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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ตั้งแตไดทําการศึกษา จนกระทั่งสําเร็จเปนรูปเลมดังที่
ปรากฏ  ผูเขียนไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ที่รับเปนอาจารย
ที่ปรึกษา พรอมทั้งใหคําแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้มาโดยตลอด ไมวาจะเปนแนวคิด 
หลักการและทฤษฎีในการศึกษา ทําใหผูเขียนเห็นแนวทางในการศึกษาและมองปญหาที่จะ
คนควาวิจัยไดครบถวนมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ที่กรุณารับเปน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําในเชิงวิชาการที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ตลอดจน
ชี้แนะและใหขอสังเกตตางๆ ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย 
ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และพลตํารวจตรีชาญ วัฒนธรรม  ที่กรุณารับเปนกรรมการวิทยานิพนธ 
ตลอดจนใหคําแนะนําและความรูเพิ่มเติมในการจัดทําวิทยานิพนธ 
 นอกจากนี้ผูเขียนตองขอขอบพระคุณ คุณแม ปา นาไฝ นานุชและครอบครัว นองฟา 
รวมทั้งพี่เกง ที่ใหการสนับสนุนและคอยเปนกําลังใจใหผูเขียนในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ
ไดดวยดี โดยเฉพาะคุณแมและพี่เกงที่เปนหวงเปนใยและคอยไตถามถึงความคืบหนาในการศึกษา
พรอมกับใหกําลังใจตอผูเขียนตลอดมาจนกระทั่งจบการศึกษา และขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน 
ที่คอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูเขียนเสมอมา 
 ประโยชนใดๆ ที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอกราบเปนกตเวทิตาคุณแกบิดา 
มารดา คณาจารย รวมไปถึงทุกทานที่มีพระคุณและไมตรีจิตแกผูเขียน สวนความบกพรองไมสมบูรณใด
ของวิทยานิพนธ  ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ (1) ศึกษาถึงหลักกฎหมาย รวมถึงขอบเขตและ
ปญหาที่เกิดจากการการนําตัวผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน ที่มีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของผูถูกกลาวหา ในการศึกษาปญหา ทําโดยการศึกษาวิธีวิจัยเอกสารจากตํารา 
บทความ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม คําส่ังของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ หรือคําพิพากษาของศาล (2) เพื่อศึกษาถึงหลักการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหากับสิทธิ 
การรับรูขาวสารของประชาชนใหเกิดความสมดุล และ (3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพฒันากฎหมาย
เพื่อเปนหลักเกณฑและวิธีการใหเจาพนักงานไดปฏิบัติอยางถูกตอง ตรวจสอบได ไมกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของผูถูกกลาวหาโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายและขอบังคับของตางประเทศ  
 ผลการศึกษา  สรุปไดดังนี้  
 การดําเนินกระบวนการนําตัวผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนของ
ตางประเทศ ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) จะใหความสําคัญ
อยางมากแกการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งเจาพนักงานที่กระทําไปโดยสุจริตการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานที่จะไปลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตองมี “ความสมดุล
ระหวางการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหากับการสิทธิการรับรูขาวคดีอาญาของประชาชน” ที่จะทําให
เจาพนักงานมีอํานาจในการนําตัวผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน  ซ่ึงจะมีรายละเอียด
ที่ชัดเจนในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ   
 สําหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดมีการบัญญัติหลักเกณฑ
หรือเงื่อนไขของการนําตัวผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนไว ทําใหการแถลงขาว
สวนใหญขึ้นอยูกับการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ และมีการนําวิธีการอื่นมาใชโดย
ไมมีกฎหมายรับรอง ทําใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูถูกกลาวหา   
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 เพื่อใหการนําตัวผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนมีมาตรการในการ
ควบคุมการใหสิทธิการรับรูขาวสารคดีอาญาของประชาชนกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเกิดความสมดุล  ควรดําเนินการดังนี้ (1) ในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในชั้นสอบสวน  
ควรหามนําตัวผูตองหามาแถลงขาวตอส่ือมวลชน  รวมทั้งไมควรปดปายชื่อไวที่ดานหนาของผูตองหา  
(2) หากมีความจําเปนตองลงภาพถายผูตองหาเพื่อประโยชนในการสอบสวนและดําเนินคดีใหพิจารณา
เปนเรื่องๆ ไปวาเปนประโยชนสาธารณะหรือไม (3) การใหสัมภาษณหรือใหขาวแกส่ือมวลชนใน
ลักษณะเปนการยืนยันความผิดของผูตองหานั้น  ตองกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติใหชัดเจนวาสามารถ
ทําไดมากนอยขนาดไหน (4) จัดใหมีระบบตรวจสอบเพื่อเปนหลักประกันกับผูตองหาวาจะไดรับ
การปฏิบัติจากผูใชอํานาจโดยเที่ยงธรรม 
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is study on the rule of law including the questions of law 
and their extent arisen from police press conference involving alleged the crime accused to mass 
media in Thailand by the ways affecting offender rights and liberties. The study of the problems 
in police press conference involving alleged the crime accused to mass media is made by using 
the method of research study in documents from textbooks, articles, the rules of government 
office, rules of Royal Thai police station or the judgment of Court in order (2) to study on the 
ways leading to a balance between the equal protection of law in regard to offender rights and 
rights to know criminal news of the people and (3) to study, by comparing with the law and rules 
of foreign countries, on the ways leading possible amendment to the laws as to give the police 
press conference involving alleged the crime accused to mass media a set of practicable and 
verifiable rules and regulations providing none of offender rights and liberties any undesirable 
effects.                 
 The findings could be concluded as the following.  
 The police press conference involving alleged the crime accused to mass media 
procedures of foreign countries in accordance with either the provisions of their own constitution 
or the rule of law had strongly emphasized a great importance on the protection of personal rights 
and liberties including the criminal investigation officials who performed the act of law bona fide.  
All actions of the criminal investigation officials possible to be claimed as tortuous acts and 
violations of personal rights and liberties shall be “A balance between the equal protection of law 
in regard to offender rights and rights to know criminal news of the people” that placed such 
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officials in authority to police press conference involving alleged the crime accused to mass media 
in Thailand. These shall be submitted in writing as the law or rule of law that the clear details. 
 For Thailand, the Criminal Procedure Code without its rules or procedures of police 
press conference involving alleged the crime accused to mass media in Thailand. This had induced 
most of police press conference involving alleged the crime accused to mass media to be under 
the discretion of the criminal officials, and sometimes some special procedures isn’t normally had 
been brought in use without any legal ground.  Of course, this had affected offender rights and liberties.     
   To set up a balance of measures to control the enforcement of the law and the protection 
of accused rights and liberties in conducting investigations possible, the following procedures 
should be adopted: (1) In releasing personal information about the suspect, the suspect should not 
expose to any media or press conference (2) In the case of pictures of the suspect needed to be 
shown for investigative reasons, it should be decided whether or not it will be useful for the public 
(3) If giving an interview or information to the media  concerning the extent of the suspect's guilt, it 
should be clearly stated how much can be done (4) Establish approval system to ensure the suspect 
will receive equal fairness from the person in power. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ระบบกฎหมายพิจารณาความอาญาที่ดีจะตองมีลักษณะเสรีนิยม ประชาธิปไตยและเพื่อ
สังคมอีก ทั้งมีความสมดุลระหวางสิทธิการรับรูขาวสารอาชญากรรมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
กับมาตรการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาในปจจุบันไดใหความ 
สําคัญกับผูถูกกลาวหามากขึ้น โดยถือวาบุคคลดังกลาวไมไดเปนเพียงผูถูกดําเนินคดีเทานั้น หากแตเปน 
ผูทรงสิทธิและหนาที่ในการดําเนินคดีดวยและกฎหมายยังใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลดังกลาว
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิดเปนกฎหมายวาดวยความผิด  ดังนั้น
การปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาในคดีอาญาจึงตองคํานึงถึงมาตรการคุมครองสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิ
มนุษยชนของผูนั้นดวย1  
 ทางปฏิบัติพบวาในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูถูกกลาวหาโดย
เจาหนาที่ตํารวจในกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนใหเห็นเปนประจําทางหนาหนังสือพิมพหรือ
โทรทัศนไดแกการนําผูถูกกลาวหามาแถลงขาวตอส่ือมวลชนโดยบางครั้งทําปายช่ือไวที่ดานหนา   
ผูถูกกลาวหา หรือในบางกรณี ถึงกับนําปายที่มีถอยคําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงไวที่
ดานหนาผูถูกกลาวหา รวมถึงใหสัมภาษณกับผูส่ือขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา 
เปนตน ซ่ึงปจจัยที่มีสวนใหเจาหนาที่ตํารวจในกระบวนการยุติธรรมกระทําการอันมีลักษณะละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเปนการประจานผูถูกกลาวหาขางตน สวนหนึ่งเกิดจากความลาชาของกระบวน 
การยุติธรรม กลาวคือ เมื่อเกิดอาชญากรรม คนในสังคมยอมมีความเคียดแคนและเรียกรองใหมีการ
นําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษโดยเร็ว แตระบบการดําเนินคดีอาญาของไทยตองใชเวลานานเกิน
สําหรับการหาตัวผูกระทําผิดที่แทจริงมาลงโทษและลงโทษอยางมีประสิทธิภาพจึงทําใหคนใน
สังคมอยากหาใครสักคนมารับผิด2 รวมทั้งความลาชาของกระบวนการยุติธรรมอาจสงผลใหผูที่คิด
จะกระทําผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมาย รวมทั้งประชาชนอาจไมพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
                                                 
 1  ณรงค  ใจหาญ และคณะ.  (2540).  สิทธิของผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา (รายงาน
การศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ).  หนา 11.  

2  สถาบันกฎหมายอาญา.  (2540, มิถุนายน).  “รายงานการเสวนา เรื่อง สื่อมวลชนกับกระบวนการ
ยุติธรรม : บทบาทในการตรวจสอบและผลกระทบตอสิทธิของประชาชน.”  บทบัณฑิตย, 53, 2.  หนา 137.   
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ตํารวจ ดังนั้นเพื่อปราบปรามผูที่คิดจะกระทําผิดและเพื่อตอบสนองความพอใจของสังคมเจาหนาที่
ตํารวจในกระบวนการยุติธรรมจึงนําผูถูกกลาวหาออกมาแถลงขาวซึ่งเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในลักษณะตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน 
 การปฏิบัติดังกลาวมีขอควรพิจารณาวามีความเหมาะสมหรือไม แมจะมีสวนดีในแง
ของการรับรูขอมูลขาวสารของสาธารณชน แตก็มีผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลและการกลับเขาสู
สังคมของผูถูกกลาวหา ตลอดจนกระทบตอความสงบสุขของสังคมไทยสวนรวมได ซ่ึงหากพิจารณา
ใหดีจะพบวาประเทศไทยมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่
จะไมถูกกระทําโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนไวแลว เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
(พ.ศ. 2550) สวนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 39 บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงบุคคลใดไดกระทํา
ความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
คุมครองสิทธิในชื่อเสียงของบุคคล ไดแก ความรับผิดฐานหมิ่นประมาท เปนตน  แตในทางปฏิบัติ
มิไดมีการนําบทบัญญัติเหลานั้นมาใชเพื่อคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาอยางจริงจัง 
 จะเห็นไดวา มักจะมีส่ือตางๆ นําเสนอภาพขาวผลการจับกุมผูตองหาในคดีอาญาอยูเสมอ 
ทั้งที่มีคําสั่งจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ3 ควบคุมการวิธีการนําผูถูกกลาวหาออกมาแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชน โดยใหถือความสมัครใจของผูถูกกลาวหาเปนหลักก็ตาม แตยังคงปรากฏวามีการนําเสนอ
ภาพขาวแถลงผลการจับกุมผูตองหาอยูเนืองๆ และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงในแงของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น และจากการเผยแพรภาพขาวยอมทําใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการ
ยุติธรรมอยางกวางขวาง ถาหากมองในมิติของผูถูกกลาวหา การนําเสนอขาวอาจทําใหผูถูกกลาวหา
นั้นเสียชื่อเสียง ทั้งที่ศาลยังไมไดตัดสินวาผูถูกกลาวหานั้นเปนผูกระทําความผิด ดังนั้นผลสุดทาย
หากศาลยกฟองเนื่องจากไมใชผูตองหาที่แทจริง ยอมไมสามารถไปลบลางภาพการแถลงขาวที่ทํา
ใหทุกคนเชื่อไปแลวนั้นลงได ทําใหภาพของผูถูกกลาวหาไมสามารถกลับคืนดีเหมือนเดิมและจะทาํ
ใหเปนตราบาปติดตัวเขาตลอดไป นอกจากนี้ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา และญาติพี่นอง  
ซ่ึงอาจไดรับความอับอายขายหนาเสมือนวาบุคคลเหลานั้นเปนผูตองโทษเสียเอง ทั้งที่มิไดมีสวน
เกี่ยวของในการกระทําความผิดแตอยางใด 

                                                 
 3  หนังสือกรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ที่ 465/2550 วันที่ 15 สิงหาคม 2550, ขอ 2.3 อางถึง
การหามอนุญาตหรือจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงถายภาพ สัมภาษณ หรือใหขาวของ 
  2.3.1 ผูตองหา ในระหวางการควบคุมตัวของตํารวจทั้งภายในและภายนอกที่ทําการหรือสถานีตํารวจ 
เวนแตพนักงานสอบสวนดําเนินการเพื่อเปนประโยชนแหงคดี หรือไดรับความยินยอมจากผูตองหา. 
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 วิธีปฏิบัติในการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนมักจะละเมิด
สิทธิของผูถูกกลาวหาในลักษณะประจาน ซ่ึงมีกฎหมายหามเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจตาม
กฎหมายดังกลาว เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจเจาพนักงานสอบสวนใหสามารถกระทําได
การนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอสื่อมวลชนจึงจะชอบดวยกฎหมาย แตเมื่อพิจารณา
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว ไมชัดเจนวามีกฎหมายใหอํานาจพนักงานสอบสวน
สามารถนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนได นอกจากคําสั่งของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่ระบุใหสามารถกระทําได โดยคําส่ังดังกลาวถือเปนประกาศที่ใชเปนเพยีงแนวทาง
ปฏิบัติเทานั้น  เชนนี้จะถือวาผูกระทํามีอํานาจตามกฎหมายไดหรือไม 
 ดวยเหตุผลขางตน ผูเขียนมีความสนใจที่จะศึกษาคนควา หาขอบเขตของการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
ประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวคดีอาญาเพื่อปองกันปราบปรามและตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐกับสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมของเจาหนาที่รัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหา และชี้ใหเห็นถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงที่มาแหลงสิทธิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ
ที่ใหการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะถูกนําตัวออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน โดยที่จะ
ไมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่ตํารวจ โดยพิจารณาในดานตัวบทกฎหมายและแนวปฏิบัติ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงกฎ คําส่ัง ระเบียบขอบังคับ และกฎหมายของไทยที่ใชเกี่ยวกับการนําผูถูก
กลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนวามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะคุมครองสิทธิของ   
ผูถูก กลาวหาหรือไม 
 1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายของไทยใหมีแนวทางที่เหมาะสมใน
การนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนของเจาหนาที่ตํารวจชั้นสอบสวนใน
กระบวนการยุติธรรม 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 การที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทําผิดตอส่ือมวลชน โดยเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา และในบางกรณียังมีการ
กระทําในลักษณะเปนการประจานผูถูกกลาวหาตอส่ือมวลชน การดําเนินการของเจาหนาที่ตํารวจ
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ช้ันสอบสวนนั้นนอกจากจะเปนการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนของผูถูกกลาวหา และเปนการฝาฝน
การที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลยืนยันวา
บุคคลนั้นกระทําความผิดจริงแลว การแถลงขาวที่ยืนยันความผิดผูถูกกลาวหา อาจมีผลตอดุลพินิจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษา ที่บริโภคขาวสาร ที่อาจมีอคติตอตัวผูถูกกลาวหา ปญหา
ดังกลาวเปนเหตุมาจากการไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออก
แถลงขาวตอส่ือมวลชนที่มีสภาพบังคับอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางใหมีการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 จะศึกษาถึงกฎหมาย กฎ คําสั่ง ระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมเกี่ยวกับการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน โดยเฉพาะอยางปญหา
การกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏใหเห็นเปนประจําทางหนาหนังสือพิมพหรือ
โทรทัศนในประเทศไทย 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารตางๆ ไดแก หนังสือตํารากฎหมายจากทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ ผลงานหรือโครงการศึกษาวิจัยเร่ืองสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา บทความ 
รวมทั้งระเบียบปฏิบัติราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของและเอกสารอื่นๆ แลวนําขอมูลทั้งหมดมา
ศึกษาอยางเปนระบบเพื่อเปนแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนที่มีในปจจุบัน 
เพื่อใหบังคับใชกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการนําผูถูกกลาวหาใน
คดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงลักษณะและวิธีการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชนของเจาหนาที่ตํารวจ   
 1.6.2 ทําใหทราบถึงกฎ คําสั่ง ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันที่จะ
นํามาใชในการปองกันความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญา
ออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน   
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 1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรคและขอจํากัดของกฎ คําส่ัง ระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ของประเทศไทยที่บังคับใชและจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการนําผูถูกกลาวหาใน
คดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 1.6.4 เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใชในปจจุบัน        
เพื่อนํามาจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชน   
 DPU



 
บทที่ 2 

แนวคิดการรับรูขาวสารของประชาชนกับการคุมครองสทิธิ 
ของผูถูกกลาวหาคดอีาญาในชั้นสอบสวน 

 
ปจจุบัน การใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญาโดยเจาหนาที่ของรัฐ ในบางครั้งก็เทากับเปนการ

สนับสนุนหรือยั่วยุใหสาธารณชนเกิดความมีอคติและไมเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดีตอผูถูก
กลาวหาโดยอาศัยส่ือมวลชนเปนเครื่องมือ เชน การใหขาวและความเห็นยืนยันความผิดของผูตองหา
ดวยความมีอคติลําเอียง หรือการใหขาวเปดเผยถึงรายละเอียดของพยานหลักฐานที่บงชี้ยืนยันวา
ผูตองหานั้นเปนผูกระทําความผิดจริงๆ ทั้งที่ศาลยังมิไดมีคําพิพากษา ดังนั้นการใหขาวเกี่ยวกับ
คดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐนี้เมื่อประกอบกับการเสนอขาวคดีอาญาของสื่อมวลชน ลวนมีสวน
สําคัญที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิตางๆ ของผูถูกกลาวหาและความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดีได
ทั้งสิ้น  ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาทางดานประชาชนแลว ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสาร อันถือเปนการตอบสนองสิทธิที่จะรับรูขาวสารของประชาชน  
และเปนอีกหนทางหนึ่งในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ  แตจะตองไมลืมวาสิ่งที่
เปนสาระสําคัญคือ การไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูถูกกลาวหาดวยเชนกัน  
 
2.1  สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
 แนวคิดเกี่ยวกับ “สิทธิที่จะรู” ซ่ึงหมายถึง สิทธิของประชาชนที่จะรูหรือเขาถึงขอมูลใน
ความครอบครองของรัฐ ภายใตหลักการที่วา ขอมูลราชการเปนสิ่งที่ตอง “เปดเผยเปนหลัก ปกปด
เปนขอยกเวน”4 
 เหตุที่ประชาชนมีสิทธิที่จะรู  (Right to know) เพราะพลเมืองแหงรัฐจะตองรูขอมูล
ขาวสารที่เพียงพอ  เพื่อนําไปสูการถกเถียงหาคําตอบที่ดีที่สุดในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง 
 

