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บทค ดั ย่อ
บทความนี้มุ่ งศึ กษาปั ญ หาเรื่อ ง การคุ้ม ครองสิท ธิผู้ ต้อ งหาหรือ จาเลยที่ เป็ นผู้ สูง อายุในการดาเนิน คดี อาญา
เนื่อ งจากการเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างทางสั งคมไปสู่สั งคมผู้สู งอายุเป็ นปั ญหาสาคัญ ที่ทุก ประเทศต่ างตระหนัก และให้
ความส าคัญ ในประเทศไทยเมื่ อพิ จ ารณาสถิติจ านวนจาเลยคดีอ าญาที่ อ ายุเ กิน 60 ปี ขึ้ น ไป ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2557
เป็นต้ นมา พบว่าจานวนจาเลยในคดีอาญาที่ อายุ เกิน 60 ปี ขึ้นไป มีจ านวนมากกว่า 25,000 คนขึ้น ไป และในบางปีมี
จานวนสู งกว่ า 30,000 คน ซึ่ง แสดงให้ เห็ น ว่ าประเทศไทยก็ มี จ านวนประชากรจ าเลยสูง อายุ ในคดี อาญาเพิ่ ม ขึ้ น
เช่นเดียวกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจาเลยสูงอายุเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องคานึง เพราะปัญหาด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่สัมพันธ์
กั บ อา ยุ ซึ่ งมี ง าน วิ จั ยที่ พ บว่ า จ า เลยสู งอา ยุ มั กจ ะ มี ภา วะ ด้ า น สุ ขภ าพ กา ย รวม ทั้ ง ควา ม ป่ วยท าง จิ ต
ความบกพร่องทางจิ ต และปัญหาสุขภาพทางกาย เช่น โรคหั วใจ เบาหวาน ตามปัญหาดังกล่าวบทความนี้ใช้วิธีการศึกษา
เปรีย บเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิท ธิผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ เป็น ผู้สูง อายุ ในการดาเนิ นคดีอ าญาของ
ประ เทศสหรั ฐ อเม ริ กา และ ญี่ ปุ่ น ผลกา รวิ เ ครา ะ ห์ ม า ตรการทาง กฎหม า ยที่ สหรั ฐ อเม ริ ก าและ ญี่ ปุ่ น
ใช้ในกรณีที่ ผู้ต้อ งหาหรือจาเลยเป็นผู้สู งอายุนั้น พบว่ า แม้ จะไม่ ได้มีบ ทบัญ ญัติข องผู้สู งอายุ ไว้โดยเฉพาะ แต่เนื่อ งจาก
ผู้ สู งอายุ จั ดอยู่ ใน กลุ่ ม บุ คคลเปราะบาง เป็ น ผู้ มี ความบกพร่ อ งทางกายหรื อ บางกรณี มี ความบกพ ร่ อ งทางจิ ต
ในต่างประเทศจึงนากฎหมายที่ใ ช้กับกลุ่มบุ คคลที่มีลัก ษณะข้างต้ นมาปรับใช้ กับผู้สูงอายุด้วย ซึ่งประเทศไทยสามารถน า
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรื อ
จาเลยสูงอายุให้สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเป็นธรรม
ค าสาค ญ
ั
มาตรการทางกฎหมาย, ผู้ต้องหาสูงอายุ, จาเลยสูงอายุ, การดาเนินคดีอาญา
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ABSTRACT
This article examines a problem related to legal measures to protect the rights of aging
offenders and the accused in criminal prosecution. The transformation of a contemporary society into
an aged one across the planet brings particular attention to policy-makers, law drafters and the
academia. In Thailand, statistics published in the Annual Judicial Report by the Office of the Judiciary
demonstrate that the increasing number of older defendants has been occurred
since 2 0 14 (B.E. 2 5 5 7 ). Its figures show that more than 2 5 ,0 0 0 defendants were the aged. And
in certain years, the number moved up beyond 30,000. The implication of these soaring numbers of
the grey-haired population should therefore be under the spotlight not only because of their health related problems such as heart disease and diabetes, but also mental disorders they come to
confront during long and complex criminal prosecution process. Owing to this significance,
this article will explore measures in law being currently applicable to the protection of elderly
offenders and the accused’s rights in the United States and Japan as compared to those in a Thai
legal system. The result of this analysis reveals that neither legal substance nor procedure in the
United States and Japan being precisely applicable to the aged. There are; however, laws related to
the vulnerable that can be applied to this kind of the convicted, and can certainly
be practicable to the Thai justice.
Keywords
Legal measures, Elderly accused, Elderly defendant, Criminal prosecution
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บทน า
ในปัจ จุ บัน สถานการณ์ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสัง คมไปสู่ สั งคมผู้สู งอายุ เป็ น ปั ญหาสาคั ญ
ที่ทุกประเทศต่างตระหนักและให้ความสาคัญ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุนอกจากจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้า ง
ทางประชากรแล้ ว ยั งส่ ง ผลกระทบทั้ งในด้ านเศรษฐ กิ จ สั งคม และ ด้ า น อื่ น ๆ รวม ทั้ ง ด้ านกฎหมา ยด้ ว ย
ในอดีตนั้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการเกิดอาชญากรรมมักพบว่า ผู้กระทาความผิดส่วนใหญ่จะมีอายุ
ระหว่ าง 18 ปี ถึ ง 24 ปี และอายุ ที่เพิ่ มมากขึ้น จะท าให้ผู้ กระทาความผิดลดน้อ ยลง เนื่องจากผู้สูง อายุมี โอกาสในการ
กระท าความ ผิ ดได้ น้ อ ยกว่ า เพ ราะอายุ ที่ มากขึ้ น รวมทั้ ง บทบาทและหน้ าที่ ท า งสั ง คม 1 แต่ จ ากการเพิ่ มขึ้ น
ของประชากรผู้สูงอายุทาให้มีโอกาสที่ผู้สูงอายุจะเข้าไปเป็นผู้ต้องหาเพิ่มมากขึ้น
ในประเทศไทย เมื่ อ พิ จ ารณาสถิ ติ จ าน วนจ าเลยคดี อ าญ าที่ อ ายุ เ กิ น 60 ปี ขึ้ น ไป ในคดี เ สร็จ ไปช่ วงปี
พ.ศ. 2553-2562 พบว่า ในช่ ว งปี พ.ศ. 2553-2556 จ านวนจ าเลยในคดี อ าญาที่ อายุ เกิ น 60 ปี ขึ้ น ไป อยู่ใ นช่ ว ง
20,000 – 25,000 คน แต่ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น มา พบว่ าจ านวนจ าเลยในคดี อ าญ าที่ อ ายุ เกิ น 60 ปี ขึ้ น ไป
มีจานวน 25,000 คนขึ้น ไปเรื่อยมา และในบางปี มีจ านวนสูง กว่า 30,000 คน2 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า ในประเทศไทยก็มี
จานวนประชากรจาเลยสูงอายุ ในคดีอาญาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกั น และจากสถิติผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจา3 (ข้อมูล ณ วันที่ 1
มีนาคม 2564) พบว่า จานวนผู้ต้องขัง ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เท่ ากับ 6,746 คน โดยในจานวนนี้มีผู้ต้อ งขังระหว่ างอุทธรณ์
ฎีกา/ไต่สวน/สอบสวน จานวน 1,108 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของจานวนผู้ต้องขังสูงอายุทั้งหมด
กฎหมายไทยในอดี ต มี ก ารบั ญญั ติ ย กเว้ น ความ ผิ ดให้ กั บคน ชรา กล่ า วคื อ ใน กฎหมายตราสามดวง
พระไอยการลั กษณะวิว าทด่ าตี กั น ยกเว้น โทษให้ เ ด็ก อายุ เจ็ ดขวบและคนชรา อายุเ จ็ดสิ บ ปีขึ้ น ไปในกรณี ด่า ตีผู้ อื่ น4
ซึ่งแสดงให้ เห็น ว่ากฎหมายไทยในอดี ตคานึงถึ งอายุใ นการลงโทษผู้ กระทาความผิด เนื่ องจากเด็ก ยังมี พัฒ นาการด้า น
ความคิ ด สติ ปั ญ ญา จริ ย ธรรม และความรู้สึ ก ผิ ดชอบชั่ ว ดี ที่ ยั ง ไม่ เ จริ ญ เต็ ม ที่ และอาจยั ง ไม่ สามารถคาดการณ์
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนได้อย่างดีพอ ในขณะที่คนชราอาจจะกระทาด้วยความพลั้งเผลอ อัน เนื่องมาจากระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกายที่เสื่อมโทรมลง และอาจนามาซึ่งสติสัมปะชัญญะที่ไม่สมบูรณ์
ดร.นั ทธี จิ ตสว่ างและคณะได้ ทาการศึ กษา เรื่อง การกระทาผิ ดของผู้ต้อ งขัง หญิง สูงอายุ พบว่า ผู้ต้องขั ง หญิ ง
สูงอายุ กลุ่ม ตัวอย่ างที่ท าการศึกษาประสบปัญ หาในการเข้าถึง ความยุติธรรม ปั ญหาขาดความรู้ ขาดเงิ นในการต่อ สู้คดี
ขาดทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย และไม่ทราบวิธีการต่อสู้คดีหรือการตรวจสอบในกรณีที่จับผิดตัว5 และมีงานวิจัยที่
1

Anita N. Blowers, ‘Elders and the criminal justice system’ (2015) 1 Journal of Crime and Justice 1, 1-

