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เงินไม่ใช่คาตอบ (อีกต่อไป) : การปล่อยชั่วคราวที่ไม่ยึดโยงกับฐานะหรือทรัพย์สิน กรณีศึกษา
ของศาลในระดับท้องถิ่นและระดับสหพันธรัฐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์*, นางสาวประพิณ ประดิษฐากร**, นางสาวธัญญานุช ตันติกุล***
ในการพิจารณาสั่งคาร้องขอปล่อยชั่วคราว มีหลักสากลว่า ศาลพึงอนุญาตให้ปล่อยเป็นหลัก การไม่
ปล่อยให้ถือเป็นข้อยกเว้น และในการปล่อยชั่วคราวนั้น ศาลจะเรียกประกันหรือหลักประกันจนเกินควรแก่
กรณีมิได้ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยก็รับหลักการนี้มาบัญญัติ ไว้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศาลมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยจากัด ณ เวลาสั่งคาร้องขอปล่อยชั่วคราว และ
ยังไม่มเี ครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรในการกากับดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยหลังปล่อยชั่วคราว ทาให้การปล่อย
ชั่วคราวในทางปฏิบัติยังไม่อาจเป็นไปตามหลัก การข้างต้นได้อย่างเต็มที่ โดยศาลจาต้องเรียกประกันหรือ
หลักประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สิน และอ้างอิงอัตราวงเงินประกันตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันใน
การปล่อยชั่วคราว ซึ่งในหลายครั้งก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างผู้มีฐานะกับผู้ยากจน และไม่อาจ
ปูองกันผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีหรือก่ออันตรายแก่สังคมได้
อันเนื่องจากปัญหาข้างต้น จึงมีความพยายามปรับปรุงระบบการปล่อยชั่วคราวเพื่อลด ละ เลิกทาง
ปฏิบั ติที่ ยึ ดโยงกับ ทรั พ ย์ สิ น เป็ น หลั ก โดยล่ า สุ ดศาลยุติธ รรมได้ ทาการศึก ษาระบบการปล่ อยชั่ว คราวใน
ต่างประเทศ และพบว่าการปล่อยชั่วคราวที่ไม่เรียกทรัพย์สินเป็นประกันและหลักประกันเกือบจะร้อยละ ๑๐๐
นั้นทาได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง กล่าวคือ การปล่อยชั่วคราวสอดคล้องกับพฤติการณ์ความเสี่ยงของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ละคนโดยแท้จริง ทาให้จานวนผู้หลบหนีและ/หรือก่ออันตรายต่อสังคมในระหว่างปล่อ ย
ชั่ว คราวมีน้ อยมาก โดยเฉพาะในท้องที่ซึ่งในอดีตเคยมีปัญหาในทานองเดียวกับประเทศไทยอย่างในกรุง
วอชิง ตัน ดี . ซี. ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า วิธี แ ก้ปั ญหาที่ พบในศาลทั้ง ในระดั บท้ องถิ่ นและระดั บสหพั นธรั ฐ
(Federal) ที่นครดังกล่าวถือได้ว่าเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ ท้องที่อื่นในประเทศสหรัฐอเมริการับไป
ปรับใช้ซึ่งก็ประสบผลสาเร็จอย่างสูงเช่นกัน ประสบการณ์ของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ควรค่า
แก่การศึกษาและเผยแพร่เพื่อยืนยันว่าการปล่อยชั่วคราวที่ไม่อิงทรัพย์สินเลยนั้นไม่ใช่อุดมคติที่เลื่อนลอยอีก
ต่อไป และการปรับปรุงระบบการปล่อยชั่วคราวในประเทศไทยควรเดินหน้าไปในทิศทางดังกล่าวอย่างเต็มที่
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ระบบการปล่อยชั่วคราวดังกล่าว โดยเรียบเรียงและดัดแปลงจาก
รายงานที่คณะผู้เขียนจัดทาขึ้นจากการประชุมหารือทางวิชาการระบบประเมินความเสี่ยง ณ กรุงวอชิงตัน
ดี. ซี. ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และเสนอต่อ
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ในบทความแบ่งเนื้อหาออกเป็นห้าส่วน ส่วน
แรกอภิปรายระบบการปล่อยชั่วคราวของศาลชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบียซึ่งเป็นศาลระดับท้องถิ่ นในกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ส่วนที่สองครอบคลุมระบบการปล่อยชั่วคราวของศาลในระดับสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา ส่วนที่สาม
กล่าวถึงบทบาทและการสนับสนุนจากสถาบันเพื่อการศึกษาวิจัยและทนายความ ส่วนที่สี่เป็นพัฒนาการที่
น่าสนใจเกี่ยวกับระบบการปล่อยชั่วคราว และส่วนที่ห้าเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ

* ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักประธานศาลฎีกา
** ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา
*** ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา

(บทความนี้ได้รับการลงพิมพ์ในนิตยสารดุลพาห เล่ม ๒ ปีที่ ๖๓ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๓๘ – ๗๙).
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ก. ระบบการปล่อยชั่วคราวในศาลชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบีย (District of Columbia Superior Court)
๑. ความเป็นมาและพัฒนาการ
แต่เดิมมาและปัจจุบันในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยโดยใช้เงินหรือหลักทรัพย์เช่นเดียวกับประเทศไทย และมีการกาหนดตารางวงเงินปล่อยชั่วคราวซึ่งขึ้นอยู่
กับ ความร้ ายแรงของข้อกล่ าวหา ทาให้เกิดปัญหาว่าผู้ ที่ไม่มีฐ านะทางเศรษฐกิจย่อมไม่ส ามารถขอปล่ อย
ชั่วคราวและถูกขังจนมีสถิติน่ากลัวว่า ร้อยละ ๕๐ ของประชากรสหรัฐฯ ทั้งประเทศเป็นผู้ต้องขังในเรือนจา ทั้ง
ที่ในงานวิจัย หลายชิ้น พบว่าการเรี ยกประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สิ นไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ ยงในการ
หลบหนี การกระทาความผิดซ้าหรือก่ออันตรายประการอื่นเลย รังแต่จะทาให้คนจนต้องติดคุกโดยไม่จาเป็น
และไม่อาจปู องกันอัน ตรายที่จ ะเกิดกับ สั งคมได้ โดยเฉพาะในหลายมลรั ฐซึ่งมีบทบัญญัติในธรรมนูญการ
ปกครองว่าด้วย “สิทธิในการประกันตัว” (Right to Bail) ซึ่งหมายถึงว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกคนมีสิทธิที่จะ
ประกันตัวและศาลต้องอนุญาต ผลจึงกลายเป็นว่า หากศาลไม่ต้องการให้ปล่อยผู้ต้องหารายใดเพราะเกรง
อันตรายที่ผู้ต้องหารายนั้นจะก่อขึ้นหลังปล่อยตัว ศาลย่อมไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะให้ขัง หากแต่ต้องเลี่ยง
ไปด้วยการกาหนดวงเงินประกันให้สูงลิบลิ่วเพื่อที่ผู้ต้องหาจะได้ไม่มีทางหาเงินมาประกันตัวได้ (ซึ่งพบว่าไม่เกิด
ประโยชน์ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นมหาเศรษฐี)
ระบบที่ พึ่ ง พิง เงิ น และทรั พ ย์ สิ น เป็ นหลั ก เช่ น นี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดธุ ร กิ จ นายประกั น อาชี พที่ เ รี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ต้องหาหรือจาเลยในการดาเนินการขอปล่อยชั่วคราว (โดยมากร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน
ประกัน) ซึ่งมิได้คานึงถึงความเสี่ยงใดยิ่งไปกว่าความเสี่ยงทางธุรกิจ และยิ่งไม่อาจรับประกันความปลอดภัย
ของสั งคมได้โ ดยเฉพาะเมื่อในสั ญญาประกัน ไม่ปรับนายประกันอาชีพหากผู้ ต้องหาหรือจ าเลยไปกระท า
ความผิดซ้าหรือก่อเหตุอันตรายอื่น และยิ่งในรัฐที่รับรอง “สิทธิในการประกันตัว ” ด้วยแล้ว (คือศาลต้องให้
ประกันตัวเสมอหากผู้ต้องหาวางเงินประกันตามที่กาหนดได้) นายประกันอาชีพยิ่งได้ประโยชน์จากการปล่อย
ให้ผู้ต้องหาถูกจับใหม่ เพื่อที่ตนจะได้ค่าธรรมเนียมจากการขอประกันตัวอีกครั้ง (และอีกครั้ง) จนธุรกิจนาย
ประกันอาชีพกลายเป็นธุรกิจที่ทากาไรมากมายมหาศาล (หลายพันล้านเหรียญต่อปี) และมีอิทธิพลอย่างสูงใน
การตัดสินใจทางการเมืองในมลรัฐต่างๆ
ในอดีตกรุงวอชิงตั น ดี.ซี. ก็ประสบปัญหาการปล่อยชั่วคราวในลักษณะนี้ จนเมื่อเกิดกระแสการ
ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๖๐ วอชิงตัน ดี.ซี. ก็เข้าร่วมในการปฏิรูปนั้นโดยมี
การจัดตั้งสานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งเขตโคลัมเบีย (Pretrial Services Agency, District of Columbia)
เพื่อช่วยสนับสนุนศาลด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยชั่วคราว
และการควบคุมความประพฤติผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างปล่อยชั่ว คราว โดยในช่วงคริสต์ทศวรรษที่
๑๙๗๐ ก็มีการจัดตั้งศาลชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบียโดยแยกออกมาต่างหากจากศาลสหพันธรัฐเพื่อดาเนินคดีที่อยู่
นอกขอบเขตกฎหมายระดับสหพันธรัฐ ในขณะนั้นมีกฎหมายให้อานาจศาลขังหรือควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยในระหว่างพิจารณาได้หากมีเหตุควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะก่ออันตรายต่อสังคม (Preventive
Detention) แต่กระนั้นในทางปฏิบัติศาลก็ไม่ได้ใช้อานาจนี้ เพราะพนักงานอัยการมักไม่ขอให้ขังผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไว้ ด้วยไม่อยากนาพยานหลักฐานมาไต่สวนตามภาระพิสูจน์ถึงความจาเป็นหรือเหตุสมควรในการขัง
ตามที่กฎหมายกาหนด หากแต่จ ะทางานง่ายกว่าเมื่อขอให้ ผู้ต้องหาได้รับการปล่ อยชั่ว คราวโดยมีประกัน
จนกระทัง่ มีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการประกันตัวของเขตโคลัมเบียครั้งสาคัญในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ โดยเพิ่ม
บทบัญญัติซึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิง อันมีสาระสาคัญว่า
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ผู้พิพากษาอาจปล่อยชั่วคราวโดยเรียกประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินได้ตราบเท่าที่จะไม่ส่งผลให้
บุคคลต้องถูกขังในระหว่างพิจารณา๑
บทบัญญัติใหม่นี้ทาให้นับแต่นั้นมา หากผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่อาจหาเงินหรือทรัพย์สินมาวางตาม
จานวนวงเงินประกัน ที่กาหนดซึ่งแต่เดิมทาให้เขาต้องถูกขังนั้น ศาลก็จะไม่อาจขังได้แต่ต้องปรับลดวงเงิน
ประกันลงให้อยู่ในจานวนที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีกาลังจะนามาวางศาล ทาให้ต้องมีการไต่สวนเรื่องกาลังทรัพย์
ของผู้ต้องหาหรือจาเลยครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่คุ้มค่าหากวงเงินประกันมีเพียงเล็กน้อย ดังนั้นภายใน ๖ เดือน
นับแต่แก้กฎหมาย ผู้พิพากษาจึงเริ่มมองว่าการเรียกประกัน ไม่เกิดประโยชน์และหันมาพิจารณาการสนับสนุน
ข้อมูลด้านการประเมินความเสี่ย งและการกากับดูแลจากส านักงานปล่อยชั่ว คราวแห่ ง เขตโคลั มเบีย แทน
ตลอดจนเริ่มใช้บทบัญญัติ Preventive Detention อย่างจริงจังมากขึ้น โดยมีทัศนคติว่าระบบการปล่อย
ชั่วคราวมิได้มีขึ้นเพื่อขังผู้คน หากแต่จะขังเฉพาะบุคคลที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมเท่านั้ น และการปล่อย
ชั่วคราวนี้ไม่ขึ้นกับข้อหาที่ถูกดาเนินคดีในปัจจุบัน เพราะผู้ต้องหาหรือจาเลยย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้
บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ตราบจนกว่าจะมีคาพิพากษาว่ามีความผิด
สานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งเขตโคลัมเบียพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลที่ มี
ประสิทธิภาพมาก จนทาให้ปัจจุบันศาลชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบียไม่มีการปล่อยชั่วคราวโดยเรียกทรัพย์สินเป็น
ประกันหรือหลักประกันอีกต่อไป จานวนผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขสูงถึง
ร้อยละ ๓๕ และประมาณ ๒ ใน ๓ ของการปล่ อยชั่วคราวเป็นการปล่อยโดยมีเงื่อนไขการกากับดูแล ใน
บรรดาผู้ที่ได้รับการปล่อยทั้งหมด มีผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มาศาลตามนัดสูงถึงร้อยละ ๙๐ และมีน้อยกว่าร้อย
ละ ๑ ที่ถูกจับเนื่องจากกระทาความผิดครั้งใหม่ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนั้นมีเพียงร้อยละ ๑๒ และ
ไม่ ว่ า อย่ า งไรก็ ไ ม่ เ คยมี ก ารขั ง สู ง เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ ๑๖ ของผู้ ที่ ถู ก จั บ ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ อั ต ราการหลบหนี ใ น
สหรัฐอเมริกาถือว่าค่อนข้างต่าอยู่แล้ว กล่าวคือไม่ถึงร้อยละ ๑๐ หรือคนประมาณร้อยละ ๙๐ มาศาลตามนัด
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถติดตามจับกุมผู้ที่หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว และผู้ต้องหาหรือจาเลยส่วนใหญ่ก็
ไม่อาจหลบหนีไปไกลๆได้ง่ายนัก ส่วนมากที่ไม่มาเป็นเพราะหลงลืมหรือไม่ทราบความสาคัญของการมาศาล
ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่าการแจ้งเตือนวันนัดของศาลเป็นระยะๆ ส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยมาศาลตามกาหนด
ได้จริง ในกรณีของคนที่ไม่หลบหนีอยู่ แล้วหรือมีความเสี่ยงต่านี้ ไม่มีเหตุผลต้องขัง (หรือเรียกประกันที่สูงจน
เขาไม่อาจหาได้และต้องถูกขัง) เพราะงานศึกษาวิจัยโดย The Laura and John Arnold Foundation๒
พบว่า การขังบุคคลผู้มีความเสี่ยงต่านี้แม้เพียงไม่กี่วัน ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่บุคคลดังกล่าวจะไปกระทา
ความผิดซ้า ดังนั้น ส่วนที่น่ากังวลของการปล่อยชั่วคราวไม่ใช่การกากับดูแลมิให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนี
หากแต่เป็นการปูองกันมิให้ไปกระทาความผิดซ้า
๑

D.C. Code 18 § 23-1321 (Release prior to trial) (c)(3) – A judicial officer may not impose a financial condition under
paragraph (1)(B)(xii) or (xiii) of this subsection to assure the safety of any other person or the community, but may impose
such a financial condition to reasonably assure the defendant’s presence at all court proceedings that does not result
in the preventive detention of the person, except as provided in § 23-1322(b). ในระดับสหพันธรัฐ มีบทบัญญัติลักษณะเดียวกัน
ใน U.S. Code § 3142 (Release or detention of a defendant pending trial) (c – Release on conditions) (2) - The judicial
officer may not impose a financial condition that results in the pretrial detention of the person.
๒

มูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาทางสังคมซึ่งรวมถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยใช้สหวิทยาการที่

อาศัยข้อมูลหรือหลักฐานเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีผลงานศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบปล่อยชัว่ คราวที่เป็นประโยชน์หลายชิ้น รายละเอียด
โปรดดูเว็บไซต์ของมูลนิธิที่ http://www.arnoldfoundation.org/ (สืบค้นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙).

