โครงการประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวคืออะไร?
และเพราะเหตุใดการปล่อยชั่วคราวในระบบใหม่จึงไม่เรียกหลักประกัน?
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐ มานี้ ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวคราวของสานักงานศาลยุติธรรมอาจจะคุ้นเคยกับคา
ว่า “โครงการประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว” ซึ่งเป็นชื่อโครงการทดลองในบางศาล
ที่สานักงานศาลยุติธรรมให้ความสาคัญและเร่งสื่อสารกับบุคลากรทั้งในและนอกองค์กรอยู่ในขณะนี้ โครงการ
ดังกล่าวเป็นการทดลองการปล่อยชั่วคราวที่จะนาวิธีการประเมินความเสี่ยงก่อนปล่อยและมีมาตรการกากับ
ดูแลหลังปล่อยที่ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงมาใช้แทนการเรียกหลักประกันตามแบบปกติ จนทาให้
โครงการนี้เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งที่ลาลองกว่าแต่น่าจะเข้าใจง่ายกว่าว่า “โครงการปล่อยฟรีไม่มีประกัน”
เนื่องจากแนวคิดการให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่เรียกหลักประกันเป็นแนวคิดที่แตกต่างเป็นอย่างมากจาก
วิธีปฏิบัติที่เราคุ้นเคยอยู่เป็นเวลานาน สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ซึ่งทาการศึกษาวิจัยประเด็นนี้อย่าง
แข็งขันตลอดจนกาลังดาเนินการทดลองในบางศาลไปบ้างแล้ว จึงใคร่ขออธิบายความเป็นมา เหตุผล การ
ดาเนินงานและเป้าหมายสูงสุดของโครงการคือ การขจัดเงินออกไปจากระบบการปล่อยชั่วคราวของศาล
ให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งดังนี้:
ทาไมการปล่อยชั่วคราวแต่เดิมมาถึงเรียกหลักประกันเป็นส่วนใหญ่?
เพราะผู้พิพากษาไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่จะทาให้พอประเมินได้ว่าเมื่อปล่อย
ชั่วคราวไปแล้ว ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะหลบหนี หรือจะกระทาผิดซ้าหรือก่ออันตรายประการอื่นหรือไม่ โดยใน
การนาตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังหรือฟ้องนั้น ในคาร้องขอยื่นฝากขังของเจ้าพนักงานตารวจหรือคาฟ้องของ
พนักงานอัยการมักมีข้อมูลเพียงพฤติการณ์การจับและข้อหา ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเพียงข้อมูลฝ่ายเดียวของ
ตารวจ ในขณะที่หลักกฎหมายให้ถือว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบจนกว่าศาลจะตัดสินว่าผิด แม้
หากมีคาคัดค้านการยื่นขอปล่อยชั่วคราว ก็มักระบุเหตุผลสั้นๆว่าเพราะคดีมีอัตราโทษหนัก เกรงว่าจะหลบหนี
ซึ่งก็มิใช่ข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ศาลทราบเองได้ นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังถูกบีบด้วยเวลาที่ต้องเร่งสั่งคา
ร้องขอปล่อยชั่วคราวเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ที่อาจได้รับการปล่อยชั่วคราวที่จะได้รับกลับบ้านในวันนั้น
ทั้งรัฐยังขาดกลไกในการติดตามกากับดูแลความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจาเลยหลังปล่อยชั่วคราว เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าเมื่อปล่อยไปแล้วจะไม่หลบหนีและจะไม่ก่อภัยอันตรายแก่สังคม และการติดตามจับกุมผู้หลบหนีใน
ระหว่างปล่อยชั่วคราวก็ยังน้อยอยู่มากด้วยข้อจากัดต่างๆที่ทางตารวจต้องเผชิญ ด้วยปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ทา
ให้ผู้พิพากษาต้องหากรอบคิดที่สะดวกและง่ายที่สุดในการสั่งเพื่ออานวยให้ตรงกับหลักสากลที่ว่าพึงปล่อยเป็น
หลัก ไม่ปล่อยเป็นข้อยกเว้น ซึ่งก็คือการเรียกหลักประกัน โดยอาศัยสามัญสานึกง่ายๆว่าคงไม่มีใครอยาก
สูญเสียทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นามาวางเป็นหลักประกัน
และเพราะเหตุนั้นการมาศาลและไม่ก่ออันตรายประการอื่นจึงพอรับประกันได้ หรือเป็นที่อุ่นใจได้

๑

ทว่า การปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันมีข้อบกพร่องอย่างไร และเหตุใดจึงต้องนามาสู่ระบบใหม่
“ปล่อยฟรี ไม่มีประกัน”?