                                                     
4  นคร  เสรีรักษ.  (2552).  สิทธิทีจ่ะรู.  สืบคนเมื่อ สิงหาคม 2552. จาก http://www.fpps.or/th/ 

news.php?detail=n1188756686.news. 
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 2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูขาวสาร 
 เนื่องจากคนเรามีการรับรูตางกัน ความลมเหลวของการสื่อสารจึงอาจเกิดขึ้นได การ
รับรูเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติ และความคาดหวังของผูส่ือสาร การรับรูเปน
กระบวนการ เลือกรับสาร การจัดสารเขาดวยกัน และการตีความสารที่ไดตามความเขาใจและ
ความรูสึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนที่เกิดขึ้นโดยรูตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตาม
ประสบการณและการสั่งสมทางสังคม 
 คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวไดทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียง
บางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตางๆ รอบตัวตางกัน ดังนั้น เมื่อไดรับสารเดียวกัน 
ผูรับสาร 2 คนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน5  
 โดยทั่วไป  ส่ิงตอไปนี้มักมีอิทธิพลตอการรับรูของแตละคน  ไดแก 
  1)   แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (motives) เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็น และไดยิน 
ในสิ่งที่เราตองการไดยิน เพื่อสนองตอบความตองการของตนเอง 
 2) ประสบการณเดิม (past experience) คนเราตางเติบโตในสภาพแวดลอมตางกัน      
ถูกเล้ียงดูดวยวิธีตางกัน และคบหาสมาคมกับคนตางกัน เชน คนที่ไปศึกษาตอตางประเทศและพบ
เพื่อนเจาของประเทศที่เอ้ือเฟอชวยเหลือ จะเกิดทัศนคติที่ดีตอคนของชาตินั้น มากกวาคนที่พบเพื่อน
ซ่ึงดูถูกเหยียดหยามชาติของตน 
 3) กรอบอางอิง (frame of reference) ซ่ึงเกิดขึ้นจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและ
สังคม ดังนั้น คนตางศาสนากันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องตาง ๆ ตางกันได 
 4) สภาพแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ 
ฯลฯ จะตีความสารที่ไดรับตางกัน 
 5) สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกธร ความกลัว ฯลฯ เชน เรามักจะมองความผิด
เล็กนอยเปนเรื่องใหญโต ขณะที่เราอารมณไมดีหรือหงุดหงิด แตกลับมองปญหาหรืออุปสรรคใหญ
หลวงเปนเรื่องเล็กนอยขณะที่มีความรัก เปนตน 
 
 การเลือกรับรูขาวสาร 

ขาวสารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆ ในชีวิตมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคม
ที่ตองอาศัยการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน ขาวสารเปนปจจัย

                                                     
5  พัชนี  เชยจรรยา และคณะ.  (2538).  แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.  หนา 71-72. 
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สําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งมากเทาใด  ความตองการขาวสารก็จะยิ่งเร็วมากขึ้น 

วิลเบอร ชแรมม6 (Wilbur Schramm) กลาววา โดยทั่วไปบุคคลมักจะเลือกรับส่ือท่ีใช
ความพยายามนอยที่สุดหรือหมายถึงสะดวกในการรับรูมากที่สุด และไดรับผลประโยชนตอบแทน
มากที่สุด 

เมอรตัน ไรท และแวปเปลส (Merton Wright and Waples)7 กลาววา ผูรับขาวสารจะเลือก 
รับขาวสารจากสื่อใดนั้น ยอมเปนไปตามบทบาทและสถานภาพในสังคมของผูรับสาร และเหตุผล
ในการรับขาวสาร 

ในการเลือกรับรูขาวสาร ผูรับสารมีกระบวนการเลือกสรรขาวสารที่แตกตางกันไปตาม
ประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ ซ่ึงกระบวนการในการเลือกสรรนี้ เปรียบเสมือนเครื่องกรอง 
(Filter) ขาวสารในการรับรูของมนุษย ประกอบดวยการกรอง 3 ขั้นตอน  ดังนี้8  

1) การเลือกรับหรือการเลือกสนใจ (Selective Exposure) กลาวคือ บุคคลจะเลือกเปด 
รับส่ือ และขาวสารตาง ๆ ตามความสนใจและความตองการของตน เพื่อนํามาใชแกปญหาและเปน
ขอมูล เพื่อสนองความตองการของตน นอกจากบุคคลเลือกเปดรับขาวสารแลว บุคคลยังเลือกให
ความสนใจตอขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมของบุคคลนั้นๆ ในขณะเดียวกัน
ก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับขาวสารที่ขัดแยงกับความเชื่อ ทัศนคติ และความสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความสบายใจ และความพึงพอใจในการเปดรับสาร 

2) การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Selective Interpretation) 
กลาวคือ เมื่อบุคคลเปดรับสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว ผูรับสารจะเลือกรับรูหรือเลือกตีความ
สารที่ไดตามความเขาใจของตนเอง ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง 
และแรงจูงใจของตน 

3) การเลือกจดจํา (Selective Retention) กลาวคือ หลังจากที่บุคคลเลือกรับ เลือกใหความ 
สนใจ เลือกรับรู และตีความขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อของตนแลว 

                                                     
 6  วิภาวรรณ  พัฒนพงษ.  (2547).   การรับรูขาวสาร ปจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ และทัศนคติตอการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรของนักทองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม.  หนา 17.   
 7  บุษบาบัณ  โกเมศ.  (2546).  ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการระบบ 
โทรศัพทมือถือ ทีเอ ออเรนจ ของผูใชในกรุงเทพมหานคร.  หนา 15.   
 8  พีระ  จิระโสภณ.  (2542).  ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน (เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาหลักและ 
  ทฤษฎีการสื่อสาร หนวยที่ 9-15).  หนา 636-638.   

DPU



 9 

บุคคลยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารในสวนที่ตองการจําเขาไปไวเปนประสบการณ เพื่อที่จะ
นําไปใชในโอกาสตอไป ในขณะเดียวกันก็มักจะลืมขาวสารที่ไมตรงกับความสนใจหรือไมเห็นดวย 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เปนตัวกําหนด ใหเกิดความแตกตางในการเลือกรับรูขาวสาร
ของมนุษย ซ่ึงงานการศึกษาของเดอเฟลอร (De Fleur) ไดเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรแทรก (Intervening 
Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อมวลชน ระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยเนนใหเห็นวา
ขาวสารมิไดไหลผานจากสื่อมวลชนถึงผูรับและเกิดเหตุโดยตรงทันที แตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของ
กับตัวผูรับสารแตละคน เชน จิตวิทยาและสังคม ตลอดจนอิทธิพลของบุคคล หรือ กลุมบุคคลนั้น
สังกัดอยู ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการรับรูขาวสารนั้น ทําใหเกิดผลไมเหมือนกัน หรือไมเปนไปตามเจตคติ
ของผูรับสาร 

ทฤษฎีที่สําคัญของเดอเฟลอร (De Fleur) เกี่ยวกับเรื่องนี้มีดวยกัน 3 ทฤษฎี  คือ9   
1) ทฤษฎีความแตกตางของแตละบุคคล (Individual Differences Theory) เปนทฤษฎี

ที่ช้ีใหเห็นวา ผูรับสารแตละคนนั้นมีความแตกตางกันในทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ คานิยมและความเชื่อ 
ทําใหความสนใจในการเปดรับขาวสารหรือการตีความขาวสารจากสื่อมวลชนแตกตางกัน ไมมีความ 
สอดคลองกัน  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางของแตละบุคคล  มีดังนี้ 

 มนุษยเรามีความแตกตางกันมากในองคประกอบทางจิตวิทยาสวนบุคคล 
 ความแตกตางนี้บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกายของแตละ

บุคคล  แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางที่เกิดจากการเรียนรู 
 มนุษยซ่ึงถูกชุบเล้ียงภายใตสภาพการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป 

อยางกวางขวาง 
 จากการเรียนรูสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ ที่รวมเปน

ลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป 
 ความแตกตางดังกลาวนี้ ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข (Conditioning) ที่กําหนดการ

รับรูขาวสารจากสื่อมวลชน กลาวคือ ลักษณะบุคลิกภาพของปจเจกบุคคลจะมีอิทธิพลตอผลการสื่อ
ขาวสาร 

2) ทฤษฎีกลุมทางสังคม (Social Categories Theory) ทฤษฎีนี้กลาวไววา ประชาชนที่มี
ลักษณะทางสังคมคลายกัน จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคลายคลึงกัน พฤติกรรมการสือ่สารนี ้ ไดแก 
การเปดรับสื่อมวลชน ความชอบตอส่ือประเภทตางๆ และผลของการสื่อสาร เปนตน สําหรับลักษณะ
ทางสังคมนั้น ไดแก ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ชาติพันธุ ศาสนา อายุ เพศ และภูมิลําเนา เปนตน 

                                                     
 9 แหลงเดิม.  หนา 645 - 646. 
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จึงทําใหประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมอยูในกลุมเดียวกันมักจะมีความสนใจหรือมีพฤติกรรม
ในทางเดียวกัน 

3) ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม (Social Relations Theory) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงความ 
สัมพันธทางสังคมระหวางผูรับสารกับบุคคลอื่นในสังคม ในลักษณะของกลุมปฐมภูมิหรือกลุมทุติยภูมิ 
โดยกลุมปฐมภูมิที่มีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน หรือคนในครอบครัว และ
วงศาคณาญาตินี้ จะมีอิทธิพลตอผูรับสารมากกวากลุมทุติยภูมิ ซ่ึงเปนกลุมที่มีความใกลชิดนอยกวา 
ขาวสารตางๆ ที่ไดรับจากสื่อมวลชน มักจะถูกรับรูหรือตีความโดยมีอิทธิพลของกลุมหรือบุคคลใน
กลุมเขามาเกี่ยวของเสมอ เชน การที่ปจเจกบุคคลจะเชื่อขาวสารจากโฆษณาใดหรือไมนั้น มักจะไดรับ
อิทธิพลจากการปรึกษาหารือหรือไตถามเพื่อนฝูงหรือผูใกลชิด อิทธิพลที่มีผลตอการรับรูขาวสาร
ในลักษณะนี้เรียกวา “อิทธิพลของบุคคล” (Personal Influence)  

ความแตกตางของบุคคลในเรื่องสรีระ ภูมิหลัง และสภาพแวดลอม นับไดวาเปนเหตุผล
พื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกันไปในแตละบุคคล และสงผลไปถึง
ความแตกตางในทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 

นอกจากนี้ในกระบวนการเลือกรับขาวสารตางๆ ยังมีองคประกอบอื่นๆ คือ ประสบการณ 
ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกัน 

(1) การประเมินสารประโยชนของขาวสารผูขาวสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อสนอง
จุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

(2) ภูมิหลังที่แตกตางกันยอมทําใหมีความสนใจตางกัน 
(3) การศึกษาและสภาพแวดลอม เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางในพฤติกรรมการ

เปดรับสื่อและเนื้อหา 
(4) ความสามารถในการรับสารเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจที่ทําใหพฤติกรรมการ

เปดรับทางขาวสารตางกัน 
(5) บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจและพฤติกรรม

ของผูรับสาร 
(6) อารมณ สถานภาพทางอารมณของผูรับสารจะทําใหผูรับเขาใจความหมายของ

ขาวสารหรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารก็ได 
(7) ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับ และการตอบสนองตอส่ิงเราหรือขาวสาร

ที่ไดพบ 
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พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล เกิดขึ้นในลักษณะตางๆ กันนั้นมีปจจัยที่เปนตัวกําหนด 
3 ประการ คือ10  

1) ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความ
แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน   
ซ่ึงสงผลกระทบถึงระดับสติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การเรียนรู 
และการจูงใจ 

2) ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมที่
ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดก็ตาม 
นั่นคือ  มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม 

3) ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร จากแนวคิดที่วา ปจเจกบุคคลมักจะ
รวมกันเปนกลุมทางสังคม และนําเอาลักษณะพื้นฐานบางประการของแตละบุคคลที่เหมือนกันมา
จัดเขาไวเปนกลุม ลักษณะพื้นฐานดังกลาว ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ฯลฯ 
บุคคลที่อยูในกลุมเดียวกันยอมจะรับเนื้อหาของการสื่อสารที่คลายคลึงกัน และยอมจะมีการ
ตอบสนองตอเนื้อหาไมแตกตางกัน โดยเฉพาะปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคลจัดวามี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการรับรูขาวสารของบุคคล 

กลาวโดยสรุปไดวา การรับรูขาวสารนั้น  นอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติและความเขาใจ
ที่มีอยูเดิมแลว ยังเปนการเลือกรับรูขาวสารเพื่อการนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ อีกเชน เพื่อใหมีความรู 
ประสบการณ หรือความตองการในการใชประโยชน นําไปใชเปนแนวทางแกไขปญหา เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการและความสนใจสวนบุคคล ซ่ึงการเลือกรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ นั้นจะแตกตางกันไป
ในแตละบุคคล ขึ้นอยูกับทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และบุคลิกภาพ ที่เรียนรูมาจากสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความชอบ ความสะดวก และความเคยชิน ซ่ึงแตละสื่อนั้นมีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกตางกันไป  

 
 2.1.2  สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารตามหลักกฎหมาย 
 สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนไทย ไดรับการยืนยันรับรองอยางหนักแนนโดย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 
ซ่ึงปรากฏอยูในสวนสําคัญ คือ ประเด็นสิทธิรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ 

                                                     

 10  ขวัญเรือน  กิติวัฒน.  (2542).  เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมการสื่อสาร หนวยที่ 1-8.  หนา 21-27.  
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 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน  เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรฐั  ความปลอดภยั
ของประชาชน  หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
   มาตรา 56 ระบุถึงสิทธิที่ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารจากรัฐไดโดยตรง 
ซ่ึงสอดคลองกับการรับรูขอมูลขาวสารจากการที่เจาหนาที่ตํารวจจัดใหมีการนําผูถูกกลาวหา
คดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน  อยางไรก็ตามการนําขอมูลเกี่ยวกับประวัติ ภูมิหลังของผูถูก
กลาวหา และขอกลาวหาที่วาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิดถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ การนําขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูถูกกลาวหามาเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากผูถูกกลาวหานั้น  ก็ถือวาเปนการกระทํา
ที่กระทบตอสิทธิของบุคคลอื่นดวย ตามขอยกเวนแหงมาตรานี้เชนกัน 
 2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ซ่ึงมีสาระสําคัญวาหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  
           (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด  
            ขอมูลขาวสาร ตามมาตรานี้หมายความรวมถึง ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของ หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
หรือหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน ซ่ึงสิทธิในการรับรูขาวสารดังกลาวก็สอดคลองกับการรับรู
ขาวสารที่เจาหนาที่ตํารวจจัดใหมี การนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนดวย
เชนกัน 
  แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  และ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 จะใหสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารแกประชาชนไว แตกฎหมายก็ยังคงมีหลัก
เพื่อคุมครองสิทธิสิทธิความเปนสวนตัวในเชิงขอมูลสวนบุคคลไว ดังหลักการตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล โดยตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจําเปน
โดยเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน
ไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น อีกทั้งหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการให
จัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใด ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได 
เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ  ซ่ึงโดยปกติแลวหนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน หรือผูอ่ืนโดยปราศจาก
ความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย
ในกรณีตามที่กําหนดไวตามกฎหมาย สําหรับบุคคลที่เปนเจาของขอมูล ยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึง
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ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุม 
ดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นไดตรวจดู หรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวน
ที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตาม 
ที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร แกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลนั้นได11 
 ดังนั้น การเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูถูกกลาวหาหรือจําเลย จะกระทําไดก็ตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากผูถูกกลาวหาหรือจําเลยผูเปนเจาของขอมูล เวนแตเปนการเปดเผยในกรณีที่
กฎหมายกําหนดไว และหนวยงานที่เกี่ยวของในการควบคุมดูแลขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูถูกกลาวหา
หรือจําเลย ตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาหรือจําเลยสามารถตรวจดูขอมูลดังกลาวได และถาเห็น
วาขอมูลใดไมถูกตองตามเปนความจริง ผูถูกกลาวหาหรือจําเลยมีสิทธิขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงให
ถูกตองได  การเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว ถือเปนการกระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวของผูถูก
กลาวหาหรือจําเลย ซ่ึงสิทธิดังกลาวเปนสิทธิที่ไดรับการคุมครองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
และโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กลาวคือ 
 1) ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน “ขอ 12 บุคคลใดๆ จะถูกแทรกแซงโดยพลการ
ในความเปนอยูสวนตัวในครอบครัวในเคหสถานหรือในการสื่อสารหรือจะถูกลบหลูในเกียรติยศ และ
ช่ือเสียงมิได ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองโดยกฎหมายตอการแทรกแซง หรือ การลบหลูดังกลาว” 
 2) ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 “มาตรา 35 สิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครองการกลาวหรือไขขาว
แพรหลาย ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึง
สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณี
ที่เปนประโยชนตอสาธารณชน” 
 อาจกลาวไดวา การจะนําขอมูลของบุคคลใดๆ มาเปดเผยจึงกระทํามิได ยิ่งถาเปนขอมูล
เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดแลวถือวามีความสําคัญมาก โดยการเปดเผยขอมูลถือไดวาเปนการแทรกแซง
ความเปนอยูสวนตัวในชื่อเสียงตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 12 อันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลในชื่อเสียง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ดังนั้นการเปดเผยขอมูลจะกระทําไดเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น12 

                                                     
 11  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, มาตรา 25. 
 12  พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  (2549).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา.        