๔

ดัง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของระบบการปล่ อ ยชั่ ว คราวที่ ใ ช้ ใ นศาลชั้ น ต้ น แห่ ง เขต
โคลัมเบียนั้นคือสานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งเขตโคลัมเบีย ซึ่งสนับสนุนศาลในการปล่อยชั่วคราวอย่างครบ
วงจรตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาว่าจะให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่จนถึงขั้นหลังผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับการปล่อย
ชั่วคราวแล้ว
๒. โครงสร้างองค์กรและอานาจหน้าที่ของสานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งเขตโคลัมเบีย
สานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งเขตโคลัมเบีย (ต่อไปนี้ขออ้างถึงโดยย่อว่า “สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ”)
มีอานาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยระหว่างรอการพิจารณา (Pretrial) และกากับดูแลความประพฤติผู้ต้องหาหรือจาเลยใน
ระหว่างปล่อยชั่วคราวให้เป็นไปตามเงื่อนไขของศาล สานักงานดังกล่าวถือเป็นหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดของสานักงานสนับสนุนงานศาล
และกากับดูแลความประพฤติผู้ต้องหา (Court Services and Offender Supervision Agency (CSOSA))
สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ มีประวัติการก่อตั้งย้อนไปถึงเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๗ แต่ปัจจุบันถือว่าได้รับการ
จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจของรัฐบัญญัติเสริมศักยภาพให้เมืองหลวงของประเทศในการปกครองตนเอง ค.ศ.
๑๙๙๗ (The National Capital Revitalization and Self Government Improvement Act of 1997)
และเป็นหนึ่งในองค์กรฝุายบริหารของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงจากรัฐสภา
ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯหรือสภาคองเกรส (งบประมาณปัจจุบันอยู่ที่ ๖๒ ล้านเหรียญต่อปี คิดเฉลี่ยแล้วเป็ น
จานวน ๑๘ เหรียญ ต่อวันต่อจาเลย ๑ คน) ที่ตั้งของสานักงานปล่อยชั่วคราวฯอยู่ในอาคารเดียวกับศาล
ชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบีย
ปัจจุบัน สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ มีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๓๕๐ คน โครงสร้างขององค์กร
ประกอบด้วยส่วนงานหลัก ๓ ส่วน ได้แก่ งานปฏิบัติการ (Operation) งานบริการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
(Forensic Toxicology Services) และงานบริหารทั่วไป (Administration) ซึ่งงานทั้งสามส่วนแยกย่อย
ออกเป็นแผนกประเมินความเสี่ยง (มีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๕๐ คน ทางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง) แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไอที แผนกวิจัย แผนกห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (Drug Test Lab) และ
แผนกสอดส่องหรือกากับดูแลความประพฤติหลังปล่อยชั่วคราว (Supervision) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมาก
ที่สุด ประมาณ ๑๐๒ คน (แต่ทางานตามวันเวลาราชการ มิได้ทางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และแบ่งความชานาญ
เจ้าหน้าที่ออกเป็นเฉพาะด้าน ได้แก่ การกากับดูแลผู้ต้องหา/ จาเลยที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกากับ
ดูแลผู้ต้องหา/ จาเลยที่ต้องเข้ารับการอบรมหรือบาบัดในโปรแกรมพิเศษ และการกากับดูแลผู้ต้องหา/ จาเลย
ทีจ่ ัดว่ามีความเสี่ยงสูงและต้องกากับดูแลความประพฤติอย่างเข้มงวด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานกับศาล ซึ่งจะประจาในทุกบัลลังก์ของศาลชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบีย คอยส่งและชี้แจงรายงานแก่
ศาลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เข้าบัลลังก์นั้นๆ
๓. ขั้นตอนการดาเนินงานของสานักงานปล่อยชั่วคราวฯ
๓.๑ การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อการประเมินความเสี่ยง

