อิสรภาพราคาแพงสาหรับคนจน: การปล่อยชั่วคราว สภาพปัญหาและหนทางแก้ไข
นางสาวธัญญานุช ตันติกุล
บทนา
“ความยุติธรรมไม่มีสาหรับคนจน” หรือ “คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจน” เป็นคาประชดประชันที่ได้ยิน
กันตลอดมา ทั้งที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้าในแง่การ
รับรองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่แพ้ชาติใดในโลก และมีการจัดหาทนายขอแรงให้แก่ผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่ยากจนตั้งแต่ชั้นสอบสวนถึงชั้นพิจารณา แต่สาเหตุที่ยังคงมีคากล่าวและทัศนคติข้างต้นเป็น
เพราะทางปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขังและ
ปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นการใช้อานาจรัฐที่กระทบสิทธิเสรีภาพมากที่สุด กลับมีแนวปฏิบัติที่ยึดโยงกับทรัพย์สิน
ของผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นหลัก โดยไม่คานึงถึงความจาเป็นที่รัฐต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ระหว่าง
พิจารณาอย่างแท้จริง จึงทาให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างคนมีฐานะกับคนยากจนที่ต้องข้อหาเดียวกัน แต่
คนหนึ่งกลับได้รับการปล่อยชั่วคราวเพราะมีทรัพย์สินมาประกันตัว ส่วนอีกคนเพราะไม่มีทรัพย์สินจึงประกัน
ตัวไม่ได้ และแม้จะมีมาตรการแก้ปัญหาในปัจจุบันเช่นการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพและจัดตั้ง
กองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนยากจนในการขอประกันตัว แต่มาตรการนี้ไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและ
ย่อมไม่อาจขจัดสภาพความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง บทความนี้จึงเขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาจากแนวปฏิบัติที่ห่างไกลจากหลักการ ตลอดจนนาเสนอว่าวิธีแก้ปัญหาความเหลื่อมล้านี้
อย่างตรงจุดมีอยู่และทาได้จริงตามตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศในส
หราชอาณาจักรที่ยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการอภิปรายสภาพ
ปัญหาของการปล่อยชั่วคราวในปัจจุบันและสาเหตุ ส่วนที่สองเป็นการยกสภาพปัญหาและหนทางแก้ไขของ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นกรณีศึกษา และส่วนสุดท้ายคือบทสรุปและข้อเสนอแนะ
สาหรับประเทศไทย
๑. การปล่อยชั่วคราว: ทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ
แต่ไหนแต่ไรมา กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนาตัวคนทาผิดมาลงโทษและ
ปูองกันสังคมจากการกระทาความผิดซ้าหรือภยันตรายประการอื่น จึงให้อานาจรัฐในการจับกุมและควบคุมตัว
ผู้ต้องหาก่อนศาลพิพากษาเพื่อมิให้หลบหนีและก่อภยันตรายเพิ่มเติม แต่เมื่อเกิดหลักนิติธรรมซึ่งมีแนวคิดว่า
การใช้อานาจรัฐต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
กระทาความผิดก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ จึงเกิดความจาเป็นที่ต้องปกปูองรักษาเสรีภาพ
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ของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างพิจารณาขึ้นมาด้วย เมื่อหลักการและความจาเป็นสอง
อย่างขัดแย้งกัน จึงเกิดทางสายกลางเป็นแนวคิดเรื่องการปล่อยชั่วคราวขึ้น กล่าวคือ หากผู้ต้องหาไม่มีความ
เสี่ยงที่จะหลบหนี กระทาความผิดซ้าหรือก่อเหตุอย่างใดจนเป็นภัยแก่สังคมหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
แล้ว รัฐต้องปล่อยผู้ต้องหาไปเป็นการชั่วคราวในระหว่างพิจารณา หรืออีกนัยหนึ่ง การปล่อยชั่วคราวถือเป็น
หลัก แต่การไม่ปล่อยถือเป็นข้อยกเว้น1
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้นาหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในลักษณะ ๕
หมวด ๓ปล่อยชั่วคราว มาตรา ๑๐๖ ถึง ๑๑๙ ทวิ โดยมีสาระสาคัญว่า ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิในการยื่นคา
ร้องขอปล่อยชั่วคราวไม่ว่าในชั้นสอบสวนหรือในชั้นพิจารณา การพิจารณาว่าจะให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้น
ต้องทาโดยรวดเร็ว และคานึงถึงปัจจัยที่กฏหมายกาหนด ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วก็คือพิจารณาว่าเมื่อปล่อยแล้วจะ
หลบหนีหรือไม่ จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือไม่ และจะก่อเหตุ
อันตรายประการอื่นหรือไม่ โดยการปล่อยนั้นจะมีหรือไม่มีประกันก็ได้ แต่หากต้องมีประกัน จะเรียกประกัน
สูงเกินควรไม่ได้ และหากไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยและผู้ขอ
ประกันทราบโดยเร็วด้วย ตลอดจนในกรณีไม่ให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ไม่ว่า
อย่างไรก็มีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวครั้งใหม่ได้เสมอ
ในทางปฏิบัติแล้ว สาหรับการขอปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล ผู้ต้องหาจะมาศาลครั้งแรกเมื่อพนักงาน
สอบสวนยื่นขอฝากขังครั้งแรก ซึ่งหากศาลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุขังตามกฎหมาย2 และสั่งให้ขังไว้ระหว่าง
พิจารณา เมื่อนั้นผู้ต้องหาก็มีสิทธิยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยคาร้องดังกล่าวจะให้ผู้พิพากษาเวรที่
รับผิดชอบเรื่องการสั่งประกันในวันนั้นพิจารณา คาร้องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาในวันเดียวกัน ช้าหรือ
เร็วขึ้นกับการบริหารของแต่ละศาลแต่ไม่เกินวันนั้น หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวก็จะปล่อยผู้ต้องหาในวัน
นั้น แต่หากไม่อนุญาต ผู้ต้องหาหรือผู้ขอประกันมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อศาลสูงได้ ซึ่งก็จะใช้เวลาพิจารณา
เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้น โดยจากประสบการณ์ของผู้เขียนและจากงานศึกษาพบว่าโดยมากแล้วทั้งศาลชั้นต้น
และศาลสูงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว3
หากมองเพียงเท่านี้ อาจเข้าใจว่าระบบการปล่อยชั่วคราวในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
หลักการ แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบปัญหาความไม่เป็นธรรมโดยแท้จริง กล่าวคือ ในความเป็น
จริงหากเป็นคดีที่โทษจาคุกสูงกว่าสามปีแล้ว การปล่อยชั่วคราวโดยส่วนมากแทบจะเกือบทุกคดี เป็นการ
ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันทั้งสิ้นและต่างก็อ้างอิงบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลย4 ต่อข้อถามว่าในเมื่อเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วจะเป็นปัญหาได้
อย่างไร การจะตอบปัญหานี้ต้องพิจารณาเปูาหมายหลักของการปล่อยชั่วคราวคือการมุ่งปกปูองเสรีภาพของ
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ผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นสาคัญ โดยเหตุในการไม่ให้ปล่อยชั่วคราวมีเพียงว่าหากปล่อยชั่วคราวแล้วจะหลบหนี
จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และจะก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือไม่เท่านั้น การเรียกประกันจึงมาจาก
ตรรกะว่าเมื่อเรียกทรัพย์สินเป็นประกันแล้ว ผู้ต้องหาหรือจาเลยก็คงไม่ต้องการสูญเสียทรัพย์หลักประกันหรือ
ต้องรับผิดต่อผู้ขอประกัน จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ผิดเงื่อนไขการให้ปล่อยชั่วคราว ในแง่นี้
หากผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกคนสามารถหาทรัพย์สินมาประกันตนได้ก็ไม่เป็นไร แต่ปัญหาจะเกิดเมื่อบางคนไม่มี
ทรัพย์สินมาประกันตน ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างคนมีฐานะกับคนยากจน ทั้งที่ข้อหา พฤติการณ์
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงต่างๆอาจเท่ากัน แต่คนหนึ่งได้ปล่อยชั่วคราว อีกคนยังถูกต้องขังเพียงเพราะ
ต่างกันทีฐ่ านะการเงินเท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้น แนวปฏิบัติที่เรียกให้ปล่อยชั่วคราวโดยเรียกประกันเป็นหลักยังเพิกเฉยต่อทางเลือกอื่น
ที่กฎหมายเปิดช่องไว้คือการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันซึ่งจะกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยเฉพาะ
สาหรับข้อหาที่โทษจาคุกไม่เกินห้าปี5 และเป็นการเพิกเฉยต่อการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลย
ที่จะหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอย่างจริงจัง โดยหากมีประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้ว ผู้ต้องหาหรือจาเลยบางรายอาจได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยก็
ย่อมได้6 นอกจากนี้ แม้แต่รายที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวไปโดยมีประกันเอง หากพิจารณาความเสี่ยงโดยถ้วน
ถี่แล้วอาจเป็นรายที่ไม่ควรให้ปล่อยชั่วคราวหรือควรให้ปล่อยโดยเรียกหลักประกันสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นการจะให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ต้องพิจารณาปัจจัยของผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ละราย การใช้
เกณฑ์มาตรฐานกลางซึ่งกาหนดอัตราประกันไว้สาหรับทุกกรณีอาจไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่แท้จริงของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นสาหรับคนยากจน หากต้องปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน วงเงิน
ประกันอาจไม่จาต้องสูงมากนักเพราะเมื่อเทียบกับรายได้เพียงน้อยนิดของเขาก็ถือเป็นภาระที่หนักเพียงพอจะ
เป็นแรงจูงใจไม่ให้เขาหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นแล้ว การกาหนด
วงเงินประกันตามเกณฑ์มาตรฐานกลางซึง่ อาจสูงเกินกว่าฐานะการเงินของเขาอาจเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่
จาเป็นและทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ยากจนไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ในทางกลับกันสาหรับคนที่ร่ารวย
มาก วงเงินประกันตามเกณฑ์มาตรฐานกลางอาจเป็นเพียงเศษเงินทีไ่ ม่อาจทาให้เขาเกรงกลัวไม่คิดหลบหนี
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้ เนื่องจากวงเงินประกันเพียงเท่านั้นถูกมองเป็น
ราคาของอิสรภาพทีห่ าซื้อได้ราวกับสินค้าไปเสียแล้ว
ความเหลื่อมล้าไม่เท่าเทียมกันอันเกิดจากการแนวปฏิบัติในการปล่อยชั่วคราวนี้สร้างปัญหากับคน
ยากจนมากกว่าคนมีฐานะ เพราะเมื่อการเรียกประกันเป็นเงินหรือทรัพย์สินเป็นปกติในทางปฏิบัติ คน
ยากจนเมื่อต้องคดีก็ต้องพยายามทุกวิถีทางในการหาเงินมาประกันตัว บางรายถึงกับต้องกู้หนี้นอกระบบ ขาย
บ้าน ขายนา เอาเงินมาวางประกัน แต่บางคนที่ไม่มีหนทางจริงๆ ก็จาต้องถูกขัง ซึ่งการต้องขังนั้นก่อให้เกิด
5

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ วรรคสอง.
ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหากประเมินความเสี่ยงแล้ว มีผตู้ ้องหาหรือจาเลยที่ต้องขังซึ่งควรได้รับการปล่อยตัวเพิ่มขึ้นถึ งร้อยละ ๒๕. โปรดดู
Melissa Neal, “Bail Fail: Why the U.S. Should End the Practice of Using Money for Bail,” (Washington, D.C.: Justice Policy Institute, 2012),
p. 17, http://www.justicepolicy.org/uploads/justicepolicy/documents/bailfail.pdf (accessed July 9, 2013).
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ผลเสียต่อสภาพจิตใจหรือการต่อสู้คดีอย่างยิ่ง7 และทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ต้องขังนั้นมีแนวโน้มที่จะรับ
สารภาพให้คดีจบๆไปเสียทั้งที่ไม่ได้กระทาความผิดมากกว่ารายที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว8 ส่วนแม้แต่รายที่ยัง
ประสงค์จะสู้คดีก็ไม่มีช่องทางจะสู้คดีได้ดเี ท่ากับรายที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวที่สามารถออกไปพบและปรึกษา
ทนายความในสภาพที่ไม่ต้องกดดันเหมือนอยู่ในเรือนจา ทาให้ผลการศึกษายังพบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ต้อง
ขังมีแนวโน้มจะถูกพิพากษาว่ากระทาความผิดและลงโทษมากกว่ารายที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว9
นอกจากนี้ ความไม่เป็นธรรมยังเกิดแม้กับจาเลยทีต่ ้องขังระหว่างพิจารณาแต่ศาลกลับมีคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้ยกฟูอง ซึ่งไม่ว่าจะยกฟูองด้วยเหตุใดก็ตามแต่ก็เท่ากับรัฐไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ความผิด
ได้และทาให้ต้องยังถือข้อสันนิษฐานว่าจาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ด้วยหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา
๒๐ และแนวการตีความของศาลที่เคร่งครัดตามถ้อยคาอย่างยิ่ง กลับจากัดการชดเชยอยู่เพียงเฉพาะกรณีที่
“ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่างดาเนินคดี หรือ
ปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิด หรือ
การกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด” เช่นที่ปรากฏในคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ ๑๕๘๒๗/๒๕๕๕ ซึ่งจาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนเท่าที่เป็นผู้พิพากษามา ไม่เคยพบเห็นกรณีดังกล่าวนี้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคยมี
คาพิพากษาฉบับใดในความรับรู้ของผู้เขียนระบุเหตุแห่งการยกฟูองด้วยถ้อยคาตามกฎหมายและการตีความ
ข้างต้น อันทาให้ในความเป็นจริงแล้ว แม้ว่าศาลจะพิพากษายกฟูองจาเลยที่ต้องขังอยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
แต่ไม่เคยมีจาเลยคนใดได้รับการชดเชยจากรัฐ ความเสียหายที่จาเลยต้องแบกรับอันเนื่องจากระบบความ
ยุติธรรมของรัฐที่ผิดเพี้ยนไม่เคยได้รับการเยียวยา และส่งผลให้รัฐขาดกลไกตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตารวจ การสั่งฟูองของพนักงานอัยการ ไปจนถึงการไม่ให้ปล่อย
ชั่วคราวกับระยะเวลาการพิจารณาคดีของศาลที่ล้วนแต่มีส่วนทาให้เกิดการขังที่พร่าเพรื่อโดยเฉพาะสาหรับ
จาเลยที่ยากจน
จากสภาพปัญหาเหล่านี้เมื่อพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วจะเห็นว่า การที่ศาลให้ปล่อยชั่วคราวโดย
กาหนดวงเงินประกันและเรียกหลักประกันเป็นหลักนั้นมีที่มาจากการที่ศาลไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน
ความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว โดยศาลคงมีแต่ข้อมูลเรื่องข้อหา พฤติการณ์ในการจับ และข้อคัดค้านของ
พนักงานสอบสวนหรืออัยการหรือไม่เท่านั้น ไม่มีข้อมูลอื่นมากกว่านี้ ซึง่ ข้อมูลเท่าที่มีก็น้อยเกินจะพิจารณา
ความเสี่ยงอย่างถูกต้องได้ ผู้พิพากษาจึงต้องหาหลังพิงที่ปลอดภัยคือการเรียกประกันตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลางเพื่อปูองกันข้อครหาว่าเลือกปฎิบัติ ซึ่งจะทาให้เกิดข้อสงสัยเรื่องทุจริตตามมา ทั้งที่ผลในความเป็นจริง
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ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการรายงานผลกระทบอันเกิดจากการให้ปล่อยชัว่ คราวโดยยึดถือเงินประกันเป็นหลัก และใช้บริการผู้ประกันอาชีพว่าทาให้เกิดความ
เดือดร้อนกับผู้ตอ้ งขังที่ไม่มเี งินประกันตัวและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างไร โดยศึกษาเฉพาะเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรี่แลนด์ ด้วยวิธีสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้องกับ
ระบบและอดีตผู้ตอ้ งขัง รายละเอียดโปรดดู Jean Chung, “Bailing on Baltimore: Voices from the Front Lines of the Justice System,”
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เป็นการเลือกปฏิบัติ และการเรียกประกันเป็นทรัพย์สินเป็นหลักก็เป็นช่องทางให้มีการแสวงหากาไรจาก
กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของผู้ประกันอาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจาเลย
แต่แสวงผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของวงเงินประกันที่ศาลกาหนดแลกกับการที่ตนนาทรัพย์สิน
ไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย ทั้งนีค้ ่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่มีการคืนให้แม้ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไม่
หลบหนีจนสิ้นสัญญาประกันก็ตาม แต่หากผู้ต้องหาหลบหนีจนศาลปรับผู้ประกันด้วยเหตุผิดสัญญาประกัน
ผู้ประกันย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ครบตามจานวนที่รับผิดต่อศาล จึงเห็นได้ว่าผู้ประกันอาชีพไม่
ต้องลงทุนอะไรมากแต่กลับมีรายได้เป็นค่าธรรมเนียมซึ่งก็อาจคิดได้ในอัตราสูงถึงร้อยละ ๒๐10 หรืออาจ
มากกว่า ดังนี้หากศาลกาหนดวงเงินประกันที่ ๕๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๐ ของจานวนดังกล่าวก็คือ ๑๐,๐๐๐
บาท และหากวงเงินสูงขึ้นไปเป็นหลายแสนบาท รายได้จากค่าธรรมเนียมก็ย่อมยิ่งสูงขึ้นไปอีก ซึ่งด้วยรายได้
สูงเช่นนี้จึงเกิดเป็นแนวปฏิบัติของผู้ประกันอาชีพบางรายด้วยว่าหากศาลกาหนดวงเงินประกันให้ค่อนข้างน้อย
จนอัตราร้อยละ ๒๐ ของวงเงินดังกล่าวมีเพียงไม่กี่พันบาทแล้ว การเข้าทาสัญญาประกันจะได้ผลตอบแทนไม่
คุ้มค่าจึงไม่รับประกันตัวให้11
ด้วยวิธีหารายได้และแนวปฏิบัติของผู้ประกันอาชีพที่เอารัดเอาเปรียบข้างต้น จึงเกิดความพยายาม
แก้ไขปัญหาโดยใน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการดึงเอาบริษัทประกันภัยมารับทาประกันภัยอิสรภาพของผู้ต้องหาหรือ
จาเลย โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพและมีหนังสือรับรองต่อศาลว่าจะเป็นผู้รับผิด
ตามวงเงินประกันของศาลหากผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มาศาลตามกาหนด ทั้งนี้แลกกับอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่า
กว่าของผู้ประกันอาชีพคืออยู่ที่ร้อยละ ๕ ถึง ๒๐ แล้วแต่ความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นๆ เพื่อให้คน
ยากจนมีโอกาสเข้าถึงเงินทุนและหลักทรัพย์ในการประกันตัวมากขึ้น แต่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ปรากฏว่าเคยมี
ประเทศใดใช้วิธีเช่นนี้มาก่อน12 และการดึงบริษทั ประกันภัยมารับทาประกันภัยอิสรภาพก็ไม่ต่างจากผู้ประกัน
อาชีพตรงทีบ่ ริษัทประกันภัยไม่มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยเป็นแค่ผู้ที่รับประกันตัวให้
แลกกับค่าธรรมเนียมเหมือนกัน การแก้ปัญหาเช่นนี้จึงเท่ากับยอมรับว่าการให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับคดีมาหาประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เสมือนหนึ่งว่าการรับประกันตัว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นตลาดใหม่ของบริการรับประกันภัย รัฐเพียงแต่เปิดตลาดให้มีผู้แข่งขันมากขึ้นเพื่อจะได้
เป็นทางเลือกของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถือเป็นผู้บริโภคของตลาดนี้และทาให้ราคาของบริการคือค่าเบี้ย
ประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมถูกลง โดยแม้เปูาหมายดังกล่าวจะบรรลุผลแต่เราไม่ควรจะหันกลับมาทบทวน
สักหน่อยหรือว่าการรับประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยสมควรถือเป็น “บริการ” ที่หาซื้อเอาได้เหมือนบริการ
อื่นๆในตลาดของโลกทุนนิยมหรือไม่
ผู้ประกันอาชีพไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยตามวิธีแก้ไขข้างต้นหรือไม่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจทีไ่ ม่คานึงถึงอะไรมากไปกว่าการแสวงหากาไรให้ได้มากที่สุด การตัดสินใจรับประกันตัวผู้ต้องหาหรือ
10

ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑ หน้า ๑๐๒.
ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยอมให้มีผู้ประกันอาชีพเช่นกันก็มกี รณีเช่นนี้เกิดขึน้ โปรดดู Spike Bradford, “For Better or For Profit: How the Bail
Bonding Industry Stands in the Way of Fair and Effective Pretrial Justice,” (Washington, D.C.: Justice Policy Institute, 2012), p.15,
http://www.justicepolicy.org/uploads/justicepolicy/documents/_for_better_or_for_profit_.pdf (accessed July 9, 2013).
12
ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑, หน้า ๗ และ ๘๗.
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จาเลยจึงย่อมไม่ขึ้นกับการพิจารณาความเสี่ยงว่าหากปล่อยชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาหรือจาเลยจะหลบหนี ยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐานและก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือไม่ หากแต่ขึ้นกับข้อเท็จจริงว่าหากผู้ต้องหาหรือ
จาเลยผิดสัญญาประกันต่อศาล ผู้ประกันอาชีพจะสามารถไล่เบี้ยได้เต็มจานวนหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ผิดปกติหาก
ผู้ประกันอาชีพต้องบริหารความเสี่ยงนี้ด้วยการเรียกร้องให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยหาบุคคลมาค้าประกันหรือวาง
ทรัพย์สินเป็นประกันก่อนจะรับประกันตัวให้ ส่วนบริษัทประกันภัยก็เช่นกันหากมีบุคคลมาค้าประกันหรือ
ทรัพย์สินเป็นประกันแล้ว ค่าเบี้ยประกันก็จะถูกลงตามความเสี่ยงที่น้อยลง13 อันแสดงให้เห็นว่าในที่สุดความ
เหลื่อมล้าระหว่างคนมีฐานะกับคนยากจนก็จะยังคงเกิดขึ้น เพราะแม้ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ปล่อย
ชั่วคราวหรือไม่ แต่ตราบใดที่ศาลยังคงยึดมั่นกับประกันและหลักประกันโดยจะให้ปล่อยชั่วคราวก็ต่อเมื่อมี
ประกัน ก็เท่ากับศาลผลักภาระการประเมินว่าใครควรได้รับการปล่อยชั่วคราวไปให้ผู้ประกันอาชีพที่ท้ายที่สุด
ก็ยังคงประเมินโดยใช้ฐานะและทรัพย์สินเป็นเกณฑ์ซึ่งไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณากันในแง่ของแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการควบคุมมิให้ผู้ประกันหรือ
จาเลยผิดสัญญาประกัน จะพบว่าสิทธิไล่เบี้ยของผู้ประกันอาชีพในกรณีทผี่ ู้ต้องหาหรือจาเลยผิดสัญญาประกัน
โดยเฉพาะหากมีผู้ค้าประกันหรือหลักทรัพย์เป็นประกันด้วยแล้ว ทาให้ผู้ประกันอาชีพแทบไม่มีความเสี่ยงและ
ไม่เกิดแรงจูงใจในการควบคุมดูแลมิให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนี ดังที่ผู้เขียนสังเกตจากการทางานว่า
ผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันบ่อยครั้งมักเป็นผู้ประกันอาชีพ และยิ่งเมื่อสัญญาประกันมิได้กาหนดให้ผู้ประกัน
ผิดสัญญาด้วยเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยไปกระทาความผิดจนถูกจับอีกครั้งด้วยแล้ว ผู้ประกันอาชีพก็ยิ่งไม่มี
เหตุต้องไปกากับดูแลมิให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไปก่อเหตุอันตรายใดเพิ่มเติมหรือกระทาความผิดซ้าอีก14 จึง
ชัดเจนว่าหากผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไม่หลบหนี ไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและไม่ก่อเหตุอันตราย ก็น่าจะ
เป็นที่สานึกของตัวเขาเองหรือเพราะไม่ต้องการถูกผู้ประกันอาชีพไล่เบี้ยเอากับตน เช่นนี้ก็ย่อมไม่ต่างอะไร
หากจะให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยมาวางเงินหรือทรัพย์สินที่ศาลเพียงบางส่วนของวงเงินประกันโดยตรง โดยทา
สัญญาว่าหากผิดสัญญาประกันก็จะต้องรับผิดเต็มตามวงเงินประกันทั้งหมด15 ซึ่งด้วยข้อตกลงดังกล่าวนี้จะทา
ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามสัญญาประกันเช่นเดียวกับที่ไปตกลงกับผู้ประกันอาชีพ
แต่มีข้อดีกว่าตรงที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิรับเงินหรือทรัพย์สินที่วางศาลบางส่วนคืนไปหากไม่ผิดสัญญา
ประกัน ในขณะที่หากใช้บริการผู้ประกันอาชีพแล้วเงินค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นบางส่วนของวงเงินประกันเช่นกัน
จะไม่มีทางได้คืนแม้ว่าจะไม่มีการผิดสัญญาประกันก็ตาม
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการปล่อยให้มีผู้ประกันอาชีพอยู่ต่อไปกับการดึง
บริษัทประกันภัยมาออกกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ประกันอาชีพนั้นไม่ใช่ความจา
13