๑. การเรียกหลักประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยและคนจน
และก่อให้เกิดสถานการณ์ “ขังคนที่ไม่ควรถูกขัง และปล่อยคนที่ไม่ควรถูกปล่อย”
เมื่อการปล่อยชั่วคราวอิงหลักประกันเป็นสาคัญ ผู้ต้องหาหรือจาเลยทีม่ ีพฤติการณ์การจับใกล้เคียง
กันและมีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน แต่คนที่มีหลักประกันจะได้รับการปล่อยตัว ในขณะที่อีกคนหนึ่งต้องถูก
ขังไว้เพียงเพราะไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอ โดยในต่างประเทศมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าการเรียกหลักประกัน
ส่งผลให้มีคนจานวนมากต้องถูกขังเพราะไม่มีทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน ส่วนในประเทศไทยนั้นมีข้อมูล
ว่ามีผู้ถูกขังระหว่างพิจารณาต่อปีประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งแม้จะยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุ
หลักที่บุคคลจานวนมากขนาดนี้ต้องถูกขังเป็นเพราะความยากจนหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาว่าคงไม่มีวิญญูชน
ผู้ใดอยากสูญเสียอิสรภาพ และกรณีเป็นที่ทราบทั่วไปว่าแนวปฏิบัติของศาลส่วนใหญ่มักปล่อยโดยเรียก
หลักประกัน ตลอดจนในหลายศาลก็มีการประกาศวงเงินประกันตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาชนทราบ จึงมี
ความเป็นไปได้สูงว่าผู้ต้องขังจานวนมากไม่ยื่นขอประกันตัวตั้งแต่แรกเพราะทราบดีว่าไม่มีหลักประกันเพียงพอ
และเมื่อไม่ยื่นคาขอเสียแล้วก็เท่ากับปิดโอกาสในการได้รับการปล่อยชั่วคราวไปโดยเด็ดขาด การศึกษาใน
เบื้องต้นของสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์จากการสอบถามกลุ่มผู้ต้องขังที่ศาลอาญาในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก็ยืนยันข้อสมมติฐานนี้เช่นกัน
ดังนั้นจึงอาจพอกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีคนจานวนมากต้องถูกขังเพราะไม่มี
ทรัพย์สินประกันตัว ทั้งที่หากประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคลแล้ว อาจมีคนจานวนมากที่ควรได้รับการปล่อย
ชั่วคราวเพราะมีความเสี่ยงต่ามากจนไม่มีเหตุควรขังไว้เพราะเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่ออันตรายประการอื่น
เป็น “การขังคนที่ไม่ควรถูกขัง” และในขณะเดียวกันบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมาก แต่หากมีหลักประกันแล้วจะ
ได้รับการปล่อย ก็เป็น “การปล่อยคนที่ไม่ควรถูกปล่อย” อันย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาในการหลบหนีหรือก่อ
เหตุร้ายตามมา ดังที่ผู้พิพากษาผู้สั่งประกันหลายท่านเองน่าจะเคยพบว่าแม้จะปล่อยโดยเรียกหลักประกันไม่ว่า
จะมากน้อยเพียงใด หรือไม่ว่าหลักประกันนั้นจะเป็นของญาติสนิทหรือของนายประกันอาชีพ ก็ยังมีการ
หลบหนีหรือกระทาผิดซ้าในระหว่างปล่อยชั่วคราวอยู่ดี
๒. การต้องถูกคุมขังในเรือนจาแม้ในระหว่างพิจารณาและแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพจิตใจ และการดารงชีวิตอยู่ของผู้ถูกคุมขังโดยเฉพาะผู้ยากไร้ที่ทางานหา
เช้ากินค่าและเป็นเสาหลักของครอบครัว การถูกคุมขังย่อมทาให้เสียเปรียบในการต่อสู้คดีอีกด้วย เพราะไม่
อาจออกไปเสาะแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีได้โดยสะดวกเหมือนอยู่นอกเรือนจา มิพักต้องพูดถึง
กาลังใจที่ด้อยกว่ากันอย่างแน่นอน มีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าการต้องถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาส่งผล
ให้คนยอมรับสารภาพมากขึ้นทั้งที่มิได้กระทาผิด เพียงเพราะต้องการให้คดียุติและจะได้กลับบ้าน ทั้งยัง
ก่อให้เกิดผลร้ายอีกประการคือหากแม้จะปฏิเสธ แต่ด้วยการต่อสู้คดีที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็ทาให้จาเลยมักถูก
ตัดสินว่ากระทาผิดและต้องโทษจาคุกนานกว่าที่ควรหากได้รับอิสรภาพตั้งแต่ต้นเพื่อมาเตรียมการสู้คดี
๒

๓. การเรียกหลักประกันเป็นหลักเป็นที่มาของธุรกิจที่หากินกับความเดือดร้อนของคนคือ ธุรกิจ
“นายประกันอาชีพ” ผู้รับว่าจะวางทรัพย์สินของตนเป็นหลักประกันให้ แลกกับการที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหรือ
ญาติชาระ “ค่าธรรมเนียม”ที่จะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะมาศาลทุกนัดและไม่เคยผิดเงื่อนไข
ของศาลก็ตาม และในการพิจารณาว่าจะรับวางประกันให้หรือไม่ นายประกันอาชีพก็ต้องพิจารณาความเสี่ยง
ของผู้ต้องหาหรือจาเลยเองอยู่แล้ว หากมีความเสี่ยงสูงขึ้นมา ก็อาจเรียกร้องให้มีการวางหลักประกันหรือหาคน
มาค้าประกันให้ก่อน ซึ่งเท่ากับว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ยากจนก็ยังคงได้รับการปฏิบัติที่ต่างกันเพียงเพราะเงิน
หรือทรัพย์สินอยู่ดี และแม้ว่าปัจจุบันมีกองทุนยุติธรรมคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินประกันของคนจน และมี