๕

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปล่อยชั่วคราวในระหว่างรอการพิจารณาเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ๒
ประการ ประการที่หนึ่งเพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะหลบหนีหรือไม่ และประการที่สอง เมื่อปล่อย
ชั่ ว คราวแล้ ว ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยจะไปก่ อ เหตุ ร้ า ยต่ อ ชุ ม ชน กระท าความผิ ด ขึ้ น อี ก หรื อ ยุ่ ง เหยิ ง กั บ
พยานหลักฐานหรือไม่ โดยในการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อเสนอให้ผู้พิพากษาพิจารณาว่า มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
หรือไม่ และเสนอเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยปฏิบัติในระหว่างปล่อยชั่วคราว
ในขั้นแรก เมื่อผู้ต้องหาถูกจับจะต้องถูกนาตัวมาศาลภายใน ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงหลังจากนั้น เพื่อให้
ศาลแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ทราบและเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุควรขังหรือปล่อยชั่วคราว การพิจารณานี้เรียกว่า
Presentment ในคดี ที่โ ทษสู ง กว่ าลหุ โ ทษ (Felony) และเรี ยกว่า Arraignment ในคดี ล หุ โ ทษ
(Misdemeanor) โดยในทันทีที่เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวที่รับผิดชอบงานด้านประเมินความเสี่ยงได้รับแจ้งถึง
การจับกุมผู้ต้องหารายใดๆ ก่อนตัวผู้ต้องหาจะมาถึงศาล เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบฐานข้อมูลต่างๆเพื่อดึ ง
ประวัติหรือสืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนั้นๆในเบื้องต้น เมื่อผู้ต้องหามาถึงศาล เจ้าหน้าที่จึงเริ่มทาการ
สัมภาษณ์ผู้ต้องหา โดยกฎหมายกาหนดให้ เจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ ต้องสัมภาษณ์ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยทุกคนเท่าที่ทาได้ ทั้งนี้ผู้พิพากษาเองก็ต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดและครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยไม่จากัดแต่เพียงประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการหลบหนีที่ผ่านมาเท่านั้น เพราะถือว่าไม่
ยุติธรรมที่จะตัดสินหรือขังผู้ต้องหารายใดโดยเพียงใช้ข้อมูลจากอดีตในฐานข้อมูลเท่านั้น
อนึ่ง เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ ในวันนั้นเฉพาะผู้ต้องหาที่ถูกนาตัวมาศาลก่อน ๑๐.๓๐ นาฬิกา โดย
ผู้ต้องหาสามารถมาศาลได้เช้าสุดตั้งแต่ ๗.๓๐ นาฬิกา ส่วนรายที่มาหลัง ๑๐.๓๐ นาฬิกานั้น เจ้าหน้าที่จะทา
การสัมภาษณ์และทารายงานประเมินความเสี่ยงเสนอศาลไม่เกินเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ของวันทาการถัดไป
ข้อมูลที่ต้องทราบจากการสัมภาษณ์เป็นไปตามแบบพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่ เชื้อชาติ สถานะ
พลเมือง ส่วนสูง น้าหนัก สถานะการสมรส บุตรหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่กับผู้ต้องหา ที่อยู่อาศัยและ
ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่นั้น การศึกษา งานที่ทา รายได้ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ประวัติการใช้สารเสพติด
ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
การตอบข้อสัมภาษณ์เป็นไปโดยสมัครใจของผู้ต้องหา แต่ส่วนมากผู้ ต้องหาล้วนให้ความร่วมมือ
เพราะทราบว่าข้อมู ล ที่ให้ จ ะช่ว ยให้ ผู้ ต้ องหามีโ อกาสได้รั บการปล่ อยชั่ว คราวมากขึ้น เจ้าหน้า ที่ผู้ ทาการ
สัมภาษณ์ล้วนได้รับการอบรมในส่วนการสัมภาษณ์ว่าต้องวางตัว ใช้คาพูดและน้าเสียงแบบใดเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความเป็นกลางและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ยังต้องฝึก
ทักษะในการสังเกตว่าผู้ต้องหาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือยาเสพติดอันพึงได้รับการช่ วยเหลือหรือ
บาบัดหรือไม่ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลเองของผู้ต้องหา (ซึ่งหากมีข้อสังเกตในกรณีนี้ จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้า
มาสังเกตการณ์อีกรอบหนึ่งเพื่อยืนยันความเห็นของเจ้าหน้าที่) ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เป็นไปโดยรวดเร็ว
เพียงประมาณคนละ ๑๐ นาที เท่านั้น
นอกจากการสัมภาษณ์ สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ ยังตรวจหาสารเสพติดของผู้ต้องหาหรือจาเลยทุก
คนเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงด้วย โดยสานักงานปล่อยชั่วคราวฯ มีห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บเพื่อ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดได้ถึง ๖ – ๗ ประเภท (ได้แก่
โคเคน ยาเสพติดที่มีสารจากฝิ่น แอมเฟตามีน พีซีพี ยาเสพติดสังเคราะห์หรือ Synthetic Drugs ซึ่งกาลัง
ระบาดหนักในวอชิงตัน ดี.ซี. ขณะนี้ เป็นต้น) จากตัวอย่างปัสสาวะเดียว และทราบผลได้ภายใน ๒ ชั่วโมง โดย
ผู้ต้องหาจะต้องเก็บตัวอย่างปัสสาวะต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่ อปูองกันการสับเปลี่ยนหรือทาให้ตัวอย่างปนเปื้อน
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และตัวอย่างจะถูกเก็บรักษาไว้นาน ๓๐ วัน ในกรณีต้องมีการตรวจสอบภายหลัง ห้องแล็บดังกล่าวมีฐานข้อมูล
เป็นของตนเอง และยังมีนักเคมีหรือผู้เชี่ยวชาญประจาการอยู่ ๑๕ คน (จากอัตรา ๒๐ คน) โดยเจ้าหน้าที่ ๑
คน ตรวจสอบตั ว อย่ า งปั ส สาวะประมาณ ๑๕๐ ตั ว อย่า งต่อ วั น และทั้ ง หมดร่ว มกัน ตรวจสอบประมาณ
๑๔,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ ตัวอย่าง ต่อเดือน โดยห้องแล็บของสานักงานปล่อยชั่วคราวฯได้รับการตรวจรับรอง
มาตรฐานทุก ๒ ปี จากกระทรวงสาธารณสุข อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์นี้ สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ
เป็นผู้รับภาระเองทุกกรณี
ทันทีที่เสร็จการสัมภาษณ์และรอผลตรวจสารเสพติดอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจะกลับมา
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ว่าถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่ โดยใช้วิธีตรวจสอบจากฐานข้อมูลต่างๆที่
เข้าถึงได้ เช่น ในการตรวจสอบว่าที่อยู่ที่ผู้ต้องหาอ้างนั้นมีจริงหรือไม่อาจใช้วิธีดูในฐานข้อมูลใบขับขี่หรือปูาย
ทะเบียนรถยนต์ว่าเป็นที่อยู่ตามนั้นหรือไม่ (เนื่องจากในสหรัฐอเมริกาไม่มีการทาฐานข้อมูลบัตรประชาชนหรือ
ทะเบียนราษฎร์) หรือโทรศัพท์ไปหาญาติหรือคนรู้จักของผู้ต้องหา (ที่ผู้ต้องหาให้ข้อมูลติดต่อไว้) เพื่อให้ยืนยัน
ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบว่าผู้ต้องหาเป็นลูกจ้างของบริษัทห้างร้านจริงดังอ้างหรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่
จะใช้ความระมัดระวังไม่โทรไปสอบถามนายจ้างในทันที เพราะเกรงว่าอาจเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาต้องออกจาก
งาน แต่จะสอบถามจากคนรู้จักหรือให้ผู้ต้องหานาหลักฐานการจ้างงานหรือการได้รับเงินค่าจ้างมาแสดงเพื่อ
ยืนยัน แทน ในส่ วนประวัติการกระทาความผิดหรือหลบหนี เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของสานัก
สืบสวนสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation - FBI) และยังสามารถตรวจสอบประวัติการถูก
คุมประพฤติห ลั งศาลพิพากษา การปล่ อยจากเรือนจาก่อนกาหนดโดยมีทัณฑ์บน และหมายจับต่างๆทั่ ว
ประเทศอีกด้วย
๓.๒ การประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะวิธีในการกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราว
หลังจากรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนได้ผลการตรวจสารเสพติดแล้ว เจ้าหน้าที่จะ
กรอกข้อมูลลงในระบบคอมพิว เตอร์ซึ่งจะคานวณความเสี่ยงในการหลบหนีหรือกระทาความผิดซ้าหรือก่อ
อันตรายประการอื่นจากปัจจัย ๗๐ ปัจจัย ทั้งนี้ปัจจัยและวิธีการคานวณความเสี่ยงดังกล่าวพัฒนาจากความ
ร่วมมือระหว่างสานักงานปล่อยชั่วคราวฯ และสถาบันวิจัย The Urban Institute ซึ่งศึกษาความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้อมูลของผู้ต้องหาแต่ละคนที่สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ รวบรวมไว้หลายร้อยปัจจัยกับการหลบหนี
หรือก่ออันตรายประการอื่น จนในที่สุดพบว่ามีเพียง ๗๐ ปัจจัยที่นามาใช้ประเมินความเสี่ยงได้ผลจริง โดย
ปัจจัยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับประวัติการกระทาความผิดและข้อหาความผิดในปัจจุบั น และวิธีประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าวถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเพราะมีอัตราผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีและ/หรือกระทาความผิดซ้าน้อยมาก
การคานวณของระบบคอมพิวเตอร์จะสรุปผลออกมาโดยจาแนกผู้ต้องหาให้อยู่ในระดับความเสี่ยง ๑
ใน ๕ ระดับต่อไปนี้ คือ ต่า, กลาง, สูง, สูงมาก และสูงอย่างยิ่ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าผู้ต้องหาราย
นั้นๆสมควรได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขใด ตัวอย่างเช่น
- ผู้มีความเสี่ยงต่า ปกติแล้วไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ
หรือกากับดูแล หากแต่สามารถปล่อยไปได้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่จะเพียงส่งแจ้งเตือนวันนัด
ศาลให้เท่านั้น (เช่นเตือนก่อนวันนัด ๗ วัน)
- ผู้มีความเสี่ยงปานกลาง อาจต้องกาหนดเงื่อนไขบางประการเช่น กาหนดให้มารายงาน
ตัวสัปดาห์ละครั้ง
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- ผู้มีความเสี่ยงสูง อาจต้องเข้ารับการกากับดูแลภายใต้โปรแกรมเข้มข้นหรือพิเศษ และ
อาจให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- ผู้มีความเสี่ยงสูงมาก อาจต้ อ งจ ากั ด บริ เ วณให้ อ ยู่ แ ต่ ใ นบ้ า น และให้ ติ ด อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์โดยควบคุม หรือตรวจสอบสถานที่อยู่ของผู้ต้องหาได้ตลอดเวลา (Real
Time)
- ผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง ไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราว
ในกรณีที่ผู้ต้องหาจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือการบาบัดพิเศษเรื่องยาเสพติดหรือสุขภาพจิต
และควรส่งตัวไปสถานบาบัด สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ จะประสานกับสถานบาบัดเอกชนในเครือข่ายและ
รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้
หลังพิจารณาความเสี่ยงและข้อแนะนาข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวจะทารายงานเสนอผู้
พิพากษาเพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยนับจากเวลาที่เสร็จการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นเพิ่มเติม กรอกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อประเมินความเสี่ยง พิจารณาข้อแนะนาในการกากับดูแลและทารายงานเสนอศาล โดยใช้เวลาเพียง ๔๕
นาที เท่านั้น ดังนั้น ในช่วงบ่ายของทุกวันที่ศาลลงนั่งพิจารณา Arraignment หรือ Presentment (แล้วแต่
ประเภทคดี) ที่ผู้ต้องหามาศาลครั้งแรกและศาลต้องพิจารณาว่าจะขังหรือปล่อยนั้น สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ
จะมีร ายงานของผู้ ต้องหาพร้ อ มส่ งแล้ ว เสมอ (โดยมีอัตราเฉลี่ ยประมาณ ๘๐ คน ต่อวัน) โดยมีส าเนาให้
พนักงานอัยการและทนายของผู้ต้องหาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๔. การพิจารณาของศาล
ในการพิจารณา Arraignment หรือ Presentment ของศาล ในส่วนพนักงานอัยการ ในทันทีที่
ได้รับแจ้งว่าจะมีผู้ต้องหาเข้าสู่ กระบวนการดังกล่าว พนักงานอัยการจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ
เพื่อพิจารณา ๒ ข้อว่า ๑. จะฟูองผู้ต้องหารายนั้นหรือไม่ และ ๒. จะขอให้ศาลปล่อยหรือขังผู้ต้องหารายนั้นใน
ระหว่างพิจารณา ซึ่งพนักงานอัยการจะทาการตัดสินใจมาก่อนเริ่มกระบวนพิจารณาแล้ว กล่าวคือ ผู้ต้ องหาจะ
ทราบในวันนั้นเลยว่าพนักงานอัยการจะฟูองคดีตนหรือไม่ (ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ ผู้ต้องหามาก) และพนักงาน
อัยการจะขอศาลให้ปล่อยหรือขังตน ส่วนผู้ต้องหาก็มีสิทธิที่จะมีทนายความ โดยอาจว่าจ้างเองหรือได้รับการ
ช่วยเหลือจากองค์กร Public Defender Services ซึ่งเป็นทนายความในสังกัดของรัฐ โดยหากผู้ต้องหาไม่มี
ทนายความ ศาลต้องตั้งทนายที่อยู่เวรในวันนั้นให้ และทนายผู้ต้องหานี้มีสิทธิโต้แย้งคาร้องของพนักงานอัยการ
ที่ขอให้ขังระหว่างพิจารณา ตลอดจนโต้แย้งรายงานของสานักงานปล่อยชั่วคราวฯ ที่เป็นผลร้ายแก่ผู้ต้องหาได้
ผู้ เสี ย หายก็มี สิ ทธิ เสนอความเห็ น เกี่ย วกับ การปล่ อ ยชั่ว คราวได้ แต่ โ ดยปกติไม่ มีการเชิ ญผู้ เ สี ยหายมาให้
ความเห็น
ในทางปฏิบัติของศาล ผู้พิพากษาจะสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นหลักหรือประมาณร้อย
ละ ๙๐ การไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นข้อยกเว้น เฉพาะกรณีที่ศาลพบว่ามีเหตุน่าเชื่อ (Probable
Cause) ว่าไม่มีหลักประกันที่รับรองได้ว่าผู้ต้องหาจะไม่ก่ออันตรายต่อสังคมหรือชุมชน ศาลจะสั่งให้ควบคุมตัว
บุคคลดังกล่าวไว้โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่เรียกว่า Preventive Detention จากนั้นต้องมีกระบวนการ
ไต่สวนว่ามีเหตุให้ต้องควบคุมตัวหรือไม่ภายใน ๓ วันทาการถัดไป และพนักงานอัยการมีหน้าที่นา
พยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่ามีเหตุจาเป็นที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นไว้ ในการไต่สวนนี้ทนายความ
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ของผู้ต้องหาหรือจาเลยสามารถเข้าร่วมและหักล้างพยานหลักฐานของพนักงานอัยการได้
ส่วนเจ้าหน้าที่
สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ ไม่มีหน้าที่ต้องทารายงานใหม่หรือประเมินความเสี่ยงใหม่เกี่ยวกับผู้ต้องหารายนั้น
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นสมควรจะต้องควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ ก็ให้ควบคุมตัวไว้ในเรือนจาหรือสถานที่คุมขัง
และพนักงานอัยการต้องฟูองคดีบุคคลดังกล่าวภายใน ๑๐๐ วัน ตามรัฐบัญญัติการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว ค.ศ.
๑๙๗๔ (The Federal Speedy Trial Act 1974) ไม่เช่นนั้นผู้ต้องหาจะต้องได้รับการปล่อยชั่วคราว
หากศาลมีคาสั่งให้ปล่อยผู้ต้องหา พนักงานอัยการมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งได้ แต่โดยมากไม่มีการอุทธรณ์
เพราะพนักงานอัยการส่วนใหญ่ขอให้ปล่อยชั่วคราวอยู่แล้ว และในทันทีที่ศาลมีคาสั่งให้ปล่อย ผู้ต้องหาจะ
ได้รับคาแนะนาให้ไปพบเจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราวฯ ในห้องที่ติดกับบัลลังก์ Arraignment เพื่อรับการ
อธิบายเงื่อนไขและสิ่งพึงปฏิบัติในระหว่างปล่อยชั่วคราว เพื่อปูองกันการผิดเงื่อนไขอันเนื่องจากความไม่เข้าใจ
กฎหมายและคาสั่งศาล
พึงสังเกตว่า แม้ผู้พิพากษาจะมีอานาจเรียกประกันในการปล่อยชั่วคราว แต่ทางปฏิบัติในเขต
โคลัมเบียนี้ไม่มีการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือเรียกหลักประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินแม้แต่คดีเดียว
จะมีแต่เพียงการปล่อยโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไข หรือไม่ให้ปล่อยคือถูกคุมขังเท่านั้น ดังนั้นจึงเกิดสภาพที่ไม่มี
นายประกันอาชีพในเมืองนี้อีกเลย แม้กฎหมายจะไม่ห้ามการประกอบธุรกิจดังกล่าวก็ตาม
และในภายหลั ง หากพบว่าผู้ต้องหาผิ ดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส านักงานปล่อย
ชั่วคราวฯ จะมีรายงานเสนอศาล ซึ่งศาลจะกาหนดวันนั ดสอบถามและเรียกให้ผู้ต้องหามาศาล หากไม่มาศาล
จะมีการออกหมายจับต่อไป อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวมีค่อนข้างน้อย เพราะเหมือนเป็นทัศนคติและความ
เชื่อของคนในเมืองนี้ไปแล้วว่า ไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่หนี และถึงหนีก็ไม่มีทางจะหนีพ้น เพราะเจ้าหน้าที่จะ
ติดตามจับตัวมาได้เสมอ (โดยเมื่อผู้พิพากษาออกหมายจับ ฐานข้อมูลกลางของตารวจทั่วประเทศซึ่งเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ประจารถสายตรวจทุกคันจะมีข้อมูลหมายจับนั้นในทันที ดังนั้นเมื่อผู้ต้องหาถูกตารวจเรียก
ตรวจเมื่อไร และตารวจต้องตรวจสอบประวัติจากฐานข้อมูลตามแนวปฏิบัติ ก็ย่อมทราบทันทีว่าผู้ต้องหา
หลบหนีหมายจับมาและถูกนาตัวกลับมาศาลในที่สุด)
๕. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศาลชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบีย
ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในทางปฏิบัติมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบหรือจากัดการ
เคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือจาเลย (Electronic Monitoring) กันอย่างจากัดเพียงในสถานการณ์ ๒
ประเภทเท่านั้น ได้แก่
(๑) กรณีมีคาพิพากษาแล้ว และจาเลยต้องถูกคุมความประพฤติหรือได้รับการปล่อยจากเรือนจา
โดยมีทัณฑ์บน โดยศาลอาจให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการลงโทษในลักษณะที่การติด
อุปกรณ์ก่อให้เกิดตราบาปหรือมลทินอย่างหนึ่ง
(๒) กรณีการปล่อยชั่วคราวก่อนมีคาพิพากษาหรือระหว่างพิจารณา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะ
นามาใช้เฉพาะกับผู้ต้องหาหรือจาเลย ๒ ลักษณะ
- ในคดีความผิดร้ายแรง และมีความเสี่ยงสูงโดยแม้อาจไม่สูงถึงขั้นจาต้องใช้มาตรการ
Preventive Detention หรือจาต้องขังเท่านั้น แต่ก็จัดว่าสูง โดยศาลอาจให้ปล่อยโดยกาหนดเงื่อนไขห้าม
ออกนอกบ้านในเวลาที่กาหนด (Curfew) และให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข

๙

- ในคดีความรุนแรงในครอบครัวหรือคดีประเภทอื่นที่มีความเสี่ย งว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
อาจไปทาร้ายพยาน/ ผู้เสียหาย/ หรืออาจมีผู้เสียหายเพิ่มเติม ศาลอาจออกคาสั่งห้ามเข้าใกล้ (Stay-Away
Order) พร้อมกับให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามพฤติกรรมการเดินทาง
สาเหตุที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้อย่างจากัดมาก เนื่องจากการกาหนดเงื่อนไขในการปล่อย
ชั่วคราวต้องคานึงถึงเงื่อนไขที่จากัดหรือกระทบสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยให้น้อยที่สุด (Least Restrictive
Condition) หากมีเงื่อนไขอื่นที่เบากว่าและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เช่นเดียวกันแล้ว ย่อมไม่มีเหตุให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์ และผู้พิพากษาเองก็พยายามจะไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวพร่าเพรื่อเกินจาเป็น เพราะ
ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์จะอยู่ที่ประมาณ ๘ เหรียญต่อวันต่อคน (ซึ่ง สานักงานปล่อยชั่วคราวฯรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และแม้จะมีการจ้างเอกชนให้จัดหาอุปกรณ์และจัดวางระบบ แต่สานักงานปล่ อยชั่วคราวฯ
ต้องจัดเจ้าหน้าที่ของตนในการติดตามดูแลการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจาเลย และด้วยภาระที่ต้องกากับ
ดูแลผู้ ต้องหาหรื อจ าเลยที่ได้ รั บ การปล่ อยชั่ ว คราวจานวนมาก แม้จ ะได้ รับการสนั บสนุ นงบประมาณแต่
สานักงานปล่อยชั่วคราวฯก็ไม่มีกาลังมากพอจะติดตามดูแลการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา และในหลายครั้งไม่อาจดาเนินการได้ทันทีที่มีการแจ้งเตือนว่ามีการละเมิดเงื่อนไข
ทั้งเจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราวฯก็ไม่มีอานาจในการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยด้วยตนเอง สิ่งที่พอทาได้มี
เพียงหลังจากรับสัญญาณแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดเงื่อนไขแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดตามตรวจสอบสัญญาณการ
เดินทางของผู้ต้องหาหรือจาเลยว่ามีการละเมิดเงื่อนไขจริงหรือไม่และรายงานศาลต่อไปเท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาวิจัยพบว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ช่วยปูองกันการหลบหนีแต่อย่าง
ใด และเดิมเคยมีการให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยโดยกาหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กัน
เกือบทุกคน แต่ปรากฏผลออกมาว่าเป็ นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ทั้งยังส่งผลให้เกิดการผิดเงื่อนไขทางเทคนิค
(Technical Violations) เป็นจานวนมาก กล่าวคือ จาเลยมิได้จงใจผิดเงื่อนไข แต่การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การใช้อุปกรณ์มีความซับซ้อนและเป็นภาระเกินไป จาเลยขาดความพร้อมและความเข้าใจจึงทาให้เกิดการผิ ด
เงื่อนไขทางเทคนิคขึ้น ดังนั้นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นี่จึงไม่แพร่หลายและสงวนไว้ใช้เฉพาะกรณีจาเป็น
เท่านั้น
ข. ระบบการปล่อยชั่วคราวของศาลในระดับสหพันธรัฐ
๑. ข้อมูลทั่วไปของการปล่อยชั่วคราวในศาลสหพันธรัฐ
ในระบบศาลสหพันธรัฐ มีนโยบายไม่ให้เรียกเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยชั่วคราวและมีการจัดตั้ง
สานักงานปล่อยชั่วคราวขึ้นในทุกเขตอานาจศาล ๙๔ เขตทั่วประเทศ (โดยอาจรวมอยู่ในสานักงานคุมประพฤติ
ด้วยหรือไม่ก็ได้) เพื่อทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหา/
จาเลย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประเมินความเสี่ ยงและทารายงานเสนอข้อแนะนาต่อศาล โดย
ส่วนกลางมีนโยบายและข้อแนะนาให้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขที่เป็นภาระน้อย
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดของทางปฏิบัติในแต่ละศาล เพราะแต่ละศาลมี
อิสระในการบริหารงานคดีของตนเอง ความแตกต่างนี้ขึ้นกับวัฒนธรรมและประเภทคดีที่เกิดบ่อยในท้องถิ่น
ของแต่ละเขตอานาจศาล ศาลบางแห่งมีอัตราปล่อยชั่วคราวสูง ในขณะที่บางแห่งมีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
สูง (จนมีคากล่าวว่าศาลแห่งนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าต้องขังไว้ก่อน)

