราวของตางประเทศ
ในประเทศฝรั่งเศส ไมปรากฏวาศาลนิยมปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยโดยการเรียก
หลักประกันกอนปลอยตัว ศาลจะพิจารณาวาจะขังหรือจะปลอยระหวางดําเนินคดีโดยคํานึงถึงความเสีย่ ง
วาจะหลบหนี ยุง เหยิงหลักฐาน กอเหตุรา ยประการอืน่ หากไมเขากรณีดงั กลาว ศาลจะปลอยตัวโดยไมเรียก
หลักประกัน แตจะกําหนดเงือ่ นไขใหผตู อ งหาหรือจําเลยปฏิบตั ิ (contrôl judiciaire) เชน มารายงานตัว
หามเขาใกลผูเสียหาย หามเขาสถานที่บางแหง รวมทั้งการติดอุปกรณติดตามตัว (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

“[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.
๑๑
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ระบบประเมินความเสี่ยงกอนการปลอยชั่วคราว (Pretrial services program) ถูกนํามา
ใชในสหรัฐอเมริกา เพื่อใหขอมูลแกศาลวาผูตองหาหรือจําเลยสมควรถูกขังหรือถูกปลอยระหวาง
พิจารณา และหากปลอยไดอาจไมตองกําหนดหลักประกัน หรือกําหนดหลักประกันใหเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของผูตองหาหรือจําเลย
๖) ความพยายามใหสถานการณดีขึ้น
มีความพยายามใหสถานการณดขี นึ้ จากการเกิดขึน้ ของกองทุนยุตธิ รรม และระบบการประเมิน
ความเสี่ยงของศาลนํารอง
๖.๑) กองทุนยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม”๑๒ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อทําหนาที่
อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนที่ดอยโอกาสในสังคม แนวคิดดังกลาวชวยสรางความเสมอภาค
ใหประชาชนตามกฎหมาย
นอกจากการชวยเหลือในเรือ่ งการออกคาขึน้ ศาลในคดี การใหคา ทนายความ รวมทัง้
คาใชจายกับประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรมแลว กองทุนยุติธรรมยังชวยเหลือดานการให
หลักประกันตัวในคดีอาญากับผูตองหาหรือจําเลยดวย
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการพัฒนากองทุนยุติธรรมใหดีขึ้น โดยการออกเปน
พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘๑๓ อยางไรก็ตาม มีขอ สังเกตสองประการในการประกันตัว
ผูตองหาหรือจําเลยโดยกองทุนยุติธรรม กลาวคือ
http://jfo.moj.go.th/TH/ สืบคนเมื่อ ๒๘/๑๑/๒๕๖๐.
หลักการสําคัญในการยกรางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๕ ประการ คือ
๑. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ (solidarity) คนมีเงินสามารถจายคาขึ้นศาล คาทนายความ คาประกันตัว
ทําใหการเขาถึงความยุตธิ รรมเปนเรือ่ งปกติ แตคนยากไรเวลาตองขึน้ ศาลหรือเขาถึงความยุตธิ รรมนัน้ ยากลําบาก เพราะความยุตธิ รรมมีราคา
ดังนั้นในมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกําหนดใหนําเงินคาธรรมเนียมศาล เงินที่บังคับจากการผิดสัญญา
ประกันตัว และคาปรับในคดีอาญาสงเขาเปนเงินสมทบกองทุนในอัตราไมเกินรอยละ ๕ ของเงินทีน่ าํ สงคลัง เพือ่ ใหนาํ เงินสวนนีม้ าใหผยู ากไร
ที่ตองการชวยเหลือคาทนายความ คาขึ้นศาล และคาดําเนินคดีตาง ๆ หลักนี้เปนหลักเดียวกันกับการนําเงินคนมีมาชวยคนไมมี เพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าและสรางความเทาเทียมกัน ชวยทําใหสังคมเอื้อเฟอกันและสงบสุข
๒. การกระจายอํานาจ (decentralization) ในอดีต หากประชาชนตางจังหวัดตองการใหกองทุนยุติธรรมเขาชวยเหลือ ก็ตอง
ทําเรื่องเสนอตามขั้นตอนใหคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในกรุงเทพฯ อนุมัติ ซึ่งใชเวลานานและทําใหเกิดความลาชา มาตรา ๒๑ จึงไดตั้ง
คณะอนุกรรมการจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถอนุมัติการชวยเหลือประชาชนในคดีและคาประกันตัวคดีอาญาไดทันทีและจบภายใน
จังหวัด โดยไมตองเสียเวลาสงเรื่องมาอนุมัติในกรุงเทพฯ
๓. ประสิทธิภาพ (efficiency) คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมใหมนี้จะมีอํานาจออกระเบียบใหความชวยเหลือและระเบียบ
เกี่ยวกับการใชจายเงินที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว เพราะความยุติธรรมที่รอนานจะกลายเปนความไมยุติธรรม
๔. ความโปรงใสและตรวจสอบได (accountability) ประสิทธิภาพตองคูกับระบบตรวจสอบอยางสมดุล กองทุนจะถูกตรวจ
โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา ๓๕) ตองรายงาน ครม. (มาตรา ๓๗) นอกจากนี้ ในการยกรางไดกาํ หนดใหมคี ณะกรรมการอิสระ
(independent committee) ตัง้ โดยวุฒสิ ภา เพือ่ ทําหนาทีต่ รวจสอบการทํางานของคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรม แตเรือ่ งนีถ้ กู ตัดออกไป
๕. ความยั่งยืน (sustainability) หลักนี้เปนหลักสําคัญของ UN Basic principle กองทุนยุติธรรมใหมมีสถานะเปนนิติบุคคล
และมีแหลงรายไดแนนอนตามมาตรา ๘ การใหความชวยเหลือจึงไมตองผูกกับนโยบายของรัฐบาล และมีความตอเนื่อง ในรางแรกเขียนไว
ชัดเจนวา ใหกองทุนรับชวงสิทธิได เพื่อสามารถไลเบี้ยกับคนสรางความเสียหายที่แทจริง จะไดมีเงินไหลกลับเขากองทุนบางไมมากก็นอย
แตก็ถูกตัดออก ซึ่งยังมีความหวังวาคงจะตองตีความใหกองทุนสามารถรับชวงสิทธิได.
๑๒
๑๓