บริษัทประกันอิสรภาพที่มีเกณฑ์กาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไว้ชัดเจน แต่ก็ยังมิใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
เพราะทั้งหมดทั้งสิ้นต้นเหตุคือการยังคงเรียกประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สิน หากขจัดการเรียกทรัพย์สินเป็น
หลักประกันไปได้ทั้งหมด ธุรกิจนายประกันอาชีพก็จะไม่อาจอยู่ได้โดยสภาพ
๔. การปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันก่อให้เกิดต้นทุนแก่ภาครัฐมหาศาล โดยในประเทศไทย
เองพบว่ามีผู้ถูกขังในระหว่างปล่อยชั่วคราวถึงประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ คน และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้ถูกขังประมาณ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี โดยหากคานวณค่าเสียโอกาสหากปล่อยบุคคล
เหล่านี้ออกไปประกอบอาชีพและหาเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งน่าจะมีประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึง
๙๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ต้นทุนในการขังคนไว้ระหว่างพิจารณาย่อมมีมากถึงประมาณ ๘ พันล้านบาท และ
แม้จะปล่อยโดยให้เรียกหลักประกันได้ แต่หากมีการหลบหนี ก็จาต้องมีการบังคับหลักประกันซึ่งสามารถ
ประมาณการคร่าวๆได้ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ ๑๘ ล้านบาท และในปัจจุบันนี้มีหลักทรัพย์ที่ค้าง
บังคับคดีอยู่มากถึง ๔,๕๐๐ ล้านบาท นับว่าเป็นภาระงานที่หนักหน่วงมากสาหรับสานักงานศาลยุติธรรม ทั้งที่
การปล่อยชั่วคราวนั้น ศาลมิได้ต้องการเม็ดเงินจากการบังคับคดีหลักประกันแม้แต่น้อย หากแต่ต้องการ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยให้มาศาลตามนัด และป้องกันมิให้เกิดอันตรายขึ้นอีกจากการปล่อยบุคคลอันตรายกลับเข้า
สู่สังคมต่างหาก
สถานการณ์เหล่านี้นามาสู่การใคร่ครวญแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เมื่อต้นเหตุเกิดจากการที่ผู้พิพากษาไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยอย่างเพียงพอ ไม่มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้อ้างอิงได้
ในการสั่งปล่อยหรือไม่ปล่อย ไม่มีมาตรการกากับดูแลสนับสนุนหลังการปล่อย และประสิทธิภาพในการติดตาม
จับกุมยังไม่มากเท่าที่ควร กรณีจงึ ควรแก้ต้นเหตุด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องหาหรือจาเลยแล้ว
นามาประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการและผ่านการทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้ว จากนั้นจึงออกแบบ
มาตรการกากับดูแลที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมผู้หลบหนีตาม
หมายจับ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว หรือเรียกให้เข้าใจ
ง่ายๆว่า “การปล่อยฟรีไม่มีประกัน” ที่กาลังนาร่องอยู่ใน ๕ ศาลในขณะนี้คือ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาล
จังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดจันทบุรีและศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
การปล่อยฟรีไม่มีประกันดาเนินการอย่างไร?

๓

ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกที่กาหนด (ในการทดลองระยะแรกเริ่มต้นที่โทษจาคุกไม่เกิน ๕ ปี ส่วนการ
ทดลองระยะต่อไปจะใช้กับโทษจาคุกที่สูงกว่า ๕ ปี โดยอาจค่อยทยอยขยายผลไปเป็นลาดับขั้นบันได เช่น โทษ
จาคุกสูงกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี จากนั้นจึงเป็นโทษจาคุกสูงกว่า ๑๐ ปี เป็นต้น) และศาลพิจารณาข้อมูล
ส่วนตัวและประวัติที่ผ่านมาของผู้ต้องหาหรือจาเลยตลอดจนความเสี่ยงที่ประเมินแล้ว เห็นว่า ไม่มีความเสี่ยง
หรือมีความเสี่ยงน้อยที่จะหลบหนีหรือกระทาความผิดอื่นในระหว่างปล่อย ศาลชั้นต้นอาจให้ปล่อยชั่วคราว
โดยไม่ต้องทาสัญญาประกันและไม่เรียกหลักประกัน แต่ผู้ต้องหาหรือจาเลยอาจต้องสาบานต่อศาล และอาจ
ต้องทาตามเงื่อนไขต่างๆที่ศาลกาหนดเพื่อกากับดูแลให้มาศาลตามนัดและไม่กระทาความผิดอื่น โดยศาลจะมี
มาตรการและเจ้าหน้าที่กากับดูแลตลอดระยะเวลาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคือใครบ้าง?
๑. ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษหนักที่สุดคือโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินขอบเขตของการทดลองในระยะ
นั้น (เช่นโทษจาคุกไม่เกิน ๕ ปี สาหรับการทดลองระยะแรก)
๒. ผู้ต้องหาที่ถูกพาตัวมาศาลเพื่อขอฝากขังครั้งแรกหรือจาเลยที่ถูกพาตัวมาฟ้องโดยไม่เคยผ่านการ
ฝากขังมาก่อน
๓. ผู้ที่ให้ความยินยอมต่อศาลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่สาคัญและจาเป็นต่อการพิจารณาความเสี่ยง
ในการหลบหนีและกระทาความผิดอื่น
ศาลให้ปล่อยโดยไม่มีประกันโดยดูจากอะไร?
ศาลจะพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัวและประวัติที่เกี่ยวกับคดีที่ผ่านมาของผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยเป็น
ข้อมูลส่วนที่สาคัญและจาเป็นในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ต้องหาหรือจาเลยว่าหากปล่อยตัวไปแล้วจะ
ปฏิบัติตามคาสั่งศาล โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากการสอบถามผู้ต้องหาหรือจาเลย และศาลจะตรวจสอบยืนยัน
ข้อมูลนั้นจากบุคคลที่เชื่อถือได้และฐานข้อมูลของรัฐ จากนั้นจึงทาการประเมินความเสี่ยงจากการคานวณทาง
สถิติและวิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์ออกมาเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก อย่างไรก็
ตาม ศาลยังมีอานาจที่จะสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงนั้นด้วยการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้อีกจาก
ผู้เกี่ยวข้องทั้งตารวจ อัยการ ผู้ต้องหาหรือจาเลย ทนายของผู้ต้องหาหรือจาเลย และเจ้าหน้าที่ประเมินความ
เสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด และเมื่อศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยมี
ความเสี่ยงในระดับใด ศาลก็อาจปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยโดยกาหนดเงื่อนไขกากับดูแลที่เข้มงวดต่างกันไป
ตามระดับความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงต่า – ต่ามาก : ศาลอาจให้ปล่อยโดยเพียงให้สาบานตัวว่าจะมาศาลและไม่ทาผิดกฎหมาย
หรือให้มารายงานตัวต่อศาลตามวันเวลาที่กาหนด
ความเสี่ยงปานกลาง – สูง : ศาลอาจให้มารายงานตัวต่อศาลหรือให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย
๔

ความเสี่ยงสูงมาก : ศาลอาจให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัว หรือหาก
ศาลเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมากถึงขั้นไม่อาจวางใจว่าหากปล่อยแล้วจะไม่หลบหนีหรือก่อภัยต่อสังคม ศาลก็จะ
สั่งให้ขังไว้ โดยไม่คานึงว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยมีเงินมาวางประกันจานวนเท่าใด
ข้อพึงปฏิบัติหลังศาลให้ปล่อยโดยไม่มีประกัน
๑. ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องเข้ารับการ “ปฐมนิเทศ” คือเข้ารับฟังการอธิบายคาสั่งและเงื่อนไขของศาล
โดยละเอียดก่อนออกจากศาล
๒. ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด การผิดเงื่อนไขแม้เพียงข้อ
หนึ่งข้อใดอาจถือเป็นเหตุให้ศาลยกเลิกคาสั่งและออกหมายจับผู้ต้องหาหรือจาเลยมาขังไว้ตลอดการ
พิจารณาได้
๓. หากผู้ต้องหาหรือจาเลยมีข้อสงสัยใดควรรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอคาอธิบายหรือคาแนะนา
ในทันที
ข้อพึงปฏิบัติทั้ง ๓ ข้อนี้อาจจาง่ายๆได้ว่า
เข้าใจเงื่อนไข ใส่ใจวันนัด
ไม่ขัดคาสั่งศาล รายงานตัวตามกาหนด
การให้ความช่วยเหลือพิเศษหลังปล่อยชั่วคราว
ในบางศาลอาจเรียกมาตรการนี้ว่า “คลินิกจิตสังคม” คือการที่ศาลจัดผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยามา
ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด สุขภาพจิตหรือทัศนคติการดารงชีวิต
บางประการ เพื่อช่วยให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยบรรเทาปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ศาลที่ให้ปล่อยชั่วคราวได้ และมีการนาร่องมาแล้วที่ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลจังหวัดตลิ่งชัน ซึ่งจากการนาร่องมานานถึง ๘ ปีที่ศาลอาญาธนบุรีพบว่า ผู้เข้า
รับการบาบัดในคลินิกจิตสังคมส่วนใหญ่มีการปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น มีการกระทาผิดซ้า
เป็นส่วนน้อยมาก นอกจากนี้เมื่อดูสถิติย้อนหลังไป ๓ ปีพบว่า ไม่มีการหลบหนีระหว่างปล่อยชั่วคราวแม้สัก
รายเดียว อันเป็นการยิ่งกว่าพิสูจน์ถึงความสาเร็จและประสิทธิภาพของมาตรการนี้ในการป้องกันการหลบหนี
การกระทาความผิดซ้าหรือก่ออันตรายต่อสังคม ทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ประสบ
ปัญหาชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลาวิกฤติหลังถูกจับที่มีแต่ศาลเท่านั้นจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือได้ อันอาจกล่าวได้ว่าศาลยุติธรรมอานวยความยุติธรรมในเชิงรุกอย่างแท้จริง สอดคล้องกับกระแส
โลกที่เรียกร้องให้ศาลมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเยียวยาสังคมยิ่งกว่าก่อน
ควรทาอย่างไร หากถูกจับหรือมีคนรู้จักถูกจับและอยากเข้าโครงการปล่อยฟรีไม่มีประกัน?
๕

หากข้อหาในคดีที่มีการจับกุมอยู่ในขอบเขตของโครงการนี้ และผู้ต้องหาหรือจาเลยประสงค์จะเข้า
โครงการ ให้รีบติดต่อญาติ เพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
ศาลโดยเร็ว
๑. หลักฐานยืนยันประวัติส่วนตัวเช่น สาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
๒. หลักฐานยืนยันประวัติการศึกษาขั้นสูงสุด
๓. หลักฐานการยืนยันอาชีพและการจ้างงาน
๔. ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้ของบุคคลที่รู้จักผู้ต้องหาหรือจาเลยดี ๓ คน ตลอดจน
ผู้นาชุมชนเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานันแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยอาศัย
๕. ถ้าเป็นไปได้ ควรเตรียมคารับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่ในชุมชนที่รู้จักผู้ต้องหาหรือจาเลยดีไป
ด้วย
การปล่อยชั่วคราวในระบบใหม่ที่ไม่ใช้หลักประกันมีข้อดีกว่าระบบปัจจุบันอย่างไร?
