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บทคัดย่อ
หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) เป็นหลักสิทธิมนุษยชนหนึ่งที่มี
การรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant on
Civil and Political Rights, ICCPR) เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ถู ก กล่ า วหาในการด าเนิ น คดี อ าญาซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทาความผิดจริง
ตามคาฟ้อง โดยรัฐภาคีของกติกาฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบทในกติกาฯ นั้น ทั้งในส่วนของบทบัญญัติกฎหมายและ
ทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในรัฐภาคี เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีในกติกาฯ จึงทาให้ประเทศ
ไทยมี ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี เ ช่ น เดี ย วกั น แม้ ป ระเทศไทยจะได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ มี
ความสอดคล้องกับกติกาฯ แล้ว ก็ยังคงพบส่วนที่ไม่สอดคล้องทั้งในส่วนของการบัญญัติกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี ของศาล กระบวนการระหว่างการพิจารณาคดีของศาลและกระบวนการหลั ง
การพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาเรื่อง ปัญหาความไม่สอดคล้องของมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของกฎหมายไทยต่อกติกาฯ ในกรณีหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันอาศัยการศึกษาข้อบทใน
กติกาฯ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในของรัฐภาคีอื่น ๆ รวมถึงคาตัดสินของศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปในส่วนที่กติกาฯ ไม่ได้กล่าวไว้อย่างละเอียด เพื่อปรับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ตามหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระบบกฎหมายไทยให้มีประสิทธิ ภาพยิ่ง ขึ้น และจากการศึกษาพบว่ า
ประเทศไทยควรมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานของกติกาฯ กล่าวคือ ควรมีการบังคับใช้ กฎหมายลาดับรองที่กาหนดไว้ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นลาดับแรก เช่น ในเรื่องของการห้ามกระทาการในลักษณะ
ประจาน แม้ กฎหมายไทยจะมี การบั ญญัติ กฎหมายลาดับรองให้ สอดคล้องกับหลักการสันนิษ ฐานไว้ ก่อนว่าเป็น
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ผู้บริสุทธิ์ตามกติกาฯ แล้ว แต่ยัง คงพบว่า หน่วยงานของรัฐยัง มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ ตามกฎหมายโดยอาศั ย
ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ รัฐจึงควรบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่นั้นให้เกิดผลดีมากที่สุด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
กฎหมายในบางเรื่องที่จาเป็นต้องบัญญัติเป็นกฎหมายใหม่ รัฐจาเป็นจะต้องดาเนินการโดยไม่ชักช้า เช่น ในเรื่องของ
การห้ามกระทาการในลักษณะที่เป็นการประจานในส่วนของสื่อมวลชน ควรมีการนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... มาบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถู กกล่าวหา
จากการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นต้น
คาสาคัญ
หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์, สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
ABSTRACT
The principle of presumption of innocence, one of the fundamental human rights principles,
is affirmed in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). In order to protect the
rights of the accused in criminal proceedings and guarantee that no guilt can be presumed until
charges have been proved in court beyond a reasonable doubt. According to the ICCPR, state parties
are obligated under the covenant to ensure that legal contents and the state relevant practices
conform to ICCPR principles. Thailand is a state party of the covenant, required to implement its
obligations. However, a careful inspection of Thai law and relevant practice reveals that certain legal
provisions and some relevant organizational practices do not conform with many ICCPR standards
for the principle of presumption of innocence. These include lawmaking process, pre-trial
proceedings, during trial court proceedings and post-trial court proceedings. This article focuses on
incompatibility problems between standards of human rights protection in Thai law and the ICCPR
guidelines in case of principle on the presumption of innocence. In doing so, this article will explore
the legal the relevant ICCPR provisions , general comments from the Office of the High Commissioner
for Human Rights (OHCHR), relevant domestic law of other state parties, and European Court of
Human Rights (ECHR) decisions of potential use in cases where imprecision exists or details are
lacking about certain aspects of the principle of the presumption of innocence in the ICCPR in order
to adjust the standard of human rights protection in Thai legal system, in terms of the right of the
accused regarding to the presumption of innocence to be more effective. Based on its study, it is
proposed by this article that Thailand should adjust the law and practice of relevant organizations
to be in the same direction and according to the standard set by ICCPR. Namely, there should be
stipulated subsidiary legislation enforce to a relevant organization for the most effective outcome,
for example, in the prohibition of the act of revelation. Although Thais law has regulated subsidiary
legislation in accordance with the presumption of innocence, government agencies still avoid
complying with legislations through the exceptions indicated. The states should, therefore, enforce
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the existing law in the most effective manner, etc. However, some essential rules need the be
regulated as new legislation, so the state should take action without delay. For instance, the
prohibition of the act of revelation by the mass media, there should be a draft of Protection of
Freedom and Promoting Mass Media Career Act B.E. … enforced, for the purpose of protecting the
rights of the accused in the practice of the mass media career, etc.
Keywords
Presumption of Innocence, Right of the accused, The International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR)
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บทนา
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาปรากฏตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of
Innocence) โดยหลักการนี้ถือเป็นหลักสิทธิมนุษยชนหลักการหนึ่ง ที่บังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
คานึงถึงสถานะ พยานหลักฐาน และประวัติอาชญากรรมของผู้ถูกกล่าวหา 1 ซึ่งกาหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับ
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์ ก่อนที่ศาลจะมีคาพิพากษาตัดสินว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทา
ความผิดจริง โดยหลักการสันนิษฐานดังกล่าวปรากฏทั้งในระบบกฎหมาย Common Law ระบบกฎหมาย Civil Law
และระบบกฎหมายทางศาสนาอย่างระบบกฎหมายอิสลาม แสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ของหลั กการสันนิษ ฐาน
ดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ว่าระบบกฎหมายใดในโลก ก็ย่อมต้องนาหลักการสันนิษฐานนั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน
รัฐเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ การให้ความหมายของหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ปรากฏการให้ความหมายใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ การให้ความหมายหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่ าเป็นผู้บริสุทธิ์ใน
ลักษณะอย่างกว้าง ซึ่งเป็นการให้ความหมายในมุมมองที่มุ่งคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาในทุกกระบวนการดาเนินคดีอาญา
ซึ่งครอบคลุมไปถึงกระบวนการหลังการพิจารณาคดีของศาล2 และการให้ความหมายหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ นลั ก ษณะอย่ า งแคบ ซึ่ ง น าหลั ก การดั ง กล่ า วมาใช้ เ พื่ อ อธิ บ ายความหมายของภาระการพิ สู จ น์ ของ
ผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องปราศจากความสงสัยตามสมควร 3 หลักการสันนิษฐานดังกล่าวเป็นเพียงกลไกการกาหนดภาระ
การพิ สู จ น์ เ ท่ า นั้ น 4 จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น การปรั บ ใช้ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี ขั้ น ตอนเดี ย ว โดยไม่ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง
กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี ของศาล เนื่องจากตามการให้ความหมายหลักการสันนิษฐานดังกล่าวในลักษณะ
อย่างแคบ เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจสามารถดาเนินคดีได้โดยไม่ต้องคานึงถึงหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เช่น
การที่เจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจจับกุมผู้ถูกกล่าวหานัน้ ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเชื่อได้ว่าผูถ้ ูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิม์ า
ตั้งแต่แรก เพราะการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาย่ อมเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ 5 เป็นต้น โดยหลักการสันนิษฐาน
ดังกล่าวได้รับการรับรองในทางกฎหมายระหว่างประเทศไว้ในสนธิสัญญาหลายฉบับ ทั้งสนธิสัญญาที่จัดทาขึ้นโดย
องค์การสหประชาชาติและสนธิสัญญาที่จัดทาขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรับรองหลักการดังกล่าว ให้รัฐภาคีดาเนินการ
ตามพันธกรณีเหล่านั้น โดยสนธิสัญญาซึ่งจัดทาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองที่นานาประเทศเข้าร่วม ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้มี
การรับรองหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ เป็นหลักการหนึ่งที่คุ้มครองสิทธิทางพลเมืองของผู้ถูกกล่าวหา
อันปรากฏตามข้อ 14 (2) กติกาฯ6 แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาขอบเขตของหลักการสันนิษฐานดังกล่าว ให้เกิด
ความชัดเจนนั้น ไม่สามารถพิจารณาได้จากกติกาฯ ข้อ 14 (2) เพียงข้อเดียว แต่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับข้อบทที่มี
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ความเกี่ย วข้อง เช่ น ข้อ 9 สิ ท ธิ การกักขัง หรือควบคุม ตั ว ผู้ ถูกกล่ าวหาและสิท ธิ ที่ จะได้ รับ การปล่อยตั ว ชั่วคราว
ข้อ 14 (6) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ ค่า ชดเชยจากการพิ จ ารณาคดี ที่ ผิ ด พลาด และข้อ 14 (5) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ การทบทวน
คาพิพากษา เป็นต้น ซึง่ จะเห็นได้ว่า ตามแนวความคิดของกติกาฯ ได้ยอมรับการให้ความหมายของหลักการสันนิษฐาน
ไว้ ก่ อ นว่ า เป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ต ามลั ก ษณะอย่ า งกว้ า ง ที่ มุ่ ง คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ถู ก กล่ า วหาในทุ ก ขั้ น ตอนของ
การดาเนินคดีอาญา ทั้งสิทธิที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี เช่น สิทธิการปล่อยตัวชั่วคราว
ก่อนการพิจารณาคดีของศาลตามข้อ 9 และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลังการพิจารณาคดี ของศาล เช่น สิทธิที่
จะได้รับค่าชดเชยจากการดาเนินคดีอาญาที่ผิดพลาดตาม ข้อ 14 (6) กติกาฯ ไม่ใช่แต่เพียงการให้ความคุ้มครอง
ผู้ถูกกล่าวหาเฉพาะในการกาหนดภาระการพิสูจน์ ซึ่งเป็นกระบวนหนึ่ง ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลตามการให้
ความหมายของหลักการสันนิษฐานดังกล่าวในลักษณะอย่างแคบ ประกอบกับการพิจารณาความเห็นทั่วไปของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ได้อธิบายการปรับใช้หลักการดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ในข้อบทของกติกาฯ บางเรื่องไม่สามารถพิจารณาจากข้อบทของกติกาฯ นั้นเพียงอย่างเดียวได้ จึงจาเป็นต้องพิจารณา
กฎหมายภายในของรัฐภาคีอื่น ๆ และคาวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่กาหนดรายละเอียดในเรื่องนั้น ๆ ไว้
อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ พิ จ ารณามาตรฐานการคุ้ม ครองสิ ท ธิ ของผู้ ถูกกล่ า วหาตามกฎหมายของไทยในเรื่องหลั ก การ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ว่า มีมาตรฐานเพียงพอแล้วหรือไม่และควรแก้ไขไปในทิศทางใด ซึ่งจากการศึกษาจะ
พบว่า ยังคงมีส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกติกาฯ โดยสามารถแบ่งประเด็นที่จะ
พิ จ ารณาได้ 4 ส่ ว นดั ง นี้ ส่ ว นที่ หนึ่ ง การบั ญ ญั ติ กฎหมายของฝ่ ายนิติ บั ญญั ติ ซึ่ ง มี ความเกี่ย วข้องกับ การกาหนด
ข้อสันนิษฐานที่กระทบต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ส่วนที่สองกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี
ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของการห้ามกระทาการในลักษณะที่ เป็นการประจาน และการควบคุมกักขังและ
การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา ส่วนที่สามกระบวนการระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเรื่อง
การปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาที่อาศัยหลักเกณฑ์อันอิงกับทุนทรัพย์ การให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาและ
การทบทวนคาพิพากษาของศาล และในส่วนสุดท้าย คือ กระบวนการหลังการพิจารณาคดี ซึ่งจะพิจารณาถึงการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรและการได้รับค่าชดเชยจากการดาเนินคดีอาญาที่ผิดพลาดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การบัญญัติกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
ในกระบวนการนี้ เป็ น หน้ า ที่ ของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ จ ะก าหนดบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายไม่ ให้ ขั ด ต่ อ หลั กการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีการกล่าวถึงการกาหนดข้อสันนิษฐานใน
คดีอาญาอันกระทบต่อหลักการสันนิษฐานดังกล่าวไว้ เพียงแต่ให้ความเห็นว่ า ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้นาสืบ
พยานหลักฐานใด ๆ เพื่อพิสูจน์การกระทาของตนตามคาฟ้อง ย่อมละเมิดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้
บริสุทธิ์ตาม ข้อ 14 (2) กติกาฯ เนื่องจากเป็นการจากัดสิทธิในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา 7 เท่านั้น แต่
หากพิจารณาที่คาวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป จะพบว่า การกาหนดข้อสันนิษฐานในทางกฎหมาย เพื่อจากัด
หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสามารถกาหนดข้อสันนิษฐานใน
ลักษณะนั้นได้ หากแต่ว่ารัฐภาคีต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกาหนดข้อสันนิษฐานใน
คดีอาญา รัฐภาคีต้องคานึงถึงความจาเป็นของการกาหนดข้อสันนิษฐานและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายกรณี ๆ ไป 8
แต่ถ้าข้อสันนิษฐานที่กาหนดขึ้นเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่จาเลย และเป็นข้อสันนิษฐานที่จาเลยไม่สามารถ
7
8

