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เรื่อง สูยุคใหมของการฝากขังและปลอยชั่วคราว
****************************
บทสรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สูยุคใหมของการฝากขัง และปลอยชั่ว คราว :
เปลี่ย นแนวคิด พลิกระบบ ด'ว ยวิสัยทัศน) นวัต กรรม และเทคโนโลยี” ซึ่ง จัด ขึ้นโดยสถาบัน วิจัยและ
พัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ) 2560
ระบบการปลอยชั่วคราวของไทยในป<จจุบันที่ยึดโยงอยูกับเงิน หรือทรัพย)สินที่กําหนดเป=น
วงเงินประกันหรือหลักประกันเป=นหลัก โดยอิงบัญชีเกณฑ)มาตรฐานกลางในการปลอยชั่วคราว ซึ่งคํานึง
เพีย งข'อหา อาจไมสอดคล'องกับพฤติการณ)ความเสี่ยงของผู'ต'องหาหรือจําเลยแตละคน ทั้งยังกอให'เกิด
ความเหลื่อมล้ําระหวางคนรวยกับคนจน จนเป=น ที่วิจารณ)กันอยางกว'างขวางวา “คุกมีไว'ขังแตคนจน”
เพราะคนจนไมมี เงิน ประกัน ตั ว แตป< ญ หาทั้ง หมดนี้ล'ว นเกิ ด ขึ้น จากสาเหตุสํ าคัญ วา ศาลไมมีข'อ มูล ที่
เกี่ยวข'องและจําเป=นเกี่ยวกับผู'ต'องหาหรือจําเลยที่ขอปลอยชั่วคราวเพียงพอ และศาลไมมีมาตรการหรือ
ระบบในการกํากับดูแลภายหลังปลอยชั่วคราวเพื่อให'มั่นใจวาจะไมมีการหลบหนีหรือกอเหตุร'ายเกิดขึ้น
สํานักงานศาลยุติธรรมโดยสถาบัน วิจัยและพัฒนารพีพัฒ นศักดิ์ เล็ง เห็นความรุนแรงของ
ป<ญหานี้ และได'ทําการศึกษาความเป=นไปได'ในการวางระบบประเมินความเสี่ยงและกํากับดูแลในชั้นปลอย
ชั่วคราว โดยป<จจุบันได'เริ่มทําการทดลองระบบการปลอยชั่วคราวในลักษณะดังกลาวเพื่อเป=นทางเลือกของ
การปลอยชั่วคราวในระบบป<จจุบัน แล'วใน 5 ศาล ได'แก ศาลอาญากรุง เทพใต' ศาลจัง หวัดเชีย งใหม
ศาลจัง หวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัด จัน ทบุรี และศาลจัง หวัดกาฬสิน ธุ) ตั้ง แตวัน ที่ 1 กุมภาพัน ธ)
2560 และเพื่อประชาสัมพันธ)โครงการทดลองและแนวคิดใหมนี้ให'เป=นที่ทราบและเข'าใจโดยทั่วกัน จึงมี
การจัดสัมมนาในหัวข'อนี้ขึ้น
สภาพปญหาในปจจุบันของการฝากขังและปลอยชั่วคราวในประเทศไทย
ได'รับเกียรติจากนายบุญรอด ตันประเสริฐ ผู'พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ)ภาค 1 เป=น
วิทยากร มีเนื้อหาสรุปได'วา แม'ในป<จจุบันศาลต'องใช'ดุลพินิจในการสั่งคําร'องขอปลอยชั่วคราวตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตศาลกลับขาดข'อมูลที่จําเป=นในการวิเคราะห)ความเสี่ยงของผู'ต'องหาหรือ
จําเลย โดยมีเพียงข'อหา พฤติการณ)ในการจับกุม ทั้งยังขาดเครื่องมือในการกํากับดูแลพฤติกรรมระหวาง
ปลอย ทําให'ศาลไมมีทางเลือก นอกจากต'องเรียกเงินหรือทรัพย)สินเป=นหลักประกันในการปลอยชั่วคราว
โดยหวังวาผู'ต'องหาหรือจําเลยจะไมหลบหนีเพราะไมอยากสูญเสียทรัพย)ที่วางไว'เป=นประกัน แตผลที่ตามมา
คือคนจนที่ไ มมีท รั พ ย)สิน พอ กลับต' องไปซื้อบริ การจากผู' ประกั น อาชี พ หรือไมก็จําต' องถูก ขัง ระหวาง