๑๐

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลของศาลสหพันธรัฐพบว่า ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อย
ชั่วคราวกว่าร้อยละ ๖๕ มาศาลตามนัด และพบว่ายิ่งกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่เป็นภาระมาก
เท่าใด ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะมีการผิดเงื่อนไขมากเท่านั้น (จึงจาเป็นที่ความหนักเบาของเงื่อนไขในการปล่อย
ต้องได้ สัด ส่วนกับระดับความเสี่ยง) นอกจากนี้ยังมีผ ลวิจัยที่ขัดแย้งกับความเชื่อทั่ว ไปว่า ยิ่งข้อหาที่ถูก
ดาเนินคดีร้ายแรงมากเท่าใด ผู้ต้องหาหรือจาเลยยิ่งมีแนวโน้มที่จะมาศาล เพราะกรณีเช่นนี้การหลบหนีสาเร็จ
หรือไม่นั้นมีเดิมพันสูงมาก
๒. การประเมินความเสี่ยงในระบบศาลสหพันธรัฐ
๒.๑ การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือที่พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการแห่ง
ศาลสหพันธรัฐ
สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการแห่งสหพันธรัฐ (Federal Judicial Center หรือ FJC
ต่อไปนี้ขออ้างถึงโดยย่อว่า FJC) ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรด้านการ
ศึกษาวิ จั ย และการฝึ ก อบรมวิช าการให้ แ ก่ผู้ พิพ ากษาและเจ้ าหน้าที่ ของศาลระดับสหพั นธรัฐ (Federal
Courts) ให้ความร่วมมือด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนศาลยุติธรรมในต่างประเทศ FJC มี
หน่วยงานด้านวิจัยซึ่งศึกษาวิจัย เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการในการบริหารงานยุติธรรมหลายด้าน รวมทั้งเสนอ
แนวทางแก้ไขกฎระเบี ย บที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาคดีในศาลระดับสหพันธรัฐ FJC มีโ ครงสร้างการ
บริ ห ารงานในรู ป แบบของคณะกรรมการ มีป ระธานศาลฎีก าของสหรั ฐ อเมริ กาเป็น ประธาน ปั จจุ บัน มี
พนักงานและเจ้าหน้าที่ประมาณ ๒๐๐ คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหมด
FJC ทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวของ
ศาลระดับสหพันธรัฐโดยมีลาดับพัฒนาการดังนี้
- Risk Prediction Scale 80 (RPS-80) พัฒนาขึ้นจากข้อมูลใน ๔๐๐ สานวนคดีที่ยุติ
แล้ว โดยแต่ละสานวนเก็บข้อมูล ๑๐๐ ตัว ทาการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรจนสร้างตารางหรือสเกลความ
เสี่ยงของจาเลยแต่ละคนออกมาได้เป็น ๓ ระดับ คือ ต่า กลาง และ สูง
ทั้งนี้ RPS-80 พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในชั้นคุมประพฤติตามคาพิพากษา กล่าวคือภายหลังศาล
พิพากษาว่าให้จาเลยต้องถูกคุมความประพฤติแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการวิเคราะห์ว่าจาเลยคน
นั้นจาเป็นต้องได้รับการกากับดูแลอย่างเข้มงวดเพียงใด และควรใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงที่ประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้ดุลพินิจที่ต่างออกไปจากเครื่องมือนี้ได้ ในช่วงแรกที่นาออกใช้นั้น
ได้รับการต่อต้านจากพนักงานคุมประพฤติพอสมควรจนค่อยๆทยอยเกิดความเข้าใจและยอมรับในที่สุด
- Risk Prediction Index (RPI) เป็นพัฒนาการรุ่นที่ ๒ ของเครื่องมือตัวก่อน (RPS-80)
เพื่อใช้ในชั้นคุมประพฤติตามคาพิพากษาเช่นเดิม
- Pretrial RPI (Pretrial Risk Prediction Index) เป็นเครื่องมือที่นามาใช้ในชั้นปล่อย
ชั่วคราว โดยนาเครื่ องมือ RPI ที่ใช้ในชั้นคุมประพฤติมาลองทดสอบในบริบทของชั้นปล่อยชั่วคราวดู พบว่า
RPI สามารถนามาใช้ประเมินความเสี่ยงได้ โดยปัจจัยที่นามาใช้ประเมินความเสี่ยงได้แก่
(๑) อายุ ข องจ าเลย – งานวิ จั ย ชี้ ว่ า ยิ่ ง บุ ค คลมี อ ายุ ม ากเท่ า ไร แนวโน้ ม ในการ
ประกอบอาชญากรรมจะลดลง
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(๒) จานวนครั้งที่ถูกจับกุมมาก่อน – หากถูกจับมาก่อนหลายครั้ง ก็มีแนวโน้มมาก
ขึ้นที่จะสร้างปัญหาอีกเมื่อได้รับการปล่อยตัว
(๓) การใช้หรือมีอาวุธในครอบครองในขณะกระทาความผิด – งานวิจัยชี้ว่าผู้ที่พก
หรือใช้อาวุธในขณะกระทาความผิดมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ไม่มีอาวุธ
(๔) การมีงานทาในขณะกระทาความผิด – งานวิจัยชี้ว่า อาชญากรรมเป็นเรื่องของ
โอกาส ผู้ที่ไม่มีงานทาย่อมมีโอกาสกระทาความผิดมากกว่าผู้ที่มีงานทา
(๕) ประวัติการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์
(๖) ประวัติการหลบหนีจากการกากับดูแลหรือคุมความประพฤติครั้งก่ อน – เป็น
ปัจจัยที่มีน้าหนักความเสี่ยงมากที่สุด
(๗) ระดั บ การศึ ก ษา – ในช่ ว งคริ ส ต์ ท ศวรรษที่ ๑๙๙๐ ในสหรั ฐ ฯ พบว่ า ผู้ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้มีการศึกษาต่ากว่า
(๘) มีบุคคลอื่นอาศัยอยู่กับจาเลยหรือไม่ เช่น คู่สมรส คนรักหรือบุตร – งานวิจัยชี้
ว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น หรือต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูหรือดูแลบุคคลอื่นจะมีความ
เสี่ยงน้อยกว่าผู้ที่ไม่เข้าข่ายนี้ โดยปัจจัยนี้แสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในระดับหนึ่ง (Pro-social
Factor)
ปัจจัยต่างๆ อาจมีน้าหนักมากน้อยแตกต่างกัน แต่พึงสังเกตว่าปัจจัยทั้ง ๘ นี้ ไม่มีทั้งความ
ร้ า ยแรงของข้อหาหรื อฐานความผิด ที่ถูก จับกุม และน้าหนั กพยานหลักฐานที่มีใ นขณะนั้น เนื่องจาก
ผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกคนต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่าจาเลยเป็น
ผู้กระทาความผิดและลงโทษจาเลย นอกจากนี้ ด้วยระบบการต่อรองคารับสารภาพ (Plea Bargaining)
ทาให้พนักงานอัยการมักตั้งข้อหารุนแรงเกินจริงเพื่อประโยชน์ในการต่อรองกับจาเลย ดังนั้นข้อหาและ
น้าหนักพยานหลักฐานจึงไม่สมควรนามาใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยง (อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเรื่องการ
พกพาหรือใช้อาวุธขณะกระทาความผิดก็ยังต้องอ้างอิงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเพียงข้อหาเช่นกัน จึงอาจถูกโต้แย้งใน
ประเด็นว่าขัดข้อสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ได้เช่นกัน)
ข้อมูลที่เป็นปัจจัยทั้ง ๘ ประการนี้สามารถรวบรวมได้โดยง่ายผ่านการสัมภาษณ์ผู้ต้องหา/
จาเลยหรือให้ กรอกข้อมูลเอง และด้วยชุดข้อมูลเล็กน้อยจึงง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง และเพราะ
เครื่องมือนี้ให้คอมพิวเตอร์คานวณผลจึงทาให้ได้ผลประเมินความเสี่ยงรวดเร็ว จาแนกออกได้เป็นระดับความ
เสี่ยงตั้งแต่ระดับ ๐ ถึง ๙ นามาจัดระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ความเสี่ยงต่า ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยง
สูง ในแต่ละระดับความเสี่ยงจะมีเงื่อนไขหรือรูปแบบในการควบคุมดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยที่แตกต่างกัน แต่
พึงระวังผู้มีความเสี่ยงระดับกลางๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ประสบการณ์และระมัดระวังในการตรวจสอบสาเหตุที่
ทาให้ได้ความเสี่ยงในระดับนั้นและมองหาว่ามีข้อเท็จจริงอื่นที่ควรนามาพิจารณาหรือไม่
ด้วยเหตุนี้ (ประกอบกับข้อบกพร่องโดยธรรมชาติในฐานข้อมูลซึ่งจะมีแต่ข้อมูลของผู้ได้รับ
การปล่ อยชั่ว คราวด้านเดียว แต่เป็ นไปไม่ได้ที่จะได้ข้อมูลความเสี่ ยงจากฝุ ายผู้ ต้องขัง) จึงมีข้อสั งเกตจาก
เจ้าหน้าที่ฝุายงานวิจัย FJC ผู้ร่วมพัฒนาเครื่องมือข้างต้นว่า เครื่องมือดังกล่าวไม่ควรนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาของศาลว่าจะให้ขังหรือปล่อยชั่วคราว (หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรยึดถือหรือใช้เครื่องมือนี้เพียงอย่าง
เดียว) หากแต่ควรให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจอย่างอิสระเสียก่อน จนเมื่อมีคาสั่งแล้วว่าจะให้ปล่อยชั่วคราว จึงใช้
เครื่องมือดังกล่าวประเมินความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรการกากับดูแลระหว่างปล่อยตัวต่อไป

๑๒

ในปัจจุบัน ระบบศาลสหพันธรัฐมิได้ใช้เครื่องมือทั้ง RPI และ Pretrial RPI ที่ FJC พัฒนาขึ้น
หากแต่ใช้เครื่องมือที่พัฒนาโดยสานักงานศาลยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐ (Administrative Office of the U.S.
Courts) ที่เรียกว่า Post-Conviction Risk Assessment Tool (PCRA) ในชั้นคุมประพฤติตามคาพิพากษา
และ Pretrial Risk Assessment Tool (PTRA) ในชั้นปล่อยชั่วคราวแทน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองชุด
หลั งนั้ น มีปั จ จั ย ที่เกี่ย วข้ องมากมาย ทาให้ คาถามที่ผู้ ต้องหาหรือจาเลยต้องตอบมีห ลายข้อ ต้องเสี ยเวลา
สั ม ภาษณ์ แ ละตรวจสอบข้ อ มู ล ทั้ ง เสี ย เวลาในการอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ตลอดจนจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารทดสอบ
ประสิทธิภาพทุกปี อาจไม่เหมาะในการนาไปใช้เป็นตัวอย่างหรือฐานในการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
ตัวใหม่ในเขตอานาจศาลอื่น เจ้าหน้าที่ฝุายวิจัยของ FJC มีข้อแนะนาว่า เครื่องมือ Pretrial RPI มีความ
เหมาะสมกว่าเนื่องด้วยความน้อยของชุดปัจจัยและความง่ายในการจัดวางระบบ ทาให้สามารถทดสอบพิสูจน์
ความแม่นยาในการประเมินความเสี่ยงได้เพียง ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
ในการเริ่มต้นพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงใหม่นั้น มีข้อแนะนาจากเจ้าหน้าที่ฝุายวิจัยของ
FJC ว่า ควรเริ่มที่การสอบถามผู้เกี่ยวข้องในการปล่อยชั่วคราวทุกฝุาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ
ตารวจ เกี่ยวกับปัจจัยที่เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว แล้วจึงรวบรวม
ข้อมูลตามปัจจัยที่ทุกฝุายเห็นพ้องกันนั้น (โดยในขณะที่ FJC เริ่มพัฒนาเครื่องมือ RPI นั้น รวบรวมข้อมูลจาก
สานวนคดีที่เกี่ยวกับถึง ๑๑๐ ปัจจัย) ในการเก็บข้อมูล ให้ใช้ผู้เก็บข้อมูลคดีละ ๒ คน ทางานแยกต่างหากจาก
กัน เพื่อตรวจสอบว่าความเห็นของผู้เก็บ ข้อมูลจากการอ่านสานวนเกี่ยวกับจาเลยในคดีนั้นๆในแต่ละปัจจัย
ตรงกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและเป็นกลางของข้อมูล ข้อมูลที่ได้ควรเก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ
ความสะดวกในการพัฒนาระบบคานวณและประเมินความเสี่ยงโดยคอมพิวเตอร์ต่อไป
๒.๒ การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือที่พัฒนาโดยสานักงานศาลยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐ
ในระบบศาลสหพันธรัฐมีเครื่องมือหรือวิธีประเมินความเสี่ยง ๒ ตัว ซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
- Post-Conviction Risk Assessment Tool (PCRA) ใช้ในชั้นคุมประพฤติตามคาพิพากษา
- Pretrial Risk Assessment Tool (PTRA) ใช้ในชั้นปล่อยชั่วคราว
เครื่องมือทั้งสองตัวพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงของจาเลยในการหลบหนี และ/หรือก่อ
อัน ตรายต่อ สั งคม และเพื่อช่ว ยเจ้ าหน้ าที่ (ในชั้นปล่ อยชั่ว คราวหรือคุมประพฤติแล้ ว แต่กรณี) ในการให้
คาแนะนาแก่ศาลเกี่ยวกับมาตรการในการกากับดูแลหลังปล่อย ทั้งสองระบบพัฒนาจากข้อมูลในสานวนคดีใน
ศาลสหพันธรัฐ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลที่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง
แล้วจึงตรวจสอบความเกี่ยวพันของปัจจัยนั้นๆกับข้อมูลที่มี จนได้ผลเป็นชุดปัจจัยและน้าหนักความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือหรือวิธีประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น จากนั้นจึงต้องทดสอบความแม่นยากับข้อมูลจริงในปัจจุบันก่อน
จะนาไปใช้จริง และแม้นาออกใช้จริงแล้ว เครื่องมือดังกล่าวก็จาเป็นต้องได้รับการทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ ดังเช่นในฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ (๒๕๕๙) เครื่องมือ PCRA ที่ได้รับการยก
เครื่องปรับปรุงใหม่จะมีการนาออกใช้แล้ว
เครื่องมือทั้ง PCRA และ PTRA มีส่วนผสมของปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นข้อมูล “นิ่ง” (ข้อมูลจาก
อดีตของจาเลยที่ดึงได้จากฐานข้อมูล เช่นประวัติอาชญากรรม ประวัติการหลบหนี ซึ่ งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
กับข้อมูล “พลวัต” (ข้อมูลส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงได้และไม่อาจตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้ เช่น การศึกษา การ
สมรส การงาน ฐานะการเงิน การเสพยาเสพติด ความคิดในเชิงอาชญากรรม) อย่างละครึ่ง โดยมีความจาเป็นที่
ต้องให้น้าหนักแก่ข้อมูล “พลวัต” ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูล “นิ่ง” อย่างไรก็ตาม ในส่วนของชั้นปล่อยชั่วคราว