J.O. v. France, Communication No. 1620/2007, CCPR/C/97/D/1620/2007 (23 March 2011),
Salabiaku v. France, Application No 10519/83.
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ต่อสู้ในคดีได้ ย่อมเป็นการขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ นอกจากนั้น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหภาพยุโรป ยังได้มีการกาหนดให้นาหลักความได้สัดส่วนมาปรับใช้เพื่อกาหนดข้อสันนิษฐานอันกระทบต่อหลักการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ 9 กล่าวคือ รัฐต้องคานึงถึง ความสมดุลระหว่างวั ตถุป ระสงค์ที่ รัฐต้ องการใน
ดาเนินคดีอาญาและการคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตัว อย่างเช่นในคดีของ Falk v. The Netherlands10 รัฐได้กาหนด
ค่าปรับจากการกระทาความผิดทางจราจร เรื่องการจดทะเบียนรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
จราจร (the Act on the Administrative Enforcement of Respect for Traffic Regulations) มาตรา 5 ซึ่ ง
กาหนดไว้ว่า เจ้าของรถยนต์ตามชื่อการจดทะเบียนจะต้องถูกปรับ หากพบว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมาย
จราจร ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลผู้ที่ขับขี่ได้ในเวลาที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น เช่น เมื่อเจ้าของรถที่มีชื่อจด
ทะเบียนได้แสดงให้เห็นว่า ตนได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รถยนต์ โดยคดีนี้ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ตามการจด
ทะเบียน ได้ร้องเรียนว่า ข้อกาหนดตามกฎหมายที่ให้จ่ายค่าปรับทั้งที่ตนไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิดนั้นขัดต่อข้อ 6 (2)
ECHR ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินว่า ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้ห้ามมิให้กาหนดข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่จะต้องกาหนดข้อสันนิษฐานตามความได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับ
ผลประโยชน์ของรัฐ การที่กฎหมายได้กาหนดไว้ในลักษณะเช่นนี้ ย่อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว
แล้ว เนื่องจากกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนนและเพื่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในกรณีที่ไม่
สามารถระบุผู้ขับขี่รถยนต์ได้ในขณะที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น จะสามารถมีบุคคลที่ถูกลงโทษจากความเสียหายที่
เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้น ในแง่มุมของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถโต้แย้งสิทธิของตนได้ก่อนที่ศาลจะพิจารณาตาม
สิทธิในการป้องกันตนเองได้เช่นกันเป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายไทยแล้วจะพบว่า ในการกาหนดข้อสันนิษฐานที่
กระทบต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สามารถพิจารณาจากข้อสันนิษฐานได้ 2 ประเภท คือ การ
กาหนดข้อสันนิษฐานเด็ดขาด และการกาหนดข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาด
1.1 การกาหนดข้อสันนิษฐานเด็ดขาด เป็นการบัญญัติข้อสันนิษฐานเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
จึงต้องการความแน่นอนเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติ เช่นนี้ จึงไม่เปิดโอกาสให้จาเลยมีการโต้แย้งข้อกล่าวหา มักจะใช้
ค าว่ า “ให้ ถือว่ า ” ในบทบั ญ ญั ติ 11 และเป็ น การพิจ ารณาคดี โ ดยอาศัย บทบัญ ญั ติของกฎหมายที่ มี อยู่ ในขณะนั้น
เพื่อลงโทษผู้ถูกกล่าวหา โดยข้อสันนิษฐานในลักษณะนี้โจทก์ยังคงต้องนาสืบพยานหลักฐานที่จะกล่าวว่า ผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้กระทาความผิดตามข้อกล่าวหาอยู่ แต่ในขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาจะไม่สามารถตอบโต้ข้อกล่าวหาของโจทก์ได้
ดังนั้น ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนี้ จึงถือว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 12
เมื่อพิจารณาการกาหนดข้อสันนิษฐานลักษณะนี้ในกฎหมายของไทย จะพบว่า เคยมีคาวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อสันนิษฐาน
เด็ดขาด อันปรากฏตามคาพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/254413 ซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
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Janosevic v. Sweden, Application No. 34619/97.
Falk v. The Netherlands, Application No. 66273/01.
11
เข็มชัย ชุติวงศ์, คำอธิบำยกฎหมำยลักษณะพยำน (พิมพ์ครั้งที่ 10, บริษัทกรุงสยาม พับลิชชิ่ง จากัด 2563), 1-2.
12
อุดม รัฐอมฤต, ‘การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามหลักสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของบุคคล’(2558)1 วารสาร
กฎหมาย 83 33 84.
13
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2544 (ศร.) <http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/dow
nload/article/file_import/center11_44.pdf> 104-187.
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พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง14 เป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามมาตรา 33
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยหรื อ ไม่ โดยศาลได้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ข้ อ สั น นิ ษ ฐานเด็ ด ขาดไม่ ถื อ เป็ น การบั ญ ญั ติ
ข้อสันนิษฐานที่ขัดต่อมาตรา 33 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรับรองหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
ผู้บริสุทธิ์ เนื่องจากโจทก์ยังมีหน้าที่พิสูจน์ความผิดของจาเลยโดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควร ไม่ได้เป็นการผลัก
ภาระการพิ สู จ น์ ไ ปยั ง จ าเลยก่ อ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หลั ง จากมี ค าวิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขมาตรา 15
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 252215 ให้มีลักษณะเป็นข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาดแล้ว
1.2 การกาหนดข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาด หมายถึง ข้อสันนิษฐานที่กฎหมายให้มีการนาสืบหักล้างกันได้
กฎหมายมักจะใช้คาว่า “ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า” หรือ “ให้สันนิษฐานว่า” โดยหากคู่ความพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม
เงื่อนไขที่สันนิษฐานได้ กฎหมายกาหนดให้ศาลถือตามข้อเท็จจริงที่สันนิษฐานในเบื้องต้น เว้นแต่จะมีการพิสูจน์หักล้าง
เป็นอย่างอื่น 16 โดยแนวคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีการให้คาวินิจฉัยไว้ใน 2 ลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
การกาหนดข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาดโดยอาศัยการพิสูจน์การกระทาของบุคคลนั้น และการกาหนดข้อสันนิษฐานไม่
เด็ดขาดซึ่งมีการกาหนดข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู้แทนหรือผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลบนฐานความรับผิด
ของนิติบุคคล ตามรายละเอียดต่อไปนี้
การก าหนดข้ อ สั น นิ ษ ฐานไม่ เ ด็ ด ขาดโดยอาศั ย การพิ สู จ น์ ก ารกระท าของบุ ค คล จะพิ จ ารณาจาก
การกระทาของผู้ถูกกล่าวหาว่า เป็นไปตามองค์ประกอบของการกระทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือเป็นไป
ตามเงื่อนไขของข้อสันนิษฐานในข้อกฎหมายที่ไม่เด็ดขาดหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่
ต. 2/2494 มาตรา 6 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 นั้น มีการใช้คาว่า “ให้สันนิษฐานไว้ก่อน” จึงถือได้ว่า
เป็นการกาหนดข้อสันนิษฐานในลักษณะที่เป็นข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาด อันหมายความว่า ตามมาตรานี้ โจทก์ยังคงมี
หน้ า ที่ ในการพิ สู จ น์ ว่ า จ าเลยเป็ น ผู้ กระท าความผิ ด โดยจะต้ องพิ สู จ น์ ให้ ศาลเห็ น ว่ า จ าเลยกระท าความผิดจน
ปราศจากความสงสั ย ตามสมควร การก าหนดข้ อ สั น นิ ษ ฐานในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การพิ สู จ น์ ก ารกระท าของบุ คคล
ผู้ถูกกล่าวหา เป็นการกาหนดข้อสันนิษฐานหลังจากที่โจทก์ได้นาสืบตามเงื่อนไขของข้อสันนิษฐาน ไม่ได้ผลักภาระ
ให้แก่จาเลยพิสูจน์ความผิดของตนเอง และจาเลยอาจนาพยานหลักฐานมาสืบโต้แย้งข้อสันนิษฐานที่กาหนดไว้เพื่อให้
เห็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น อย่ า งอื่ น ได้ จึ ง ส่ ง ผลจ าเลยยั ง คงเป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ จ นกว่ า จะมี ก ารพิ จ ารณาคดี เ สร็ จ สิ้ น ดั ง นั้ น
การกาหนดข้อสันนิษ ฐานไม่ เด็ ดขาดในกรณีที่เป็นการพิสูจ น์องค์ประกอบของการกระทาของผู้ถูกกล่าวหาตาม
ข้อสันนิษฐาน จึงไม่เป็นการขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ส าหรั บ ข้ อ สั น นิ ษ ฐานไม่ เ ด็ ด ขาดในอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง คื อ การก าหนดข้ อ สั น นิ ษ ฐานไม่ เ ด็ ด ขาดซึ่ ง มี
การกาหนดข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู้แทนหรือผู้มีอานาจจัดการแทนนิติ บุคคลบนฐานความรับผิดของนิติบุคคล
โดยตามแนวความคิดเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล นิติบุคคลจะต้องมีการแสดงเจตนาหรือการกระทาผ่าน
ผู้แทนนิติบุคคลเสมอ เช่นนี้จึงไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า การกระทาความผิดของนิติบุคคลย่อมเกิดจากการกระทา
14

มาตรา 15 วรรคสอง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ‘การผลิต นาเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่หนึ่ง คานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นการผลิต นาเข้า ส่งออกหรือ
มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย...’
15
มาตรา 15 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ‘การผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือไว้ในครอบครองเพื่อ
จาหน่าย’.
16
อุดม รัฐอมฤต, คำอธิบำยกฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน (พิมพ์ครัง้ ที่ 7, โครงการตาราและเอกสารประกอบการ
สอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562) 212-214.