พิจารณา ในขณะที่คนรวยซึ่งถูกตั้งข'อหาและมีพฤติการณ)การจับเหมือนกันกลับได'รับการประกันตัว ซึ่ง
ทําให'เกิด ความเหลื่อมล้ําอยางรุน แรง ทั้ง ยังไมอาจรับประกันได'ว าคนที่หาเงินมาวางประกันตัว ได'จะไม
หลบหนี โดยเคยมีตัวอยางจากประสบการณ)จริงของทานบุญรอดวา ในการสั่งประกันครั้งแรกของทาน คือ
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คดีเช็ค ซึ่ง ผู'ต'องหามีตําแหนงเป=น ผู'จัด การบริษัท และพอมีชื่อเสีย งบ'างในจัง หวัด นั้น และเมื่อคดีเช็คมี
อัตราโทษน'อย ลําพัง ข'อมูลเทาที่มี ประกอบกับมีการวางหลักประกันครบถ'วน จึงทําให'ทานอนุญ าตให'
ปลอยชั่วคราว แตกลับปรากฏวาผู'ต'องหาหนี ซึ่ง เมื่อตรวจสอบประวัติข องผู'ต'องหาจากทนายความ จึง
ทราบวาผู'ต'องหาออกเช็คที่มีป<ญหาหลายใบจนเป=นหนี้ทั่วบ'านทั่วเมืองแล'ว ประสบการณ)นี้บงชี้ชัดเจนวา
ถ'าศาลทราบข'อมูลนี้แตแรกอาจประเมินความเสี่ยงได'ถูกและไมอนุญาตให'ปลอยชั่วคราวก็เป=นได'
สวนคนจนที่ไมมีเงิน ประกันตัว หรือคนที่ศาลประเมิน เอาจากข'อมูลเทาที่มี โดยมากคือ
ความรุนแรงและอัตราโทษของข'อหา วามีความเสี่ยงสูงและนาจะหลบหนีนั้น แม'จะยังไมถือเป=นนักโทษ
แตในความเป=นจริงก็ได'รับผลกระทบไมตางกัน และอาจรุนแรงกวานักโทษเด็ดขาดจริงด'วยซ้ํา เพราะในชวง
ที่ถูกขังระหวางพิจารณานั้น ไมมีผู'ใดรับประกันได'วาเขาจะต'องถูกขังเป=นเวลานานเทาใด เป=นชวงเวลาที่
มืดมน อนาคตไมแนนอน ตรงข'ามกับกรณีนักโทษเด็ดขาดซึ่งพอทราบ พอคํานวณได'แล'ววาจะต'องติดคุก
ไปอีกนานสักเทาใด
ป<ญหาเหลานี้ใชวาจะไมมีผู'พยายามหาทางแก'ไข ที่ผานมาก็มีความพยายามนําแนวคิดใหม ๆ
มาใช' ได'แก การให'บุคคลใช'ตําแหนงหน'าที่มาประกันตัว การให'บริษัทประกันอิสรภาพมาออกกรมธรรม)
ประกันอิสรภาพเพื่อลดบทบาทของผู'ประกัน อาชีพ ที่เรียกกัน วา “ตีนโรงตีนศาล” และลาสุดก็มีการตั้ง
กองทุนยุติธรรมเพื่อชวยเหลือเรื่องเงินประกันตัวให'แกผู'ต'องหาหรือจําเลยที่ยากจน แตทั้งหมดทั้งสิ้นก็ยัง
หนีไมพ'น “เงิน” ทําให'ป<ญหาเดิม ๆ ยังคงอยู และแม'วาตามสถิติแล'วศาลจะให'ปลอยชั่วคราวเป=นหลัก
คือประมาณร'อยละ 90 ของคําร'องขอปลอยชั่วคราว ซึ่งมีประมาณร'อยละ 40 ของคดีทั้งหมด แตโปรด
สังเกตวา แล'วสวนที่ไมยื่นคําร'องอีกประมาณร'อยละ 60 หายไปไหน เป=นเพราะคนเหลานี้อยากถูกขังไว'
หรืออยางไร หรือเพราะไมมีเงินจะประกันตัวกันแน ข'อมูลเหลานี้ศาลไมเคยเก็บไว' แตไมวาอยางไร การใช'
เงินหรือหลักทรัพย)ในการประกันตัวไมใชทางออกของป<ญหาอยางแนนอน การที่จะพัฒนาระบบการปลอย
ชั่วคราว โดยใช'ข'อมูลและมีเครื่องมือกํากับดูแลหลังปลอย ยอมจะชวยให'คนยากจนและผู'ต'องหาทั้งหลายที่
ตามหลักกฎหมายแล'วต'องสัน นิษฐานวาเป=นผู'บริสุทธิ์ ได'รับความคุ'มครองศักดิ์ศรีความเป=น มนุษย) และ