๑. ระบบใหม่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเนื่องจาก
การเรียกหลักประกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า “คุกจะไม่มีไว้ขังเฉพาะคนจนอีกต่อไป”
เหตุผลหลักที่ทาให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้อานาจศาลสั่งปล่อย
ชั่วคราวโดยกาหนดเงื่อนไขหรือให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามหรือจากัดสถานที่อยู่ได้นั้น เป็นไป
เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของศาลในการไม่เรียกหลักประกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่างผู้มีฐานะและผู้
ไม่มีฐานะ อันแสดงให้เห็นกรอบคิดใหม่ของศาลและรัฐบาลที่ตระหนักถึงปัญหาของการเรียกหลักประกันใน
การปล่อยชั่วคราว ซึ่งนาไปสู่คาพูดที่ว่า “คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจน” ระบบใหม่ที่นาการประเมินความเสี่ยง
และกากับดูแลมาใช้แทนการเรียกหลักประกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งรับรองกรอบคิดของ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน – Sustainable Development Goals “SDGs”) ที่
มีเป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและลดความเหลื่อมล้า ซึ่งมีการวิจัยในระดับนานาชาติยืนยันผล
แล้วว่าความเหลื่อมล้าที่ถ่างกว้างในสังคมเป็นผลให้หลักนิติธรรมถูกกัดกร่อน และยังส่งผลกระทบในทาง
ร้ายต่อความปลอดภัยในสังคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกายืนยันว่า การปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันนั้นสร้างแรงกดดันต่อผู้
ยากจนที่ไม่มีเงินกระทั่งจะไปเช่าหลักประกันจากนายประกันอาชีพให้ต้องรับสารภาพไปเสียเพียงเพราะ
ต้องการจะรีบกลับบ้าน (แต่ในหลายกรณีคารับสารภาพนั้นกลับทาให้พวกเขาไม่ได้กลับบ้านอย่างที่หวังไป
หลายปี) โดยที่หลายคนเป็นผู้ทางานหาเช้ากินค่าที่เป็นเสาหลักของครอบครัว บางคนมีปัญหาเรื่องที่พักใน
สถานสงเคราะห์ที่ต้องกลับไปพักทุกคืนมิเช่นนั้นที่พักจะหลุดมือไป การปล่อยโดยเรียกหลักประกันจึง
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ยากจนอย่างรุนแรง แต่ระบบใหม่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหานี้อีกต่อไป
๖

๒. ระบบใหม่ผ่านการวิจัยทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์และได้รับการพิสูจน์ในต่างประเทศเป็น
เวลาหลายสิบปีแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการเรียกหลักประกันในการป้องกันการหลบหนีและก่อ
เหตุร้ายหลังปล่อย ทั้งยังทาให้ปล่อยผู้ที่แต่เดิมอาจต้องถูกขังเพราะความยากจนได้เป็นจานวนมาก
ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมของความสาเร็จในระบบใหม่คือศาลในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายอย่างในกรุง
วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และศาลในระบบสหพันธรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางทั้ง ๙๔ แห่งทั่ว
ประเทศที่สามารถปล่อยคนได้มากถึงร้อยละ ๙๐ ของผู้ที่ถูกจับมาทั้งหมด และศาลปล่อยทุกคนโดยไม่เรียก
หลักประกัน อีกทั้งในบรรดาผู้ที่ถูกปล่อยทั้งหมดมีถึงร้อยละ ๙๐ ที่มาศาลตามนัดและไม่ก่อเหตุร้ายใน
ระหว่างปล่อยชั่วคราว อันเป็นสถิติที่ดีกว่าการปล่อยโดยเรียกหลักประกันมาก
ผู้พิพากษาที่ร่วมบุกเบิกระบบใหม่ในสหรัฐอเมริกานี้ยืนยันกับผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรมไทย
ว่า ปัจจัยที่ทาให้ระบบใหม่ประสบความสาเร็จนี้สามารถทาได้ทุกแห่งทั่วโลกและมี ๓ ข้อต่อไปนี้:
(๑) ระบบประเมินความเสี่ยงที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และมีการประเมิน
ข้อมูลความเสี่ยงตามหลักวิชาการและเป็นวิทยาศาสตร์
(๒) มีมาตรการกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวที่มีความเข้มงวดจากเบาไปหาหนักตามระดับ
ความเสี่ยง
(๓) มีมาตรการติดตามจับกุมที่มีประสิทธิภาพ คือจับกุมได้บ่อยครั้งและรวดเร็ว
ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นหาจาเป็นต้องใช้หลักประกันไม่ และเป็นหลักการที่โครงการทดลองระบบ
ประเมินความเสี่ยงฯ ของสานักงานศาลยุติธรรมที่ดาเนินการแล้วใน ๕ ศาลนาร่องดาเนินการอยู่
ผลการทดลองในเบื้องต้นของศาลนาร่องในประเทศไทยพบว่า ระบบการประเมินความเสี่ยง
สามารถคัดกรองผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ค่อนข้างถูกต้อง และแม้จะมีบุคคลที่ไม่มาศาลตามนัดบ้าง แต่เมื่อ
สืบค้นในรายละเอียดพบว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ยากไร้และมีภูมิลาเนาห่างไกลถึงขนาดไม่อาจหาเงินค่า
เดินทางมาศาลได้ ซึ่งในปัญหานี้มีข้อเสนอแนะทางแก้ว่าให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนที่โรงพักที่ใกล้