หากมีบุคคลมาค้าประกัน จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยประกันภัย และหากมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันร่วม จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนราคาหลักประกัน. เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๙๑.
14
Bradford, supra note 11, p. 17.
15
ที่จริงศาลสามารถใช้ดุลพินิจกาหนดเงื่อนไขในการให้ปล่อยชั่วคราวในลักษณะนี้ได้ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีก ารและเงือ่ นไข
เกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ วรรคสอง ซึ่งเปิดโอกาสให้ศาลอนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวโดยให้นาเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเพียงร้อยละยี่สิบของจานวนวงเงินประกันที่ศาลกาหนดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขอประกันเป็น ญาติพนี่ ้องหรือเกี่ยว
พันทางสมรส เป็นผู้ใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่นที่กาหนดราคามูลค่าทีแ่ น่นอนและสะดวกแก่การบังคับคดีเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว แต่ทาง
ปฏิบัติกลับไม่ค่อยพบเห็นว่ามีผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจในลักษณะนี้.
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เป็นและไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ส่วนวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรนั้น จะขอนาเสนอตัวอย่างของ
ต่างประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งขึ้นชื่อว่ามีความก้าวหน้าในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อเป็นกรณีศึกษาเสียก่อน ดังมีรายละเอียดในส่วนที่ ๒ ต่อไปนี้
๒. กรณีศึกษาของต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
๒.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒.๑.๑ ปัญหาในการปล่อยชั่วคราวและแนวทางแก้ไข
ประเทศสหรัฐอเมริการับแนวคิดเรื่องการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันซึ่งมีประวัติ
ยาวนานตั้งแต่ยุคกลางมาจากประเทศอังกฤษโดยรับผ่านผู้อพยพชาวอังกฤษ16 ข้อจากัดที่ผู้พิพากษาต้อง
พิจารณาคาร้องในเวลาอันสั้นและด้วยข้อมูลจากัด จึงจาต้องปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันอันเป็นวิธีที่ปลอดภัย
กับผู้พิพากษาที่สุดจนทาให้กลายเป็นเรื่องปกติ17 หลายท้องที่ก็ใช้บัญชีเกณฑ์มาตรฐาน (Bail Schedule) ใน
การกาหนดวงเงินประกัน18 โดยในระยะเริ่มแรกศาลเรียกประกันและหลักประกันจากญาติและคนรู้จักของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย แต่ต่อมาเมื่อประเทศขยับขยาย ผู้คนออกเดินทางย้ายรกรากมากขึ้นทาให้เครือข่าย
ความสัมพันธ์หดแคบลงจนกลายเป็นไม่มีคนรู้จักสนิทสนมที่จะช่วยหาทรัพย์สินมาประกันตนให้ได้19 ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ จึงเกิดธุรกิจผู้ประกันอาชีพขึ้นซึ่งว่ากันว่าคนทีเ่ ริ่มประกอบอาชีพนี้คือกลุ่มมาเฟียธุรกิจ
การพนันและค้าประเวณีที่ชื่อ McDonough Brothers ทีน่ ครซานฟรานซิสโกเมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๘๙๘20
และมีการยอมให้มีธุรกิจนี้เรื่อยมาเป็นปกติจนเกิดปัญหาฉ้อฉลและการเอารัดเอาเปรียบมากมาย21 แต่
แม้กระทั่งในช่วงเริ่มต้นปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมากมายจนใน ค.ศ. ๑๙๑๒ สานักงานตารวจแห่งนครซานฟราน
ซิสโกถึงกับประณามและขอให้ล้มเลิกธุรกิจนี้โดยเร็ว22 แต่ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาพิพากษาในปีเดียวกัน
รับรองว่าธุรกิจผู้ประกันอาชีพไม่ขัดแย้งกับนโยบายสาธารณะของรัฐ23 และทาให้ธุรกิจนี้ยังมีอยู่ถึงปัจจุบันจน
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Bradford, supra note 11, p. 5.
Ibid. p.16. อ้างความเห็นของ Jerome Lacorte, Chief Attorney, Office of the District Public Defender, Baltimore, MD.
18
Barry Mahoney, Bruce D.Beaudin, John A. Carver III, et al.,“Pretrial Services Program: Responsibilities and Potential,” (Washington,
D.C.: U.S.Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, 2001), p.7,
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/181939.pdf (accessed July 9, 2013).
19
Bradford, supra note 11, p.12.
20
Ibid. p.5.
21
ตัวอย่างการฉ้อฉลที่ดาเนินมาถึงปัจจุบันได้แก่ ไม่นานนี้ผู้ประกันอาชีพในรัฐแคลิฟอร์เนีย เวอร์จเิ นีย และเซนต์หลุยส์ ถูกลงโทษจากพฤติกรรมข่มขู่ให้ชาระหนี้
จากการให้สินบนนักโทษเพื่อให้โฆษณาธุรกิจของตนอันฝุาฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย และหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยหนีประกันที่ตนไปจับมา รวมตลอด
ถึงการใช้บริการนักล่าค่าหัว (Bounty Hunter) กรณีผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยหลบหนี ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อานาจโดยไม่ชอบ เพราะในทางปฏิบัติแล้วคนพวกนี้
สามารถจับและควบคุมตัวตลอดจนเข้าไปในบ้านโดยไม่ต้องมีหมายหรือขออนุญาตเจ้าหน้าที่ใดทั้งสิ้น และจะควบคุมตัวอย่างไรก็ไม่มีกฎเกณฑ์กาหนดชัด
เพราะมีคาพิพากษาศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. ๑๘๗๒ วินจิ ฉัยว่าคอมมอนลอว์ให้อานาจพิเศษแก่นกั ล่าค่าหัวในการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนี
ซึ่งยิ่งทาให้ยากจะเอาผิดคนเหล่านี้หากไม่มกี ฎหมายลงโทษชัดเจน. Ibid. pp.40 – 42.
22
Ibid. p.5.
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Mahoney et al., supra note 18, p.7.
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กลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้าน แต่กระนั้นสหรัฐอเมริกาก็เป็นเพียงไม่กปี่ ระเทศในโลกที่รับรองให้
มีธุรกิจผู้ประกันอาชีพ24
ด้วยปัญหามากมายที่เกิดจากธุรกิจผู้ประกันอาชีพ จึงมีการศึกษาที่นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ และ
เมืองคลีฟแลนด์ มลรัฐมิสซูรีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ถึงข้อเสียของระบบการปล่อยชั่วคราวในขณะนั้น
และเกิดเสียงเรียกร้องให้มีการปรับปรุงระบบขึ้นแต่ไม่เป็นผล จนกระทั่งมีเสียงเรียกร้องครั้งใหม่ในช่วงต้น
คริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๖๐ อันก่อให้เกิดโครงการทดลองระบบปล่อยชั่วคราวแบบใหม่ที่เกาะแมนฮัตตัน นคร
นิวยอร์กใน ค.ศ.๑๙๖๑ (The Manhattan Bail Project of 1961) ซึ่งมุ่งวิจัยและทดลองเพื่อพิสูจน์
สมมติฐานว่าหากศาลมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปนิสัยและพฤติกรรมของผู้ต้องหาพร้อมตั้งแต่การขอฝากขังครั้งแรก
แล้ว ศาลจะให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวโดยไม่มีประกันมากขึ้น ผลการทดลองพิสูจน์สมมติฐาน
ดังกล่าวกล่าวคือ ไม่เพียงผู้พิพากษาในเกาะแมนฮัตตันจะปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน
มากขึ้น แต่อัตราการหลบหนีของผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันยังน้อยกว่าอัตราของผู้ทไี่ ด้รับการ
ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันเสียอีก ผลความสาเร็จจากโครงการนี้จึงเป็นจุดกาเนิดของการตั้งโครงการใน
ลักษณะเดียวกันทั่วประเทศและมีการยกร่างกฎหมายต่างๆเพื่อปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว25
ความพยายามปรับปรุงระบบการปล่อยชั่วคราวในระดับสหพันธรัฐในที่สุดบังเกิดผลเป็น
พระราชบัญญัติปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในระดับสหพันธรัฐแห่ง ค.ศ. ๑๙๖๖ (The Federal Bail
Reform Act of 1966) ที่บัญญัติให้ในการพิจารณาว่าจะให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้น ผู้พิพากษาต้องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สภาพและพฤติการณ์ของความผิด น้าหนักของพยานหลักฐาน ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว อาชีพการงาน ฐานะการเงิน อุปนิสัยและสภาพจิตใจ ระยะเวลาที่พานักในที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติ
การกระทาความผิด ประวัติการมาศาลตามนัด เป็นต้น แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้กาหนดว่าหน่วยงานใด
จะมีหน้าทีร่ วบรวมและเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อศาล ต่อมาด้วยบทบัญญัติในหมวดที่ ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การพิจารณาคดีที่รวดเร็วแห่ง ค.ศ. ๑๙๗๔ (The Speedy Trial Act of 1974) จึงมีการทาโครงการนาร่องให้
จัดตั้งสานักงานสืบเสาะและคุมประพฤติในขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว (Pretrial Services Agencies) ซึ่งใน
ที่นี้ขอเรียกว่า “สานักงานปล่อยชั่วคราว” สิบแห่งในศาลระดับสหพันธรัฐ (Federal Court) โดยสานักงาน
ปล่อยชั่วคราวมีอานาจหน้าที่ในการรวบรวม ตรวจสอบและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาล
รวมถึงให้คาแนะนาศาลเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่เหมาะสมสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลย
แต่ละราย26 ซึ่งคาแนะนาดังกล่าวจะเน้นไปที่การให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันโดยกาหนดเงื่อนไขต่างๆใน
การกากับดูแลให้ผู้ต้องหามาศาลตามกาหนด ตลอดจนแนะนาให้ศาลกาหนดให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยวางเงิน
ประกันเพียงบางส่วน (Deposit Bail) แทนการวางประกันเต็มจานวนเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ต้องหาหรือจาเลย
24
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ไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมต่อผู้ประกันอาชีพ27 โครงการนาร่องนี้ประสบความสาเร็จมากและยังได้รับเสียง
สนับสนุนมากมายจากผู้พิพากษาศาลระดับสหพันธรัฐ จึงมีการตราพระราชบัญญัติสานักงานปล่อยชั่วคราว
แห่ง ค.ศ.๑๙๘๒ (The Pretrial Services Act of 1982) ให้มีการจัดตั้งสานักงานปล่อยชั่วคราวในกากับของ
ศาลชั้นต้นระดับสหพันธรัฐทั้ง ๙๔ แห่ง28
อย่างไรก็ตาม ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๘๐ เกิดเหตุโจษจันเรื่องผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกปล่อย
ชั่วคราวไปกระทาความผิดเพิ่มเติม รัฐสภาในระดับสหพันธรัฐหรือสภาคอนเกรสจึงออกพระราชบัญญัติการ
ควบคุมอาชญากรรมโดยครอบคลุมแห่ง ค.ศ.๑๙๘๔ (The Comprehensive Crime Control Act of 1984)
เพื่อแก้พระราชบัญญัติปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในระดับสหพันธรัฐแห่ง ค.ศ. ๑๙๖๖โดยกาหนดให้ศาล
ต้องพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัยในสังคมด้วยก่อนจะสั่งว่าให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งแม้กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวจะมีผลบังคับเฉพาะศาลในระดับสหพันธรัฐเท่านั้น แต่มลรัฐหลายแห่งซึ่งนับถึงปัจจุบันมีจานวนถึง
๔๔ รัฐ และดิสทริกท์ ออฟ โคลัมเบีย (District of Columbia) ต่างก็ยึดถือหลักการนี้โดยออกกฎหมายให้ศาล
แห่งท้องทีต่ นพิจารณาทั้งปัจจัยความเสี่ยงในการหลบหนีและปัจจัยความปลอดภัยในสังคมควบคู่กันก่อนจะสั่ง
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มีเพียงไม่กี่รัฐเท่านั้นเช่นรัฐนิวยอร์ก ที่ยังคงให้ศาลพิจารณาเพียง
ปัจจัยความเสี่ยงว่าจะหลบหนีหรือไม่เพียงปัจจัยเดียว29 ซึ่งผลของการกาหนดให้ศาลพิจารณาเรื่องความ
ปลอดภัยในสังคมซึ่งก็คือดูว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะกระทาความผิดหรือก่อเหตุอันตรายใดอีกหลังได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้น เป็นการเพิ่มอานาจให้ศาลสามารถขังผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เห็นว่าเป็นบุคคลอันตราย
เพื่อปูองกันภัยไว้ก่อน (Preventive Detention) และไม่ให้ปล่อยชั่วคราว หรือให้ปล่อยชั่วคราวแต่กาหนด
เงื่อนไขที่จากัดเสรีภาพอย่างมากได้30 ส่งผลให้ในทางปฏิบัติศาลไม่ให้ปล่อยชั่วคราวมากขึ้นหรือเรียกประกัน
จานวนสูงมากจนผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่อาจหาทรัพย์สินมาประกันได้31 และเกิดสภาวะเงินประกันเฟูอ (Bail
Inflation)32 จนทาให้เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ตามมาอย่างผู้ต้องขังล้นคุก สร้างแรงบีบคั้นให้ผู้ต้องขังต้องยอมรับ
สารภาพในขั้นตอนต่อรองคารับสารภาพ (Plea Bargaining) และสร้างความเหลื่อมล้าซึ่งไม่เพียงแต่ในด้าน
ฐานะการเงินเท่านั้น ยังลามไปถึงสีผิวและเชื้อชาติด้วย โดยแม้ไม่พบความเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างการให้
หรือไม่ให้ปล่อยชั่วคราวกับสีผิวและเชื้อชาติ แต่ผลการสารวจกลับพบว่าคนผิวดาถูกขังมากกว่าคนผิวขาว33
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดเกิดความพยายามในการปฏิรูปหรือยกเครื่อง
ระบบงานของสานักงานปล่อยชั่วคราวอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจามากกว่าจะมุ่ง
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ไปที่ความเป็นธรรมหรือเท่าเทียมกันในการปล่อยชั่วคราวเหมือนดังจุดมุ่งหมายดั้งเดิม34 ด้วยความพยายาม
ครั้งหลังจึงทาให้หลายมลรัฐเริ่มจัดตั้งสานักงานปล่อยชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ๔ มลรัฐที่ยกเลิกและห้าม
การมีผปู้ ระกันอาชีพโดยเด็ดขาด ตลอดจนให้ใช้มาตรการให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มปี ระกัน หรือมีประกันได้แต่
ให้วางประกันเพียงบางส่วนของวงเงินซึ่งได้แก่
รัฐโอเรกอน รัฐเคนทักกี รัฐอิลลินอยส์ และรัฐ
35
วิสคอนซิน
ผลการศึกษาสาหรับมลรัฐและท้องที่ที่จัดตั้งและใช้ระบบของสานักงานปล่อยชั่วคราวกล่าวคือ มีการ
ประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อคัดแยกว่าควรปล่อยชั่วคราวใครบ้าง และภายใต้เงื่อนไขใด
ตลอดจนใช้มาตรการคุมความประพฤติหลังปล่อยชั่วคราว พบอัตราความสาเร็จในระดับน่าพอใจโดยมี
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันมากขึ้น แต่กลับไม่มีอัตราผู้ต้องหาหรือจาเลย
หลบหนีหรือก่อเหตุอันตรายอื่นเพิ่มมากตามไปด้วย36 ด้วยความสาเร็จนี้เองจึงควรศึกษาว่าสานักงานปล่อย
ชั่วคราวดาเนินงานอย่างไร
๒.๑.๒ บทบาทและหน้าที่ของสานักงานปล่อยชั่วคราว
สานักงานปล่อยชั่วคราวเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้อมูลของศาลในการ
พิจารณาว่าควรปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือไม่ โดยโครงสร้างและสังกัดของหน่วยงานดังกล่าวแตกต่างกันไป
ตามแต่ละมลรัฐหรือแต่ละท้องที่ ส่วนมากมักเป็นหน่วยงานในสังกัดของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลในระดับ
สหพันธรัฐ (Federal Court) หรือศาลในระดับมลรัฐ (State Court) กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ หรือ
สานักงานของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เช่นนายอาเภอ37 แต่บางแห่งก็เป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์กรเอกชนที่ไม่
แสวงหาผลกาไรที่มีข้อตกลงให้บริการกับองค์กรปกครองท้องที่นั้นๆ38 สานักงานปล่อยชั่วคราวส่วนใหญ่จะมี
เขตอานาจเพียงในท้องที่เล็กๆ โดยตามข้อมูลใน ค.ศ. ๒๐๐๙ มีเพียงที่รัฐเคนทักกีเท่านั้นที่จัดตั้งสานักงาน
ปล่อยชั่วคราวโดยให้มีเขตอานาจทั่วทั้งรัฐ39
สานักงานปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวของศาล ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ประเมินความเสี่ยงในการ
34
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D.C.: District of Columbia Crime Policy Institute, Urban Institute, 2011), p.4 at footnote 8, http://www.dccrimepolicy.org/images/PretrialComparative-final-Report_1.pdf (accessed July 9, 2013).
38
เช่นที่นครนิวยอร์ก สานักงานปล่อยชั่วคราวเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Agency) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่
แสวงผลกาไรทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ และเป็นผลผลิตของโครงการทดลองระบบปล่อยชั่วคราวแบบใหม่ที่เกาะแมนฮัตตัน (The
Manhattan Bail Project) โดยองค์กรดังกล่าวมีขอ้ ตกลงจัดตั้งและดาเนินงานสานักงานปล่อยชั่วคราวกับเทศบาลนครนิวยอร์ก. Ibid. p.11.
39
Ibid. p.4 at footnote 8.
35

๑๐

หลบหนีหรือก่อเหตุอันตรายอื่นๆ ของผู้ต้องหาหรือจาเลยหากได้รับการปล่อยชั่วคราว รายงานข้อมูลและทา
ความเห็นเสนอศาลว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่ในข่ายที่ควรให้ปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่ หากปล่อยได้ควรกาหนด
เงื่อนไขได้บ้าง ตลอดจนควบคุมกากับให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ศาลเพื่อการมาศาลตามนัด และไม่ก่อเหตุอันตรายประการอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหน้าที่หลักของสานักงาน
ปล่อยชั่วคราวมีสองประการคือการสืบเสาะและพินิจเพื่อการปล่อยชั่วคราวและการคุมประพฤติหลังปล่อย
ชั่วคราวนั่นเอง40
ก. หน้าทีส่ ืบเสาะและพินิจเพื่อการปล่อยชั่วคราว: ในหน้าที่ดังกล่าว สามารถจาแนกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานปล่อยชั่วคราว ซึ่งจะขอเรียกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวได้ดังนี้
(๑) รวบรวมข้อมูล
เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อเสนอศาลในการ
พิจารณาสั่งขังหรือให้ปล่อยชั่วคราว ดังนั้นข้อมูลที่ควรรวบรวมจึงต้องเป็นข้อมูลจาเป็นที่สามารถบ่งชี้ความ
เสี่ยงในการหลบหนีหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นๆ ของผู้ต้องหาหรือจาเลยหากได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่ง
ตามมาตรฐานของสมาคมสานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งชาติ (National Association of Pretrial Services
Agencies “NAPSA”) ซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่ามาตรฐานของ NAPSA ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง อายุของผู้ต้องหา
หรือจาเลย, ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ที่ภูมิลาเนาในอดีตและปัจจุบัน, ครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่, อาชีพ
และประวัติการทางาน, ฐานะการเงินและที่มาของรายได้, สภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสพยาเสพติด
และการติดสุรา, พฤติกรรมในอดีต, บุคคลอ้างอิงที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากผู้ต้องหาหรือ
จาเลยและเป็นผู้สามารถกากับดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างปล่อยชั่วคราว, ประวัติการกระทาความผิด,
ข้อเท็จจริงว่าขณะถูกจับคดีนี้ผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ ระหว่างปล่อยโดยมีทัณฑ์
บน หรือระหว่างปล่อยชั่วคราวหรือไม่, ประวัติการไปศาลตามนัดและปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลในกรณีเคย
ได้รับการปล่อยชั่วคราวมาก่อน ตลอดจนสภาพและพฤติการณ์ของข้อหา41 สาหรับบางท้องทีเ่ ช่นที่รัฐ
เคนทักกี และที่เทศมณฑลมอนโร รัฐฟลอริดา เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวของที่นั่นยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในคดี
ความรุนแรงในครอบครัวเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องหาหรือจาเลยกับผู้เสียหาย ประวัติการต้องคาสั่งศาล
ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย (Restraining Order) สถานที่ที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะพานักหลังได้รับปล่อยชั่วคราว
แล้ว เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบางแห่งเจ้าหน้าที่ยังไปพบผู้เสียหายเพื่อ
สอบถามความเห็นเกี่ยวกับการปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวอีกด้วย42
เจ้าหน้าทีป่ ล่อยชั่วคราวรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากหลายแหล่ง แต่เบื้องต้นแหล่งข้อมูลที่สาคัญที่สุด
คือตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยเอง โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อผู้ต้องหาถูกจับซึ่งก็คือสอบถามข้อมูล
40

Standards 3.1 - 3.2 in National Association of Pretrial Services Agencies (NAPSA), “Standards on Pretrial Release,” 3rd ,(Washington,
D.C.: National Association of Pretrial Services Agencies,2004), pp.53-54, http://www.napsa.org/publications.htm (accessed July 10,2013).
41
Standards 2.3, 2.8, 3.3 and 3.4. Ibid. pp.32, 33, 43, 44, 57, 60, 61.
42
Mahoney et al., supra note 18, p.23.