๑๓

ซึ่งใช้เครื่องมือ PTRA นั้น ข้อเท็จจริงบางอย่างไม่อาจนามารวมเป็นปัจจัยได้ เช่น น้าหนักของพยานหลักฐาน
ในขณะนั้น และโทษที่น่าจะได้รับ เป็นต้น
เครื่องมือ PCRA ซึ่งใช้ในชั้นคุมประพฤติตามคาพิพากษา ได้รับการพัฒนาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
มหาศาล (meta-analysis) ที่มีการรวบรวมไว้จากศาลสหพันธรัฐทั่วประเทศ และต้องมีการทดสอบเพื่อรับรอง
ความแม่น ย าทุกปี ในการใช้เครื่ องมือดังกล่ าว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์จาเลยซึ่งได้รับการปล่อยตัว ภายใต้
เงื่อนไขการคุมประพฤติด้วยชุดคาถาม ๓๐ คาถาม และให้จาเลยกรอกแบบสอบถามซึ่งมี ๘๐ คาถาม เพื่อนา
คาตอบมาเทียบเคียงกัน และคาตอบของจาเลยก็สามารถส่อแสดงถึงความคิดในใจลึกๆของจาเลยได้ จากนั้น
จึงมีการปูอนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะคานวณสรุปผลออกมาเป็น ๔ ระดับได้แก่ ต่า ต่าค่อนไปทาง
กลาง (Low-Moderate) กลาง และ สูง ซึ่งผลดังกล่ าวมาจากปัจจัยต่างๆประกอบกัน เช่น ผู้ ได้รับการ
ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงมักเป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชญากรรมตั้งแต่อายุยังน้อย หรือผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด หรือผู้ที่ไม่มีงานทาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ดุลพินิจไม่ยึดถือตามผลการ
ประเมินของเครื่องมือนี้ได้หากมีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่เห็นควรเป็นอย่างอื่น
ในการออกแบบมาตรการกากับดูแลที่เหมาะสมในชั้นนี้นั้น สานักงานศาลยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐมี
ข้อแนะนาสาหรับผู้มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ ประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งโดยหลัก ไม่มีความ
จาเป็นต้องกากับดูแลผู้มีความเสี่ยงต่า หากแต่จาต้องทุ่มทรัพยากรไปกับการกากับดูแลผู้มีความเสี่ยงสูง โดย
เงื่อนไขการคุมประพฤติรวมถึงการให้ไปรายงานตัว การจากัดพื้นที่ การให้เข้ารับการบาบัดรักษา เป็นต้น ทั้งนี้
การประเมิน ความเสี่ ย งนี้ ต้องทาให้ แล้ ว เสร็จภายใน ๖๐ วัน และตลอดช่ว งระยะที่คุมความประพฤตินั้น
เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ย งจ าเลยใหม่ เ ป็ น ระยะๆ เพื่ อ จะได้ ใ ช้ ม าตรการที่ เ หมาะสมกั บ จ าเลยที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว (โดยมากต้องประเมินความเสี่ยงใหม่ทุกปี เว้นแต่เกิดความเปลี่ ยนแปลงโดยประจักษ์ชัด
ก่อนหน้านั้น จึงควรประเมินความเสี่ยงใหม่ทันที)
ส่วนในชั้นปล่อยชั่วคราวซึ่ง ใช้เครื่องมือ PTRA ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ต้องหาหรือจาเลยถูกจับ
และเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งถึงการจับ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบฐานข้อมูลที่มีเพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ต้องหาหรือ
จาเลยเบื้องต้น จากนั้นจึงสัมภาษณ์เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยมาศาล (โดยต้องมาศาลภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังถูก
จับ) การสัมภาษณ์จะใช้ชุดคาถามที่มีในคอมพิวเตอร์หรือแบบพิมพ์ (Worksheet) ซึ่งมีคาถามต่อไปนี้เป็นต้น
(๑) ครอบครัว
(๒) การทางาน
(๓) สุขภาพจิตและการเสพสารเสพติด
(๔) รายได้และฐานะการเงิน
๕) ประวัติอาชญากรรม (แม้จะเป็นข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ต้องถามเพื่อดูว่าผู้ต้องหา
หรือจาเลยจริงใจเพียงใดในการตอบคาถาม)
(๖) หมายจับที่มีผลบังคับ
(๗) ประวัติการหลบหนี
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ ๓๐ – ๔๕ นาที จากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
(โดยเฉพาะในความผิดเกี่ยวกับการเงิน จาต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางการเงินเป็นพิเศษ) แล้วจึง
ปูอนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะคานวณและสรุปผลออกมาเป็นระดับความเสี่ยง ๑ – ๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่

๑๔

ใช้ดุล พิ นิ จ ว่ าควรแนะน าศาลให้ ป ล่ อยหรื อขั ง และกรณี ปล่ อยควรใช้มาตรการใดในการกากั บดูแลจึงจะ
เหมาะสม โดยในชั้นนี้ไม่มีตารางคาแนะนาเหมือนในชั้นคุมประพฤติแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจจาก
ข้อมูลที่มีเช่น ผู้มีความเสี่ยงในระดับ ๑ ซึ่งถือว่าต่า ควรให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเ งื่อนไข ซึ่งผู้มีความเสี่ยงระดับ ๓
– ๔ ซึ่งถือว่ากลางค่อนไปทางสูง ในบางกรณีอาจจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ดูรายละเอียด
วิธีประเมินความเสี่ยงและการจัดประเภทความเสี่ยงในตาราง ๑)
ตาราง ๑ : การให้คะแนนและจัดประเภทความเสี่ยงในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลสหพันธรัฐ๓
ปัจจัยความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยง

๑. จานวนการกระทาความผิดครั้งก่อนที่ไม่ใช่ลหุโทษ

๐ – ไม่มี/ ๑ – หนึ่งถึงสี่/ ๒ – ห้าขึ้นไป

๒. จานวนครั้งที่เคยไม่มาศาลหรือหลบหนี

๐ – ไม่มี/ ๑ – หนึ่งถึงสี่/ ๒ – ห้าขึ้นไป

๓. มีคดีอื่นที่อยู่ระหว่างพิจารณาหรือไม่
๔. ประเภทของข้อหาในคดีปัจจุบัน

๐ – ไม่มี/ ๑ – มี
๐ – ลักทรัพย์หรือฉ้อโกง, คดีเกี่ยวกับการใช้กาลังรุนแรงและอืน่ ๆ
/ ๑ – ยาเสพติด, อาวุธและคนเข้าเมือง

๕. ความรุนแรงของข้อหา
๖. อายุขณะถูกจับ
๗. การศึกษาขั้นสูงสุด

๐ – ลหุโทษ/ ๑ – หนักกว่าลหุโทษ
๐ – ๔๗ ปี ขึ้นไป/ ๑ – ๒๗ ถึง ๔๖ ปี/ ๒ – ๒๖ ปีหรือน้อยกว่า
๐ – ปริญญาตรีขึ้นไป/ ๑ – มัธยมปลาย, ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ/ ๒ – ต่ากว่ามัธยมปลาย

๘. การมีงานทา

๐ – มีงานทา/ ๑ – ว่างงาน

๙. ที่อยู่อาศัย

๐ – เป็นเจ้าของเองหรือกาลังผ่อนชาระ/ ๑ – เช่าหรืออื่นๆ
หรือไม่มีที่อยู่อาศัย

๑๐. ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบัน

๐ – ไม่มี/ ๑ – มี

ประเภทความเสี่ยง

รวมคะแนนความเสี่ยง

ประเภท ๑

๐–๔

ประเภท ๒

๕–๖

๓

Christopher T. Lowenkamp and Jay Whetzel. “The Development of an Actuarial Risk Assessment Instrument for U.S.
Pretrial Services.” (Washington, DC: Office of Probation and Pretrial Services, The Administrative Office of the U.S. Courts,
2009).

๑๕

ประเภท ๓

๗–๘

ประเภท ๔

๙ – ๑๐

ประเภท ๕

๑๑ ขึ้นไป

ตามปกติเจ้าหน้าที่จะทารายงานเสร็จพร้อมเสนอศาลในวันเดียวกับที่ ผู้ต้องหาหรือจาเลยมาศาล
ครั้งแรกประมาณร้อยละ ๖๐ ส่วนที่ทาไม่ทันก็ยังมีเวลาไม่เกิน ๓ วัน ซึ่งเป็นกาหนดที่ต้องมีการไต่สวนเรื่อง
การขังหรือปล่อยชั่วคราวตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะทารายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ทัน แต่หาก
เจ้าหน้าที่มีข้อมูลพร้อมเสนอศาลก็สามารถแถลงด้วยวาจาได้
มีข้อสังเกตว่า ทั้ง PCRA กับตารางคาแนะนา และ PTRA มิใช่เครื่องมือที่บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ยึดถือตายตัว โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจจากข้อเท็จจริงอื่นประกอบกันด้วย เพราะจาเลยในระดับความเสี่ยง
เดียวกันอาจมีปั จจัยอื่นที่ทาให้การพิจารณาต่างกันไปได้ เช่น จาเลยที่ต่างจัดเป็นผู้มีความเสี่ยงปานกลาง
เหมือนกัน แต่คนหนึ่งมีบุคคลอื่นที่พร้อมจะให้ที่อยู่และควบคุมความประพฤติ ซึ่งจาเลยคนนี้เหมาะสมที่จะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขจากัดให้อยู่แต่ในบ้าน (Home Confinement) พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่
จาเลยอีกคนมีบ้านแต่อยู่ในบริเวณที่สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและอาชญากรรมแพร่ระบาด จาเลยคนหลังนี้
อาจไม่เหมาะให้ได้รับการปล่อยชั่วคราวก็เป็นได้
ในแง่ของปริมาณงาน บุคลากรและงบประมาณนั้น โดยเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ในงานด้านปล่อย
ชั่วคราวจะต้องสัมภาษณ์จาเลยประมาณ ๒๔ – ๒๕ คน ต่อเดือน (ตกประมาณวันละอย่างน้อย ๑ คน แต่วันที่
ยุ่งก็อาจมากถึง ๑๐ – ๑๒ คน ต่อวัน) เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินความเสี่ยงไม่ทางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตรงกัน
ข้ามกับเจ้าหน้าที่ในส่วนกากับดูแลซึ่งต้องทางานหรือพร้อมทางาน ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งจาแนกหน้าที่เฉพาะออกเป็น
เจ้ าหน้ าที่ติดตามผู้ ติดอุป กรณ์อิเล็ ก ทรอนิ กส์ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ เข้ารับการบาบัดตามโปรแกรมพิเศษ และ
เจ้าหน้าที่ดูแลผู้มีปัญ หาทางสุขภาพจิต เป็นต้น โดยอัตราส่วนการกากับดูแลระหว่างเจ้าหน้าที่ ๑ คน ต่อ
จาเลยนั้นอยู่ที่ ๑ : ๖๐ งานทั้งด้านปล่อยชั่วคราวและคุมประพฤติได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
กลาง โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าโปรแกรมบาบัดรักษาหรือกระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลกลางเป็นผู้
รับภาระ
๓. ข้อพิจารณาในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศาลสหพันธรัฐ
การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่รับ รู้กันว่าเป็นเงื่อนไขที่ต้องใช้บุคลากร
มาก (Labor-Intensive) และไม่ช่วยปูองกันการหลบหนี แม้จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามตลอด ๒๔ ชั่วโมงก็ตาม
เครื่ องมือเพีย งแต่ช่ว ยบอกได้ถึงเวลาที่ห ลบหนีและที่อยู่สุ ดท้ายตามสัญญาณ ทั้งยังมีจุดอ่อนเช่น ในกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. มีสถานที่บางแห่งที่อับทั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ GPS ซึ่งเอื้อต่อการที่จาเลยจะตัดหรือ
ทาลายอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ไม่ทราบ สมมติว่าจาเลยคนนั้นมีเงื่อนไขต้องไปอยู่ในเขตกาหนดตั้งแต่เวลา ๙
นาฬิกา แต่เขาทาลายอุปกรณ์ในเขตอับสัญญาณตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา และหลบหนีไปแล้ว เมื่ อถึงเวลา ๙
นาฬิกา เจ้าหน้าที่จึงจะเพิ่งทราบว่าจาเลยไม่อยู่ในเขตกาหนดตามเงื่อนไขและปล่อยให้จาเลยหลบหนีไปแล้ว
ถึง ๓ ชั่วโมง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะใช้งานเพื่อตรวจสอบหรือจากัดการ
เดินทางบางประการเพื่อปูองกันการก่ออันตรายแก่สังคม เช่น ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีความผิดทางเพศโดย
ผู้เสียหายเป็นเด็ก (มีประเด็นตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา – The Adam Walsh Act – ที่กาหนดว่าหากจะ