สามารถใช'คุณคาและศักดิ์ศรีของเขาเป=นประกันตอศาลได'ด'วยความภาคภูมิใจ
โครงการนํารองระบบประเมินความเสี่ยงและกํากับดูแลในชั้นปลอยชั่วคราว
โดยทานมุขเมธิน กลั่นนุรักษ) ผู'พิพากษาหัวหน'าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา เป=น
วิทยากรบรรยายที่มาที่ไปและรายละเอียดของโครงการนํารองวา นอกจากป<ญหาที่มีการกลาวถึงในเบื้องต'น
แล'ว เรื่องความเหลื่อมล้ําและไมเป=น ธรรมของระบบการปลอยชั่ว คราวที่ใช'เงิน เป=นหลักแล'ว การปลอย
ชั่วคราวในระบบป<จจุบันยังสิ้นเปลืองทรัพยากรของรัฐอยางมหาศาล โดยหากคํานวณคาใช'จายของรัฐในการ
ขังผู'ต'องหาระหวางพิจารณา คาเสียโอกาสของผู'ที่ต'องถูกขังระหวางพิจารณาและไมอาจออกไปหารายได'มา
เกื้อหนุน ระบบเศรษฐกิจ และในกรณีที่มีการผิด สัญ ญาประกัน รัฐต'องมีคาใช'จายในการบังคับคดี ซึ่ง
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คาใช'จายนี้เกิดขึ้นเสมอไมวาจะบังคับคดีได'สําเร็จหรือไม ซึ่งคาใช'จายหรือต'นทุนของรัฐในการดําเนินระบบนี้
มีมากมายมหาศาลถึงประมาณ 8 พันบ'านบาทตอปN ยังไมรับรวมวาทรัพย)หลักประกันจํานวนมากที่ต'องถูก
นํามาวางไว'ตอศาลเฉย ๆ และไมอาจนําออกไปใช'ประโยชน)ให'สมศักยภาพในระบบเศรษฐกิจได'
ในขณะที่ระบบใหมแม'จะยังไมอาจทราบต'น ทุนได'แ นชัดในขณะนี้ เพราะเพิ่ง เริ่มทดลอง
เทานั้น แตระบบใหมนาจะต'องมีการขังคนระหวางพิจารณาน'อยกวาเดิมอยางมาก ทําให'คาใช'จายและคา
เสียโอกาสจากการถูกขังลดลงอยางมากเชนกัน และเนื่องจากจะไมมีการเรียกหลักประกัน ก็ย อมจะไมมี
คาใช'จายในการบังคับคดีนายประกันอีกตอไป หากแตคาใช'จายที่ต'องเกิด ขึ้นแนนอนคือคาใช'จายในการ
รวบรวมข'อมูลและกํากับดูแล ซึ่งอาจพอเทียบเคียงได'กับต'นทุนการสืบเสาะและพินิจ ตลอดจนการสอดสอง
ของกรมคุมประพฤติ หากเทียบเคียงกับสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาแล'ว มีงานวิจัยพบวา ท'องที่ที่ใช'การ
ปลอยชั่วคราวระบบใหมสามารถประหยัดคาใช'จายได'มากถึง 1 ใน 10 ของต'นทุนปกติของระบบเดิม
ดัง นั้น จึง มีเหตุผลนาเชื่อวาระบบใหมที่กําลัง ทดลองอยูนั้น นาจะประหยัด และคุ'มคากวาระบบป<จจุบัน
หลายเทาตัว และมีประสิทธิภาพกวาด'วย
โครงการทดลองของศาลยุติธรรมขณะนี้เกิดขึ้นภายใต'ข'อจํากัดหลายประการ ประการแรก
คือเรายังไมมีองค)ความรู'เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ประการตอมาคือระบบนี้เมื่อจะไมใช'เงินเลยจึงต'อง
สร'างมาตรการกํากับดูแลหลังปลอย ซึ่งต'องสอดคล'องกับระดับความเสี่ยง มาตรการที่ออกแบบไว' ได'แก
การปลอยโดยเพียงให'สาบานตัว สําหรับผู'มีความเสี่ย งต่ํามาก และหากมีความเสี่ย งสูง ขึ้น มาก็อาจให'มา
รายงานตัวตอศาล และหากเสี่ยงสูงมากขึ้นมาอีก อาจนําเทคโนโลยีมาใช' เชน อุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส)
อยางกําไลข'อมือหรือข'อเท'า ซึ่งจะสามารถติดตามการเดินทางและที่อยูของผู'ได'รับการปลอยชั่วคราวได'ตาม