๑๑

ผู้ต้องหาหลังถูกจับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อให้รวบรวมข้อมูลทันเวลาที่ผู้ต้องหาต้องไปศาลเป็นครั้ง
แรกซึ่งตามปกติคือ ๔๘ ชั่วโมง หลังถูกจับ และบางกรณีอาจเร็วกว่านั้น43 นอกจากนี้ตามมาตรฐานของ
NAPSA เจ้าหน้าที่ควรสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องหาทุกคนในคดีโดยไม่จากัดว่าข้อหาที่เจ้าพนักงานตารวจตั้งจะ
รุนแรงเพียงใดและไม่ว่าผู้ต้องหาจะมีประวัติการกระทาความผิดหลายครั้งเพียงใด เพราะลาพังความรุนแรง
ของข้อหาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะบ่งชี้ได้ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไม่ และข้อมูลที่เพียงพอย่อมอานวยให้ผู้
พิพากษาใช้ดุลพินิจในการสั่งปล่อยชั่วคราวหรือขังผู้ต้องหาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและความจาเป็นของ
ผู้ต้องหา44
ในการสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องหา เพื่อให้ผู้ต้องหาผ่อนคลายและยอมให้ความร่วมมือซึ่งจะนาไปสู่
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ควรสอบถามในบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดและไม่ควรมีเจ้าพนักงานตารวจ
พนักงานอัยการหรือแม้แต่ผู้ต้องหาอื่นอยู่ด้วย แต่ในทางปฏิบัติยากที่จะทาได้ จึงไม่แปลกที่อาจต้องมีการ
สอบถามผู้ต้องหาในห้องขังหรือสถานีตารวจ45 และเมื่อคานึงถึงปัจจัยความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้สอบถาม
ระยะการเดินทางตลอดจนจานวนผู้ต้องหาที่ต้องสอบถามซึ่งอาจต้องขังในแต่ละที่ อาจทาให้ไม่สะดวกที่
เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปสอบถามเองทุกราย จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสอบถามผ่านระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ โดยติดตั้งระบบดังกล่าวในห้องขังแต่ละแห่งซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบในสานักงานปล่อยชั่วคราว
ด้วยวิธีนี้เจ้าหน้าทีป่ ล่อยชั่วคราวเพียงคนเดียวก็สามารถสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องหาได้หลายคนจากหลายคดี
ทาให้การทางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสานักงานที่นาระบบนี้มาใช้เช่นที่เขตอานาจศาลที่ ๖
(The Sixth Judicial District) แห่งรัฐเวอร์จิเนีย, ทีเ่ ทศมณฑลมอนโร รัฐฟลอริดา และที่นครฟิลาเดลเพีย รัฐ
เพนน์ซิลเวเนียเป็นต้น46
ในการสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องหา สิ่งสาคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้สอบถามต้องเน้นย้าให้ผู้ต้องหาเข้าใจคือ
ความเป็นกลางและบทบาทของสานักงานปล่อยชั่วคราว วัตถุประสงค์ของการสอบถาม การให้ข้อมูลเป็นไป
ตามความสมัครใจ โดยข้อมูลที่ให้จะเป็นความลับโดยให้รู้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวและศาลเท่านั้น
ตลอดจนผลของการให้ข้อมูลเท็จ สานักงานปล่อยชั่วคราวหลายแห่งจึงมีเอกสารแจ้งสิทธิและให้คาแนะนาแก่
ผู้ต้องหาเพื่อทราบและให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย47
เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวผู้สอบถามเองก็ต้องตระหนักว่าต้องสอบถามเพียงข้อมูลที่จาเป็น ไม่สอบถาม
หรือพูดคุยเกี่ยวกับข้อหาในคดีปัจจุบัน ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ใดกับผู้ต้องหาเกินเลยไปกว่าการปฏิบัติหน้าที่
รวบรวมข้อมูล โดยหากผู้สอบถามรู้จักคุ้นเคยกับผู้ต้องหามาก่อนจาต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ด้วย นอกจากนี้ เนื่อง
ด้วยลักษณะของการสอบถามที่จาเป็นต้องได้ข้อมูลให้มากที่สุดในเวลาที่จากัด และยังเป็นการสอบถาม
43

เช่นที่เมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ผูต้ ้องหาต้องถูกนาตัวไปศาลภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังถูกจับเพื่อพิจารณาว่าจะมีการปล่อยชั่วคราวหรือไม่. Kim and
Denver, supra note 37, p.14.
44
Standard 3.3 (a) and Commentary, NAPSA, supra note 40, pp.57-58.
45
Mahoney et al., supra note 18, p.26.
46
Ibid. p.27.
47
Ibid. pp. 26-27. สาหรับตัวอย่างเอกสารดังกล่าว โปรดดู Appendix F. pp.114-115.

๑๒

ผู้ต้องหาที่อาจมีความระแวง ไม่ให้ความร่วมมือหรือมีความบกพร่องในการสื่อสารอย่างใดๆ จาเป็นที่ผู้สอบ
ถามต้องผ่านการอบรมเรื่องเทคนิควิธีในการสอบถามด้วย ไม่ควรให้มือใหม่ไร้การอบรมสอบถาม48
เพื่อความรวดเร็วในการสอบถาม โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ผู้สอบถามจะใช้แบบฟอร์มการสอบถามที่มี
หัวข้อแสดงข้อมูลที่ต้องสอบถามพร้อมเว้นช่องว่างให้เติมไว้อยู่แล้ว สานักงานปล่อยชั่วคราวบางแห่งยังให้
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในแบบสอบถามในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้เพื่อความ
รวดเร็วในการพิมพ์รายงานเสนอศาล และส่งข้อมูลเก็บในฐานข้อมูลในทันที49 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรต้องเก็บเป็น
ฐานข้อมูลไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หากผู้ต้องหารายเดียวกันถูกจับอีกในอนาคต
นอกจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากปากคาของผู้ต้องหาแล้ว เจ้าหน้าที่อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องหาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น จากปากคาของสมาชิกในครอบครัว คนรู้จัก หรือนายจ้าง ระบบทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมของสานักงานตารวจ ทะเบียนประวัติการต้องคดีของศาล ทะเบียนประวัติการคุม
ประพฤติของกรมคุมประพฤติ และแม้แต่ฐานข้อมูลของสานักงานปล่อยชั่วคราวเองเป็นต้น ในบางกรณียัง
รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินจากเครดิตบูโร ซึ่งจาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาก่อน50 ยิ่งกว่านั้น
สานักงานปล่อยชั่วคราวบางแห่งเช่นที่ดิสทริกต์ ออฟ โคลัมเบีย ยังตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาเพื่อหาสารเสพ
ติดด้วย เนื่องจากมีผลการศึกษาว่าผู้ต้องหาที่ตรวจพบว่าเสพยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะกระทาความผิดอีกหาก
ถูกปล่อยตัวไปมากกว่าคนที่ไม่ได้เสพ ซึ่งผลการตรวจสารเสพติดจะถูกนาไปรวมกับข้อมูลอื่นเพื่อพิจารณา
ความเสี่ยงและเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวอื่นๆต่อไป51
ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวหลายแห่งสอบถามผู้ต้องหาภายในกรอบเวลา ๒๔ ชั่วโมง หลัง
ผู้ต้องหาถูกจับ ไม่ว่าจะไปพบที่ห้องขังหรือผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบเวลานี้สานักงานปล่อยชั่วคราวอาจต้องเปิดทาการตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าเวรหมุนเวียนกันไป
และการเข้าเวรแต่ละครั้งอาจกินเวลานานเกินสิบชั่วโมง โดยเฉพาะสานักงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่ มี
ประชากรมาก หรือทุรกันดาร52
(๒) ตรวจสอบข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมูลได้แล้วโดยเฉพาะจากผู้ต้องหา ขั้นตอนต่อไปของเจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวคือ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยตามมาตรฐานของ NAPSA แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องหาที่ควรตรวจสอบเป็นอย่างน้อยคือ ชื่อ ที่อยู่ ระยะเวลาในการพานัก ณ ที่อยู่ในท้องที่ที่ดาเนินคดี วัน
48

Ibid. pp.27-28.
Ibid. p.27. ตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลเช่นที่นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวบันทึกข้อมูลจากการสอบถามผูต้ ้องหา
ลงในอุปกรณ์ Palm Pilot ซึ่งสามารถอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบการสอบคาให้การผู้ตอ้ งหาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Arraignment System หรือ
E-Arraignment คือระบบที่ส่งสัญญาณภาพและเสียงของผู้ตอ้ งหาจากที่หนึง่ ไปยังผู้พิพากษาทีอ่ ยู่อีกที่หนึ่ง เพือ่ สอบคาให้การผู้ตอ้ งหาได้โดยผู้ต้องหาไม่ต้อง
เดินทางไปศาล – ผู้เขียน) เพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถพิจารณารายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ทนั ท่วงที. Kim and Denver, supra note 37, p.11.
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Mahoney et al., supra note 18, p.28.
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Ibid. p.42.
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สาหรับรายละเอียดการทางานของสานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งรัฐเคนทักกี, ดิสทริกต์ ออฟ โคลัมเบีย, เทศมณฑลมอนโร รัฐฟลอริดา, เทศมณฑลมาริ โคปา รัฐ
อริโซนา และเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนน์ซิลเวเนีย โปรดดู Ibid. pp.11-17.
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เดือนปีเกิด ครอบครัว อาชีพการงานหรือที่มาของรายได้ และข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ประวัติการเสพ
ยาเสพติดหรือติดสุรา ตลอดจนที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อหรือติดตามตัวผู้ต้องหาได้หลัง
ปล่อยชั่วคราว ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลข้างต้นได้จากสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ้างอิงตามที่
ผู้ต้องหาระบุไว้ โดยศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราว (Pretrial Services Resource Center) ให้
ข้อแนะนาไว้ในคู่มือการฝึกอบรมว่าเจ้าหน้าที่ควรให้ผู้ต้องหาระบุชื่อของบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย ๓ คน โดย
สอบถามถึงความสัมพันธ์ที่บุคคลดังกล่าวมีกับผู้ต้องหา และหมายโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวด้วย53
อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่ผู้ต้องหาขอร้องมิให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับบุคคลบางคนเช่นนายจ้าง เพราะ
อาจทาให้ผู้ต้องหาเดือดร้อนอันเนื่องจากการรับทราบว่าผู้ต้องหาต้องคดีเช่นอาจถูกเลิกจ้าง เจ้าหน้าที่จึงต้อง
ใช้ความระมัดระวังในพิจารณาว่าควรติดต่อใครและควรใช้วิธีสอบถามข้อมูลเป็นพิเศษอย่างไร โดยคานึงถึงว่า
ข้อมูลที่จะตรวจสอบกับบุคคลนั้นๆ สาคัญและจาเป็นหรือไม่ และหากตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลนั้นๆ จะทา
ให้ผู้ต้องหาหรือบุคคลภายนอกอื่นเดือดร้อนหรือไม่54
สานักงานปล่อยชั่วคราวโดยส่วนใหญ่จะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
แห่ง บางสานักงานก็ต้องการถึงสองแห่ง วิธีการตรวจสอบที่นิยมใช้กันคือการโทรศัพท์สอบถามจากสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ หรือนายจ้างของผู้ต้องหา แต่สาหรับกรณีที่ผู้ต้องหาไม่สามารถให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อใครได้ เจ้าหน้าที่อาจต้องลงพื้นที่ไปพบบุคคลอ้างอิงด้วยตนเอง55
เนื่องจากตามปกติผู้ต้องหาต้องถูกควบคุมตัวไปศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังถูกจับ หรืออาจเร็วกว่า
นั้น การที่จะตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องยาก สานักงาน
ปล่อยชั่วคราวบางแห่งจึงจะไม่เสนอข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบต่อศาล ในขณะที่บางแห่งก็ยังเลือกนาเสนออยู่
เพียงแต่จะหมายเหตุไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ ซึ่งด้วยวิธีหลังจะช่วยให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจให้ปล่อย
ชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลเสียก่อน แต่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทัน
การควบคุมตัวผู้ต้องหาไปศาลครั้งแรกหรือไม่ เจ้าหน้าที่ก็ควรตรวจสอบข้อมูลที่เหลือต่อไปและนาเสนอข้อมูล
ที่ตรวจสอบแล้วต่อศาล เพื่อที่ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจปล่อยชั่วคราวสาหรับผู้ต้องหาที่ยังคงต้องขังอยู่ได้56
(๓) ประเมินความเสี่ยงและมีความเห็นเสนอศาลเกี่ยวกับการให้ปล่อยชั่วคราวและเงื่อนไขที่
ควรกาหนด
หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว สานักงานปล่อยชั่วคราวโดยส่วนใหญ่จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากปล่อยชั่วคราวเพื่อรายงานและมีความเห็นเสนอต่อศาลต่อไป ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้น สานักงานปล่อยชั่วคราวบางแห่งให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจให้น้าหนักแก่ปัจจัยต่างๆ ตามที่
เห็นสมควรหรือที่เรียกว่าเกณฑ์อัตวิสัย (Subjective Criteria) แต่วิธีดังกล่าวไม่อาจอานวยความยุติธรรมและ
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โปรดดู Standard 3.3 (d) and Commentary, NAPSA, supra note 40, pp.57, 59-60; Mahoney et al., supra note 18, p.31.
Mahoney et al., supra note 18, pp.30-31.
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Ibid. p.30.
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Ibid.
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๑๔

โปร่งใสได้เท่ากับการใช้เกณฑ์ที่เป็นภาวะวิสัย (Objective Criteria) ซึ่งการใช้เกณฑ์ดังกล่าวอาจทาได้ด้วย
วิธีการให้คะแนนแก่ข้อเท็จจริงตามแต่ละปัจจัย (Point Scale Scoring) การใช้ตารางจาแนกความเสี่ยง (Risk
Matrix) หรือการออกคู่มือการปล่อยชั่วคราว (Pretrial Release Guidelines) เป็นต้น57 ซึ่งที่มาของวิธีการ
เหล่านี้จาเป็นต้องผ่านการศึกษาวิจัยและสารวจโดยมีข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิง (Evidence-based) และผ่าน
การทดลองว่าเกณฑ์ดังกล่าวใช้ประเมินความเสี่ยงอย่างแม่นยาได้จริงเสียก่อนจึงจะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ภาวะ
วิสัยได้
ในบรรดาวิธีประเมินข้างต้น วิธีที่เป็นที่นิยมและใช้ปฎิบัติอย่างแพร่หลายคือวิธีการให้คะแนนแก่
ข้อเท็จจริงตามแต่ละปัจจัย โดยสานักงานที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ สานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งรัฐเคนทักกี สานักงาน
ปล่อยชั่วคราวแห่งเทศมณฑลมอนโร รัฐฟลอริดา สานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งเทศมณฑลมอนโร (โรเช
สเตอร์) รัฐนิวยอร์ก สานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งเทศมณฑลมาริโคปา รัฐอริโซนา58 สานักงานปล่อยชั่วคราว
แห่งดิสทริกต์ ออฟ โคลัมเบีย เป็นต้น59 โดยในสาระสาคัญแล้ว วิธีนี้จะกาหนดคะแนนสาหรับข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับปัจจัยต่างๆ ที่จาเป็นในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวแล้วนามารวมกัน หากมีคะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนด แสดงว่าสามารถปล่อยผู้ต้องหาภายใต้การกากับดูแลของสานักงานปล่อยชั่วคราวนั้นๆ ได้ เช่น ใน
ปัจจัยเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่หรือภูมิลาเนาของผู้ต้องหา อาจกาหนด ๓ คะแนน หากผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในท้องที่ที่มี
การดาเนินคดีอย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ครึ่ง ถึง ๓ ปี, กาหนด ๒ คะแนน หากผู้ต้องหาอาศัยอยู่เป็น
เวลา ๑๒ เดือน ถึง ๒ ปี ๕ เดือน, กาหนด ๑ คะแนน หากอาศัยเพียง ๖ เดือน ถึง ๑๑ เดือน และกาหนด ๐
คะแนน หากอาศัยเป็นเวลาน้อยกว่า ๖ เดือน60 และกาหนดอัตราคะแนนในทานองเดียวกันกับปัจจัยอื่นๆ โดย
ยังอาจกาหนดคะแนนติดลบได้อีกด้วย61 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ต้องหาจะอยู่ในเกณฑ์ที่อาจปล่อยชั่วคราว แต่
เงื่อนไขและความเข้มงวดของการคุมความประพฤติระหว่างปล่อยชั่วคราวอาจแตกต่างกันขึ้นกับระดับคะแนน
ซึ่งสะท้อนระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ เพื่อให้วิธีการประเมินความเสี่ยงทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาอยู่
เสมอ จึงมักมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความแม่นยาของระบบอยู่บ่อยครั้ง เช่นที่รัฐเคนทักกี มีการ
ตรวจสอบระบบทุก ๒ ปี ซึ่งรวมการสอบถามความเห็นของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย62
นอกจากวิธีการให้คะแนนแล้ว วิธีการใช้ตารางจาแนกความเสี่ยงและออกคู่มือการปล่อยชั่วคราวก็ทา
ให้สานักงานปล่อยชั่วคราวที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนน์ซิลเวเนีย ประสบความสาเร็จมากเช่นกัน โดยคู่มือการ
ปล่อยชั่วคราวเมืองฟิลาเดลเฟียใช้นั้นกาหนดให้ใช้ตารางจาแนกความเสี่ยงทีจ่ าแนกผู้ต้องหาไว้ ๔๐ ประเภท
ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของข้อหาซึ่งจัดแบ่งเป็น ๑๐ ระดับ และระดับความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือกระทา
ความผิดเพิ่มเติมซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ ระดับความเสี่ยงดังกล่าวกาหนดจากปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาได้แก่
การมีที่อยู่อาศัยประจา อาชีพการงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว ประวัติการกระทาความผิด
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Ibid. pp.30-32.
Ibid. pp. 11-16. และโปรดดู Appendix D, pp. 105-107.
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Kim and Denver, supra note 37, p.8.
60
เป็นแนวปฏิบัติของสานักงานปล่อยชั่วคราวที่เทศมณฑลมอนโร (โรเชสเตอร์) มลรัฐนิวยอร์ก. Mahoney et al., supra note 18, Appendix D, p.105.
61
เช่นแบบการให้คะแนนของสานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งมลรัฐเคนทักกี. Ibid. Appendix A, P.79.
62
Ibid. p.13.
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ประวัติการหลบหนีในการปล่อยชั่วคราวครั้งก่อน เป็นต้น เมื่อทราบระดับของข้อหาและระดับความเสี่ยงแล้ว
จึงนาข้อมูลทั้งสองส่วนมาเทียบกันเป็นตาราง ให้ข้อมูลหนึ่งเป็นแนวตั้ง อีกข้อมูลหนึ่งเป็นแนวนอน จนเกิด
เป็นช่องตารางประเภทของผู้ต้องหา ๔๐ ช่อง ซึ่งจะมีคาแนะนาว่าควรปล่อยชั่วคราวหรือขังผู้ต้องหา
ตลอดจนเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวสาหรับผู้ต้องหาแต่ละประเภทที่เห็นควรปล่อยกากับไว้ เช่น ปล่อยโดย
ไม่มีประกันภายใต้เงื่อนไขปกติ ปล่อยโดยไม่มีประกันภายใต้เงื่อนไขพิเศษ หรือปล่อยโดยมีประกันตามวงเงิน
ที่กาหนด เป็นต้น ทั้งนี้การจาแนกระดับข้อหาและความเสี่ยงรวมถึงเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวดังกล่าวมานี้
มีที่มาจากงานวิจัยและทดลองที่เริ่มต้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ และมีการปรับปรุงแก้ไขในช่วง
คริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ และด้วยธรรมชาติของระบบนี้ที่ต้องอาศัยความแม่นยาในการจาแนกประเภทของ
ผู้ต้องหาและกาหนดทางเลือกหรือเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่เหมาะสมนี่เอง ทาให้ต้องมีการติดตามผล
การปล่อยชั่วคราวตลอดจนปัจจัยที่เกิดผลดังกล่าวอย่างละเอียดและสม่าเสมอเพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ไม่ต่างจากการใช้วิธีให้คะแนนข้างต้น ซึ่งการใช้
ระบบดังกล่าวในเมืองฟิลาเดลเฟียก็ประสบความสาเร็จตั้งแต่ปีแรกโดยสามารถลดอัตราผู้ต้องหาที่ไม่มาศาล
ตามนัดลงเป็นจานวนมากจากเดิมร้อยละ ๕๐ เหลือเพียงร้อยละ ๒๕63
ในการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีต่างๆข้างต้น สานักงานปล่อยชั่วคราวหลายแห่งให้เจ้าหน้าที่กรอก
ข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้คานวณคะแนนสาหรับวิธีการให้คะแนน หรือ
อัตราความเสี่ยงสาหรับวิธีการใช้ตารางจาแนกความเสี่ยง64 ซึง่ วิธีนี้จะทาให้ผลการประเมินความเสี่ยงออกมา
อย่างรวดเร็ว แม่นยา ประหยัดเวลาในการทารายงานความเห็นเสนอศาล และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยัง
ฐานข้อมูลของสานักงานปล่อยชั่วคราวได้ทันที
หลังประเมินความเสี่ยงและทารายงานความเห็นเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวตลอดจนเงื่อนไขที่ควรมี
แล้ว เจ้าหน้าทีป่ ล่อยชั่วคราวมีหน้าที่เสนอรายงานดังกล่าวต่อศาลให้ทันเวลาที่ผู้ต้องหาไปศาลครั้งแรก65 โดย
เจ้าหน้าที่ควรไปศาลด้วยตนเองเพื่ออธิบายรายงานและความเห็น หรือตอบข้อสงสัยของศาล พนักงานอัยการ
หรือทนายผู้ต้องหา และเพื่ออธิบายคาสั่งหรือเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวของศาล ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้น
หากไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ต้องหาฟังทันทีหลังศาลมีคาสั่งออกมาแล้ว66
ข. การคุมความประพฤติหลังปล่อยชั่วคราว
สานักงานปล่อยชั่วคราวยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สาคัญคือการกากับหรือควบคุมความประพฤติของ
ผู้ต้องหาหลังปล่อยชั่วคราวเพื่อให้มาศาลตามนัดและไม่ก่อเหตุอันตรายใดเพิ่มเติม ซึ่งยังรวมถึงการคุมความ
ประพฤติของจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวหลังศาลรับฟูองด้วย โดยในการกากับควบคุมมิให้ผู้ต้องหาหรือ
63

Ibid. pp.17-19, 31-33. และสาหรับตัวอย่างตารางการจาแนกความเสี่ยง โปรดดู Appendix E, pp.109-111.
สานักงานปล่อยชั่วคราวที่ใช้ระบบนี้เช่นที่ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนน์ซิลเวเนีย, ดิสทริกต์ ออฟ โคลัมเบีย และนครนิวยอร์ก ส่วนสานั กงานที่ยังใช้การประเมิน
บนแผ่นกระดาษเช่นที่ เมืองบัลติมอร์ รัฐแมรี่แลนด์. โปรดดู Mahoney et al., supra note 18, p.17; และ Kim and Denver, supra note 37, pp.10, 11,
14.
65
โปรดดู Standard 3.4 (b), NAPSA, supra note 40, p.61.
66
Mahoney et al., supra note 18, p.34.
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จาเลยผิดนัดไปศาล วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงคือการแจ้งเตือนวันนัดของศาลและผลที่จะเกิดขึ้นหาก
ไม่ไปศาลตามนัดให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยทราบหลายๆครั้ง ทั้งนี้เพราะจากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัยใน
หลายที่พบว่าเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ไปศาลตามนัดคือ หลงลืม ไม่ทราบขั้นตอนว่าต้องทา
อย่างไรต่อไป ไม่ทราบความสาคัญของการไปศาลตามนัดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ไป หรือกระทั่ง
เห็นว่ามีธุระสาคัญหรืออุปสรรคที่ยกขึ้นเป็นข้ออ้างได้เช่น ต้องไปทางาน ต้องเลี้ยงดูบุตร หรือต้องเดินทางไกล
เพื่อมาศาล เป็นต้น ดังนั้นเหตุหลงลืม ไม่ทราบหรือเข้าใจผิดเหล่านี้ย่อมจะลดลงไปได้หากมีการติดต่อแจ้ง
เตือนจากสานักงานปล่อยชั่วคราวอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในทางปฎิบัติพบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่ไป
ศาลมีจานวนลดลงหลังใช้วิธีแจ้งเตือนดังกล่าว67
การติดต่อแจ้งเตือนดังกล่าวอาจทาได้ด้วยการโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โทรเอง หรือเป็นระบบ
อัตโนมัติ การมีหนังสือแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นจดหมาย ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งเตือนแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยโดยตรงไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะไปพบผู้ต้องหาหรือ
จาเลยที่บ้าน หรือแจ้งเตือนขณะที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยมาพบเจ้าหน้าที่ตามกาหนดอันเป็นเงื่อนไขของการ
ปล่อยชั่วคราว วิธีการแจ้งเตือน ระยะเวลาเริ่มต้นที่ควรมีการแจ้งเตือนและความถี่ของการแจ้งเตือนนั้นอาจ
แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีไป
สาหรับในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยก็ยงั ไม่ไปศาลตามนัดแม้ได้รับแจ้งเตือนแล้วก็ตาม สานักงาน
ปล่อยชั่วคราวหลายแห่งแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งแผนกติดตามผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มาศาล (Failure-toAppear Unit) ซึ่งตามปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจาแผนก ๒ ถึง ๓ คน เจ้าหน้าที่ในแผนกนี้มีหน้าที่ติดตามให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยไปศาลโดยมักเริ่มติดตามด้วยการโทรศัพท์ถึงผู้ต้องหาหรือจาเลยและครอบครัว หรือไป
ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่บ้านหรือที่ทางาน ซึ่งโดยมากก็พบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยยังคงอยู่ที่บ้านหรือที่
ทางานนั้นเอง ไม่ได้หลบหนีไปไหน เมื่อพบแล้ว เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการแนะนาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไปศาล
ซึ่งในการนี้เจ้าหน้าที่ยังมีบทบาทสาคัญในการตรวจสอบและชี้แจงเหตุผลของผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ศาลทราบ
ถึงการที่ไม่ไปศาลตามนัดอีกด้วย68
ส่วนในการควบคุมความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ไม่กระทาความผิดหรือก่อเหตุอันตรายใด
เพิม่ เติมนั้น เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่คุมความประพฤติผู้ต้องหาหรือจาเลยตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนดซึ่ง
อาจมีได้หลายเงื่อนไข โดยอาจรวมเงื่อนไขต่อไปนี้เช่น
67