หนา 67-68. 
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 จึงจะเห็นไดอยางชัดเจนวา แมกฎหมายไดให “สิทธิรับรูขอมูลขาวสาร” แกประชาชน
แตก็ยังคงมีขอจํากัดถึง “สิทธิในขอมูลสวนบุคคล” ไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อไมใหเกิดการละเมิด
สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลไวดวยเชนกัน 
 
2.2  การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาคดีอาญาในชั้นสอบสวน 
 มาตรการทางกฎหมายเปนหลักเกณฑซ่ึงกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินการของ
รัฐและกลไกของรัฐ และเปนมาตรฐานซึ่งกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคม สิทธิมนุษยชนเปน
สิทธิในความเปนมนุษยที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิดของบุคคล โดยมีความหมายรวมถึงอิสรภาพ เสรีภาพ 
สิทธิประโยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สวนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนระบบการจัดการ
ดานความยุติธรรมในคดีอาญาตามกฎหมาย ซ่ึงประกอบดวยการใชอํานาจหนาที่ของรัฐ เจาพนักงาน 
องคกรและกระบวนการตามหลักเกณฑของกฎหมายในการคนหาและตรวจสอบใหไดความจริงใน
คดีอาญาเพื่อการดําเนินการใหเกิดความยุติธรรม ตลอดจนการลงโทษและปรับปรุงแกไขผูกระทํา
ความผิดตามวิธีการโดยชอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรม คุมครอง
สิทธิของบุคคลและอํานวยความยุติธรรมในสังคมนั้น ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางเรื่อง
หลักเกณฑหรือมาตรฐานทางกฎหมาย  เร่ืองสิทธิในความเปนมนุษย  และเรื่องการใชอํานาจหนาที่
ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการปฏิบัติตอมนุษย 
 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนเครื่องสงเสริมมาตรฐานของการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีหลักประกันตางๆ
ตามกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น ยอมทําใหเกิดความ 
เชื่อถือของสาธารณชนและประชาคมโลกวาผูที่ถูกดําเนินคดีอาญาหรือลงโทษทางอาญานั้นไดผาน
กระบวนการตรวจสอบตามครรลองของกฎหมายอยางมีมาตรฐานและมีการปฏิบัติที่เหมาะสม13   
ดังหลักตางๆ ที่จะกลาวตอไปนี้ 
 
 2.2.1  สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ 
 เมื่อพัฒนาการทางดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพตางๆ มีมากขึ้น การพิจารณาคดีอาญา
ก็มีการคุมครองผูถูกกลาวหามากขึ้นเชนกัน ทั้งนี้โดยขอสมมุติฐานที่วา ทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวา

                                                     
 13  ชาติ  ชัยเดชสุริยะ.  (2549).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา.  หนา 2-3. 
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จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด (Presumption of innocence) ดังนั้น วัตถุประสงค
ของการพิจารณาคดีอาญาจึงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ใหคนหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษอยางเดียว เปนใหมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการคุมครองผูถูกกลาวหาในคดีดวย14 
 การตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาถือเปนการใชอํานาจรัฐจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่กอใหเกิดความทุกขและเดือดรอนซึ่งไมมีประชาชนคนใดประสงคที่จะตกอยู
ในฐานะเชนนั้น  ในบางกรณีผูบริสุทธิ์อาจถูกกลาวหาโดยมิชอบซึ่งเทากับถูกใหรายโดยไมเปนธรรม  
ขณะเดียวกันผูที่แมกระทําความผิดจริงก็ยังอยูในฐานะเปนมนุษยอันพึงไดรับการปฏิบัติโดย
คํานึงถึงความเปนมนุษย หรือบุคคลผูมีสิทธิในสังคม การปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ใหไดรับความทุกขและเดือดรอนเกินสมควรกวาความจําเปนแกการดําเนินคดีตามกฎหมายนั้น  
ยอมเปนการปฏิบัติที่เกินกวาเหตุและไมชอบธรรม อีกทั้งยังเปนการสะทอนถึงความไรอารยธรรม
ของสังคมอันกระทบตอความเชื่อถือของคนในสังคมนั้นๆ และสังคมอื่นดวย จึงจําเปนที่จะตองมี
มาตรการที่ชัดเจนและเปนธรรมสําหรับคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาในคดีอาญานั้น และ
ยังเปนการกําหนดกรอบแนวทางการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ใหไดมาตรฐานที่เปนระบบ
ชัดเจนและแนนอน หลักประกันขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่สําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งก็คือ การกําหนด
ขอสันนิษฐานวาบุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นเปน
ผูกระทําความผิด (Presumption of innocence)15 
 ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Right)
ขอ 11 (1) กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐาน
ไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายโดยกระบวนพิจารณาคดีซ่ึงกระทํา
โดยเปดเผย  และผูถูกกลาวหาไดรับหลักประกันที่จําเปนทั้งหมดในการตอสูคดี” 
 เมื่อผูถูกกลาวหาไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด  จึงเปนหนาที่ของโจทก
หรือผูกลาวหาที่จะตองนําสืบพิสูจนใหศาลเห็นวาจําเลยกระทําผิดจริง และศาลตองวินิจฉัยช่ังน้ําหนัก
พยานหลักฐานอยางรอบคอบในการพิจารณาคดีกอนจะพิพากษาลงโทษบุคคลใด ในกรณีมีเหตุสงสัย
ตามสมควรวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงหรือไม ตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยและ
หลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์สงผลใหผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานะที่มิใชผูตองโทษ ทําใหเจาหนาที่ของรัฐทั้งหลายมีหนาที่ตองละเวน

                                                     
 14  สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2539, ตุลาคม-ธันวาคม).  “กระบวนยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย: 
ปญหาและขอเสนอแนะบางประการ.”  ดุลพาห, 43, 4.  หนา 4. 
 15  ชาติ  ชัยเดชสุริยะ.  เลมเดิม.  หนา 61. 
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ไมปฏิบัติในทางเปนผลรายตอผูถูกกลาวหากอนที่ผลของคดีจะปรากฏในภายหลัง อันเปนการปองกัน
มิใหเจาหนาที่รัฐ กอนมีคําพิพากษาของศาล และจะฝาฝนมิได แมผูถูกกลาวหาจะยอมรับสารภาพ
แลวก็ตาม ไมวาจะเปนชั้นจับกุมหรือช้ันสอบสวน  
 เนื่องจากหลักที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์เปนหลักการพื้นฐาน
ซ่ึงปกปองบุคคลจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติตอเขาเยี่ยงผูกระทําผิดกอนที่จะ
มีคําพิพากษาของศาลตามกฎหมาย การปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจที่ทําใหผูถูกกลาวหาดูเสมือน
เปนผูกระทําผิด เชน การที่เจาหนาที่ตํารวจแจงใหทราบวาบุคคลใดจะตองรับผิดชอบในการกระทํา
ผิดอาญาโดยที่ศาลยังมิไดมีคําพิพากษา ถือเปนการฝาฝนหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูก
กลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ แตไมไดหมายความวาเจาหนาที่ตํารวจจะไมสามารถเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
การสอบสวนคดีอาญาใหสาธารณชนทราบไดเลย กรณีไมถือวาเปนฝาฝนหลักการที่ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธ์ิ หากเจาหนาที่ตํารวจแจงใหทราบวามีความสงสัยเกิดขึ้นหรือ  
บุคคลเหลานั้นรับสารภาพ เปนตน อยางไรก็ดีตองไมใชกรณีที่เปดเผยวาผูใดเปนผูกระทําผิด  
 นอกจากหลักเกณฑตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration 
of Human Right) ขอ 11 (1) แลว ตามกฎหมายอังกฤษ ถือวาหลักการเรื่องขอสันนิษฐานวาบุคคล
ทุกคนเปนผูบริสุทธ์ิ เปนหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
และถือเปนมูลฐานของสิทธิเสรีภาพ สวนตามหลักกฎหมายอเมริกันอธิบายวาตามหลักนิติธรรม 
(Due process of Law) หลักประกันสําคัญการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจะ
ประกอบดวยหลักอยางนอยสามประการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ ์
(Right to presumption of innocence) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยชอบธรรม (Right to fair trial) 
และสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือทางคดี (Right to assistance of counsel) 
 สวนประเทศตางๆ ในภาคพื้นยุโรปไดยอมรับหลักการนี้โดยแจงชัดตามอนุสัญญาของ
สภายุโรปเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the 
Protection of Human Right and Fundamental) ขอ 6 (2) ซ่ึงบัญญัติไวโดยสรุปความไดวา “บุคคล
ทุกคน ที่ถูกดําเนินคดีวากระทําความผิดอาญา พึงไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวา
จะพิสูจนตามกฎหมายไดวาผูนั้นไดกระทําความผิดจริง” จากหลักการนี้ จึงนําไปสูหลักเกณฑที่
สืบเนื่องกันวากอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได   
 สวนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ไดบัญญัติวา “ในคดี 
อาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดง
วาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” หลักเกณฑ
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ดังกลาวถือเปนเรื่องที่ตรงกันขามกันกับระบบไตสวนของยุโรปในสมัยโบราณ (กอนที่จะมีการคิด
พัฒนาวิธีคิดและรูปแบบใหมีการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในเวลาตอมา) และระบบจารีตนครบาล
ของไทยในอดีตที่สันนิษฐานไวกอนผูตองสงสัยไดกระทําความผิดจริงจนกวาผูนั้นจะพิสูจนตนเอง
ไดวาเปนผูบริสุทธิ์  ซ่ึงนําไปสูการใชวิธีทรมานตางๆ เพื่อใหผูนั้นรับสารภาพ 
 กรณีการกระทําที่จะถือไดวาขัดตอหลักการนี้ไดแกการใหขาวตอส่ือมวลชนในระหวาง
การสอบสวนหรือดําเนินคดีในลักษณะที่ช้ีนําหรือครอบงําตอสาธารณชนผานสื่อมวลชนวาผูถูก
กลาวหานั้นเปนอาชญากรอยางแนนอน ทั้งๆ ที่ยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิด ก็ถือเปนตัวอยางหนึ่งของการกระทําที่ตรงกันขามกับการเคารพตอหลักการตามขอ
สันนิษฐานดังกลาว และเปนการลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อยางรายแรงซึ่งไมปรากฏวามีประเทศที่พัฒนาแลวประเทศใดยินยอมใหเจาหนาที่ตํารวจมีวิธี
ปฏิบัติเชนนั้น 
 แมวาจะมีคํากลาววาผูที่เห็นวาตนเองไดรับการปฏิบัติที่ไมชอบธรรมจากเจาพนักงาน    
ก็สามารถไปฟองรองตอศาลทั้งทางอาญาและทางแพงไดอยูแลวนั้น แตในทางปฏิบัติ การที่ประชาชน
ทั่วไปจะคุมครองสิทธิของตนเองดวยวิธีการดังกลาวก็อาจไมใชเร่ืองายดายในสังคมไทย ในเมื่อ
ประชาชนจํานวนมากยังมีฐานะยากจนและเกรงกลัวตออํานาจรัฐ โดยเฉพาะที่จะตองเผชิญหนากับ
เจาหนาที่ตํารวจ หรือแมแตบุคคลที่พอจะคุมครองสิทธิของตนเองได  แตหากจะฟองรองส่ือมวลชน
ที่ตัดสินลวงหนาในทางที่ทําใหบุคคลนั้นเสียหายนั้น ก็อาจตองหวั่นเกรงจนไมประสงคจะทําเชนนั้น
เพราะในบางครั้งยิ่งฟองคดีกลับยิ่งไดรับความเดือดรอนตอขาวที่เผยแพรตามมามากยิ่งขึ้น  และเมื่อ
สาธารณชนเชื่อไปตามขาวนั้นแลว แมตอมามีคําพิพากษาวาบุคคลนั้นไมไดกระทําความผิดก็อาจ
ไมมีการแกไขขาวที่เคยเผยแพรไปกอนหนานั้น จึงเปนเรื่องที่ทั้งองคกรของรัฐ เจาพนักงานและ
สาธารณชนควรตระหนักในเรื่องนี้วาเปนเรื่องของการที่จะตองเคารพตอหลักการและทําใหเกิด
มาตรฐานที่ดีเปนสําคัญดวย16 
 จึงจะเห็นไดวาแนวคิดในการใหความคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะ
ไมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่ตํารวจในชั้นสอบสวนนั้น คือ ผูถูกกลาวหาไดรับการยก
ฐานะขึ้นเปนผูทรงสิทธิเชนเดียวกับบุคคลอื่นจึงทําใหมีสิทธิในการตอสูคดี  และไดรับการคุมครอง
วามีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  ดังนั้นการนําตัวผูถูกกลาวมาประจานโดยการ
แถลงขาวผลการจับกุมในลักษณะตางๆ ดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงกระทําไมได เพราะเปนการ
กระทบตอสิทธิในชื่อเสียงซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งตามที่บัญญัติรับรองไวในกฎหมาย  

                                                     
 16  ชาติ  ชัยเดชสุริยะ.  เลมเดิม.  หนา 62-64.  
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ทั้งนี้การที่เจาหนาที่ตํารวจกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยไมมี
กฎหมายใหอํานาจและไมไดเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะจึงเปนการไมเคารพตอศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษย รวมทั้งการประจานผูถูกกลาวหาเชนนั้นมีผลกระทบตอการกลับเขาสูสังคมของผูนั้น
ดังจะไดศึกษาในหัวขอตอไป 
 
 2.2.2  สิทธิและสถานะของผูถูกกลาวหาในฐานะที่เปนมนุษย 
 มนุษยทุกคนเกิดมาเทาเทียมกันในศักดิ์ศรี  มีสิทธิไดรับการยอมรับนับถือวาเปนบุคคล
และไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน17  
 มนุษยทุกคนมีเกียรติ เกียรตินี้เปนสวนหนึ่งหรือรูปการอันหนึ่งของเกียรติภูมิของ
มนุษยชาติ (Menscenwurde หรือ human dignity) ที่มนุษยทุกคนมีอยูเนื่องจากความเปนมนุษย  
เกียรติของมนุษยไดรับความคุมครองตามกฎหมายอาญาดวย ถึงแมวามนุษยบางคนจะบังเอิญตก
เปนผูถูกกลาวหาในคดีอาญาแตเขาก็ยังคงเปนผูทรงเกียรติอยูนั่นเอง มิใชวาจะตกเปนผูที่ปราศจาก
เกียรติเพราะเหตุถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิดทางอาญา ฉะนั้น การกระทําใดตอเขาที่เปนการกระทบ
ตอเกียรติของเขาหรือเปนการกระทําที่ไมคํานึงถึงเกียรติภูมิของมนุษยชาติ การกระทํานั้นยอมไม
สอดคลองกับหลักวิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหมและอาจเปนความผิดทางอาญาตอเกียรติไดดวย18 
 ผูถูกกลาวหาและจําเลยเปนเพียงผูถูกหาวาไดกระทําความผิด และอาจตองถูกจํากัดสิทธิ
เสรีภาพบางประการ เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปไดโดยสะดวก แตบุคคลที่ถูกกลาวหานั้นยังคงเปน
มนุษยที่ทรงไวซ่ึงศักดิ์ศรี  มีสิทธิที่จะไมถูกประจาน  เพราะการประจานเปนการลบหลูเกียรติซ่ึง
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งที่บุคคลทุกคนไมวาจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะใดมีอยูเนื่องจาก
ความเปนมนุษย 
 ในอดีตที่ผานมากอนที่นานาอารยประเทศจะใชระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
มนุษยในสังคมมีสภาพความเปนอยูไมเทาเทียมกัน  ดังจะเห็นไดจากการมีระบบทาส  หรือระบบ
ศักดินาซึ่งเปนระบบที่สนับสนุนอภิสิทธิ์ของบุคคลสองกลุม  มนุษยในสังคมสวนหนึ่งไมไดรับการ
ยอมรับวามีศักดิ์ศรี  จึงไมมีสิทธิตามกฎหมายเทากับบุคคลอื่น ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญาก็เชนกัน  
ผูถูกกลาวหาเปนเพียงผูถูกซักฟอกเทานั้น ไมมีสิทธิใดๆ ในอันที่จะตอสูคดีไดอยางเชนในปจจุบัน  
ดังนั้นการที่จะทําความเขาใจวาเหตุใดผูถูกกลาวหาจึงไดรับการยอมรับวามีศักดิ์ศรีและไดรับการ

                                                     
 17  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, ขอ 1, 6, 7. 
 18  คณิต ณ นคร ค (2540).  “ฐานะของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา.”  รวมบทความดานวิชาการ ของ 
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร.  หนา 349.   
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คุมครองสิทธิตามกฎหมายทัดเทียมกับบุคคลอื่น จําเปนตองศึกษาแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนดวย  
เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเปนวิถีทางหนึ่งซ่ึงถูกสรางขึ้นเพื่อการบรรลุและปกปองศักดิ์ศรีของมนุษย19  
ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีพิจารณาความอาญาและฐานะของผูถูกกลาวหา
 สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิขั้นมูลฐานในเรื่องศักดิ์ศรี คุณคา และความเทาเทยีมกนัของมนษุย 
เปนแนวคิดทางปรัชญาที่มนุษยพยายามเรียกรองใหมีการรับรองคุมครองสิทธิตามความเปนจริง  
โดยมีรากฐานความคิดมาจากสิทธิธรรมชาติ ซ่ึงเปนแนวคิดทางปรัชญาที่เชื่อวามนุษยมีสิทธิบาง
ประการที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิด สิทธิดังกลาวไมอาจโอนใหแกกันได หากมีการลวงละเมิดยอม
กระทบกระเทือนตอสภาพความเปนมนุษย20 และแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาตินี้มีที่มาจากแนวคิด
เร่ืองกฎหมายธรรมชาติซ่ึงมีความมุงหมายที่จะจํากัดอํานาจของรัฐหรือผูมีอํานาจปกครอง21 โดยมีแนวคิด
วานอกจากกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นแลวยังมีกฎหมายอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีอยูตามธรรมชาติคือ
เกิดขึ้นเองโดยมนุษยไมไดเปนผูสรางขึ้น เปนกฎหมายที่ใชบังคับไดโดยไมจํากัดเวลา สถานที่ และ
เปนกฎหมายที่อยูเหนือรัฐ กลาวคือ รัฐจะออกกฎหมายใหขัดแยงกับกฎหมายธรรมชาติไมได  
มิฉะนั้นกฎหมายของรัฐจะใชบังคับไมได22 สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติจึงเปนสิทธิของมนุษยทุก
รูปทุกนามไมวาจะเปนมนุษยเชื้อชาติใดที่ทุกคนตองมีเพื่อความมีศักดิ์ศรีของมนุษย  ถาหมดไปเสยีแลว
ความเปนมนุษยก็จะดอยความหมายลง23 ตอมาเมื่อความคิดดังกลาวไดรับการยอมรับมากขึ้น จึงไดถูก 
นําไปใชจํากัดอํานาจรัฐ และเรียกรองใหมีการนําสิทธิที่ถือวาติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดและโอนมิไดนี้
ไปบัญญัติเปนกฎหมายบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 18 จอหน ล็อค (ค.ศ. 1632-1704) 
นักปราชญคนสําคัญในสํานักกฎหมายธรรมชาติไดอาศัยความคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติเปนขออาง
เพื่อตอสูใหหลุดพนจากอํานาจกดขี่หรือความไมเปนธรรมในสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากทรราชยหรือ
ผูปกครองอาณานิคมในยุคศักดินา โดยจอหน ล็อค มีความเห็นวา ในสภาวะธรรมชาติเดิมของมนุษย 
กอนที่จะมีรัฐ  คนทุกคนมีสิทธิและหนาที่เหมือนกัน  และทุกคนมีสิทธิที่จะปองกันและรักษาซึ่งสิทธิ
และเสรีภาพในทรัพยสินของตน ประชาคมที่จัดตั้งขึ้นเปนระเบียบไดนั้นเกิดขึ้นก็เพราะมีสัญญา

                                                     
 19  จรัญ  โฆษณานันท.  (2528, ธันวาคม).  “สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย: บทวิจารณเชิง
วิเคราะห แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในโลกที่มิใชตะวันตก.”  วารสารกฎหมาย, 10, 2.  หนา 70.  
 20  กุลพล  พลวัน.  (2538).  พัฒนาการแหงสิทธิมนุษยชน (พิมพครั้งที่ 3 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 28. 
 21  วีระ  โลจายะ.  (2524).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  หนา 1. 
 22  หยุด  แสงอุทัย ข (2552).  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (พิมพครั้งที่ 17 แกไขเพิ่มเติม).  
หนา 128. 
 23  วิษณุ  เครืองาม.  (2530).  ท่ีมาของสิทธิมนุษยชน ใน (เอกสารประกอบการฝกอบรม สังคมศาสตร 
เพื่อการพัฒนา: สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย).  หนา 7. 
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ประชาคมซึ่งมีเปาหมายที่จะยืนยันและปองกันสิทธิของปจเจกชนเปนสําคัญ แตทวาปจเจกชน
ไมไดโอนสิทธิทั้งหมดใหแกรัฐ คงเหลือแตสิทธิปจเจกชนบางประการที่มีลักษณะนิจนิรันดร
ละเมิดมิได และโอนมิได24 ตามความเห็นของจอหน ล็อคนั้นมนุษยจึงไมไดยอมสละสิทธิที่มีอยู
ตามธรรมชาติใหแกประชาคมทางการเมืองอยางสิ้นเชิง หากแตยอมสละสิทธิดังกลาวใหแกประชาคม
ทางการเมืองเพียงเทาที่จําเปนแกการรักษาไวซ่ึงประโยชนสวนรวม  สงผลใหองคกรนิติบัญญัติซ่ึง
เปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดจะใชอํานาจของตนเหนือชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตามอําเภอใจ
มิได25 และคําสอนของจอหน ล็อคมีอิทธิพลตอการจัดทําเอกสารคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจก
บุคคลในเวลาตอมา เร่ิมจาก Bill of Rights ในประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1689 การประกาศอิสรภาพ
ของสหรัฐอเมริกา (A Declaration of Independence) ในป ค.ศ. 1776 ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน
และพลเมืองของฝรั่งเศส (A Declaration of Right of Men and Citizens) ในป 1789 จนกระทั่งในป 
ค.ศ. 1948 นานาประเทศไดรวมกันจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Right) เพื่อกําหนดสิทธิอันเปนสิทธิธรรมชาติในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยวาควรมีสิทธิ
ประการใดบาง และเพื่อเปนแนวทางสําหรับประเทศตางๆ ที่จะนําไปบัญญัติเปนสิทธิตามกฎหมาย
ภายในของประเทศตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแนวทางสําหรับผูรางกฎหมายใหราง
กฎหมายขึ้นใชภายในประเทศอยางเปนธรรมที่สุด26 ซ่ึงใน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนได
ระบุสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลไวมากมาย อาทิเชน สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไดแก 
สิทธิในชีวิตรางกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู สิทธิใน
ช่ือเสียงเกียรติยศและความเปนสวนตัว หรือสิทธิในทางความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิด 
ไดแก เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน หรือสิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจบางประการ ไดแก สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพ
ในการทําสัญญากอตั้งนิติสัมพันธกัน เปนตน และในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐจะทํากระทําการอัน
เปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของเอกชนไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจและตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสาธารณะเทานั้น 
 ในแงของการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา พัฒนาการเรื่องสิทธิมนุษยชนมีบทบาท
สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแตเดิมผูถูกกลาวหาไมมีสิทธิที่จะแกขอกลาวหา