8.
2

สานักงานศาลยุตธิ รรม ‘รายงานสถิตคิ ดีของศาลยุตธิ รรมประจาปีพุ ท ธศัก ราช 255 3 - 2562 (ฉ บับ ภาษาไทย)’
<https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2085> สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
3
ข้อมูลสถิต ิผตู้ อ้ งขังสูงอายุแยกตามประเภทผู้ตอ้ งขังและอายุ กรมราชทัณฑ์ ยธ 0704.1/6673 เรื่อ ง ส่ ง ข้อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการทาวิทยานิพนธ์ (12 มีนาคม 2564).
4
ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ค รัง้ ที่ 1, อมรินทร์พริ้น ติ้ง แอนด์พั บ ลิช ชิ่ ง ,
2550) 15.
5
นัทธี จิต สว่างและคณะ, “การกระทาผิดของผูต้ อ้ งขังหญิง สูงอายุของไทย,” <https://bit.ly/2ZVx3M6> สื บ ค้นเมื่ อ
20 พฤษภาคม 2563.
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พบว่าจ าเลยสู งอายุมั กจะมีภ าวะด้า นสุ ขภาพกาย รวมทั้ง ความป่ วยทางจิต (mental illness) ความบกพร่อ งทางจิ ต
(psychiatric disorders) และปัญหาสุขภาพทางกาย (physical health problems) เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน6
ผู้สู งอายุบ างคนอาจจะไม่ สามารถช่ว ยเหลือ ตนเองได้ เท่ าที่ ควร ผู้ ต้อ งหาหรื อ จาเลยที่ไ ม่ มี ความสามารถ
ในการดาเนินคดีย่ อมไม่อาจดาเนิน กระบวนพิจารณาใด ๆ ได้ หากมี การดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยมีเหตุดังกล่า ว
ย่อมทาให้ กระบวนพิ จารณานั้ นไม่ มีผ ลในทางกฎหมาย 7 ดัง นั้น จึง ควรมี การศึก ษามาตรการทางกฎหมายเกี่ย วกั บ
ผู้สูงอายุในกระบวนการดาเนิ นคดีท างอาญาตั้ง แต่กระบวนการก่อ นการพิจารณาและกระบวนการพิ จารณาคดีข องศาล
และควรมี ม าตรการทางกฎหม ายเฉพ าะส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ เป็ น ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยในการดาเนิ น คดี อ าญ า
ที่มีความจาเป็นต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมในปั จจุบันและอนาคต และทาให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นผู้สูงอายุสามารถเข้าใจถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
1. ปัญ หาของผูส้ งู อายุในการดาเนินคดีอาญา
การศึก ษาทางด้านประชากรศาสตร์ขององค์ก ารสหประชาชาติ (United Nations) 8 องค์ก ารเพื่อ ความร่วมมื อ
และการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ หรื อ โออี ซี ดี (Organization for Economic Co-operation and Development OECD)9 การรับสิทธิประโยชน์ (Social Security retirement benefit) ของผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา10 ประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญาของมลรั ฐเท็ก ซั ส มาตรา 39.025 (a) (2) 11 และกระทรวงยุ ติธรรมประเทศญี่ ปุ่ น
กาหนดให้ ผู้สู งอายุ (Elderly person) หมายถึ ง บุ คคลที่ มีอ ายุ 65 ปี ขึ้น ไป 12 ในขณะที่ ประเทศสหรัฐ อเมริก า The
Older Americans Act กาหนดอายุผู้สู งอายุเริ่มต้นที่จ ะได้รับสวัสดิการที่อายุ 60 ปี กฎหมายราชทัณฑ์ (The National
Institute of Corrections) ก าหนดอายุ ผู้ สูง อายุ เริ่ ม ต้ น ที่ 50 ปี ขึ้น ไป 13 งานวิ จัย ทางอาญ าที่ เ กี่ ยวกั บ จ าเลยหรื อ
ผู้ถูกกระทาที่เป็นผู้สูงอายุนั้น บางงานวิจัยกาหนดอายุ 50 ปีขึ้นไป บางงานวิจัยกาหนดที่ 60 ปี หรือ 65 ปีขึ้นไป ในขณะ
6

Morrow J. Weston, Vickovic G. Samuel, and Fradella F. Henry, ‘Examining the prevalence and
correlates of a ‘senior citizen discount’ in US federal courts’ (2014) 4 Criminal Justice Studies 1 , 20.
7
คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, (พิมพ์ครัง้ ที่ 10, สานักพิมพ์วญิ ญูชน 2564) 214-215.
8
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, ‘World Population
Ageing 2019’ <https://bit.ly/39iYnGd> accessed 22 February 2020.
9
OECD, ‘Elderly population (indicator)’ <https://data. oecd.org/pop/elderly-population.htm>
accessed 3 March 2020.
10
Kelly Porcella, ‘The past coming back to haunt them: the prosecution and sentencing of once
deadly but now elderly criminals’ (2007) 1 St.John’s Law Review 369, 371.
11
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (Texas) Art. 39.025.DEPOSITIONS OF ELDERLY OR DISABLED
PERSONS.
(a) In this article:
(2) "Elderly person" means a person 65 years of age or older.
12
Stacey Steele, ‘Elderly Offenders in Japan and the saiban’in seido (Lay Judge System): Reflections
Through a Visit to the Tokyo District Court’ (2015) 2 Japanese Studies 223, 223.
13
Kelly Porcella (n 10) 371.
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ที่บางงานวิจัยกาหนดเป็นช่วงอายุ คือ อายุ 64-74 ปี (early old age) อายุ 75 ปีขึ้นไป (advanced old age) และอายุ
85 ปีขึ้นไป (old-old age)14 เนื่องจากในปั จจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนดความเป็นผู้สูงอายุ ในการดาเนินกระบวนการ
ยุติธ รรมทางอาญา ดั งนั้ น ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ ง ก าหนดเกณฑ์ เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ผู้ สู ง อายุที่ 60 ปี ขึ้ น ไป ตาม
พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประกอบรายงานสถิติจาเลยคดีอาญาในคดีเสร็จไปที่ ศาลยุติธรรมนาเสนอข้อมูลได้มี
การกาหนดช่วงอายุที่ 60 ปีขึ้นไปเช่นกัน15
ประเทศไทยมีจานวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2563 เท่ากับ
ร้อ ยละ 16.79 ร้ อ ยละ 16 .06 ร้ อ ยละ 16.73 และร้ อ ยละ 17.57 ตามล าดั บ 16 ประเทศไทยจึ ง เป็ น ประ เทศ
ที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาความสามารถของผู้สูงอายุจะพบว่า ผู้ สูงอายุย่อมมีความสามารถที่
ลดลงหรือ มีความบกพร่ องที่แ ตกต่ างกัน องค์ก ารอนามัย โลก (WHO) ได้ก าหนดคานิย ามคาว่ า โรค (disease) ความ
บกพร่อง (impairment) การไร้ความสามารถ (disability) และความพิการ (handicap) ซึ่งนายแพทย์อาพล สูอ าพั น ได้
นามาอธิบายความแตกต่าง ดังนี้17
(1) โรค (Disease) หมายถึง โรคหรือความผิดปกติของร่างกายที่บ่งชี้ถึงความเป็นโรค
(2) ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง การที่มีความผิดปกติหรือมีการสูญเสียเกี่ยวกับหน้าที่หรือโครงสร้า ง
ของมนุษย์ในด้านร่างกาย สรีรวิทยาหรือจิตใจ
(3) การไร้ความสามารถ (Disability) หมายถึง การขาดความสามารถหรือการถูกจากัดความสามารถ ซึ่งเป็นผล
จาก impairment จึงทาให้ไม่สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ อย่างที่คนปกติจะทาได้
(4) ความพิ การ (Handicap) หมายถึง ผลเสีย หรือข้อเสียเปรีย บที่เกิดเนื่องจาก impairment หรือ disability
จึงทาให้ถูกจากัดบทบาทหรือหน้าที่ที่เขาควรจะทาได้
ผู้สูงอายุแต่ละคนนั้นอาจจะมีความชราหรือความเสื่อมของวัยที่ แตกต่างกัน บางคนอาจจะอยู่ในระดับที่เป็นโรค
บางอย่ า ง ในขณะที่ บ างคนอาจมี ความบกพร่อ งของร่ างกายหรื อจิ ตใจ ท าให้ ผู้ต้อ งหาหรื อ จาเลยที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ
บางคนอาจจะต้องประสบปัญหาเมื่อต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น ปัญหาด้านการสื่อสาร การทาความ
เข้ าใจกระบวนการในการดาเนิ น คดี ต่ าง ๆ ความ เข้ าใจในสิ ทธิ ขั้ น พื้ น ฐาน ปั ญ หาสภาพ ร่ า งกายบกพ ร่ อ ง
สภาพจิตใจที่ ย่าแย่ จากการดาเนินคดีเป็นระยะเวลานาน และการถูกคุม ขังกรณีมิได้ รับการปล่อ ยตัวชั่ วคราว ซึ่งท าให้มี
ปัญหาหลายประการ ดังนี้

