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ปัญหา “ความยติุธรรม” ของประเทศไทยเร่ืองใหญ่ท่ีสุด:
คุกลน้ และเตม็ไปดว้ยคนจน เราจะแกปั้ญหาอยา่งไร?

ปัญหานักโทษล้นคุก : คุกของประเทศไทยรองรับคนไดเ้พียง ๑๕๐,๐๐๐ 
คน แต่ปัจจุบนัมีคนติดคุก ประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน!

ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต ์หรือ ๑๐๐,๐๐๐ คน เป็นผูต้อ้งขงัในระหวา่ง รอการ
พิพากษา

ในจ านวนน้ีประมาณ ๖๕ - ๗๐ เปอร์เซ็นต ์หรือ ๖๕,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ คน 
เป็นผูต้อ้งขงัในระหวา่ง รอการพิพากษา

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง “ในคดีอาญาใหส้นันิษฐานไว้
ก่อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ ก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่บุคคลใด
กระท าความผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได”้



ปัญหา “ความยติุธรรม” ของประเทศไทยเร่ืองใหญ่ท่ีสุด:
คุกลน้ และเตม็ไปดว้ยคนจน เราจะแกปั้ญหาอยา่งไร?

ปัญหานักโทษล้นคุก : คุกของประเทศไทยรองรับคนไดเ้พียง ๑๕๐,๐๐๐ 
คน แต่ปัจจุบนัมีคนติดคุก ประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน!

ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต ์หรือ ๑๐๐,๐๐๐ คน เป็นผูต้อ้งขงัในระหวา่ง รอการ
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ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 

มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกินสิบปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยตวัชัว่คราว
ตอ้งมีประกนัและจะมีหลกัประกนัดว้ยหรือไม่กไ็ด ้           

ในคดีอยา่งอ่ืนจะปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย หรือมีประกนัและหลกัประกนั
ดว้ยกไ็ด้

การเรียกประกนัหรือหลกัประกนัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแก่
กรณีมิได ้..



ปัญหาคนจนติดคุกเกิดจาก การใชเ้งินในการประกนัตวั ซ่ึง
ไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

ข้อบังคบัของประธานศาลฎกีา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขเกีย่วกบัการเรียกประกันหรือ
หลกัประกนั ในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจาํเลยในคดอีาญา พ.ศ.  ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ เม่ือศาลพิจารณาค าร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวแลว้เห็นวา่เป็นกรณีท่ีสมควรใหป้ล่อยชัว่คราวได ้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ กใ็หศ้าลพิจารณาวา่จะใหป้ล่อยชัว่คราว โดยมี
ประกนัหรือไม่มีประกนั 

ในการพิจารณาวา่การปล่อยชัว่คราวควรจะมีประกนัหรือไม่ตอ้งมีประกนั ใหศ้าลพิจารณาถึงความร้ายแรง
แห่งขอ้หา สาเหตุและพฤติการณ์การกระท าความผดิ รวมทั้งบุคลิกลกัษณะ นิสยั สภาพ ทางร่างกายและ
จิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน ประวติัการกระท าความผดิอาญา สภาพ และฐานะของ
ครอบครัว และความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสงัคมของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 

หากการพิจารณาตามวรรคสองมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีจะปล่อยชัว่คราวโดยตอ้งมีประกนั กใ็หก้ าหนด
วงเงินประกนัใหเ้หมาะสมแก่ขอ้หาและสภาพแห่งคดี  รวมทั้งแนวโนม้ท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลย จะหลบหนี
หากพฤติการณ์แห่งคดีเปล่ียนแปลงไป 



๕.๓ คดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกิน ๑๐ ปี ใหศ้าลใชดุ้ลพินิจอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว
ได ้โดยไม่ตอ้งมีประกนั หากมีเหตุจ าเป็นตอ้งมีประกนัใหก้ าหนดวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐  
บาท เวน้แต่มีเหตุสมควรท่ีจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน กใ็หร้ะบุเหตุนั้นไวโ้ดยชดัแจง้

๕.๔ คดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกิน ๑๐ ปีข้ึนไป การอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว ตอ้งมี
ประกนัและจะมีหลกัประกนัหรือไม่กไ็ด ้ แต่วงเงินประกนัตอ้งไม่สูงเกินควรแก่กรณี

