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ปฏิรูปการปล่อยตัวช่ัวคราว: มุมมองด้านสิทธิมนุษยชน 

สมชาย หอมลออ  เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) 

น าเสนอ เวทเีสวนาเร่ือง การปฏิรูปการปล่อยตัวช่ัวคราว  

จัดโดยสถาบันวิจัยระพีพัฒน์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

หลกัการด้านสทิธิมนษุยชน ถือวา่ “มนุษย์ทัง้หลายเกิดมาอิสระ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ...” และ “ ทุกคนมีสิทธิ

ในการมีชีวิต เสรีภาพ และความม่ันคงแห่งตน” (ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาติ ข้อที่ 1 และข้อที่ 3 ) 

หลกัการพืน้ฐานดงักลา่วได้ น ามาบญัญตัิไว้ในกฎหมายระหวา่งประเทศหลายฉบบั ที่ส าคญัคือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยก าหนดไว้

ในข้อที่ 9 (3) ที่ก าหนดวา่ 

“มิให้ถอืเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลผู้อยู่ระหว่างพิจารณาคดี หากแต่ควรจะปล่อยชั่วคราวโดย

อาจก าหนดให้มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขัน้ตอนอื่นของกระบวนการพิจารณา 

และมาปรากฎตัวเพื่อการบังคับตามค าพิพากษา เมื่อถงึวาระนัน้ก็ได้” 

(ค าวา่ “ระหวา่งพิจารณาคดี” หมายรวมถึงการควบคมุผู้ ต้องหากอ่นท่ีศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สดุ ทัง้ในชัน้ก่อนฟ้อง

คดี และหลงัฟ้องคดี)  

 เช่นเดียวกบั หลกัการสหประชาติเพื่อการคุ้มครองบุคคลทกุคนที่ถกูคมุขงัหรือจ าคกุ 1988 (Body Principles for the Protection of All 

Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988)  ข้อ 38 ที่วา่ 

 “ผู้ถกูคุมขังในระหว่างการด าเนินคดีอาญาพึงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราว” 

หลกัการสากลดงักลา่วข้างต้น ได้ถกูน ามาบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยหลายฉบบั โดยเฉพาะรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งมีบทบญัญัติในหลายมาตราที่ได้ก าหนดแนวทางการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาไว้หลายประการ  รวมทัง้เร่ืองการปล่อยตวัชั่วคราว โดยยึดถือหลกัการสากลและยงัได้ก าหนดรายละเอียดเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิรูปกฎหมายระดบัรอง เช่น ในมาตรา 40 (7)ทีก่ าหนดวา่ 

 “ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว”  

และมาตรา 239 ทีก่ าหนดวา่  
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“ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว และจะเรียก

หลักประกันจนเกินสมควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้

โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยทราบโดยเร็ว”  

บทบญัญตัิในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  ดงักลา่ว เป็นการเน้นย า้วา่ การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็น

สิทธิของผู้ต้องหา/จ าเลย จึงต้องถือเป็นหลัก ส่วนการไม่ปล่อยตัวชั่ วคราวเป็นการจ ากัดสิทธิ  จึงต้องถือเป็น

ข้อยกเว้น  ส่งผลให้เกิดการแก้ไขกฎหมายอาญาที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้

เป็นไปตามข้อก าหนดในรัฐธรรมนญู  แม้วา่ตอ่มารัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จะได้ถกูยกเลิกไปแล้วโดยการ

รัฐประหารของกองทพัในปี 2549  แตห่ลกัการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูในเร่ืองการปลอ่ยตวัชัว่คราว ยงัคงอยูใ่นประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

เมื่อพิจารณาประกอบกบัหลกัการส าคญัในเร่ือง การพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) ที่วา่ บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ผิดทางอาญา มีสิทธิได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนัน้เสมือนผู้กระท าผิดมิได้ 

จนกว่าจะมีค าพิพากษาอันเป็นที่ สุดของศาลที่ เป็นอิสระ และโดยการพิจารณาคดีที่ เป็นธรรม ว่าบุคคลนัน้เป็น

ผู้กระท าความผิด   

ดงันัน้ การควบคมุตวับคุคลโดยเฉพาะผู้ ต้องหา/จ าเลยในคดีอาญา จึงต้องท าเฉพาะในกรณีทีมีเหตผุลและมีความจ าเป็นที่ไม่

อาจหลกีเลีย่งได้เทา่นัน้ เพื่อไมใ่ห้ผู้ ต้องหา/จ าเลยขดัขวางหรือสร้างอปุสรรคหรือขดัขวางกระบวนการยตุิธรรม และมีตวัอยู่ใน

กระบวนการสอบสวน  การพิจารณาคดีของศาลและการบงัคบัโทษ  การควบคมุตวัผู้ ต้องหา/จ าเลยไว้โดยเหตผุลทีต่างไปจาก

หลกัการดงักลา่วข้างต้น อาจขดัตอ่หลกัสทิธิมนษุยชนและหลกัการด าเนินคดีที่เป็นธรรม 

กลา่วอีกในแง่หนึ่ง ในการด าเนินคดีอาญา ที่รัฐจ าเป็นต้องมีอ านาจเหนือบคุคล โดยเฉพาะผู้ ต้องหา/จ าเลย เพื่อประโยชน์ใน

การสอบสวนและพิจารณาคดี  “การปลอ่ยตวัชัว่คราว”  จึงเป็นมาตรการส าคญัเพื่อผ่อนคลายความจ าเป็นในการควบคมุตวั

บคุคลไว้ในอ านาจรัฐ แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ประกนัได้วา่ การสอบสวนคดีโดยรัฐ สามารถด าเนินไปได้โดยไม่มีอปุสรรคหรือถกู

ขดัขวาง  และหากมีการฟ้องคดีและพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิด ก็จะได้ตวัผู้ ต้องหาหรือจ าเลยมาพิจารณาคดีและรับ

โทษได้   

นอกจากเหตุผลดังกล่าวงข้างต้น อนัเป็นหลกักการขัน้พืน้ฐานแล้ว การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ ต้องหา/จ าเลย  โดยเฉพาะใน

ประเทศไทย ยงัมีเหตผุลอื่นอีกไม่มากก็น้อย ทัง้ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นข้อเท็จจริง

ประกอบการใช้ดลุยพินิจของเจ้าพนกังานหรือศาลอยู่ด้วย  เช่นสภาพความแออดัของเรือนจ าหรือสถานที่ควบคุมตวั ซึ่ง ไม่