                                                     
 24  วรวิทย  กนิษฐะเสน.  (2522, มกราคม).  “ความเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน.”  วารสารอัยการ, 
2,13.  หนา 44.  
 25  วรพจน  วิศรุตพิชญ  และ จตุรนค  ถิระวัฒน.  “อํานาจอธิปไตยกับกฎหมายระหวางประเทศ.”  
วารสารนิติศาสตร, 16, 4.  หนา 182. 
 26  สุนีย  มัลลิกะมาลย.  (2519).  สิทธิของผูตองหาคดีอาญาในระหวางสืบสวนและสอบสวน.  หนา 3. 
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หรือตอสูคดีได  ดังจะเห็นไดจากการพิจารณาคดีระบบไตสวนในยุโรปสมัยกลางซึ่งไมมีการแบง 
แยกหนาที่สอบสวนฟองรองออกจากหนาที่พิจารณาพิพากษา เนื่องจากเดิมผูพิพากษาทําหนาที่เปน
ทั้งผูควบคุมการสวบสวน เปนผูกลาวหา และผูพิจารณาคดี คูความที่ไดรับความเสียหายเปนพยาน  
สวนผูตองสงสัยเปนเพียงวัตถุแหงการสอบสวน27 มีสภาพไมตางอะไรกับวัตถุช้ินหนึ่งหรือที่เรียกวา
เปนกรรมในคดี28 และมีการนําโทษบางอยางที่ใชแกผูที่ศาลพิจารณาพิพากษาวาไดกระทําผิดแลว
ไปลงแกผูที่เพียงถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดเทานั้น  โดยยังมิไดมีการพิสูจนแนชัดวาผูนั้นไดกระทํา
ความผิดจริงหรือไม เพื่อใหผูนั้นตองเจ็บปวดทรมานและรับสารภาพวาไดกระทําผิด29 รวมทั้งมีการ
ประจานผูถูกกลาวหาเพื่อใหเกิดความอายและมิใหเอาเยี่ยงอยางดวย วิทยาการในทางกฎหมายเจรญิขึน้ 
ทําใหมีการใหความสําคัญกับคุณคาความเปนมนุษยของผูถูกกลาวหามากขึ้น ในสองศตวรรษทีผ่านมา
วิธีพิจารณาความอาญาในระบบไตสวนและระบบกลาวหาไดวิวัฒนาการใหพนจากการปฏิบัติ
ในทางที่มิชอบเกินควร โดยทั้งสองระบบตางก็เบนเขาหากันจนกลายเปนระบบวิธีพิจารณาความ
แบบผสม ซ่ึงการเบนเขาหากันเปนสวนหนึ่งของวิวัฒนาการเกี่ยวกับความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
เชน จากผลของการศึกษาคนควาของนักคิดในศตวรรษที่ 18 ทําใหความรูสึกของมหาชนที่ตอตาน
วิธีพิจารณาความอาญาที่มิชอบมีมากขึ้น และการปฏิรูปวิธีพิจารณาความอาญากลายมาเปนวัตถุประสงค
หลักอยางหนึ่งของการปฏิวัติในยุโรป ซึ่งผูปฏิรูปหลายทานเห็นวา ระบบการดําเนินคดีอาญาใน
ประเทศอังกฤษเปนตัวอยางของระบอบประชาธิปไตยที่มีความเที่ยงธรรม จึงเรียกรองใหมีการปฎิรูป
วิธีพิจารณาความอาญาใหเปนไปตามแบบของคอมมอนลอว (Common Law) ซึ่งขอเรียกรองที่
สําคัญ เชน การมีระบบลูกขุน วิธีพิจารณาโดยเปดเผยดวยวาจา สิทธิที่จะมีทนายและขอจํากัดอํานาจ
ศาล  เปนตน  สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศภาคพื้นยุโรปเปนอันมาก  
เชน ในประเทศฝรั่งเศสไดยกเลิกวิธีพิจารณาความอาญาแบบเกาและนําวิธีพิจารณาความแบบ
อังกฤษมาใชบางสวนจนกลายเปนระบบวิธีพิจารณาความอาญาแบบผสม  หรือในประเทศเยอรมนี
มีการยกเลิกการทรมาน รวมทั้งมีการตั้งองคกรอัยการและเกิดหลักการใหม ๆ ในกฎหมาย เชน หลักการ
เปดเผย หลักการพิจารณาโดยวาจา เปนตน ซ่ึงปจจุบันรูปแบบการดําเนินคดีอาญาของระบบซีวิลลอว 
(Civil Law) แบงเปนสามสวนคือ การสอบสวน การตรวจสอบ และการพิจารณา เทากับเปนการ
แยกหนาที่สอบสวนฟองรองและหนาที่พิจารณาคดีออกจากกัน  โดยใหอัยการเปนผูมีอํานาจในการ

                                                     
 27  สุธรรมา  วรกานนท.  (2542).  สิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกกระทําโดยเจาหนาที่ของ
รัฐ ในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะประจาน.  หนา 15. 
 28  คณิต  ณ นคร ข (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพครั้งที่ 7 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 6. 
 29  ชาย  เสวิกุล.  (2517).  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.  หนา 193. 
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สอบสวนฟองรอง สวนศาลคงเหลือแตอํานาจพิจารณาคดี และยกฐานะของผูถูกกลาวหาขึ้นเปน
ประธานในคดี กลาวคือ ผูถูกกลาวหาไมเปนวัตถุแหงการซักฟอกหรือไมเปนกรรมในคดีอีกตอไป  
แตถือวาผูถูกกลาวหาเปนบุคคลและเปนสวนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญา จึงทําใหมีการรับรอง
สิทธิตางๆ แกผูถูกกลาวหา เปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดตอสูคดีไดอยางเต็มที่ วิธีการทรมาน 
การประจาน และการปฏิบัติที่มิชอบอื่นจึงหมดไป และการพิสูจนความจริงตองอาศัยหลักเกณฑทาง
พยานหลักฐาน 
 นอกจากการคนหาความจริงจะพัฒนาไปในทางที่คํานึงถึงมนุษยธรรมแลว  แนวคิดในการ
ลงโทษผูกระทําผิดก็ไดเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงเดิมการลงโทษเปนไปเพื่อการแกแคนทดแทน เพื่อปองกัน
ความมั่นคงปลอดภัยของสังคม และเพื่อใหเกิดความหลาบจําสําหรับผูกระทําผิดและใหคนอื่นๆ
หวาดกลัวไมกลากระทําผิด  เปลี่ยนแปลงเพื่อใหผูกระทําผิดไดสํานึกในจิตใจ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ไปในทางที่ดี สามารถปรับตัวเขากับสังคมภายนอกได  เมื่อวัตถุประสงคในการลงโทษเปลี่ยนไป  
วิธีการลงโทษก็เปล่ียนตามดวย ผูถูกลงโทษไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมมากขึ้น ในปจจุบัน
ไมมีอารยประเทศใดใชโทษที่ทารุณกรรมหรือมีลักษณะทรมานทางกายและประจานอีกตอไป 
เพราะเปนการแสดงถึงความไมมีมนุษยธรรม 
 ปจจุบันการคุมครองความเปนมนุษยของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาถือเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานอยางหนึ่งที่ไดรับการรับรองไวเปนมาตรฐานระหวางประเทศ เชน บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวา
ไดกระทําผิดทางอาญามีสิทธิไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวามี
ความผิดตามกฎหมาย  บุคคลทั้งหลายที่ถูกลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม
และไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย หรือในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ผูรักษา
กฎหมาย (Law enforcement officials) จะตองใหความเคารพและใหการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายจะยุยงสงเสริม หรือกอ หรือยอมใหเกิดการกระทําใดๆ อันเปนการ 
ทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือหยามเกียรติไมได หรือ
แมแตการประจานผูที่ศาลมีคําพิพากษาวาไดกระทําผิดก็เปนสิ่งตองหามมิใหกระทําเชนกัน 
 ดังนั้น  แมวาเกียรติของมนุษยจะไดรับความคุมครองดังกลาวมาแลว แตเราก็พบเห็นอยู
เสมอๆ ที่ผูตองหาถูกนํามาแสดงตัวในการใหขาวแกส่ือมวลชนของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งการกระทําใน
ลักษณะเชนนี้ เราจะไมพบเลยในนานาอารยประเทศ30 การที่เจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
กระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐานที่รับรองไวในกฎหมาย เชน สิทธิในชื่อเสียง 
หรือสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ ยอมเปนการไมเคารพตอศักดิ์ศรีความ

                                                     
 30  คณิต  ณ นคร ค เลมเดิม.  หนา 349.   
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เปนมนุษยที่ผูถูกกลาวหามีอยูเนื่องจากความเปนมนุษย  และทําใหบุคคลนั้นไดรับการปฏิบัติเยี่ยง
ไมใชมนุษย  
 
    2.2.3  สิทธิท่ีจะเปนประธานแหงคดี 
 ผูตองหาหมายความถึงบุคคลผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟอง       
ตอศาล ตามนิยามนี้ ผูตองหาจึงเปนผูถูกกลาวหาในคดีอาญาอยางเห็นไดชัดแจง ผูถูกกลาวหาใน
คดีอาญาในปจจุบันไมเปนวัตถุแหงการซักฟอกตอไปอีกแลว แตเปนประธานในคดีที่มีสิทธิตางๆ 
ในอันที่จะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แมกระนั้นก็ตามในชีวิตประจําวันยังมีเหตุการณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นและกระทบตอผูถูกกลาวหาเสมอๆ ที่สอแสดงใหเห็นวา ในสายตาของเจาหนาที่ของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐนั้น ผูถูกกลาวหาก็คือบุคคลที่เจาหนาที่มีอํานาจที่จะจัดการ
อยางใดก็ไดตามที่เห็นสมควร  การทวงติงเกี่ยวกับการกระทําของเจาหนาที่มีตอผูถูกกลาวหาจึง
ปรากฏในที่ตางๆ บอยครั้งในหนาหนังสือพิมพ และในสื่อตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากฐานะของผูถูกกลาวหา
ถูกยกขึ้นเปน “ประธานในคดี” (Prozess-subjekt) เมื่อการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐไดเปลี่ยนเปน
ระบบกลาวหา กลาวคือ ตามระบบกลาวหากฎหมายไมมองผูถูกกลาวหาวาเปนวัตถุแหงการซกัฟอก
อีกตอไป แตถือวาผูถูกกลาวหาเปน “คน” และเปนสวนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญาที่มีสิทธิตางๆ 
ในอันที่จะมาสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ตามกฎหมายไดบัญญัติหามการดําเนินกระบวนพิจารณา
ที่มิชอบไวอีกดวย31 
 แนวคิดพื้นฐานในการยกฐานะของผูตองหาจากกรรมในคดี หรือ วัตถุแหงคดี ในระบบ
ไตสวนมาเปนประธานแหงคดี ในระบบกลาวหา เพื่อใหเกิดความเทาเทียม และเที่ยงธรรมแก
ผูตองหา  เพราะผูตองหาหรือผูถูกกลาวหาอาจไมใชผูกระทําความผิดที่แทจริง จึงตองถือวาผูตองหา
ยังมิใชผูกระทําความผิดจนกวาจะพิสูจนความผิดใหชัดแจงปราศจากขอสงสัย ซ่ึงการดําเนินคดีใน
ระบบกลาวหา เปนระบบการดําเนินคดีที่มีผลมาจากการแกไขปรับปรุงขอบกพรองของการ
ดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน ดวยการแยกหนาที่สอบสวนฟองรองและหนาที่พิจารณาพิพากษา
ออกจากกัน แลวยกฐานะของผูถูกกลาวหาขึ้นเปนประธานแหงคดี เพื่อเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหา
ไดตอสูคดีอยางเต็มที่32 และหามดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่มิชอบ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวคิดหลักตามสิทธิดังกลาว รัฐจึงตองกระทําการดังตอไปนี้ 

                                                     
 31  คณิต ณ นคร ค เลมเดิม.  หนา 34.    
 32  คณิต ณ นคร ข เลมเดิม.  หนา 45. 
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 1) ตองยึดหลักใหอาวุธที่เทาเทียมในการตอสูคดี ที่ตองจัดหาอาวุธที่เทาเทียมใหแก
ผูตองหาเพื่อใชในการตอสูคดี ไดแก ทนายความ เพราะถือวาเปนผูมีความรูความสามารถทัดเทียม
อัยการ33 แตอาจเปนไปไดวา ผูถูกกลาวหาบางคดี อาจไมสามารถจางทนายความมาตอสูคดี ดังนั้น
หากมีการรองขอ รัฐตองจัดหาทนายความเขาไปชวยเหลือ และในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต 
หรือจําเลยมีอายุไมถึง 18 ป  แมจําเลยไมรองขอ รัฐก็ยังตองจัดหาให 
 2) ตองแจงสิทธิใหทราบ เปนไปไดวาผูตองหาอาจไมทราบถึงสิทธิของตน จึงไมไดใช
สิทธิ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความอยุติธรรมขึ้นได ในสหรัฐอเมริกาไดกําหนดไวชัดเจนเลยวา ตองแจง
สิทธิใหผูตองหาทราบ  มิฉะนั้นการกระทําของเจาพนักงานจะไมชอบ สงผลใหคดีนั้นเสียไปเลย
ทีเดียว สําหรับไทย เดิมกอนที่จะมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 15 
พ.ศ. 2527 ไดมีปญหาเปนขอถกเถียงทางวิชาการแบงเปนสองฝาย  ฝายหนึ่งเห็นวาการที่กฎหมาย
ใหสิทธิผูตองหามีสิทธิพบทนายความ และมีสิทธิจะใหทนายความเขาฟงการสอบสวนไดนั้น  หากวา
เจาพนักงานสอบสวนไมแจงสิทธิใหทราบ การกระทําดังกลาวจะไมชอบดวยกฎหมาย  แตอีกฝายหนึง่
เห็นวาชอบดวยกฎหมาย เพราะไมใชหนาที่ของเจาพนักงานสอบสวน  
  อยางไรก็ตาม  ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2547 มีการแกไขมาตรา 134/4 วา หากจะถามคําใหการผูตองหา ถาเจาพนักงานสอบสวน
ไมแจงสิทธิใหทราบกอน ถอยคํานั้นจะรับฟงเปนพยานหลักฐานไมได34 และในชั้นสอบสวนนั้น   
ผูถูกกลาวหาซึ่งมีฐานะเปนผูตองหานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ใหสิทธิ
ผูตองหาที่จะใหการอยางไรหรือไมใหการเลยก็ได  ดังนั้นแมคําใหการของผูตองหาจะไมเปนความจริง 
ก็ไมผิดฐานแจงความเท็จแตอยางใด35 จากการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดังกลาว นาจะทําใหขอถกเถียงในเรื่องนี้หมดไป  
 3) พนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เปนคุณและเปนโทษกับผูถูก
กลาวหา  ในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานของเจาพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวน

                                                     
 33  แหลงเดิม.  หนา 108. 
 34  มาตรา 134/4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา ในการถามคําใหการผูตองหา       
ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูตองหาทราบกอนวา 
  (1) ผูตองหามีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได  ถาผูตองหาใหการ ถอยคําที่ผูตองหาใหการนั้น
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 
  (2) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูที่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได. 
 35  คําพิพากษาฎีกาที่ 1093/2522, 4048/2528.   
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ตองรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวาจําเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์  ถึงแมวาผูตองหาจะยอมรับ
สารภาพแลวก็ตาม 
 
 2.2.4  สิทธิท่ีจะไมถูกประจานหรือหยามเกียรติ 
 การประจาน หมายถึง การประกาศเปดเผยความชั่วใหคนรูทั่วกัน36 แสดงวาจะตองมี
การประจานไดตองมีการกระทํา  และการกระทํานั้นตองนําเสนอตอบุคคลทั่วไป ในลักษณะที่ทําให
บุคคลเหลานั้นเชื่อวา ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิด เทากับเปนการประจานผูถูกกลาวหา เพราะเปน
ถอยคําหรือการกระทําที่แสดงใหผูอาน หรือผูฟง หรือผูพบเห็น เกิดความเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปน
ผูกระทําผิดอยางแทจริง  ซ่ึงทําใหผูนั้นตองอับอายเปนที่ดูหม่ินเหยียดหยามแกคนทั่วไป การนําผูถูก
กลาวหาไปแถลงขาว การใหสัมภาษณแกผูส่ือขาว ในลักษณะเปนการยืนยันความผิดของผูถูก
กลาวหา 
 การหยามเกียรติ (Degrading Treatment) มีความหมายกวางกวาการประจาน หมายถึง 
การปฏิบัติตอบุคคลในลักษณะที่ทําใหผูนั้นต่ํากวาบุคคลอื่น หรือบังคับใหบุคคลตองกระทําการที่
ขัดตอเจตจํานง หรือจิตสํานึกของบุคคลนั้นเอง37 (เพื่อมิใหเปนการแทรกแซงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
มากเปนพิเศษ38) 
 แสดงวา การหยามเกียรติ อาจไมใช การประจาน แตการประจานคือการหยามเกียรติ
อยางหนึ่ง ขึ้นอยูกับวาเปนการกระทําที่เปดเผยตอสาธารณชนหรือไม  เพราะเพียงผูถูกกระทําไดรับ
ความอับอายในสายตาของตนเองก็เพียงพอแลวที่จะถือวาเปนการหยามเกียรติ  
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 5 กําหนดวา “บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรับ
การปฏิบัติ หรือการลงโทษที่ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได”39 ตามปฏิญญา

                                                     
 36  คําวา “ประจาน”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา  
  ก.  ประกาศเปดเผยความชั่วใหรูทั่วกันดวยวิธีตางๆ เชน พูดประจาน ตัดหัวเสียบประจาน พาตระเวน
ประจานทั่วเมือง  
  ข.  ผจาล วาทําใหเข็ดหลาบ 
 37  P. Van Dijk and G.J.H. van Hoof.  (1990).  Theory and Practice of the European Convention on 
Human Right (2 ed).  p. 266. 
 38  Paul  Sieghart.  (1984).  The International Law of Human Rights reprinted.  p. 169-170. 
 39  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ขอ 7 อนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ขอ 3. 
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สากล ตองหามมิใหมีการกระทําในลักษณะเปนการหยามเกียรติ ดังนั้นการประจาน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการหยามเกียรติ ยอมทําใหมิไดเชนเดียวกัน 
 เนื่องจากสิทธิมนุษยชน ถูกสรางขึ้นมาเพื่อปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย40 จึงมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงวิธีพิจารณาความอาญา  และฐานะของผูถูกกลาวหาซึ่งในแงของการคุมครอง
สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ผูตองหาเปนเพียงผูถูก
กลาวหาและอาจตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการเพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปโดยสะดวก         
แตบุคคลที่ถูกกลาวหานั้นยังเปนมนุษยผูทรงไวซ่ึงสิทธิและศักดิ์ศรียอมมีสิทธิที่จะไมถูกประจาน  
เพราะการประจานเปนการลบหลูเกียรติภูมิอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่ง ที่บุคคลไมวาจะมีเชื้อชาติ 
ศาสนา หรือสถานะใดก็ตามยังตองมีอยูเนื่องจากความเปนมนุษย  การประจานผูถูกกลาวหา ยอมเทากับ
เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามที่กฎหมายรับรอง  เทากับเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ซ่ึงโดยหลักแลวในการใชอํานาจของรัฐ จะลวงละเมิดสิทธิดังกลาวมิได 
 การดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนพบวา มีการกระทําในลักษณะประจานจํานวนมาก  
ซ่ึงกระทบตอสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยูในตัว  และสําหรับการนําผูถูกกลาวหา
ออกแถลงขาวผลการจับกุม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสอบสวน มักจะมีการกระทํากันในลักษณะ
ประจาน และหยามเกียรติผูถูกกลาวหาอยางชัดเจน เทากับเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนในกรณีนี้ดวย 
 