๔๖
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บทความทางวิชาการ

ประการทีห่ นึง่ กองทุนยุตธิ รรมมีเงินจํากัด และภาระหนาทีด่ า นอืน่ ๆ ก็มมี าก การนํา
เงินมาใชประกันตัวผูต อ งหาหรือจําเลยยอมทําใหกอ ใหเกิด “ตนทุนคาเสียโอกาส” (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
และสามารถนําเงินทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดไปใชใหเกิดความยุตธิ รรมกับประชาชนในเรือ่ งอืน่ ๆ ไดอยางเต็มที่
๖.๒) ระบบศาลนํารอง
๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําโครงการประเมินความเสี่ยงที่จะ
หลบหนีในศาลนํารอง ๕ แหง โดยไมเรียกหลักประกันในคดีขอหาจําคุกไมเกิน ๕ ป และใหนําลักษณะ
สวนตัวของผูต อ งหาหรือจําเลยแตละคนมาเขาระบบประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะหลบหนี หากความเสีย่ งนอย
อาจปลอยชั่วคราวโดยไมตองเรียกหลักประกัน หากความเสี่ยงสูงอาจใชวิธีใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรือขังระหวางพิจารณา๑๔
แนวทางดังกลาวเปนการดําเนินการคลายกับระบบ Pretrial services programs
ในชวงการปฏิรูปการปลอยชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา ระบบนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร เพราะเปนการ
เก็บสถิตเิ กีย่ วกับพฤติกรรมของผูต อ งหาและจําเลยเพือ่ หาปจจัยทีแ่ สดงความเสีย่ งหลบหนี หากผูต อ งหา
หรือจําเลยมีปจจัยดังกลาวมาก ก็จะไมใหปลอยชั่วคราว ในทางตรงกันขาม หากไมปรากฏ ศาลอาจให
ปลอยชัว่ คราวโดยไมตอ งเรียกหลักประกัน แตใหกาํ หนดเงือ่ นไขตาง ๆ ใหปฏิบตั ริ ะหวางปลอยชัว่ คราว
๗) ขอเสนอในการปฏิรูปการปลอยชั่วคราว
ผูเขียนมีขอเสนอในการปฏิรูปการปลอยชั่วคราว คือ
หนึ่ง ยกเลิกการเรียกหลักประกันเปนเงินหรือทรัพยสินในการพิจารณาปลอยชั่วคราว
และนําระบบการประเมินความเสีย่ งหลบหนีหรือกอเหตุอนั ตรายดังทีศ่ าลยุตธิ รรมไดทาํ โครงการนํารอง
มาแทนที่บัญชีหลักประกัน โดยขยายระบบประเมินความเสี่ยงที่ศาลยุติธรรมไดเริ่มไวแลวไปใชกับ
ทุกศาลทัว่ ประเทศและทุกประเภทคดี หากขาดคนทําหนาทีป่ ระเมินความเสีย่ ง อาจ outsource ไปให
เอกชนดําเนินการแทนเหมือนดังระบบการทําหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ หรือการ
ทําวีซาของสถานทูตตางประเทศในประเทศไทย

๑๔

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

สอง เมือ่ ปลอยชัว่ คราวแลว ศาลควรกําหนดเงือ่ นไขหลากหลายเพือ่ ความปลอดภัยของสังคม
เชน ใหไปรายงานตัว หามเขาใกลผูเสียหาย หามเขาเขตกําหนด หามกอเหตุอันตราย และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามาติดตามดูแลผูตองหาหรือจําเลยที่ไดรับการปลอยชั่วคราว เพราะองคกร
เหลานี้รับผิดชอบโดยตรงกับชุมชน มีกําลังคนและเงิน
สาม หากจะขังผูตองหาหรือจําเลยโดยเหตุวาเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดในคดี
อุกฉกรรจ ควรจะใหขังผูตองหาหรือจําเลยเฉพาะเมื่อปรากฏหลักฐานอันแนนแฟนวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิดเทานั้น
สี่ คดีที่ผูกระทําความผิดไมมีที่อยูเปนหลักแหลง เชน เปนคนตางประเทศ ไมควรใหประกัน
เพราะหากใหประกัน ผูกระทําความผิดหลบหนีกลับภูมิลําเนาในตางประเทศอยางแนนอน และการ
ไมใหประกันคนตางชาติไมใชเรือ่ งการเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุเชือ้ ชาติ แตเปนการไมใหประกันเพราะเหตุที่
เขาไมมีที่อยูเปนหลักแหลงและมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี

๔๘
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