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
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ความผิ ด ของบุ คคลธรรมดาซึ่ ง เป็ น บุ คคลที่ มี อานาจหน้ า ที่ ในนิ ติ บุ คคล อาทิ กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริหาร หรือ
ผู้ มี อานาจในการด าเนิ น งานจั ด การในนิ ติ บุ คคลนั่ นเอง 17 ทั้ ง นี้ ความรับ ผิ ด ของผู้ แทนนิ ติ บุ คคลอาจเกิด ขึ้น จาก
ข้อสันนิษฐานที่กฎหมายได้กาหนดไว้ โดยการกาหนดข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู้แทนนิติบุ คคลใน 2 ลักษณะ
กล่าวคือ ข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล โดยอาศัยการพิสูจน์ตาแหน่งหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคล และ
ข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู้ แทนนิติบุ คคล โดยอาศัยการพิสูจน์ การกระทาหรืองดเว้น การกระทาของผู้ แทน
นิติบุคคล อันส่งผลต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แตกต่างกันดังนี้
กรณีที่หนึ่ง ข้อสันนิษฐานความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล โดยอาศัยการพิสูจน์ตาแหน่งหน้าที่ของผู้แทนนิติ
บุคคล โดยมีการสันนิษฐานให้ผู้แทนหรือผู้มีอานาจจัดการแทนมีอานาจหน้าที่ไว้แต่แรก จึงเป็นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ทาการวินิจฉัยองค์ประกอบของการกระทาในข้อกฎหมายนั้น แต่พิจารณาจากตาแหน่งหน้าที่ของบุคคลหนึ่งตาม
ข้อสันนิษฐานในกฎหมาย และไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลนั้นต่อสู้ตามข้อสันนิษฐานที่กาหนดไว้ ตัวอย่างเช่น คาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/255518 ซึ่งเป็นการพิจารณาว่า พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2554
ม า ต ร า 5419 ขั ด ต่ อ ห ลั ก ก า ร สั น นิ ษ ฐ า น ไ ว้ ก่ อ น ว่ า เ ป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไ ม่ โ ด ย ศ า ล ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
ข้อสันนิษฐานในลักษณะนี้ ไม่ได้กาหนดภาระการพิสูจน์ให้โจทก์ก่อน แต่ภาระการพิสูจน์กลับตกอยู่ที่จาเลยเป็ น
ฝ่ายแรก เนื่องจากจาเลยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดของนิติบุคคล 20 ซึ่งอาจจะ
กล่าวได้ว่า คาวินิจฉัยต้องการสื่อให้เห็นถึงการที่ข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาดจะขัดรัฐธรรมนูญอันรับรองเรื่องหลักการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ ต้องเนื่องมาจากการที่โจทก์ไ ม่ต้องนาสืบการกระทาความผิดของจาเลยก่อนแต่
อย่างใดเลย21 เป็นต้น
กรณี ที่ ส อง การก าหนดข้ อ สั น นิ ษ ฐานความรั บ ผิ ด ของผู้ แ ทนหรื อ ผู้ มี อ านาจ จั ด การแทนนิ ติ บุ ค คล
เมื่อนิติบุคคลได้กระทาความผิดที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยอาศัยการพิสูจน์การกระทาหรืองดเว้นการกระทาของผู้แทน
หรือผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล เพื่อพิจารณาความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลร่วมกับนิติบุคคล ซึ่งในกรณีนี้ เป็น
การพิ สู จ น์ ก ารกระท าของผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลหรื อ ผู้ ที่ มี อ านาจจั ด การแทนนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ตกเป็ น ผู้ ถู ก กล่ า วหาตาม
ข้อสันนิษฐานในกฎหมาย โดยไม่ได้มีการสันนิษฐานไว้แต่แรกว่า บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดาเนินการแทนหรือร่วมกับ
นิติบุคคล จึงเป็นภาระการพิสูจน์ของโจทก์ที่จะทาให้ศาลเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทาความผิดร่วมกับนิติบุคคล
จริง เช่ น ค าวิ นิ จ ฉัย ศาลรัฐ ธรรมนู ญ ที่ 2/2556 พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 เป็ น
บทบัญญัติที่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 39 วรรคสองหรือไม่ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า ความรับผิดทางอาญาที่
17

บรรหาร ก าลา, ‘ข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยในคดี อ าญาเป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ กั บ การก าหนด
ข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล’ (ก.ย. - ต.ค. 2555) 9 5 จุลนิติ 161, 163-164.
18
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 (ศร.) <http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/downlo
ad/article/file_import/center12_55.pdf> 99-104.
19
มาตรา 54 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2554 ‘ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของ
นิติบุคคลนั้น’.
20
อานนท์ มาเม้า, ‘บทวิเคราะห์คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : คาวินิจฉัยที่ 12/2555 กับหลักการสันนิษฐาน
ความเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน และข้อพิจารณาเพิ่มเติมประการอื่น (ตอนที่ 1)’ (2555) 41 4 วารสารนิติศาสตร์,
840.
21
เพิ่งอ้าง 838-839.
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ผู้กระทาความผิดจะต้องรับผลแห่งการกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการนั้น จะมีขึ้นเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็น
ความผิดและการกระทาหรืองดเว้นกระทาการนั้นครบองค์ประกอบความผิด และภาระการพิสูจน์ของบุคคลดังกล่าว
ยังคงต้องพิจารณาถึงมาตรฐานการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และในระหว่าง
การพิ จ ารณาของศาลหรื อ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรรมอื่ น กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี ห น้ า ที่
ในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจาเลยได้กระทาการ
อันเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 จึงไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา 39 วรรคสอง22 เป็นต้น
ดังนั้น จากรายละเอียดการกาหนดข้อสันนิษฐานในข้างต้น แม้คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะกาหนดให้ข้อ
สันนิษฐานเด็ดขาดไม่ขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
กฎหมายที่เป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดเป็นข้อสันนิษฐานทีไ่ ม่เด็ดขาดแล้ว นอกจากนั้น คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้
กาหนดแนวทางกาหนดข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาดให้มีความแตกต่างกัน ตามการกาหนดเงื่อนไขของการสันนิษฐาน
ความรับผิดของผู้ถูกกล่าวหา โดยหากเป็นการพิสูจน์ตาแหน่งหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคล ย่อมเป็นการขัดต่อหลักการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ในทางกลับกัน หากเป็นการพิสูจน์การกระทาของบุคคลซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา
หรือการกระทาของผู้แทนนิติบุคคลเพื่อร่วมรับผิดกับนิติบุคคล ศาลยังคงถือว่าบุคคลดังกล่าวยังได้รับการสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ การบัญญัติข้อสันนิษฐานในลักษณะนี้จึงไม่ถือเป็นการขัดต่อหลักการสันนิษฐานดังกล่าว
2. กระบวนการก่อนการพิจารณาคดีของศาล
หากพิจารณาหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตามการให้ความหมายในลักษณะอย่างกว้าง ซึ่งมุ่ง
คุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาในทุกขั้นตอนการดาเนินคดีอาญา ย่อมส่งผลให้หลักการสันนิษฐานดังกล่าวคุ้มครองสิทธิของผู้
ถูกกล่าวหาในกระบวนการนี้ด้วย อันสามารถพิจารณาประเด็นปัญหาของกฎหมายไทยได้ดังต่อไปนี้
2.1 การห้ามกระทาการในลักษณะที่เป็นการประจานผู้ถูกกล่าวหา อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การ
แถลงข่าวจับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยนาตัวบุคคลดังกล่าว แถลงต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมสิ่งของที่ได้จากการจับ กุมตัว
ผู้ถูกกล่าวหาที่ใช้ในการกระทาความผิด ซึ่งในบางครั้ง อาจจะมีการแขวนป้ายชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหา หรือการสวมใส่
เสื้ อ ผ้ า ที่ มี ค าบ่ ง บอกว่ า เป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด เสมื อ นเป็ น ผู้ ถู ก ตั ด สิ น ว่ า กระท าความผิ ด จริ ง ในเวลาก่ อ นที่ จ ะมี
การพิจารณาคดีโดยศาล ประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ เป็นการยืนยัน
การกระทาความผิดของผู้ที่ถูกกล่าวหาต่อหน้าสื่อ นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการนาตัวผู้ถูกกล่าวหาไปทาแผนประกอบ
คารับสารภาพโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ อั นเป็นการสื่อความหมายว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่กระทาความผิด จริง
แม้จะยังไม่ได้มีคาพิพากษาก็ตาม 23 หรือในกรณีที่ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาภายหลังจับกุมโดยการตระเวนไปตามที่
ชุมชนเพื่อประจานบุคคลดังกล่าว หรือแม้กระทั่งการอนุญาตให้มีการถ่ายทอดการพิจารณาออกทางโทรทัศน์หรือ
กล้องวงจรปิด24 โดยข้อ 14 (2) กติกาฯ ได้กาหนดให้การกระทาในลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวไปในข้างต้นเป็นการละเมิ ด
22

คาวินิจฉัยศาลรรัฐธรรมนูญที่ 2/2556 (ศร.) <http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/downlo
ad/article/file_import/center2_56.pdf> 3-4.
23
UN Human Rights Committee, General Comment no.32 Article 14, Right to equality before courts
and tribunals and to fair trial.
24
สุธรรมา วรกานนท์, ‘สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่จะไม่ถูกกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมในลักษณะประจาน’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542) 9-11.

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
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ต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การกระทาในลักษณะดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในสองส่วน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสื่อมวลชน อันสามารถแบ่งประเด็นปัญหาได้ดังนี้
สาหรับหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเมื่อพิจารณาตามคาสั่งของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จะพบว่า มีการบัญญัติเรื่องการห้ามกระทาการในลักษณะที่เป็นการประจานแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ยังคงละเมิดกฎหมายดังกล่าว เพื่อนาตัวผู้ถูกกล่าวหานาชี้สถานที่เกิดเหตุต่อหน้าสื่อมวลชน โดยอาศัย
กฎหมายที่บัญญัติไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการห้ามกระทาการในลักษณะที่เป็นการประจาน เช่น การพิจารณาการนาตัว
ผู้ถูกกล่าวหามาแถลงข่าวต่อสื่อ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของคาว่า ประโยชน์สาธารณะ หมายถึง ประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป อันจะนามาซึ่งอานาจในการนาตัวผู้ถูกกล่าวหามาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อสาธารณะได้
ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ประชุมบริหารของสานักงานตารวจแห่งชาติครั้งที่ 5/2554 หรือการใช้หลักเกณฑ์ของ
คาว่า “เพื่อประโยชน์แห่งคดี” ตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและ
การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 2 เพื่อนาตัวผู้ถูกกล่าวหามาแถลงข่าวต่อสื่อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
การกาหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์ของคาเหล่านั้น ไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดว่ามีขอบเขตอย่างใด เมื่อพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีหน้าที่ละเว้นจากการมีอคติ
ในการดาเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยไม่ตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทาความผิ ดตั้งแต่แรก เช่น การกระทาใน
ลักษณะที่ยืนยันว่าบุคคลผูถ้ ูกกล่าวหาเป็นผู้กระทาความผิดต่อหน้าสื่อมวลชน แต่ไม่ได้หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาทั้งหมดได้เลย โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถกระทาได้ต่อเมื่อ
ทราบว่ามีความสงสัยเกิดขึ้นหรือบุคคลเหล่านั้นรับสารภาพ25 ซึ่งจะต้องไม่ใช่กรณีที่เปิดเผยอย่างเจาะจงว่า บุคคลนั้น
เป็นผู้กระทาความผิด 26 หรือการให้ผู้ถูกกล่าวหาใส่โซ่ตรวนในระหว่างการสอบสวน หรือให้สื่อบันทึกภาพบุคคลใน
ขณะที่ ถูกกักขัง ควบคุม หรือในกรณี ที่ ให้ ผู้ ถูกกล่ า วหาสวมใส่เสื้ อผ้ า ที่บ่ งบอกว่ าบุ คคลนั้นเป็ นผู้กระทาความผิด
ถ่ายทอดผ่านสื่อสาธารณะ แม้ว่าจะให้บุคคลดังกล่าวถอดเสื้อออกก่อนที่จะถูกพิจารณาคดี ก็ไม่ได้ทาให้การกระทาใน
ลักษณะประจานนั้นสิ้นสุดไป หรือกรณีที่รัฐอ้างว่าตนได้ทาตาม Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners ข้อ 33 เพื่อจัดการกับนักโทษ ด้วยการให้ผู้ถูกกล่าวหาใส่เสื้อ ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้กระทาความผิดและใส่
กุญแจมือทุกครั้งที่ต้องได้รับการพิจารณาคดีเนื่องจากเป็นอาชญากรรมร้ายแรง เช่นนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมี
ความเห็นว่า รัฐไม่สามารถอ้างกฎหมายดังกล่าวเพื่อละเมิดหลั กการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ ดังนั้น การที่
กฎหมายไทยยังคงอาศัยข้อบทกฎหมายเพื่อนาตัวผู้ถูกกล่าวหาออกมาแถลงต่อหน้าสื่อมวลชน จึงเป็นการละเมิดต่อ
หลักการสันนิษฐานดังกล่าวได้ในที่สุด
ในส่วนของสื่อมวลชน ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังกล่าวไว้ว่า สื่อมวลชนควรหลีกเลี่ยง
การรายงานข่ า วที่ ท าให้ เ กิ ด อคติ ใ นประชาชาชน โดยกล่ า วว่ า ผู้ ถู ก กกล่ า วหาเป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด ก่ อ น
การพิจารณาคดี การกระทาเหล่านี้ ล้วนเป็นการละเมิดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตามกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศปรากฏตาม ข้ อ 14 (2) กติ ก าฯ ตั ว อย่ า งเช่ น คดี Saidova v. Tajikistan (2004)27 การเรี ย ก
ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากร (Criminals) หรือ ผู้ก่อการจลาจล (mutineers) ในสื่อต่าง ๆ เป็นการสร้างแนวคิด
ในทางลบและส่งผลต่อการพิจารณาคดีของศาลในภายหลัง การกล่าวหาเช่นนี้ ถือเป็นการกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทั้งที่
25