14

Peter C. Kratcoski and Edelbacher Maximilian, ‘Trends in the criminality and victimization of the
elderly’ (2016) 1 Federal Probation 58, 58.
15
สานักงานศาลยุตธิ รรม (เชิงอรรถ 2).
16
กรมกิจการผู้สูง อายุ , ‘สถิต ิผู้สูง อายุของปร ะเทศไทย ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562’ <http://www.dop.go.th/
th/know/ side/1/1/275> สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2563.
17
WHO. Report of the WHO Expert Committee. Disability prevention and rehabilitation. WHO Tech
Rep Ser 1981, 668, 1-39 อ้างถึง ใน อัมพล สูอาพัน, ‘สุขภาพจิตของเด็กพิการ’ (2530) 12 จุฬาลงกรณ์เวชสาร 1001, 1002.
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1.1 ปัญหาส่วนตัวของผู้ต้องหาหรือจาเลย
(1) ปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ
เมื่อผู้ สูงอายุมี อายุเ พิ่มมากขึ้ นอาจนามาซึ่ง ความบกพร่ อ งทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่ อนไหว การสื่ อสาร
จิตใจ อารมณ์ พฤติ กรรม สติปั ญ ญา การเรีย นรู้ เป็น ต้น ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุ ให้ เกิ ดโรคต่า ง ๆ รวมถึง โรคเรื้ อรั ง เช่ น
โรคข้ อ เบาหวาน ความดั น ไขมั น หัว ใจ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ผู้ สูง อายุ อาจเกิดภาวะสมองเสื่ อมเป็ น ความถดถอยใน
การทางานของสมอง เช่ น โรคอัลไซเมอร์ (alzheimer’s disease) ซึ่งเป็นภาวะสมองเสื่อม (dementia) ชนิดหนึ่ง เกิ ด
จากความเสื่ อมของสมองส่วนที่ท าหน้ าที่ จดจ าข้อ มูล ต่าง ๆ เป็นผลให้ ผู้ป่ วยจ าอะไรไม่ ได้ 18 และเริ่ม มีพ ฤติก รรมและ
บุคลิ กภาพเปลี่ ยนไปจนส่ง ผลกระทบต่อกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน ในทางการแพทย์ผู้ ป่วยโรคอัล ไซเมอร์ อาจมีภ าวะ
ซึมเศร้ า (depression) ได้ เป็นภาวะที่ พบได้ บ่อยในผู้สูง อายุ โดยทั่ว ไปผู้ป่ว ยมักมี ความผิดปกติในการนอน เบื่อ อาหาร
อ่อนเพลี ย รู้สึกตั วเองไม่ มีคุณค่ าหรือรู้สึ กผิด คิดถึงเรื่องการเสีย ชีวิต หรืออาจมี ความคิ ดจะฆ่า ตัวตายได้ 19 สิ่งเหล่านี้หาก
ผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้ อาจก่อให้เกิดภาวะเครียดตามมา และนาไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย
การที่ผู้สูงอายุต้องเข้ามาสู่ก ระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพ ผู้สูงอายุแต่ล ะ
คนอาจมี ความเสื่อ มของวั ยที่แตกต่ างกัน เจ็ บป่วย ต้ องรับประทานยาต่อเนื่องหรือได้รั บการรัก ษาต่อเนื่ อง สภาพจิตใจที่
อาจจะไม่ปกติเ มื่อต้องถูกควบคุมตัวหรือเมื่อถู กสอบสวน เช่น หวาดกลัว วิตกจริต หรือสภาพร่างกายและจิตใจอาจไม่มี
ความพ ร้ อ ม ในกา รถู ก สอบปากคา ผู้ ต้ องหา สู ง อายุ อาจมี การท า งานของสม องที่ ผิ ดปกติ 20 มี ควา มผิ ด ปกติ
ของความจ า (memory impairment) ความผิดปกติของการใช้ภาษา (aphasia) เช่น นึก คาพู ดไม่อ อก ความเข้ าใจ
ภาษาลดลง และอาจจะเป็ น สาเหตุ ท าให้ ไ ม่ เ ข้ าใจในสาระส าคั ญ ของการให้ ก ารหรื อ การสื่ อ สาร ประกอบกั บ
การสื่อสารในกระบวนการยุติธรรมอาจจ าเป็นต้องมีความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นกว่า การทาความเข้าใจเรื่องทั่วไป เช่น ความ
เข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานและการใช้ภาษาทางกฎหมาย ถ้าผู้ต้องหาสูงอายุไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ อาจเป็นผลให้เจ้า
พนักงานได้ข้อ มูลจากการสอบสวนที่ คลาดเคลื่อนตามมา รวมทั้งกรณีผู้สูง อายุต้อ งถูกคุม ขัง หากเจ้าพนั กงานไม่ มีความ
เข้าใจในความเป็นผู้ต้องหาที่สู งอายุ ก็อาจจะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาสูงอายุเช่นเดียวกับผู้ต้องหาทั่วไป ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหา
ในการสอบสวนหรือในการดาเนินคดีต่อไปได้
(2) ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิ นคดีผู้ ต้อ งหาย่อ มต้องมีภ าระค่ าใช้จ่ าย เช่ น ค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางหรื อค่ าใช้ จ่า ยที่ เกี่ ยวข้อ ง
อื่น ๆ ถ้าผู้ ต้องหาหรือจาเลยที่ สูงอายุมิ ได้ประกอบอาชีพหรืออาจจะประกอบอาชีพ แต่ร ายได้ อาจไม่ม ากนัก หรือ อยู่ใ น
ภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น หากต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินคดีเกิดขึ้น อาจทาให้มีผลกระทบต่อการดาเนินคดีและอาจ
เกิดปัญหาในการดาเนินคดีตามมาได้
(3) ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการต่อสู้คดี
18

มูลนิธ ิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูส้ ูงอายุไทยร่วมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ‘ยากันลืม คู่มอื
ป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ’ <https://bit.ly/3erAn5Y> สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563.
19
วี ร ศั ก ดิ์ เมื อ งไพศาล, ‘เก ณฑ์ ในก าร วินิ จฉั ย ภาวะสมอ งเสื่ อ ม’ ค ณ ะแ พทยศาสต ร์ ศิ ร ิ ร าชพยาบ าล
<https://www.si.mahidol. ac.th/project/geriatrics/network_title1_2.html#> สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563.
20
Vincent J. Aprile II, ‘Advocacy and the Age-Related Mental Health Issues of the Older Client’ (2020)
Criminal Justice <https://bit.ly/2ypaiFg> accessed 5 May 2020.
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แม้ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และมาตรา 173 วางหลักสาหรับคดีที่มีโทษ
ประหารชี วิ ต ถ้ าผู้ ต้อ งหาหรื อ จ าเลยไม่ มี ทน ายความให้ รั ฐ จั ดหาทนายความ ให้ และคดี ที่ มี อั ต ราโทษจ าคุ ก
ถ้าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีทนายความและต้องการทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้ แต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้มีอัตราโทษ
ดังกล่ าว ผู้ต้องหาหรือ จาเลยที่ไม่ มีทนายความหรือที่ป รึกษากฎหมายคอยให้ความช่ว ยเหลื อ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่เป็ น
ผู้สูงอายุอาจจะไม่มี ความรู้หรื อไม่เข้าใจกระบวนการในการต่อสู้คดี จะทาให้ผู้สู งอายุเหล่า นั้นไม่สามารถต่อสู้ คดีได้อย่า ง
เต็มที่
1.2 ปัญหาการดาเนินงานของเจ้าพนักงาน
(1) ปัญหาในการถามคาให้การ
การถามคาให้ก ารนั้ น ผู้ต้องหาสูงอายุควรอยู่ ในภาวะที่ สามารถตอบคาถามได้ห รือมี สภาพร่า งกายและสภาพ
จิตใจที่ป กติ เนื่อ งจากผู้ต้องหาสู งอายุอาจจะไม่ มีความเข้าใจในสาระสาคัญ หรื อมีสภาพร่างกายบกพร่ อง หลงลืม และ
ผู้สูงอายุเป็ นกลุ่มบุ คคลเปราะบาง หากพนั กงานสอบสวนไม่ ได้ใช้ ความระมั ดระวังใน การถามคาให้ การ อาจก่อให้เกิ ด
ปั ญ หาในการดาเนิ น คดี แ ละการรวบรวมพยาน หลั ก ฐานตามมาได้ กรณี ผู้ ต้อ งหาสู ง อายุ มี ความบกพ ร่ อ งทาง
การมองเห็น หรือทางการได้ยิน อาจจะทาให้ การดาเนิน การสอบสวนติดขัด กรณีนี้ เจ้าพนักงานตารวจจึงต้ องทราบและ
เข้าใจเกี่ย วกับผู้สู งอายุ รวมทั้งอาจต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ต้อ งหาสูงอายุสามารถดาเนิน คดีในชั้ น
สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ปัญหาการควบคุมตัวผู้ถูกจับ
โดยหลั กแล้วบุ คคลที่ ถูกจับ จะต้อ งได้รับ การสัน นิษฐานไว้ก่ อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่า ศาลจะมีคาพิ พากษาตัดสิ นว่ามี
ความผิ ด หากผู้ ต้ องหาเป็ นผู้ สู งอายุ แ ละต้ อ งอยู่ ใ นกา รควบคุ มตั ว ของพนั กงาน สอบสวนที่ เกิ นก าหนดเวลา
ในการควบคุ ม ตั ว ผู้ ถู ก จั บ ตามมาตรา 87 วรรคสาม แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา จึ งอาจเป็ น
การละเมิดสิทธิผู้ต้องหา รวมทั้งเมื่อผู้ต้องหาเป็นผู้สูงอายุอาจจะมีความเหนื่อยล้า สภาพร่างกายไม่แข็ งแรง ซึ่งอาจจะต้อ ง
ได้รับการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ
2. สิท ธ ขิ องผูส้ งู อายุในกฎหมายระหว่างประเทศ
2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนบัญญัติหลักการที่เกี่ย วข้องกับการคุ้ มครองผู้สูงอายุในการดาเนิ นคดีอาญาไว้
ดังนี้คือ ข้อ 2 มุ่งเน้นความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ (Equality and non-discrimination) คือ การที่คนทุ ก คน
ควรได้รับการปฏิบัติอย่า งเท่าเทียมกั นในฐานะที่ เป็นคน โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กั บเชื้อชาติ สี ผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯ ข้อ 5
บุคคลใดจะถูกกระทาทรมานหรือ การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ ศรีไม่ได้ และข้อ 7 ทุ ก
คนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่ จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่า เทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ใด รวมทั้งการตรวจสอบได้และใช้ห ลักนิติธรรม (Accountability and the rule of law) หมายถึง รั ฐและองค์ก รที่มี
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หน้าที่และมาตรการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธ รรม ประชาชนเข้าถึงประบวนการยุติธรรมได้ และมีความเท่าเทีย ม
กันทางกฎหมาย21
การคุ้มครองบุคคลที่ถู กจับกุมและคุมขังที่บัญ ญัติรับรองไว้ในข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขังหรือ เนรเทศตาม
อาเภอใจไม่ได้ และในข้อ 10 บัญญัติรับรองถึงความเสมอภาคในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาล
ที่อิสระและไม่ลาเอียง บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย
ในการพิจารณาคดีที่เปิดเผย และการห้ามมิ ให้มีการบังคับ ใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง ที่บั ญญัติรับรองไว้ในข้อ 11 รวมทั้ ง
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอันเกิดจากการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 8
2.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil, and
Political Rights: ICCPR)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมือ งและสิทธิ ทางการเมืองมีสาระสาคัญที่เ กี่ยวกับผู้ต้องหาหรือ จาเลย ซึ่ ง
บัญญัติรับรองไว้โดยมุ่งเน้นความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ รัฐภาคีรับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล ใน
ส่วนของการพิจารณาคดีอาญานั้น ในข้อ 14 วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีไว้ กล่าวคือ บุคคลทุก คนย่อมเสมอกันใน
การพิจารณาคดีของศาล มีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม
บุคคลทุกคนซึ่งต้อ งหาว่ ากระทาผิดอาญา ต้องมีสิทธิ ได้รับ การสั นนิษ ฐานว่ าเป็น ผู้บริสุ ทธิ์จนกว่าจะพิสูจ น์ตาม
กฎหมายได้ ว่า มี ความผิ ด และในการพิ จารณาคดี อ าญ าบุ คคลทุ ก คนซึ่ง ต้ อ งหาว่ ากระท าผิ ดย่ อ มมี สิ ทธิ ที่ จ ะได้ รั บ
หลัก ประกั น ขั้ น ต่ าโดยเสมอภาค และเมื่ อ บุ คคลที่ ต้องคาพิ พ ากษาลงโทษในความผิ ดอาญา ย่ อมมี สิ ท ธิ ที่ จ ะให้
คณะตุล าการระดั บ เหนือ ขึ้ นไป พิ จารณาทบทวนการลงโทษและคาพิ พ ากษาโดยเป็ น ไปตามกฎหมาย และหากมี
การดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ บุคคลที่ได้รับความทุกข์นั้นเนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคาพิพากษาลงโทษ
ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายรวมทั้งการห้ามมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง ตามที่กาหนดในข้อ 15
2.3 สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ (UN Principles for Older Persons 1991)
องค์การสหประชาชาติได้รับรองหลักการ 18 ประการสาหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีส่ว น
ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การคุ้ มครองผู้ สู ง อายุ ใน การดาเนิ นคดี อ าญ า เรื่ อ งสิ ทธิ ก ารเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
การได้รับบริการทางด้านสังคมและกฎหมายรวมทั้งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ผู้สู งอายุพึ งมีสิ ทธิ เข้า ถึงบริก ารด้ านการดูแลสุข ภาพ เพื่ อช่ วยให้ส ามารถและคงไว้หรื อฟื้ นฟู สมรรถภาพ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้อ ยู่ในระดับที่สมบูรณ์ที่สุด และเพื่อช่วยป้ องกันหรือชะลอการเกิดภาวะเจ็บป่วยอี ก
ด้วย (ข้อ 11)
(2) ผู้ สู งอายุพึ ง มี สิ ท ธิไ ด้ รับ บริ ก ารทางด้ า นสัง คมและกฎหมาย เพื่ อ ส่ง เสริ ม อิ ส รภาพในการดาเนิ น ชี วิ ต
การปกป้องคุ้มครองและการอุปการะเลี้ยงดู (ข้อ 12)