เวลาจริง หรืออาจใช'เทคโนโลยีที่มีอยูแล'ว ในโทรศัพ ท)สมาร)ท โฟน เชน การแสดงพิกัด ที่อยูโดย GPS
การยืนยันตัวบุคคลโดยใช'ลายพิมพ)นิ้วมือ มาประยุกต)ทําเป=นแอปพลิเคชั่นให'ผู'ต'องหาหรือจําเลยติดตั้งใน
โทรศัพท)สมาร)ทโฟนของตนเองเพื่อใช'ในการรายงานตัวและติดตามความเคลื่อนไหวในทํานองเดียวกับกําไล
ข'อมื อข' อเท'า เพี ย งแตระดั บการกํา กับ ดูแ ลอาจไมเข'ม งวดเทา แตไมวาจะปลอยไปภายใต'เ งื่อ นไขใด
ผู'ต'องหาหรือจําเลยทุกคนจะได'รับการแจ'งเตือนวันนัด ผานระบบที่ทั้ง ศาลและผู'ต'องหาหรือจําเลยสะดวก
ในการติดตอสื่อสาร เพื่อลดป<ญหาที่ผู'ต'องหาหรือจําเลยไมมาศาลเพราะหลงลืมหรือไมเข'าใจความสําคัญของ
การมาศาลตามนัด ทั้งที่จริงแล'วมิได'จงใจจะผิดเงื่อนไขของศาล
นอกจากนี้สําหรับผู'ต'องหาหรือจําเลยที่ต'องได'รับความชวยเหลือเป=นพิเศษในการบําบัดการ
ติดยาเสพติด แก'ไขป<ญหาสุขภาพจิต ปรับปรุงทัศนคติการใช'ชีวิต ขอรับคําแนะนําในเรื่องการศึกษาหรือ
อาชีพ ศาลยุติธ รรมมีโ ครงการนํารองโครงการหนึ่ง ชื่อ “โครงการคลินิกจิตสังคม” ซึ่งศาลอาญาธนบุรี
ดําเนิน การติดตอกัน มาได' 8 ปNแ ล'ว และป<จจุบัน นี้มีการขยายผลไปยัง ศาลตาง ๆ ได'แ ก ศาลจัง หวัด
เชียงใหม ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลจังหวัดตลิ่งชัน หลักการของโครงการนี้อยูบน
ฐานคิดวา ผู'ที่ต'องหาวากระทําความผิด มิใชบุคคลเลวร'าย หากแตเป=นผู'ประสบป<ญ หาชีวิต ซึ่งหากศาล
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สามารถให'ความชวยเหลือให'บุคคลเหลานี้สามารถแก'ไขป<ญหาได'แม'เพียงเล็กน'อย สิ่งที่เกิดขึ้นไมเพียงแต
การให'ความชวยเหลือทางมนุษยธรรมเทานั้น แตผลพิสูจน)แล'วในป<จจุบันที่ศาลอาญาธนบุรีคือผู'ต'องหาหรือ
จําเลยในระหวางปลอยชั่วคราวที่เข'ารวมโครงการนี้ไมมีหลบหนีเลยแม'สักคนเดียว
ระบบใหมที่ออกแบบมานี้จะเริ่มต'นที่ เมื่อผู'ต'องหาหรือจําเลยมาศาล เจ'าหน'าที่ของศาล
จะเข' า ไปสอบถามประวั ติ ซึ่ ง การให' ข' อ มู ล หรื อ ไมแล' ว แตความสมั ค รใจ และเมื่ อ ได' ข' อ เท็ จ จริ ง แล' ว
เจ'าหน'าที่ก็จะต'องตรวจสอบความถูกต'องของข'อมูลที่ได'โดยอาจตรวจสอบกับบุคคลอ'างอิงที่ผู'ต'องหาหรือ
จําเลยอ'างวารู'จักตนดี และฐานข'อมูลตาง ๆ ซึ่งในขณะที่ฐานข'อมูลของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย
ยังไมเชื่อมตอกัน นี่จึงเป=นความท'าทายอีกประการหนึ่งที่ต'องจัดการตอไป และเมื่อเจ'าหน'าที่ต รวจสอบ
ข'อมูลและทําการประเมินความเสี่ยงตามแบบที่ศึกษาวิจัยมาแล'ว จึงนําเสนอรายงานตอผู'พิพากษา ซึ่งยังคง
มีดุลพินิจเต็มที่ในการพิจารณาวาจะขัง หรือปลอย และหากปลอยจะปลอยตามโครงการนี้ ซึ่ง จะไมทํา
สัญ ญาประกั น แตกํ า หนดมาตรการกํ า กั บดู แ ลแทน หรื อจะยั ง คงทํ า สั ญ ญาประกั น และเรี ย กให' ว าง