Ibid. pp.38-39. อ้างถึงผลการศึกษาของสานักงานปล่อยชั่วคราวที่เมืองซาน มาเทโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย และบทความในหนังสือพิมพ์ Milwaukee Journal
Sentinel ใน ค.ศ. ๑๙๙๕ ที่รวบรวมข้ออ้างยอดนิยมของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่ไปศาลตามนัด และจากการศึกษาข้อมูลผู้ตอ้ งหาหรื อจาเลยที่ไปศาลหลังมีการ
ทดลองแจ้งเตือนวันเวลานัดที่ต้องไปศาล ณ สานักงานปล่อยชั่วคราวในรัฐเนบราสกา, เทศมณฑลมัลท์โนมาห์ รัฐโอเรกอน, เทศมณฑลโคโคนิโน รัฐอริโซนา, เทศ
มณฑลเจฟเฟอร์สัน รัฐโคโลราโด, เทศมณฑลคิง รัฐวอชิงตัน และนครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก พบว่าเมือ่ มีการแจ้งเตือนดังกล่าวโดยเฉพาะหากมีการแจ้งสภาพ
บังคับที่จะเกิดขึน้ หากผิดนัดด้วยแล้ว อัตราผู้ต้องหาที่ไม่ไปศาลตามนัดลดลงอย่างมาก. โปรดดูเพิม่ เติม Marie VanNostrand, Kenneth J.Rose and
Kimberly Weibrecht, “In Pursuit of Legal and Evidence-Based Pretrial Release Recommendations and Supervisions: Virginia Pretrial
Services Agencies,” (Virginia: Virginia Department of Criminal Justice Services, Revised 2011), pp.19-23,
http://www.dcjs.virginia.gov/corrections/documents/VirginiaLEBPResearchProjectReportMarch2011.pdf (accessed July 10, 2013).
68
Mahoney et al., supra note 18, p.40.
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(๑) คาสั่งจากัดการเดินทางของผู้ต้องหาหรือจาเลย (Restrictions of Movement) ซึ่งกาหนดให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องอาศัยในบริเวณที่กาหนด และห้ามเข้าใกล้สถานที่บางแห่งหรือบริเวณที่มีอาชญากรรม
หนาแน่น โดยศาลบางแห่งกาหนดเงื่อนไขนี้เป็นพิเศษสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ต้องคดีเกี่ยวกับกลุ่ม
อันธพาล69
(๒) คาสั่งห้ามเข้าใกล้ (Stay-Away Conditions) โดยมากมักกาหนดในคดีความรุนแรงในครอบครัว
หรือกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะก่อเหตุอันตรายแก่ผู้เสียหายหรือพยาน จึงกาหนดเงื่อนไขห้ามเข้าใกล้
ผู้เสียหายหรือพยาน ซึ่งเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ผู้ต้องหาหรือจาเลยบางคนต้องย้ายออกจากที่อยู่เดิม และ
เกิดปัญหาในการหาที่พักใหม่ สานักงานปล่อยชั่วคราวที่เทศมณฑลพิมา ในเมืองทุกซอน รัฐอริโซนา จึงให้
ความช่วยเหลือในการหาที่พักใหม่ชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลย ส่วนที่เทศมณฑลแฮมิลตัน เมืองซินซินเนติ
รัฐโอไฮโอ สานักงานปล่อยชั่วคราวให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยสวมกาไลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งสัญญาณเข้า
เครื่องรับในสถานที่ต้องห้ามในทันทีที่ผู้ต้องหาเข้าใกล้สถานที่นั้น เพื่อเตือนผู้เสียหายหรือพยานในสถานที่
ดังกล่าว และแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตารวจที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันท่วงที70 นอกจากนี้ สานักงานปล่อยชั่วคราวที่
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยังใช้วิธีติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือจาเลยด้วยระบบแสดงพิกัดที่อยู่หรือจีพี
เอส (Global Positioning Surveillance “GPS”) โดยหากสัญญาณจากผู้ต้องหาหรือจาเลยแสดงว่าเข้าใกล้
สถานที่ต้องห้ามเกินกาหนดแล้ว เจ้าหน้าที่จะรายงานศาลทันทีภายในวันเดียวกัน71
(๓) คาสั่งห้ามออกนอกบ้านในเวลาที่กาหนดหรือเคอร์ฟิว เป็นคาสั่งที่กาหนดขึ้นเพื่อจากัดเวลาที่
ผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือในชุมชน โดยมุ่งหมายลดความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไปก่อ
อาชญากรรมหรือเหตุอันตรายอื่น การตรวจสอบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่บ้านในเวลาที่กาหนดหรือไม่อาจใช้
วิธีโทรศัพท์ไปที่บ้านผู้ต้องหาหรือจาเลยในเวลาเคอร์ฟิวมากกว่าหนึ่งครั้งโดยเว้นช่วงเวลาไว้ตามความ
เหมาะสม และควรบันทึกผลอย่างละเอียดด้วยว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่บ้านหรือไม่ หากไม่สามารถติดต่อ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ควรระบุสาเหตุเช่นสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับหลังจากโทรไปแล้วกี่ครั้งเป็นต้น ซึ่งบันทึก
ดังกล่าวจะใช้ยื่นต่อศาลในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยผิดเงื่อนไขเช่นไม่อยู่บ้าน หรือไม่มีผู้ใดรับสาย72
(๔) คาสั่งให้อยู่เฉพาะในบ้านและการใช้กาไลอิเล็กทรอนิกส์ (House Arrest and Electronic
Monitoring) คือการให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่แค่ในบ้านของตนโดยจะออกนอกเขตบ้านได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาลหรือสานักงานปล่อยชั่วคราว โดยการบังคับตามคาสั่งนี้ใช้วิธีให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยสวมกาไล
อิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ จะส่งสัญญาณแสดงพิกัดที่อยู่ด้วยระบบจีพีเอส โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูสัญญาณแสดง
พิกัดดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวเองก็ได้ หรือจะว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เป็นผู้ติดตามดูก็ได้โดย
บริษัทเอกชนผู้รับจ้างต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวทันทีหากพบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยออกนอกเขตบ้านโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปที่บ้านของผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อสอบถาม หากพบว่า
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ผู้ต้องหาหรือจาเลยออกนอกบ้านไปจริง เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวจะเดินทางไปที่บ้านผู้ต้องหาหรือจาเลยทันที
พร้อมเจ้าพนักงานตารวจเพื่อดาเนินการกับผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อไป73
เป็นที่พึงสังเกตว่าแม้ผลการศึกษาวิจัยในหลายท้องที่จะยังไม่อาจสรุปยืนยันประสิทธิภาพของเงื่อนไข
ดังกล่าวในการปูองกันผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีหรือก่อเหตุอันตรายเพิ่มเติมได้ เนื่องจากผู้ต้องหาหรือ
จาเลยส่วนใหญ่ที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเป็นผู้ที่มีผลการประเมินว่ามีความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือก่อเหตุ
อันตรายเพิ่มเติมสูงทั้งสิ้น แต่สิ่งหนึ่งทีส่ ามารถสรุปได้คือ หากปราศจากเงือ่ นไขนี้ ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มี
ความเสี่ยงสูงย่อมไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยแน่แท้ การมีอยู่ของเงื่อนไขดังกล่าวย่อมเป็นทางเลือกให้ผู้
พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่จาต้องเรียกหลักประกัน
สูงๆ จนเกิดการคุมขังโดยไม่จาเป็น74
(๕) คาสั่งให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเข้ารับการบาบัดรักษา อบรมหรืออยู่ในสถานที่ใดเป็นพิเศษ
กล่าวคือ ในหลายกรณีอาจพบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยมีความบกพร่องหรือเจ็บปุวยสมควรได้รับการรักษา เช่น
มีความผิดปกติทางจิต ติดยาเสพติดหรือติดสุรา และบางกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยก็เป็นบุคคลเร่ร่อนหรือกาลัง
ตกงาน ซึ่งหากไม่มีเงื่อนไขนี้ ผู้ต้องหาหรือจาเลยลักษณะนี้มักไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ในกรณีของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถือว่าเป็นผู้ปุวยนั้น คาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวจะพ่วงเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไปเข้ารับ
การรักษา เช่น ที่สถานพยาบาลอาการปุวยทางจิตสาหรับผู้ปุวยทางจิต หรือที่สถานบาบัดการติดยาเสพติด
สาหรับผู้ติดยาเสพติดหรือสุรา ซึ่งสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยในกรณีนี้ เงื่อนไขอาจรวมการตรวจสารเสพติด
เป็นประจาอีกด้วย ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีความรุนแรงในครอบครัวหรือคดีความผิดทางเพศอาจต้องไปเข้า
รับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนด75 ซึ่งการรักษา การตรวจสารเสพติดและการ
อบรมเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ สานักงานปล่อยชั่วคราวมักส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ
ดาเนินการ อย่างไรก็ตาม สานักงานปล่อยชั่วคราวอาจดาเนินการเองในบางกิจกรรมก็ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น
อาจชาระโดยเงินบริจาค สวัสดิการรัฐ งบประมาณของสานักงานปล่อยชั่วคราว หรือแม้แต่จากผู้ต้องหาหรือ
จาเลยเอง76
ส่วนผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นคนเร่ร่อนหรือไร้ที่อยู่อาศัยแน่นอน ศาลอาจกาหนดให้ผู้ต้องหา
หรือจาเลยไปพักที่สถานสงเคราะห์ที่มีสัญญากับภาครัฐ โดยสถานสงเคราะห์จะช่วยให้ที่พัก อาหาร และอาจ
ช่วยหางานหรือให้คาปรึกษาในการเลิกเสพสุราและยาเสพติด ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ตกงานหรือกระทา
ความผิดเพราะความยากจนอาจได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบของเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวให้ไปฝึกหัด
อาชีพ และใช้บริการจัดหางาน เป็นต้น77
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การกาหนดเงื่อนไขสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยประเภทพิเศษเหล่านี้อาจทาให้ต้องเสียงบประมาณ
หรือค่าใช้จ่ายมาก แต่ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะมีผลการศึกษาข้อมูลของศาลสหพันธรัฐในช่วงระหว่าง
ค.ศ.๒๐๐๑ ถึง ค.ศ.๒๐๐๗ แล้วว่า การกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาซึ่งต้องได้รับการ
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการหลบหนีและกระทาความผิดเพิ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูง78
นอกจากการกาหนดเงื่อนไขเป็นรายคาสั่งแล้ว ศาลอาจมีคาสั่งให้สานักงานปล่อยชั่วคราวคุมความ
ประพฤติผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นๆ ตามโปรแกรมปกติ โปรแกรมเข้มข้นหรือโปรแกรมพิเศษตามที่
สานักงานปล่อยชั่วคราวกาหนดไว้แล้วก็ได้ ทั้งนี้เพราะในแต่ละโปรแกรมการคุมความประพฤติ จะมีวิธีการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยแตกต่างกันตามความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยสานักงานปล่อย
ชั่วคราวแห่งนั้นๆ อาจจัดแบ่งกาลังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโปรแกรมดังกล่าวเป็นแต่ละหน่วยหรือแผนกแยกกัน ทาให้
เจ้าหน้าที่มีความชานาญในการควบคุมผู้ต้องหาหรือจาเลยตามโปรแกรมแต่ละแบบ เช่น ที่ดิสทริกต์ ออฟ
โคลัมเบีย มีโปรแกรมควบคุมผู้ต้องหาหรือจาเลยแบบทั่วไป (General Supervision) ซึ่งเหมาะสาหรับ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีความเสี่ยงต่าถึงปานกลาง และเป็นโปรแกรมที่ใช้ดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยจานวนมาก
ที่สุด วิธีการควบคุมในโปรแกรมอาจไม่มีอะไรมากไปกว่าการให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยมารายงานตัว และการที่
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนกาหนดวันนัดศาลเป็นระยะๆ เท่านั้น ส่วนโปรแกรมควบคุมผู้ต้องหาหรือจาเลยแบบ
เข้มข้นสูง (High-Intensity Supervision) เหมาะสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น หรือผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่ฝุาฝืนเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวมาก่อน ผู้ต้องหาหรือจาเลยในโปรแกรมนี้ต้องรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นประจา รับการตรวจหาสารเสพติดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และห้ามออกนอกบ้านในเวลาที่
กาหนดโดยต้องสวมกาไลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมควบคุมผู้ต้องหาหรือจาเลยทีม่ ีความต้องการ
พิเศษ (Specialized Supervision) เหมาะสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ปุวยหรือผิดปกติทางจิต ตลอดจนผู้ติด
ยาเสพติด เจ้าหน้าที่จะดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดเพราะจะมีสัดส่วนระหว่างจานวนผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่ต้องดูแลต่อเจ้าหน้าที่ ๑ คน น้อยกว่าโปรแกรมอื่น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยกลุ่ม
นี้ไปเข้ารับการบาบัดรักษาและอาจบริการรับส่งหรือหาที่พักในระหว่างการรักษาให้ด้วย 79
ในการคุมความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจาเลยให้สัมฤทธิ์ผล ผลการศึกษาสรุปว่ามีปัจจัยสาคัญ ๒
ประการคือ เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวต้องสามารถเข้าถึงหรือติดต่อผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ทันทีเพื่อแจ้งเตือนวัน
นัดของศาลและแจ้งเตือนกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประการหนึ่ง และหากผู้ต้องหาหรือ
จาเลยฝุาฝืนเงื่อนไขแล้ว ต้องมีมาตรการบังคับที่รวดเร็วและส่งผลร้ายแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยอย่างเป็น
รูปธรรมอีกประการหนึ่ง ซึ่งในการบังคับใช้มาตรการบังคับนั้น เจ้าหน้าที่อาจรายงานศาลเพื่อขอให้มีคาสั่ง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว แต่ควรระมัดระวังไม่รายงานศาลพร่าเพรื่อในเรื่องเล็กน้อยที่อาจแก้ไข
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เบื้องต้นได้เองก่อน หรือในกรณีที่ศาลให้อานาจเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเองได้ เจ้าหน้าที่ก็ควร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามกรอบที่ศาลกาหนด80 โดยอาจจาแนกมาตรการบังคับออกเป็นสามประเภท คือ
(๑) มาตรการเยียวยา (Remedial Actions) เป็นมาตรการที่เพิ่มระดับความเข้มข้นในการควบคุม
ขึ้นมาแต่ไม่จากัดสิทธิเสรีภาพมากนัก เพื่อยังคงให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลยแก้ตัว เช่น ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยยังคงเสพยาเสพติดหรือดื่มสุรา อาจเพิ่มมาตรการเป็นให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องรับการตรวจสารเสพ
ติด เข้ารับการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดเป็นต้น81
(๒) มาตรการจากัด (Restrictive Sanctions) ใช้เพื่อจากัดเสรีภาพในการเดินทางหรือเข้าสมาคม
ของผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยอาจใช้มาตรการอย่างห้ามออกนอกบ้านในเวลาที่กาหนด และสวมกาไล
อิเล็กทรอนิกส์82
(๓) มาตรการลงโทษ (Punitive Sanctions) ใช้เพื่อลงโทษผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ฝุาฝืนเงื่อนไขโดย
อาจปรับหรือเพิกถอนคาสั่งปล่อยชั่วคราวเสีย83
และนอกเหนือปัจจัยสองประการข้างต้น อีกสิ่งสาคัญที่จะช่วยรับรองความสาเร็จในการปล่อย
ชั่วคราวคือ ควรดูแลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเข้ารับการ “ปฐมนิเทศ” เกี่ยวกับเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวทุกคน
และภายในไม่กี่วันหลังได้รับการปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาในเมืองฟิลาเดลเฟียสรุปว่า ผู้ต้องหา
หรือจาเลยในกรณีนี้มีแนวโน้มที่จะไปศาลตามกาหนดสูงกว่ามาก84
ค. หน้าที่ในการติดตามสถานะและข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ยังไม่ได้รับการปล่อย
ชั่วคราว
บทบาทหน้าที่ของสานักงานปล่อยชั่วคราวตามมาตรฐานของ NAPSA มิได้จบลงแค่เสนอรายงานศาล
เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวที่เหมาะสมสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ละคน และคุมความประพฤติผู้ต้องหาหรือ
จาเลยระหว่างปล่อยชั่วคราวเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการต้องคอยติดตามสถานะและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ยังต้องขังอยู่เป็นระยะๆ ตลอดจนต้องหมั่นประเมินว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ยังไม่ได้รับ
การปล่อยชั่วคราวรายใดเข้าเกณฑ์ที่สามารถปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือหากต้องมีประกันก็อยู่ใน
วงเงินระดับที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นสามารถหามาวางได้หรือไม่ หากประเมินว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยรายใด
เข้าเกณฑ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่รายงานศาลเพื่อให้ทบทวนคาสั่งขังหรือไม่ให้ปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้น โดยเฉพาะสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ต้องขังมาแล้วเกิน ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่
ปล่อยชั่วคราวต้องรายงานสถานะและข้อมูลล่าสุดของผู้ต้องหาต่อศาลในทุกกรณีไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะมีความเห็น
ว่าควรให้ปล่อยหรือไม่ นอกจากนี้ ยังอาจมีกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยยังต้องขังอยู่แม้ศาลจะอนุญาตให้ปล่อย
80

Mahoney et al., supra note 18, p.44.
Ibid.
82
Ibid. p.45.
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ชั่วคราวแล้วก็ตาม โดยมากจะพบในกรณีที่ศาลปล่อยโดยมีเงื่อนไข แต่ผู้ต้องหาหรือจาเลยและกระทั่ง
เจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราวยังไม่อาจดาเนินการตามเงื่อนไขของศาลในขณะนั้นได้ เช่น ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มี
เงินหรือหลักประกันซึ่งมีมูลค่าตามจานวนที่ศาลกาหนด หรือสถานบาบัดที่ศาลกาหนดให้ผู้ต้องหาหรือจาเลย
ไปเข้ารับการรักษาไม่มีที่ว่างรองรับ ในกรณีนี้เจ้าหน้าทีป่ ล่อยชั่วคราวต้องรายงานศาลภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลัง
มีคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ศาลพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เช่น หากผู้ต้องหา
หรือจาเลยไม่มีเงินมาวางประกัน ศาลอาจสั่งให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้ต้องหาหรือ
จาเลยอีกครั้งก่อนจะลดวงเงินประกันให้ 85
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานปล่อยชั่วคราวในภาพรวม
นับตั้งแต่เริ่มมีสานักงานปล่อยชั่วคราวในประเทศสหรัฐอเมริกามา มีผลการศึกษาวิจัยรับรองแล้วว่า
งบประมาณในการจัดตั้งและบริหารสานักงานปล่อยชั่วคราวน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยที่
ล้นเรือนจา และมีประสิทธิภาพในการลดผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกขังระหว่างพิจารณาในขณะเดียวกันก็ดูแลมิ
ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีหรือก่อเหตุอันตรายเพิ่มเติมได้86 อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความจาเป็นในการ
รวบรวมข้อมูลและทาการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการทางานของสานักงานปล่อยชั่วคราวกับอัตราการ
หลบหนีและก่อเหตุอันตรายของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยละเอียดต่อไป87 และยังคง
ต้องมีการศึกษาวิจัยอีกมากเพื่อพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องแม่นยาและเป็นภาวะวิสัยมากที่สุด
๒.๒ ประสบการณ์ของสหภาพยุโรป
๒.๒.๑ ปัญหาและการแก้ไขในภาพรวมของสหภาพยุโรป
ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมีทั้งสิ้น ๒๗ ประเทศ88 แต่ละประเทศมีระบบกฎหมายและวิธีปฎิบัติ
ในการขังและปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งทีอ่ าจเหมือนกันตามข้อมูลเท่าที่ผู้เขียน
มีอยู่ขณะเขียนบทความนี้คือ ไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดในสหภาพยุโรปอนุญาตให้มีผู้ประกันอาชีพอย่างใน
สหรัฐอเมริกา และศาลในหลายประเทศสามารถปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหา
หรือจาเลยหลบหนีหรือก่อเหตุอันตรายใดเพิ่มได้89 โดยในบางประเทศแม้ศาลอาจให้ปล่อยชั่วคราวโดยมี
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Standards 3.6 and 4.1 and Commentaries. NAPSA, supra note 40, pp.69-71 and 81-83.
Marie VanNostrand, “Alternatives to Pretrial Detention: Southern District of Iowa, A Case Study,” Federal Probation, vol. 74(3),
December 2010, http://www.uscourts.gov/uscourts/federalcourts/pps/fedprob/2010-12/alternatives.html (accessed July 10, 2013).
87
Mahoney et al., supra note 18, pp.67-68.
88
สาหรับรายละเอียด โปรดดู European Union, “List of Countries,” http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm (accessed July 10,
2013). อนึ่ง บทความนี้เขียนขึน้ หลายปีก่อนการลงประชามติในเดือนมิถุนายน ๒๐๑๖ ซึ่งปรากฏผลว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
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ประกันได้แต่ก็จะกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวน้อยครั้งมาก เช่น ที่ประเทศเยอรมนี ศาลจะกาหนดวงเงินประกัน
ต่อเมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยมีฐานะการเงินดี 90 แต่โอกาสที่ศาลจะมีคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันก็อาจมี
น้อยมากเพราะหากตามสภาพข้อหาหรือพฤติการณ์แห่งคดี ตลอดจนบทลงโทษที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นไม่มี
ความรุนแรงได้สัดส่วนกับการขังแล้ว ศาลก็ไม่อาจสั่งให้ขังเพียงเพราะเกรงว่าเขาจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
และแม้อาจสั่งขังได้ด้วยเหตุเกรงว่าจะหลบหนีแต่ก็ทาได้เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น 91 แต่ไม่ว่าอย่างไร
ประเทศสมาชิกทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายตามคาพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (The
European Court of Human Rights) ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๕ แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (The European Convention on Human Rights) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขังผู้ต้องหาหรือจาเลย
ระหว่างพิจารณาดังต่อไปนี้
(๑) ในระหว่างพิจารณาคดี ควรมีข้อสันนิษฐานที่โน้มเอียงไปในทางให้ปล่อยชั่วคราว การคุมขัง
ระหว่างพิจารณาจะมีเหตุให้ทาได้ต่อเมื่อความจาเป็นในการปกปูองประโยชน์สาธารณะสูงกว่าการต้องปกปูอง
เสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย92
(๒) รัฐต้องมีภาระในการพิสูจน์ว่าเหตุใดผู้ต้องหาหรือจาเลยคนนั้นจึงไม่ควรได้รับการปล่อยชั่วคราว93
(๓) ลาพังข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยคนนั้นน่าจะกระทาความผิดไม่เพียงพอที่จะให้ขังผู้ต้องหา
หรือจาเลยไว้โดยเฉพาะหากต้องขังเป็นเวลานาน ไม่ว่าข้อหาจะรุนแรงหรือน้าหนักของพยานจะดูมั่นคงแค่
ไหน94
(๔) ลาพังการที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนก็ยังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงว่าจะ
หลบหนี และแม้ว่าอาจมีความเสี่ยงเช่นนั้นในกรณีที่โทษที่อาจได้รับเป็นโทษจาคุกระยะเวลานาน แต่ก็ไม่
อาจประเมินความเสี่ยงว่าจะหลบหนีจากความรุนแรงของโทษที่อาจได้รับเพียงอย่างเดียวได้96 ในกรณีที่เกิด
ความเสี่ยงว่าจะหลบหนี รัฐมีหน้าที่ต้องคิดหาวิธีที่สามารถพาผู้ต้องหาหรือจาเลยมาศาลตามนัดได้โดยไม่
จาต้องคุมขัง97
95