21

UNDP, ‘Indicators for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Programming: A
Users’ Guide.’ <http://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/hr/humanrights-indicators-06e.pdf>
accessed 11 February 2020.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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(3) ผู้สู งอายุพึ งมี สิท ธิม นุษ ยชนทั้ง ปวงและเสรีภ าพขั้น พื้น ฐาน ในขณะที่อ ยู่ใ นสถานที่ใ ด ๆ หรือในสถานที่
ให้บริการดูแลรักษา รวมทั้งพึงได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรี ความเชื่อ ความต้องการ และความเป็นส่วนตัว ตลอดจนสิทธิใ น
การตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูและคุณภาพชีวิตของตนเอง (ข้อ 14)
(4) ผู้สู งอายุ พึง มีสิ ทธิ ที่จ ะดารงชีวิ ตอยู่อ ย่างมีศักดิ์ ศรี และมี ความมั่น คงปลอดภัย ปราศจากการถู กแสวงหา
ผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ข้อ 17)
(5) ผู้สูงอายุพึง ได้รับการปฏิ บัติอย่ างเป็น ธรรมโดยไม่ คานึง ถึงความแตกต่างทางวัย เชื้อชาติ เผ่า พันธุ์ ภู มิหลั ง
ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอื่นใด (ข้อ 18)
จะเห็นได้ว่า แม้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศมิได้บัญญัติถึ งสิทธิของผู้สูงอายุไว้โดยตรง แต่องค์การสหประชาชาติ
ก็เล็งเห็ นความสาคัญ ของการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสาคัญของผู้สูง อายุเพิ่ มมากขึ้น จึงได้กาหนดหลัก เกณฑ์
รับรองสิทธิผู้สูงอายุไว้ในภาพรวม และรวมถึงการได้รับบริการทางด้านสังคมและกฎหมายด้วย
3. สิท ธ ขิ องผูต้ ้องหาหรือจาเลย
สิทธิของผู้ ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญานั้น ได้ บัญญัติรั บรองอยู่ ในกฎหมายและมี การปรั บปรุงกฎหมายให้เอื้ อ
ต่อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ต้อ งหาและจ าเลย โดยสิ ท ธิ บ างประเภทเป็ น สิ ท ธิที่ ผู้ ต้อ งหาและจ าเลยมี เ ช่ น เดี ย วกั น
แต่สิท ธิบางประเภทเป็นสิ ทธิในขณะที่เป็ นผู้ต้อ งหาหรือจ าเลย เมื่อ พิจารณาประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
พบว่า มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจาเลยในการดาเนินคดีอาญา22 ดังนี้
3.1 สิทธิในการมีทนายความ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวางหลักในเรื่องสิทธิในการมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจาเลย ดังนี้
3.1.1 สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาเกี่ยวกับทนายความในชั้นจับกุม
(1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว (มาตรา 7/1 (1))
(2) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ (มาตรา 83 วรรคสอง)
3.1.2 สิทธิของผู้ต้องหาเกี่ยวกับการมีทนายความในชั้นสอบสวน
(1) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้ในชั้นสอบสวน (มาตรา 7/1 (2))
(2) คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ก่อนเริ่มถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่
ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ หรือคดีที่อัตราโทษจาคุกให้ถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและต้องการ ให้
รัฐจัดหาทนายความให้ (มาตรา 134/1)
(3) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้ (มาตรา 134/3)
(4) ในการถามคาให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความ
หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้ (มาตรา 134/4 (2))
3.1.3 สิทธิในการมีทนายความของจาเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาล
(1) จาเลยมีสิทธิแต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่ สวนมูลฟ้อง หรือพิจ ารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา (มาตรา 8 (2))
22

ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, ‘รายงานการศึกษาวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรือ่ งสิทธิผตู้ อ้ งหา จาเลยและผู้ตอ้ งโทษในคดีอาญา’
(เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2540) 148 – 165.
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(2) จาเลยมีสิทธิปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่ง จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว (มาตรา 8 (3))
(3) ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 165 ถ้าจาเลยมาศาลเมื่อใด และจาเลยไม่
มีท นายความ ก็ ให้ ศาลตั้ง ทนายความให้ (มาตรา 165/1 วรรคหนึ่ง ) หรื อก่ อ นเริ่ม พิ จารณาให้ ศาลถามจ าเลยว่า มี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ (มาตรา 173 วรรคหนึ่ง)
(4) ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุก ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 165 ถ้าจาเลยมาศาลเมื่อใด ให้ศาลถามจาเลยว่ามี
ทน ายความ หรื อ ไ ม่ ถ้ าไม่ มี และจ าเลยต้ อง การทนา ยความ ก็ ให้ ศ าลตั้ ง ทน า ยความ ให้ (มา ตรา 16 5/1
วรรคสอง) หรือก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจาเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาล
ตั้งทนายความให้ (มาตรา 173 วรรคสอง)
3.2 สิทธิในการมีล่ามในระหว่างการควบคุมหรือสอบสวน ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีสิทธิที่จะได้รับการจัดหาล่ามหรื อ
ล่ามภาษามือ (มาตรา 13)
3.3 สิท ธิที่จ ะได้รับ หลั กประกั นในเรื่ องความสามารถในการต่ อสู้ คดี ในกรณี ที่เ ชื่อว่ าผู้ ต้องหา หรื อจาเลยเป็ น
ผู้วิกลจริตและไม่ส ามารถต่อสู้ คดีได้ ผู้ต้องหาต้อ งไม่เป็ นผู้วิ กลจริ ตและมีความสามารถต่อ สู้คดีไ ด้ (มาตรา 14) กล่าวคื อ
จาเลยต้องมีสภาพจิตใจหรือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พ อที่จะต่อสู้คดีได้23
3.4 สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมหรือตรวจค้นโดยไม่มีเหตุสมควร ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไม่ถูกจับ ถูกควบคุมหรือขังหรื อ
ถูกตรวจค้น โดยไม่จาเป็นหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา 57 มาตรา 66 มาตรา 69 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80
มาตรา 91 มาตรา 104)
3.5 ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การโดยสมัครใจและจาเลยมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การในชั้นพิจารณา
การสอบถามคาให้ การผู้ต้อ งหา ให้ พนั กงานสอบสวนแจ้ งให้ ทราบก่ อนว่า ผู้ ต้อ งหามีสิ ทธิที่ จะให้ก ารหรือ ไม่
ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคาที่ผู้ต้องหาให้การดังกล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ต้องหามี
สิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคาตนได้ (มาตรา 134/4 และมาตรา 134/3) ในกรณีถาม
คาให้การผู้ต้องหา สิทธิข องผู้ต้องหาที่จะไม่ถูกพนักงานสอบสวนให้คามั่ นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังบังคั บ
หรือกระทาโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ต้องหาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น (มาตรา 135) จาเลยมี สิ ท ธิ
ที่จะให้การหรือไม่ให้การในชั้นพิจารณา โดยศาลอ่านและอธิ บายฟ้องให้จาเลยฟัง และถามว่าได้กระทาผิดจริงหรือไม่ จะ
ให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง (มาตรา 172 วรรคสอง)
3.6 สิท ธิที่จ ะได้ รับ การเยี่ย มตามสมควร ผู้ ต้องหามีสิท ธิที่ จะได้รับ การเยี่ย มหรือติ ดต่ อกับ ญาติได้ ตามสมควร
(มาตรา 7/1 (3))
3.7 สิท ธิ ที่จ ะได้ รับ การรั ก ษาพยาบาลโดยเร็ว ผู้ ต้อ งหามี สิ ทธิ ที่ จะได้ รับ การรัก ษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่ อ เกิ ด
การเจ็บป่วย (มาตรา 7/1 (4))
3.8 สิทธิที่จะได้รับการควบคุมเท่าที่จาเป็น
ผู้ต้องหาจะไม่ ถูก ใช้ วิธี ควบคุ มเกิน กว่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อป้ อ งกั นโดยมิใ ห้ผู้ ต้อ งหาหนี เท่ านั้ น (มาตรา 86) และ
จะไม่ถูกควบคุมไว้เกินกว่าจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี กับจะไม่ถูกควบคุมเกินกาหนดเวลาที่ศาลเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นตาม
พฤติการณ์ แห่งคดี กั บจะไม่ถูก ควบคุมเกิ นกาหนดเวลาที่ศาลเห็นว่ามีเหตุจาเป็น เพื่อทาการสอบสวนหรือการฟ้ องคดี แต่
ต้องไม่เกินกาหนดเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็นขั้นตอนไว้ (มาตรา 87)
23

ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา เล่ม 2 (พิมพ์ครัง้ ที่ 6, สานักพิมพ์วิญญูชน, 2563) 92.
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3.9 สิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก
สิทธิของผู้ต้องหาที่จ ะร้องขอประกั นหรือ ปล่อยชั่ วคราวและร้อ งขอให้ ศาลสั่ งปล่อยตัวที่ถูก คุมขัง โดยมิช อบด้ว ย
กฎหมาย (มาตรา 106 ถึงมาตรา 119 ทวิ และมาตรา 90)
3.10 สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา
ผู้ต้องหาจะได้รับ การแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการกระทาที่กล่าวหาว่า ผู้ต้องหาได้กระทาความผิด และ
ได้รับแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนถูกสอบสวน ซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหานี้จะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาได้กระท า
ความผิด และจะได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม จะได้รับโอกาสแก้ข้อ หาและแสดงข้อเท็จจริ ง
อันเป็นประโยชน์แก่ตน (มาตรา 134)
3.11 สิทธิที่จะไม่ได้รับการใช้กาลังที่ไม่จาเป็นในการจับกุม
ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทาการจับมีอานาจใช้
วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น (มาตรา 83 วรรคสาม)
3.12 สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมของจาเลย
จาเลยมี สิ ท ธิไ ด้รั บ การพิจ ารณาคดีด้วยความรวดเร็ ว ต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น ธรรม (มาตรา 8 (1)) และศาลจะ
ดาเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไม่เลื่อนก็ได้ ถ้าพยานไม่มาหรือมีเหตุอื่ นอันควรต้องเลื่อนการพิจารณา ก็ให้ศาล
เลื่อนคดีไปตามที่เห็นสมควร (มาตรา 179)
3.13 การพิจารณาโดยเปิดเผย การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ ทาโดยเปิดเผยต่อหน้ าจาเลย (มาตรา 172
วรรคหนึ่ง)
3.14 การพิ จ ารณาลั บ หลั งจ าเลย เมื่อ ศาลเห็ นเป็น การสมควร เพื่ อ ให้ การดาเนิ นการพิ จารณาเป็ นไปโดย
ไม่ชักช้า ศาลมีอานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจาเลยได้ (มาตรา 172 ทวิ)
4. หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับผูก้ ระทาความผิด
แนวคิดการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทาความผิด (individualization) นั้น มีสาระสาคัญ คือ
เป็นการลงโทษที่แปรผันตามตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทาความผิด และเป็นการขยายอานาจการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา
ในการลงโทษผู้กระทาความผิด โดยประเมินการกระทาความผิดว่าเกิดความรุนแรงต่อสังคมหรือพิจารณาจากปัจจัยที่เป็น
พฤติกรรมของผู้กระทาความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต24การลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทาความผิด มีแนวคิดเช่นเดียวกับ
ทฤษฎีการลงโทษที่เรียกว่าทฤษฎีอรรถประโยชน์ (utilitarian punishment theory) ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่าการลงโทษไม่
จาเป็นต้องสัมพันธ์กับความร้ายแรงของการกระทาความผิด เป็นการกาหนดโทษให้สอดคล้องกับปัจจัยของการก่อ
อาชญากรรม (criminogenic needs) ของผู้กระทาความผิด25 และผู้พิพากษาพิจารณาโทษของผู้กระทาความผิดโดย
คานึงถึงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด (rehabilitation) และการไร้ความสามารถ (incapacitation) ของผู้กระทา
ความผิด ประกอบดุลพินิจในการประเมินความเสี่ยงของผู้กระทาความผิด และวินิจฉัยสาเหตุของการกระทาความผิดได้26
24

อุทัย อาทิเวช, ทฤษฎีอาชญาวิทยากับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ห้างหุน้ ส่วนจากัด วี.เจ.พริน้ ติง้ , 2557) 146.
25
Dancig-Rosenberg, Hadar, and Netanel Dagan, ‘Retributarianism: A new individualization of
punishment’ (2019) 1 Criminal Law and Philosophy 129, 130.
26
Ibid 130.
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5. กฎหมายต่างประเทศ
5.1 สหรัฐอเมริกา
(1) กระบวนการก่อนชั้นพิจารณาคดีของศาล
กระบวนการก่อ นชั้น พิจารณาคดีข องศาลนั้น ตารวจจะต้องมีความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกับ กระบวนการชรา ( aging
process) การเปลี่ยนแปลงของประชากรและปัญหาเกี่ยวกับผู้สูง อายุ เนื่ องจากส่วนใหญ่แล้ วตารวจจะเป็ นบุคคลแรกที่
ต้องเผชิญ กับ สถานการณ์ที่ ต้อ งใช้ ความรู้ท างจิ ตวิ ทยา (psychological) การช่ วยเหลื อในเบื้ องต้น (first aid)27 และ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการอบรมเพื่อให้ตารวจมีความเข้าใจในผู้สูงอายุ
ในชั้นสอบสวน หากตารวจเห็น ว่าผู้สูงอายุที่กระทาความผิดมีลั กษณะเข้าเงื่อนไขตามที่ กาหนดก็จะดาเนินตาม
ข้อก าหนดนั้น ๆ เป็ น การเฉพาะ เช่น ตารวจจะส่ งผู้ต้องหาสูง อายุที่ สงสั ยว่ ามี ปัญ หาทางจิ ตไปยั งศู นย์ บาบัดทางจิ ต
(Mental Health Center) มากกว่า ที่ จะส่ ง ไปคุ ม ขั ง ผู้ ต้อ งหาสู ง อายุ ที่ ติด ยาก็ จ ะถู ก ส่ ง ไปยั งกระบวนการของ
ศาลยาเสพติด (Drug court) มากกว่าจะส่งไปยังการดาเนินคดีของศาลทั่วไป กรณีการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับเงิน ก็จ ะ
ให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินคืนแทนการดาเนินคดี 28 ส่วนผู้สูงอายุที่ กระทาความผิด เช่น ลักขโมยอาหารในร้าน ทาร้า ย
ร่า งกายผู้ อื่ น อาจเป็ น ผลมาจากสภาพแวดล้ อ มและบุ คคลเหล่ า นี้ ควรได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ มากกว่ า การลงโทษ
จึงมีการหันเหคดีของผู้กระทาผิดสูงอายุออกจากกระบวนการยุติธรรม 29
(2) กระบวนการในชั้นการพิจารณาคดีของศาล
ประเทศสหรัฐ อเมริกามิได้มี บทบัญญั ติที่ เกี่ยวกับผู้ ต้องหาหรือจ าเลยที่เป็ นผู้ สูงอายุไว้ โดยเฉพาะ แต่ ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา น ามาตรา 4241 แห่ง United States Code 1975 มาปรั บ ใช้ ในการพิ จารณาคดี กับ จ าเลยสู ง อายุ
โดยมาตรา 424130 บัญ ญัติเป็น หลักการไว้ว่า จ าเลยต้อ งมีสภาพจิตใจอยู่ในระดับที่สามารถจะเข้าใจถึ งลักษณะและผล
27