เพิ่งอ้าง 28.
Pual Sieghart, The International Law of Human Right (Clarendon Press 1983) 296-297.
27
Saidova v. Tajikistan Communication No. 964/2001, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/964/2001.
26
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ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอหรือเป็นการกล่าวหาที่ไม่ได้รับการคัดค้านจากรัฐ ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นสิ่งที่รัฐต้องเคารพ เช่นนี้
รัฐภาคีจึงละเมิดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามข้อ 14 (2) กติกาฯ เป็นต้น เมื่อพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอาญาและกฎหมายลาดับรองของไทยแล้วนั้น จะพบว่า ไม่ได้มีกฎหมายที่
ให้การคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาจากการนาเสนอข่าวของสื่อโดยตรง แต่จะมีการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาเฉพาะกลุ่มที่มี
ความเปราะบาง เช่น เด็กหรือเยาวชน และความผิดของสื่อมวลชนจะมีเพียงความผิดทางอาญาตามมาตรา 329
ประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม สื่อสามารถยกข้อยกเว้นตามมาตรา 329 (3) ประมวลกฎหมายอาญา
เรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโดยการติชมด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัยของบุคคลพึงจะกระทาขึ้ นอ้างได้
แม้จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

สื่อมวลชน พ.ศ. ...28 ที่คุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาจากการนาเสนอข่าวต่อสื่อมวลชนแล้วนั้น แต่ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังคงขาดความแน่นอนที่จะถูกนามาบังคับใช้ ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า กฎหมายของไทยที่ปกป้องสิทธิของ
ผู้ถูกกล่าวหาจากสื่อมวลชนยังคงมีไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะทาให้การละเมิด หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็ น
ผู้บริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาไม่ถูกละเมิด
2.2 การควบคุมหรือกักขังผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนการพิจารณาคดีของศาล ปรากฏตาม
ข้ อ 9 (3) กติ ก าฯ 29 ซึ่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกล่ า วว่ า ข้ อ 9 (3) กติ ก าฯ บั ง คั บ ใช้ ไ ด้ ทั้ ง ศาลยุ ติ ธ รรม
ศาลทหารและศาลพิเศษอื่น ๆ ที่กาหนดโทษทางอาญา โดยกาหนดว่าบุคคลใดก็ตามที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวต้องถูก
นาตัวไปดาเนินการทันที ก่อนที่เจ้าหน้าที่มีอานาจหรื อศาลจะใช้อานาจเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกระบวนการ ไม่มี
ข้อยกเว้นหรืออาศัยความยินยอมของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกคุมขัง โดยได้มีการกาหนดคาจากัดความของคาว่า “ทันที”
แต่ก็สามารถกาหนดให้แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของสถานการณ์นั้น แต่ก็ไม่ควรล่าช้าเกิน 2-3 วัน (a few
days) นับจากวันที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกจับกุม 30 ทั้งนี้ ระยะเวลา 4-5 วันนับตั้งแต่วันจับกุม ย่อมถือว่าเป็นการนาตัว
ผู้ถูกกล่าวหาไปดาเนินการในทันทีตามความหมายของข้อบทนี้ 31 นอกจากนั้น การกักขังหรือการควบคุมไม่ควรเกิน
48 ชั่วโมง ก็เพียงพอต่อการถูกกักขังหรือควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาแล้ว และรัฐภาคีควรกาหนดกฎหมายการควบคุมตัว
หรือกักขังผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่มากเกินไปกว่า 48 ชั่วโมง หรือหากจะกาหนดน้อยกว่าเวลาดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ดี32
เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศไทย จะพบว่า มาตรา 87 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กาหนดให้อานาจพนักงานสอบสวนต้องควบคุมตัวผู้ถูกจับตามความร้ายแรงของความผิดในคดีอาญา ไม่ให้เกินกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ในคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีลหุโทษกาหนดให้มิให้ผู้ถูกจับถูกควบคุมตัวไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือ
เท่าที่จะถามคาให้การและรู้ว่าเป็นใคร และทราบถึงที่อยู่ของบุคคลนั้น นับตั้งแต่เวลาที่มาถึงสถานีตารวจ ในกรณีที่มี
ความจาเป็นในการสอบสวน ต้องนาตัวผู้ถูกจับไปขอหมายฝากขังที่ศาล แต่เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติไม่มีการกาหนด

28

มปป. <https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/drive_communication_sub3/ewt_dl_
link.php?nid=59&filename=index>.
29
Article 9(3) ICCPR ‘... It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained
in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial...’.
30
Marques de Morais v. Angola, Communication No. 1128/2002, CCPR/C/83/D/1128/2002.
31
Terán jijón v. Ecuador, Communication No. 277/1988 , Freemantle v. Jamaica, Communication
No. 625/1995.
32
General Comment No.35 Article 9 (Liberty and security of person) , CCPR/C/GC/35.
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เหตุจาเป็นในการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกจับไว้อย่างชัดเจน 33 จึงส่งผลให้พนักงานสอบสวนสามารถอ้างเหตุ
จาเป็นในการควบคุมหรือคุมขังผู้ถูกกล่าวหาได้ ซึ่งตามหลักการของกติกาฯ สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่สาคัญอย่างหนึ่ง
คือ สิทธิที่บุคคลนั้นจะสามารถได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลอย่างรวดเร็วหลังจากถูกจับกุม แม้จะมีการควบคุมหรือ
กักขังไว้ก็ตาม แต่การควบคุมหรือกักขังย่อมมาจากเหตุที่จาเป็น เพื่อให้ศาลได้เข้ามามีบทบาทตรวจสอบการกระทา
ของพนักงานสอบสวน เช่นนี้ การที่พนักงานสอบสวนอ้างเหตุจาเป็น ย่อมเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
แต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีความจาเป็นถึงขั้นนั้น ย่อมส่งผลต่อ การสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นการให้อานาจแก่พนักงานสอบสวนที่ขาดการตรวจสอบมาตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจน
นอกจากนั้น ตามระเบียบกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
อันอาศัยอานาจตามมาตรา 11 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 1234
กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่จาเป็นต้องนาตัวผู้ถูกกล่าวหาไปควบคุมไว้ที่ศาล เว้นแต่มีการพิสูจน์ความจาเป็นที่จะต้อง
ขยายระยะเวลาการควบคุมตัว ทั้งนี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลการปฏิบัตติ ามกติกาฯ ได้แจ้ง
ให้รัฐบาลของไทยทราบว่า ไม่ควรจะทาการควบคุมตัวโดยปราศจากมาตรการตรวจสอบป้องกันขององค์กรภายนอก
เกินกว่า 48 ชั่วโมง35
ในทางตรงกันข้ามของการควบคุมกักขังตัวผู้ถูกกล่าวหา การปล่อยตัวชั่วคราวก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีของ
ศาล ถือเป็นสิทธิหนึ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาพึงจะได้รับในการดาเนินคดีอาญา เนื่องจากการการคุมขังหรือการควบคุมตัวก่อน
การพิจารณาคดี ควรเป็นข้อยกเว้นที่จะทาได้ต่อเมื่อมีเหตุผลและความจาเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคาว่า เหตุผลและ
ความจาเป็น หมายถึง การที่ผู้ถูกกล่าวหาอาจหลบหนี ทาลายพยานหลักฐานที่สาคัญในคดีหรือหนีออกจากเขตอานาจ
ของรั ฐ 36 ตั ว อย่ า งเช่ น ในคดี Perkins v. Jamaica ผู้ ถู ก กล่ า วหาถู ก จั บ กุ ม และควบคุ ม ตั ว ไว้ เ ป็ น เวลา
1 ปี 9 เดือน โดยที่รัฐภาคีไม่ได้มีเหตุผลในการควบคุมตัวและเหตุที่จะไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว และไม่นา
บุ ค คลนั้ น ขึ้นพิ จารณาคดี ในศาลจนเวลาผ่ านไปเนิ่นนาน เช่ น นี้ จึ ง ถือว่า รัฐ ภาคีไม่ มี เหตุ ผลในการกระทาของตน
ก่อให้เกิดการละเมิดตามข้อ 9 (3) กติกาฯ37 เป็นต้น อีกทั้ง การที่รัฐกาหนดข้อสันนิษฐานขึ้น เนื่องจากมีความคิดว่า
ผู้ถูกกล่าวหาจะเข้าไปแทรกแซงการสืบสวนหรือเกิดการหลบหนีหากปล่อยตัวชั่วคราว สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นข้อ ยกเว้น
ในการห้ า มไม่ ให้ ป ล่อยตั วผู้ ถูกกล่า วหาชั่ว คราวตามข้อ 9 (3) กติ กาฯ 38 ทั้ ง นี้ ตามความเห็ น ของคณะกรรมสิทธิ
มนุษยชนไม่ได้กาหนดรายละเอียดการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อพิจารณากฎหมาย
33