เหมาะสมต่อบคุคลทัง้ด้านสขุอนามยั และสิ่งแวดล้อมทางสงัคม การด าเนินคดีที่อาจใช้เวลายาวนาน ทัง้ในชัน้เจ้าพนกังาน

และในชัน้ศาล เป็นต้น  
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ปัญหาและข้อคิดเหน็ในการควบคุมตัวและการปล่อยตัวช่ัวคราว  

การปล่อยตัวชั่วคราวกล่าว ส าหรับประเทศไทย  ปัญหาในทางกฎหมายลดน้อยลงไปมากเนื่องจากผลของการปฏิรูป

กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ดงักลา่วข้างต้น แต่ยงัมีปัญหาในทางปฏิบตัิ 

เก่ียวกบักฎ ระเบียบปฏิบตัิของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง และปัญหาการใช้ดุลยพินิจ ทัง้ในชัน้เจ้าพนักงานและในชัน้ศาล  

รวมทัง้ระบบการด าเนินคดดีในชัน้เจ้าพนักงานที่มีลกัษณะแยกส่วน การขาดทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย ทัง้ของ

ผู้ เสยีหายและผู้ ต้องหาในกระบวนการสอบสวน ท าให้กระบวนการสอบสวน เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิสจูน์ความผิดของ

ผู้ ต้องหา มากกวา่ที่จะแสวงหาความจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของการกระท าความผิด  ตวัผู้กระท าผิดและผู้ เสียหาย เพื่อให้เจ้า

พนกังานหรือศาลสามารถใช้ดลุยพินิจได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องหลกัสากลและกฎหมายในประเทศเก่ียวกบัการปลอ่ยตวั

ชัว่คราว 

1.มีการน าบุคคลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยไม่จ าเป็น 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีผู้ ต้องขงัอยู่ในเรือนจ าต่างๆของกรมราชทณัฑ์ จ านวนประมาณ  320,559 คน เป็นผู้ ต้องขงัระหว่าง

ด าเนินคดีประมาณ 17.57 % หรือ  56, 326 คน  ซึง่ถือวา่เป็นประเทศที่มอีตัราสว่นของผู้ ต้องขงัตอ่ประชากรสงูสดุประเทศหนึง่ของ

โลก ทัง้นีย้งัไมร่วมถึงผู้ถกูควบคมุตวัตามกฎหมายพิเศษ และการฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด และหากตอ่ไปมีการจดัตัง้คา่ยกกักนัเพื่อ

ปรับทศันคติ (Re-education Camp) “ผู้ เป็นภยัตอ่ความมัน่คง” ตามความด าริของผู้น าประเทศแล้ว  เช่ือว่า จ านวนผู้ที่ถกูควบคมุ

ตวัโดยรัฐ อาจพุง่สงูขึน้กว่านีอ้ีกมาก ซึง่การควบคมุหรือคมุขงับคุคลไว้ในอ านาจรัฐ นอกจากจะกระทบต่อเสรีภาพของบคุคล

และความมัน่คงแหง่ครอบครัวของบคุคลดงักลา่วแล้ว ยงัสิน้เปลอืงงบประมาณของรัฐจ านวนมากอีกด้วย 

ดงันัน้จึงควรลดการน าบคุคลเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกั  โดยการใช้มาตรการยตุิธรรมทางเลือกอื่นๆ เช่นยุติธรรม

ชุมชน  การเบี่ยงเบนคดี หรือมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา ส าหรับการกระท าผิดเล็กน้อย การกระท าผิดครัง้แรก หรือการ

กระท าที่มิได้เป็นความผิดในตวัเองแต่กฎหมายก าหนดให้เป็นความผิด (Mala Prohibita)  เป็นต้น  โดยจะต้องเป็นกระบวนการที่

เป็นธรรมตอ่ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทัง้ผู้ เสยีหาย ผู้กระท าผิด และสงัคม ยตุิธรรมทางเลอืก จะช่วยลดจ านวนบคุคลที่ต้องถกูจบักุมคมุ

ขงัหรือเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกัลงได้บ้าง ซึง่เทา่กบัเป็นการลดการใช้มาตรการในการควบคมุตวับคุคลโดยรัฐ 

2.ปัญหาหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวและฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน 

แม้ว่ากฎหหมายไทยจะยึดหลกับคุคลทกุคนเสมอกนัต่อหน้ากฎหหมาย (Equality Before the Law) แต่ในทางเป็นจริง ยงัมีคน

ยากจนและคนชายขอบ จ านวนมาก ที่ไม่ได้รับความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกับผู้ ที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคมที่ดีกวา่ ความยากจนอาจเป็นเหตปัุจจยัที่ผลกัดนัให้คนกระท าความผิด แต่ความยากจนก็เป็นเหตปัุจจยัที่

ท าให้คนจนและคนชายขอบไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ ไม่มีเงินว่าจ้างทนายความที่มีความสามารถและความ
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รับผิดชอบในการตอ่สู้คดี  คนยากจนและคนชายขอบขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสทิธิของตนในกระบวนการยตุิธรรม จ าใจ

ต้องรับสารภาพวา่กระท าผิดทัง้ๆที่เป็นผู้บริสทุธิ  เป็นต้น  

ส าหรับการปลอ่ยตวัชัว่คราว  คนทัว่ไปและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยตุิธรรมบางคน เข้าใจวา่ในการปลอ่ยตวัชัว่คราวผู้ ต้องหา/

จ าเลยนัน้  หากเรียกหลกัประกนัท่ีมีมลูคา่สงู จะเป็นการป้องไมใ่ห้ผู้ ต้องหา/จ าเลยปฏิบตัตามเง่ือนไขของการปลอ่ยตวัชัว่คราว

อยา่งเคร่งครัด และไมห่ลบหนี ซึง่ไมจ่ริงเสมอไป โดยเฉพาะกบัผู้ ต้องหา/จ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี การพิจารณาปลอ่ยตวั

ชัว่คราวโดยค านงึถึงหลกัประกนัเป็นส าคญั นอกจากอาจจะไมเ่ป็นผลอยา่งแท้จริงแล้ว  ยงัไมย่ตุิธรรมตอ่ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยที่

มีฐานะยากจนอีกด้วย คนยากจนและคนชายขอบจ านวนมากต้องถูกคุมขังระหว่างด าเนินคดี เนื่องจากไม่มีเงินหรือ

หลกัประกันหรือญาติพี่น้องที่มีฐานะทางสงัคมที่ “น่าเช่ือถือ” ที่ท าให้เจ้าพนกังานหรือศาลอนุญาตให้ปล่อยตวัชั่วคราวได้  