 2.2.5  สิทธิท่ีจะไมถูกกระทําโดยปราศจากอํานาจ 
 เปาหมายของการดําเนินคดีอาญาคือการคนหาความจริง แตการกระทําทุกวิถีทางเพื่อให
ไดมาซึ่งความจริงไมคํานึงถึงเกียรติภูมิของมนุษยนั้นยอมไมถูกตองดวยหลักนิติรัฐเพราะมีหนาที่
ตองอํานวยความยุติธรรม  การเคารพตอเกียรติภูมิของมนุษยของผูถูกกลาวหาจึงเปนเนื้อหาที่สําคัญ
ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ยิ่งกวานั้นการกระทําของรัฐตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ “หลักความ 
พอสมควรแกเหตุ” (Verhaltnismassigkeitsgrundsatz) กลาวคือตองมีความพอเหมาะพอดี ไมวาจะ
เปนเรื่องใดๆ ซ่ึงรวมทั้งเรื่องที่กระทําตอตัวผูถูกกลาวหาดวย จากเนื้อหาของหลักความพอสมควร
แกเหตุนี้ แสดงวาการเคารพตอเกียรติภูมิของมนุษยชาติเปนเนื้อหาที่สําคัญยิ่งของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กลาวคือนอกจากจะเปนกฎหมายที่วางหลักเกณฑในการดําเนินคดีอาญาแลว  
ในขณะเดียวกันก็เปนกฎหมายที่กําหนดขอบเขตของการใชอํานาจรัฐดวย ไมใชวาจะใชอํานาจตาม

                                                     
 40  จรัญ  โฆษณานันท.  เลมเดิม.  หนา 71.  
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อําเภอใจ กรณีไหนอยางไรก็จะกระทําได  แตมีหลักเกณฑที่ตรงขาม คือตองมีกฎหมายใหอํานาจจึงจะ
กระทําได41  
 สิทธิที่จะไมถูกกระทําโดยปราศจากอํานาจ ปรากฏวาอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 29 ซ่ึงบัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว 
จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงวา หลักกฎหมายใดที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะละเมิดมิได
เวนแตมีกฎหมายใหอํานาจ ซ่ึงกฎหมายที่ใหอํานาจนั้นจะตองบัญญัติขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติอันเปน
องคกรที่มีอํานาจสูงสุดในการบัญญัติกฎหมายเทานั้น  ดังนั้น การกระทําใดที่ไมมีฝายกฎหมายให
อํานาจยอมกระทบไมได และแมจะมีกฎหมายใหอํานาจก็กระทําไดเทาที่จําเปน หากฝาฝนบทบัญญัติ
ที่กฎหมายประสงคจะคุมครองเปนพิเศษ ถือเปนการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย สงผลให
ผูกระทําไมมีอํานาจกระทํา 
 จะเห็นไดวานานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเอง ไดใหความสําคัญกับการรับรองและ
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาเปนอยางมาก จึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิตางๆ มาบัญญัติเปนกฎหมาย
ลายลักษณอักษรไว  ก็เพื่อเปนหลักประกันสิทธิวาการดําเนินคดีของเจาหนาที่ของรัฐนั้น  ๆจะตองเปนไป
ดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรมตามหลักการอํานายความยุติธรรม ดังนั้นเจาหนาที่ของรัฐจะกระทําการ 
อันเปนการละเมิดสิทธิโดยไมมีอํานาจกระทําไมได42  
 
 2.2.6  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาที่ยุติธรรมและปราศจากอคติ 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบกฏหมายซีวิลลอวการดําเนินคดีอาญาจึงเปนระบบ
กลาวหาที่มีการแยกหนาที่การสอบสวนฟองรองและการพิจารณาคดีออกจากกัน โดยใหองคกร
ตางกันเปนผูทําหนาที่ และยกฐานะของผูถูกกลาวหาขึ้นเปนประธานในคดี ซ่ึงในระบบนี้การดําเนิน 
คดีอาญาจะไมมีลักษณะเปนการตอสูระหวางคูความสองฝาย แตศาล อัยการ และทนายของ ผูถูก
กลาวหา จะทําหนาที่รวมกันในการคนหาความจริง การดําเนินคดีอาญาจะเริ่มจากตํารวจ โดยตาํรวจ
จะทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ ทั้งที่เปนผลดีและผลรายตอผูตองหา 
รวมท้ังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษของผูตองหา นอกจากนี้พนักงานสอบสวนชอบที่

                                                     
 41  คณิต  ณ นคร ค เลมเดิม.  หนา 352. 
 42  ภัทรวิทย  อบสวุรรณ.  (2550).  การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในระบบกฎหมายไทย.  
หนา 76. 
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จะดําเนินการสอบสวนผูตองหาเกี่ยวกับความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของ
เขาหรือประวัติของผูตองหาที่แสดง แลวเสนอตออัยการโดยอัยการเองเมื่อรับสํานวนจากพนักงาน
สอบสวนแลวเห็นวาพยานหลักฐานขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูถูกกลาวหายังไมครบถวนเพียงพอ 
พนักงานอัยการก็ชอบที่จะสั่งใหพนักงานสอบสอบดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได  เพื่อใหมีขอมูล
เกี่ยวกับตัวจําเลยอยางเพียงพอในการใชดุลพินิจวาจะดําเนินคดีอาญากับจําเลยตอไปหรือไม          
หากอัยการเห็นสมควรสั่งฟองก็จะมีการยื่นฟองคดีอาญาตอศาล โดยในชั้นพิจารณาของศาลจะมีการ
สืบพยานโจทกและจําเลย และเมื่อสืบพยานเสร็จสิ้น ก็จะมีการทําคําพิพากษาโดยศาล ซ่ึงกระบวนการ
ในการพิจารณาความผิดและโทษของศาลจะมีการพิจารณาขอเท็จจริงที่ไดมาในระหวางการดําเนินคดี 
บุคลิกลักษณะ ตลอดจนประวัติภูมิหลังของจําเลย และรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติ เพื่อประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณาที่ยุติธรรมและปราศจากอคติดวย43  
 ในการพิจารณาที่ยุติธรรมและปราศจากอคติกําหนดโทษแกผูกระทําผิด ศาลจะตอง
กระทําโดยคํานึงถึงสังคม การศึกษาครอบครัว อาชีพ สภาพจิตใจ และลักษณะการกระทาํของ
ผูกระทําผิด เพราะขอมูลตางๆ เหลานี้จะทําใหเราเขาใจถึงสาเหตุแหงการกระทําความผิดวาเพราะ
เหตุใดบุคคลเหลานั้นจึงกระทําความผิด นอกจากนั้นแลวขอมูลตางๆ เหลานี้ยังมีความจําเปนไมใช
แคเพียงกอนการรับโทษเทานั้น แตยังรวมไปถึงหลังจากที่ผูกระทําผิดไดรับโทษแลวอีกดวย ซ่ึงปจจัย
ที่ศาลจะนํามาประกอบในการพิจารณาพิพากษาคดี นอกจากจะไดมาจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
และขอมูลในชั้นสอบสวนแลว การที่ผูพิพากษาไดรับขอมูลจากสื่อตางๆ ก็ถือเปนปจจัยภายนอกที่
มีผลตอการใชดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและโทษตอผูถูกกลาวหา  เพราะผูพิพากษาจะตองอาศัย
ขอมูลตางๆ มาใชประกอบการพิจารณา 
 การใชดุลพินิจในการพิจารณาที่ยุติธรรมและปราศจากอคติ ก็ตอเมื่อมีขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่กระทําผิดอยางถูกตองและครบถวน ซ่ึงขอมูลเหลานี้มักจะถูกละเลยหรือมองขามจากบุคคล
ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเห็นวาไมมีความสําคัญกับคดีที่ผูตองหาวากระทํา
ความผิด โดยจะสนใจแตเพียงวาผูตองหาไดกระทําผิดจริงหรือไม และมีพยานหลักฐานพอที่จะ
ลงโทษผูตองหาไดหรือไมเทานั้น  ดังตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนตามหนาหนังสือพิมพ โทรทัศน หรือ
ตามสื่อตางๆ ที่มีการนําผูถูกกลาวหาออกมาแถลงขาวตอสื่อมวลชนในลักษณะที่มีการยืนยันวา
บุคคลดังกลาวกระทําความผิดจริง ทั้งที่การแถลงขาวดังกลาวนั้นเปนเพียงอยูในขั้นตอนในชั้น
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเทานั้น โดยที่ยังไมไดมีการพิจารณาพิพากษาคดีจากศาลแตอยางใด  
แตการแถลงขาวดังกลาวก็อาจสงผลใหสาธารณชนทั่วไปเชื่อไดวาผูถูกกลาวหานั้นกระทําความผิดจริง  

                                                     
 43  พรธิดา  เอี่ยมศิลา.  เลมเดิม.  หนา 66. 
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และผูพิพากษาที่มีหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้น  เมื่อไดรับการบริโภคขาวสารจากสื่อตางๆ ก็อาจมี
ผลทําใหการพิจารณาของศาลเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเปนได  
 หลักเกณฑสําคัญในการใชดุลพินิจในการพิจารณาที่ยุติธรรมและปราศจากอคติ
ประกอบดวย 
 1) ผูพิพากษาผูใชดุลพินิจจะตองวางตนเปนกลาง และใชดุลพินิจโดยปราศจากอคติทั้งปวง 
กลาวคือจะตองไมลําเอียงเพราะรัก โกรธ หลง และเกรงกลัวตออิทธิพลใดๆ 
 2) การกําหนดโทษตองไมเกินกวาโทษขั้นสูงที่กําหนดไวในกฎหมาย และถามีโทษขั้นต่ํา
ก็ตองระวางโทษไมต่ํากวาโทษขั้นต่ําของกฎหมาย 
 3) ในการลงโทษบุคคลใดจะตองคํานึงถึงหลักทฤษฎีการลงโทษทั้งสาม คือ ลงโทษเพื่อ
ทดแทน ขมขู หรือปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด โดยจะตองกําหนดโทษใหเหมาะสมกับจําเลยแตละคน 
 การมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยหรือผูกระทําผิดอยางครบถวน สมบูรณ และถูกตอง
จะมีสวนชวยในการพิจารณาพิพากษาคดีใหมีประสิทธิภาพได ในประเทศไทยนั้นขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวจําเลยในเรื่องประวัติภูมิหลัง และความประพฤติอันเปนอาจิณ มักจะถูกละเลยจากพนักงานสอบสวน
ในทางปฏิบัติโดยพนักงานสอบสวนมักจะใหความสําคัญกับพฤติการณและความรายแรงแหง
ความผิดและการกระทําของจําเลย วาไดมีการกระทําผิดจริงหรือไม ทําใหไมมีขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับ
ตัวจําเลยอยางเพียงพอในชั้นพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  
 ศาลในฐานะผูทําหนาที่กําหนดโทษจําเลย จะกําหนดโทษหรือมาตรการปฏิบัติตอจําเลย
ใหมีความเหมาะสมได ก็ตอเมื่อศาลรับทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยอยางเพียงพอ และขอมูลนั้น 
จะตองเปนขอมูลที่ถูกตองดวย จึงจะทําใหการกําหนดโทษนั้นสามารถปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด
ใหกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติสุข การที่ศาลรับทราบขอมูลจากการแถลงขาว
ในลักษณะที่ยืนยันความผิดผูถูกกลาวหา ซ่ึงขอเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับตัวจําเลยในการแถลงขาวนั้น 
ศาลจะนํามาประกอบการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษจึงจะมีความเหมาะสมกับความผิดและตัว
ผูกระทําผิด หากเปนขอเท็จจริงที่เปนเพียงขอสันนิษฐานและยังไมสามารถพิสูจนไดจริงวาผูถูก
กลาวหากระทําความผิด อาจมีผลกระทบกับการใชดุลพินิจที่อาจเกิดอคติและทําใหการพิจารณาเกิด
ความไมยุติธรรม เพราะการลงโทษอยางเหมาะสมจะสามารถปรับปรุง และแกไขจําเลยหรือผูกระทําผิด
ใหกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูสังคมได ในขณะเดียวกัน การที่ผูพิพากษามีอคติตอตัวจําเลย
ก็อาจกําหนดโทษที่ไมเหมาะสมแกจําเลย และสงผลใหจําเลยไมไดรับความยุติธรรมและมีผลตอ
การกลับเขาสูสังคมในอนาคตไดเชนเดียวกัน 
 
 

DPU



 30 

 2.2.7  สิทธิการกลับเขาสูสังคมของผูกระทําผิด 
 ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมไมไดอยูเพียงไดตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดี
เทานั้น  แตตองมีระบบการปฏิบัติตอผูตองหาที่เหมาะสม นอกจากจะสามารถสงผลใหผูกระทํา
ความผิดและสังคมโดยทั่วไปเห็นผูกระทําผิดถูกลงโทษแลว ยังตองมีประสิทธิภาพในการฟนฟู
แกไขผูกระทําผิดใหสามารถกลับตัวเปนพลเมืองดีของสังคมโดยไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 
ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมของไทยไมอาจกลาวไดวาประสบความสําเร็จในสวนนี้ 
 การดําเนินคดีอาญาที่ทําใหบุคคลไมสามารถกลับเขาสูสังคมไดอีกเปนส่ิงที่ไมถูกตอง44

และเปนอุปสรรคตอการปองกันอาชญากรรมดวย กลาวคือ ในปจจุบันวัตถุประสงคของการลงโทษ
นอกจากจะเปนไปเพื่อการแกแคนทดแทน ขมขู หรือเพื่อปองกันสังคมแลว และยังเปนไปเพื่อ
ปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดอันเปนการปองกันไมใหผูที่ไดกระทําผิดมาแลวกลับไปกระทําซ้ําขึ้นอีก  
ซ่ึงการลงโทษเพื่อขมขูก็เปนการปองกันอาชญากรรมอยางหนึ่งเชนกัน เพราะนอกจากจะทําให ผูที่ได 
กระทําผิดมาแลวเกิดความเข็ดหลาบไมกลากระทําผิดซ้ําขึ้นอีก ยังเปนเยี่ยงอยางใหบุคคลอื่นเกิด
ความเกรงกลัวไมกลากระทําผิดขึ้นเชนกัน อยางไรก็ดีมิใชวาการลงโทษเพื่อขมขูจะมีประสิทธิผล
ในการปรามมิใหผูที่กระทําผิดมาแลวกลับไปกระทําผิดซ้ําไดอีกเสมอไป เพราะการลงโทษเพื่อขมขู
จะมีประสิทธิผลในการปราบปรามมิใหผูที่กระทําผิดมาแลวกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกไดบาง  แตไมได
หาทางที่จะทําใหผูกระทําผิดมีความสามารถที่จะกลับตัวได  เมื่อบุคคลมีความประสงคจะกลับตัว
แตไมมีความสามารถ โอกาสที่เขาจะกระทําผิดขึ้นอีกยอมมีเหลืออยูมาก เพราะอยางนอยที่สุดการที่
เขาตองถูกจําคุกและไดเปนผูกระทําผิดยอมทําใหฐานะและชื่อเสียงของเขาเสื่อมลงไปในสายตา
ของบุคคลอื่น และอาจทําใหผูนั้นเกิดความรูสึกที่เปนปฏิปกษตอสังคม เพราะมักคิดวาตนไมมีทาง
กลับตัวเปนคนดีไดในสายตาคนอื่น เมื่อเกิดความรูสึกทอแทใจจึงทําใหไมเห็นประโยชนของการ
ทําความดี  และทําใหมีโอกาสที่จะกลับไปกระทําความผิดอีก45 
 ในการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตอผูที่สงสัยวาเปนผูกระทําผิดยอมกระทบกระเทือน
ถึงทัศนคติของประชาชนที่มีตอผูนั้นดวยเชนกัน เชน การนําผูตองหามาประจานยอมเปนการโนมนาว
ใหประชาชนเชื่อวาผูตองหานั้นเปนผูกระทําผิดจริง และทําใหประชาชนทั่วไปตั้งขอรังเกียจ หรือ
กีดกันบุคคลดังกลาวอันอาจเปนเหตุใหผูตองหานั้นกลับเขาสูสังคมตามเดิมไดยาก เพราะถูกตราหนา
วากระทําไปแลว  แมวาในเวลาตอมาศาลจะมีคําพิพากษายกฟองและปลอยตัวไปก็ตาม หรือในกรณี
ที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษผูนั้น เหตุการณที่เจาหนาที่ตํารวจเคยแถลงขาววาผูตองหาเปนผูกระทําผิด

                                                     
 44  คณิต  ณ นคร ข เลมเดิม.  หนา 38. 
 45  อุททิศ  แสนโกศิก.  (2525).  กฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 33-34. 

DPU



 31 

ยอมเปนการย้ําเตือนความทรงจําของประชาชนที่มีตอผูที่ศาลมีคําพิพากษาวาเปนผูกระทําผิด และทําให
โอกาสในการกลับเขาสูสังคมมีนอยลงเชนกัน 
 
2.3  อํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 
 เดิมแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน มักจะกําหนดใหพนักงานสอบสวน
ช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชามีดุลพินิจสั่งการ ซ่ึงตรงนี้เองทําใหขาดการตรวจสอบจากองคกร
ภายนอกและการใชอํานาจของเจาพนักงานผูมีหนาที่ จึงขาดความชัดเจนไมโปรงใส  
 อํานาจกระทําทางอาญา หมายถึง การใชวิธีการตางๆ ของเจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่ ในการ 
นําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ46 
 เจาพนักงานสอบสวน หมายถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการ
สอบสวน47 
 การที่ฝายนิติบัญญัติ จะบัญญัติกฎหมายใหอํานาจแกเจาพนักงาน ใหสามารถกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย หรือเปาหมายที่รัฐตองการอํานวยความ 
สงบสุขใหกับประชาชนสวนรวมนั้น จะตองเปนไปเทาที่จําเปนเทานั้น ดังนั้นเจาพนักงานผูใชอํานาจ
ตามกฎหมาย จึงตองปฏิบัติตามหลักกฎหมายอยางเครงครัด 
 หลักทั่วไปที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจรัฐ ประกอบดวย 
 1) เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจที่จะกระทําการนั้น 
 2) เจาหนาที่ของรัฐตองใชอํานาจรัฐภายในเขตอํานาจหรือทองที่ของตน ที่กฎหมาย
กําหนด  
 3) รูปแบบการใชอํานาจจะตองกําหนดไวในกฎหมาย และเจาหนาที่ตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในทางรูปแบบนั้น 
 4) การใชอํานาจตองไปโดยละมุนละมอมและพอสมควรแกเหตุ 
 อาจสรุปไดวา การกระทําที่นอกเหนือจากอํานาจที่กฎหมายกําหนดไว ถือเปนการกระทํา
โดยมิชอบ  และเจาหนาที่ของรัฐไมมีอํานาจกระทํา 
 กฎหมายที่ใหอํานาจเจาพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏอยูใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 132 ซึ่งในมาตรา 131 บัญญัติวา 

                                                     
 46  เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2551).  คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการ
ดําเนินคดีในขั้นตอนกอนการพิจารณา (พิมพครั้งที่ 6 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 38. 
 47  ความหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (6). 