Clinton W. Terry III and Pamela Entzel, “Police and Elders.” in Max B. Rothman and others (eds)
Elders, crime, and the criminal justice system: Myth, perceptions, and reality in the 21st century, (Springer
Publishing, 2004) 3-4.
28
Peter C. Kratcoski and Edelbacher Maximilian (n 14) 62.
29
Peter C. Kratcoski and Edelbacher Maximilian (n 14) 62.
30
United States Code Section 4241. Determination of mental competency to stand trial to undergo
postrelease proceedings
(a) Motion To Determine Competency of Defendant.—
At any time after the commencement of a prosecution for an offense and prior to the sentencing of
the defendant, or at any time after the commencement of probation or supervised release and prior to the
completion of the sentence, the defendant or the attorney for the Government may file a motion for a
hearing to determine the mental competency of the defendant. The court shall grant the motion, or shall
order such a hearing on its own motion, if there is reasonable cause to believe that the defendant may
presently be suffering from a mental disease or defect rendering him mentally incompetent to the extent
that he is unable to understand the nature and consequences of the proceedings against him or to assist
properly in his defense.
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ของกระบวนพิจารณาที่กระทาต่อตนและสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้ คดีได้ ตัวอย่างคดี United States v.
Graves31 จาเลยอายุ 61 ปี เป็น โรคหลอดเลือ ดสมอง (stroke) ทาให้ ความสามารถในการตอบคาถามในกระบวนการ
พิจารณาบกพร่ อง ผู้ พิพากษาได้นามาตรา 4241 แห่ง United States Code 1975 มาปรับ ใช้ใ นการพิจารณาคดีกั บ
จาเลยในคดีดังกล่าว
ในเรื่องความสามารถในการดาเนิน คดีนั้น ประเทศสหรัฐอเม ริกามีม าตรฐานกลาง (Federal Constitutional
Standard for Competency to Stand Trial) ที่นามาปรับใช้กับจาเลยที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจาก
คดี ตั วอย่ า ง 2 คดี คื อ Dusky v. United States32 และ Drope v. Missouri33 ก า หนดข้ อห้ า ม โดยไ ม่ ใ ห้ มี
การพิจารณาคดีกับบุคคลที่ความสามารถทางจิตบกพร่อง (an individual who lacks mental competency) กล่าวคื อ
(1) จาเลยสามารถคิดอย่า งมีเหตุผลและเข้าใจข้อ เท็จจริงในการดาเนินคดีของตนได้ หรือไม่ และ (2) ในขณะนั้นจาเลยมี
ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะปรึกษาทนายความของตนด้วยความเข้า ใจอย่างมีเหตุผลหรือไม่34 นอกจากนี้กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของมลรัฐแคลิฟ อร์เนี ย (California) บั ญญั ติหลัก การเกี่ยวกั บความสามารถของจาเลยก่ อนมีการ
พิจารณาคดีหรือภายหลังศาลมีคาพิพากษาไว้ใน มาตรา 136735 โดยจะไม่นาจาเลยที่มีความบกพร่องทางจิต (mentally
incompetent) เข้าสู่กระบวนการพิจารณาหรือการตัดสินลงโทษ เนื่ องจากจาเลยไม่สามารถเข้าใจกระบวนการพิจารณา
คดีอาญาหรือไม่สามารถช่วยเหลือทนายความของตนในการต่อสู้คดีได้ และมาตรา 136836 ถ้าศาลสงสัยว่ าจาเลยมีความ
31

United States v. Graves, 98 F.3d 258, 261-262 (7th Cir.1996)
32
Dusky v. United States , 362 U.S. 402 (1960) (per curiam)
33
Drope v. Missouri , 420 U.S. 162 (1975)
34
Vincent J. Aprile II (n 20).
35
PENAL CODE – PEN (California, US) PART 2. OF CRIMINAL PROCEDURE Section 1367
(a) A person shall not be tried or adjudged to punishment or have their probation, mandatory
supervision, postrelease community supervision, or parole revoked while that person is mentally
incompetent.
A defendant is mentally incompetent for purposes of this chapter if, as a result of a mental health disorder
or developmental disability, the defendant is unable to understand the nature of the criminal proceedings or
to assist counsel in the conduct of a defense in a rational manner.
(b) Section 1370 applies to a person who is charged with a felony or alleged to have violated the
terms of probation for a felony or mandatory supervision and is incompetent as a result of a mental health
disorder. Section 1370.01 applies to a person who is charged with a misdemeanor or misdemeanors only, or a
violation of formal or informal probation for a misdemeanor, and the judge finds reason to believe that the
defendant has a mental health disorder, and may, as a result of the mental health disorder, be incompetent
to stand trial. Section 1370.1 applies to a person who is incompetent as a result of a developmental
disability and applies to a person who is incompetent as a result of a mental health disorder, but also has a
developmental disability. Section 1370.02 applies to a person alleged to have violated the terms of the
person’s postrelease community supervision or parole.
36
PENAL CODE – PEN (California, US) PART 2. OF CRIMINAL PROCEDURE Section 1368
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บกพร่อ งทางจิตและจาเลยไม่มี ทนาย ศาลจะตั้ งทนายให้จ าเลยก็ไ ด้ และในมลรัฐ อิลลิ นอยส์ (Illinois) มีก ฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 104-1037 กาหนดข้อสันนิ ษฐานของสมรรถภาพทางกาย กล่า วคือ จาเลยจะต้องได้รับการ
สันนิ ษฐานว่ าสภาพร่ างกายอยู่ใ นสภาวะที่ป กติใ นการดาเนิน การพิจ ารณาของศาลหรือการรั บสารภาพรวมทั้ ง การถู ก
พิพากษาลงโทษ หากจาเลยอยู่ในภาวะที่มีความผิดปกติทางกายหรือทางจิต จะทาให้จาเลยไม่สามารถเข้าใจกระบวนการ
พิจารณาหรือไม่สามารถแก้ต่างได้
สาหรับการพิจารณาการลงโทษจาเลยสูงอายุนั้น ใน Sentencing Guidelines มาตรา 5H1.1 การลงโทษกรณี ที่
จาเลยเป็ น ผู้ สู งอายุ ก าหนดให้ มี ก ารพิ จ ารณาการลงโทษโดยใช้อ ายุ เป็ นเงื่ อนไขได้38 ในมลรั ฐเท็ ก ซั ส (Texas)
มีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติเกี่ยวกับการปล่อยตัวจาเลยสูงอายุเพื่อเข้ารับการรักษาเมื่อเข้าเงื่อนไข
(a) If, during the pendency of an action and prior to judgment, or during revocation proceedings for a
violation of probation, mandatory supervision, postrelease community supervision, or parole, a doubt arises
in the mind of the judge as to the mental competence of the defendant, he or she shall state that doubt in
the record and inquire of the attorney for the defendant whether, in the opinion of the attorney, the
defendant is mentally competent. If the defendant is not represented by counsel, the court shall appoint
counsel. At the request of the defendant or his or her counsel or upon its own motion, the court shall recess
the proceedings for as long as may be reasonably necessary to permit counsel to confer with the defendant
and to form an opinion as to the mental competence of the defendant at that point in time.
(b) If counsel informs the court that he or she believes the defendant is or may be mentally
incompetent, the court shall order that the question of the defendant’s mental competence is to be
determined in a hearing which is held pursuant to Sections 1368.1 and 1369.
If counsel informs the court that he or she believes the defendant is mentally competent, the court
may nevertheless order a hearing. Any hearing shall be held in the superior court.
37
Illinois Criminal Law and Procedure 1987 (Illinois, US) 725 ILCS 5/104-10
Sec. 104-10. Presumption of Fitness; Fitness Standard.
A defendant is presumed to be fit to stand trial or to plead, and be sentenced. A defendant is unfit
if, because of his mental or physical condition, he is unable to understand the nature and purpose of the
proceedings against him or to assist in his defense.
38
UNITED STATES SENTENCING COMMISSION GUIDELINES MANUAL 2018
§5H1.1. Age (Policy Statement)
Age (including youth) may be relevant in determining whether a departure is warranted, if
considerations based on age, individually or in combination with other offender characteristics, are present to
an unusual degree and distinguish the case from the typical cases covered by the guidelines. Age may be a
reason to depart downward in a case in which the defendant is elderly and infirm and where a form of
punishment such as home confinement might be equally efficient as and less costly than incarceration.
Physical condition, which may be related to age, is addressed at §5H1.4 (Physical Condition, Including Drug or
Alcohol Dependence or Abuse; Gambling Addiction).
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ทางการแพทย์ 39 และจาเลยสู งอายุ อาจได้ รับการพิจ ารณาโทษที่น้ อยกว่า จาเลยทั่ว ไปในความผิ ดประเภทเดีย วกั น 40
การศึกษาเกี่ยวกับโทษของผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา The Federal Sentencing Guidelines และกฎหมายมลรัฐ
(state law) พิจ ารณาโทษผู้ กระท าความผิดจากปั จจัยทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ ง เช่น ประวัติการกระทาความผิด ความ
ร้ายแรงของการกระทาความผิด การกระทาความผิดในครั้งปัจจุบันหรือปัจจัยที่เป็นเหตุบรรเทาโทษ41
การที่ผู้ กระทาผิดสูง อายุ ได้ รับ การลงโทษที่ผ่ อนปรน เนื่อ งจากผู้ สูง อายุเป็ นภั ยต่ อสั งคมน้อ ยกว่า ด้วยเหตุผ ล
3 ประการ ได้แ ก่ 1) ผู้สู ง อายุมี ความน่ า จะเป็ น ที่จ ะกระท าความผิดซ้ าได้น้ อ ยกว่า ผู้ก ระท าความผิดที่ อายุน้ อ ยกว่ า
2) ผู้สูงอายุมีความเปราะบางหรือมีปัญหาสุขภาพ ที่ทาให้ผู้พิพากษาเห็นว่าเป็นผู้ไม่มคี วามสามารถ ทาให้มีความเสี่ยงต่าที่
จะกระท าอันตรายต่อสังคม และ 3) จาเลยที่เป็นผู้สู งอายุมัก จะกระทาความผิดต่อทรั พย์ที่ไม่ รุนแรง ส่ วนข้อจ ากัดความ
แตกต่างของผู้สูงอายุกั บวัยอื่น ๆ กล่าวคือ จ าเลยที่ยังหนุ่มสาวย่อ มมีสุขภาพแข็งแรง แต่ผู้สูงอายุสุ ขภาพไม่แ ข็งแรงและ
เปราะบาง จาเลยสูง อายุประมาณร้อยละ 85 มีโรคประจาตั วหลายโรค นอกจากนี้ ผู้ต้องขังสูงอายุมั กเป็นเหยื่อทางจิตใจ
ทรัพย์ ร่างกาย และทางเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ทาให้ผู้พิพากษาลดโทษให้กับผู้กระทาความผิดที่เป็นผู้สูงอายุ 42
นอกจากนี้ ผู้กระทาความผิดที่เป็ นผู้สูงอายุทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง จะได้รับ โทษที่เบาลงเมื่อเทีย บกับผู้ที่มีอ ายุน้อยกว่ า
ศาลมักตัดสินลงโทษผู้กระทาความผิดที่เป็นผู้สูงอายุต่ากว่าโทษที่ควรได้รับปกติ 43
กระบวนการในชั้น การบัง คับโทษนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกามี กฎหมายที่เรี ยกว่า “First Step Act of 2018”
(FSA) โดยที่ กฎหมายนี้มุ่งเน้นการลดประชากรในเรือ นจาในขณะที่ยั งคงรั กษาความสงบเรียบร้ อยของสังคม 44 โดยมี
โปรแกรมน าร่องให้อ านาจหน่ วยงานราชทัณฑ์ (The Bureau of Prisons: BOP) ในการก าหนดให้ผู้ ต้องขังที่มี อายุอย่า ง
น้อย 60 ปี และเป็น ผู้ต้องขั งที่ป่วยโดยการเปลี่ยนโทษจาคุก เป็นการกักขังอยู่ที่บ้านแทน ตามที่บัญญั ติไว้ในมาตรา 603
(a) ประกอบ United States Code (Title 34. CRIME CONTROL AND LAW ENFORCEMENT) มาตรา 60541
(Federal prisoner reentry initiative)45
39