ที่สุดบ้าง หรือขอให้พนักงานสอบสวนช่วยไปรับตัวมาศาลในวันฟ้องบ้าง ซึ่งในประเด็นนี้สานักงานศาล
ยุติธรรมหารือกับสานักงานตารวจแห่งชาติแล้ว ได้รับการตอบสนองว่าจะให้ความร่วมมือด้วยดี และศาล
จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นหนึ่งในศาลนาร่องก็ใช้วิธีประชุมขอความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตารวจทั้งจังหวัดใน
ประเด็นดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นกัน นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกากับและ
ติดตามจับกุมผู้หลบหนี พ.ศ. ... ที่กาลังพิจารณาวาระ ๒ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นก็มีแนวคิดว่าจะเพิ่ม
อานาจศาลในการสั่งจ่ายค่าพาหนะแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีภูมิลาเนาห่างไกลและยากจนไม่อาจเสียค่ารถ
เดินทางมาเองได้ด้วย
อาจมีความเห็นว่า ขนาดเรียกหลักประกัน ก็ยังมีการหลบหนีหรือการกระทาผิดซ้า แล้วถ้า
ไม่เรียกหลักประกันเลยจะยิ่งไม่ก่อผลเสียหายมากกว่ากันหรือ? ในประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่า:
(๑) อัตราผู้หลบหนีระหว่างปล่อยชั่วคราวของศาลในปัจจุบันคิดเป็นเพียงร้อยละ ๐.๒ หรือ ๐.๓
ของผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวทั้งหมดซึ่งถือว่าไม่มาก (แต่ต้องพิจารณาว่ามีผู้ขอปล่อยชั่วคราวเพียงร้อยละ
๓๐ ถึง ๔๐ ของผู้ถูกจับทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ ๖๐ ไม่ขอปล่อยชั่วคราว โดยแม้จะไม่มีการวิจัยอย่างเป็น
ทางการ แต่จากการสารวจเบื้องต้นกับผู้ต้องขังที่ศาลอาญา พบว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ขอปล่อยชั่วคราวเพราะไม่มี
ทรัพย์สินพอมาวางเป็นหลักประกัน และเพียงแค่การถูกตั้งข้อหากับการที่ไม่มีเงินประกันตัวย่อมมิใช่เหตุให้
๗

ระแวงไปก่อนว่าคนร้อยละ ๖๐ นี้ หากปล่อยไปจะหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายหลังปล่อยแน่)
(๒) การปล่อยชั่วคราวแต่เดิมมาเป็นไปโดยไม่มีการประเมินความเสี่ยง ไม่มีการกากับดูแลและไม่มี
มาตรการส่งเสริมการติดตามจับกุมหลังมีการหลบหนีเหมือนในโครงการประเมินความเสี่ยงฯ หากแต่ขึ้นอยู่
กับความเชื่อมั่นในหลักประกันเท่านั้น ในขณะที่ระบบใหม่จะมีมาตรการตั้งแต่ก่อนปล่อย ระหว่างปล่อย
และหลังปล่อย ความกังวลใจที่อิงอยู่บนฐานคิดของระบบเก่าจึงไม่อาจนามาเทียบเคียงกับระบบใหม่ได้
๓. การปล่อยชั่วคราวในระบบใหม่จะช่วยรัฐประหยัดต้นทุนได้มหาศาล
ต้นทุนของรัฐในการขังคนที่ไม่มีเงินประกันตัวรวมถึงต้นทุนในการบังคับหลักประกันในระบบ
ปัจจุบันนั้นได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วข้างต้น ดังนั้นเมื่อระบบใหม่จะปล่อยคนได้มากกว่าโดยไม่ต้องเรียก
หลักประกัน รัฐก็ย่อมจะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้จานวนมาก โดยต้นทุนที่ต้องมีมาทดแทนคือ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสี่ยงและการกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราว แต่ไม่ว่าอย่างไรย่อมไม่มีทางสูง
เท่าต้นทุนจากการขังคนไว้ในเรือนจาอย่างแน่นอน การศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าระบบใหม่มีต้นทุน
น้อยกว่าระบบที่เรียกหลักประกันถึง ๑ ใน ๑๐ สาหรับในประเทศไทยนั้น ต้นทุนของระบบใหม่อาจพอ
เทียบเคียงได้กับงานสืบเสาะและสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจากข้อมูลในปี ๒๕๕๘ ของกรมคุม
ประพฤติแสดงค่าใช้จ่ายเพียง ๒,๖๓๙.๖๑ ต่อคนต่อปี อันเป็นจานวนเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การดูแลผู้ต้องขังจานวน ๓๘,๑๗๐ บาทต่อคนต่อปี จากข้อมูลในปีเดียวกันของกรมราชทัณฑ์
นอกจากนี้ ใคร่ขอนาเสนอข้อสังเกตจากศาลนาร่องซึ่งทดลองในระยะแรกคือโทษจาคุกไม่เกิน ๕ ปี
อันเป็นอัตราโทษที่กฎหมายมิได้บังคับว่าต้องทาสัญญาประกัน ผู้พิพากษาจึงสามารถปล่อยไปโดยไม่ต้องทา
สัญญาประกันก็ได้โดยใช้มาตรการกากับดูแลต่างๆแทน ทว่าก็มีบางกรณีที่ผู้พิพากษามีความเชื่อว่าหาก
ปล่อยโดยให้ทาสัญญาประกันด้วย แม้ไม่เรียกหลักประกันควบคู่ไปกับมาตรการกากับดูแลต่างๆ น่าจะทาให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีความเกรงกลัวมาศาลยิ่งกว่า แต่ผลที่พบในความเป็นจริงคือกระทั่งในกรณีเช่นนี้ก็มีทั้ง
ผู้ที่มาและไม่มาศาล (แม้จะตรวจสอบโดยละเอียดพบว่ามิได้หลบหนีไปไหน หากแต่ยังคงอยู่อาศัยในที่อยู่
ตามภูมิลาเนาก็ตาม) และเนื่องจากบุคคลที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ยากจนอย่างยิ่ง การให้ทาสัญญา
ประกันไว้ย่อมเป็นการเพิ่มภาระแก่เจ้าหน้าที่ในการต้องไปสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี (ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่มีทรัพย์
ใดจะให้ยึดแน่นอน) อีกทั้งความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ศาลนาร่องต่างๆเห็นด้วยในการไม่เรียกหลักประกันใน