(๕) ในกรณีที่ไม่ให้ปล่อยชั่วคราวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะกระทาความผิดเพิ่มเติม ศาล
ต้องพิจารณาว่าการคาดหมายดังกล่าวมีเหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ เพราะลาพังประวัติการเคย
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กระทาความผิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอจะฟังว่าน่าจะมีการกระทาความผิดอีก98 และการคาดหมายทางทฤษฎี
หรืออันตรายที่ไม่ชี้เฉพาะก็ไม่เพียงพอ หากแต่ต้องมีหลักฐานแสดงแนวโน้มว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะกระทา
ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่แน่นอนระหว่างปล่อยชั่วคราว99 นอกจากนี้ ลาพังการที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มี
งานทาหรือไม่มีครอบครัวก็ยังไม่อาจบ่งชี้ว่าเขามีแนวโน้มจะกระทาความผิดเพิ่มเติมได้100
(๖) ในการให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันเป็นบุคคลหรือทรัพย์สิน การกาหนดวงเงินประกันต้องใช้
ความระมัดระวังเทียบเท่ากับการพิจารณาว่าการขังผู้ต้องหาหรือจาเลยคนนั้นเป็นสิ่งจาเป็นหรือไม่ นอกจากนี้
การกาหนดวงเงินประกันต้องคานึงถึงฐานะทางการเงินของผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นด้วย101
หลักการทั้ง ๖ ข้อ ข้างต้น กาหนดมาตรฐานในการใช้ดุลพินิจให้ขังหรือปล่อยชั่วคราวที่คานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจาเลยอย่างสูงยิ่ง นอกจากนี้ แนวคาพิพากษายังรับรองสิทธิของจาเลยในการได้รับ
การพิจารณาคดีที่รวดเร็ว โดยการขังจาเลยระหว่างพิจารณาเป็นเวลาตั้งแต่ ๒ ปี ครึ่ง ถึงเกือบ ๕ ปี เป็นการ
ขังที่เกินสมควรแก่เหตุ102 และผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจสอบหรือทบทวนเหตุในการขังใน
รูปแบบของการไต่สวน ซึ่งผู้ต้องหาหรือจาเลยและทนายความย่อมมีสิทธิเต็มที่ในการเสนอหลักฐานหักล้าง
เหตุผลในการขังรวมถึงสิทธิในการตรวจดูสานวนคดี103
จากแนวคาพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แท้จริงประเทศสมาชิกใน
สหภาพยุโรปก็ประสบปัญหาความไม่เป็นธรรมและการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนในส่วนของการขังผู้ต้องหาหรือ
จาเลยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแต่ละประเทศสมาชิกต่างมีวิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่ต่างกันอย่างยิ่ง
จึงอาจทาให้เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่ง
ย่อมจะบั่นทอนรากฐานการรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรปในภายภาคหน้าได้ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๑
คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) จึงออกสมุดปกเขียวไปยังประเทศสมาชิกและองค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อหารือถึงแนวปฎิบัติที่เป็นมาตรฐานในการขัง
ผู้ต้องหาผ่านคาถาม ๑๐ ข้อ104
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หลังมีการออกสมุดปกเขียวข้างต้น มีประเทศสมาชิกตลอดจนองค์กรเอกชนหลายแห่งส่งรายงาน
ตอบคาถามและเสนอความเห็นมากมาย105 แต่ส่วนใหญ่มีสาระสาคัญสะท้อนปัญหาการขังผู้ต้องหาในหลาย
ประเทศสมาชิกที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและแนวคาพิพากษาข้างต้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่ล้น
เรือนจาโดยผู้ต้องขังประมาณร้อยละ ๒๑ ต้องขังระหว่างพิจารณา106 สภาพในเรือนจาที่ย่าแย่เกินจะอยู่ได้107
การขังผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างพิจารณาเป็นระยะเวลานานเกินจาเป็น เนื่องจากกฎหมายในหลาย
ประเทศให้อานาจการขังผู้ต้องหาหรือจาเลยระหว่างพิจารณาได้ยาวนานอาจเป็นเวลาหลายปี บางประเทศไม่
มีแม้แต่กฎหมายจากัดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณา และสิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายมี
จากัด108 ทางปฏิบัติในหลายประเทศที่มุ่งเน้นให้ขังผู้ต้องหาหรือจาเลยมากกว่าการให้ปล่อยชั่วคราวโดย
กาหนดเงื่อนไขต่างๆ ทั้งที่กฎหมายให้อานาจไว้ และบางประเทศก็มีทางเลือกแทนการขังผู้ต้องหามีน้อยมาก
หรือแทบไม่มีเลย109
สภาพปัญหาหนึ่งที่รุนแรงและระบาดไปทั่วทั้งสหภาพยุโรปคือ การที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งต้องขัง
ระหว่างพิจารณาส่วนใหญ่ไม่ใช่คนชาติของประเทศนั้นๆ โดยใน ค.ศ. ๒๐๐๙ มีคนต่างชาติเป็นจานวนถึงร้อย
ละ ๒๖ ของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกขังในระหว่างพิจารณาทั่วสหภาพยุโรป ซึ่งเหตุผลหลักที่ศาลมักไม่ปล่อย
ชั่วคราวคนต่างชาติแม้จะเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปด้วยกันคือ คนต่างชาติมีความเสี่ยงที่จะหนีมากกว่าคน
ชาตินั้นเอง ไม่ว่าเขาจะมีงานประจาหรือพานักอยู่ที่ประเทศนั้นๆ มาเป็นเวลานานหรือไม่ก็ตาม110 ปัญหา
ดังกล่าวยิ่งหนักขึ้นเมื่อมีการบังคับใช้ระบบหมายจับข้ามพรมแดนในยุโรป (The European Arrest Warrant)
ที่ให้อานาจเจ้าพนักงานตารวจในแต่ละประเทศสมาชิกจับผู้ต้องหาตามหมายจับของอีกประเทศหนึ่งและส่งตัว
ผู้ต้องหาไปดาเนินคดีที่ประเทศซึ่งออกหมายจับได้ทันที แต่เมื่อส่งตัวไปแล้วศาลในประเทศที่รับตัวไว้กลับไม่
ปล่อยชั่วคราวให้ด้วยเหตุว่าผู้ต้องหานั้นเป็นคนต่างชาติ ในขณะเดียวกันคดีก็ยังไม่พร้อมพิจารณา ทาให้
105
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ผู้ต้องหาซึ่งต่อมาเป็นจาเลยชาวต่างชาติเหล่านี้ต้องถูกขังระหว่างพิจารณาและเผชิญกับสภาพย่าแย่ของ
เรือนจาในประเทศนั้นๆ โดยไม่จาเป็นเป็นเวลาหลายเดือนกว่าจะมีการพิจารณาและมีคาพิพากษา111
ปัญหาดังกล่าวนาไปสู่ข้อโต้แย้งการส่งตัวตามระบบหมายจับดังกล่าวอยู่เนืองๆ โดยผู้ต้องหาตาม
หมายจับที่ต้องถูกส่งตัวไปอีกประเทศหนึ่งมักยื่นคาร้องต่อศาลของประเทศที่ตนถูกจับว่า ไม่ควรส่งตนไปยัง
ประเทศตามหมายจับเพราะสภาพเรือนจาในประเทศนั้นย่าแย่และโหดร้าย โดยหากศาลฟังข้อเท็จจริงตามคา
ร้องก็ย่อมเป็นเหตุอ้างที่ไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้ อันย่อมบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบ
หมายจับข้ามพรมแดนในยุโรปและความเชื่อมั่นระหว่างประเทศสมาชิก112 จึงมีความพยายามแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการสร้างระบบคุมความประพฤติข้ามพรมแดนในยุโรป (The European Supervision Order)
ซึง่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ด้วยระบบดังกล่าวทาให้คาสั่งปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไข
ของศาลในประเทศที่ต้องดาเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นจะมีผลและสภาพบังคับในประเทศที่ผู้ต้องหา
หรือจาเลยเดินทางไปพานักอยู่ตลอดเวลาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว อันอาจส่งผลให้ศาลปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นคนต่างชาติมากขึ้น113 อย่างไรก็ตามในทางปฎิบัติกลับพบว่าหลายประเทศสมาชิกยัง
ไม่พร้อมจะใช้และปฏิบัติตามระบบดังกล่าว114
จากปัญหาต่างๆ ตามที่มีการรายงานข้างต้น นาไปสู่ข้อเสนอแนะหลายประการ เช่น การศึกษาความ
เป็นไปได้ที่จะจากัดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณาไว้ที่ ๑ ปี การมีมาตรการให้แต่ละประเทศสมาชิกใช้
และปฏิบัติตามระบบการคุมความประพฤติข้ามพรมแดนในยุโรปอย่างมีประสิทธิภาพ การมีมาตรการให้ชะลอ
การส่งตัวผู้ต้องหาตามหมายจับข้ามพรมแดนในยุโรป การออกกฎหมายกาหนดมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับการ
ขังระหว่างพิจารณา115 รวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีทางเลือกแทนการขังผู้ต้องหาหรือจาเลยใน
ระหว่างพิจารณาด้วยการจัดทาคู่มือปฏิบัติ การตั้งกองทุนเพื่อทดลองทาโครงการนาร่องในการใช้ทางเลือก
ต่างๆ การทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศสมาชิก และการจัดให้มีการรับ
ฟังความเห็นของภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา116 เป็นต้น ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการยุโรปทา
รายงานวิเคราะห์และสรุปรวมคาตอบกับข้อเสนอแนะเสร็จแล้ว ขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะ
ดาเนินการอย่างไรต่อไป117
๒.๒.๒ ปัญหาและการแก้ไขในบางประเทศสมาชิก: ตัวอย่างของประเทศในสหราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: บทความนี้เขียนขึ้นก่อนการลงประชามติ Brexit เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๐๑๖ ซึ่งมีผล
ว่าสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม แม้สหราชอาณาจักรจะไม่เป็นสมาชิกของ
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สหภาพยุโรปแล้ว แต่แนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวของประเทศนี้ยังคงควรค่าแก่
การศึกษาต่อไป จึงยังคงหัวข้อ ๒.๒.๒ ไว้ในที่นี้)
จากปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการขังระหว่างพิจารณาในระดับสหภาพยุโรป เมื่อลอง
พิจารณาในระดับประเทศก็พบว่ามีความพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจให้ขังหรือปล่อยชั่วคราว
โดยเฉพาะประเทศใน สหราชอาณาจักรอันได้แก่ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ ที่มีความ
พยายามแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอันเนื่องจากการขาดแคลนข้อมูลของผู้พิพากษาในการพิจารณาสั่งขังหรือปล่อย
ชั่วคราว และขาดระบบการคุมความประพฤติผู้ต้องหาระหว่างปล่อยชั่วคราว โดยในประเทศอังกฤษและ
เวลส์แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างระบบรายงานข้อมูลเพื่อการปล่อยชั่วคราว (Bail Information
Scheme) ในที่นี้ขอเรียกว่า “ระบบรายงานข้อมูล” และระบบจัดหาที่พักและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว (Bail Accommodation and Support Service) ในที่นี้ขอเรียกว่า “ระบบ
สนับสนุนการปล่อยชั่วคราว”)118 ซึ่งเป็นระบบงานที่มีต้นแบบจากสานักงานปล่อยชั่วคราวของประเทศ
สหรัฐอเมริกา119 แต่เดิมระบบงานดังกล่าวมุ่งเน้นไปในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเยาวชน และยังเป็นการจัดการใน
ระดับท้องถิ่นซึ่งมีมาตรฐานและทางปฏิบัติแตกต่างกันไป ต่อมามีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวในคดีที่ผู้ต้องหา
เป็นผู้ใหญ่ในหลายท้องที่ ผ่านการสนับสนุนเรื่องงบประมาณหลายรูปแบบ ผ่านการปรับปรุงระบบงานหลาย
ครั้ง รวมถึงผ่านทั้งช่วงเฟื่องฟูและซบเซา จนในที่สุดมีการประเมินว่า หากมีระบบงานทั้งสองคู่กันจะช่วยให้
ผู้พิพากษาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมากขึ้น และช่วยในการควบคุมให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การปล่อยชั่วคราวอีกด้วย จึงมีการออกกฎหมายให้ต้องมีการสร้างระบบรายงานข้อมูลในเรือนจาทุกแห่ง
และมีระบบสนับสนุนการปล่อยชั่วคราวที่ปฏิบัติงานได้ในระดับชาติ120
ระบบรายงานข้อมูลและระบบสนับสนุนการปล่อยชั่วคราวของประเทศอังกฤษและเวลส์แตกต่างจาก
ของประเทศสหรัฐอเมริกาตรงที่ระบบงานทั้งสองของประเทศอังกฤษและเวลส์ไม่ได้ดาเนินการโดยสานักงาน
ปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งขึน้ ใหม่ แต่ใช้ศาลหรือเรือนจาแล้วแต่กรณีสาหรับระบบการรายงานข้อมูล
ส่วนระบบสนับสนุนการปล่อยชั่วคราวนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๐ กระทรวงยุติธรรมว่าจ้าง
Stonham ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนผู้รับจัดหาบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสรายใหญ่ที่สุดในประเทศให้เป็นผู้ดาเนินงานทั้ง
ด้านจัดหาที่พักให้ผู้ต้องหาและด้านสนับสนุนการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวหรืออีกนัยหนึ่งคือคุม
ความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนด121
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ที่ว่าระบบรายงานข้อมูลนั้นดาเนินการโดยศาลหรือเรือนจาแล้วแต่กรณีนั้น หมายความว่าหากเป็น
กรณีที่ผู้ต้องหามาศาลครั้งแรก ศาลจะจัดให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูล (Bail Information Officer) ซึ่งมักเป็น
พนักงานคุมประพฤติไปสอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาสั่งขังหรือปล่อยชั่วคราวจากผู้ต้องหา ไม่ว่า
จะเป็นที่อยู่อาศัย การทางาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ในชุมชน ตลอดจนประวัติการกระทาความผิด เป็นต้น
แต่หากเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ศาลเคยมีคาสั่งขังโดยไม่ให้ปล่อยชั่วคราว เป็นหน้าที่ของเรือนจาที่ต้องจัดให้
เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือพนักงานคุมประพฤติสอบถามข้อมูลดังกล่าว โดย
ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลจะเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับการปล่อย
ชั่วคราว ได้แก่ ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เจ้าพนักงานตารวจคัดค้านการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่อยู่ใน
กลุ่มบุคคลซึ่งมีแนวโน้มทางสถิติที่จะไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต
หรือต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านใดเป็นพิเศษ และยังรวมถึงผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นสตรี122
หลังจากรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
รายใดมีแนวโน้มที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวหากอยู่ภายใต้ระบบสนับสนุนการปล่อยชั่วคราวเช่น ผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่ไม่มีที่อยู่แน่นอน ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นคนต่างชาติ หรือผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ควรได้รับการ
บาบัดรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้ต้องหาหรือจาเลยยินยอมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบดังกล่าวและ
สามารถชาระค่าเช่าที่พักหรือค่าบาบัดไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยเงินสวัสดิการ เจ้าหน้าที่จะยื่นคาร้องต่อ
Stonham พร้อมส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยและข้อมูลที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงของผู้ต้องหา
หรือจาเลยรายนั้นไปด้วยเพื่อให้ Stonham ประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลยและเสนอแผนการคุม
ความประพฤติกลับมาภายใน ๒ วันทาการ แผนการดังกล่าวปกติจะรวมการให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยรายงาน
ตัวอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ และในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจาเป็นต้องมีที่พักระหว่างปล่อยชั่วคราว
แผนการดังกล่าวจะจัดหาที่พักชั่วคราวให้ โดยเมื่อได้รับแผนการที่ Stonham เสนอมาแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลย พร้อมแนบแผนการคุมความประพฤติดังกล่าวต่อศาล พนักงาน
อัยการ และทนายผู้ต้องหาหรือจาเลย เพื่อใช้ในการไต่สวนและพิจารณาว่าควรขังหรือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจาเลยรายนั้นๆต่อไป หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยภายใต้ระบบสนับสนุนการ
ปล่อยชั่วคราวแล้ว เจ้าหน้าที่ศาลจะแจ้งเงื่อนไขที่ศาลกาหนดซึ่งอาจเพิ่มขึ้นจากแผนการที่เสนอมาก็ได้ให้
Stonham ทราบในวันที่มีคาสั่งทันที ส่วนการควบคุมให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลนั้นจะ
ตกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล (Bail Support Officer) ที่เป็นบุคลากร
ของ Stonham และมีหน้าที่ไม่เพียงแต่คุมความประพฤติเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยปรับปรุงตนเองหรือแก้ไขปัญหาที่นาไปสู่ความเสี่ยงในการกระทาความผิดอีกด้วย123
อย่างไรก็ตาม หากศาลต้องการกาหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาหรือจาเลยออกนอกที่พักในเวลาที่
กาหนดหรือเคอร์ฟิว โดยให้สวมกาไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ด้วย ศาลต้องพิจารณาจน
122
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มั่นใจว่าหากปราศจากการกาหนดเงื่อนไขนี้แล้ว ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยแน่แท้
เท่านั้น เพื่อให้มีการใช้เงื่อนไขดังกล่าวเฉพาะกรณีจาเป็นและเพื่อให้มีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และ
เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยถูกจากัดเสรีภาพในระดับหนึ่ง กฎหมายจึงให้ถือเอา
ระยะเวลาที่ห้ามออกนอกที่พักไปหักกับระยะเวลาที่ถูกจาคุกตามคาพิพากษาได้ โดยให้ถือเอาระยะเวลาอย่าง
น้อย ๙ ชั่วโมง ที่ห้ามออกนอกที่พักเท่ากับการถูกจาคุกครึ่งวัน124 ซึ่งจากการนาเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้
แม้กระทั่งกับการคุมความประพฤติหลังมีคาพิพากษาหรือการปล่อยนักโทษก่อนกาหนดโดยมีทัณฑ์บน
สานักงานตรวจสอบบัญชีแห่งชาติ (The National Audit Office) จัดทารายงานใน ค.ศ. ๒๐๐๖ สรุปว่า แม้
การควบคุมตัวโดยใช้กาไลอิเล็กทรอนิกส์จะมีปัญหาทางปฏิบัติที่ทาให้ประสิทธิภาพของระบบลดทอนลงไปบ้าง
แต่ระบบดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขังหรือจาคุกในระยะเวลาเท่ากันมากและในภาพรวมก็ทางานได้ผล
สาเร็จตามเปูาหมาย125
นอกจากการปล่อยชั่วคราวตามมาตรการข้างต้นแล้ว ยังมีมาตรการพิเศษซึ่งใช้เฉพาะกรณีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดเรียกว่า Restriction on Bail หรือ RoB ซึ่งแปลตรงตัวว่าข้อจากัดการให้ปล่อยชั่วคราว
มาตรการนี้มาจากความต้องการของรัฐในการจัดการอาชญากรรมที่เกิดจากยาเสพติด จึงมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาแห่ง ค.ศ.๒๐๐๓ (The Criminal Justice Act of 2003) ซึ่งต่อมา
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษแห่ง ค.ศ. ๒๐๐๕ (The Drugs Act of 2005) เพื่อแก้ไข
พระราชบัญญัติการปล่อยชั่วคราวแห่ง ค.ศ. ๑๙๗๖ (The Bail Act of 1976) โดยบัญญัติให้กรณีที่ผู้ต้องหา
หรือจาเลยมีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ที่มีผลตรวจสารเสพติดประเภท A ตามที่กาหนดเป็นบวก และมีเหตุให้เชื่อว่า
การกระทาความผิดนั้นมีสาเหตุทั้งหมดหรือบางส่วนมาจากการเสพหรือถูกกระตุ้นจากฤทธิ์ยาเสพติดประเภท
A ตามที่กาหนด หากผู้ต้องหาหรือจาเลยดังกล่าวยินยอมเข้ารับการบาบัดรักษาอาการติดยาเสพติดแล้ว ศาล
ต้องให้ปล่อยชั่วคราวเสมอโดยต้องกาหนดเงื่อนไขการบาบัดรักษาด้วย แต่หากผู้ต้องหาหรือจาเลยปฏิเสธ
ศาลต้องไม่ให้ปล่อยชั่วคราวเว้นแต่ศาลจะพอใจว่าผู้ต้องหาไม่มีความเสี่ยงสูงในการกระทาความผิดเพิ่มเติม
หากปล่อยชั่วคราว 126
ยิ่งไปกว่านั้น ยังปรากฏความพยายามครั้งล่าสุดในประเทศอังกฤษและเวลส์ในการให้ศาลปล่อย
ผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวระหว่างพิจารณามากขึ้นผ่านการประกาศใช้พระราชบัญญัติความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย การพิพากษาและลงโทษผู้กระทาความผิดแห่ง ค.ศ. ๒๐๑๒ (The Legal Aid, Sentencing and
Punishment of Offenders Act of 2012) ทีบ่ ัญญัติให้ศาลต้องปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกกรณีที่
พบว่าไม่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยคนนั้นจะต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ตามหลักการที่
เรียกว่า No Real Prospect Test เว้นแต่จาเป็นต้องขังเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยเองหรือ
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เกรงว่าจะก่อภยันตราย โดยเฉพาะในคดีความรุนแรงในครอบครัว 127 ซึ่งด้วยบทบัญญัตินี้จะทาให้ศาลต้อง
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่คาดว่าน่าจะไม่ต้องโทษจาคุกอันจะช่วยปูองกันไม่ให้เกิดการขังที่เสียเปล่า
ได้
ความพยายามในการให้ข้อมูลแก่ศาลในสั่งขังหรือปล่อยชั่วคราวและคุมความประพฤติผู้ต้องหาหรือ
จาเลยระหว่างปล่อยชั่วคราวยังปรากฏที่ประเทศสกอตแลนด์ ซึง่ มีระบบการปล่อยชั่วคราวภายใต้การควบคุม
(Supervised Bail) มาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๙๔ โดยเริ่มนาร่องที่เมืองกลาสโกว์และกรุงเอดินบะระ แล้วจึงมีการ
สนับสนุนงบประมาณไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบางท้องที่ก็ยังไม่มีหรืออยู่ระหว่างจัดตั้งระบบ
ดังกล่าว128
สาระสาคัญของระบบการปล่อยชั่วคราวภายใต้การควบคุมคือ ให้เอกชนหรือองค์กรที่ทางานสังคม
สงเคราะห์รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปล่อยชั่วคราว (Bail Worker/ Officer) ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยและประเมินว่าผู้ใดควรได้รับการปล่อยชั่วคราว ก่อนจะทารายงานเสนอศาลต่อไป โดย
การทางานของเจ้าหน้าที่จะเน้นไปที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยกลุ่มที่มักไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวและกลุ่มที่ควร
ได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่น ผู้มีความบกพร่องทางจิต ผู้ติดยาเสพติด สตรีและเยาวชน ตลอดจนพ่อ
หรือแม่ที่เลี้ยงบุตรเพียงลาพัง129 และหากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระบบนี้แล้ว เงือ่ นไขในการคุม
ความประพฤติที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องทาคือการมาพบเจ้าหน้าที่ตามสถานที่ เวลาและความถี่ที่กาหนด ซึ่ง
ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับชีวิต ความประพฤติและปัญหาของเขา โดยจากการสารวจ
พบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยหลายคนพอใจที่ได้พบคนที่พร้อมรับฟังปัญหา และหลายคนก็ได้รับคาแนะนาหรือ
ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆจากเจ้าหน้าที่ หลายคนถึงกับรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการคุมความประพฤติได้สาเร็จ และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อย
ชั่วคราวครบถ้วนมักไม่ถูกพิพากษาให้จาคุก หรือไม่ศาลก็ให้รอการลงโทษ130
จากงานวิจัยของรัฐบาลสกอตแลนด์เมื่อไม่นานนี้พบว่าระบบการปล่อยชั่วคราวภายใต้การควบคุมนี้ยัง
ไม่มีการนามาใช้ทั่วทั้งประเทศ และแม้สาหรับท้องที่ที่นามาใช้ก็กลับพบตัวเลขคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตาม
ระบบดังกล่าวลดลง แต่ทั้งนี้คณะผู้วิจัยสรุปว่าอาจเป็นเพราะยังมีผู้ปฏิบัติหลายคนที่ไม่ทราบหรือตระหนักถึง
ประโยชน์ของระบบดังกล่าวมากนัก โดยสาหรับผู้ปฏิบัติที่ใช้ระบบดังกล่าวอย่างจริงจังตลอดจนกระทั่ง
ผู้ต้องหาหรือจาเลยเองส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนับสนุนระบบดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานได้มากกว่าการขังผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ระหว่างพิจารณา คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าระบบ
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ดังกล่าวมีประโยชน์โดยเฉพาะกับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ปกติจะไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว แต่ก็จาต้องมีการ
แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น131
ส่วนที่ประเทศไอร์แลนด์เหนือ แม้ยังไม่มีการจัดตั้งระบบการปล่อยชั่วคราวเหมือนในประเทศอังกฤษ
เวลส์ หรือสกอตแลนด์ แต่ในบางท้องที่ในเมืองหลวงคือเบลฟาสต์ก็มีการดาเนินระบบรวบรวมข้อมูลของ
ผู้ต้องหาเพื่อรายงานศาลเช่นกัน โดยของที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นตรงที่เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูล (Court Liaison
Officer) เป็นเอกชนผู้รับจ้างจากสานักงานตารวจแห่งชาติ (Police Service of Northern Ireland) และ
ปัจจุบันนี่ก็เป็นเพียงระบบเดียวในประเทศ แต่จากการศึกษาและรับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ว่าการ
ปล่อยชั่วคราวในปัจจุบันยุ่งยาก ไม่แน่นอนและไม่สม่าเสมอ จึงมีความพยายามในการศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขของประเทศอื่น และรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับปรุงระบบปฏิบัติในปัจจุบันต่อไป132
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะสาหรับประเทศไทย
จากที่วิเคราะห์แล้วข้างต้นในบทความส่วนที่ ๑ ว่า สาเหตุที่ทาให้ศาลไม่ปล่อยชั่วคราวหรือหากให้
ปล่อยชั่วคราวก็ต้องมีประกันนั้นเป็นเพราะศาลขาดข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา ขาดวิธีการ
ประเมินความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ และยังขาดกลไกการติดตามหรือควบคุมความประพฤติของผู้ต้องหาหรือจาเลย
ระหว่างปล่อยชั่วคราว เมื่อหลักการคือต้องให้ปล่อยชั่วคราว การไม่ให้ปล่อยชั่วคราวถือเป็นข้อยกเว้น แต่
กลไกที่จะช่วยรับประกันว่าหากปล่อยชั่วคราวไปแล้วผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไม่หลบหนีหรือก่อเหตุอันตราย
กลับขาดแคลน จึงเป็นธรรมดาที่ศาลต้องหันไปใช้กลไกที่ง่ายที่สุดคือไม่ให้ปล่อยชั่วคราวหรือหากให้ปล่อย
ชั่วคราวก็ต้องมีประกัน อันเนื่องจากหลักคิดว่าเมื่อมีบุคคลมาประกันหรือวางทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
ผู้ประกันก็ต้องไม่อยากถูกบังคับตามสัญญาประกัน จึงย่อมมีแรงจูงใจในการติดตามควบคุมความประพฤติของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ให้ผิดเงื่อนไขของศาล แต่หลักคิดดังกล่าวกลับนาไปสู่ทางปฏิบัติที่เต็มไปด้วยปัญหา
และความเหลื่อมล้าระหว่างคนมีฐานะกับคนยากจน การแก้ปัญหาที่ทากันอยู่ในปัจจุบันด้วยการดึงบริษัท
ประกันภัยมาออกกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพและการตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องเงินประกันตัว
แม้จะเป็นการช่วยให้คนยากจนได้รับการประกันตัวมากขึ้น แต่ก็มิใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดจึงไม่อาจขจัด
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้ ทางแก้ที่ถูกต้องและยั่งยืนคือต้องแก้ที่ต้นตอของปัญหา ซึง่ ในเมื่อปัญหามาจากการ
ขาดแคลนข้อมูล ขาดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ และขาดกลไกการคุมความประพฤติหลังปล่อย
ชั่วคราว ทางแก้ก็คือต้องจัดหาสิ่งที่ขาดแคลนเหล่านี้มาให้ได้ ดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในส
หราชอาณาจักรพยายามดาเนินการอยู่ ซึ่งแม้จะประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต้องใช้เวลาศึกษาทดลอง
หลายต่อหลายปี แต่สุดท้ายผลการศึกษาต่างสรุปว่า การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตามที่ดาเนินการอยู่นั้นมี
ประสิทธิภาพใช้ได้จริง และประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐมากกว่าการขังผู้ต้องหาอย่างยิ่ง
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ผู้เขียนในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเช่นกันตระหนักดีว่า ด้วยข้อจากัดทางงบประมาณ ทรัพยากร และ
กระทั่งวัฒนธรรมในระบบราชการในปัจจุบัน การจัดวางระบบรวบรวมและรายงานข้อมูลของผู้ต้องหา
ประเมินความเสี่ยง และคุมความประพฤติของผู้ต้องหาในระหว่างปล่อยชั่วคราวตามแบบอย่างของประเทศที่
เป็นกรณีศึกษาในบทความนี้นั้น เป็นเพียงภาพฝันในอุดมคติที่อาจเป็นไปไม่ได้จริงในระยะเวลาอันใกล้ หรือ
แม้แต่ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นับจากนี้ แต่ผู้เขียนเชื่อว่าหากโครงการดังกล่าวได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงปัญหาและความจาเป็นที่ต้องแก้ไขแล้ว ย่อมไม่มีอะไรที่เป็นไป
ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรออีก ๑๐ หรือ ๒๐ ปี จึงค่อยแก้ไข
หากแต่สามารถทยอยแก้ไขหรือบรรเทาไปทีละน้อยจนกว่ามาตรการที่แก้ไขต้นเหตุที่แท้จริงจะออกมาได้
ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอมาตรการออกเป็นสามระยะคือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจาแนกตาม
ความยากง่ายและระยะเวลาในการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้ประสบผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ มาตรการระยะสั้น
(๑) ส่งเสริมให้ผู้พิพากษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ (ในที่นี้ขอเรียกว่าข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ)
อย่างจริงจัง
เป็นเรื่องน่ายินดีว่าข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ ซึ่งออกมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสาระสาคัญใน
การกาหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่ให้กาหนดภาระในการประกันตัวโดยไม่จาเป็นหรือสูง
เกินไป ข้อบังคับหลายข้อหากมีการนามาใช้อย่างจริงจังย่อมจะช่วยบรรเทาภาระของผู้ต้องหาและครอบครัว
ในการขอปล่อยชั่วคราวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้อ ๕.๓ ที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันได้ใน
คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี ตลอดจนข้อ ๗ และข้อ ๘ ซึง่ ให้อานาจศาลใช้ดุลพินิจปล่อย
ชั่วคราวโดยให้ผู้ขอประกันวางหลักทรัพย์เพียงร้อยละ ๒๐ จากจานวนวงเงินประกันที่ศาลกาหนด หรือกระทั่ง
กาหนดวงเงินประกันให้ต่ากว่าเกณฑ์ปกติก็ได้ในกรณีที่ผู้ขอประกันเป็นญาติพี่น้องหรือมีความเกี่ยวพันโดยทาง
สมรส หรือใช้หลักทรัพย์ที่กาหนดมูลค่าแน่นอนและสะดวกแก่การบังคับคดีเช่น เงินสด สลากออมสิน
พันธบัตรรัฐบาล เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ ศาลยังมีอานาจให้ปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดวงเงินประกันให้ต่า
กว่าเกณฑ์ปกติได้อีกสาหรับกรณีที่ความผิดนั้นกระทาขึ้นเพราะความจาใจหรือยากจน หรือผู้ต้องหาเป็นหญิง
มีครรภ์ มีบุตรอายุไม่เกิน ๓ ปี อยู่ในความดูแล เป็นผู้เจ็บปุวยซึ่งถ้าต้องขังจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
เป็นผู้พิการหรือสูงอายุซึ่งอาจเกิดความทุกข์ยากเกินปกติในระหว่างต้องขัง ซึ่งในกรณีหลังที่ผู้ต้องหาเป็น
บุคคลประเภทดังกล่าวด้วยแล้ว ศาลอาจให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันก็ย่อมได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันมีผู้พิพากษาที่ใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับข้างต้นมากหรือไม่
เพราะเท่าที่ผู้เขียนปฏิบัติงานมาไม่เคยเห็นการใช้ดุลพินิจในลักษณะดังกล่าว และเมื่อสอบถามก็มีผู้พิพากษา
หลายท่านรับว่าไม่เคยทราบว่ามีข้อบังคับดังกล่าว แม้กระทั่งตัวผู้เขียนเองก็ต้องสารภาพว่าหากไม่ต้อง
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ค้นคว้าเพื่อเขียนบทความนี้แล้ว คงจะไม่ทราบว่ามีข้อบังคับอย่างข้อ ๕.๓ ข้อ ๗ และข้อ ๘ อยู่ด้วยเช่นกัน
และคงต้องสารภาพต่อว่าแม้จะทราบว่ามีข้อบังคับดังกล่าวแล้ว แต่ผู้เขียนก็รู้สึกว่าเป็นการยากที่จะใช้
ดุลพินิจตามนั้นอย่างเต็มที่ เพราะการใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับข้างต้นถือเป็นเรื่องไม่ปกติตามแนวปฏิบัติ
โดยทั่วไปทีใ่ ห้ปล่อยโดยมีประกันเกือบทุกคดี โดยกาหนดวงเงินประกันตามเกณฑ์หรืออาจสูงกว่า และต้องให้
วางหลักประกันเต็มวงเงินอีกด้วย การใช้ดุลพินิจที่ผิดแผกไปจากผู้พิพากษาท่านอื่นในศาลอาจก่อให้เกิดช่อง
โหว่ให้ผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อเพื่อเรียกเงินจากผู้ต้องหาและผู้ขอประกันได้ยิ่งกว่าเดิม ยิ่งในปัจจุบันมีการ
ร้องเรียนและลงโทษทางวินัยกับผู้พิพากษาอันเนื่องจากการใช้ดุลพินิจปล่อยชั่วคราวที่แม้ไม่มีเรื่องทุจริตแต่ก็ไม่
เป็นไปตามแนวปฏิบัติหลายเรื่องด้วยแล้ว การใช้ดุลพินิจต่างไปจากแนวปฏิบัติของศาลจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปล่อยชั่วคราวเสียใหม่ และทาให้
การใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ กลายเป็นแนวปฏิบัติตามปกติแล้ว เชื่อว่าความรู้สึกในทานอง
เดียวกันนี้ก็คงต้องเกิดขึ้นกับผู้พิพากษาหลายท่านอย่างแน่นอน ดังนั้น การรณรงค์ ส่งเสริมและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการใช้ดุลพินิจให้ปล่อยชั่วคราวตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรทา
และสามารถดาเนินการได้ทันที ซึ่งหากได้ดาเนินการได้สาเร็จจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
(๒) เพิ่มเติมข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ กาหนดแนวปฏิบัติให้ศาลใช้ดุลพินิจให้ปล่อยชั่วคราว
โดยไม่มีประกัน หรือกาหนดวงเงินประกันต่ากว่าเกณฑ์ในบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางได้ สาหรับความผิด
ทีก่ ารลงโทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษของศาลนั้นๆ เป็นเพียงแค่รอการกาหนดโทษ รอการลงโทษ
หรือต้องชาระค่าปรับจานวนน้อยกว่าวงเงินประกันตามเกณฑ์ปกติ
จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า มีความผิดหลายข้อหาที่ไม่ว่าจะมีโทษจาคุกอย่างสูงเกิน ๕ ปี
หรือไม่ แต่ในที่สุดก็จะมีการรอการลงโทษหรือให้จาเลยชาระค่าปรับจานวนน้อยกว่าวงเงินประกัน ทาให้การ
มีจาเลยที่ไม่มีเงินประกันตัวหลายคนต้องถูกขังทั้งที่ไม่ต้องรับโทษจาคุกและถูกขังเกินจานวนเงินค่าปรับนาน
เป็นเดือนกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งปัญหานี้ในประเทศเยอรมนีตลอดจนประเทศอังกฤษและเวลส์มีกฎหมายให้
ศาลปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างพิจารณา หากเห็นว่าโทษที่น่าจะได้รับไม่รุนแรงได้สัดส่วนกับ
การขัง หรืออีกนัยหนึ่งไม่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยคนนั้นจะได้รับโทษจาคุกดังชี้แจงไปแล้ว
ข้างต้น ดังนั้นเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาดังกล่าว จึงควรแก้ไขวงเงินประกันในบัญชีเกณฑ์มาตรฐาน
กลางให้สอดคล้องกับอัตราโทษที่จะลงจริงตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษ (ยี่ต๊อก) แต่เนื่องจากบัญชีมาตรฐาน
การลงโทษมักแตกต่างกันไปในแต่ละภาคและแต่ละศาล จึงเป็นการยากที่จะแก้ไขให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้
อยู่ทั่วทุกท้องที่ได้ วิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยง่ายคือกาหนดแนวปฏิบัติรับรองให้ผู้พิพากษา
สามารถใช้ดุลพินิจให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันหรือกาหนดวงเงินประกันให้ต่ากว่าเกณฑ์ปกติได้ ในกรณีที่
โทษตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษของศาลนั้นๆ เป็นแค่ให้รอการลงโทษ หรือให้ชาระค่าปรับน้อยกว่าวงเงิน
ประกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจเช่นนี้อย่างแพร่หลาย
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(๓) จัดทาฐานข้อมูลในศาลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยและผู้ประกันอาชีพแต่ละคนเพื่อ
ประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาสั่งคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ในขณะที่ระบบรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยสมบูรณ์แบบยังไม่เกิดขึ้น แต่ศาลแต่ละแห่งก็
สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถนามาใช้ได้จริงในการพิจารณาสั่งคาร้องขอปล่อยชั่วคราวได้
โดยนาข้อมูลมาจากสานวนคดีของศาลนั่นเอง ทั้งนี้ในส่วนประวัติของผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นข้อมูลที่ควรเก็บ
รวบรวมคือข้อมูลที่จะเป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงเมื่อปล่อยชั่วคราวซึ่งได้แก่ ประวัติการถูกฟูอง
คดีอาญาและผลคาพิพากษาของศาลนั้นๆ การเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขใด และเคย
ผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวต่อศาลหรือไม่ กล่าวคือเคยหลบหนีหรือกระทาความผิดจนถูกจับอีก ตลอดจน
เคยยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือขัดขวางการสอบสวนหรือไม่ และกระทั่งเคยผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ
ในคดีก่อนหรือไม่
ส่วนข้อมูลของผู้ประกันอาชีพนั้น ควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการล้มละลาย การเคยผิด
สัญญาประกันหรือไม่ ตลอดจนข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเป็นผู้ประกันอาชีพว่าเอาเปรียบผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่ต้องการขอประกันตัวหรือไม่ เช่น ผู้ประกันอาชีพรายนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสูงมาก
หรือไม่ หรือมีพฤติกรรมในการทวงหนี้ค่าธรรมเนียมที่รุนแรงหรือเอาเปรียบหรือไม่ ซึง่ อาจรวบรวมได้จาก
การเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ขอประกันรายต่างๆ ได้โดยผู้ร้องเรียนไม่จาต้องเปิดเผยตัว
โดยข้อเท็จจริงอย่างหลังนี้เป็นข้อมูลสาคัญตรงที่อาจทาให้ผู้พิพากษาตัดสินใจให้ปล่อยชั่วคราวโดยกาหนด
วงเงินประกันให้ต่าลง หรือให้วางหลักทรัพย์เพียงบางส่วนของวงเงินประกันกับศาลแทนที่จะไปเสีย
ค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากันหรือมากกว่าแก่ผู้ประกันอาชีพรายนั้นก็ได้ เพื่อปูองกันมิให้ผู้ประกันอาชีพรายนั้น
ใช้ช่องทางนี้ในการเอารัดเอาเปรียบต่อไป นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยังควรมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันที่ไม่
น่าเชื่อถือ เช่น ที่ดินในบริเวณใดที่ไม่มีราคาหรือบังคับคดียาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้โดยมากก็มาจากหนังสือเวียน
จากสานักงานศาลยุติธรรมนั่นเอง
ในฐานะที่ผู้เขียนทางานอยู่ในศาลใหญ่มีคดีมากอย่างศาลจังหวัดเชียงใหม่ จึงตระหนักดีว่าการต้อง
จัดทาฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นการเพิ่มงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีปริมาณงานมากอยู่แล้ว แต่การสร้างฐานข้อมูล
ดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้
เจ้าหน้าที่มากเกินไปนัก อาจเริ่มต้นเก็บข้อมูลเฉพาะคดีที่ฟูองสู่ศาลตั้งแต่เดือนใด ปีใด โดยไม่ต้องเก็บข้อมูล
ย้อนหลังไปถึงคดีที่ฟูองมาแล้วก่อนหน้านั้นก็ได้ เมื่อทยอยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ จนฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมเพียงพอแล้ว เมื่อนั้นฐานข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์มากในการทางานของผู้พิพากษา เพราะ
ส่วนมากผู้ต้องหาและผู้ขอประกันที่ขึ้นศาลบ่อยครั้งก็มักเป็นบุคคลในเขตอานาจศาลนั้นๆ อยู่แล้ว ข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมไว้จึงมีโอกาสที่จะนามาใช้ได้หลายครั้ง ซึ่งเพียงแค่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ต้องหา ผู้ขอประกันและหลักประกันตามคาร้องจากฐานข้อมูลดังกล่าว พร้อมระบุข้อมูลลงในรายงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจทาเป็นแบบฟอร์มให้กากบาทหรือเติมคาในช่องว่างเท่านี้ ก็ย่อมทาให้ผู้พิพากษาทราบข้อมูล
๓๔