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (Texas)
Art. 42A.561. MEDICAL RELEASE.
(a) If a defendant is convicted of a state jail felony and the sentence is executed, the judge
sentencing the defendant may release the defendant to a medical care facility or medical treatment program
if the Texas Correctional Office on Offenders with Medical or Mental Impairments:
(1) identifies the defendant as:
(A) being a person who is elderly or terminally ill or a person with a physical disability;
40
Anita N. Blowers and Jill K. Doerner, ‘Sentencing outcomes of the older prison population: an
exploration of the age leniency argument’ (2013) 1 Journal of Crime and Justice 3, 3.
41
Morrow J. Weston, Vickovic G. Samuel, and Fradella F. Henry (n 6) 1.
42
Morrow J. Weston, Vickovic G. Samuel, and Fradella F. Henry (n 6) 4-5.
43
Smith MS, Schriver JL, ‘Judges’ sentencing decisions with older offenders’ (2018) 2 Psychology,
Crime & Law 1, 1-3.
44
The First Step Act of 2018: Overview, Congressional Research Service, 2019.
45
Section 603 (a) of the FSA reauthorized and modified the pilot program conducted under the
Second Chance Act, 34 U.S.C. § 60541, as follows:

449

Graduate Law Journal Volume 14 No. 3 July – September 2021

5.2 ญี่ปุ่น
(1) กระบวนการก่อนชั้นพิจารณาคดีของศาล
ประเทศญี่ ปุ่นก าหนดการกระทาที่ เป็น ความผิดเล็กน้ อย ( minor offenses) ตารวจจะไม่ นามาสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา46 ในส่วนของการฟ้องคดีของพนักงานอัยการนั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code
of Criminal Procedure) มาตรา 24847 ก าหนดองค์ ประกอบที่ พ นั ก งาน อั ย การจ ะต้ องน าม าพิ จารณา ใน
การชะลอการฟ้องได้ คือ บุคลิกลักษณะ อายุ และสภาพแวดล้อมของผู้กระทาความผิด ความร้ายแรงของการกระทา และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ภายหลังการกระทาความผิด พนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจในการชะลอการฟ้องกรณีที่เป็นผู้ต้องหา
สูงอายุ เพราะนโยบายทางอาญาในประเทศญี่ปุ่น ถือว่าผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะไปกระทาผิดซ้าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวัย
อื่น48
(2) กระบวนการในชั้นการพิจารณาคดีของศาล
ในประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา (Code of Criminal Procedure) มาตรา 3749 วางหลัก กรณี
จาเลยไม่มีทนายความ ให้ศาลตั้งทนายความให้จาเลย เมื่อจาเลยมีอายุมากกว่า 70 ปี จาเลยไม่สามารถได้ยินหรือพูด หรือ
United States Code (Title 34. CRIME CONTROL AND LAW ENFORCEMENT) Section 60541
(g) Elderly and family reunification for certain nonviolent offenders pilot program
(1) Program authorized
(B) Placement in home detention
In carrying out a pilot program as described in subparagraph (A), the Attorney General may
release some or all eligible elderly offenders and eligible terminally ill offenders from Bureau of Prisons
facilities to home detention, upon written request from either the Bureau of Prisons or an eligible elderly
offender or eligible terminally ill offender.
46
‘White paper on crime 2008 Part 7 The Circumstances and Attributes of Elderly Offenders and Their
Treatment’ <http://hakusyo1.moj.go.jp/en/57/nfm/n_57_2_7_2_2_2.html> accessed 7 March 2020.
47
Code of Criminal Procedure Article 248
Where prosecution is deemed unnecessary owing to the character, age, and environment of the
offender, the gravity of the offense, and the circumstances or situation after the offense, prosecution need
not be instituted.
48
United Nations Asia and Far East Institute for the prevention of crime and the treatment of
offenders, ‘Criminal Justice in Japan 2019
edition’<https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/CJSJ_2019/00CJSJ_2019.pdf> accessed
7 March 2020.
49
Code of Criminal Procedure (Part I and Part II) Article 37 The court may appoint defense counsel
ex-officio if there is no defense counsel for the accused when:
(i) the accused is a minor;
(ii) the accused is over seventy years of age;
(iii) the accused is unable to hear or speak;
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มีความน่ าเชื่ อว่ าจ าเลยวิ กลจริ ตหรือ ความสามารถบกพร่ อง ผู้ก ระท าความผิดร้า ยแรง (serious offences) จะเข้ าสู่
กระบวนพิจารณาของระบบศาล saiban’in หรือระบบลูกขุนผสม (Quasi-Jury system) สาหรับจาเลยที่เป็นผู้สูงอายุนั้ น
ศาลพิจ ารณาลงโทษจ าเลยสู งอายุใ ห้น้ อยลงกว่ าปกติ ได้ 50 ในระหว่ างการพิจ ารณาคดี ของศาลนั้ น พนั กงานอัย การ
สามารถให้ความช่วยเหลือจาเลยได้ด้วย และประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) มาตรา 3951 บัญญัติหลักการกรณี ที่
การกระท าความผิ ดด้วยเหตุ วิกลจริตจะไม่ถูกลงโทษ และการกระทาความผิดในขณะที่หย่อ นความสามารถจะได้รับโทษ
ลดลง
6. วิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศในการดาเนินคดีอาญาผูส้ งู อายุ
จากการเปรียบเทียบกฎหมายที่ ใช้ในการดาเนิน คดีอาญาผู้สูงอายุของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่ น
พบว่า ในชั้นก่ อนการพิจารณาคดีของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นมี เจตนารมณ์ห รือวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึ ง
กัน กล่าวคือ การมุ่งแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาความผิดที่เป็นผู้สูงอายุ โดยใช้การหั นเหคดีอาญาตั้ง แต่ชั้นตารวจ ประเทศญี่ปุ่นมี
กฎหมายที่ให้อานาจพนักงานอั ยการในการใช้ดุลพินิจในการชะลอการฟ้อง คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Code of Criminal Procedure) มาตรา 248 กาหนดองค์ประกอบที่พนักงานอัยการจะต้องนามาพิจารณาในการชะลอ
การฟ้องได้ รวมถึงอายุ และพนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจในการชะลอการฟ้องกรณี ที่เป็นผู้ต้องหาสูงอายุ
สาหรั บมาตรการทางกฎหมายที่แ ต่ล ะประเทศใช้ ในชั้ นการพิ จารณาคดี นั้น พบว่า ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
จะคานึงถึง ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกดาเนินคดี กล่าวคือ นามาตรา 4241 แห่ง United States Code
1975 คือ จาเลยต้องมีสภาพจิ ตใจอยู่ในระดับ ที่สามารถจะเข้าใจถึงลักษณะและผลของกระบวนพิจารณาที่กระทาต่อตน
และสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี มาปรับใช้ ในการพิจารณากับคดีที่ จาเลยเป็น ผู้สูงอายุ และมีมาตรฐาน
ก ล า ง ( Federal Constitutional Standard for Competency to Stand Trial) ที่ น า ข้ อ ห้ า ม ไ ม่ ใ ห้
มีการพิจารณาคดีกับบุคคลที่ความสามารถทางจิตบกพร่อง มาปรับใช้กับจาเลยที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้ น
จากคดี ตัว อย่ า ง 2 คดี คื อ Dusky v. United States และ Drope v. Missouri น อกจากนี้ มลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย
(California) บัญญัติหลักการเกี่ยวกับความสามารถของจาเลยก่อนมีการพิจารณาคดีหรือภายหลังศาลมีคาพิพากษา และ
มลรัฐอิลลิน อยส์ (Illinois) มีก ฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา ก าหนดข้อสั นนิษฐานของสมรรถภาพทางกายที่มีลักษณะ
เดียวกัน
ในประเทศญี่ปุ่น หากจ าเลยมีอายุมากกว่า 70 ปีหรือจาเลยไม่สามารถได้ยินหรือพูดหรือ มีความน่าเชื่อว่าจาเลย
วิกลจริตหรือความสามารถบกพร่อง และหากจาเลยไม่มีท นายความ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code
of Criminal Procedure) มาตรา 37 วางหลั กให้ ศาลตั้งทนายความให้ จาเลย ซึ่ งกฎหมายในประเทศญี่ปุ่ นอาจจะไม่
(iv) there is the possibility that the accused is insane or has diminished capacity;