แง่ที่ว่าเมื่อไม่เรียกหลักประกันหรือไม่ต้องทาสัญญาประกัน ก็จะไม่ก่อให้เกิดภาระแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับ
คดีนายประกัน และหากการปล่อยชั่วคราวเป็นไปโดยไม่ทาสัญญาประกันและไม่มีหลักประกันได้ทั่วไป
ภาระงานในส่วนนี้ก็ย่อมจะยกเลิกไปได้ในที่สุดและสามารถนาอัตรากาลังไปเสริมให้การปล่อยชั่วคราวโดย
ไม่มีประกันเข้มแข็งขึ้นได้
(๔) มาตรการกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวต่างๆ ซึ่งต้องใช้ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
นั้น มีขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการหลบหนีหรือกระทาผิดซ้าสูงสุด โดยก่อภาระแก่
ผู้ต้องหาหรือจาเลยน้อยที่สุด
เมื่อศาลประเมินความเสี่ยงและสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีการกากับดูแลตามระดับความเสี่ยงแล้ว
ย่อมเป็นการปล่อยชั่วคราวที่สอดคล้องกับหลักการสากลที่ว่า การปล่อยชั่วคราวไม่พึงกาหนดเงื่อนไขให้
เกินสมควรแก่เหตุ หากจาต้องกาหนดเงื่อนไขก็ต้องก่อภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ ในกรณีที่มีมาตรการซึ่งสามารถสอดส่องดูแลมิให้หลบหนีหรือกระทาผิดซ้าโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ต้องหา
๘

หรือจาเลยจนเกินควรแล้ว พึงใช้มาตรการนั้น
ดังนั้นเมื่อมีการกาหนดมาตรการกากับดูแลที่เหมาะสมแล้ว หากยังมีการเรียกให้วาง
หลักประกันด้วย ไม่ว่าหลักประกันนั้นจะลดลงหรือไม่ก็ตาม ย่อมจะทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องผ่าน
ขั้นตอนที่มากขึ้นคือประเมินความเสี่ยง และอาจต้องทาตามมาตรการต่างๆที่ศาลสั่งเช่น ติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแต่เดิมไม่มีให้ติด และสุดท้ายก็ยังคงต้องหาทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันอยู่ดี จึง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกาหนดภาระจนเกินควร มิพักต้องคานึงว่าการให้วางหลักประกันอาจเป็นเหตุที่
ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่อาจได้รับการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพออีกด้วย
ในประเด็นนี้มีข้อสังเกตหนึ่งเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของคลินิกจิตสังคมที่ศาลอาญาธนบุรี ซึง่ ตามสถิติ
๓ ปีย้อนหลังพบว่าไม่มีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่เข้าโครงการนี้หลบหนีแม้สักรายเดียว แม้ยังไม่มีการจาแนกโดย
ละเอียดว่าสาเหตุที่ไม่หลบหนีเป็นเพราะหลักประกันหรือเพราะประสิทธิภาพของโครงการนี้กันแน่ แต่เมื่อ
พิเคราะห์ลงไปที่การดาเนินงานและความสาเร็จของคลินิกจิตสังคมที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องหา
หรือจาเลยรวมถึงบุคคลใกล้ชิดได้ ทาให้มีเหตุผลน่าเชื่อว่าสาเหตุที่ทาให้คนไม่หลบหนีน่าจะเป็นเพราะ
ประสิทธิภาพของโครงการนี้มากกว่าการเรียกหลักประกัน (ซึ่งโดยมากหลักประกันที่เรียกก็มวี งเงินไม่สูงนัก
เพราะผู้ที่เข้าข่ายเข้ารับการปรึกษาในคลินิกจิตสังคมมักเป็นผู้กระทาผิดเล็กน้อยที่วงเงินประกันตามบัญชี
เกณฑ์มาตรฐานกลางไม่สูงมากอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะเป็นวงเงินที่ช่วยป้องปรามการหลบหนีได้เท่าใดนัก)
ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จากการที่ผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรมไปดูงานที่
ต่างประเทศและจากการศึกษางานวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่า
เมื่อใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่พึงเรียกหลักประกันอีก เพราะทั้งสองมาตรการมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
เมื่อใช้พร้อมกันจึงเป็นการซ้าซ้อน และโดยเฉพาะหากอุปกรณ์เป็นลักษณะของกาไลข้อมือหรือข้อเท้าที่รัฐ
ต้องจัดหาอุปกรณ์ให้ ไม่พึงนามาใช้พร่าเพรื่อกับคดีใดก็ได้ เพราะจะทาให้สูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ
เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีต้นทุนสูงในการจัดซื้อ บารุงรักษาและบริหารจัดการ ควรนามาใช้กับคดีที่มีความ
เสี่ยงสูงมากหรือมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไปกระทาความผิดซ้าหรือทาอันตรายต่อ
ผู้เสียหายหรือพยานเท่านั้น และการใช้พร่าเพรื่อแม้กับคดีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีความเสี่ยงต่า (คือไม่ว่า
อย่างไรก็มาศาลอยู่แล้ว โดยไม่จาต้องใช้อุปกรณ์หรือการดูแลที่เข้มงวดนัก) อาจนาไปสู่ความสับสนงุนงงใน
การใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนผู้ใช้จนทาให้เกิดการผิดเงื่อนไขทางเทคนิคมากมาย (คือการไม่ตั้งใจผิด