สาคัญที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จาเป็นต้องคาดเดาจากข้อมูลที่แทบไม่มีตรงหน้าอีก
ต่อไป
อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าลาพังการจัดทาฐานข้อมูลของแต่ละศาลนั้นไม่เพียงพอ ในระยะยาว
จาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างศาลทุกแห่งในประเทศด้วยเพื่อให้การรวบรวมและเข้าถึง
ข้อมูลมีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้น กล่าวคือด้วยการเชื่อมโยงดังกล่าวจะทาให้ในอนาคตผู้พิพากษา
สามารถทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้นๆ เคยมีประวัติการต้องคดีหรือหลบหนีคดีของศาล
อื่นมาแล้วหรือไม่ หรือผู้ขอประกันรายนั้นเคยผิดสัญญาประกันที่ศาลอื่นหรือไม่ ซึ่งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนี้
ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์เฉพาะการพิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ในเรื่องอื่น
เช่น การพิจารณาว่าควรรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษหรือไม่ด้วย เพราะหากผู้พิพากษาทราบว่า แม้
จาเลยรายนั้นจะไม่เคยต้องโทษจาคุกในคดีของศาลนั้น แต่ก็เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลอื่นมา
ก่อน ก็จะเป็นเหตุให้ไม่อาจรอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษได้เป็นต้น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าว
จึงเป็นสิ่งที่ควรรีบดาเนินการ และแม้ว่านี่อาจไม่ใช่มาตรการระยะสั้นโดยแท้โดยอาจถือเป็นมาตรการระยะ
กลางเพราะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและยังเป็นการดาเนินการ
ภายในองค์กรศาลยุติธรรมเองเท่านั้น ผู้เขียนเชื่อว่าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นหรือต้องใช้
เวลานานเกินไปนัก หากดาเนินการอย่างจริงจังเชื่อว่าไม่ต้องรอถึงสิบปีก็น่าจะทาให้สาเร็จได้
๓.๒ มาตรการระยะกลาง
(๑) มีมาตรการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของศาลยุติธรรมกับฐานข้อมูลขององค์กรอื่นที่อาจให้ข้อมูล
สาคัญซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาสั่งคาร้องขอปล่อยชั่วคราวได้
สืบเนื่องจากการสร้างฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในองค์กรศาลยุติธรรม เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึง
ฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่อาจมีข้อมูลสาคัญในการพิจารณาของศาลได้ ดังเช่นที่สานักงานปล่อยชั่วคราว
ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้วิธีนี้ในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานซึ่งอาจมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติที่มีฐานข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม กรมคุมประพฤติที่อาจมีฐานข้อมูลประวัติโดยคร่าวๆ และอุปนิสัยของผู้ต้องหาตามรายงาน
สอดส่องและพินิจและรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ ตลอดจนกระทรวงมหาดไทยที่มี
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบที่อยู่ตามภูมิลาเนาของผู้ต้องหาเป็นต้น ซึ่งหากมีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลสาเร็จแล้ว เมื่อผู้พิพากษาจะพิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราว เจ้าหน้าที่ก็อาจเข้าถึง
ข้อมูลที่จะใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาจากฐานข้อมูลขององค์กรที่กาหนดรวมถึงของศาลยุติธรรมเอง และ
กรอกข้อมูลลงในรายงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจัดทาเป็นแบบฟอร์มเตรียมไว้แล้วเพื่อรายงานผู้พิพากษาต่อไป
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลนี้ย่อมไม่ง่ายนัก ทั้งจากเรื่องการประสานงานข้ามองค์กร และยังมีเรื่องต้อง
พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลบางประการของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งอาจถือเป็นข้อมูลลับ และทาให้อาจต้องมีการ
๓๕

ร่างระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและรักษาความลับในบรรดาหน่วยงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างกัน แต่ไม่ว่าขั้นตอนจะดูยุ่งยากเพียงใดก็ตาม การเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามองค์กรนี้ก็เป็นการพัฒนาที่
จาเป็นเพือ่ นาไปสู่มาตรการระยะยาวและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งคาร้องของผู้พิพากษา จึงเป็น
มาตรการที่ผู้เขียนเห็นว่าจะละเลยไม่ได้
(๒) ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีแถลงมุมมองของผู้เสียหายต่อการ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีความผิดบางประเภทที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีแนวโน้มจะข่มขู่หรือ
ทาอันตรายผู้เสียหายได้ เช่น คดีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือความผิดเกี่ยวกับเพศ มาพร้อมใน
คาร้องขอฝากขังด้วย
สาหรับคดีความผิดบางประเภทที่พยานปากสาคัญคือผู้เสียหายเพียงคนเดียว หรือโดยสภาพ
ความผิดแล้วมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยอาจไปตามรังควานผู้เสียหายเช่นตัวอย่างประเภทคดีข้างต้น
มุมมองของผู้เสียหายถือเป็นข้อมูลสาคัญยิ่งในการพิจารณาว่าควรให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวหรือไม่
ดังที่สานักงานปล่อยชั่วคราวบางแห่งในสหรัฐอเมริการายงานข้อมูลดังกล่าวต่อศาลด้วยตามที่ชี้แจงแล้ว ทั้งนี้
มุมมองดังกล่าวมิใช่เพียงความเห็นว่าผู้เสียหายจะคัดค้านการปล่อยชั่วคราวหรือไม่ เพราะเชื่อว่าผู้เสียหายใน
คดีเหล่านี้ส่วนใหญ่น่าจะคัดค้านการปล่อยชั่วคราว แต่ควรมีความเห็นของผู้เสียหายด้วยว่าหากผู้ต้องหาหรือ
จาเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว จะมีโอกาสหรือความเสี่ยงเพียงใดที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะทาอันตราย
ผู้เสียหายได้ รวมไปถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเช่น ความสัมพันธ์หรืออิทธิพลที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีกับ
ผู้เสียหาย ประวัติการที่ผู้เสียหายเคยถูกผู้ต้องหาหรือจาเลยกระทาความผิดในลักษณะเดียวกันมาก่อนหรือไม่
บ่อยครั้งเพียงใด ระยะทางระหว่างที่อยู่ของผู้เสียหายกับของผู้ต้องหาหรือจาเลยและความสะดวกในการ
เดินทางไปมาหากัน เป็นต้น สาเหตุที่ต้องมีข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวประกอบ เพราะข้อเท็จจริงเหล่านี้เองที่
จะช่วยให้ศาลพิจารณาได้ว่าหากปล่อยชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะเป็นภัยต่อผู้เสียหายเพียงใด
ยกตัวอย่างเช่น ในคดีข่มขืนกระทาชาเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยผู้ต้องหาเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนและอยู่
ละแวกบ้านเดียวกับเด็กผู้เสียหาย หากมีข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันผู้เสียหายพานักอยู่ที่สถานสังคมสงเคราะห์แล้ว
โอกาสที่ผู้ต้องหาจะเป็นภัยต่อผู้เสียหายได้ย่อมแทบไม่มี และอาจเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาปล่อยชั่วคราวได้
ง่ายขึ้น
ความเห็นและข้อเท็จจริงของผู้เสียหายนี้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอยู่ในสถานะที่รู้ดี
ที่สุดและสามารถรายงานศาลมาพร้อมคาร้องขอฝากขังได้ เพราะปกติแล้วคดีเหล่านี้ต้องมีการแจ้งความร้อง
ทุกข์ก่อนเสมอ อันย่อมนาไปสู่หมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องหา แสดงว่าก่อนพนักงานสอบสวนจะพบ
ผู้ต้องหา ก็ย่อมสอบปากคาผู้เสียหายอยู่ก่อนแล้วซึ่งในระหว่างนั้นเองที่พนักงานสอบสวนสามารถสอบถาม
ความเห็นเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องติดไว้ในคาให้การของผู้เสียหายได้ทันที เมื่อใด
ที่ต้องนาตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังที่ศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีก็เพียงแค่นาข้อมูล
ที่เคยสอบปากคาผู้เสียหายไว้ล่วงหน้าแล้วมาแถลงศาลเท่านั้น
๓๖