๑๖

ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาดังกล่าว ต้องเป็นไปโดยมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคอร์ฟิว แต่กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นที่โต้แย้งมากและมีประเด็นเรื่องการขัดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในแง่ที่เหมารวมปฏิบัติโดยไม่
คานึงถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันของจาเลยแต่ละคน) หรือผู้ต้องหาในคดีความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือผู้ต้องหาในกลุ่มอันธพาลประจาถิ่น (เพื่อปูองกันมิให้ขยายเขตอิทธิพลในการสร้างเครือข่ายหรือ
ประกอบอาชญากรรม) เป็นต้น ศาลจึงมักมีคาสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการจากัดการเดินทาง
บางประการ เช่น การห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กาหนด (Curfew) การกักขังหรือจาคุกไว้ภายใน
บ้าน (Home Confinement/ Incarceration)
เมื่อศาลมีคาสั่งให้ใช้อุปกรณ์ กฎหมายกาหนดให้ต้องติดอุปกรณ์ในทันที โดยประมาณร้อยละ
๙๐ การติดอุปกรณ์ทาในสานั กงานคุมประพฤติและปล่อยชั่วคราวแห่งศาลสหพันธรัฐ จาเลยจะต้องถูกพาตัว
มาที่สานักงานและโดยมากจะติดอุปกรณ์กันในวันที่มีคาสั่งนั้น
ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีระบบการใช้งาน ๓ ระบบด้วยกันคือ ระบบจดจาเสียง (Voice
Recognition) ระบบคลื่นวิทยุ (ระบบ RF) และระบบ GPS ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่รวมระบบ RF และ GPS ใน
อุปกรณ์เดียวกัน และยังสามารถตรวจสอบที่อยู่ของจาเลยผ่านสัญญาณไวไฟในกรณีอับสัญญาณอื่นอีกด้วย
อุป กรณ์ ดั ง กล่ า วจั ด หาผ่ า นการท าสั ญ ญากั บ บริษั ท เอกชน โดยมี ก าหนดสั ญ ญา ๕ ปี บริ ษั ทเอกชนต้ อ ง
ตรวจสอบอุป กรณ์ทุกเดือน และต้องจัดวางระบบติดตามสั ญญาณซึ่งต้องส่งสัญญาณแจ้งเตือนการละเมิด
เงื่อนไขเข้าโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในทันที ทั้งนี้สัญญาณแจ้งเตือนมีหลายประเภทแตกต่างกันซึ่งจะ
ทาให้เจ้าหน้าทราบทันทีในเบื้องต้นว่าเป็นสัญญาณแจ้งเหตุละเมิดประเภทใดในระหว่าง การไม่กลับเข้าบ้าน
หรือเขตกาหนด/ การเข้าไปในเขตห้ามเข้า/ การพยายามถอดหรือทาลายอุปกรณ์/ แบตเตอรี่เสื่อมหรืออ่อน
กาลัง/ อับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
สานักงานศาลยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐมีคู่มือแนะนาแนวทางปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการ
แจ้งเตือนเหตุละเมิดเงื่อนไข ซึ่งโดยหลักแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบทันทีว่าสัญญาณดังกล่าวมาจากสาเหตุใด
เป็นสัญญาณแจ้งผิดพลาด (False Alert) หรือไม่ จาเลยจงใจฝุาฝืนเงื่อนไขหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ต้องติดตาม
ร่องรอยการเดินทางหรือที่อยู่ของจาเลยตามสัญญาณ โทรศัพท์ไปตรวจสอบกับจาเลยหรือบุคคลใดที่รู้ข้อมูลที่
อยู่ของจาเลย เมื่อตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขหรือไม่ หากพบว่าเป็นการ
ละเมิดเงื่อนไข จะต้องรายงานให้อัยการสูงสุด / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (U.S. Attorney-General)
ทราบซึ่งจะเป็นผู้ขอศาลออกหมายจับต่อไป โดยการรายงานจะเป็นไปในทันทีหรือไม่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง
ของจาเลยคนนั้นๆ กล่าวคือ หากจาเลยมีระดับความเสี่ยงต่า เจ้าหน้าที่อาจรอจนกว่าจะถึงเวลาราชการจึง
ค่อยรายงานก็ได้ แต่หากจาเลยมีระดับความเสี่ยงสูงหรือแม้จะความเสี่ยงต่า แต่เจ้าหน้าที่ไม่อาจติดต่อจาเลย
หรือบุคคลที่รู้จักจาเลยได้แม้แต่คนเดียว กรณีย่อมมีเหตุเพียงพอให้รีบรายงานในทันที
การเปลี่ยนผู้ให้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทาได้ เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาทุก ๕
ปี หรือหากจะเปลี่ยนผู้ให้บริการก่อนครบระยะเวลาตามสัญญา ๕ ปี ก็สามารถกระทาได้เช่นกันโดยเจ้าหน้าที่
จะนั ด หมายผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยมาเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละปล่ อ ยชั่ ว คราวแห่ ง ศาล
สหพันธรัฐ
ค. บทบาทและการสนับสนุนของหน่วยงานอื่นในการดาเนินระบบปล่อยชั่วคราว
๑. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโดยสถาบันศึกษาวิจัยกระบวนการปล่อยชั่วคราวระหว่าง
พิจารณา

๑๗

สถาบันศึกษาวิจัยกระบวนการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา (Pretrial Justice Institute หรือ
PJI ต่อไปนี้ขออ้างถึงโดยย่อว่า PJI) เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการนาระบบการประเมินความ
เสี่ ย งไปใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างรอการพิจารณาคดี มีวัตถุประสงค์ ในการ
สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเรื่องการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
ระหว่างรอพิจารณาคดี
PJI รวบรวมและทาวิจัยข้อมูลที่ใช้สาหรับ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
พิจารณา และช่วยสร้างเครื่องมือหรือวิธีประเมินความเสี่ยง (Pretrial Risk Assessment Tool) ให้กับรัฐหรือ
ท้องทีท่ ี่ร้องขอความช่วยเหลือ โดย PJI พบว่ามีข้อมูลหรือปัจจัยบางอย่างที่มีความสัมพันธ์และสามารถนาไปใช้
พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย เช่น ข้อหาปัจจุบันที่ถูกกล่าวหา ข้อหา
อื่นที่อยู่ระหว่างพิจารณา ประวัติการกระทาความผิด ประวัติการหลบหนีไม่มาศาลในครั้งก่อนๆ ประวัติการใช้
ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ หรือหมายจับที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ เป็นต้น โดยในแต่ละท้องที่หรือแต่ละมลรัฐอาจมี
ปัจจัยที่นาไปใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงแตกต่างกันไป (ดูตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงใน
บางเขตอานาจศาลในตาราง ๒ และ ๓) ซึ่งปัจจัยใดจะเหมาะสมกับท้องที่ใดนั้น จะต้องมีการศึกษารวบรวม
ข้อมูลและทาการวิจัยเสียก่อน
ตาราง ๒ : ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในชั้นปล่อยชั่วคราวในท้องที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา ๔
เวอร์จิเนีย
๑. ข้อหาปัจจุบัน
๒. ข้อหาอื่นที่คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณา
๓. ฐานความผิดที่ถูกลงโทษในคดี
ก่อน (คดีลหุโทษ และ/หรือคดี
อุกฉกรรจ์)
๔. การไม่มาศาลหรือหลบหนีใน
ครั้งก่อนๆ
๕. ประวัติการถูกลงโทษในคดีที่
เกี่ยวกับการใช้กาลังรุนแรง
๖. ที่อยู่อาศัย (ระยะเวลาที่อาศัย,
การเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วน
รับผิดชอบในที่อยู่อาศัยนัน้ )
๗. สถานะการทางานหรือ
การศึกษา
๔

ฟลอริดา
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(Federal)
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

โคโลราโด
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โอไฮโอ
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ที่มา: Pretrial Justice Institute. “Pretrial Risk Assessment: Science Provides Guidance on Assessing Defendants.” (Washington,
D.C.: Pretrial Justice Institute, 2015) available at http://www.pretrial.org/download/advocacy/Issue%20BriefPretrial%20Risk%20Assessment%20(May%202015).pdf (accessed May 11, 2016), p.3.

๑๘

๘. ประวัติการเสพยาเสพติดหรือ
แอลกอฮอล์
๙. การมีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
๑๐. อายุ (ขณะถูกจับในครั้งนี้
หรืออายุขณะถูกจับครั้งแรก)
๑๑. มีหมายจับที่ยังมีผลบังคับ
หรือไม่
๑๒. สุขภาพจิต
๑๓. ถูกจับระหว่างคุมประพฤติ
หรือปล่อยจากเรือนจาโดยมีฑณ
ั ฑ์
บนหรือไม่
๑๔. การศึกษา
๑๕. สถานะการเป็นพลเมืองหรือ
ความเกี่ยวพันกับต่างชาติ
๑๖. สถานะการสมรส
๑๗. เคยถูกจาคุกมาก่อนหรือไม่
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ตาราง ๓ : การให้คะแนนและจัดประเภทความเสี่ยงในชั้นปล่อยชั่วคราวของรัฐเวอร์จิเนีย๕
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. ข้อหาปัจจุบัน

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
ถ้าข้อหาหนักที่สุดสาหรับความผิดครั้งนี้มิใช่ลหุโทษ

คะแนนความเสี่ยง
๑

๒. ข้อหาอื่นที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ถ้าจาเลยมีข้อหาอื่นอยู่ระหว่างพิจารณาขณะถูกจับคดีนี้

๑

๓. ประวัติการกระทาความผิด

๑

ถ้าจาเลยเคยถูกพิพากษาว่ากระทาผิดฐานลหุโทษหรือ
หนักกว่า

๔. ประวัติการไม่มาศาลหรือหลบหนี ถ้าจาเลยเคยไม่มาศาลหรือหลบหนี ๒ ครั้งขึ้นไป

๒

๕. ประวัติการถูกลงโทษในคดีที่
เกี่ยวกับการใช้กาลังรุนแรง

ถ้าจาเลยเคยถูกพิพากษาว่ากระทาผิดในคดีเกี่ยวกับการ
ใช้กาลังรุนแรง ๒ ครั้งขึ้นไป

๑

๖. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

ถ้าจาเลยอาศัยอยู่ในที่อาศัยปัจจุบันมาน้อยกว่า ๑ ปี
ก่อนถูกจับ

๑

๗. การมีงานทา/ เป็นผู้เลี้ยงดูบตุ ร

ถ้าจาเลยไม่มงี านทาต่อเนื่องกันใน ๒ ปีที่ผา่ นมา และ
ไม่ใช่ผู้อุปการะเลี้ยงดูรายหลักของบุตรขณะที่ถูกจับ