ธีรธร จุฑาทิพย์ชาติสกุล, ‘ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน’ <http://www.library.coj.go.th
/Info /43884?c=1239991529> สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2562.
34
มาตรา 12 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ‘ในการจับกุมและควบคุมตัว
บุคคลที่ต้องสงสัยตามประกาศในมาตรา 11 (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอานาจหรือศาลอาญาเพื่ อขอ
อนุญาตดาเนินการ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน และ
ต้องควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่กาหนดซึ่งไม่ใช่สถานีตารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจา โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นใน
ลักษณะเป็นผู้กระทาความผิดมิได้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานกา รณ์ฉุกเฉิน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้อีกคราวละเจ็ดวัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัว
ทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน เมื่อครบกาหนดแล้ว หากจะต้องควบคุมตัวต่อไป ให้ดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา’.
35
รายงานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ UN Doc. A/60/40 (2004), Vol. 1, para 95(13).
36
Hill and Hill v. Spain Communication no. 526/1993, CCPR/C/59/D/526/1993.
37
Perkins v. Jamaica Communication no. 733/1997, CCPR/C/63/D/733/1997.
38
Smantser v. Belarus Communication No.1178/2003, CCPR/C/94/D/1178/2003.
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ภายในของรัฐภาคีจะพบว่ามี กฎหมายของรัฐภาคีที่ กาหนดรายละเอียดที่ค่อนข้างแน่ชัดไว้แล้ว อาทิ การปล่อยตัว
ชั่วคราวก่อนการพิจารณาคดีศาลของสหรัฐอเมริกา มีการนาหลักการประเมินความเสี่ยงการหลบหนีมาใช้ โดยมีตั้ง
ส านั กงานปล่อยตั ว ชั่ว คราวในระดั บสหพั น ธรัฐ (Federal Court) และในระดั บ มลรัฐ (State Court) ขึ้น เข้า มา
สนับสนุนให้ศาลสามารถพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเป็นองค์กรที่ให้
ข้อมูลของผู้ถูกกล่าวแก่ศาล ตามมาตรฐานของสมาคมสานักงานปล่อยตัวชั่วคราวแห่งชาติ (National Association
of Pretrial Services Agencies, NAPSA) เช่ น ข้ อ มู ล ด้ า นครอบครั ว หรื อ ชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย อาชี พ และประวั ติ
การทางาน พฤติกรรมในอดีต เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลแก่ศาลว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยควรถูกกักขังหรือได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวหรือไม่ โดยจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวกับศาลภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ได้มาจากการสอบถาม
ผู้ถูกกล่าวหาเองและบุคคลรอบข้างเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับมาจากผู้ถูกกล่าวหา โดยการสอบถาม
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นความลับระหว่างองค์กรดังกล่าวกับศาลเท่านั้น และจะต้องไม่ได้เป็นการสอบถามถึงข้อหาที่
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้น ในระหว่างการดาเนินการไม่ควรมีพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือ
เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าฟังในระหว่างการดาเนินการ เพื่อความผ่อนคลายของผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ในรูปแบบการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงของการหลบหนีนั้น มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้ตารางจาแนกความเสี่ยง (Risk Matrix)
ซึ่งใช้ตารางที่กาหนดประเภทของผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 40 ประเภท ตามระดับความรุนแรงของข้อหาทั้งหมด 10
ระดั บ กับ ระดั บความเสี่ยงที่ จะหลบหนีหรือกระทาความผิ ดซ้ าอีก 4 ระดั บ เพื่ อเข้า ประมวลผลในคอมพิว เตอร์
ในการพิ จ ารณาว่ าผู้ถูกกล่า วหานั้ น จะได้ รับ การปล่ อยตั ว ชั่วคราวหรือไม่ ซึ่ ง เป็ น รูป แบบที่ รวดเร็วและสามารถ
ประเมินผลได้ทันที หรืออาจจะใช้วิธีการ Pretrial Risk Assessment Tool (PRAT) อันเป็นวิธีที่เจ้าหน้าที่สามารถ
สอบถามผู้ถูกกล่าวหาได้ตามชุดคาถามในคอมพิวเตอร์ได้ในทันที เช่น ข้อมูลด้านครอบครัว การทางาน สุขภาพจิต
และการเสพสารเสพติด รายได้และฐานะทางการเงิน ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น เมื่อระบบประมวลผลเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่จะสามารถพิจารณาได้ว่า สามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือไม่ หรือควรมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว
อย่างไร นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปล่อยตัวชั่วคราวมีหน้าที่ต้องดาเนินงานให้ทันเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องไป
ศาลครั้งแรก เป็นต้น39
2.3 การมี ท นายความของผู้ถูกกล่ าวหา ปรากฏตามข้อ 14 (3)(d) กติ กาฯ 40 ซึ่ ง กาหนดให้ ผู้ ถูกกล่ าวหา
ทุ ก คนสามารถพบและได้ รั บ ค าปรึ ก ษาจากทนายความได้ ต ามวิ ช าชี พ ของทนายความได้ เ ป็ น การส่ ว นตั ว และ
เป็นความลับระหว่างทนายความและผู้ถูกกล่าวหา 41 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาหรือทนายความสามารถให้คาปรึกษาและ
เป็นตัวแทนของผู้ถูกกล่าวหา โดยไม่มีข้อจากัดหรือการแทรกแซงใด ๆ อีกทั้งในส่วนของรัฐภาคีก็ควรหลีกเลี่ยงข้อห้าม
ใด ๆ ในการเข้าถึงสิทธิที่จะมีทนายความของผู้ถูกกล่าวหา แต่อย่างไรก็ตาม รัฐไม่จาเป็นต้องให้การช่วยเหลือทาง

39

มุ ข เมธิ น กลั่ น นุ รั ก ษ์ , ประพิ ณ ประดิ ษ ฐากร และธั ญ ญานุ ช ตั น ติ กุ ล , ‘เงิ น ไม่ ใ ช่ ค าตอบ(อี ก ต่ อ ไป) :
การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวที่ ไ ม่ ยึ ด โยงกั บ ฐานะหรื อ ทรั พ ย์ สิ น กรณี ศึ ก ษาของศาลในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บสหพั น ธรั ฐ ณ
กรุ งวอชิ งตั น ดี . ซี . ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า’<https://rabi.coj.go.th/th/file/get/file/20 1809256bd77b541bc5fe4f
e015d175432b6e d6194513.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2563.
40
Article 14 (3) (d) ICCPR “To be tried in his presence, and to defend himself in person or through
legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right;and
to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without
payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;…”
41
Mbenge v. Zaire Communication No. 16/1977, CCPR/C/18/D/16/1977.

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
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กฎหมายในคดีอื่นนอกจากคดีอาญาแก่ประชาชนโดยชัดแจ้ง 42 เช่น คดี Correia de Matos v. Portugal43 ทุกคนมี
สิทธิที่จะมีทนายความเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งหมายถึง การที่ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการดาเนินการ
ในนามของตนเอง เพื่อให้ได้รับการไต่สวนและกล่าวข้อเท็จจริงของตนในคดี ซึ่งหากเขาไม่ได้ไว้วางใจจากทนายคนนั้น
ย่อมไม่อาจป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการป้องกันตนเองเป็นรากฐานที่สาคัญของความยุติธรรม ซึ่งอาจ
ถูกละเมิดจากการมีทนายความที่ไม่สามารถดาเนินการตามเจตนาของผู้ถูกกล่าวหาได้ และในบางกรณีศาลมีอานาจใน
การพิจารณาว่า มีความจาเป็นในการให้มีทนายความแต่ละคดีหรือไม่ เป็นต้น
ในส่วนของกฎหมายไทยจะพบว่า สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะมีทนายความในระหว่างที่ตนถูกคุมขังนั้น ไม่
ปรากฏตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 แต่กลับปรากฏสิทธิดังกล่าว ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
7/1 อันกาหนดให้ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือคุมขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือ
บุ ค คลที่ ต นไว้ ว างใจทราบถึ ง การถู ก จั บ กุ ม ในโอกาสแรก และมี สิ ท ธิ พ บและปรึ ก ษาทนายเป็ น การเฉพาะตั ว
ให้ ท นายความเข้ า มาฟั ง การสอบปากค าของตนในชั้ น สอบสวน 44 นอกจากนั้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรักษา
ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2551 ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ขึ้ น หลั ง จากที่ ไ ด้ ย กเลิ ก กฎอั ย การศึ ก พ.ศ. 2457
แต่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ นี้ ไม่ได้ให้อานาจในการค้น จับกุม และควบคุมตัวบุคคลได้ทันที หากแต่
เป็นการกาหนดอานาจให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับการอบรมแทนการฟ้องคดี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2559, 13/2559, 5/2560 คาสั่งหัวหน้า
คณะรั ก ษาความสงบเหล่ า นี้ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ค าสั่ ง ที่ มี ผ ลให้ ข ยายระยะเวลาการปฏิ เ สธสิ ท ธิ ที่ จ ะมี และพบกับ
ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา 45 ส่งผลให้บุคคลภายนอกไม่สามารถทราบได้ว่า บุคคลดังกล่าวถูกละเมิดสิทธิหรือไม่
เช่นนี้ จะเห็นได้ว่า ในทางปฏิบัติเรื่องของสิทธิการมีทนายความของผู้ ถูกกล่าวหา ยังไม่ได้รับการคุ้มครองอย่ า ง
ครอบคลุมเท่าที่ควรจะเป็น อันส่งผลต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ถูกละเมิดไปด้วย แม้คาสั่ง
หั ว หน้ า รักษาความสงบแห่ ง ชาติที่ 9/2562 เรื่องยกเลิ กประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ คาสั่ ง คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจาเป็น 46 จะยกเลิกคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบฉบับก่อน ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่า การละเมิดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาจะจบลง เพียงเพราะ
การยกเลิกคาสั่งฉบับนั้น ๆ
3. กระบวนการระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี ข องศาล ในกระบวนการนี้ จ ะพิ จ ารณาประเด็ น ปั ญ หาที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 การปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี ปรากฏตามข้อ 9 (3) กติกาฯ โดยหลักเกณฑ์การปล่อยตัว
ชั่วคราวในขั้นตอนนี้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ การปล่อยตัวชั่วคราวก่อนการพิจารณาคดี แต่มีความแตกต่างกันที่ใน
ขั้นตอนนี้ ศาลเป็นผู้ มีอานาจหน้าที่ในการตัดสินว่า ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือต้องถูกกักขัง
42