ดงันัน้การอนญุาตให้ปลอ่ยตวัชัว่คราว โดยพิจารณาจากหลกัประกนัเป็นส าคญั อาจเป็นการปิดโอกาสในการแสวงหาความ

ยตุิธรรมของคนยากจนและคนชายขอบ  ท าให้ไมส่ามารถแสวงหาพยานหลกัฐานในการต่อสู้คดีได้ เนื่องจากตกอยู่ในที่คมุขงั  

ท าให้ไมไ่ด้รับโอกาสในการตอ่สู้คดีอยา่งเทา่เทียมกบัคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมทีด่ีกวา่ 

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2558 มาตรา 108 วรรค สาม ที่ให้เจ้าพนกังานหรือศาลสัง่

ให้ใช้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรืออปุกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากดัการเดินทางของผู้ ต้องหาหรือจ าเลยที่ถกูปลอ่ย

ตวัชัว่คราว โดยความยินยอมของบคุคลนัน้ อาจแก้ปัญหาดงักลา่วได้ในระดบัหนึง่  นอกจากนัน้ กองทนุยตุิธรรม ที่ได้จดัตัง้ขึน้

ในกระทรวงยุติธรรม ตาม พ.ร.บ.กองทนุยตุิธรรม พ.ศ. 2558  ที่มีบทบาทในการให้ใช้เงินของกองทนุเป็นหลกัประกนัในการ

ปล่อยตัวชั่วคราวจ าเลยส าหรับบางคดี  ทัง้สองมาตรการดงักล่าวถือเป็นพัฒนาการที่ส าคญัอีกขัน้หนึ่งของการปล่อยตัว

ชัว่คราวในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาของไทย แต่ก็ยงัอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ในกรณีที่ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยเป็น

คนยากจน ไมส่ามารถหาหลกัประกนัได้ พนกังานเจ้าหน้าที่หรือศาลควรจะพิจารณาอนญุาตให้ปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไม่ต้องมี

หลกัประกนั หรือยินยอมให้บคุคลหลายๆคน ในชุมชนที่ผู้ ต้องหา/จ าเลยเป็นสมาชิก เป็นผู้ท าสญัญาประกนัในการปลอ่ยตวั

ชัว่คราวได้ ซึง่จะเป็นผลดีอีกด้วย ในการที่ท าให้ชุมชนได้มีสว่นร่วมในกระบวนการยตุิธรรม และช่วยดแูลผู้ที่ตกเป็นผู้ ต้องหา/

จ าเลย  

3.การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเหมาะสมกับแต่ละกรณี 

เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายได้เปิดกว้างส าหรับการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน

เจ้าหน้าที่และศาล ที่จะให้ปลอ่ยตวัชัว่คราวผู้ ต้องหา/จ าเลย ทัง้ (1) โดยไม่มีประกนั (2)  โดยมีประกนั หรือ (1) โดยมีทัง้ประกนั

และหลกัประกนัก็ได้  รวมทัง้อาจก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัท่ีอยูห่รือเงือนไขอื่นใดให้ผู้ที่ถกูปลอ่ยตวัชัว่คราวปฏิบตัิ (ป.วิอาญา ม.

108 วรรคสาม) ทัง้นี ้บทบญัญัติดงักล่าว มีความประสงค์ที่จะให้พนกังานเจ้าหน้าที่ หรือศาลสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่าง

เหมาะสมกบัแตล่ะกรณี ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกนัไป แต่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยโดยทัว่ไป ยงัมีลกัษณะ
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แข็งตัว มิได้ยึดหลกัการที่ถือบุคคลเป็นตัวตัง้  เสมือนกับมีเสือ้เบอร์เดียวให้ทุกคนสวมใส่ แม้จะมีการพัฒนาไปมาก ใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเยาวชนและครอบครัว แต่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัยังไม่ได้มีการปรับปรุง

เทา่ที่ควร 

ส าหรับเร่ืองการปล่อยตวัชั่วคราวก็เช่นกัน ในทางปฏิบตัิ แทบจะไม่มีกรณีที่พนกังานเจ้าหน้าที่หรือศาลปล่อยตวัผู้ ต้องหา/

จ าเลยโดยไม่ต้องมีหลกัประกนัเลย พนกักงานเจ้าหน้าที่และศาลจะพิจารณาปลอ่ยตวัชัว่คราวผู้ ต้องหา/จ าเลย จากประเด็น

ที่ว่า ผู้ ต้องหา/จ าเลยจะหลบหนีหรือไม่ โดยพิเคราะห์ความร้ายแรงของข้อหาเป็นส าคญั  ในคดีที่มีอตัราโทษสงู พนกังาน

อยัการและพนักงานสอบสวน มักจะแถลงศาลไว้ก่อนเสมอว่าคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว  โดยในชัน้ฝากขงั หรือในชัน้

พิจารณาคดีในศาลชัน้ต้น ศาลไมม่ีโอกาสได้พิจารณาข้อเท็จจริงหรือพยานหลกัฐานอื่นประกอบ ทัง้นีส้ว่นหนึ่งก็เนื่องจาก ไม่มี

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลกัฐานไปถึงศาล โดยเฉพาะข้อเท็จจริงเก่ียวกับตวัผู้ ต้องหาหรือจ าเลย ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงจาก

พนกังานสอบสวน พนกังาน อยัการ ผู้ ต้องหา/จ าเลยเองก็ตาม  ในบางกรณีพนกังานเจ้าหน้าที่จะตัง้ข้อหาผู้ ต้องหา/จ าเลยใน

ข้อหาที่มีโทษสงูไว้ก่อน ซึง่นอกจากเพื่อเอาตวัผู้ ต้องหาไว้ในอ านาจรัฐให้นานขึน้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือโดยมลูเหตุ

จงูใจประการอื่นใด ซึง่การที่เจ้าพนกังานตัง้ข้อหาผู้ ต้องหา/จ าเลยในอตัราโทษสงูไว้ก่อน จะสง่ผลกระทบตอ่การใช้ดลุยพินิจใน

การอนญุาติให้ปลอ่ยตวัชัว่คราวของศาลด้วย  กลา่วคือ แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1  ที่ก าหนด

ข้อยกเว้นในการไมอ่นญุาตให้มกีารปลอ่ยชัว่คราว ซึง่ต้องตีความและความบงัคบัใช้ในลกัษณะเคร่งครัดไว้แล้วก็ตาม  เมื่อไมม่ี

ข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานไปถึง  ศาลจึงมกัอ้างอิงบทบญัญัติแห่งมาตรา 108  โดยเฉพาะข้อ (1) ความหนกัเบาแห่งข้อหา 