๑

๕

ที่มา: Pretrial Justice Institute

๑๙

๘. ประวัติการเสพยาเสพติด

ถ้าจาเลยมีประวัติการเสพหรือติดสารเสพติด

ประเภทความเสี่ยง

รวมคะแนนความเสี่ยง

ต่า

๐, ๑

ต่ากว่าปกติ

๒

ปกติ

๓

สูงกว่าปกติ

๔

สูง

๕–๙

๑

ดังนั้นในการเริ่มจัดตั้งและพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง มีข้อแนะนาจาก PJI ว่า จาเป็นต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัย โดยอาจเริ่มจากการประชุมถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายในกระบวนการ
ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตารวจ เป็นต้น ว่าเห็นว่าข้อมูลใดควรนามาใช้เป็นปัจจัยในการประเมิน
ความเสี่ยง จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลในส่วนปัจจัยนั้นๆ ให้ฐานข้อมูลกว้างเพียงพอจะทาการทดสอบทางสถิติ
แล้วจึงเริ่มตรวจสอบสถิติหาความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัยต่างๆกับการหลบหนีหรือกระทาความผิดซ้าหรือก่อ
อันตรายประการอื่น โดยทยอยตัดปัจจั ยที่ไม่เกี่ยวออกไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะคงเหลือเฉพาะปัจจัยที่พบความ
เกี่ยวพันทางสถิติจริงเท่านั้น และด้วยวิธีการคานวณทางสถิติย่อมสามารถกาหนดน้าหนักหรือความสาคัญของ
แต่ละปัจจัยออกมาเป็นตัวเลขได้ และในที่สุดก็จะกาหนดระดับความเสี่ยงได้ เมื่อได้ผลทั้งปัจจัยและวิธีก าร
กาหนดค่าความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงเป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นแล้ว ก็ควรทดลองใช้
วิธีการประเมินความเสี่ยงนั้นในพื้นที่ทดลองหรือนาร่องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการดังกล่าวเสียก่อน
เมื่อผ่ านการทดสอบแล้ ว (Validated) จึ งค่ อยนาออกใช้อ ย่างเป็ น ทางการต่อไป อย่างไรก็ ตาม วิ ธีการ
ประเมินความเสี่ยงนี้ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาเป็นประจาทุกระยะเวลาที่กาหนด
ในส่วนวิธีการกากับดูแลของผู้มีความเสี่ยงในระดับต่างๆนั้น PJI มีข้อมูลว่าในแต่ละท้องที่ที่มีการ
ใช้ระบบประเมินความเสี่ยงจะมีข้อแนะนาเกี่ ยวกับวิธีที่ควรใช้แตกต่างกันไป โดยส่วนมากจะเป็นการร่ว ม
ออกแบบ ร่วมให้ความเห็นในระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย แต่ในหลายท้องที่ยังไม่มีการตรวจสอบทางสถิติหรือ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าวิธีการกากับดูแลตามข้อแนะนานั้ นๆ ได้ผลจริงหรือไม่ อย่างไร แต่มี ข้อสังเกตว่า
ข้อแนะนาในการกาหนดวิธีกากับดูแลของสานักงานปล่อยชั่วคราวของเขตโคลัมเบียนั้นน่าจะได้รับการพิสูจน์
หรือตรวจสอบความมีประสิทธิภาพแล้ว เพราะสานักงานดังกล่าวมีแผนกวิจัยอยู่ซึ่งทาวิจัยอย่างเข้มข้น
มีข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ควรกล่าวถึงเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย PJI มีความเห็น
ว่าวิธีดังกล่าวควรสงวนไว้ใช้เฉพาะกรณีที่จาเป็นเท่านั้น เช่น ใช้กับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทาร้ายผู้เสียหายอีก ส่วนกรณีอื่นจาเป็นต้องระวังให้มาก เพราะเดิมเคยมี
การให้ปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันเกือบทุกคน แต่ปรากฏผลออกมาว่า
เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และยังส่งผลให้เกิดการผิดเงื่อนไขทางเทคนิค (Technical Violations) เป็น
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จานวนมาก (กล่าวคือ จาเลยมิได้จงใจผิดเงื่อนไข แต่การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้อุปกรณ์มีความซับซ้อน
และเป็นภาระเกินไป จาเลยขาดความพร้อมและความเข้าใจจึงทาให้เกิดการผิดเงื่อนไขทางเทคนิคขึ้น)
นอกจากนี้ หากมีการให้ปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดเงื่อนไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ย่อมไม่มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องเรียกประกันอีก เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการกากับดูแลตามระดับ
ความเสี่ยงที่มีการประเมินมาอยู่แล้ว ส่วนเงินนั้นได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยหลายชิ้นว่าไม่มีความเกี่ยวพันกับ
ความเสี่ยงแต่อย่างใด มิหนาซ้า การเรียกประกันควบคู่ไปด้วยยังก่อให้เกิดทัศนคติต่อต้านขึ้นในบรรดา
เจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราว โดยมองว่าเมื่อมีการเรียกประกันแล้ว โดยเฉพาะหากมีนายประกันอาชีพ
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เหตุใดเจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราวจึงต้องไปกากับดูแลมิให้จาเลยหนี ทั้งที่ควรเป็น
หน้าที่ของนายประกันอาชีพซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากการนี้ไปแล้วโดยตรง
๒. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยโดยทนายความจากสานักสนับสนุน
สิทธิในการต่อสู้คดีของจาเลย
สานักสนับสนุนสิทธิในการต่อสู้คดีของจาเลย (Public Defender Services Office) เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดของสานักงานศาลยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐ หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือ
จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งมีฐานะยากจนหรือไม่สามารถจัดหาทนายความได้เอง โดยหนึ่งใน
เงือ่ นไขในการแต่งตั้งทนายจากสานักนี้ให้คือผู้ต้องหาหรือจาเลยยืนยันว่าไม่มีเงินหรือทรัพย์สินจะจัดหา
ทนายความเองได้ ทนายความจากหน่วยงานดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างสูงในประสิทธิภาพ ความรู้
ความสามารถและถือว่าเป็นแนวหน้าในวงการทนายความของสหรัฐอเมริกา โดยทนายความจะได้รับการ
จัดสรรคดีตามรายชื่อและได้รับค่าตอบแทน (จากรัฐ) คิดเป็นรายชั่วโมง นอกจากในระดับสหพันธรัฐแล้ว ใน
หลายมลรัฐก็มีระบบสนับสนุนทนายความให้จาเลยโดยเป็นทนายสังกัดหน่วยงานรัฐเช่นกัน
ทนายความจากหน่วยงานแห่งนี้ยืนยันความจาเป็นที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องมีทนายความในช่วงต้น
ของการพิจ ารณาคดีใ ห้ เ ร็ ว ที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะเร็ ว ได้ โดยถ้า เป็ นไปได้ ท นายควรได้พ บผู้ ต้อ งหาก่ อ นเจ้ าหน้ า ที่
สานักงานปล่อยชั่วคราวสัมภาษณ์เพื่อทาการประเมินความเสี่ยงเสียด้วยซ้า แม้ในทางปฏิบัติโดยมากจะเกิดขึ้น
น้อยเพียงในบางรัฐ แต่อย่างน้อยในการไปศาลครั้งแรกของผู้ต้องหา ผู้ต้องหาจาต้องมีทนายแล้วในวันนั้น
เพราะหากผู้ต้องหามีทนายความตั้งแต่ในวันดังกล่าวซึ่งเป็นชั้นปล่อยชั่วคราว ทนายความสามารถทาหน้าที่
หักล้ างพยานหลั กฐานของพนักงานอัยการ หรือโต้แย้งความถูกต้องของรายงานการประเมินความเสี่ ยงที่
เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจัดทาขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น
และเพื่อประสิทธิภาพในการทาหน้าที่ของทนายความในชั้นปล่อยชั่วคราว ทนายควรรวบรวมข้อมูล
และประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นลูกความของตนด้วยตนเองผ่านเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงอื่นที่ปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นโดยหลายหน่วยงาน เช่น ในรัฐโคโลราโด มีการพัฒนาวิธีประเมินความเสี่ยง
ต่างหากชื่อ The Colorado Pretrial Assessment Tool (CPAT) โดยหน่วยงานเกี่ยวกับทนายอาสาอย่าง
Colorado Criminal Defense Institute, Colorado State Public Defender และ National
Association of Criminal Defense Lawyers ร่วมกันจัดทาคู่มือในชั้นปล่อยชั่วคราวสาหรับทนายจาเลยใน
รัฐโคโลราโด (The Colorado Bail Book) ขึ้นด้วย การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออิสระนี้นอกจากจะ
ช่วยให้ทนายสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานจากสานักงานปล่อยชั่วคราวแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในกรณีที่เขตอานาจศาลนั้นไม่มีสานักงานปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด และผู้พิพากษาไม่มีข้อมูลใดในการ
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สั่งว่าจะขังหรือให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งทนายสามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบการขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยได้
นอกจากนี้ ทนายความในหลายรัฐเริ่มรวมกลุ่มกันให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจาเลยแบบองค์
รวม (Holistic Advocacy) คือเป็นผู้ประสานระหว่างผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ต้องได้รับความช่วยเหลือหรือบาบัด
เป็นพิเศษ (ในด้านสุขภาพจิตหรือยาเสพติดหรือการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเป็นต้น) กับองค์กรที่รับบาบัดหรือ
แก้ปัญหาต่างๆนั้น (โดยผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องรับภาระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเอง) การให้ความช่วยเหลือใน
ลักษณะนี้เป็นประโยชน์มากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในท้องที่ที่ไม่มีสานักงานปล่อยชั่วคราวคอยกากับดูแลหรือ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยประเภทนี้ เพราะย่อมให้พลังในการต่อสู้ทั้งในชั้นปล่อยชั่วคราว ชั้น
สืบพยานหรือกระทั่งในการต่อรองคารับสารภาพ
ง. พัฒนาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบปล่อยชั่วคราว
๑. เครื่องมือประเมินความเสี่ยงสากล
ในปัจจุบัน กาลังมีความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีในการประเมินความเสี่ยงที่สามารถ
นาไปใช้ได้กับทุกท้องที่หรือเขตอานาจศาล (Universal Risk Assessment Tools) โดย The Laura and
John Arnold Foundation๖ ความพยายามดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจากคดีที่มีการปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ สานวน จากเขตอานาจศาล ๓๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ และ
ส่งผลเป็นเครื่องมือที่มีชื่อว่า The Public Safety Assessment-Court (PSA-Court) ซึ่งมีลักษณะพิเศษต่าง
ไปจากเครือ่ งมืออื่นๆ ตรงที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูล “พลวัต” ซึ่งจะได้จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยเท่านั้น (เช่น ที่อยู่หรือการทางาน) เพราะปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงนั้นมีแต่ข้อมูล “นิ่ง” ที่
ค้นหาและรวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยผู้วิจัยสรุปว่าข้อมูล “พลวัต” ไม่มีนัยสาคัญในการประเมิน
ความเสี่ยงเท่าใด ซึ่งหากเครื่องมือดังกล่าวได้รับการทดสอบและพิสูจน์ในความ “แม่นยา” ในหลายท้องที่ทั่ว
สหรัฐอเมริกาเมื่อใด ก็จะพร้อมให้มีการนาไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และผู้วิจัยคาดว่าเครื่องมือดังกล่าวน่าจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับท้องที่ซึ่งไม่เคยมีระบบประเมินความเสี่ยงและไม่มีบุคลากรหรืองบประมาณเพียง
พอที่จะรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกคน๗
๒. การกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้ว ยเหตุ ที่ การใช้ อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิก ส์ ใ นการปล่ อยชั่ ว คราวมีค่า ใช้จ่ ายค่ อนข้างสู งและต้ องมี
บุคลากรดูแลระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
การเดินทางให้ทันสมัยและประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนตัวอุปกรณ์และสายรัดข้อมือ
ข้อเท้า หรือเรียกว่า Smartphone Monitoring ในระบบนี้เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งเตือนวันนัด ตรวจสอบการ
เดินทาง รวมทั้งการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผ่านแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ (โดยเสียบอุปกรณ์
๖
๗