Evans v. Trinidad and Tobago Communication No. 908/2000, CCPR/C/77/D/908/2000.
Correia de Matos v. Portugal Communication No. 1123/2002, CCPR/C/86/D/1123/2002.
44
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1.
45
iLAW, ‘สรุปรัฐธรรมนูญ 2560 : สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตัดให้สั้นลง สิทธิมีทนายความหายไป’ <https://il
aw.or.th/node/5464?cv=1> สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2563.
46
คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2562 เรื่องยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจาเป็น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
136 ตอนพิเศษ 174 ง. (9 กรกฎาคม 2562) 22.
43
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หรือควบคุมเพื่อสอบสวนเป็นการเพิ่มเติม หรือเพื่อการพิจารณาคดี โดยการที่จะควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวได้นั้น
จะต้องมีกฎหมายรองรับไว้ หากไม่มีกฎหมายรองรับ ศาลจะต้องปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการพิจารณา
คดี ในความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มองว่า การควบคุมหรือการกักขังไม่ควรกลับไปอยู่ในความดูแลของ
เจ้าหน้าที่ตารวจอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการพิจารณาของศาล แต่ควรแยกผู้ถูกกล่าวหาที่ศาลได้พิจารณาแล้วถูกควบคุม
ตัวหรือถูกกักขังระหว่างการพิ จารณาคดี ต่างหากจากผู้ ที่ถูกกล่าวหาซึ่ง ยังไม่ไ ด้รับ การพิจารณาโดยศาล ภายใต้
การกากับของหน่วยงานอื่นที่จะทาให้สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาถูกลิดรอนน้อยลง 47 ซึ่งในกระบวนการนี้จะเป็นการศึกษา
ในประเด็นหลักเกณฑ์การปล่อยตั วชั่วคราวโดยอาศัยหลักประกันในการขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล เพื่อศึกษาว่า
หลักประกันหรือประกัน โดยอิงจานวนทุนทรัพย์ เป็นหลักเกณฑ์ที่จาเป็นในการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของผู้ถูกกล่าวตามกติกาฯ หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ให้ความเห็นไว้ในคดี
Hill and Hill v. Spain แต่ เพี ย งว่ า รัฐ ภาคีจ ะต้ องอธิ บ ายว่ า เหตุ ใดจึ ง ไม่ ส ามารถปล่ อยตั ว ผู้ ถูกกล่ า วหาได้ ด้ ว ย
การกาหนดจานวนเงินที่เหมาะสมกับการประกันตัวหรือการใช้เงื่อนไขในการประกันตัวอื่น ๆ 48 ทั้งนี้ จึงนามาซึ่ง
การศึกษากฎหมายของรัฐภาคีกติกาฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ที่หลีกเลี่ยงการใช้หลักประกันในการขอปล่อยตัว
ชั่ ว คราวนั้ น อยู่ และให้ ก ฎหมายภายในรั ฐ เกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ต ามกติ ก าฯ ยิ่ ง ขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น
ในสหรัฐอเมริกา การปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มีการใช้การปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัย
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ รี ย กว่ า Post-Conviction Risk Assessment (PCRA) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ พิ จ ารณาปั จ จั ย
การปล่อยตัวชั่วคราวที่มาจากฐานข้อมูล เช่น ประวัติอาชญากรรม ประวัติการหลบหนี เป็นต้น และปัจจัยที่มาจาก
ข้อมูลส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การศึกษา สถานะทางการเงิน การเสพยาเสพติด เป็นต้น โดยจะมีการตรวจสอบ
ความแม่นยาของระบบในทุกปี นอกจากนั้น ยังมีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งผู้พิพากษาจะ
ดาเนินการกาหนดเงื่อนไขที่ไม่ใช่การเรียกเงินประกัน เช่น การกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องมาศาลทุกสัปดาห์
ที่เรียกว่า Conditional Release หรือการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้เงินประกันตัวหรือการปล่อยโดย
อาศั ย ค ารั บ รองเป็ น หลั ก เพี ย งแค่ จ าเลยมี ห น้ า ที่ ต้ อ งมาตามวั น และเวลาที่ ศ าลนั ด ไว้ ซึ่ ง เรี ย กว่ า Release on
Recognizance (ROR หรื อ OR)49 เป็ น ต้ น ดั ง นี้ การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวในระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี ข องศาลใน
สหรัฐอเมริกา หากมีการปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะไม่ต้องคานึงถึงหลักประกัน แต่ถ้าหากจาเป็นต้องมีหลักประกัน
ย่อมต้องเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้น 50 ทั้งนี้ ระบบประเมินความเสี่ยงดั งกล่าว ส่งผลให้ศาลต้องมี
ข้อมูลผู้ต้องหาหรือจาเลยอย่างเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าบุคคลนั้นสมควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ และ
ข้อมูลนี้จะต้องได้รับการวิจัยมาแล้วว่ามีความเกี่ยวพันกับความเสี่ยงโดยนัยสาคัญกับการหลบหนี หรือยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐานในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ และการพิจารณาความสาคัญของปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อ
จัดระดับความเสี่ยงในการหลบหนีระหว่างการพิจารณา 51 เป็นต้น เมื่อพิจารณาในส่วนของกฎหมายไทยมีการบัญญัติ
เรื่องดั ง กล่ าวไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา ประกอบกับข้อบัง คับของประธานศาล ฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยใน
47

General Comment No. 13 : Article 14 (Administration of Justice).
Hill and Hill v. Spain Communication no. 526/1993, CCPR/C/59/D/526/1993.
49
สุรินทร์ มากชูชิต, ‘ระบบปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา’ (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555) 58-59.
50
ปกป้ อ ง ศรี ส นิ ท , ‘ปฏิ รู ป การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวเพื่ อ ความเสมอภาค’ <https://www.the101.world/bailreform/> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2563.
51
มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ (เชิงอรรถ 39)
48
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คดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวไว้ กาหนดให้คดีที่มีอัตรา
โทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีความจาเป็น
ให้มีประกัน ให้กาหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่มีเหตุจาเป็นให้สั่งเป็นอย่างอื่นและให้มีการระบุเหตุผลไว้
อย่างชัดเจนด้วย สาหรับคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป กาหนดให้การอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ต้องมีประกันแต่จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ แต่วงเงินประกันต้องไม่สูงเกินกว่ากรณี ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยมีความเห็นว่า การกาหนดเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการลดความเหลื่อมล้าในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสอดคล้องตามมาตรา 68 วรรค 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับ
กติกาฯ ข้อ 9 (3)52 แต่อย่างไรก็ตาม การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวยังคงอาศัยหลักเกณฑ์เรื่องทุนทรัพย์เป็น หลัก
จึงส่งผลต่อผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ อันนามาซึ่งการละเมิดต่อสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและ
หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในที่สุด
3.2 การให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา ปรากฏตามข้อ 14 (3)(g)53 กติกาฯ ซึ่งคณะกรรมสิทธิมนุษยชนได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่จะไม่ให้การอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองไว้ในความเห็นทั่วไปที่ 32 (General Comment
No.32) ประกอบกับการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องไม่ถูกข่มขู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
เพื่ อ ให้ รั บ สารภาพตามข้ อ กล่ า วหาทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ตั ว อย่ า งเช่ น ในคดี Singarasa v. Sri Lanka54
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ให้ความเห็นว่า คาสารภาพของผู้ถูกกล่าวหานั้นต้องไม่ได้เกิดจากการข่มขู่ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากเกิดจากการข่มขู่ย่อมเป็นการละเมิดหลักการสันนิษฐานว่าเป็น
ผู้บริสุทธิ์และสิทธิที่จะนิ่งของผู้นั้น เป็นต้น นอกจากนั้น ในคดี Koreba v. Belarus คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังได้
ให้ความเห็นว่า คารับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา จะต้องไม่ได้มาจากการให้ผู้ถูกกล่าวหาดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้รับ
สารภาพ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เขียนคารั บสารภาพไว้แต่แรกแล้ว55 หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดาเนินการเช่นนั้น
ย่อมเป็นการละเมิดต่อหลักการสันนิษฐานสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นกัน เป็นต้น เมื่อพิจารณากฎหมายไทย
มาตรา 232 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กาหนดไม่ให้โจทก์อ้างจาเลยเป็นพยาน ซึ่งหมายถึง การเป็น
พยานบุคคลของโจทก์ โดยไม่รวมกรณีที่โจทก์อ้างบุคคลที่จะถูกฟ้องคดีอีกคดีหนึ่งเป็นพยาน เช่นนี้ หากโจทก์อ้าง
จาเลยในคดีอื่นเป็นพยาน ย่อมไม่ถือว่าเป็นการอ้างจาเลยเป็นพยานของโจทก์ 56 ในกรณีที่มีจาเลยหลายคน โดยโจทก์
อ้างจาเลยคนหนึ่งเป็นพยานโจทก์ โดยเป็นจาเลยในอีกคดีหนึ่งที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว ย่อมไม่ได้ก่อให้เกิด
ปัญหาแต่อย่างใด แต่หากเป็นการอ้างจาเลยอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากการศาลสั่งแยกฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่ง หรือเป็นจาเลยใน
คดีเดียวกันมาก่อนแต่โจทก์ได้ถอนฟ้องไป หรือในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดในข้อหาเดียวกัน แต่ไม่
ถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล เช่นนี้จะถือว่า เป็นการที่โจทก์อ้างจาเลยเป็นพยานหรือไม่ หากถือได้ว่าเป็นการอ้างจาเลยเป็น
พยาน ย่อมเท่ากับว่าได้มีการละเมิดสิทธิที่จะให้การอันเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเองในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
และนามาซึ่งการขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในที่สุด
52

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ‘รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ฉบับที่ 12/2562’ <http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_16/plan/nhrn12.pdf> สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม
2563.
53
Article 14 (3)(g) ICCPR ‘...(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt....’
54
Singarasa v. Sri Lanka, Communication No. 1033/2001, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/1033/2001(2004).
55
Koreba v. Belarus, Communication No. 1390/2005, CCPR/C/100/D/1390/2005.
56
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 193/2483.
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3.3 การขอให้มีการทบทวนคาพิพากษาของศาล ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์นั้น จะเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลชั้นต้นมี
ค าพิ พ ากษาคดี ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ ทั้ ง โจทก์ แ ละจ าเลยสามารถอุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาของศาลชั้ น ต้ น
โดยการอุทธรณ์นี้ถือเป็นสิทธิหนึ่งตามข้อ 14 (5) กติกาฯ57 ที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
และในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ากระทาความผิดตามฟ้องนั้น รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองบุคคลดังกล่าว
ในลั กษณะที่ บุ คคลนั้ น ยั ง คงเป็ น ผู้ บ ริสุ ท ธิ์ อยู่ เช่ น กัน จึ ง เป็ น สิ ท ธิ ส าคัญ ที่ ผู้ ถูกกล่ า วหาพึ ง จะต้ องได้ รับ เมื่ อเข้ า สู่
กระบวนการดาเนินคดีดังกล่าว ทั้งนี้ ในความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีการกล่าวถึงการรับรองสิทธิ
ที่จะได้รับการทบทวนคาพิพากษาของผู้ถูกกล่าวหา อันจะส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหาถูกละเมิดตามหลักการสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้อย่างชัดเจน กล่าวไว้แต่เพียงว่า การทบทวนคาพิพากษามีได้ทั้งข้ อกฎหมายและข้อเท็จจริง58
และไม่ได้จากัดว่าโทษนั้นจะรุนแรงหรือไม่ นอกจากนั้น ตามความเห็นทั่วไปที่ 13 (General Comment No. 13 :
Article 14 Administration of Justice) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังกล่าวว่า ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า
กระบวนการอุทธรณ์ควรจะมีวิธีการดาเนินการอย่างไร จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อ 14 (5) กติกาฯ59 เนื่องจากแต่ละ
ประเทศได้มีการกาหนดกระบวนการอุทธรณ์ที่แตกต่างกัน อาทิ ในบางประเทศกาหนดให้สามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะ
ปั ญ หาข้อเท็ จ จริง หรือปั ญ หาข้อกฎหมายเท่ า นั้ น ก็ ไ ม่ ถือเป็ น การละเมิ ด ข้อ 14 (5) กติ กาฯ ตั ว อย่ า งเช่ น ในคดี
Vazquez v Spain60 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีความเห็นว่า การที่กฎหมายภายในของประเทศสเปน บัญญัติ
กฎหมายให้สามารถอุทธรณ์คาพิพากษาคดีอาญาได้เฉพาะกระบวนการวิธีพิจารณาไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายเท่านั้น
เช่ น นี้ ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ น การละเมิ ด ข้ อ 14 (5) กติ ก าฯ เป็ น ต้ น หากศาลปฏิ เ สธสิ ท ธิ ข องจ าเลยในการที่ จ ะต้ องได้ รับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการอุทธรณ์ของจาเลยเป็นการขัดต่อข้อ 14 (5) กติกาฯ เนื่องจากการปฏิเสธ
ดังกล่าว เป็นการขัดขวางการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสาหรับการลงโทษและคาพิพากษาในศาลสูงอีกครั้งหนึ่ง 61
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป จะพบว่า มีการกล่าวถึง
การรับรองหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างการขอทบทวนคาพิพากษาศาล ปรากฏตามคดี
Konstas v. Greece โดยศาลได้เน้นย้าว่า ตามมาตรา 6 (2) ECHR การคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามหลักการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ควรกล่าวว่า ผู้ถูกกล่าวหาตกเป็นผู้กระทาความผิดก่อนที่จะได้รับการพิสูจน์การกระทาตาม
ข้อกล่ า วหานั้ น แต่ ทั้ ง นี้ แม้ คดี ดั ง กล่ า วจะอยู่ ในกระบวนการอุ ท ธรณ์ ก็ไ ม่ ไ ด้ ห้า มเจ้ า หน้ า ที่ ของรัฐ กล่ า วอ้ า งถึ ง
การตัดสินการกระทาความผิดของศาลชั้นต้น แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวังเป็นสาคัญ
หากไม่สามารถนาหลักการสันนิษฐานดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการอุทธรณ์ได้ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้รับการตัดสิน
ว่าเป็นผู้กระทาความผิดในศาลชั้นต้น ย่อมไม่สอดคล้องกั บสิทธิในการขอทบทวนคาพิพากษาที่ศาลจะต้องรับฟังทั้ง