โดยมีแนวโน้มในการใช้ดุลยพินิจว่า หากข้อหาหนกั ผู้ ต้องหา/จ าเลย น่าจะหลบหนี ตาม (5) ประกอบการพิจารณาและไม่

อนญุาตให้ปลอ่ยตวัชัว่คราว ซึง่เทา่กบัเป็นการขยายข้อยกเว้นของกฎหมายอยา่งกว้างขวางเกินไป  

4.การคุมขังบุคคลโดยถอืเป็นมาตรการในการป้องกัน (Preventive Detention)  

ในคดีเก่ียวกบัความมัน่คง ทัง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และอื่นๆ เจ้าหน้าที่บางคนอาจ มีความเช่ือมัน่ว่า ผู้ ต้องสงสยับางคน

เป็นผู้กระท าความผิดหรือเก่ียวข้องกบัการก่อความไมส่งบอยา่งแนน่อน แตไ่มส่ามารถรวบรวมพยานหลกัฐานตา่งๆ เพือ่พิสจูน์

ความผิดของผู้ ต้องสงสยัได้ จึงเกิดแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่จะควบคมุตวับคุคลดงักลา่วไว้ในอ านาจรัฐให้นานที่สดุเท่าที่จะท าได้ 

เพื่อไมใ่ห้ไปเก่ียวข้องกบัความไมส่งบหรือก่ออนัตรายตอ่สงัคม โดยตัง้ข้อหาผู้ ต้องสงสยัในข้อหาความผิดที่มีอตัราโทษสงูและ

คดัค้านการปล่อยตวัชัว่คราว ในทกุขัน้ตอนของการด าเนินคดี  ข้อหาความผิดที่มีโทษร้ายแรง และ/หรือความยากจน ท าให้

ผู้ ต้องหา/จ าเลยไม่ได้รับการปล่อยตวัชั่วคราวระหว่างพิจารณา คดีในลกัษณะนี ้ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องในอตัราสงู  แต่

จ าเลยก็สญูเสยีอิสระภาพ ถกูคมุขงัระหวา่งพิจารณาแล้วหลายปี  

แนวคิด Preventive Detention  ไมส่อดคล้องกบัหลกักฎหมายไทยโดยทัว่ไป โดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายไทยยอมรับให้มี Preventive  Detention เฉพาะตาม พ.ร.บ.กฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 พระราชก าหนดการบริหาราชการใน
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สถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548  เท่านัน้ โดยกฎอยัการศึกให้เจ้าหน้าที่ทหารมีอ านาจกกัตวับคุคลไว้เพื่อการสอบถามหรือตาม

ความจ าเป็นของทางราชการทหารได้ไมเ่กิน 7 วนั และ พ.ร.ก.ฉกุเฉินฯ ให้อ านาจพนกังานเจ้าหน้าทีจบักมุและควบคมุตวับคุคล

ที่ต้องสงสยัวา่จะเก่ียวข้องกบัการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน หรือเพื่อป้องกนัมิให้บคุคลดงักลา่วก่อเหตรุ้ายแรงเป็นต้น 

ทัง้นีโ้ดยเจ้าหน้าที่ยงัต้องขออนญุาตจากศาลในการควบคมุตวัครัง้ละไมเ่กิน 7 วนั โดยรวมกนัแล้วต้องไมเ่กิน 30 วนั   

ดงันัน้การทีพ่นกังานเจ้าหน้าที่ตัง้ข้อหาผู้ ต้องสงสยัในข้อหาความผิดที่มีอตัราโทษสงูเกินกว่าความเป็นจริงของพฤติกรรมของ

คดี หรือพนกังานอยัการฟ้องคดี ทัง้ๆที่ไมม่ีพยานหลกัฐานเพียงพอ ตลอดจนการคดัค้านการปลอ่ยตวัชัว่คราว โดยมีมลูเหตจุูง

ใจที่ต้องการเอาผู้ ต้องหา/จ าเลยไว้ในอ านาจรัฐให้นานที่สดุ เพื่อป้องกันมิให้ไปเก่ียวข้องกับปัญหาความมัน่คงนัน้ เป็นการ

กระท าที่เบี่ยงเบนไปจากหลกัการสทิธิมนษุยชนและกฎหหมายไทยอยา่งยิ่ง   

5.การอายดัตัวซ า้ซากโดยพนักงานสอบสวน 

ในคดีอาญา รวมทัง้คดีความมัน่คงจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยคนหนึง่ อาจถกูกลา่วหาว่ากระท าความผิดต่าง

กรรมต่างวาระกันเป็นหลายๆคดี เมื่อถูกจบักุมคุมขงั สอบสวนและฟ้องร้องในคดีหนึ่ง พนกังานสอบสวนมกัรอให้ศาลมีค า

พิพากษาในคดีนัน้เสียก่อน จึงจะแจ้งข้อหาเพื่อด าเนินการสอบสวนผู้ ต้องหาในอีกคดีหนึ่ง หรือจะแจ้งข้อหาต่อเมื่อผู้ ต้องหา

ได้รับอนญุาตให้ปลอ่ยตวัชัว่คราวแล้ว โดยพนกังานสอบสวนจะ “อายดัตวั” ผู้ ต้องหาและคมุขงัต่อไปตามข้อหาในคดีใหม่  แม้

คดีหลายคดี หรือทัง้หมดที่เจ้าหน้าที่กลา่วหาและด าเนินการต่อบคุคลนัน้  ศาลจะยกฟ้องในเวลาต่อมาก็ตาม  แต่ “การอายดั

ตวัซ า้ซาก” ก็ท าให้ผู้ ต้องหา/จ าเลยถกูคมุขงัอยู่ระหว่างพิจารณาคดีหลายๆคดีต่อเนื่องกนัไปเป็นเวลานานหลายปี  ผู้ ต้องหา/

จ าเลยบางคนได้รับอนุญาตให้ปล่อยตวัชั่วคราวในคดีที่ด าเนินอยู่ในศาล โดยซือ้หลกัประกันจากบริษัทประกัน เสียเงินไป

จ านวนมากแล้ว เมื่อมีหมายศาลให้ปลอ่ยตวั กลบัถกูออายดัตวัโดยพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอื่นๆ ตอ่ไปเร่ือยๆ  

6.การขังระหว่างอุทธรณ์และฏีกา 

จ าเลยในคดีอาญาจ านวนหนึง่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคดีที่มีโทษสงู แม้ศาลชัน้ต้นมีค าพิพากษายกฟ้องแล้วก็ตาม แต่จ าเลยก็ยงั

ถกูขงัระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์และศาลฎีกา เนื่องจากศาลสัง่ให้ขงัจ าเลยระหวา่งอทุธรณ์ หรือฎีกา โดยจ าเลยไมม่ี

หลกัประกนัในการขอให้ศาลพิจารณาให้ปลอ่ยตวัชัว่คราว หรือพนกังานอยัการคดัค้านการปลอ่ยตวัชัว่คราว  ปัญหานีรุ้นแรง

มากขึน้ เมื่อการพิจารณาคดีในชัน้อทุธรณ์และฎีกาใช้เวลานานหลายปี เนื่องจากจ านวนคดีที่เข้าสูก่ารพิจารณาของศาลสงูมี

จ านวนมาก มีตวัอย่างคดีความมัน่คงในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (คดีปล้นปืนค่ายปิเหล็ง จังหวดันราธิวาส) ที่จ าเลยถูกขัง

ระหวา่งการพิจารณาคดีเกือบสบิปี โดยที่ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาในท่ีสดุยกฟ้อง  

7.แรงกดดันของสังคม สื่อมวลชนและฝ่ายบริหาร 
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แม้ว่าโดยหลกัการแล้ว พนกังานเจ้าหน้าที่ในชัน้สอบสวนและสัง่คดี และศาล จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัการที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระและเที่ยงตรง แต่ในบางกรณี คงปฏิ เสธไม่ได้ว่า กระแสสงัคม และการ

กดดนัจากสื่อมวลชน และฝ่ายบริหารมีผลไม่มากก็น้อยต่อการพิจารณาปลอ่ยตัวชั่วคราวผู้ ต้องหา/จ าเลย กระแสสงัคมเกิด

จากการที่สงัคมขาดความเข้าใจเร่ืองสิทธิและหน้าที่ และหลกัการของกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา สงัคมมีความเช่ือผิดๆ 

หรือมีอคติด้านตา่งๆ ซึง่หนว่ยงานรัฐ โดยเฉพาะกระบวนการยตุิธรรมชัน้ต้น  และสื่อมวลชน นอกจากจะไม่พยายามเผยแพร่

ความรู้หรือท าให้สงัคมมีความเข้าใจที่ถกูต้องแล้ว กลบัด าเนินการในลกัษณะสง่เสริมทศันคติและความเข้าใจผิดๆอีกด้วย เช่น

การน าตวัผู้ ต้องหามาแถลงขา่วหรือท าแผนประกอบค ารับสารภาพ การให้ข่าวหรือให้สมัภาษณ์โดยในลกัษณะชีน้ าสงัคมหรือ

ตดัสนิแล้ววา่ผู้ ต้องหาเป็นผู้กระท าผิด โดยที่ในบางกรณีผู้ให้สมัภาษณ์หรือให้ข่าวเป็นผู้บริหารระดบัสงูของรัฐ  ในบางกรณีถึง

ขัน้ก่อให้เกิดอคติและการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ หรือการกดดนัให้ศาลละเมิดต่อหลกัการด าเนินคดีต่อเยาวชนก็มี  ซึ่งเป็น

การขดัตอ่พนัธกรณีระหวา่งประเทศที่ไทยมีอยูอ่ยา่งยิ่ง  ความเช่ือและทศันคติที่ผิดๆ อาทิเช่น ความเช่ือและตดัสินแต่แรกว่าผู้

ถกูกลา่วหรือถกูจบักมุเป็นผู้กระท าผิด ทัง้ๆที่ศาลยงัไมไ่ด้ พิจารณาข้อเท็จจริงคดี  หรือเช่ือวา่ การลงโทษผู้กระท าผิดสถานหนกั

จะเป็นมาตรการที่ได้ผลในการแก้ไขหรือยบัยัง้อาชญากรรมได้ เป็นต้น ดงันัน้เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึน้ โดยเฉพาะคดีที่สะเทือน

ขวญัหรือความรู้สกึของสาธารณชน  เช่นคดีฆาตกรรมโดยวิธีการท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม ฆา่ขม่ขืน  หรือกระทัง่การขบัรถยนต์

โดยประมาทโดยเยาวชนจนเกิดอบุตัิเหตุท าให้มีผู้ เสียชีวิตหลายคน  หากพนกังานเจ้าหน้าที่และศาล ไม่ยึดมัน่ต่อหหลกัการ

อยา่งมัน้คง อาจมีผลให้การใช้ดลุยพินิจในการปลอ่ยตวัชัว่คราวเบี่ยงเบนไปจากหลกัการของกฎหมายได้  

8.หน่วยงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวที่แตกต่างกัน 

ในการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายไทย กฎหมายได้ให้อ านาจการด าเนินคดีในชัน้เจ้าพนกังานอย่างกว้างขวาง แม้ว่าได้ถกู

จ ากัดลงบ้างโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รวมทัง้อ านาจในการอนุญาตให้ปล่อยตวัชั่วคราว

ผู้ ต้องหา โดยหากผู้ ต้องหา มิได้ถกูจบักุมตามหมายของศาล  พนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการก็มีอ านาจที่จะพิจารณา

ให้ปลอ่ยตวัชัว่คราวผู้ ต้องหาได้ ซึง่หลกัเกณฑ์หรือแนวปฏิบตัิ หรือระเบียบข้อบงัคบั เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วก็มีความแตกต่างกนั

ไป ในชัน้เจ้าพนกังานและชัน้ศาล  อย่างไรก็ตาม ส าหรับเร่ืองหลกัประกันในการปล่อยตวัชั่วคราวนัน้ ในปัจจุบนัได้มีการ

ปรับปรุงตามสมควร  โดยผู้ ต้องหา/จ าเลยสามารถใช้หลกัประกนัที่ใช้ในการขอปลอ่ยตวัชัว่คราวในชัน้พนกังานสอบสวน มาใช้

ในชัน้พนกังานอยัการ  และสามารถน าหลกัประกนันัน้ มาใช้ในชัน้ศาลได้ด้วย  นบัว่าช่วยลดภาระของผู้ ต้องหา/จ าเลย ในการ

หาหลกัประกนัได้ในระดบัหนึง่   

9.ผู้ถกูควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษยงัไม่มีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 

ปัจจุบนัมีกฎหมายพิเศษเป็นจ านวนมากที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครองจับ (เชิญตวั) และควบคมุตวั

บคุคลไว้โดยไม่มีการแจ้งข้อหาความผิดทางอาญา  นอกจากพ.ร.บ.กฎอยัการศึก  พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
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ฉกุเฉินแล้ว ยงัมีประกาศและค ่าสัง่ของหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบบัต่างๆ ซึ่งกระบวนการยตุิธรรมของ