ในกรณีท่ีพฤติการณ์แห่งคดีมิไดมี้ลกัษณะเป็นพิเศษอยา่งอ่ืน การก าหนดวงเงินประกนั ตาม
วรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(๑) คดีท่ีมีโทษจ าคุกแต่ไม่มีโทษสถานอ่ืนท่ีหนกักวา่โทษจ าคุกรวมอยูด่ว้ย ใหก้ าหนด
วงเงินประกนัโดยถือเกณฑไ์ม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอ้งระวางโทษจ าคุก ๑ ปี ทั้งในส่วน
ท่ีเป็นอตัราโทษขั้นสูงและขั้นต่าํ 

(๒) คดีท่ีมีโทษจ าคุกตลอดชีวิต ใหก้ าหนดวงเงินประกนัไม่เกิน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) คดีท่ีมีโทษประหารชีวิต ใหก้ าหนดวงเงินประกนัไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ปัญหาคนจนติดคุกเกิดจาก การใชเ้งินในการประกนัตวั ซ่ึง
ไม่ไดก้ าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา



ปัญหา “ความยติุธรรม” ของประเทศไทยเร่ืองใหญ่ท่ีสุด:
คุกลน้ และเตม็ไปดว้ยคนจน เราจะแกปั้ญหาอยา่งไร?

ปัญหานักโทษล้นคุก : คุกของประเทศไทยรองรับคนไดเ้พียง ๑๕๐,๐๐๐ 
คน แต่ปัจจุบนัมีคนติดคุก ประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน!

ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต ์หรือ ๑๐๐,๐๐๐ คน เป็นผูต้อ้งขงัในระหวา่ง รอการ
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คนท่ีในคุกประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐๐ คน ตอ้งติดคุกเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ



ตามประมวลกฎหมายอาญาถา้ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ และ
ไม่มีหลกัทรัพย ์ต้องตดิคุกแทนการจ่ายค่าปรับ

มาตรา ๒๙ ผูใ้ดตอ้งโทษปรับและไม่ช าระค่าปรับภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีศาล
พิพากษา ผูน้ั้นจะตอ้งถูกยดึทรัพยสิ์นหรืออายดัสิทธิเรียกร้องในทรัพยสิ์นเพื่อใชค่้าปรับ 
หรือ มิฉะนั้นจะตอ้งถูกกกัขงัแทนค่าปรับ 

มาตรา ๓๐/๑ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาปรับ ผูต้อ้งโทษปรับซ่ึงมิใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินช าระค่าปรับ
อาจยืน่ค  าร้องต่อศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาคดีเพ่ือ ขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์
แทนค่าปรับ หรือ ถา้ความปรากฏแก่ศาล ในขณะท่ีพิพากษาคดีวา่ผูต้อ้งโทษปรับรายใดอยูใ่นเกณฑท่ี์
จะท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ตามมาตราน้ีได้ และถา้ผูต้อ้งโทษปรับยนิยอม 
ศาลจะมีค าสั่งใหผู้น้ั้นท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับกไ็ด้

มาตรา ๓๐ ในการกกัขงัแทนค่าปรับ ใหถื้ออตัราหา้ร้อยบาทต่อหน่ึงวนั และไม่วา่ในกรณีความผิด
กระทงเดียวหรือหลายกระทง หา้มกกัขงัเกินก าหนดหน่ึงปีเวน้แต่ในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้
ปรับตั้งแต่สองแสนบาทข้ึนไป ศาลจะสั่งใหก้กัขงัแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกวา่หน่ึงปีแต่ไม่
เกินสองปีกไ็ด้



ตามประมวลกฎหมายอาญาถา้ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ และ
ไม่มีหลกัทรัพย ์ต้องตดิคุกแทนการจ่ายค่าปรับ



คนควรติดคุกเพราะท าผดิ ไม่ใช่ติดคุกเพราะจน
โครงการ “ตอ้งไม่มีใครติดคุกเพราะจน” ของธรรมศาสตร์



การแกปั้ญหาคุกลน้จะแกไ้ขอยา่งไร : กรณีศึกษา
ความส าเร็จจากเนเธอร์แลนด ์และโปรตุเกส

ผอ่นความเขม้งวดของกฎหมายยาเสพติด 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตอ้งปิดเรือนจ าไปประมาณคร่ึงหน่ึงเพราะคุกวา่ง และ
อตัราอาชญากรรมลดลงอยา่งต่อเน่ือง

คดีท่ีไม่ใช่อาชญากรรม ใหบ้ริการสังคม แทนการเอามาขงัคุก

ประเทศปอร์ตุเกส ใชม้าตรการ decrimalization of drugs

คุมประพฤติ และใช้ Electronic Monitoring (EM) 