57

Article 14 (5) ICCPR ‘Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and
sentence being reviewed by a higher tribunal according to law’.
58
Victor P. Domukovsky et al v. Georgia, Communication No. 623 624 626 627/1995,CCPR/C/62/D/
623/1995, CCPR/C/62/D/624/1995, CCPR/C/62/D/626/1995, CCPR/C/62/D/627/1995.
59
Karimov & Nursatov v. Tajikistan, Communication No. 1108 & 1121/2002, CCPR/C/89/D/1108 &
1121/2002.
60
Vazquez v Spain, Communication No.701/1996, CCPR/C/69/D/701/1996,.
61
Robinson LaVende v. Trinidad and Tobago, Communication No. 554/1993, CCPR/C/61/D/554/
1993.
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ข้อเท็ จ จริง และข้อกฎหมาย ดั ง นั้ น ในกระบวนการทบทวนคาพิ พ ากษาของศาล ผู้ ถูกกล่ า วหายั ง พึ ง ที่ จ ะได้ รับ
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไปพร้อมกัน62
เมื่อพิจารณากฎหมายของไทย จะพบว่า แต่เดิมก่อนมีการแก้ไขมาตรา 198 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายไม่ ไ ด้ มี การกาหนดให้ จ าเลยที่ ต้ องโทษจ าคุ กหรื อโทษสถานหนั ก กว่ า นั้ น ต้ องยื่ น อุ ท ธรณ์
คาพิพากษาศาลชั้นต้นด้วยตนเอง เมื่อมีการแก้ไขมาตรา 198 วรรคสามและวรรคสี่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีตามคาพิพากษาจาเลยต้องรับโทษจาคุกหรือโทษสถานหนักกว่านั้น และจาเลย
ไม่ได้ถูกคุมขัง จาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่
รับอุทธรณ์...” อันเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่กาหนดให้จาเลยที่ต้องโทษจาคุกหรือประหารชีวิต และได้รับอนุญาต
ให้ ป ล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว รวมถึ ง จ าเลยที่ ศ าลชั้ น ต้ น มี ค าพิ พ ากษาลงโทษจ าคุก หรื อ ประหารชี วิ ต แต่ อ ยู่ ใ นระหว่ า ง
การหลบหนี ต้องมาแสดงตนขณะยื่นอุทธรณ์ เพื่อป้องกันการหลบหนีของจาเลย ส่วนการดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ
ยังคงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่ นเดียวกับกรณีอื่น แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดตาม
มาตรา 198 ย่อมไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 63 เนื่องจากจาเลยผู้ถูกโทษจาคุกหรือโทษ
สถานหนักกว่านั้นในคดียังไม่มีคาพิพากษาถึงที่สุด บุคคลดังกล่าวย่อมถือเป็นผู้บริสุทธิ์อันต้องได้รับการคุ้มครอง
ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อจะไม่เป็นการละเมิดต่อหลักการ
สันนิษฐานดังกล่าวตามกติกาฯ ข้อ 14 (2) ดังนั้น การกาหนดว่าบุคคลผู้มีสิทธิที่จะยื่นขอทบทวนคาพิพากษาของศาล
แต่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าบุคคลที่ตอ้ งโทษหนักหากไม่สามารถมายื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง จะไม่มีสิทธิได้อุทธรณ์ต่อศาลได้
เช่นนี้ย่อมกระทบต่อสิทธิการขอทบทวนคาพิพากษาของบุคคลนั้น อันเป็นการละเมิดข้อ 14 (5) กติกาฯ
4. กระบวนการหลังการพิจารณาคดีของศาล หากพิจารณาหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตาม
การให้ความหมายในลักษณะอย่างกว้าง จะพบว่า หลักการสันนิษฐานดังกล่าวครอบคลุมถึงกระบวนการหลังจากที่
ศาลพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้น ซึ่งกฎหมายไทยมีประเด็นที่เป็นปัญหา ดังต่อไปนี้
4.1 การขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร เมื่อพิจารณาตามข้อ 14 (2) กติกาฯ จะพบว่า ในคดีอาญาต้อง
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ หากต่อมาศาลยกฟ้องหรือไม่ได้ตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่กระทา
ความผิดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรลบออกจากกระบวนการยุติธรรม คือ ประวัติอาชญากรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจได้
บันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นคดี เนื่องจากการที่ผู้ถูกกล่าวหายังคงมีประวัติอาชญากรติดตัวหลังจากมีคาพิพากษาของศาล
แล้วนั้น ย่อมส่งผลต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคคลในภายหลัง อันเป็นเรื่องที่ยากสาหรับบุคคล
ดังกล่าว64 ดังนี้ รัฐภาคีจึงมีหน้าที่ในการลบประวัติอาชญากรของผู้ถูกกล่าวหา 65 แต่ในเรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการในการลบประวัติอาชญากรต้องกระทาอย่างไร หรือมีเงื่อนไข
การขอลบทะเบียนประวัติอย่างไรบ้าง เมื่อพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประกอบกับ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น จะพบว่า รัฐภาคีมีหน้าที่ต้องทาให้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เช่นในคดี Phashanta
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Kumar Pandey v. Nepal66 เพื่อให้เป็นไปตามกติกาฯ รัฐภาคีมีหน้าที่ต้องชดใช้ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
กระบวนการทางอาญาอย่างเต็มที่ ซึ่งหนึ่งในการชดเชยให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา คือ การลบประวัติอาชญากร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการละเมิดขึ้นอีกในอนาคต เป็นต้น เมื่อพิจารณากฎหมายไทยในประเด็นนี้ปรากฏตามระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256167 อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์การนาชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร หากเข้าเงื่อนไข เช่น ศาลมีคาพิพากษายกฟ้อง
หรือไม่ประทับรับฟ้อง พนักงานอัยการถอนฟ้องในชั้นศาล คดี ที่พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือยุติการดาเนิน
คดีอาญาตามระเบียบว่าด้วยการดาเนินคดีของพนักงานอัยการ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังระบุห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูล
ประวัติอาชญากรที่คัดแยกออกจากสารบบไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามระเบียบสานักงานตารวจฉบับ
ดังกล่ าวจะเห็นได้ว่าไม่ได้ มี การกาหนดให้ลบชื่ อผู้ ถูกกล่า วหาออกไปจากทะเบียนประวัติโดยอัตโนมัติ หรือ ทั น ที
หลังจากที่การดาเนินคดีสิ้นสุดลง นอกจากนั้น การลบชื่อจากทะเบียนประวัติผู้ถูกกล่าวหา รัฐไม่ได้มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ยื่นคาร้องขอหลังจากคดีสิ้นสุดลง เช่นนี้ย่อมส่งผลต่อผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากบุคคล
ดังกล่าวยังคงมีประวัติการกระทาความผิดติดตัว ในเรื่องการจ้างงานหรือการดารงชีวิตในสังคมหลังจากศาลพิจารณา
คดีเสร็จสิ้นแล้วนั้น อาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะการทางานในบางแห่งไม่ได้ต้องการผู้ที่มีประวัติอ าชญากรติดตัว
แม้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะมีความเห็น ให้ แก้ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลตารวจไม่
เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ในส่วนข้อ 1.11 เรื่องการห้ามเผยแพร่ประวัติ
อาชญากรของเด็กและเยาวชน โดยไม่ต้องระบุว่า มาจากการคาสั่งของศาลรูปแบบใด แต่ทั้งนี้ต้องมีการแยกประวัติ
อาชญากรรมของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร68 จะเห็นได้ว่า ความเห็นเรื่อง
การแก้ไ ขทะเบียนประวั ติอาชญากรดัง กล่าวยังไม่ ได้ครอบคลุม ไปถึงบุคคลผู้ต กเป็นผู้ถูกกล่าวหาในทุกประเภท
แต่มุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ อีกทั้ง ในเรื่องการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้ถูกกล่าวหาที่ได้รับ
การตัดสินว่าไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิดไม่สามารถทาได้ เนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการขอลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรยังคงมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และดาเนิน การอย่างเนินช้า ประกอบกับการดาเนินงานที่ไม่ได้มี
การประสานกันอย่างทั่วถึง ส่งผลให้การลบประวัติอาชญากรเป็นไปโดยยาก นอกจากนั้น การที่บุคคลที่กระทา
ความผิดในฐานความผิดไม่ได้ร้ายแรงหรือความผิดลหุโทษ ก็มีการบันทึกประวัติของบุคคลดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน เช่น
ความผิดฐานไม่รับหมายเรียกการเกณฑ์และบรรจุเป็นข้าราชการทหาร แม้ศาลจะให้ผู้กระทาความผิดจ่ายค่าปรับ
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Phashanta Kumar Pandey v. Nepal, Communication No. 2413/2014, CCPR/C/124/D/2413/2014.
ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2561 ‘ข้อ 1 ให้ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร แต่งตั้งคณะกรรมการจานวนอย่างน้อย 3 คน ประธาน
กรรมการต้องมีตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้บังคับการ เพื่ อทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทุกประเภทแยกออกจากฐานระบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 มีหลักฐานแน่ชัดว่าตายแล้ว เช่น ใบมรณบัตร ใบชันสูตรพลิกศพ หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตายจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น
1.2 ผู้เสียหายได้ถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 คดีที่พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติการดาเนินคดีอาญาตามระเบียบว่าด้วยการดาเนินคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ... ‘
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เพียง 150 บาท ผู้ที่ถูกกล่าวหาตามฐานความผิดนี้ ย่อมมีชื่อปรากฏในทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วเช่นกัน69 เป็นต้น
การกาหนดให้บันทึกชื่อบุคคลดังกล่าว จากการกระทาความผิดที่ไม่ ได้ร้ายแรง อาจจะไม่เหมาะสมและก่อให้ เกิด
ปัญหาการละเมิดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามมา จากความยุ่งยากในการขอลบทะเบียนประวัติ
อาชญากร และส่งผลให้บุคคลนั้นยังคงมีชื่อเป็นผู้กระทาความผิด
4.2 การขอให้ชดเชยค่าทดแทนจากการดาเนินคดีอาญาโดยผิดพลาดไปในกรณีที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ตก
เป็นผู้ที่กระทาความผิดจริงตามคาฟ้อง หรือศาลได้มีคาสั่งยกฟ้องเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์
ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้กระทาความผิด หรือแม้กระทั่งสาเหตุความผิดพลาดนี้ เกิดจากการปฏิบัติตามวิธีพิจารณา
ของศาลที่ไม่ถูกต้องก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ศาลยกฟ้องหรือศาลไม่ได้ตัดสินให้บุคคลผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ต้องหาว่าเป็นผู้กระทาความผิดจริงตามฟ้องนั้น แสดงให้เห็นว่า บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในกระบวนการ
ดาเนินคดีอาญา เช่นนี้บุคคลผู้ถูกละเมิดสิ ทธิในการมีชีวิตของตนเนื่องมาจากการจับกุม การควบคุมตัวระหว่า ง
การพิจารณาคดีนั้น ย่อมต้องได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก
การด าเนิ น คดี อาญา เพื่ อเป็ น การแสดงความรับ ผิด ชอบของรัฐ และเป็ น การตอบแทนเอกชนส าหรับ ประโยชน์
บางอย่ า งที่ รั ฐ ได้ รั บ มา 70 โดยสิ ท ธิ ข องผู้ ถู ก กล่ า วหาในอั น ที่ จ ะได้ รั บ ค่ า ทดแทนปรากฏตามข้ อ 9 (5) กติ ก าฯ 71
ซึ่ ง คณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนกล่าวว่ า รัฐ ต้ องมี การชดใช้แก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยเร็ว และรัฐ ภาคีต้องบัญญัติเป็น
กฎหมายภายในรัฐในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย และกฎหมายนั้นจะต้องสามารถบังคับใช้ได้ โดยไม่คานึงถึง
หลักในเรื่องมารยาททางสังคม หรือเป็นดุลพินิจที่จะให้หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องสามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและจ่ายค่าทดแทนในระยะเวลาอันสมควร 72 โดยตามข้อ 9 (5) กติกาฯ นั้น เป็นการคุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกกล่าวหา ทั้งในส่วนของค่าเสียหายที่เป็นเงินและค่าเสียหายที่ไม่ใช่ทรัพย์สินอันเป็นเหตุ
มาจากการจั บ กุม หรือการกักขัง โดยผิ ด กฎหมาย แต่ อย่ า งไรก็ต าม ข้อ 9 (5) กติ กาฯ ไม่ ไ ด้ กาหนดรูป แบบของ
กระบวนการการชดเชยค่า เสียหายให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่แน่นอนไว้ 73 และยังปรากฏการชดเชยค่าเสียหายตามข้อ
14 (6) กติกาฯ74 เนื่องจากการที่ศาลกลับคาพิพากษาหรือการอภัยโทษเพราะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทาให้เห็น
ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงว่าการไม่เปิดเผยพยานหลักฐานที่
69