DPU



 32 

“ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถทําได เพื่อประสงคที่จะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติกรรมตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อท่ีจะไดรูตัวผูกระทําความผิด  
และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา” จากบทบัญญัติดังกลาว หากเปนกฎหมาย
ที่ใหอํานาจเจาพนักงานสอบสวนจริง ถือวาเจาพนักงานสอบสวนมีอํานาจกวางขวางมาก และเปนที่
เขาใจไดวา มาตรา 131 เปนอํานาจเบ็ดเสร็จของเจาพนักงานสอบสวน แตแทจริงแลวอํานาจหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนตองอยูภายใตกรอบวัตถุประสงคของกฎหมายและหลักความพอสมควรแกเหตุ 
 
 2.3.1  การสอบสวน  
  “การสอบสวน” (Inquiry) นั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมาย
วาหมายถึง “ไลเรียง หรือ ไตรตรอง เพื่อเอาความจริง”48  
   สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) ใหคํานิยามไววา “การสอบสวน” 
หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือ
พิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
  จากบทนิยามดังกลาวจะเห็นไดวาการสอบสวนนั้นเปนการกระทําโดยพนักงาน
สอบสวนเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นแลว และการกระทําดังกลาวก็เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐาน ไมวา
จะเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ซ่ึงวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาว
สามารถทําไดมากมาย เชน โดยการสอบปากคํา การตรวจสอบหรือพิสูจนพยานเอกสารหรือพยาน
วัตถุ รวมถึงการใชมาตรการบังคับตางๆ เชน หมายเรียก การจับ การคน การควบคุมตัว ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาวก็เพื่อจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟอง
ลงโทษ 
  การสอบสวนตามความหมายดังกลาว ก็คือการกระทําของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับ
ความผิดอาญาที่กลาวหากัน  ซ่ึงมีสาระสําคัญอยู 2 ประการ คือ 
  1) การรวบรวมพยานหลักฐาน ไดแก พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยาน
พฤติการณแวดลอม 
  2) การดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือที่เรียกวาการ
ใชมาตรการบังคับตางๆ ไดแก การเรียก การจับ การควบคุม การคน  เปนตน 

                                                     
   48  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2535. 
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 การรวบรวมพยานหลักฐานกับการใชมาตรการบังคับอาจแยกออกจากกันได กลาวคือ 
แมการใชมาตรการบังคับจะมิชอบดวยกฎหมาย การรวบรวมพยานหลักฐานก็ไมเสียไป49 
  หลักการกระทําของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหามีความมุงหมายที่
สําคัญ คือ 
  1) เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง วามีมูลเหตุของการกระทําเปนเชนไรและมีการกระทํา
ความผิดทางอาญาเกิดขึ้นจริงหรือไม 
  2) เพื่อพิสูจนความผิด เมื่อฟงขอเท็จจริงวามีมูลเหตุของการกระทําเปนความผิดทาง
อาญาจริง พนักงานสอบสวนก็จะตองรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันพิสูจนความผิดของผูกระทํา
ความผิดใหได  มิฉะนั้นถาพิสูจนไมไดวาเปนผูกระทําความผิดก็ตองปลอยตัวไป 
  3) เพื่อเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ เมื่อมีพยานหลักฐานยืนยันการกระทําความผิดแลว 
พนักงานสอบสวนก็จัดการใหไดตัวผูกระทําความผิดมา หากหลบหนีไปก็จัดการออกหมายจับ
เพื่อใหไดตัวมา  เพื่อจะไดนําสงพนักงานอัยการดําเนินการฟองรองตอศาลตอไป 
 การสอบสวน จึงเปนการกระทําของพนักงานสอบสวน ซึ่งกระทําภายหลังจากที่ไดมี
การกระทําผิดเกิดขึ้นแลว และมีผูมารองทุกข หรือกลาวโทษ หรือโดยที่พนักงานสอบสวนพบดวย
ตนเอง เปนการกระทําเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน หรือใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานทั้งปวง เชน 
บันทึกปากคําพยาน รวบรวมเอกสารตางๆ สงลายพิมพนิ้วมือ ลายมือการเขียนหนังสือ หรือสงของกลาง
ไปตรวจพิสูจน เปนตน การกระทําดังกลาวถือวาเปนการสอบสวนทั้งส้ิน  
 การสอบสวนจะตองเปนเรื่องกระทํากอนคดีมาสูศาล และการเรียกตัวจําเลยเพื่อการ
สอบสวนเอาผิดแกจําเลยๆ มีสิทธิที่จะไมยอมใหการได50 เมื่อพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จ 
แลวสงสํานวนไปใหพนักงานอัยการ ยอมหมดอํานาจสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนมีหมายเรียก
พยานมาใหการอีก พยานไมยอมใหการ หามีความผิดไม เวนแตพนักงานอัยการจะสงใหสอบสวน
เพิ่มเติม51 

                                                     
    49  คําพิพากษาฎีกาที่ 2699/2519 การจับกุมกับการสอบสวนเปนการดําเนินการคนละขั้นตอนกัน  เมื่อการ
สอบสวนไดดําเนินการไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว  ถึงแมการจับกุมจะมิชอบดวยกฎหมายก็เปนเรื่องที่จะวา
กลาวกันอีกสวนหนึ่งตางหาก หาทําใหกระทบกระเทือนถึงการฟองคดีอาญาไม.  
   50  คําพิพากษาฎีกาที่ 109/2480. 
   51  คําพิพากษาฎีกาที่ 9/2481. 
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 คําพิพากษาฎีกาที่ 869/249052 พนักงานสอบสวนเอาคําใหการพยานที่ใหการไวกอนใน
ช้ันกรรมการสอบสวนมาถามพยาน เพื่อใหรับรองและสอบถามเพิ่มเติม แลวจดบันทึกและอานบันทึก
ใหพยานฟงแลวลงชื่อดังนี้ ถือวาไดมีการสอบสวนตามกฎหมายแลว 
 กลาวโดยสรุปไดวาการดําเนินการสอบสวนนั้นมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 1) เพื่อรวบรวมถอยคําของพยานทําเปนบันทึกไว 
 2) เพื่อเปนหลักฐานยืนยันถอยคําใหการของผูมารองทุกข หรือกลาวโทษ หรือผูตองหา  
หรือพยานตางๆ 
 3) เพื่อเปนหลักฐานยืนยันขอเท็จจริงในคดีนั้น 
 4) เพื่อเปนหลักฐานใหศาลเชื่อถือ และรูขอเท็จจริงในคดีนั้น 
 5) เพื่อรวบรวมเปนสํานวนสําหรับสงพนักงานอัยการ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
 6) เพื่อพิสูจนความผิด และเพื่อเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองรองลงโทษตามลักษณะความผิด
ที่ไดกระทําลง 
 การสอบสวนนั้นเปนขั้นตอนแรกในการคนหาความจริง อันเปนตนธารแหงความยุติธรรม
ซ่ึงอยูในขั้นตอนกอนการพิจารณาคดี  เพราะการที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษขึ้นอยูกับขั้นตอน
สอบสวนเปนหลัก  จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการอํานวยความยุติธรรม ซ่ึงในการพิสูจนความผิด
ช้ันพิจารณาคดี จําเลยจะผิดหรือบริสุทธ์ิก็อยูที่พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมา ศาลจะตอง
ตัดสินไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู ซ่ึงมีหลายครั้งที่ผูตองหาหลุดพนคดีแลวกลับไปกอความเสียหาย
ใหกับสังคมอีก แตก็มีหลายคดีที่สามารถนําตัวมารับโทษ และก็มีบางคดีที่ลงโทษผิดตัว ทั้งหมด
ขึ้นอยูกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนทั้งสิ้น  และบางครั้งในคดีความผิดมีอัตรา
โทษขั้นต่ําเกิน 5 ป แมจําเลยจะยอมรับสารภาพ  แตพยานหลักฐานของโจทกที่พนักงาสอบสวน
รวบรวมยังมีขอสงสัย ศาลตองยกฟอง53 ในทางปฏิบัตินั้นความเขาใจของพนักงานสอบสวนในการ
ทําหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความคลาดเคลื่อน กลาวคือพนักงานสอบสวนจะทําหนาที่
หาความผิดของผูถูกกลาวหาเปนหลัก ไมใชคนหาความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับคดี แมกระทั่งระเบียบ
สํานักงานตํารวจแหงชาติก็ยังกําหนดใหพนักงานสอบสวนหาแตพยานหลักฐานที่จะเอาผิดแก
ผูตองหาเทานั้น54 
 

                                                     
  52  ศูนยบริการขอมูลตุลาการ ระบบสารสนเทศคําพิพากษาฎีกา.  
    53  ภัทรวิทย  อบสุวรรณ.  เลมเดิม.  หนา 83-84. 
    54  สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 8. 
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 2.3.2  การแถลงขาวการจับกุมกับการสอบสวน 
 การแถลงขาวการจับกุมตอส่ือมวลชน เปนการประชาสัมพันธอยางหนึ่ง วาเจาหนาที่
ตํารวจทํางาน มีการติดตามผูกระทําผิดได ผูที่คิดจะกระทําผิดจะไมเอาเยี่ยงเอาอยางหรือไมกลา
กออาชญากรรมในรูปแบบดังกลาวและขยาดกลัว ประชาชนชื่นชอบผลงาน ถือเปนการสรางความ 
รูสึกที่อบอุน ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน    
 หากมองเฉพาะการนําตัวผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกมาแถลงขาวตอส่ือมวลชนแลว  
ในทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนจะจัดใหมีการแถลงขาวภายหลังจากที่มีการรวบรวม
พยานหลักฐานและไดสอบปากคําผูถูกกลาวหาแลว เมื่อผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ และแสดง
ความยินยอมโดยสมัครใจหรือเจาหนาที่ตํารวจเห็นวาคดีดังกลาวเปนประโยชนตอสาธารณะก็จะจัด
ใหมีการแถลงขาวตอส่ือมวลชน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนนั้น  
ไมไดอยูในขั้นตอนการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจแตอยางใด คงเปนแตเพียงการประชาสัมพันธ
เพื่อการแจงขาวคดีอาญาใหประชาชนไดทราบถึงพฤติการณของผูกระทําผิดและระมัดระวังมิใหตก
เปนเหยื่อของผูกระทําผิดอีกในอนาคต รวมทั้งเพื่อใหผูเสียหายคนอื่นที่ไดรับการประทุษรายจาก
ผูตองหาคนนั้นแตยังหาตัวไมไดจะไดทราบและแจงความตอพนักงานสอบสวนตอไปเทานั้น        
โดยในการแถลงขาวจะตองนําบันทึกหรือเอกสารสํานวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการแถลงขาว ซ่ึงบันทึกหรือเอกสารสํานวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจและ
พนักงานอัยการนั้น  ก็ถือเปนหลักการวาสํานวนการสอบสวนนั้นไมอาจเปดเผยใหบุคคลใดทราบได
และใหรักษาไวเปนความลับ โดยใหยึดถือปฏิบัติตามนัยระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการอยางเครงครัด ดังปรากฏในหนังสือคําส่ังของกระทรวงมหาดไทยที่ 37/2502 เร่ืองการรักษา
ความลับเกี่ยวกับสํานวนการสอบสวน ดังนั้น จึงยึดถือเปนหลักการมาตลอดวาสํานวนการสอบสวน
จักตองรักษาไวเปนความลับ จะเปดเผยไมได55  ดังนั้น การที่เจาหนาที่รัฐนําเอกสารหลักฐานดังกลาว
ออกมาเปดเผยประกอบกับการแถลงขาว ยอมเห็นไดชัดแจงวากระทําการขัดตอหลักกฎหมาย 
รวมทั้งยังขัดตอหลักการสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดอีกดวย 
 เมื่อพิจารณาถึงผลทางกฎหมายในการรับฟงเปนพยานหลักฐานแลว จะเห็นไดวา
ถอยคําหรือคํารับสารภาพของจําเลยในชั้นสอบสวนก็เปนเพียงพยานหลักฐานของโจทกอยางหนึ่งที่
โจทกจะนําสืบสนับสนุนฟองเทานั้น ดังนั้นลําพังแคคํารับสารภาพของจําเลยในชั้นสอบสวนเพียง

                                                     
 55  วรวิทย  ฤทธิทิศ ก (2538, กรกฎาคม-กันยายน).  “การเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญาในประเทศไทย.”   
    ดุลพาห, 42, 3.  หนา 90.  
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อยางเดียวเทานั้น จึงไมอาจยกขึ้นมายันลงโทษจําเลยได56 การที่ผูถูกกลาวหารับสารภาพในชั้นสอบสวน
และถูกนําตัวไปแถลงขาวตอส่ือมวลชนนั้น  ยังคงไมมีคําพิพากษาฎีกาหรือหลักกฎหมายใดๆ มารับรอง
วาการกระทําดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคํารับสารภาพในชั้นสอบสวน และเปนเครื่องพิสูจนให
เห็นไดวาผูถูกกลาวหาไดใหการรับสารภาพโดยสมัครใจและนาเชื่อวาผูถูกกลาวหาไดกระทํา
ความผิดจริงดังที่ไดมีการแถลงขาวนั้น เนื่องจากการรับสารภาพของผูถูกกลาวหาและการใหความ
ยินยอมในการนําตัวไปแถลงขาวตอส่ือมวลชนนั้นในทางปฏิบัติอาจไมไดมาจากการสมัครใจ  
รวมถึง บางกรณีกําหนดใหเปนดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน แตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดใชดุลพินิจไป
ในทางที่ตอบสนองสิทธิที่จะรับรูขาวสารของประชาชนมากเกินไป แมวาผูถูกกลาวหาจะใหการรับ
สารภาพแตไมใหความยินยอมในการใหมีการนําตัวไปแถลงขาวตอส่ือมวลชนก็ตาม เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบก็จะจัดใหมีการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนอยูดี รวมทั้งตามกฎหมาย
ก็ไมถือไดวาการที่ผูถูกกลาวหารับสารภาพในชั้นสอบสวนและถูกนําตัวไปแถลงขาวตอส่ือมวลชน
โดยสมัครใจเปนพยานหลักฐานเพื่อใชรับฟงในการลงโทษจําเลยในชั้นศาลได ซ่ึงแมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 จะบัญญัติใหถอยคําของจําเลยหรือผูตองหาในชั้นสอบสวน
อาจใชเปนพยานหลักฐานยันจําเลยในชั้นพิจารณาไดก็ตาม แตก็เปนเพียงพยานหลักฐานของโจทก
อยางหนึ่งที่จะนําสืบสนับสนุนฟองเทานั้น57 
 หากพิจารณาเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการรับรูขอมูลของสาธารณชน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาธารณะ
ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแต
การเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสีย
อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” จะเห็นไดวาตามกฎหมาย
ประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับรูขอมูลขาวสาร  เจาหนาที่ของรัฐก็มีหนาที่ที่จะตองประชาสัมพันธหรือ
เปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดรับรู  เพื่อใหประชาชนทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจ
เปนภัยแกสังคม รวมทั้งเพื่อปองกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคม การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
คดีอาญาจึงนับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ แตการใหขาวรวมตลอดถึงการโฆษณาประชาสัมพันธที่
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตาง  ๆไดกระทํา กําลังทําหรือกําลังจะกระทํานั้น หาใชการประชาสัมพันธ 
(Public relation) ไม หากแตโนมเอียงไปในทางการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) โดยโฆษณาวา
องคกรของตนมีความเกงกาจในการปราบปรามอาชญากรรม  องคกรในกระบวนการยุติธรรมแทบ

                                                     
 56  คําพิพากษาฎีกาที่ 7412/2544.   
 57  คําพิพากษาฎีกาที่ 325/2546.   
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ทุกองคกรจึงไดตั้ง “โฆษก” ประจําองคกรเพื่อการดังกลาว58  จึงเห็นไดวาในทางปฏิบัติเจาหนาที่
ของรัฐตอบสนองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารมากจนเกินขอบเขตที่เหมาะสม เปนเหตุใหการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไปกระทบสิทธิของผูที่เกี่ยวของในคดีอาญา  
 สรุป การนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนของเจาหนาที่รัฐใน
กระบวนการยุติธรรม มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  ในสวนของผลเชิงบวกยอมเปนการ
ตอบสนองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน และอาจทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งถือเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่ง ในภารกิจของ
กระบวนการยุติธรรม  สําหรับผลในเชิงลบอาจมีผลกระทบกับบุคคลหลายฝายนับแตผูตองหาหรือ
จําเลยที่ถูกเสนอภาพและเสนอขาวโดยส่ือมวลชนสาขาตางๆ เสมือนเปนผูกระทําผิดทั้งๆ ที่โดยหลัก 
กฎหมายทั่วไปตองสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด
วาเขาผิดจริง การเสนอขาวในลักษณะดังกลาวไดสรางผลเสียเสมือนคําพิพากษาของสังคมที่มีตอ      
ผูถูกกลาวหาหรือจําเลย โดยเขาเหลานั้นไมมีโอกาสไดตอสูอยางเปนธรรม   
 
 
 
 
 
 

 

                                                     
 58  คณิต  ณ นคร.  (2553, มิถุนายน).  “การอานคําพิพากษาคดียึดทรัพย.”  มติชนสุดสัปดาห.  หนา 29. 
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บทที่  3 

หลักประกนัสิทธิในการนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอสื่อมวลชน 
 
 ปจจุบันเปนที่แนนอนวา เหตุการณความเปนไปของบานเมืองเปนที่สนใจของประชาชน 
และเหตุการณในบานเมืองนี้ ยอมรวมตลอดถึงขอเท็จจริง หรือเหตุการณเกี่ยวกับอาชญากรรม 
การตรวจคน ติดตาม จับกุมคนรายของเจาหนาที่ตํารวจ  ในการนี้เจาพนักงานของรัฐไมวาจะเปนตํารวจ 
อัยการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับคดีนับไดวามีบทบาทสําคัญอยางมากในการเสนอขาวคดีอาญา
สูประชาชน โดยวิธีการแถลงขาวตอส่ือมวลชน  เพื่อใหประชาชนรับรูรับทราบเหตุการณความเปนไป
เหลานั้น   
 ในบทนี้จะพิจารณาถึงหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูถูก
กลาวหามิใหถูกประจานโดยเจาหนาที่พนักงานของรัฐในประเทศไทย และตางประเทศ ไดแก
ประเทศอังกฤษและประเทสหรัฐอเมริกาซึ่งใชกฎหมายระบบคอมมอนลอว และประเทศเยอรมนี
ซ่ึงใชกฎหมายภาคพื้นยุโรปหรือระบบซีวิลลอว 

 
3.1  หลักประกันสิทธิในกฎหมายตางประเทศ 
 3.1.1  ประเทศอังกฤษ 

 ในการศึกษาหลักกฎหมายของอังกฤษที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของผูถูก
กลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกกระทําจากเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะ
ประจานจะศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอสื่อมวลชน 
และการกระทําที่เกี่ยวเนื่อง  ดังนี้ 
 1) การจํากัดการรายงานขาวของเจาหนาที่ของรัฐ   
  ศาลไดวินิจฉัยเรื่องการเปดเผยขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจไววา โดยหลักแลว
เจาหนาที่ตํารวจไมควรเปดเผยขอมูลท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือท่ีเกี่ยวของกับคนในสังคม
ซึ่งขอมูลเหลานั้นไมไดใชเปนการทั่วไป และมีแนวโนมวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
ดังกลาวหากไดมีการเปดเผยออกไป อยางไรก็ดีหากเจาหนาที่ตํารวจไดกระทําดวยความระมัดระวัง
และโดยสุจริตเพราะเห็นวามีความจําเปนตอสาธารณะที่ตองเปดเผยขอมูลนั้นเพื่อปองกัน
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อาชญากรรมหรือเพ่ือเตือนใหคนในสังคมทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ตํารวจมีสิทธิที่
จะเปดเผยไดในขอบเขตจํากัดตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน 