(๓) ควรดาเนินการให้ผู้ต้องหามีทนายความตั้งแต่ในชั้นจับกุมและฝากขัง หากผู้ต้องหาไม่มีแต่
ต้องการทนายความต้องมีการจัดหาทนายขอแรงให้ โดยให้ทนายความของผู้ต้องหามีหน้าที่ในการ
รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ต้องหาเพื่อการขอปล่อยชั่วคราวตั้งแต่ในชั้นขอฝากขังครั้งแรก
สิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความตั้งแต่ในชั้นฝากขังนี้ได้รับการรับรองตามกฎหมายในหลาย
ประเทศได้แก่ประเทศอังกฤษและเวลส์133 ฝรั่งเศส134 เยอรมนี135 และสหรัฐอเมริกา136 เป็นต้น โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในการมีทนายความตั้งแต่ในระยะเริ่มของการดาเนินคดีอาญานั้นยังเป็นมาตรฐาน
ในการดาเนินงานของทั้งเนติบัณฑิตยสภาแห่งอเมริกา (American Bar Association)137 และสมาคม
สานักงานปล่อยชั่วคราวแห่งชาติ (National Association of Pretrial Services Agencies)138 อันแสดงให้
เห็นว่า ประเทศเหล่านี้ยอมรับว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิพื้นฐานและจาเป็นสาหรับผู้ต้องหาตั้งแต่ในระยะ
เริ่มแรก นอกจากนี้ การทดลองในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้นักศึกษา
กฎหมายให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ยากจนและต้องข้อหาไม่รุนแรงจานวน
๔,๐๐๐ คน ในช่วงเวลา ๑๘ เดือนยังพบว่า ผู้ต้องหาหรือจาเลยกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายในชั้น
ฝากขังจะได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวถึง ๒.๕ เท่า
และแม้หากศาลจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน แต่วงเงินประกันสาหรับกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายก็อยู่ในระดับที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยสามารถรับภาระได้ เนื่องจากศาลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่
จาเป็นและครบถ้วนจากผู้ให้คาปรึกษาทางกฎหมายของผู้ต้องหาหรือจาเลย ผลที่ได้นาไปสู่ข้อสรุปว่า การที่
ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายตั้งแต่ในชั้นขอฝากขังครั้งแรกเป็นเหตุให้เขาต้องถูกขัง
นานเกินควร139 อันยิ่งตอกย้าว่าสิทธิการมีทนายความสาหรับผู้ต้องหาตั้งแต่ในชั้นนี้เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
จากกรณีศึกษาของต่างประเทศ เมื่อนามาพิจารณาในประเทศไทยพบว่า แม้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ จะกาหนดให้เจ้าพนักงานผู้จับแจ้งสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความให้ผู้
ถูกจับทราบ แต่ก็มิได้กาหนดว่ารัฐต้องให้ความช่วยเหลืออย่างใดในกรณีที่ผู้ถูกจับต้องการทนายความแต่ไม่
สามารถจัดหาเองได้ ต่างกับในชั้นสอบสวนซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑
กาหนดให้ต้องมีการจัดหาทนายความให้ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกและผู้ต้องหาต้องการทนายความ สาเหตุที่
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เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะคาให้การในชั้นจับกุมไม่อาจรับฟังเป็นพยานได้อยู่แล้ว และศาลก็เป็นผู้ตรวจสอบว่ามี
เหตุให้ขังหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ วรรคท้าย และมาตรา ๘๗ จึงอาจ
ดูเหมือนไม่จาเป็นต้องช่วยเหลือให้ผู้ต้องหามีทนายความในชั้นนี้
อย่างไรก็ตาม การมาศาลของผู้ต้องหาในชั้นขอฝากขังครั้งแรกนั้นก็เป็นโอกาสครั้งแรกของผู้ต้องหา
ในการขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในกรณีที่ศาลให้ฝากขังด้วยเช่นกัน ซึง่ โดยมากอันเนื่องจากแนวปฏิบัติของศาล
ที่ปล่อยโดยมีประกันเป็นหลัก ทาให้ผู้ต้องหาและครอบครัวยื่นเพียงแต่คาร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมแนบ
หลักประกันโดยไม่แถลงข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติม ทั้งที่ในหลายครั้งแม้จะเสนอหลักประกัน
เข้ามาศาลก็อาจไม่ให้ปล่อยชั่วคราวเพราะขาดข้อมูลจะประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหา ส่วนผู้ต้องหาที่ไม่มี
หลักทรัพย์หรือบุคคลมาประกันจะไม่ยื่นคาร้องหรือคาแถลงใดเข้ามาเพราะคิดว่าไม่มีโอกาสที่ศาลจะให้ปล่อย
ชั่วคราว ทั้งที่หากยื่นคาร้องพร้อมข้อมูลหรือคารับรองเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ต้องหาจากบุคคลที่เชื่อถือ
ได้มาบ้าง ศาลอาจพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันหรือกาหนดวงเงินประกันให้ต่ากว่าเกณฑ์ก็เป็นได้
ดังเช่นผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองที่เมืองบัลติมอร์ และกระทั่งจากประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเองทีร่ ู้สึกมั่นใจ
ในการให้ปล่อยชั่วคราวแม้โดยมีประกัน ในกรณีมคี าแถลงหรือคารับรองเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ต้องหา
ยื่นเข้ามาด้วยมากกว่ากรณีที่มีแค่คาร้องขอปล่อยชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นหากในอนาคตทัศนคติและแนว
ปฏิบัติของศาลในการให้ปล่อยชั่วคราวเปลี่ยนไปโดยไม่อ้างอิงแต่เงินหรือทรัพย์อันเป็นหลักประกันเพียงอย่าง
เดียวตามมาตรการที่เสนอแนะแล้ว ผู้ต้องหาและครอบครัวย่อมจะยื่นคาแถลงแสดงเหตุหรือข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาที่ศาลควรให้ปล่อยชั่วคราวมากขึ้น ซึง่ การยื่นคาแถลงดังกล่าวอาจไม่อยู่ในวิสัยของ
ผู้ต้องหาที่ไม่รู้กฎหมายจะทาได้เอง การให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจาเป็น โดยในขณะที่ยัง
ไม่มหี น่วยงานรับผิดชอบการรวบรวมและรายงานข้อมูลของผู้ต้องหาเสนอศาลโดยตรง ผู้ที่อยู่ในวิสัยและมี
ศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้แก่ผู้ต้องหาได้คือทนายความ ดังที่ผู้เขียนเองก็สังเกตว่าคา
แถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆของผู้ต้องหาเพื่อขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวนั้นมักจัดทาโดยทนายความ การจัด
ให้ผู้ต้องหาทุกคนมีทนายความตั้งแต่ในชั้นจับกุมและฝากขังไม่ว่าผู้ต้องหาจะจัดหาทนายความมาได้เองหรือไม่
จึงเป็นเรื่องจาเป็นเพื่อการอานวยความยุติธรรมที่เท่าเทียม ทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของหลายประเทศที่
ขึ้นชื่อเรื่องความก้าวหน้าในระบบยุติธรรมทางอาญาอย่างประเทศอังกฤษและเวลส์ ฝรั่งเศส เยอรมนีและ
สหรัฐอเมริกา โดยอาจถือว่าทนายความเป็นเจ้าพนักงานที่กฎหมายให้มีอานาจหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงเพื่อ
การสั่งคาร้องปล่อยชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
การดาเนินงานเรื่องนี้ย่อมไม่ง่าย เพราะนอกจากต้องประสานขอความร่วมมือระหว่างศาล
สานักงานตารวจแห่งชาติและสภาทนายความแล้ว ยังอาจต้องแก้ไขกฎหมายซึ่งรวมถึงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพื่อให้จัดหาทนายขอแรงและเบิกค่าตอบแทนทนายความในชั้นฝากขังได้ และกระทั่ง
เมื่อแก้ไขกฎหมายสาเร็จการประสานระหว่างเจ้าพนักงานตารวจกับสภาทนายความเพื่อให้จัดหาทนายขอแรง
มาได้ทันเวลาก่อนขอฝากขังครั้งแรกก็อาจเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย แต่เมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันนี้พนักงาน
สอบสวนก็สามารถจัดหาทนายความได้ทันการสอบสวนซึ่งมักเกิดขึ้นหลังรับมอบตัวผู้ต้องหาจากผู้จับกุมเพียง
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๑ วัน หรือน้อยกว่านั้น ด้วยการวางระบบประสานงานที่ดี ผู้เขียนเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็
ตาม แม้จะจัดหาทนายขอแรงก่อนขอฝากขังครั้งแรกได้ แต่ด้วยระยะเวลากระชั้นชิดเพียง ๔๘ ชั่วโมง ที่
พนักงานสอบสวนต้องพาผู้ต้องหาไปขอฝากขังต่อศาล ทนายผู้ต้องหาอาจไม่มีเวลามากพอในการรวบรวม
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อยื่นคาแถลงประกอบคาร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ทัน ในกรณีเช่นนี้ สิ่งที่คงทาได้คือให้
ทนายความแถลงข้อมูลเบื้องต้นจากปากคาของผู้ต้องหาเช่น ภูมิลาเนา การศึกษา อาชีพ ฐานะการเงิน
ครอบครัว ประวัติการกระทาความผิดหรือคุณงามความดีที่เคยทามาก่อน เป็นต้น เพื่อให้ศาลพิจารณาไป
พลางก่อน หากแม้ศาลจะไม่ให้ปล่อยชั่วคราวก็ตาม แต่จนกว่าจะถึงการฝากขังครั้งต่อไป ทนายความก็ย่อมมี
เวลาเพียงพอในการรวบรวมข้อมูลที่ขาดไปหรือหาคารับรองความประพฤติของผู้ต้องหาเพื่อยื่นให้ศาล
พิจารณาอีกครั้งหรือประกอบอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว นอกจากนี้ แม้ในกรณีที่ไม่อาจจัดหา
ทนายขอแรงให้ผู้ต้องหาได้ก่อนขอฝากขังครั้งแรก ศาลก็ควรมีอานาจให้แต่งตั้งทนายขอแรงแก่ผู้ต้องหาได้ใน
วันขอฝากขังนั้นเอง ซึ่งทนายก็ควรมีหน้าที่แถลงข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่สอบถามจากผู้ต้องหาได้ในวันนั้น
ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่ขาดไปเพื่อแถลงศาลเพิ่มเติมในกรณีที่ศาลไม่ให้ปล่อยชั่วคราวด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอเรื่องทนายความนี้อาจทาให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ทนายความแถลง
ศาล เพราะถึงอย่างไรทนายความก็ถือว่าอยู่ฝุายผู้ต้องหา ทั้งข้อมูลส่วนใหญ่ที่แถลงศาลก็มาจากปากคาของ
ผู้ต้องหาซึ่งต้องการให้ศาลปล่อยชั่วคราวอยู่แล้ว ไม่อาจรับรองได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องแท้จริงเพียงใด และ
นี่ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งของมาตรการนี้ตราบใดที่ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการรวบรวม ตรวจสอบและ
รายงานข้อมูลต่อศาลโดยตรง อย่างไรก็ตาม การมีข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องหาบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเสียเลย
เพราะข้อมูลอย่างครอบครัว การศึกษา อาชีพ และฐานะการเงินเป็นต้นนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ศาลจะตรวจสอบได้เอง
ไม่ว่าจากฐานข้อมูลใด เว้นแต่กรมคุมประพฤติมีฐานข้อมูลตามรายงานสอดส่องและพินิจของผู้ต้องหารายนั้น
เข้าพอดีและศาลสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนั้นได้ ทนายความเองก็ถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีสภาทนายความคอย
ควบคุมจริยธรรมอยู่ และการแถลงความเท็จต่อศาลก็มีโทษอาญา จึงพอเชื่อมั่นได้ว่าทนายความจะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ส่วนการที่ไม่อาจตรวจสอบได้ว่าข้อมูลบางอย่างถูกต้องหรือไม่นั้น อาจพอแก้ไขได้
ด้วยการแนะนาให้ทนายความหาคารับรองจากผู้นาหรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในชุมชนและรู้จักผู้ต้องหาดี
ดังเช่นที่ทนายความก็มักหาคารับรองความประพฤติของจาเลยจากผู้ใหญ่บ้านบ้าง กานันบ้าง เจ้าอาวาสบ้าง
ประกอบคาแถลงประกอบคารับสารภาพเพื่อให้ศาลลงโทษในสถานเบาหรือรอการลงโทษอยู่บ่อยครั้ง โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีนาพยานหลักฐานมาหักล้างคาแถลงหรือคารับรอง
นั้นได้
ข้อกังวลอีกประการที่อาจเกิดขึ้นคือ แม้จัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาตั้งแต่ในชั้นจับกุมและฝากขัง
แล้ว แต่จะนาไปสู่การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันหรือมีวงเงินประกันในระดับที่ผู้ต้องหารับภาระได้หรือไม่
และค่าใช้จ่ายจากค่าตอบแทนทนายความที่เพิ่มขึ้นจะคุ้มค่ากับผลลัพธ์หรือไม่ ข้อกังวลนี้คงไม่อาจบรรเทาได้
แม้จะเคยมีตัวอย่างการทดลองที่ประสบความสาเร็จอย่างที่เมืองบัลติมอร์ก็ตาม
โดยคงมีเพียงวิธีเดียวที่จะ
ทราบแน่ว่าความสาเร็จอย่างที่เมืองบัลติมอร์จะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่คือต้องทดลองหรือนาร่องทา
๓๙

เสียก่อนในบางศาล ซึ่งต้องดาเนินการและจัดเก็บสถิติตามหลักวิชาการ แต่ทั้งนี้ต้องพึงระวังว่าหากผู้
พิพากษาในศาลนั้นมีทัศนคติที่อ้างอิงแต่วงเงินประกันและหลักประกันเป็นหลัก ผลลัพธ์ย่อมมีแนวโน้มที่จะไม่
ประสบความสาเร็จ
(๔) วางแนวปฏิบัติให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจกาหนดวงเงินประกันได้ตามฐานะการเงินหรือรายได้
ของผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยหากเป็นไปได้ควรกาหนดว่าวงเงินประกันในแต่ละความผิดควรคิดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของรายได้ของผู้ต้องหาหรือจาเลย
หลักคิดที่ว่าหากกาหนดวงเงินประกันที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องรับผิดชอบเมื่อผิดสัญญาประกัน โดย
ยิ่งหากมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันย่อมทาให้ผู้ประกันมีแรงจูงใจในการกากับดูแลไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลย
ผิดสัญญาประกัน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่ว่าผู้ประกันจะเป็นใคร ผู้ที่ต้องรับภาระในวงเงินประกันหรือ
หลักประกันที่แท้จริงก็คือผู้ต้องหาหรือจาเลยและครอบครัว จึงเท่ากับเป็นข้อผูกมัดให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวนั่นเอง แต่แรงจูงใจหรือข้อผูกมัดดังว่ามานี้จะมีประสิทธิภาพที่สุด
ต่อเมื่อวงเงินประกันและหลักประกันที่เรียกไม่น้อยและไม่มากเกินไปสาหรับฐานะของผู้ต้องหาหรือจาเลย
หากน้อยเกินไปย่อมไม่ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยเกรงกลัวจะต้องรับผิดเมื่อผิดเงื่อนไข และหากมากเกินไปแม้
จะก่อให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าผิดเงื่อนไขได้จริง แต่ผู้ต้องหาก็อาจไม่มีโอกาสจะรู้สึกเกรงกลัวได้เพราะไม่ มี
ทางหาหลักประกันมาวางศาลตั้งแต่ต้น นี่จึงเป็นสาเหตุที่มีหลักกฎหมายว่าห้ามศาลเรียกประกันหรือ
หลักประกันสูงเกินควรตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ วรรคท้ายบัญญัติไว้
เมื่อตรรกะของการสร้างแรงจูงใจด้วยวงเงินประกันและหลักประกันเป็นดังนี้ การกาหนดวงเงิน
ประกันและเรียกหลักประกันจึงควรต้องดูรายได้และฐานะการเงินของผู้ต้องหาหรือจาเลยและครอบครัวเป็น
หลัก โดยกาหนดวงเงินประกันซึ่งสะท้อนความรุนแรงของข้อหาและความเสี่ยงจากปัจจัยอื่นเป็นสัดส่วนกับ
รายได้ของผู้ต้องหาหรือจาเลยและครอบครัวเช่นเป็นกี่เท่าของรายได้ โดยทางที่ดีรายได้นี้ควรเป็นรายได้หลัง
หักค่าใช้จ่ายที่จาเป็นหรือรายได้สุทธิด้วย เช่นนี้จึงจะเป็นการไม่สร้างภาระที่น้อยหรือมากเกินไป ดังที่ศาล
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปก็วางแนวคาพิพากษาว่าการกาหนดวงเงินประกันต้องคานึงถึงฐานะทางการเงินของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ละราย อย่างไรก็ตาม วงเงินประกันในบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางในปัจจุบันเพียงแต่
สะท้อนความรุนแรงของข้อหา โดยมิได้คานึงถึงฐานะการเงินหรือรายได้ของผู้ต้องหาหรือจาเลยและครอบครัว
ประกอบด้วย ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าศาลไม่อาจทราบฐานะการเงินหรือรายได้ของผู้ต้องหาหรือจาเลยและ
ครอบครัวได้เอง ทั้งยังไม่เคยมีผลการศึกษาว่าควรกาหนดวงเงินประกันเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้จึงจะเป็น
การสร้างแรงจูงใจหรือความเกรงกลัวที่เหมาะสม แต่หากในที่สุดศาลมีระบบรวบรวม ตรวจสอบและรายงาน
ข้อมูลเหมือนดังประเทศที่เป็นกรณีศึกษาข้างต้น หรือแม้แต่จัดตั้งให้ทนายความรับหน้าที่นี้แทนไปพลางก่อน
ดังข้อเสนอข้อก่อนแล้ว ข้อมูลฐานะการเงินและรายได้ของผู้ต้องหาหรือจาเลยและครอบครัวย่อมปรากฏสู่ศาล
ให้ใช้ดุลพินิจได้ และเพื่อเตรียมการรอรับช่วงเวลานั้น ศาลควรจัดให้มีการศึกษาวิจัยว่าในแต่ละความผิดควร
กาหนดวงเงินประกันเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจหรือความเกรงกลัวที่เหมาะสม
แล้วจึงนาสัดส่วนตามผลการศึกษาที่พิสูจน์แล้วมากาหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกาหนดวงเงินประกัน
๔๐

ต่อไป โดยในช่วงที่ยังไม่ได้ข้อสรุปจากการศึกษาดังกล่าว อาจมีการกาหนดสัดส่วนโดยคร่าวๆ จากการประชุม
ระดมความเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวางแนวปฏิบัติให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจกาหนดวงเงินประกันตามสัดส่วนที่
ตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการนี้ก็ได้
ข้อกังวลจากมาตรการนี้ที่อาจเกิดขึ้นคือข้อมูลเรื่องฐานะการเงินหรือรายได้ของผู้ต้องหาหรือจาเลย
และครอบครัวที่ได้รับจากทนายความนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะหากข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องย่อมอาจทาให้ศาล
กาหนดวงเงินประกันในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่งเป็นข้อกังวลเดียวกับในข้อเสนอข้อก่อน และในทานอง
เดียวกันเราอาจพอบรรเทาข้อกังวลนี้ลงได้ด้วยการให้ทนายความจัดหาคารับรองเรื่องรายได้และฐานะการเงิน
จากนายจ้างและผู้นาในชุมชนที่รู้จักผู้ต้องหาหรือจาเลยและครอบครัวดี หรือแม้แต่จัดทารายการทรัพย์สิน
เช่นเงินฝากธนาคาร ที่ดิน สลากออมสินพร้อมหลักฐานมาเสนอศาล โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการมีโอกาสนาพยานหลักฐานมาหักล้างคาแถลงหรือคารับรองนั้นได้ เป็นต้น

(๕) จัดทาระบบแจ้งเตือนวันนัดและผลของการไม่มาศาลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวทราบ เพื่อป้องกันการไม่มาศาลด้วยเหตุหลงลืมหรือไม่ทราบความสาคัญของการมาศาล
ตามที่มีผลการศึกษาวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายชิ้นสรุปว่า สาเหตุหลักที่ผู้ต้องหาหรือจาเลย
ไม่มาศาลตามนัดเป็นเพราะหลงลืมหรือคิดว่าการมาศาลไม่สาคัญเท่าธุระส่วนตัวของตน ซึ่งการจัดการง่ายๆ
เพียงแจ้งวันนัดให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยทราบตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่มาศาลตามกาหนดตามที่สานักงาน
ปล่อยชั่วคราวในประเทศสหรัฐอเมริกายึดถือเป็นแนวปฏิบัติพสิ ูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถลดผู้ต้องหาหรือ
จาเลยที่ไม่มาศาลได้จานวนมาก และในประเทศสหรัฐอเมริกาการแจ้งเตือนดังกล่าวดาเนินการโดยตัง้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโทรศัพท์แจ้งด้วยตนเอง หรือโดยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์
ตามเวลาและความถี่ที่กาหนด
สาหรับในประเทศไทยในขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานที่รับหน้าที่เหมือนสานักงานปล่อยชั่วคราวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานที่ควรรับหน้าที่แจ้งเตือนไปพลางก่อนนี้อาจเป็นหน่วยงานใดระหว่างศาล
อัยการ กรมคุมประพฤติ หรือแม้แต่ตารวจ แต่เมื่อพิเคราะห์ว่าศาลเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
มาศาลของผู้ต้องหาหรือจาเลย ศาลจึงอาจเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งระบบแจ้งเตือนเป็นการ
ชั่วคราวนี้ โดยเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและเพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากรของศาลมากเกินไป
การแจ้งเตือนดังกล่าวอาจทาเฉพาะกรณีที่ศาลให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเท่านั้น เนื่องจากผู้ประกันต้อง
รับผิดชอบการพาผู้ต้องหาหรือจาเลยมาศาลในกรณีปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันอยู่แล้ว และการแจ้งเตือน
ดังกล่าวอาจทาเป็นระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารอื่น ซึ่งน่าจะช่วย
ประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ศาลได้มาก ข้อความที่ส่งผ่านระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นข้อความพิมพ์หรือ
ข้อความเสียงอาจเป็นข้อความมาตรฐานที่แตกต่างกันเพียงวันเวลา โดยมีการตั้งโปรแกรมความถี่ของการส่ง
ข้อความและเริ่มต้นกาหนดการส่งข้อความไว้สาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ละคน แต่ที่สาคัญคือ ต้องมีการ
๔๑