ไทย ยอมรับวา่ค าสัง่หรือประกาศที่ออกโดยคณะรัฐประหารให้มีศกัดิ์และฐานะเท่ากบัพระราชบญัญัติที่ออกโดยรัฐสภา  หรือ

กระทัง่เหนือกวา่พระราชบญัญตัิที่ออกโดยรัฐสภา โดยกฎหมายเหลา่นัน้ ไมต่กอยู่ภายใต้อ านาจการตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนญู หรือหลกันิติธรรมโดยศาล  (Judicial Review) 

นอกจากนัน้ยงัมีการควบคุมตัวตามกฎหมายเก่ียวกับคนเข้าเมือง ที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถกักชาว

ตา่งประเทศ ผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจกัร โดยผิดกฎหมายหรืออยู่ในราชอาณาจกัรเกินกว่าก าหนดที่ได้รับอนญุาต หรือกระท า

ผิดกฎหมาย เพื่อรอการสง่กลบั หรือรอการเนรเทศ  แล้วแตก่รณี บคุคลเหลา่นัน้ จ านวนมากถกูกกัตวัเป็นเวบานานนบัปีในห้อง

กกัโดยไมไ่ด้รับการปลอ่ยตวัชัว่คราว 

นอกจากนีย้งัมีกฎหมายเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติด ที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยัว่าจะเก่ียวข้องกบัยา

เสพติด ไว้ในสถานที่ที่เป็น “Safe House” ได้เป็นเวลาสามวนั ก่อนที่จะส่งตวัให้พนกังานสอบสวน ซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ถูก

ควบคมุตวัเสยีงตอ่การตกเป็นเหยื่อของการทรมานแล้ว ยงัไมส่ามารถเข้าถึงสทิธิตา่งๆของผู้ ต้องหา รวมทัง้สทิธิในการปลอ่ยตวั

ชัว่คราวอีกด้วย ทัง้ๆที่การจบักมุคมุขงับคุคลดงักลา่ว เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ที่ผู้ถกูคมุขงัควรมีสิทธิ

เช่นเดียวกบัผู้ ต้องหาอื่นๆ ตามรัฐธรรมนญูและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทกุประการ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

นอกจากการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายครัง้ที่ผา่นมา รวมทัง้การแก้ไขเมื่อปีที่แล้ว (2558) ที่มี

ผลท าให้ประเทศไทยมีหลกัการเก่ียวกบัการปลอ่ยตวัชั่วคราวสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนษุยชนมากยิ่งขึน้แล้ว 

ในการปฏิรูปการปลอ่ยตวัชัว่คราว นา่จะพิจารณาเร่ืองตอ่ไปนีด้้วย  

1.การปรับปรุงกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ทัง้ในชัน้เจ้าพนกังานและในชัน้ศาล ให้เป็นกระบวนการของการค้นหาความจริง

เก่ียวกบัการกระท าผิดและตวัผู้กระท าผิด เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่ง   นอกจากจะเป็นเง่ือนไขที่ส าคญัในการท าให้การใช้ดลุยพินิจ

ของพนกังานเจ้าหน้าที่และศาลสามารถท าได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมแก่กรณี ท าให้ผู้ ต้องหา/จ าเลย สามารถเข้าถึงสิทธิในการ

ปลอ่ยตวัชัว่คราวและสทิธิอื่นๆในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา แล้วยงัประกนัวา่การปลอ่ยตวัชัว่คราวจะไมก่่อความเสยีหาย

ตอ่การด าเนินคดี และผู้ เสยีหายและสงัคมด้วย 

2.การปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ควรผูกติดกับเง่ือนไขของการที่ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยต้องมีหลกัประกันอย่างตายตัว แต่ควรจะ

พิจารณาเป็นกรณีๆไป โดยยดึหลกัารตามมาตรา 108/1 เป็นส าคญั 
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3.การปลอ่ยตวัชัว่คราวควรเป็นอ านาจของศาลเท่านัน้ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องและสงัคมสามารถตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจได้ เพื่อ

การนีจ้ึงต้องลดระยะเวลาในการควบคุมตวับุคคลโดยเจ้าพนกังานลงเหลือไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมีข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ

เก่ียวกบัการกระท าความผิดและตวัผู้กระท าความผิดปรากฎตอ่ศาล  ทัง้นีจ้ะต้องมีบรูณาการข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัประวตัิ

ผู้กระท าผิดที่อยูอ่ยา่งกระจดักระจายในหนว่ยงานตา่งๆของกระบวนการยตุิธรรมด้วย เช่น ผู้ ต้องหา/จ าเลยเคยละเมิดเง่ือนไข

ในการปลอ่ยตวัชัว่คราวหรือไม ่เป็นต้น 

4.รัฐจะต้องพฒันาระบบการช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญา ให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อประกันว่าผู้ถูกจับและควบคุมตวัและผู้ เสียหายสามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้ และข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานต่างๆ

ปรากฎตอ่ผู้ใช้ดลุยพินิจอยา่งถกูต้องและรอบด้าน และสามารถตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจได้ด้วย 

           ---------------------------------------------- 

ภาคผนวก  กรณีศึกษา 

การไม่อนุญาตให้ประกันตัวเน่ืองจากไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหรือดูแลตัวจ าเลย 

            กรณีศกึษา 

            เมื่อวนัพธุที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ขณะที่แกนน าและอาสาสมคัรศูนย์โอโซนบ าบดัยา

เสพติด (เชิงอรรถ: ศนูย์โอโซนบ าบดัยาเสพติด เป็นศนูย์ภายใต้การดแูลของมลูนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ Foundation for 

AIDs Rights หรือ FAR) รวม ๕ คน ประกอบด้วย นาย ป. นาย ข. นาย ส. นาย อ. และ นาย ต. ก าลงัเดินทางกลบัจากการไป

ปฏิบตัิงานจดักิจกรรมกลุม่ย่อย ในพืน้ที่อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง โดยรถมอเตอร์ไซต์จ านวน ๔ คนั ขบักนัมาเป็นกลุม่ และมี

การจอดรอกนัเป็นระยะ ขณะที่นาย ป. ก าลงัจอดรถรอเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆอยูท่ี่ศาลาริมทาง ก็ได้มีชาย ๔ คน เดินเข้ามา อ้าง

วา่เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกเคร่ืองแบบ แล้วขอตรวจค้นร่างกาย และซกัถามวา่ไปท าอะไรมา ท่ีไหน อยา่งไร และมาท าอะไรอยู่

ตรงบริเวณศาลา นาย ป. จึงตอบเจ้าหน้าที่ต ารวจไปตามความจริง พร้อมกบัแสดงบตัรของอาสาสมคัรศูนย์โอโซนบ าบดัยาเสพ

ติดให้ด ูเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจค้นประมาณ ๑๕ นาที ก็พบเจอยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ที่หมวกนิรภยัจ านวน ๑๒ เม็ด นาย ป. 

ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจท าร้ายร่างกายโดยการเขา่ใสท่ี่หน้าท้อง ๑ ที และกดตวัลงหมอบกบัพืน้เพื่อใสกุ่ญแจมือ เป็นเวลาเดียวกนั

กบัท่ีรถมอเตอร์ไซด์ของอาสาสมคัรคนอื่นๆอีก ๔ คนมาถึงที่เกิดเหต ุทัง้ ๔ คนเห็นเหตกุารณ์จึงขบัต่อไปโดยไม่จอด เจ้าหน้าที่

ต ารวจสงัเกตเห็นว่าทัง้ ๔ คน แต่งตวัอยู่ในชุดยนูิฟอร์มเดียวกนักบันาย ป.  จึงให้นาย ป. เข้าไปนัง่ในรถกระบะแล้วขบัรถไล่

ตามรถมอเตอร์ไซด์ของเจ้าหน้าที่กบัอาสาสมคัรและแซงไปจอดรอที่ด่านแม่ต ๋า (แยกเกษตรสขุ) ต ารวจนอกเคร่ืองแบบได้ขอ

ความร่วมมือจากทหารและต ารวจที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ตรงด่านเพื่อสกดัจบัรถมอเตอร์ไซต์ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมคัรคนอื่นๆ 
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พอรถมอเตอร์ไซต์ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมคัรมาถึงด่านต ารวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจก็โบกให้จอดและล็อคตวัทัง้ ๔ คนเข้ามาที่

ดา่นตรวจ พร้อมน าตวัมาสอบสวนตอ่ที่สถานีต ารวจภธูรเมืองพะเยา 

            เมื่อถึงสถานีต ารวจภธูรเมืองพะเยา ก็ได้มีการแยกตวัทัง้ ๕ คนเพื่อท าการสอบปากค า และเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ท าการ

ตรวจปัสสาวะของทกุคน ซึง่ผลการตรวจของทกุคนยกเว้นนาย ป. เป็นบวก เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ขูก่บันาย ป. วา่ ถ้าตรวจอีกครัง้

หนึ่งแล้วยงัไม่พบสารเสพติดใดๆจะตัง้ข้อหาจ าหน่ายยาบ้ากับนาย ป. เมื่อตรวจใหม่อีกครัง้ก็พบสารเสพติดในปัสสาวะของ

นาย ป. ซึ่งนาย ป. รับสารภาพว่าได้เตรียมพกปัสสาวะใส่หลอดนีเวียเล็กๆ ติดตวัไว้ เสมอ และนายป. พกยาบ้าจริง ตามที่

เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจพบในหมวกนิรภยั สว่นคนอื่นๆก็รับสารภาพวา่เสพยาเสพติดกนัจริง 

            ตอ่มา ในวนัพธุที่ ๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ศาลตดัสินให้ผู้ ต้องหา ๔ ราย เข้ารับการบ าบดัฟืน้ฟูจาก

ส านกังานคมุประพฤติ สว่นนาย ป. ถกูศาลตดัสนิให้ฝากขงั ๑ ฝาก ฝากละ ๑๒ วนั แตภ่รรยาของนาย ป. ได้ประกนัตวัด้วยการ

เช่าหลกัทรัพย์ของทางศาลเป็นจ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐  บาท 

ระหวา่งที่รอขึน้ฟังค าวินิจฉยั ทางเจ้าหน้าที่ศนูย์โอโซนบ าบดัยาเสพติดได้สอบถามเง่ือนไขและระเบียบตา่งๆเก่ียวกบัการขอยื่น

ประกนัตวักบัส านกังานคมุประพฤติ ซึง่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบข้อมลูของผู้ ต้องหา และได้ข้อสรุปดงันี ้คือ 

๑) กรณีของนาย ข. กับ นาย ส.  สามารถยื่นประกันตวัได้  เนื่องจากตรวจสอบดูจากประวตัิต่างๆแล้วไม่พบการกระท าที่

ร้ายแรง แตต้่องให้ภรรยาหรือญาติที่สบืสายโลหิตมายื่นประกนัตวั ภายในวนัพฤหสับดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวนัที่

ค าสัง่ของศาลจะไปถึงส านกังานคมุประพฤติ ซึง่เจ้าหน้าที่ศนูย์โอโซนก็ได้ตอ่รองกบัทางเจ้าหน้าที่ส านกังานคมุประพฤติในการ

ยื่นเอกสารบางฉบบัไว้ก่อน ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ยื่นประกนัตวั และผู้ ต้องหา  อย่างละ ๒ ฉบบั  

ใบจดทะเบียนสมรสฉบบัจริงและส าเนา ๒ ฉบบั  สมดุบญัชีเงินฝากซึง่มีเงินฝากจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และหนงัสือรับรองการ

ท างาน สว่นที่ขาดจะน ามาเพิ่มเติมในวนัที่ ๗ ผลคือ ในวนัที่ ๗ ก็สามารถประกันตวันาย ข. กับนาย ส. ออกมาได้ โดยมีนาย

ประกนัลงลายมือช่ือรับรอง   

            ๒) นาย อ. ในขัน้ต้นไมส่ามารถยื่นประกนัได้  เนื่องจากไมม่ีญาติพี่น้องและมิได้จดทะเบียนสมรสกบัภรรยาคนปัจจุบนั 

พร้อมทัง้ไม่สามารถประกนัตนเองได้  เนื่องจากมีส าเนาทะเบียนบ้านใน จงัหวดัพะเยา (กรณีเป็นคนต่างจังหวดัสามารถยื่น

ประกนัตนเองได้  หากดปูระวตัิแล้วผา่น) ทางส านกังานคมุประพฤติจึงได้แนะน าให้ให้ศนูย์โอโซนบ าบดัยาเสพติด รับรองการ

ท างานของ นาย อ. และออกหนงัสอืมอบอ านาจในการให้นายประกนัไปยื่นประกนัแทน และให้ภรรยาไปร้องขอทางผู้น าชุมชน

ท าหนงัสือรับรองความสมัพนัธ์สามีภรรยามาประกอบด้วย อย่างไรก็ดีผู้น าชุมชนปฏิเสธที่จะออกหนงัสือรับรองให้เพราะไม่