2) กฎหมายวาดวยละเมิดอํานาจศาล 
  การใชหลักละเมิดอํานาจศาลเปนอํานาจบังคับพิเศษของศาลนอกเหนือจากอํานาจ
บังคับทั่วไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของศาลเปนไปดวยความสงบเรียบรอยอยางรวดเร็ว และปองกันการสรางอิทธิพล
อันมิชอบเหนือบุคคลทั่วไปและเปนผูที่เปนคูความในคดี ละเมิดอํานาจศาลจึงมิไดมีขึ้นเพื่อการ
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยตรง แตการที่ศาลใชมาตรการลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลนี้
มีผลเปนการคุมครองมิใหการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในลักษณะที่ทําใหเห็นวาผูนั้นดูเสมือน
เปนผูกระทําความผิดไปโดยปริยาย ดวยเหตุนี้จึงเห็นสมควรที่จะอธิบายถึงหลักละเมิดอํานาจศาล
ในประเทศอังกฤษใหเปนที่เขาใจพอสังเขป 
 ละเมิดอํานาจศาลในประเทศอังกฤษมีทั้งในคดีแพงและคดีอาญา คดีแพงไดแกการ
ไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือกระบวนพิจารณาของศาล ในคดีอาญาไดแกการขัดขวางการบริหารงานยุติธรรม  
ซ่ึงการละเมิดอํานาจศาลในคดีอาญามีทั้งการละเมิดอํานาจศาลในหองพิจารณา เชน การทํารายรางกาย  
การดูหมิ่นศาล ขัดขวางการพิจารณาคดี การถายภาพ หรือสเกตซภาพในศาล เปนตน สวนการละเมิด
อํานาจศาลนอกหองพิจารณา เชน การกลาวหรือโฆษณาถอยคําหรือการกระทําซึ่งมีแนวโนมวาจะ
แทรกแซง หรือขัดขวางตอการบริหารงานยุติธรรม เชน โฆษณาเรื่องราวท่ีอาจกอใหเกิดอคติหรือ
อิทธิพลตอคูความ พยาน หรือลุกขุนในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะหรือความประพฤติของผูตองหา      
ซ่ึงอาจกอใหเกิดอคติหรืออิทธิพลตอการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม โดยการครอบงําลูกขุนหรือผูที่
จะมาเปนลูกขุนอันทําใหตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาล ไดแก การเปดเผยประวัติอาชญากรรม
ของผูตองหา (Criminal record of accused) การวิจารณเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะที่ไมดีของผูตองหา
กอนคดีขึ้นสูการพิจารณา หรือการโฆษณาคํารับสารภาพของผูตองหาที่ไดกระทํานอกศาลแมจะ
เปนความจริงก็ตาม แตการรายงานวามีอาชญากรรมเกิดขึ้น หรือรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
จับกุม หรือการฟองรองไมถือเปนการละเมิดอํานาจศาล 
 ละเมิดอํานาจศาลในประเทศอังกฤษถือเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability) 
แมผูกระทําจะไมมีเจตนากอใหเกิดอคติเชนวานั้นก็ตาม  แตการขาดเจตนาดังกลาวอาจทําใหไดรับ
โทษนอยลง อํานาจศาลในการลงโทษบุคคลฐานละเมิดอํานาจศาลเขมงวดมากซึ่งบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพ The Sunday Times ของสหรัฐอเมริกาเคยรายงานวา ความเกรงกลัวตอความผิดฐานละเมิด
อํานาจศาลทําใหส่ือมวลชนอังกฤษมักไมสัมภาษณพยาน หรือรายงานขาวเกี่ยวกับคํารับสารภาพ 
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หรือการกระทําผิดครั้งกอน หรือถายภาพจําเลย พยาน หรือเจาหนาที่ของศาลภายในบริเวณหองพจิารณา  
แมแตการรายงานวาจําเลยบริสุทธิ์ก็ตองหาม 
 ระยะเวลาที่บุคคลอาจตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาลไดแกชวงเวลาที่กระบวน
พิจารณากําลังดําเนินอยูซ่ึงเริ่มตั้งแตเมื่อบุคคลถูกจับกุมและอยูในความควบคุม เชน ในคดี R.v. 
Thomson Newspaper Ltd. & others ศาลสั่งปรับผูพิมพโฆษณาหนังสือพิมพเปนเงิน 5,000 ปอนด 
สําหรับการตีพิมพขอความ และการลงรูปถายของผูตองหาในขณะที่รอใหคดีขึ้นสูการพิจารณา  
โดยศาลถือวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอช่ือเสียงของผูตองหาและอาจกอใหเกิดอคติตอคดีที่
อยูในระหวางการพิจารณาของลูกขุนได 
 กฎหมายไมไดจํากัดวาผูกระทําผิดตองเปนบุคคลธรรมดาทั่วไปเทานั้น เจาหนาที่
ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมอาจตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาลไดเชนกัน 
 3) ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 หมิ่นประมาท (Defamination) แบงไดเปน libel และ slander ถาถอยคําที่โฆษณาได
เขียนพิมพ  หรือจดหมายลงไวในลักษณะที่เปนการถาวรถือเปนความผิดฐาน libel หากการหมิ่น
ประมาทเปนเพียงคําพูดหรือกริยาทาทางถือเปนความผิดฐาน slander 

 ถอยคําที่เปนหมิ่นประมาทไดนั้นตองเปนถอยคําที่ทําใหความนับถือที่สังคมมีตอ
บุคคลหนึ่งลดลง หรือทําใหบุคคลนั้นเปนที่รังเกียจ หรือถูกหลีกเลี่ยงหรือทําใหผูนั้นถูกดูหมิ่น
เกลียดชัง หรือใสความเขาโดยการดูหมิ่น หรือทําใหเสียหายตอตําแหนงหนาที่ วิชาชีพ อาชีพ 
การคาหรือธุรกิจ ซ่ึงถอยคํานี้อาจเปนคําพูด รูปภาพ ภาพ ทาทาง หรือรูปแบบอื่นที่แสดงใหเห็นถึง
ความหมาย 
 ตัวอยางถอยคําที่ถือเปนหมิ่นประมาท เชน กลาววาบุคคลใดถูกฟองในความผิดฐาน
เบิกความเท็จและพนักงานอัยการไดมีคําส่ังใหฟองบุคคลนั้นในความผิดฐานเบิกความเท็จ 

 ในกรณีที่บุคคลใดอยูในที่ประชุมซึ่งมีผูส่ือขาวรวมอยูดวยไดกลาวถอยคําหมิ่น
ประมาทบุคคลอื่นและรองขอใหหนังสือพิมพโฆษณาถอยคําของเขา บุคคลนั้นตองรับผิดเพื่อการ
โฆษณาในหนังสือพิมพนั้น และในกรณีบุคคลใดติดตอไปยังผูส่ือขาวหนังสือพิมพและไดกลาว
ถอยคําหมิ่นประมาทบุคคลอื่นโดยมุงหมายใหถอยคําของเขาโฆษณาในหนังสือพิมพ บุคคลนั้นจะตอง
รับผิดเพื่อการโฆษณาในหนังสือพิมพนั้น แตถาเปนการตอบคําถามที่ถูกถามโดยผูส่ือขาว และ
ผูส่ือขาวไดเขียนเรื่องซึ่งรวมถึงคําตอบและไดโฆษณาในหนังสือพิมพ  ผูกลาวถอยคําไมตองรับผิด 

 การกลาวถอยคําเกี่ยวกับการพิจารณาตอหนาศาล  ตามกฎหมายยอมไมเปนหมิ่นประมาท  
แตหากถอยคํานั้นไมไดกลาวโดยบุคคลที่มีหนาที่ตองกลาวถอยคําเกี่ยวกับกระบวนพิจารณายอม
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ตองรับผิดฐานหมิ่นประมาท เชน การที่เจาหนาที่ตํารวจกลาวตอหนาศาลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา
คร้ังกอน  เปนตน59 
 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาชั้นสอบสวน โดยหลักหามมิใหเปดเผยเวนแต
มีกฎหมายใหอํานาจและตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันอาชญากรรม หรือเพื่อ
เตือนใหประชาชนในสังคมทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาตัวอยางที่ศึกษามาขางตน 
จะเห็นไดวาการเปดเผยขอมูลที่ทําใหผูถูกกลาวหาดูเสมือนเปนผูกระทําความผิด เชน การเปดเผย 
คํารับสารภาพยอมตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือการกลาววาบุคคลถูกฟองในความผิดอาญา
ยอมตองรับผิดฐานหมิ่นประมาท ขอมูลของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา รวมทั้งรายละเอียดการสอบสวน
ที่แสดงวาผูถูกกลาวหาอาจเปนผูกระทําความผิดถือเปนขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงในประเทศอังกฤษ 
การที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการนั้นเปนเรื่องที่ยากลําบาก  เนื่องจากเจาหนาที่ของทาง
ราชการไมเต็มใจที่จะอนุญาตใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ ซึ่งถือไดวา
เปนเอกสิทธ์ิของทางราชการ (Crown Privilege) ซ่ึงสามารถอางเอกสิทธิ์ไมยอมเปดเผยหรือสง
เอกสารใหได เห็นไดจากกฎหมายวาดวยความลับของทางราชการ ค.ศ. 1911 (Official Secrets Acts 
1911) ซ่ึงเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้คือ การเปดเผยขาวสารของทางราชการและการใหขาวสาร
โดยปราศจากอํานาจแลวถือวาเปนความผิดทางอาญา60 
 สรุป กฎหมายอังกฤษมาตรการควบคุมการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมไวโดยชัดเจน และในการบังคับใชกฎหมาย ศาลไดใหความสําคัญกับสิทธิของผูถูก
กลาวหาเปนอยางมาก สงผลใหในทางปฏิบัติไมมีการประจานผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมดังเชนที่เกิดในประเทศไทย ผูถูกกลาวหาจึงไดรับการคุมครองสิทธิไมใหถูก
ประจานไปโดยปริยาย 
 
 3.1.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น จะพิจารณาไดวาในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยนั้น 
สวนราชการไดรับรองสิทธิที่จะรับรูขาวสารของประชาชน (Right to know) และไดมีการพัฒนาใน
เร่ืองดังกลาวมาเปนเวลานานแลว โดยเริ่มจากกฎหมาย Common Law ซ่ึงวางหลักไววา “การไมเปดเผย
เอกสารเปนหลัก สวนการเปดเผยถือเปนขอยกเวน” หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ

                                                     
 59  สุธรรมา  วรกานนท.   เลมเดิม.  หนา 31-33. 
 60  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ บรรเจิด  สิงคะเนติ และสมศักดิ์  นวตระกูลพิสุทธิ์.  (2543).  การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการกับขอพิจารณาทางกฎหมายปกครอง.  หนา 5. 
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ของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกกระทําจากเจาหนาที่ตํารวจในลักษณะประจาน ที่เกี่ยวของ
กับการนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน และการกระทําที่เกี่ยวเนื่อง มีดังนี้ 

1) การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยเที่ยงธรรม 
 ส่ิงสําคัญในเบื้องตนจะตองตระหนักถึงในขอที่วาการพิจารณาคดีอาญาในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น ไดวางรูปแบบคดีแบบกลาวหา (Accusatorial System) โดยคูความทั้งคูทั้ง 2 ฝาย 
มีฐานะเทาเทียมกันในศาล  ผูพิพากษานั้นเปนเพียงคอยควบคุมใหมีการตอสูในเชิงคดีอยางยุติธรรม
และมีคณะลูกขุนเปนผูทําหนาที่พิจารณาชี้ขาดขอเท็จจริง (Verdict) ถึงความผิดพลาดของผูตองหา
หรือจําเลย ซ่ึงคณะลูกขุนนี้เปนบุคคลธรรมดาที่ไมเคยมีประสบการณในการพิจารณาคดีและไมมี
ความรูทางกฎหมาย ฉะนั้น กฎเกณฑในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานอยางใดรับฟงเปนพยาน 
หลักฐานไมได  หรือหามไมใหคูความนําพยานใดเขาสืบ  ศาลจะเปนผูวินิจฉัยเสียแตเร่ิมแรก ทั้งนี้
เพื่อปองกันมิใหคูความนําพยานประเภทที่ไมมีคุณคาเกี่ยวกับการพิสูจนความจริงแตมีคุณคาในดาน
จิตวิทยาเขาสูการรับรูและชักจูงจิตของคณะลูกขุน ดังนั้น หากพยานหลักฐานใดตองหามมิใหรับฟง
แลวก็จะไมมีโอกาสเขาสูกระบวนการพิจารณาคดี หรือเขาสูการรับรูของคณะลูกขุนไดเลย เชน 
ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในเรื่องชื่อเสียง ความประพฤติ ประวัติการกระทําผิดครั้งกอน ประวัติ
การถูกจับกุมโดยตํารวจ ตลอดจนคําใหสัมภาษณของเจาหนาที่ตํารวจ นักกฎหมายที่มีช่ือเสียงยืนยัน
ความผิดผูตองหา  ซ่ึงขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเหลานี้ถือเปนเรื่องนอกประเด็น  ศาลจะไมใหนําเขา
สืบและตองหามมิใหรับฟง เพราะไมอาจพิสูจนไดวาผูตองหาไดกระทําความผิดในคดีที่ฟองนั้น
หรือไม หรืออาจเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ เชน คํารับสารภาพหรือวัตถุของกลางที่ได 
มาจากการขมขูหรือขมขืนใจ เปนตน ซ่ึงจะเปนผลดีเพราะทําใหลูกขุนใชดุลพินิจในการตัดสินได
เที่ยงตรงไมมีอคติ ลําเอียง 

 อยางไรก็ดี  แมจะมีความพยายามปองกันมิใหขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานดังกลาว
เขาสูการรับรูของคณะลูกขุนโดยตองหามมิใหนําเขาสืบในชั้นศาลดังกลาวขางตน แตโดยผลของ
การเสนอขาวของสื่อมวลชนในระหวางการดําเนินคดีของตํารวจและอัยการ ทั้งหากเปนคดีที่ครึกโครม  
การเสนอขาวสูประชาชนก็มักจะเปดเผยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานดังกลาวนี้เสมอ และคณะลูกขุน
ก็อาจเรียนรูถึงเบื้องหลังและรายละเอียดของคดีมากอนจากการเสนอขาวและเผยแพรขาวสารนั้นได  
ซ่ึงการเสนอขาวเชนนี้ไมตางอะไรไปจากการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีไปสูการรับรูของผูที่จะ
มาเปนลูกขุน (Prospective jurors) และอาจกอใหเกิดความมีอคติขึ้นในจิตใจของลูกขุนได แมวาการ
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เสนอขาวนั้นไดเกิดขึ้นภายนอก การพิจารณาคดีและอาจถูกลืมเลือนไป แตในทางจิตวิทยา สภาพ
บรรยากาศความกดดันจากการเสนอขาวก็ยังคงเหลืออยู61 

 การใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดี ที่สงผลกระทบตอ
การพิจารณาชี้ขาดขอเท็จจริงของลูกขุนเพราะการเผยแพรขาวสารตางๆ ทําใหไมสามารถคัดเลือก 
ผูที่จะมาเปนลูกขุนที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติความลําเอียงไดเทากับเปนการปฏิเสธสิทธิของผูถูก
กลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม (fair trial) ตามที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 (Sixth Amendment) และอาจทําใหตองพิจารณาคดีใหม (new trial) รวมทั้ง
หนังสือพิมพและสาธารณชนไมมีสิทธิที่จะไดรับการแจงใหทราบจากเจาหนาที่ตํารวจและ
พนักงานอัยการเกี่ยวกับรายละเอียดของพยานหลักฐานที่ไดรวบรวมมา อันเปนปรปกษตอจําเลยที่
เกิดขึ้นในเวลานั้น62  

 The Freedom of Information Act 1966 ไดกําหนดหลักการไววา เอกสารตางๆ ตอง
เปดเผย เวนแตจะเขาขอยกเวน เชน สิทธิสวนบุคคล และ บันทึกการสอบสวน ซ่ึงก็สอดคลองกับ
การหามไมใหเจาหนาที่ของรัฐนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนในลักษณะ
ยืนยันความผิดผูตองหา63  

 เมื่อพิจารณาขอยกเวนดังกลาวขางตนแลว จะเห็นไดวาลวนเปนกรณีที่มีความสําคัญ 
และแมวากฎหมายจะอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังกลาวได         
แตการเปดเผยดังกลาวก็ยังตองคํานึงถึงการคุมครองประโยชนสวนบุคคล กลาวคือ ตองทําใหมีผล 
กระทบกระเทือนอันเกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวแกบุคคลใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได  

 ในคดีลอบสังหารประธานาธิบดี Kennedy ตํารวจเมือง Dallas และสื่อมวลชนถูก
ตําหนิอยางรุนแรงเกี่ยวกับการรายงานขาวในคดี เพราะผูตองหาถูกลอบสังหารระหวางที่อยูบริเวณ
ทางเดินภายในตึก (hallway) ของกองบัญชาการตํารวจในเมือง Dallas ซึ่งขณะนั้นบริเวณดังกลาว
เต็มไปดวยผูส่ือขาว ชางภาพและผูที่สนใจ และการที่เจาหนาที่ตํารวจนําพยานหลักฐานออกแสดง
ในที่ที่มีประชาชนเปนจํานวนมากและใหขอมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐานอื่นในคดี การกระทําดังกลาว
เปนแหลงที่กอใหเกิดอคติซ่ึงเสียหายตอสิทธิของผูถูกกลาวหา และการเปดเผยรายละเอียดของ
พยานหลักฐานเชนนั้นทําใหยากตอการที่จะคัดเลือกลูกขุนที่ปราศจากอคติและยากตอการที่ผูถูก
กลาวหาจะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม (fair trial) ซ่ึงจริงๆ แลวหากผูตองหายังมีชีวิตอยูศาล

                                                     
 61  วรวิทย  ฤทธิทิศ ข (2533, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  “เสรีภาพในการพิมพกับความเที่ยงธรรมในการ
พิจารณาคดีอาญา.”  ดุลพาห, 37, 6.  หนา 69-70 
 62  สุธรรมา  วรกานนท.  เลมเดิม.  หนา 36. 
 63  ชาญชัย  แสวงศักดิ์ และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 10. 
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อาจพิพากษาวาไมมีความผิดก็เปนได  แมวาผูตองหาจะไดกระทําผิดจริงก็ตามเพราะตามวิธีพิจารณา 
ความของสหรัฐอเมริกาของศาลชั้นตน ผูตองหาอาจไมไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมและ
ปราศจากอคติและคําวินิจฉัยวาผูตองหามีความผิดอาจถูกกลับในชั้นอุทธรณ64 