แจ้งให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยทราบตั้งแต่ต้นว่าจะมีการติดต่อแจ้งเตือนวันนัดและผลของการไม่มาศาลตาม
ช่องทางที่กาหนดซึ่งก็ควรเป็นช่องทางที่ทั้งศาลและผู้ต้องหาหรือจาเลยสะดวกที่สุด ตลอดจนควรมีการมอบ
ใบนัดและข้อแนะนาการปฏิบัติตนระหว่างปล่อยชั่วคราวรวมถึงผลของการฝุาฝืนให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยในวันที่
เขาได้รับปล่อยชั่วคราวนั้นเอง พร้อมกับมีการอธิบายข้อแนะนาดังกล่าวให้ทราบเบื้องต้นโดยหน้าที่ดังกล่าว
อาจเป็นของทนายความ และในทานองเดียวกับมาตรการจัดหาทนายความข้างต้น หากยังมีข้อกังวลว่า
มาตรการดังกล่าวจะคุ้มค่าค่าใช้จ่ายและภาระงานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ก็ควรทดลองหรือนาร่องเสียก่อนในบาง
ศาล โดยมีการดาเนินการและจัดเก็บสถิติให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อการประเมินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
(๖) กาหนดให้มีการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกขังแต่ในที่สุดศาลมีคา
พิพากษายกฟ้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่เฉพาะกรณีที่จาเลยเป็นผู้ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจว่าจาเลย
กระทาความผิด หรืออาจป้องกันการถูกดาเนินคดีและต้องขังได้แต่ไม่ทา
จากที่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาไว้แล้วในบทความส่วนที่ ๑ ข้างต้นว่า กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลย
ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาและศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟูองซึ่งตามข้อสันนิษฐานของ
กฎหมายย่อมถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๒๐ และแนวการตีความของศาลที่จากัดการชดเชยอยู่
เพียงเฉพาะกรณีที่โจทก์ถอนฟูองเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าจาเลยมิได้กระทาความผิด หรือศาลมีคาพิพากษา
ถึงที่สุดโดยวินิจฉัยอย่างชัดเจนว่าจาเลยมิได้กระทาความผิด หรือการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด อัน
เป็นหลักการที่แคบมากจนทาให้ไม่เคยมีจาเลยคนใดได้รับการชดเชยจากรัฐเลยนั้น ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตารวจ อัยการ จนถึงศาลไม่เคยถูกตรวจสอบ และไม่
ทาให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ความระมัดระวังไม่ให้การใช้อานาจไปกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจาเลย
จนเกินควร
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีที่มักพบอยู่บ่อยครั้งคือ จาเลยถูกจับในคดีหนึ่งซึ่งหลักฐานในชั้นพนักงาน
สอบสวนมีเพียงคาซัดทอดของผู้กระทาความผิดด้วยกัน แต่ทั้งพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการมี
ความเห็นสั่งฟูอง ศาลก็ประทับฟูองโดยไม่ไต่สวนมูลฟูอง และเนื่องจากเป็นคดีความผิดข้อหารุนแรง ศาลก็
ไม่ให้ปล่อยชั่วคราวหรือให้ปล่อยแต่กาหนดวงเงินประกันไว้สูงเสียจนจาเลยรายนั้นไม่สามารถหาเงินหรือ
หลักทรัพย์มาประกันตัวได้ คดีใช้เวลาพิจารณาเป็นปีหรือหลายปีจึงแล้วเสร็จ โดยศาลมีคาพิพากษาให้ยก
ฟูอง อันเนื่องจากพยานผู้ซัดทอดของโจทก์กลับคาให้การหรือโจทก์ไม่อาจตามตัวพยานปากนี้มาได้เป็นเหตุให้
พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้าหนักพอให้เชื่อว่าจาเลยกระทาความผิดตามฟูอง แต่จาเลยก็ถูกขังไปแล้วเป็น
ปีหรือหลายปีโดยไม่อาจได้รับชดเชยความเสียหายเพราะคาพิพากษาอาจมิได้ระบุเหตุแห่งการยกฟูองตรงตัว
ตามถ้อยคาของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านการบริหารงาน
ยุติธรรมแล้ว การปฏิเสธความรับผิดชอบโดยรัฐเท่ากับทาให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทั้งหมดตั้งแต่ตารวจ อัยการจนถึงศาลซึ่งล้วนชัดเจนว่าน่าจะใช้ความระมัดระวังปกปูองสิทธิเสรีภาพของ
จาเลยได้ดีกว่านี้ตั้งแต่ต้นสามารถลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ได้ ไม่แม้แต่จะถูกกระตุ้นให้ต้องทบทวนหรือ
๔๒

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของตนเสียด้วยซ้า ยิ่งจาเลยในลักษณะนี้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนด้วยแล้ว
ยิ่งทาให้คากล่าวในทานองว่าความยุติธรรมไม่มีสาหรับคนจนเสียดแทงใจยิ่งขึ้น
ไม่เพียงเท่านี้ หลักนิติธรรมก็กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องนาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของ
จาเลยให้ปราศจากข้อสงสัยตามสมควร เมื่อรัฐไม่อาจบรรลุหน้าที่นี้ได้ จาเลยก็ต้องได้รับประโยชน์จากข้อ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตลอดมา แต่การปฏิเสธความรับผิดชอบโดยรัฐไม่ว่าจะในกรณีตัวอย่างข้างต้น
หรือกระทั่งกรณีที่ศาลยกฟูองโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ย่อมเป็นการประกาศโดยนัยว่าจาเลยที่รัฐไม่เยียวยาให้ก็คือรายที่ (น่าจะ)
กระทาความผิดจริงเพียงแต่ศาลลงโทษไม่ได้ซึ่งเป็นการปากว่าตาขยิบ เพราะทั้งที่รัฐอ้างว่าถือข้อสันนิษฐานว่า
จาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามีความผิด แต่กลับปฏิบัติขัดแย้งอย่างชัดแจ้ง ในกรณีเช่นนี้ศาล
สิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปวางแนวคาพิพากษาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า การปฏิเสธไม่เยียวยาความเสียหาย
แก่จาเลยที่ต้องขังระหว่างพิจารณาและศาลพิพากษายกฟูองเพียงเพราะเหตุที่ความบริสุทธิ์ของเขายังเป็นที่
สงสัยนั้นขัดแย้งกับหลักการให้สันนิษฐานว่าจาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ จึงไม่อาจทาได้140
การให้รัฐต้องชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการต้องขังระหว่างพิจารณาให้แก่จาเลยในทุกกรณีที่
ศาลยกฟูอง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใด เว้นแต่กรณีที่จาเลยเป็นผู้ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจผิดเองหรืออาจปูองกัน
การถูกดาเนินคดีและการต้องขังนั้นได้แต่ไม่ทา จึงเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อานาจรัฐ
ทั้งยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นตารวจ อัยการหรือกระทั่งศาลแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตารวจ การใช้ดุลพินิจสั่งฟูองของ
พนักงานอัยการ และการใช้ดุลพินิจสั่งคาร้องขอปล่อยชั่วคราวตลอดจนการกากับให้การพิจารณาคดีของศาล
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดเก็บสถิติคดีที่จาเลยต้องขังระหว่างพิจารณาแต่ศาลยกฟูอง และรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องเช่น สาเหตุที่ยกฟูอง ระยะเวลาที่จาเลยต้องขัง สาเหตุที่ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว เป็นต้น ย่อม
สร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน โดยแม้การปฏิบัติที่ด้อยประสิทธิภาพจะไม่
ก่อให้เกิดสภาพบังคับให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องรับผิดชอบชดเชยแก่จาเลยโดยตรง แต่สถิติที่บ่งชี้ถึงความด้อย
ประสิทธิภาพนี้จะสร้างแรงกดดันทางสังคมให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องเอาใจใส่และระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
จนย่อมนาไปสู่การดาเนินคดีและสั่งฟูองเฉพาะจาเลยที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาน่าเชื่อว่ากระทาความผิด 141
140

Dekel, infra note 146, pp.23-24. อ้างถึงคดี Sekanina v. Austria (No.13126/87), 1993 Eur. Ct. H. R; Vostic v. Austria (No. 38549/47), 2003
Eur. Ct. H. R. 20; Weixelbraun v. Austria (No. 33730/ 96), 2001 Eur. Ct. H. R. 25; Lamanna v. Austria (No. 28923/95), 2001 Eur. Ct. H. R. 36;
Rushiti v. Austria (No. 28389/95), 2000 Eur. Ct. H. R. 31; Yassar Hussain v. United Kingdom (No. 8866/04), 2006 Eur. Ct. H. R.
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลรองรับการให้ชดเชยโดยไม่สนใจความบริสทุ ธิข์ องจาเลยทีถ่ ูกศาลยกฟูองอีกว่า การทีร่ ัฐใช้อานาจควบคุมและขังจาเลยไว้ระหว่าง
พิจารณาก็เพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินคดีของรัฐ ซึ่งต้องแลกกับอิสรภาพของจาเลยรายนั้นทั้งที่กฎหมายให้ถือว่าเขาเป็นผู้บริสทุ ธิ์ จึง เป็นที่มาของการให้หกั วันที่
ถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาออกจากระยะเวลาที่ต้องโทษจาคุก อันเป็นการชดเชยความเสียหายจากการถูกขังระหว่างพิจารณาให้แก่จาเลยที่ศาลพิ พากษาลงโทษ
ซึ่งเมื่อพิจารณาว่ากระทั่งจาเลยที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดรัฐยังต้องชดเชยความเสียหายให้ รัฐยิ่งต้องเยียวยาจาเลยรายที่ศาลพิพากษายกฟูองโดยไม่สนใจว่า
เขาจะบริสุทธิ์จริงหรือไม่ เพียงแต่ในเมือ่ จาเลยไม่ได้ต้องโทษจาคุกจึงไม่อาจชดเชยด้วยการหักวันต้องขังระหว่างพิจารณาได้ จึงเหลือเพียงการชดเชยเป็นเงินและ
อาจรวมถึงการประกาศให้สาธารณชนทราบว่าเขาถูกยกฟูองแล้วเหมือนในประเทศญีป่ ุน ยิ่งไปกว่านัน้ การทีร่ ัฐยอมชดเชยความเสียหายยังเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบ ซึ่งจะทาให้กระบวนการยุติธรรมในสายตาของคนในสังคมดีขนึ้ . โปรดดู Michels, infra note 146, pp. 417-418.
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ผู้เขียนหวังว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เอาใจใส่และระมัดระวังมากขึน้ จะทาให้สกั วันหนึ่งปัญหาเรือ่ งความไม่น่าเชือ่ ถือของกระบวนการยุติธรรมจะหมดลงไปโดย
การทาให้ในบรรดาคดีทอี่ ัยการฟูองศาลมีสถิติคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษสูงถึงร้อยละ ๙๙ เหมือนที่ประเทศญี่ปุนซึ่งมีสถิตนิ ี้สูงถึงร้อยละ ๙๙.๖๑. โปรดดู คณิต ณ
นคร, “ปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย,” (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, ๒๕๕๒) : หน้า ๕๗.

๔๓

การให้ปล่อยชั่วคราวโดยคานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนกาหนดวงเงินประกันที่สอดคล้องกับโทษที่
น่าจะได้รับจริงและฐานะการเงินของจาเลย รวมถึงการเร่งรัดการพิจารณาคดีมิให้เนิ่นช้า ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้
นาไปสู่การลดจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาและลดความอยุติธรรมที่เกิดกับคนจนไม่เพียงแค่ใน
กระบวนการปล่อยชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังรวมตลอดถึงในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
เป็นเรื่องน่ายินดีว่า ปัจจุบันมีหลายประเทศกาหนดให้รัฐชดเชยความเสียหายแก่จาเลยที่ต้องขัง
ระหว่างพิจารณาแต่กลับมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟูองซึง่ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส142 เยอรมนี143 และ
ญี่ปุน144 เป็นต้น และสาหรับประเทศที่ไม่มีกฎหมายให้เยียวยาความเสียหายในกรณีเช่นนี้เลย หรือมีแต่
กาหนดเงื่อนไขจากัดอย่างยิ่งหรือกาหนดให้จาเลยต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนให้เห็นประจักษ์เสียก่อน145
หรือแม้กระทั่งกับศาลอาญาระหว่างประเทศเองก็มีผลงานทางวิชาการหลายชิ้นเรียกร้องให้มีการชดเชยจาเลย
ในกรณีนี้146 อันแสดงให้เห็นว่าแวดวงกฎหมายของอารยประเทศกาลังยอมรับหลักการดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ
ทีน่ ่ายินดียิ่งไปกว่านั้นอีกคือ แม้แต่ในประเทศไทยเองก็รับแนวคิดนี้มาใช้ด้วยแม้จะในวงจากัดก็ตาม
โดยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศอ. บต. มีอานาจตามกฎหมายในการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกควบคุมตัวหรือคุมขังตามกฎหมายแต่ต่อมาได้รับการปล่อยตัวโดยไม่
มีความผิด พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟูอง หรือศาลยกฟูอง โดยถือว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
เหล่านี้เป็นผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจาก
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ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส มาตรา ๑๔๙ ถึง ๑๕๐. ดูได้ที่ Secrétariat Général du Gouvernement, supra note 134.
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ณภัทร สรอัฑฒ์ “กฎหมายค่าทดแทนในคดีอาญาของประเทศญี่ปุน (刑事補償法),” ดุลพ่าห์, เล่ม ๒ ปีที่ ๕๙ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕) :
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โปรดดู The National Archives, “Criminal Justice Act 1988,” http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/contents (accessed July 11,
2013) และ BBC, “Supreme Court Allows Miscarriage of Justice Appeals,” May 11, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/uk-13356120
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“Compensating the Wrongly Convicted,” http://www.innocenceproject.org/Content/Compensating_The_Wrongly_Convicted.php
(accessed July 9, 2013) ; CNN, “Wrongful Conviction Compensation Statutes,”
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Gameltoft-Hansen, “Compensation for Unjustified Imprisonment in Danish Law,” Scandinavian Studies in Law, vol. 18, 1974: pp. 29, 32.
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International Criminal Justice, vol. 8 (2), 2010, http://jicj.oxfordjournals.org/content/8/2/407.full/pdf (accessed July 9, 2013).
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เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้147 วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือนี้คือเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักมนุษยธรรม มุ่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี ลดความโกรธแค้นชิงชังและนาสันติสุขกลับสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยเร็ว148 จะเห็นว่าการเยียวยาตามระเบียบของ ศอ. บต. ไม่ตั้งคาถามเลยว่าผู้ต้องหาหรือ
จาเลยคนนั้นๆ บริสุทธิ์จริงหรือไม่ ขอเพียงแต่รัฐไม่อาจเอาผิดหรือลงโทษเขาได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ถือว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการกระทาของรัฐแล้ว แม้อาจมองได้ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่
อ่อนไหวที่ต้องใช้จิตวิทยาทางการเมืองและหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับการดาเนินกระบวนการยุติธรรม แต่ก็ไม่
อาจมองข้ามข้อเท็จจริงว่า กระทั่งผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่แน่ว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้บริสุทธิ์ ก่อการร้าย
และการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่ รัฐยังพร้อมจะชดเชยความเสียหายจากการถูกควบคุมตัวให้ทุกกรณีหากไม่มี
พยานหลักฐานเพียงพอจะเอาผิดได้ เช่นนี้แล้วรัฐยิ่งควรชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ต้อง
ข้อหาอื่นและที่ถูกดาเนินคดีในที่อื่นทั่วประเทศเช่นเดียวกันเพราะไม่มีข้อหาใดจะหนักหนาไปกว่าและไม่มี
ผู้ต้องหาหรือจาเลยจาพวกใดที่น่าจะเป็นอันตรายยิ่งไปกว่ากรณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแล้ว ที่
สาคัญเนื้อแท้ของการเยียวยาก็คือการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการใช้อานาจรัฐต่อบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้
บริสุทธิ์เหมือนกัน ลาพังการที่ส่วนอื่นของประเทศมีสถานการณ์สงบเรียบร้อย ไม่มีกลุ่มคนลุกขึ้นมาจับอาวุธ
ก่อความไม่สงบไม่ใช่สาเหตุที่จะเพิกเฉยไม่เยียวยาความเสียหายอันเกิดจากเหตุเดียวกันได้
ดังนั้นเพื่อให้นาเอาหลักการเยียวยาเหมือนที่ใช้ในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้บังคับในวง
กว้าง จึงจาต้องแก้ไขหรือตีความมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ให้มีความหมาย
กว้างขึ้น โดยการตีความใหม่ทอี่ าจพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลักยิ่งกว่าดูแต่ถ้อยคาตามลาย
ลักษณ์อักษรเป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามผู้เขียนทราบดีว่าในกรณีที่เจตนารมณ์ไม่เป็นที่
ทราบแน่ชัดหรือกระทั่งไม่สอดคล้องกับหลักการที่นาเสนอ การตีความอย่างกว้างอาจนามาซึ่งข้อถกเถียงไม่
เป็นที่ยุติ วิธีการที่ปลอดภัยกว่าในกรณีนี้คือการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเสียแต่ก็อาจใช้เวลานานไม่อาจทาให้
เสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น อันเป็นสาเหตุให้ผู้เขียนจัดให้มาตรการนี้อยู่ในระยะกลาง
๓.๓ มาตรการระยะยาว
คือการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเดียวกับสานักงานปล่อยชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือระบบงานในทานองเดียวกันของประเทศในสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่แยกเป็นเอกเทศหรือเป็นหน่วยงานภายในองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วก็ตาม แต่หน้าที่ของหน่วยงาน
นี้คือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราวของศาล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลยรายนั้น รายงานข้อมูล
ต่อศาลพร้อมเสนอความเห็นว่าควรปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขใด และควบคุมความประพฤติของ
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ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๗(๕) โดยระเบียบดังกล่าวออกโดยอาศัย
อานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙(๗).
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ข่าวสด, “ศอ.บต.ตอบทุกข้อสงสัย – กระบวนการจ่ายเงินเยียวยาเหยื่อไฟใต้,” ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕,
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNME5UVTNNRE15Tmc9PQ (เข้าชมวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖).
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ผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างปล่อยชั่วคราว อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่จะรองรับการใช้อานาจของศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรคสาม เพราะมีเพียงการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ต้องทางานรับผิดชอบอย่างครบวงจรเช่นนี้เท่านั้นที่เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลของผู้
พิพากษา และการขาดเครื่องมือในการกากับดูแลระหว่างปล่อยชั่วคราวอย่างตรงจุด และสามารถขจัดความ
เหลื่อมล้าไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการปล่อยชั่วคราวในปัจจุบันได้
หน่วยงานที่ควรจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ไม่ว่าจะมีโครงสร้างองค์กรแบบใดก็ตาม แต่สิ่งที่ควรมีเพื่อทาให้งาน
ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
เสาะหา รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาอย่างรวดเร็ว การมีวิธีประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหา
หรือจาเลยแต่ละรายที่เป็นภาวะวิสัยและอ้างอิงทางวิชาการได้ การมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนและเอื้อให้เกิด
ความสะดวกในการทางานเช่นระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องหาที่ยังคงถูก
ควบคุมตัวที่สถานีตารวจ ศาลหรือเรือนจาโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางไปพบเอง การมีระบบประเมินข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินความเสี่ยงได้ทันทีที่ปูอนข้อมูล การมีระบบแจ้งเตือนวันนัด
ผู้ต้องหาหรือจาเลยโดยอัตโนมัติเป็นต้น และหน่วยงานนี้จาต้องมีศักยภาพในการควบคุมความประพฤติของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในระหว่างปล่อยชั่วคราว เช่นมีเครือข่ายหน่วยงานที่รับดูแลผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ต้องการ
การบาบัดรักษาหรือช่วยเหลือเรื่องใดเป็นพิเศษ หรือกระทั่งต้องมีที่อยู่อาศัยชั่วคราวในระหว่างปล่อยชั่วคราว
เป็นต้น และระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาและมี
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ วิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ หากประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมีการรวมตัวกันอย่างสนิทแน่นเหมือนสหภาพยุโรปในอนาคต อาจทาให้ต้องประสบปัญหา
เช่นเดียวกับที่สหภาพยุโรปเผชิญในขณะนี้ และการมีมาตรการรองรับอย่างหมายจับข้ามพรมแดน และการ
คุมความประพฤติข้ามพรมแดนก็เป็นเรื่องสาคัญที่ไม่ควรมองข้าม
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอสาหรับมาตรการระยะยาวนี้ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้หากไม่มีการวางแผนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบวิธีประเมินความเสี่ยงอันเป็นภาวะวิสัยนั้น จาต้อง
เริ่มจากการศึกษาย้อนไปว่าข้อมูลใดเป็นปัจจัยที่ควรนามาประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจาเลย แล้วจึง
วิเคราะห์ว่าควรให้ค่าความเสี่ยงกับข้อมูลอันเป็นปัจจัยนั้นเท่าใด ก่อนจะวิเคราะห์ต่อว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยที่
มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใดถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง กลางหรือต่า และควรจัดการกับผู้ต้องหาในระดับความ
เสี่ยงต่างๆ อย่างไร กล่าวคือ ควรให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขใด ซึ่งการจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ผลสรุปตามลาดับขั้นตอนนี้ได้ต้องมีการศึกษาวิจัยและทดลองอย่างจริงจังโดยอาจต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะได้
ข้อสรุปที่เชื่อถือได้ ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงคาถามที่สาคัญที่สุดคือ หน่วยงานในลักษณะเดียวกับสานักงานปล่อย
ชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นควรมีโครงสร้างองค์กรแบบใดในประเทศไทย ซึง่ ก็ต้องอาศัยการศึกษา
เช่นกันจึงจะตอบคาถามนี้ได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอว่า ในระหว่างที่ดาเนินมาตรการระยะสั้นและกลาง
นั้น อาจเริ่มต้นมาตรการระยะยาวไปได้พร้อมกันด้วยการศึกษาประเด็นต่างๆ ของมาตรการระยะยาวนี้ ซึ่งอาจ
ใช้เวลาพอสมควร ตราบจนได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ แล้ว จึงวางแผนดาเนินการต่อไปได้ทันที
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บทส่งท้าย
มาตรการต่างๆที่เสนอแนะมานี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์เพียงในฐานะผู้
ปฏิบัติแต่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้เขียนตระหนักดีว่าข้อเสนอข้างต้นหลายข้อฟังดูสวยหรูในทางทฤษฏี แต่อาจทาไม่ได้
จริง และอาจมีข้อเสนออื่นที่ดีกว่าหรือสมบูรณ์กว่านี้ แต่วัตถุประสงค์ของผู้เขียนในการเขียนบทความนี้คือ
กระตุ้นให้มีการทบทวนอย่างจริงจังถึงสภาพปัญหาในการปล่อยชั่วคราวในปัจจุบันเพื่อให้มีการระดมความคิด
หาวิธีแก้ปัญหา ผู้เขียนเพียงแต่ลงแรงค้นคว้าหาตัวอย่างของต่างประเทศซึ่งขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการยุติธรรมที่
ก้าวหน้ามาเป็นกรณีศึกษาและเสนอทัศนะของผู้เขียนเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านต่อยอดความคิดออกไปได้เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะมีคนเห็นด้วยกับมาตรการที่ผู้เขียนเสนอมาหรือไม่ ไม่สาคัญเท่ากับการที่มีผู้
ตระหนักว่าการปล่อยชั่วคราวในปัจจุบันมีปัญหาและพยายามเสนอวิธีแก้ไข โดยไม่ว่าวิธีแก้ไขนั้นจะฟังดู
ยากเย็นเพียงใด ผู้เขียนใคร่ขอวิงวอนว่าอย่าล้มเลิกความพยายามที่จะแก้ไขนั้น ขออย่าได้คิดว่าความ
เปลี่ยนแปลงนั้นยุ่งยาก เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณไม่คุ้มค่าจะลงทุนลงแรง เพราะตราบใดที่
เปูาหมายของสังคมคือเชิดชูศักดิ์ศรี ศักยภาพและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตราบนั้นความเปลี่ยนแปลงใด
ที่สามารถขจัดความอยุติธรรมที่เหยียบย่าเปูาหมายอันไม่อาจประเมินค่านี้ได้ ไม่ว่าจะต้องลงทุนสักเท่าใดก็
ย่อมคุ้มค่าเสมอไป ที่สาคัญความเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เป็นไปไม่ได้ล้วนมีสาเหตุมาจากทัศนคติที่คิดว่าไม่
อยากเปลี่ยนแปลงจึงไม่ยอมแม้แต่จะเริ่มต้นลองเปลี่ยนทั้งสิ้น ในวันนี้ผู้เขียนเริ่มต้นพยายามแล้ว จึงได้แต่
หวังว่าความพยายามของผู้เขียนในครั้งนี้จะนาไปสู่ความพยายามของอีกหลายคนจนบังเกิดความเปลี่ยนแปลง
ที่หวังว่าจะเกิดขึ้นได้ในที่สุด
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