อยากยุง่เก่ียวกบัคดี อยา่งไรก็ดี ในท้ายที่สดุก็สามารถประกนัตวัออกมาได้ในวนัท่ี ๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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            ๓) สว่นของนาย ต. ทางส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัพะเยาได้ปฏิเสธการประกนัตวัขัน้ต้น เนื่องจากมีคดีเก่าที่เคย

ด าเนินคดีหลายคดี ซึง่ด้วยระเบียบของส านกังานคมุประพฤติ ประวตัิการด าเนินคดีในครัง้ก่อนๆ จะถกูน ามาประกอบการใช้

ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่คมุประพฤติวา่จะให้ยื่นประกนัตวัได้หรือไม ่เนื่องจากนาย ต. เคยมีคดีเดิมที่หลบหนีการรายงานตวัมา

ก่อน อีกทัง้ทางภรรยาเองก็ปฏิเสธที่จะมาประกนัตวัให้ด้วย จึงไมไ่ด้มีการประกนัตวันาย ต. 

 

           การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข 

            กรณีศกึษาที่ ๑ 

            เมื่อวนัที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นาย ด. ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้าย

ทะเบียน เพื่อไปพบและแจ้งแก่น้องเขยวา่จะต้องไปรับผลการตรวจเลือดที่ศนูย์โอโซนบ าบดัยาเสพติดบางแค ในวนัจนัทร์ที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในระหว่างเดินทางกลบัพร้อมกบัน้องเขย มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประมาณ ๔ นาย ได้เรียกให้นาย ด. หยุดรถ 

และขอดปู้ายทะเบียน แต่นาย ด. ไม่ได้น าแผ่นป้ายทะเบียนติดตวัมาด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงให้ไปเสียค่าปรับที่สถานีต ารวจ 

จากนัน้ก็ได้พา นาย ด. พร้อมน้องเขยไปที่สถานีต ารวจ เมื่อถึงสถานีต ารวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ได้แยกห้องสอบสวนนายด. และ

น้องเขยคนละห้อง ในห้องสอบสวนของนาย ด. มีต ารวจประมาณ ๘-๙ คน ต ารวจนายหนึง่ถามวา่ “เคยท าแบบนีม้าแล้วก่ีครัง้” 

นาย ด. ไม่ทราบว่าต ารวจหมายถึงอะไรจึงตอบกลบัไปว่า “ท าอะไรครับ ผมไม่ได้ท าอะไรผิด” พร้อมกับอธิบายว่าตนก าลงั

เดินทางไปท างาน ต ารวจจึงแจ้งแก่นาย ด. ว่าได้ติดตามนาย ด. มาตัง้แต่เมื่อวานแล้วเนื่องจากมีเจ้าทกุข์ไปแจ้งความว่าถูก

วิ่งราวทรัพย์ พร้อมกบัถาม นาย ด. วา่ “สร้อยอยู่ที่ไหน” นาย ด. จึงตอบว่า “ผมไม่ได้ขโมย” ต ารวจถามย า้อีกครัง้ นาย ด. ก็ยงั

ปฏิเสธ จากนัน้ก็มีต ารวจนายหนึ่งพดูว่า “งัน้เอาความผิดฐานครอบครองกญัชาไว้เพื่อเสพคนละคร่ึงกบัเพื่อนแล้วกนั ” และได้

น าเอกสารมาให้ นาย ด. ลงลายมือช่ือ นาย ด. ต้องการอา่นเนือ้ความในเอกสาร แต่ต ารวจไม่ให้อ่าน นาย ด. จึงลงลายมือช่ือ 

แตม่ิใช่ลายมือช่ือที่ใช้เป็นปกติ 

            ในคดีวิ่งราวทรัพย์ ต ารวจได้ให้ผู้ เสียหายมาชีต้ัวผู้ ต้องหา แต่ผู้ เสียหายปฏิเสธว่า นาย ด. มิใช่คนร้าย และในวัน

เดียวกันนัน้ต ารวจก็ได้ตรวจปัสสาวะของ นาย ด. ซึ่งไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด นาย ด. พยายามขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ

ติดตอ่ครอบครัวของตนแตก็่ไมเ่ป็นผล ตอ่มามารดาของ นาย ด. ได้โทรศพัท์ติดต่อมา จึงทราบว่า นาย ด. ถกูจบัตวัอยู่ที่สถานี

ต ารวจจึงเดินทางมาเยี่ยม เจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งข้อหาครอบครองกัญชาไว้เพื่อเสพจ านวน ๑.๑๔ กรัม โดยพบของกลางที่

กระเป๋ากางเกงด้านขวา และเมื่อครบก าหนดควบคุมตวัของพนกังานสอบสวน พนกังานสอบสวนจึงน าตวั นาย ด. ไปขอ

อ านาจศาลแขวงธนบรีุฝากขงัเมื่อวนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พร้อมยื่นคดัค้านการประกนัตวั ฐานความผิดต่อพระราชบญัญัติ

ยาเสพติดให้โทษ  ทัง้นี ้นาย ด. เคยถกูศาลพิพากษาในคดีความผิดตอ่พระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษมาแล้วจ านวน ๙ ครัง้  
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            คดีนีมู้ลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR) ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยการจดัหาทนายให้นาย ด. เพื่อ

ต่อสู้คดี วนัที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทนายของนาย ด. ได้ยื่นค าร้องขอปลอ่ยตวัชั่วคราวต่อศาล เนื่องจาก นาย ด. มี

อาการป่วยไมส่ามารถรับประทานอาหารได้ แตศ่าลไมอ่นญุาตเนื่องจากพนกังานสอบสวนได้คดัค้านการประกนัตวัไว้ และนาย 

ด. เคยกระท าความผิดมาแล้วหลายครัง้ ซึ่งหากปล่อยตวัไปอาจก่อคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอีก ได้ ต่อมาในวนัที่ ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ นาย ด. ถูกส่งตัวไปตรวจและรับการรักษาอาการทางประสาทที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ วันที่ ๘ 

สงิหาคม ๒๕๕๗ ทนายจึงได้อทุธรณ์ค าสัง่ศาลชัน้ต้น พร้อมวางเงินประกนัจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ศาลอทุธรณ์มีค าสัง่ให้ปลอ่ย

ตวัชัว่คราว เมื่อวนัท่ี ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๗ และ นาย ด. ได้รับการปลอ่ยตวัในวนัที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จากสถาบนักลัยาณ์

ราชนครินทร์ 

  

 

 