(v) it is deemed necessary for other reasons.
50
Stacey Steele (n 11) 238.
51
Penal Code (Chapter VII Unpunishable Acts and Reduction or Remission of Punishment)
Article 39
(1) An act of insanity is not punishable.
(2) An act of diminished capacity shall lead to the punishment being reduced.
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เคร่ง ครัดกั บความสามารถของจาเลยเท่ ากับ ประเทศสหรัฐ อเมริ กา เพียงแต่กาหนดว่าหากจาเลยอยู่ในกลุ่ม บุคคลกลุ่ ม
เปราะบางดัง กล่า ว ศาลจะต้องตั้งทนายความให้ จาเลย ซึ่งคล้ายกับกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญาของประเทศไทย
กล่าวคือ ในคดีที่มี อัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดี ที่จาเลยมีอายุไม่ เกินสิบ แปดปี ในวันที่ถูก ฟ้องต่อศาล ในการไต่ สวน
มูลฟ้ องตามมาตรา 165 ถ้าจาเลยมาศาลเมื่อ ใด และจาเลยไม่มีท นายความ ก็ให้ ศาลตั้ งทนายความให้ซึ่งเป็นหลัก ใน
มาตรา 165/1 วรรคหนึ่ง หรือก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ตามมาตรา 173 วรรคหนึ่ง
ส่ว นการพิ จ ารณาการกาหนดโทษนั้ น ประเทศสหรั ฐอเมริก ามี Sentencing Guidelines มาตรา 5H1.1
กาหนดให้ มีการพิจารณาการลงโทษโดยใช้อายุเป็น เงื่อนไขได้ ในมลรัฐ เทกซัส (Texas) มี กฎหมายที่บัญญัติเ กี่ยวกับการ
ปล่อยตัวจาเลยสูงอายุเพื่ อเข้ารับการรักษาเมื่อเข้ าเงื่อนไขทางการแพทย์ และจาเลยสูงอายุอ าจได้รับการพิจ ารณาโทษที่
น้อยกว่าจาเลยทั่วไป ในความผิ ดประเภทเดียวกัน ส่วนประเทศญี่ปุ่นศาลพิจารณาลงโทษจาเลยสูงอายุให้น้อยลงกว่าปกติ
ได้ ในขณะที่ ประเทศไทยมีข้อพิจารณาเรื่องอายุ สาหรับการกาหนดโทษเช่นเดียวกัน ตามที่บัญญั ติไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 30/1 และมาตรา 56 รวมทั้งการกาหนดอายุข องนักโทษสูงอายุที่เข้าเงื่อนไขให้สามารถพัก การลงโทษหรื อ
ได้รับการอภัยโทษได้
จะเห็นได้ว่าการใช้ กฎหมายในการดาเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่เป็นผู้ สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีสาระสาคัญที่แตกต่างกันไป เครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละประเทศอาจมีความ
แตกต่ างกัน ตามแต่ บริ บทของแต่ ละประเทศ ในประเทศไทยนั้ น แม้ ว่า จะมีป ระกาศกระทรวงยุ ติธ รรม เรื่ อง การให้
คาแนะน า ปรึก ษา และดาเนิน การในส่วนที่เกี่ ยวข้องในทางคดีส าหรับผู้ สูง อายุ พ.ศ. 2556 ที่ กาหนดแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านกฎหมาย และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น แต่เป็นหลักการที่เขียนไว้อย่างกว้าง ไม่ได้
มุ่งเน้นที่กระบวนการในการดาเนินคดี รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืออาจจะไม่ได้มี
ความเข้าใจลักษณะพิเศษของผู้สูงอายุที่อาจจะมีความเฉพาะเจาะจง จึงควรมีการศึกษาหลักการทางกฎหมายที่ควรนามา
ปรับใช้กับผู้ต้องหาหรือจาเลยผู้สูงอายุเป็นพิเศษต่อไป
บทสรุปและข ้อเสนอแนะ
การกระท าความผิดของผู้สู งอายุ นั้ น อาจเกิ ดได้จ ากหลายสาเหตุ ทั้ง สาเหตุ ทางร่า งกาย จิ ตใจ หรือ สัง คม
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เชื่ อมโยงและสัมพันธ์กั นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ และอาจจะเป็นต้ นเหตุที่ทาให้ผู้สูงอายุกระทาความผิดได้
เมื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่ใช้ในกรณีที่ผู้ต้อ งหาหรือจ าเลยเป็นผู้ สูงอายุนั้น พบว่า แม้ ส่วนใหญ่จ ะ
ไม่ได้มีบทบัญญัติของผู้สูงอายุไว้โดยเฉพาะ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลเปราะบาง เป็นผู้มีความบกพร่องทาง
กายหรือบางกรณีมีความบกพร่องทางจิต ในต่างประเทศจึงน ากฎหมายที่ใช้กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะข้างต้นมาปรับใช้กั บ
ผู้สูงอายุด้วย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจในการนากฎหมายมาปรับใช้กับผู้ต้องหาหรื อจาเลยที่เป็ นผู้สูงอายุเป็นพิเศษ คือ การ
หันเหคดีอาญาหรือการชะลอการฟ้องคดี การจัดหาทนายความ และการพิจารณาโทษและกาหนดโทษ
อย่างไรก็ดี แม้ว่ าประเทศไทยจะมิได้มีกฎหมายที่บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุในการดาเนิ นคดีอาญาไว้เป็ น
การเฉพาะ แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 วรรคสาม วางหลักในการจัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัด
ให้ถ าม ตอบ หรื อสื่ อความหมายโดยวิ ธีอื่ นที่ เห็น สมควร กรณี ที่ ผู้ต้องหาหรือ จาเลยไม่ สามารถพูดหรื อได้ ยิน หรือ ไม่
สามารถสื่อความหมายได้ และในมาตรา 14 วางหลัก กรณีผู้ ต้องหาหรือจาเลยที่เป็ นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่ อ สู้คดีได้
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รวมทั้งมาตรา 110 วรรคสาม วางหลั กให้ประธานศาลฎี กาออกข้ อบังคับ วางหลักเกณฑ์ วิธี การและเงื่อนไขเกี่ ยวกับการ
เรีย กประกัน หรื อหลัก ประกัน ประธานศาลฎี กาจึง ออกข้ อบั งคั บของประธานศาลฎี กาว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิ ธีก ารและ
เงื่อนไขเกี่ ยวกับการเรียกประกันหรือ หลักประกันในการปล่อยชั่ว คราวผู้ต้องหาหรือ จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ซึ่งใน
ข้อ 852 ของข้อบังคับฯ ดังกล่าวกาหนดหลักเกณฑ์ที่คานึงถึงผู้สูงอายุไว้ด้วย จึงเห็นได้ว่า แม้ประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายที่
บัญ ญั ติเ กี่ย วกับ การดาเนิ นคดีผู้ สู งอายุ ไว้ โดยเฉพาะ แต่ ก็ยั งมี ร ากฐานในการบั ญ ญั ติก ฎหมายเพื่ อ ใช้ กับ บุ คคลกลุ่ ม
เปราะบางดังกล่า วข้างต้น และเมื่อ บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในต่างประเทศมีก ารนาข้อกฎหมายที่ใช้กับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทั้ งทางกายและทางจิต รวมทั้ง กลุ่มคนเปราะบางมาปรับใช้กั บผู้สูงอายุ ในขณะที่ประเทศไทยใช้มาตรการ
ทางกฎหมายกับ ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ เป็นผู้ สูงอายุเช่น เดีย วกับบุ คคลทั่วไป มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยใน
ปัจจุ บันจึ งยัง ไม่ตอบสนองต่ อสภาวการณ์ ของสังคมที่เ ปลี่ย นแปลงไป จึง ควรมีการบัญ ญัติกฎหมายหรือ มาตรการทาง
กฎหมายที่สามารถนามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างสูงที่สุดต่อไป
กรณีผตู้ ้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้สูงอายุ
นั้น รัฐ ควรจั ดหาทนายความให้ ทั นที ตั้ง แต่ ในชั้น สอบสวนโดยไม่ ใช้ เงื่อ นไขคดี ที่มี โทษประหารชีวิ ต จะเป็น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินคดีอาญากับผู้ สูงอายุและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้ งนี้ หากผู้ต้องหาหรือจาเลยประสงค์จ ะ
จัดหาทนายความด้วยตนเองอาจเป็นข้อยกเว้นได้ หรือการให้ พนักงานอัยการมีดุลพินิจในการสั่งชะลอการฟ้องคดีได้ในคดี
ที่เป็นการกระทาความผิดเล็กน้อย รวมทั้งศาลอาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาโทษและกาหนดโทษผู้กระทาความผิดโดยใช้
หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทาความผิดเพื่อให้การลงโทษผู้ สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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ข้อบัง คับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธ ีการและเงือ่ นไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกั น ในการ
ปล่อยชั่วคราวผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ในกรณีผตู้ อ้ งหาหรือจาเลยเป็นหญิงมีครรภ์หรือมีบตุ รอายุไ ม่ เกิ น
3 ปีอยู่ในความดูแล หรือเป็นผู้เจ็บป่วยซึ่งถ้าต้องขัง จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือเป็นผู้พิการหรือสู ง อายุ ซึ่ ง โดย
สภาพร่างกายหรือจิตใจอาจจะเกิดความทุกข์ยากลาบากเกินกว่าปกติในระหว่างต้องขัง ให้ศาลใช้ดลุ พินจิ อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
โดยไม่ตอ้ งมีประกันหรือกาหนดวงเงินประกันให้ตา่ กว่าเกณฑ์ปกติ
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