สิทธิชัย นครวิลัย, ‘ปรับเงื่อนไขลบชื่ออาชญากร ลดอุปสรรค ‘คนมีประวัติ’ กลับตัว’ <https://www.bangk
okbiznews.com/news/detail/642325> สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2563.
70
ทวีวัฒน์ ธาราจันทร์, การชดใช้ค่าทดแทนโดยรัฐเนื่องจากการคุมขังอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการ
ยุติธรรม (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540) 49-50.
71
Article 9 (5) ICCPR ‘Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have
an enforceable right to compensation’.
72
Cameroon (CCPR/C/CMR/CO/4, 2010), para. 19; Guyana (CCPR/C/79/Add.121, 2000), para. 15;
United States of America (A/50/40, 1995), para. 299; Argentina (A/50/40, 1995), para. 153; 1885/2009, Horvath
v. Australia, para. 8.7 (discussing effectiveness of remedy); 1432/2005, Gunaratna v. Sri Lanka, para. 7.4;
general comment No. 32, para. 52 (requirement of compensation for wrongful convictions).
73
Coleman v. Australia, Communication No. 1157/2003, CCPR/C/87/D/1157/2003
74
Article 14 (6) ICCPR “When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence
and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a
new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person
who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless
it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.”
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สาคัญในคดีเพราะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดหรือบางส่วน ย่อมไม่สามารถนามาใช้กับการชดเชยค่าเสียหายโดยรัฐ ตาม
ข้อ 14 (6) กติ กาฯ ได้ โดยภาระการพิ สู จ น์ จ ะขึ้น อยู่ กับ รัฐ และจะยั ง ไม่ มี การชดเชยใด ๆ หากยั ง อยู่ ในระหว่ า ง
การอุทธรณ์หรือการตัดสินคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมแล้ว
เมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นของกฎหมายไทยพบว่ า หลั ก เกณฑ์ ก ารชดเชยค่ า เสี ย หายตามพระราชบั ญ ญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 2075 ในกรณีที่จาเลยซึ่ง
ไม่ได้ตกเป็นผู้กระทาความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่างการดาเนินคดี หรือปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดใน
คดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า จาเลยไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิดหรือการกระทาของจาเลยไม่ได้เป็นความผิด
อาจไม่ได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 15827/2555 ศาลจะมี
คาสั่งยกฟ้องจาเลยไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม แต่ไม่มีจาเลยคนใดได้รับการชดเชยจากรัฐ 76 เป็นต้น นอกจากนั้น จาเลย
ต้องเป็นผู้ที่ถูกดาเนินคดีโดยพนักงานอัยการจึงจะมีสิทธิขอรับการชดเชยได้ ย่อมเห็นได้ว่า หากผู้ถูกกล่าวหาหรือ
จาเลยได้รับการกล่าวหาโดยประชาชนด้วยกันเอง จะไม่อาจขอรับค่าชดเชยดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ได้ เช่นนี้
ผู้ที่ถูกกล่าวหาย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตามกติกาฯ ในสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยจากการพิจารณาคดีโดยผิดพลาด
ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ให้ความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนที่ไม่ได้กระทาความผิดมีสิทธิ
ได้ รับ ค่ า ชดเชยอั นเกิด จากการด าเนินคดี ที่ผิ ดพลาด ดั ง นั้ น การที่ พ ระราชบั ญญั ติดั งกล่ าว กาหนดให้ มี การจ่าย
ค่าชดเชยได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผ่านการยื่นฟ้องโดยพนักงานอัยการเท่านั้น จึงเป็นการขัดต่อข้อ 14 (6) กติกาฯ
ประกอบกับข้อ 14 (2) กติกาฯ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกาหนดข้อสันนิษฐานโดยฝ่ายนิติบัญญัติ กระบวนการก่อน
การพิจารณา กระบวนการระหว่างการพิจารณาและกระบวนการหลังการพิจารณาคดีข องศาล แม้จะมีการบัญญัติ
กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกติกาฯ แล้วนั้น แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถึงเนื้อหาในกฎหมายลาดับรองและหลักการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเห็นถึง
ความไม่สอดคล้องของกฎหมายไทยกับหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกติกาฯ ประเทศไทยจึงยัง
จาเป็นต้องแก้ไขปัญหาในเชิงบทบัญญัติกฎหมายและนโยบายการดาเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การปรับ
มาตรฐานของกฎหมายไทยในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถูกกล่าวหาตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ควรจะปรับปรุงในสองส่วน ได้แก่ การแก้ไขในส่วนเนื้อหาของกฎหมายและการแก้ไขการดาเนินการทางปฏิบัติ
สาหรับการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายนั้น ในส่วนของกระบวนการก่อนการพิจารณา จาเป็นต้องมีการนาร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรีภาพและส่ ง เสริม มาตรฐานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อมวลชน พ.ศ. ... มาบั ง คับ ใช้
เพื่อควบคุมสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา และควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
75

มาตรา 20 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544
‘จาเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติต้อง (1) เป็นจาเลยที่ถูกดาเนินคดีโดยพนักงานอัยการ (2)
ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และ (3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิดและมีการถอนฟ้องใน
ระหว่างดาเนินคดี หรือปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิด
หรือการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด..’
76
ธัญญานุช ตันติกุล, ‘อิสรภาพราคาแพงสาหรับคนจน : การปล่อยตัวชั่วคราว สภาพปัญหาและหนทางแก้ไข’
<https://rabi.coj.go.th/th/file/get/file/201809250d368b5c7f8a8c1056ee32845ebdbbdd194513.pdf> สืบค้น
เมื่อ 15 มกราคม 2563.

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
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พ.ศ. 2560 มาตรา 68 โดยยกเลิกคาว่า “ผู้ยากไร้” ในบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาใน
ทุกประเภท ในส่วนของกระบวนการระหว่างการพิจารณาคดี ควรแก้ไขเรื่องการให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาตาม
มาตรา 172 ที่กาหนดให้โจทก์ห้ามอ้างจาเลยเป็นพยาน โดยควรมีการกาหนดให้ชัดเจนว่าจาเลยในลักษณะใดที่ถูก
ห้ามมิให้นามาเป็นพยานของฝ่ายโจทก์อย่างเด็ดขาด นอกจากนั้น ในส่วนของกระบวนการหลังการพิจารณาคดีของ
ศาล ควรมีการแก้ไขมาตรา 20 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยใน
คดีอาญาพ.ศ. 2544 ให้ครอบคลุมไปถึงกรณีที่ไม่ได้มีการฟ้องโดยพนักงานอัยการ และไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิ ดที่มี
การถอนฟ้องระหว่างการพิจารณาคดีของศาลและมีการถอนฟ้องในระหว่างการดาเนินคดีหรือปรากฏตามคาพิพากษา
อันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นข้อยุติว่าจาเลยไม่ได้กระทาความผิด
สาหรับการแก้ไขการดาเนินการทางปฏิบัติ ในส่วนของการบัญญัติข้อสันนิษฐานของฝ่ายนิติบัญญัติ นั้ น
ไม่ควรมีข้อสันนิษฐานเด็ดขาดปรากฏในกฎหมายของไทย แต่อย่างไรก็ตาม หากรัฐมีความจาเป็นที่จะต้องกาหนด
ข้อสั น นิ ษ ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อหลั กการสั น นิ ษ ฐานไว้ ก่อนว่ า เป็ น ผู้ บ ริสุ ท ธิ์ ขึ้น รัฐ ต้ องคานึ ง ถึง หลั กความได้ สั ด ส่ ว นว่ า
การก าหนดข้อ สั น นิ ษ ฐานนั้ น กระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ถู กกล่ า วหามากกว่ า ประโยชน์ ที่ รั ฐ จะได้ รั บ หรื อไม่ ในส่ ว น
กระบวนการก่อนการพิจารณานั้น ควรมีการแก้ไขแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจในการนาตัวผู้ถูกกล่าวหา
แถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน โดยจาเป็นต้องกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ที่ดีกว่าเดิม ในส่วนของ
การควบคุมกักขังระหว่างการดาเนินคดีนั้น ควรมีองค์กรอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบประวัติของผู้ถูกกล่าวหา
ว่าสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือไม่ และเป็นการสร้างความแน่นอนให้แก่ข้อมูลที่ศาลต้องได้รับต่อมาในภายหลัง
ส่วนการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนการพิจารณาคดีนั้น ควรมีกาหนดรายละเอียดเรื่องความจาเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่
อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว สาหรับกระบวนการระหว่างการพิจารณา ควรแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 198 โดยไม่ต้องมีการระบุว่าจาเลยที่ต้องคาพิพากษาลงโทษจากศาลชั้นต้นให้
จาคุกหรือโทษหนักกว่านั้นจะต้องเป็นผู้ไปยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง แต่อาจจะกาหนดให้ทนายความดาเนินการแทน
จาเลยได้ และในส่วนกระบวนการหลังการพิจารณาคดีนั้น ควรมีการแก้ไขในประเด็นทะเบียนประวัติอาชญากรรม
โดยรัฐควรกาหนดว่า กระบวนการลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรควรจะกระทาเช่นใด โดยมีการเผยแพร่ให้
ประชาชนได้ ท ราบอย่ า งทั่ ว ถึง อี กทั้ ง ควรประสานงานในระหว่ า งองค์ กรที่ เ กี่ย วข้ อง เพื่ อให้ เกิด ความรวดเร็ ว
ในการปฏิบัติงาน และควรจะกาหนดให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนว่า ความผิดประเภทใดควรจะส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหา
ว่ากระทาความผิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร
จากแนวทางการแก้ไขที่กล่าวไปในข้างต้น สิ่งที่ควรแก้ไขในลาดับแรก คือ การดาเนินงานในระยะสั้น เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถเห็นได้ภายในระยะเวลาอัน รวดเร็ว โดยการนากฎหมายที่มีอยู่มาใช้บังคับกับหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ กฎหมายในลาดับรองที่ได้มีการกาหนดบทบัญญัติเพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการต่าง ๆ ปฏิบัติตามเนื้อหาในกฎหมายเป็นเบื้องต้นแล้ว เพียงแต่ ต้องการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเท่านั้น หากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้อานาจ
ของรัฐที่รัฐสามารถจัดการบริหารงานได้ก่อนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ย่อมเป็นการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องที่
เกิดขึ้นได้ในบางส่วน นอกจากนั้น ในส่วนของการแก้ปัญหาที่จะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ทั้งในส่วนของการเสนอร่าง
กฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกติกาฯ นั้น อาจจะดาเนินการในภายหลังได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม รัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้
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