เงื่อนไขแต่เกิดเหตุเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์) เพื่อป้องกันปัญหาจากสิ่งเหล่านี้ในต่างประเทศจึงมีการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้อยครั้งมาก เช่นในกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
เมืองใหญ่มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพียง ๑๕ เครื่องต่อปีเท่านั้น

โดยสรุปแล้ว การปล่อยชั่วคราวโดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลแทนที่การเรียก
หลักประกันนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะเอื้อให้ศาลอานวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมขึ้น เสมอภาคขึ้นและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ระบบใหม่นี้จะได้แรงบันดาลใจจากประเทศสหรัฐอเมริกาและมักมีคากล่าวว่า
สหรัฐอเมริกากับประเทศไทยแตกต่างกัน คนของประเทศตะวันตกมีคุณภาพมากกว่าคนไทย แต่เมื่อ
ตรวจสอบลักษณะของประชากรที่ถูกจับเป็นส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่าเป็นชนชั้นล่างของ
๙

สังคม เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อยและมีโอกาสในชีวิตน้อย เป็นบุคคลยากจน ซึ่งไม่ต่างจากประชากรผู้ถูก
จับส่วนใหญ่ในประเทศไทย ในแง่นี้คุณภาพคนจึงไม่น่าจะแตกต่างกันนัก
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนคือในสหรัฐอเมริกามีตารวจที่มีประสิทธิภาพมาก และ
ในทันทีที่พบว่ามีการหลบหนี ตารวจจะสามารถจับกุมผู้หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับในต่างประเทศ
การหลบหนีในระหว่างปล่อยชั่วคราวเป็นความผิดเพิ่มเติมทั้งยังเป็นการละเมิดอานาจศาล การถูกจับมาได้
อย่างรวดเร็วหลังหลบหนีและยังต้องโทษเพิ่มเติมทาให้เกิดทัศนคติโดยทั่วไปว่าไม่ควรหนี เพราะหนีอย่างไรก็
หนีไม่พ้น จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่แตกต่างไปมิใช่คุณภาพคน หากแต่เป็นประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมของเจ้า
พนักงานตารวจเป็นสาคัญ
ในประเด็นดังกล่าวนี้มีความพยายามของสานักงานศาลยุติธรรมในการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ด้วยกลไก
การให้เงินสินบนและเงินรางวัลตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี พ.ศ. ....
และสานักงานศาลยุติธรรมก็มีความพยายามผลักดันให้มีการตั้งหน่วยงานบังคับตามคาสั่งหรือคาพิพากษาใน
คดีอาญาในทานอง Court Marshal อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้การติดตามจับกุมผู้หลบหนีตาม
หมายจับและบังคับตามคาสั่งกับคาพิพากษาของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่า เมื่อมีการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องการหาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนปล่อย
การกากับดูแลขณะปล่อย และการติดตามจับกุมหลังปล่อยแล้ว การปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันจึงไม่
พึงกระทาอีกต่อไป และแม้ว่าการแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาหลายสิบปีแล้วจะยากเย็นเพียงใด แต่ทุกความ
พยายามที่ทาให้โลกดีขึ้นล้วนแล้วแต่ผ่านอุปสรรคและข้อคัดค้านอันหนักหน่วงมาแล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ โดยเฉพาะผู้พิพากษาซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีบทบาท
สาคัญที่สุดในกระบวนการนี้
นอกจากนี้ ความตระหนักรู้ของประชาชนเองก็จะมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบ
ใหม่ เพราะหากประชาชนมีความเข้าใจว่าตนมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันแล้ว
ก็ย่อมจะมีความเข้าใจด้วยว่าตนมีสิทธิยื่นแสดงหลักฐานหรือขอให้ศาลไต่สวนเหตุบ่งชี้ระดับความเสี่ยงของตน
ที่น่าจะทาให้ศาลมั่นใจว่าสามารถปล่อยได้ภายใต้มาตรการกากับดูแลที่มีอยู่ ทั้งยังอาจยื่นขอให้ศาลไต่สวนว่า
ตนไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอในการวางหลักประกันตามวงเงินที่ศาลเรียกได้อีก ซึ่งหากศาลไต่สวนได้ความ
ตามนั้นก็ย่อมเท่ากับศาลเรียกหลักประกันเกินสมควร เพราะการเรียกหลักประกันในวงเงินที่สูงเกินกว่าฐานะ
ของผู้ต้องหาหรือจาเลยย่อมจะส่งผลให้เขาต้องถูกขังโดยไม่จาเป็น เนื่องจากที่ขังไว้หาใช่เพราะเขามีความเสี่ยง
จะหลบหนีหรือก่ออันตรายต่อสังคมไม่ หากแต่เป็นเพราะไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอเท่านั้น อันขัดกับหลัก
นิติธรรมที่มุ่งเน้นการอานวยความยุติธรรมโดยเท่าเทียมกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสานักงานศาล
ยุติธรรมด้วยเช่นกันในการเร่งสร้างความตื่นรู้ของประชาชนทั่วไปผู้ต้องประสบอรรถคดีเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งกาลัง
สาคัญในการช่วยปรับปรุงระบบปล่อยชั่วคราวของไทยให้รุดหน้าไปตามกระแสโลกซึ่งเดินไปตามหนทางที่
ถูกต้องแล้วอย่างยั่งยืนในที่สุด./

๑๐