หลักประกันตามแนวปฏิบัติเดิมก็ได'
การกํากับดูแลผู,ถูกปลอยชั่วคราวโดยอุปกรณ/อิเล็กทรอนิกส/
ทานรังสรรค) วิจิตรไกรสร รองประธานศาลอุทธรณ)เป=นวิทยากร โดยทานสะท'อนให'เห็น
ป<ญหาจากการปลอยชั่วคราวที่ใช'เงินเป=นหลัก จนทําให'ผู'มีรายได'น'อย ต'องเสียคาใช'จายเกินสมควรในการ
แสวงหาเสรีภาพ นํามาสูการรีดไถของผู'ประกัน อาชีพ จนกระทั่งในปN 2545 เกิด “กรมธรรมประกัน
อิสรภาพ” เพื่อย'ายฐานผู'ประกันอาชีพรายบุคคลมาสูบริษัทรับประกันภัย และป<จจุบันประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสาม ก็แ ก'ไขเพิ่มเติมรองรับการใช'อุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส)
ติดตามตัว เพื่อปTองกันการหลบหนี โดยอุปกรณ)ดังกลาวจะสงสัญญาณแสดงพิกัดที่อยูและการเดินทางของ
ผู'สวมใสอุปกรณ)ได'ตามเวลาจริง และจะมีการสงสัญญาณแจ'งเตือนมาถึงศูนย)ควบคุมทันทีที่เกิดเหตุผิดปกติ
เชน มีการเข'าไปในเขตต'องห'าม หรือออกนอกเขตกําหนด แบตเตอรี่ออน หรือมีความความพยายามจะ
ถอดหรือทําลายอุปกรณ) เป=นต'น ซึ่งจะทําให'เจ'าหน'าที่ผู'กํากับดูแลที่ศูนย)ควบคุมสามารถเรงรีบดําเนินการ
เพื่อปTองกันการหลบหนีหรือการฝUาฝVนเงื่อนไขของศาลได'ทันทวงที
อยางไรก็ตาม เนื่องจากนี่เป=นเทคโนโลยีใหม ศาลยุติธรรมจึงต'องเตรียมการอยางรอบคอบ
ทั้งในการจัดเตรียมอุปกรณ) จัดตั้งศูนย)ควบคุมในสวนกลางเพื่อกํากับดูแลเตรียมความพร'อมของบุคลากรที่
จะกํากับดูแ ล และเนื่องจากงานนี้ไมสามารถทําตามลําพังได' ศาลยุติธรรมต'องประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ ย วข'อ ง เชน เจ' าพนั กงานตํารวจ ซึ่ง จะเป= น กํา ลัง สํ าคัญ อยางยิ่ง เพราะหากสั ญ ญาณ
แจ'งเตือนวามีการหลบหนี ก็จําเป=นที่จะต'องรีบติดตามจับกุมทันที มิเชนนั้นยอมไมอาจบรรลุวัตถุประสงค)
ของการใช'อุปกรณ)นี้แตแรกได' และการใช'อุปกรณ)อิเล็กทรอนิกส)ไมวาจะในรูปของกําไลข'อมือข'อเท'า หรือ
ใช'โทรศัพท)สมาร)ทโฟน จําเป=นต'องมีกระบวนการทํางานที่งาย สะดวก เป=นระบบ และเป=นไปในทิศทาง

5
เดียวกัน ทั้งยังต'องใช'ควบคูกับการประเมินความเสี่ยงด'ว ย เพื่อไมให'รัฐต'องสิ้น เปลืองทรัพ ยากรไปโดย
เปลาประโยชน)กับบุคคลที่อาจใช'มาตรการอื่นที่ประหยัดกวาได'
ที่ ไ ด' ก ลาวมาทั้ ง หมดนั้ น เป= น เพี ย งข' อ มู ล บางสวนของการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง
“สูยุคใหมของการฝากขังและปลอยชั่วคราว : เปลี่ยนแนวคิด พลิกระบบ ด'วยวิสัยทัศน) นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ)
โครงการทดลองและแนวคิดใหมให'เป=นที่ทราบและเข'าใจโดยทั่วกัน โดยมีความมุงหวังและมุงมั่นเป=นอยางยิ่ง
วาจะสร'างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให'กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
****************************