ดูรายละเอียดของมูลนิธิในเชิงอรรถที่ ๒
Pretrial Justice Institute, supra note 3, p.5.
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ตรวจวัดกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และส่งข้อมูลที่วัดได้ผ่านอินเตอร์เน็ต) ระบบนี้เปิดให้มีการสื่ อสารสองทางได้
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับจาเลยผู้ถูกกากับดูแล และหากมีข้อกังวลเรื่องการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ อาจเปลี่ยนจาก
อุปกรณ์โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์แบบที่สวมใส่ได้ เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ (Smartwatch) ที่มีกลไกปูองกันการถอด
ออก ซึ่งอุปกรณ์นี้จะไม่สะดุดตาจนก่อข้อสงสัยหรือรังเกียจจากบุคคลอื่นเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปกติ
อย่างกาไลข้อมือ ข้อเท้า
ขณะนี้ Smartphone Monitoring อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในศาลมลรัฐบางแห่ง และกาลัง
ทดลองในบางเขตอานาจศาลของสหพันธรัฐ จาเลยในระดับความเสี่ยงใดที่เหมาะกับการควบคุมด้วยระบบนี้ยัง
จาเป็นต้องมีการศึกษาต่อไป
๓. สานักงานปล่อยชั่วคราวกับมาตรการบาบัดฟื้นฟูแทนการพิพากษา
ปัจจุบัน ศาลเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าภาพในการดูแลจาเลยที่อาจได้รับการบาบัดแก้ไขพฤติกรรมได้
ผ่านกระบวนพิจารณาคดีพิเศษ (Problem-Solving Court/ Court-Involved Diversion/ Pretrial
Diversion) แทนที่ จ ะปล่ อ ยให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องพนั ก งานอั ย การตามกลไกเดิ ม ที่ ศ าลไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
(Traditional Diversion) หรือแทนที่จะเน้นไปที่ช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้ปรับตัวกับสังคมนอกเรือนจา (Reentry) เพียงอย่างเดียว โดยกระบวนการนี้เริ่มมีการจัดตั้งในศาลระดับมลรัฐมาเป็นเวลากว่า ๒๕ – ๓๐ ปี ส่วน
ในศาลระดับสหพันธรัฐเป็นเวลาประมาณ ๑๐ – ๑๒ ปี แล้ว
กระบวนพิจารณาคดีแบบพิเศษนี้รวมถึงศาลคดียาเสพติด (Drug Court) เปิดโอกาสให้ผู้กระทา
ความผิ ดครั้ งแรก ผู้ ก ระทาความผิ ดที่ยั งเป็นเด็ก/ เยาวชน หรือผู้ มีคุณสมบัติตามที่ กาหนด เข้ารับควา ม
ช่วยเหลือในการบาบัด ฟื้นฟู แก้ไขพฤติกรรม หรือแก้ไขปัญหาที่นาไปสู่อาชญากรรมนั้น โดยศาลจะเป็นผู้
ประสานให้มีการช่วยเหลือผ่านการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ซึ่งจาเลยผู้ผ่านกระบวนพิจารณานี้โดย
ประสบความสาเร็จย่อมจะไม่ได้รับการพิพากษาคดีให้มีประวัติติดตัว และเป็นการเบี่ยงเบนคดีออกไปจาก
กระบวนพิจารณาปกติ ในกระบวนการนี้ สานักงานปล่อยชั่วคราวจะมีหน้าที่ในการทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
จาเลยและคอยกากับดูแลความประพฤติหรือช่วยเหลือจาเลยในระหว่างอยู่ในโปรแกรมบาบัดฟื้นฟูตามคาสั่ง
ศาล ซึ่งเป็นหน้าที่คนละส่วนกับการประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว แต่ก็ ถือได้ว่าเป็น
บทบาทสาคัญในการปูองกันมิให้มีการคุมขังที่เกินความจาเป็นอันไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมไม่แพ้กัน
จ. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การปล่อยชั่วคราวโดยระบบประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลซึ่งมุ่งเน้นไปที่พฤติการณ์ความเสี่ยงของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ละคนนั้นทาให้ศาลไม่ต้องเรียกประกันและหลักประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินอีกต่อไป
วิธีนี้จึงเป็นธรรม มีประสิทธิภาพในการป้องกันการหลบหนีและการก่ออันตรายต่อสังคมมากกว่าการปล่อย
ชั่วคราวโดยยึดโยงกับทรัพย์สิน ทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดกว่าการขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างพิจารณา นอกจากนี้ยัง
เป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงดังตัวอย่างการดาเนินการของศาลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสหพันธรัฐในกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อพิจารณาว่าหลักสาคัญของการปล่อยชั่วคราวในระบบดังกล่าวคือ การประเมิ น ความเสี่ ย งของ
ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จาเลยเป็ น รายคนในการหลบหนี แ ละ/หรื อ การกระทาความผิ ด ซ้า การยุ่ ง เหยิ ง กั บ
พยานหลั ก ฐาน หรื อ ก่ อ ภยั น ตรายประการอื่ น ตลอดจนการมี ม าตรการกากั บ ดู แ ลภายหลั ง
ปล่ อ ยชั่ ว คราว การจะพั ฒ นาระบบดั ง กล่ า วขึ้ น ในประเทศไทยย่ อ ม จะประสบความท้าทายในทุก
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ขั้นตอน กล่าวคือ ในการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นภววิสัย จาเป็นที่ศาลต้องมีข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจาเลย
อย่างเพียงพอ และประเภทข้อมูลที่จะรวบรวมนั้น ต้องผ่านการวิจัยและพิสูจน์แล้วว่ามีความเกี่ยวพันโดยนัย
สาคัญกับความเสี่ยงข้างต้น จนถือได้ว่าเป็นปัจจัย ในการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังต้องมีการกาหนด
น้าหนักหรือความสาคัญของปัจจัยต่างๆ เพื่อการคานวณและจัดระดับชั้นความเสี่ยงอีกด้วย ซึ่งน้าหนักของแต่
ละปัจจัยก็จะทราบได้จากการวิจัยเช่นกัน โดยเมื่อศาลมีข้อมูลอันถือได้ว่าเป็นปัจจัยและทราบน้าหนักความ
เสี่ยงของแต่ละปัจจัยในกรณีของผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ละคนแล้ว ศาลย่อมจะทราบระดับความเสี่ยงของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นๆ ว่าสูงหรือต่าเพียงใด อันจะทาให้สามารถใช้ดุลพินิจสั่งคาร้องขอปล่อยชั่วคราว
และกาหนดเงื่อนไขกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงยิ่งขึ้น ที่สาคัญวิธีการ
ดังกล่าวยังมีความเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถอ้างอิงได้และน่าเชื่อถือกว่าการใช้ดุลพินิจตามอัตวิสัย
ในการวิจัยเพื่อตอบคาถามว่าข้อมูลใดถือเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงและปัจจัยดังกล่าวควรมี
น้าหนักความเสี่ยงเท่าใด จาเป็นที่ศาลต้องมี ฐานข้อมูลที่ใหญ่พอสมควรเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลย ทั้งที่เป็น
ผู้ต้องขัง ผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวและผู้ที่ผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ซึง่ แม้ปัจจุบันศาลจะยังไม่มีฐานข้อมูล
ในลักษณะดังกล่าว แต่การสร้างฐานข้อมูลนี้มิใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ และยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยหากแต่ละ
ศาลทาการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการใช้เทคโนโลยีทาให้ฐานข้อมูลของแต่ละศาลเชื่อมต่อกัน จน
ทุกศาลสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันได้ และยิ่งหากในอนาคตสามารถประสานขอเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ ก็จะยิ่งทาให้
ฐานข้อมูลมีความละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่ง ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อ การวิจัยเท่านั้น แต่ยังจะอานวยความสะดวก
อย่างยิ่งในการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อการประเมินความเสี่ยงที่สมบูรณ์และรวดเร็ว
หากศาลพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีในการประเมินและคานวณความเสี่ยงที่เป็นภววิสัยได้แล้ว ความท้า
ทายในลาดับถัดไปคือ ความรวดเร็วในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อนามา
ประเมินความเสี่ยงให้ทันการพิจารณาของศาล ซึ่งจากแนวทางปฏิบัติของศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พบว่าการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทาได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ต้องหา
และจาเลยตามแบบพิมพ์มาตรฐาน โดยผู้ต้องหาและจาเลยให้ความร่วมมืออย่างดี และเจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลได้ทันท่วงที ทั้งการประเมินความเสี่ยงยังใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถคานวณผลได้ทันทีเพียงแค่กรอกข้อมูล ดังนั้นหากในประเทศไทยมีการจัดทาฐานข้อมูล
ที่ครอบคลุมและเชื่อมต่อถึงกัน ดังกล่าวถึงแล้วข้างต้น อุปสรรคสาคัญในการประเมินความเสี่ ยงที่รวดเร็ว
ย่อมจะบรรเทาลงและหมดไปได้ในที่สุด
อีกแง่มุมหนึ่งที่ควรให้ความใส่ใจในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงคือบทบาทสาคัญของทนาย
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในชั้นปล่อยชั่วคราว ดังจะเห็นได้ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นั้น มีทนายให้
ความช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าจะแต่งตั้งเองหรือศาลแต่งตั้งให้ ตั้งแต่วันที่มาศาลครั้งแรกโดยศาลต้องพิจารณาใน
วันนั้นว่าจะปล่อยชั่วคราวหรือไม่ (อาจพอเทียบเคียงกับการฝากขังครั้งแรกในระบบของไทย ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ
ยื่นขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลในวันนั้น แต่กฎหมายมิได้กาหนดให้ศาลต้องแต่งตั้งทนายแก่ผู้ต้องหาที่ไม่มีและ
ต้องการทนายในชั้นดังกล่าว) ในการพิจารณาเรื่องปล่อยชั่วคราวนี้ นอกจากศาลแล้ว ทนายของผู้ต้องหายัง
ได้รับสาเนารายงานการประเมินความเสี่ยงและคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราวอีกด้วย โดย
ทนายสามารถโต้แย้งรายงานในส่วนที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ต้องหาได้ และอาจนาเสนอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่อาจช่วย
ให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว การนาระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้กับประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และ
คานึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยมากที่สุดจึงไม่อาจละเลยบทบาทสาคัญของทนายความไปได้
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ข้ อ ท้ า ทายส าคั ญ ยิ่ ง อี ก ประการคื อ การพั ฒ นาระบบก ากั บ ดู แ ลภายหลั ง การปล่ อ ยชั่ ว คราวที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการขาดมาตรการกากับดูแลที่เป็นรูปธรรมนี่เองเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้แนว
ปฏิบัติของศาลไทยในปัจจุบันไม่อาจมีความเชื่อมั่นจนปฏิเสธหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินได้ แต่แม้จะฟังยุ่งยาก
การพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นมาก็มิใช่เรื่องยากเข็ญเกินจะทาได้ เพราะมาตรการกากับดูแลจะเป็นเช่นไรย่อม
ขึ้ น กั บ ระดั บ ความเสี่ ย งและพฤติ ก ารณ์ ข องผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยแต่ ล ะคน โดยผลการศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้มีระดับความเสี่ยงต่าไม่จาเป็นต้องมีมาตรการกากับดูแลใดๆ นอกจากศาลแจ้งเตือนวัน
นัดให้เป็นระยะๆ และผู้มีความเสี่ยงในระดับสูงขึ้นมาอาจต้องเพิ่มมาตรการเช่นการให้มารายงานตัวเป็นประจา
ซึ่งประเทศไทยก็มีการให้ปล่อยโดยไม่มีประกัน เพียงแต่ให้สาบานตัว โดยเฉพาะในคดีที่ขึ้นศาลแขวง และการ
ให้ ร ายงานตัวเป็ น ระยะๆ ก็เป็ น มาตรการที่ใช้ควบคู่กับการปล่ อยชั่ว คราวในปัจจุบันอยู่แล้ ว หากจะต้อง
เพิ่มเติมบ้างก็คือการแจ้งเตือนวันนัดเป็นระยะๆ ที่ทางปฏิบัติในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เจ้าหน้าที่จะส่งคาแจ้งเตือน
วันนัดและผลของการไม่ไปศาลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยทราบก่อนวันนัดล่วงหน้า ไม่ว่าจะทางเอกสาร ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ทางโทรศัพท์หรือข้อความทางโทรศัพท์ อันจะเห็นได้ว่างานนี้โดยสาระก็ไม่
ต่างจากการแจ้งเตือนวันนัดแก่พยานที่ศาลไทยถือปฏิบัติอยู่แล้ว เท่าใด ทั้งหากมีวางระบบให้ใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารมากขึ้น การแจ้งเตือนนี้อาจทาโดยระบบอัตโนมัติก็ได้ซึ่งย่อมจะไม่เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่นัก ทั้งนี้
การแจ้ งเตื อนวัน นั ดและการให้ ค วามรู้ แก่ผู้ ต้ องหาหรือ จาเลยถึงผลร้ายของการไม่มาศาลตามกาหนด มี
การศึกษาในสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการลดอัตราผู้ไม่มาศาล เพราะ
สาเหตุต้นๆของการไม่มาศาลมักมาจากการลืมวันนัดหรือไม่ใส่ใจในการมาศาล หาใช่การจงใจหลบหนีไม่ และ
ด้วยเหตุนี้ นอกจากการแจ้งเตื อนวันนัด ศาลชั้นต้นแห่งเขตโคลัมเบียยังมีมาตรการให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยพบ
เจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราวในทันทีหลังปล่อยตัวเพื่อเข้ารับการ “ปฐมนิเทศ” เกี่ยวกับความสาคัญใน
การมาศาลด้วย อันมีผลสาคัญที่ทาให้ผู้ไม่มาศาลตามนัดมีน้อยมาก
สาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีระดับความเสี่ยงสูง หรือมีพฤติการณ์จาเป็นที่ต้องจากัดหรือตรวจสอบ
สถานที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้เสียหาย พยานหรือสังคม ปัจจุบันกฎหมายเปิดโอกาสให้ศาลมีคาสั่ง
ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งศาลยุติธรรมกาลังอยู่ในระหว่างวางระบบและทดลองใช้ โดยหากยึดถือตาม
ประสบการณ์และข้อสังเกตของศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แล้ว จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์มีกรณีให้ใช้
เพียงจากัด ซึ่งแม้หากเล็งผลเลิศอาจต้องมีบุคลากรคอยติดตาม ๒๔ ชั่วโมง แต่ก็มิใช่ว่าบุคลากรและภาระงาน
ที่ต้องเพิ่มขึ้นจะมีจานวนมากมายมหาศาลแต่อย่างใด
นอกจากนี้ สาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ ควรได้รับความช่วยเหลือพิเศษหรือรับการบาบัดรักษาใน
ระหว่างปล่อยชั่วคราว เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต หรือผู้มีปัญหาทางพฤติกรรมอื่นๆ หาก
ผู้ต้องหาหรือจาเลยยินยอม ศาลยุติธรรมสามารถต่อยอดมาตรการ “คลินิกจิตสังคม” ที่นาร่องโดยศาลอาญา
ธนบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดปทุมธานีและศาลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศาลกับ
หน่วยงานพันธมิตรในการให้คาปรึกษาผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างปล่อยชั่วคราวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้มีแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมและป้องกั นการกระทาความผิดซ้า ๘ และแนวคิดนี้ยังคล้ายคลึงกับใน
๘

ดู “เปิดโครงการคลินิกจิตสังคม เยียวยาผู้ต้องหายาเสพติด-รุนแรงครอบครัวคืนสู่สังคม,” ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗, ผู้จัดการ online ที่
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000033158 (สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙); และ “ศาลจังหวัด
ปทุมธานีเปิดคลินิกให้คาปรึกษาด้านจิตสังคม,” ที่เว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี
http://www2.pathumthani.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=358:121157&catid=9&Itemid=231 (สืบค้น
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙).

๒๕

คดีเด็กและเยาวชนที่มีการจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน
และครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๓ วรรคท้าย ดังนั้นโดยแนวคิดและวิธีปฏิบัติ นี่
ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว และความสาเร็จย่อมขึ้นอยู่กับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประสานงานที่ดี บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและงบประมาณที่เพียงพอเป็นสาคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น ความท้าทายสาคัญที่หากข้ามผ่านได้ย่อมจะป้องกันการหลบหนีอย่างได้ผลยิ่งคือ การ
ติ ด ตามจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ ห ลบหนี ห รื อ ผิ ด เงื่ อ นไขในการปล่ อ ยชั่ ว คราวอย่ า งรวดเร็ ว เพราะ
ประสบการณ์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. บ่งชี้ว่า สาเหตุห นึ่งที่ทาให้ ผู้ต้องหาหรือจาเลยส่วนใหญ่ไม่คิดหลบหนี
เพราะเป็ น ที่ทราบกัน ทั่ ว ไปว่าแม้จ ะหลบหนี แต่ก็ไม่อาจหนีพ้นไปได้ ด้ว ยเจ้าพนั กงานตารวจมีเครื่องไม้
เครื่องมือและประสิทธิภาพสูงมากในการจับบุคคลตามหมายจับของศาล ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
ระบบการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับของประเทศไทย ซึ่งอาจทาได้โดยการประสานความร่วมมือกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือการตั้งหน่วยงานตารวจศาลในทานองเดียวกับ Court Marshal ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยให้สังกัดศาลยุติธรรมเป็นการเฉพาะ
และท้ายที่สุดนี้ ทางออกยังมีสาหรับการปล่อยชั่วคราวภายใต้ข้อจากัดในปัจจุบันซึ่งยัง ไม่มีระบบ
ประเมิน ความเสี่ ย งและกากับ ดูแลให้ ใช้ ด้ว ยแม้ว่าศาลอาจจาเป็นต้องเรียกประกั นและหลั กประกันเป็ น
ทรัพย์สินอยู่ แต่ศาลยังพอมีช่องทางให้สามารถใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมกับพฤติการณ์ความเสี่ยงและบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นของผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ ย ากจนได้ โดยอาศั ย ข้ อ บั ง คั บ ของประธานศาลฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว
พ.ศ.๒๕๔๘๙
ทั้งนี้ ข้อบังคับข้างต้นเปิดช่องทางให้ศาลใช้ดุลพินิจปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีประกัน กาหนด
วงเงินประกันให้ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ และเรียกให้วางหลักประกันต่อศาลเพียงร้อยละยี่สิบจากจานวนวงเงิน
ประกันที่ศาลกาหนด หากกรณีเข้าเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ (ข้อบังคับฯ ข้อ ๕ ข้อ ๗ และข้อ ๘) ส่วนระเบียบ
ดั ง กล่ า วเปิ ด โอกาสให้ผู้ ต้ อ งหาหรื อจ าเลยน าเสนอข้ อมู ล หรื อข้ อเท็จ จริ ง ที่อ าจเป็ น ประโยชน์ต่ อการ
พิจารณาปล่อยชั่วคราว ตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบฯ และศาลอาจสั่งให้เจ้าพนักงานศาลช่วยเหลือ ให้
คาแนะนาแก่ผู้ต้ องหาหรื อจ าเลยในการน าเสนอข้อมูลข้า งต้น รวมทั้งให้จัดทารายงานหรือความเห็น
ประกอบการสั่งคาร้องของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ด้วยก็
ได้ (ระเบียบฯ ข้อ ๓) โดยแบบพิมพ์ท้ายระเบียบฯ นั้น มีความละเอียดมากและอาจนามาต่อยอดเป็น แบบ
พิมพ์ในการสัมภาษณ์ผู้ต้องหาหรือจาเลยในการรวบรวมเพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากศาลใช้ประโยชน์ จาก
แบบพิมพ์ดังกล่าวมากขึ้น ในปัจ จุบั น ย่อมจะทาให้ศาลมีข้อมูลมากขึ้นในการสั่ งปล่อยชั่วคราวและการใช้
ดุลพินิจตามแนวทางของข้อบังคับฯ ง่ายขึ้น และหากแต่ละศาลริเริ่มการทาระบบฐานข้อมูลของตนเองไป
พร้อมกับวางระบบแจ้งเตือนวันนัดไปเลยในระหว่างนี้ ก็ยิ่งน่าจะช่วยทุเลาปั ญหาในการปล่อยชั่วคราวไปได้
มากโดยไม่จาต้องรอจนกว่ามีการวางระบบประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลแล้วเสร็จแต่อย่างใด
๙

สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งสองฉบับได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรมที่

http://www.library.coj.go.th/rabieb/show.php?Idmain=15&&Title=%BB%C5%E8%CD%C2%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
&&page= (สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘).

๒๖

แน่นอนว่า ทางออกตามช่องทางข้างต้นเป็นเพียงมาตรการขัดตาทัพในระหว่างที่ต้องมีการพัฒนา
ระบบประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการชั่วคราวหรือถาวร สิ่ง
สาคัญที่จะทาให้การปล่อยชั่วคราวถอยห่างจากทรัพย์สินและดูที่ความเสี่ยงเป็นรายบุคคลมากขึ้นคือ ทัศนคติ
ทั้งของผู้พิพากษาและสังคมโดยทั่วไปว่าการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ยึดโยงกับทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่พึงกระทา ทั้ง
ยังทาได้จริง คณะผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ และยืนยันแก่ผู้ที่ใฝุหาความ
เปลี่ยนแปลงในระบบปล่อยชั่วคราวของไทยว่า ปัญหาที่มีอยู่แก้ไขได้ ระบบสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ และ
อุปสรรคต่างๆสามารถเอาชนะได้ โดยเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่ง
พิสูจน์แล้วว่าอุดมคติเป็นจริงได้นั่นเอง./