 ในคดี Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717, 1961 คดีนี้ Irvin ถูกกลาวหาวามีความผิดฐาน
ฆาคนตายและเปนคดีที่ประชนใหความสนใจเปนอันมาก ภายหลังที่ Irvin ถูกจับกุมไมนาน 
เจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการก็ไดใหขาวยืนยันวา “Mad dog Irvin ใหการรับสารภาพแลววา
เปนผูกระทําผิด” หลังจากนั้นสื่อมวลชนโดยความชวยเหลือและสนับสนุนของเจาหนาที่ของรัฐได
เสนอขาวครึกโครม ในชั้นกอนพิจารณามีการพาดหัวขาว ภาพถาย และภาพการตูน เมื่อการพิจารณา 
คดีเร่ิมขึ้น  ในการคัดเลือกผูที่จะมาเปนลูกขุน (prospective jurors) จากจํานวน 430 คน พบวามีจํานวน 
370 คน หรือเกือบรอยละ 90 ที่เชื่อวา Irvin คือผูกระทําผิดและในที่สุดลูกขุนไดวินิจฉัยชี้ขาดวา 
Irvin มีความผิดตองรับโทษประหารชีวิต  ตอมาศาลสูงสหรัฐไดกลับคําพิพากษาของศาลและมีคําสั่ง
ใหพิจารณาคดีใหม (new trial) เพราะจําเลยไมไดรับความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดี (fair trial) 
เนื่องจากการะประโคมขาวเชนนั้นกอใหเกิดอคติมหาชน (prejudical publicity) ซ่ึงมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัย
ช้ีขาดขอเท็จจริงของลูกขุนอันเปนการฝาฝนตอสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาโดย
ลูกขุนที่ปราศจากอคติตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา 6 (Sixth Amendment) 
จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงถึงการรับรองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีโดยเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและความลําเอียง (fair trial impartial) ซ่ึงในปฏิญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ขอ 10 ถือวา เปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่งที่นานาประเทศใหความคุมครอง ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็ไดบัญญัติรับรองถึงสิทธิดังกลาวไวในบทรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 (Sixth 
Amendment) โดยถือเปนสิทธิมูลฐานที่ไดรับความคุมครองโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 (Fourteenth Amendment) ซ่ึงมีผลใชบังคับกับวิธีพิจารณาความอาญาทั้งของมลรัฐและ
รัฐบาลกลาง65 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยที่จะไดรับการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีโดยเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและความลําเอียงถือเปนหลักการสูงสุดในการดําเนินคดี
อาญา กลาวคือ ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญา ไมเพียงจะตองคนหาความจริงภายใน
ขอบเขตของกฎหมายเทานั้น  แตยังจะตองรับรองดวยวาผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับการพิจารณาคดี
ดวยความเที่ยงธรรม การพิจารณาคดีดวยความเที่ยงธรรมในที่นี้หมายถึง การพิจารณาคดีโดยผูพิพากษา

                                                     
 64  สุธรรมา  วรกานนท.  เลมเดิม.  หนา 37. 
 65  วรวิทย  ฤทธิทิศ ข เลมเดิม.  หนา 64-65. 
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และลูกขุนที่ปราศจากอคติ ความลําเอียง มีความซื่อสัตยสุจริต ในบรรยากาศการพิจารณาที่สงบ
เรียบรอย  การชี้ขาดแหงคดีจะตองอาศัยความจริง และความจริงที่จะนํามาชี้ขาดไดนั้น จะตองเปน
ความจริงที่ไดมาโดยชอบดวยกระบวนความ ดวยพยานหลักฐานและขอเท็จจริงแหงคดีนั้น ภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย ปราศจากอิทธิพลหรือผลกระทบที่ไมพึงประสงค ซ่ึงอาจกอใหเกิดความมี
อคติ (prejudice) ตอผูตองหาหรือจําเลย การเคยกระทําความผิดมากอนจะยกเอามาเปนเหตุช้ีขาดคดี
หลังไมได กระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายทั้งปวงมุงจํากัดใหคณะลูกขุนและผูพิพากษา
พิจารณาและพิพากษาคดีจากขอเท็จจริงที่ เกี่ยวของในคดีโดยตรง และตองรับฟงแตเฉพาะ
พยานหลักฐานที่กฎหมายบัญญัติวาใหรับฟงไดเทานั้นแตโดยที่การใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่รัฐ
และการเสนอขาวคดีอาญาของสื่อมวลชน แมจะเปนการสนองตอบประโยชนหรือสิทธิที่จะรับรู
ขาวสารของประชาชนแตยอมเปนการแนนอนวาการเสนอขาว วิพากษวิจารณ ถกเถียงใดๆ เกี่ยวกับ
คดีที่จะขึ้นสูศาล หรือการเสนอขาวการพิจารณาคดีอาญาในศาลนั้น  อาจมีสวนไดเสียหรือผลประโยชน
ของฝายใดฝายหนึ่งเขามาเกี่ยวของ และโดยเหตุที่การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีของรัฐ คือการ
รักษาความเที่ยงธรรมเพื่อผลประโยชนของฝายใดฝายหนึ่งเขามาเกี่ยวของ และโดยเหตุที่การดําเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีของรัฐ  คือการรักษาความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชนรวมกันของสังคมหรือ
ประชาชน จึงมีความจําเปนที่จะตองไมใหคณะลูกขุนและผูพิพากษาที่จะพิจารณาคดี ตกอยูภายใต
การบีบบังคับหรือแรงผลักดันอยางใดๆ จากการเสนอขาว อันอาจทําใหการตัดสินคดีเปนไปโดย
อิทธิพลของความมีอคติ ลําเอียง หากแตตองกระตุนคุมกันใหคณะลูกขุนและผูพิพากษาสามารถ
พิจารณาพิพากษาคดีจากมโนธรรมที่บริสุทธิ์ของตนเองเทานั้น 

 เมื่อเปนเชนนี้ จึงอาจกอใหเกิดปญหาขัดแยงระหวางสิทธิเสรีภาพการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชนกับความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดีอาญาขึ้นได กลาวคือ การใหขาวแสดง 
ความคิดเห็นใดๆ ของเจาหนาที่รัฐในลักษณะยืนยันความผิดผูถูกกลาวหา ในขัน้ตอนกอนการพจิารณา 
คดีของศาลนั้น ก็อาจสงผลกระทบและเปนผลใหความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดีอาญาที่ประชาชน
ควรไดรับจากการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของศาลเบี่ยงเบนไป อันเปนการขัดแยงหรือสงผล
กระทบตอสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมเปนสําคัญ            
ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ ไดนํามาซึ่งความยุงยากอยางยิ่งในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของศาลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะคดีที่สะเทือนขวัญประชาชนหรือบุคคลสําคัญตกเปนผูตองหา
หรือจําเลย และส่ือมวลชนไดเสนอขาวคดีอาญาอยางครึกโครมกอนที่การพิจารณาคดีอาญาในศาล
จะเริ่มขึ้น เชน การเสนอขาวคดีอาญาของสื่อมวลชนในคดี”อิหราน-คอนทรา” ซ่ึงมีนาวาโทโอลิเวอร 
นอรท อดีตที่ปรึกษาทําเนียบขาวสมัยประธานาธิบดีเรแกน ตกเปนจําเลยในขอหาใหการเท็จตอ
อธิบดีอัยการเกี่ยวกับบทบาทของเขารวมกับเจาหนาที่หลายคนของประธานาธิบดี โรแนลด เรแกน 
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ในการขายอาวุธใหอิหรานอยางลับๆ แลวทํากําไรหลายลานดอลลารไปใหพวกคอนทรา ซึ่งเมื่อ
ตอนที่นาวาโทนอรทไปใหปากคําตอสภาคองเกรสและตอคณะกรรมาธิการสอบสวนของวุฒิสภานั้น  
ส่ือมวลชนไดทําการเสนอขาวทางโทรทัศนออกอากาศโดยตลอด วิทยุและหนังสือพิมพก็รายงาน
อยางละเอียดทุกวันอยางครึกโครม  และนํามาซึ่งปญหายุงยากอยางยิ่งในการจัดหาคณะลุกขุนที่ไมรู
เร่ืองราว หรือปราศจากความโนมเอียงและเปนกลางจริงๆมาวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดี ทั้งยังยากที่จะ
แนใจไดวา ผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีจากคณะลูกขุนและผูพิพากษาที่
ปราศจากอคติ ความลําเอียงหรือไม66 

 ในคดี Rideau v. Louisiana, 373 U.S. 723, 1963 เจาหนาที่ตํารวจ (Sheriff) อนุญาต
ใหมีการบันทึกภาพในขณะที่กําลังสอบสวนผูตองหาที่ถูกควบคุม (New trial) ในการสอบสวนนี้
ผูตองหาไดใหการรับสารภาพวาเปนผูกระทําผิด  ตอมาไดมีการนําคํารับสารภาพดังกลาวออกเผยแพร
ทางโทรทัศน ทนายจําเลยจึงไดยื่นคํารองขอใหเปลี่ยนสถานที่พิจารณาคดี (Change of venue) 
เพราะจําเลยไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดี  คํารองดังกลาวถูกปฏิเสธ ศาลลางไดพิพากษา
วาจําเลยมีความผิด อยางไรก็ดีศาลสูงสหรัฐไดกลับคําพิพากษาที่วินิจฉัยวาจําเลยมีความผิดและมีคําสั่ง
ใหพิจารณาคดีใหม (New trial) เพราะจําเลยมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีในศาลตอหนาผูพิพากษา
ตามที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคดีนี้ประชาชนเคยเห็นและไดยินการสอบสวนที่มีขึ้น  
(New trial) ตอหนาเจาหนาที่ตํารวจ (Sheriff) โดยผูตองหาไมมีทนายความคอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
สิทธิของเขา และสิ่งที่ผูตองหาพูดไดพิสูจนความผิดของเขา ศาลจึงวินิจฉัยวาที่ใดมีการเปดเผยอยาง
แพรหลายจนทําใหเกิดอคติมหาชนเชนนั้น การพิจารณาคดีไมอาจเกิดความเที่ยงธรรมได67 เห็นไดวา
การใหขาวคดีอาญาอาจกอใหเกิดอคติตอลูกขุนได เพื่อปองกันมิใหการใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจ
มีผลกระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม (Fair trial) ในสหรัฐ 
อเมริกา การควบคุมการใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจจะกระทําโดยการจํากัดบทบาทของเจาหนาที่
ของรัฐในการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญา ซ่ึงในที่นี้จะกลาวเฉพาะการจํากัดการใหขาวที่กระทบตอสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกประจานโดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
เทานั้น กลาวคือ ตาม Freedom of Information Act 1974 ไดรับรองสิทธิเสรีภาพในขาวสารของ
ประชนและสื่อมวลชนไว แมจะถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเปดเผยขาวสารใหประชาชนหรือ
ส่ือมวลชนไดทราบ แตการเปดเผยหรือใหขาวโดยเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองเปดเผยขาวสารให
ประชาชนหรือส่ือมวลชนทราบ และไมเปนการแทรกแซงการดําเนินกระบวนพิจารณา หรือทําให

                                                     
 66  แหลงเดิม.  หนา 65-67. 
 67  สุธรรมา  วรกานนท.  เลมเดิม.  หนา 38. 
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สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติไดรับกระทบกระเทือน
และตาม Statement of Policy concerning the Release of Information by Personal of Department 
of Justice relating to Criminal and Civil Proceeding ก็ไดกําหนดแนวทางเฉพาะสําหรับการให
ขาวสารคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐในกระทรงยุติธรรมตอส่ือมวลชนโดยวางหลักเกณฑทั่วไปวา  
ไมวาเวลาใดๆ เจาหนาที่ผูใหขาวจะตองไมใหขาวเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือการพิจารณาคดีของผูถูก
กลาวหาและจะตองไมใหขาวที่มีเหตุผลนาเชื่อวาจะกอใหเกิดอิทธิพลขึ้นในระหวางการพิจารณาคดี  
หรือการพิจารณาคดีที่จะเริ่มขึ้นในภายหนานับตั้งแตที่ไดจับกุมตัวผูถูกกลาวหาไปจนกวาการ
ดําเนินคดีนั้นส้ินสุดลงโดยคําพิพากษาของศาลหรือโดยวิธีอ่ืน68  ซ่ึงในการใหขาวเกี่ยวกับคํารับสารภาพ
และการแพรภาพของผูตองหาซึ่งอาจกอใหเกิดความมีอคตินั้น เจาหนาที่ผูใหขาวพึงตองละเวนไม 
ใหขาวเกี่ยวกับคํากลาว (Statement) คํายอมรับ (Admission) คําใหการรับสารภาพ (Confession) หรือ
ขอตอสูของผูถูกกลาวหา รวมทั้งการปฏิเสธของผูถูกกลาวหาที่จะไมใหถอยคําใดๆ และเจาหนาที่
ผูใหขาวจะตองไมเผยแพรหรือใหขาวที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาตอผูถูกกลาวหาในครั้งกอนๆ 
รวมทั้งไมสงเสริมหรือชวยเหลือส่ือมวลชนในการถายรูปหรือแพรภาพของผูถูกกลาวหาทาง
โทรทัศนในระหวางที่อยูในความควบคุม  อยางไรก็ดี เจาหนาที่ผูใหขาวอาจใหขาวตอส่ือมวลชน
และสาธารณชนได แมขาวสารนั้นอาจจะสงผลเสียหายตอผูตองหาหรือจําเลย  แตทั้งนี้การใหขาวนั้น
จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะซึ่งประชาชนจําเปนที่จะตองรับทราบเพื่อหาทางปองกันหรือ
ชวยเหลือตนเอง เชน ในกรณีที่ผูตองหาหลบหนีจากการควบคุมของเจาหนาที่  เปนตน69   

 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในลักษณะที่ทําใหเห็นวาผูนั้นเปนผูกระทําผิด      
มีผลกระทบตอคดี ซ่ึงอาจทําใหลูกขุนเกิดอคติจนทําใหจําเลยไมไดรับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรม  
ซ่ึงขอมูลสวนหนึ่งมาจากเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการ สหรัฐอเมริกาจึงควบคุมการใหขาว
ของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมไวอยางชัดเจน นอกจากนี้การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหา
ยอมทําใหเจาหนาที่ผูกลาวถอยคําตองรับผิดฐานหมิ่นประมาทดวย   

 ในคดี Stroble V.California 343 U.S. 181 (1952) ศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดกลาวไววา 
เราไมอาจตอบปญหาไดวาขอบเขตของสื่อมวลชนในการเสนอขาวคดีอาญาที่ควรไดรับความคุมครอง
นั้นมีแคไหน 

                                                     
 68 วรวิทย  ฤทธิทิศ ข (2532).  ผลกระทบทางกฎหมายจากการเสนอขาวคดีอาญาตอการบริหารงาน

ยุติธรรมทางอาญา.  หนา 122. 
 69  แหลงเดิม.  หนา 123-124. 
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 อยางไรก็ดี หากสื่อมวลชนเสนอขาวถึงขั้นกอใหเกิดความมีอคติลําเอียงในแหลง
ชุมชนนั้นแลว จําเลยก็ยอมสูญเสียความเที่ยงธรรมในการพิจารณา และจําเลยนั้นเพียงแตพิสูจนให
เห็นถึงความเสียหายในระดับพอสมควรวาผลกระทบจากการเสนอขาวนั้นไดกอใหเกิดความมีอคติ  
และสรางบรรยากาศความกดดันที่เปนปรปกษตอจําเลยในเวลานั้น และในบางกรณี จําเลยก็ไมจําเปนตอง
พิสูจนใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเทากับบงชี้อยูในตัววา เปนการขัด
ตอสิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม  จึงถือเปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของศาล
ที่จะใหความคุมครองแกสิทธิของจําเลยโดยไมตองมีคํารองขอ และตอมาป ค.ศ. 1971 ในคดี Gordon 
V. United State, 434 Fid 858 (5th Cir 1971) ศาลอุทธรณสหรัฐอเมริกาไดกลาวเปนแนวทางไววา 
ในการพิจารณาวา การเสนอขาวหรือใหขาวคดีอาญาโดยเจาหนาที่ของรัฐและสื่อมวลชน  กระทําไป
เกินขอบเขตและเปนการขัดตอสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม
หรือไม จะตองพิจารณาถึงแนวทาง  ดังตอไปนี้ 
 (1)  ลักษณะและธรรมชาติของขาวสารที่พิมพเผยแพรนั้น เปนไปดวยความรูสึก
สอดแทรกมากกวาส่ิงอ่ืน 
 (2) ความสัมพันธระหวางระยะเวลาของการพิมพเผยแพร กับการพิจารณาพิพากษาคด ี
 (3) ความเชื่อถือไดของแหลงขาวสารที่อางอิง 
 (4) ความแพรหลายของขาวสารในหมูประชาชน70 
 2) สิทธิในความเปนสวนตัว (The Right to Privacy) ไดมีความสําคัญอยางยิ่งในระบบ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยมีบทความที่มีช่ือเสียงและจัดวาเปนการวางรากฐานของสิทธิในความ
เปนสวนตัว โดย Samuel D. Warren, Louis D. Brandies โดยบทความนี้พยายามอธิบายวาในขณะนั้น
รัฐธรรมนูญคุมครองบุคคลจากการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวที่เกิดจากการกระทําของรัฐ         
ซ่ึงบุคคลควรไดรับการคุมครองสิทธิ71 
  สิทธิดังกลาวไดรับการพัฒนามาเปนลําดับ ศาลของมลรัฐไดมีการนําหลักดังกลาว
ไปใชในการตัดสินคดีหลายคดี เชน Pavesich V New England Life Insurance สิทธิในความเปน

                                                     
 70  วรวิทย  ฤทธิทิศ ข เลมเดิม.  หนา 74-76. 
 71  คณาธิป  ทองรวีวงศ.  (2551).  ผลงานวิชาการดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาดานนิติศาสตรตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความรวมมือ
ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหวางคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนและสํานักงาน
กิจการยุติธรรม คร้ังท่ี 3 (รายงานการวิจัย).  หนา 27. 
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สวนตัวไดรับการพัฒนาตอเนื่องมาโดย William L. Professor ไดขยายความการละเมิดสิทธิความ
เปนสวนตัว  เชน72  
 (1) การเปดเผยเรื่องราวสวนตัวตอสาธารณะ (Public Disclosure of Private Facts) 
เปนการกระทําผิดโดยการนําขอมูลสวนตัวของบุคคลอื่นมาเผยแพรนี้มักจะตองมีการชั่งน้ําหนัก
ระหวางประโยชนสาธารณะที่จะไดทราบขอมูลดวย นอกจากนั้นแลวสาระสําคัญที่เปดเผยจะตอง
เปนเรื่องที่นารังเกียจ นาอับอาย 
 (2) การไขขาวใหแพรหลายในเรื่องไมเปนความจริง (False light in the public eye) 
ไดแก การทําใหโจทกเส่ือมเสียในสายตาประชาชน เปนการละเมิดตอโจทก เชน คดี Peay V Curtis 
Pub.Co., 1948 หลักดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นมาจนเปน กฎหมายลักษณะละเมิด (Restatement of 
Tort) ในมาตรา 652A-652D  ของประเทสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน  
 3) แนวปฏิบัติในการใหขาวคดีอาญา 
  ABA Standards relating to fair trial and free Press ไดวางหลักเกณฑใหเจาหนาที่
ของรัฐ (law enforcement officers) ยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการใหขาวคดีอาญา  ดังตอไปนี้73 
  (1) นับแตเวลาจับกุม เจาหนาที่ของรัฐจะตองไมใหขาวแกส่ือมวลชน  ดังนี้ 
 ก.  บันทึกเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาตอผูถูกกลาวหา (รวมทั้งการจับ คําฟอง 
หรือฐานความผิดอ่ืนๆ ที่ไดยื่นฟอง) หรือบุคลิกลักษณะ ช่ือเสียงของผูถูกกลาวหาหรือใหความเห็นใดๆ 
เกี่ยวกับความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหาหรือขอผิดถูกของคดี  รวมทั้งพยานหลักฐานในคดี 
 ข. เนื้อหาสาระของคําใหการรับสารภาพ คํายอมรับ หรือคํากลาวใด ๆ  ของผูถูกกลาวหา   
 ค. รูปพรรณ หรือลักษณะเฉพาะ (identity) คําใหการ (testimony) หรือความ
นาเชื่อถือของบุคคล 
 ง. ความเปนไปไดในการที่จะใหการรับสารภาพในความผิดที่กลาวหา หรือ
ความผิดที่ต่ํากวา (a lesser offence) ของผูถูกกลาวหา   
 (2) จะตองไมอนุญาตใหส่ือมวลชนถายภาพหรือแพรภาพของผูตองหาที่อยูใน
ความควบคุมทางสถานีโทรทัศน 
 (3) จะตองไมอนุญาตใหส่ือมวลชนหรือตัวแทนสื่อมวลชนเขาสัมภาษณผูตองหาที่
อยูในความควบคุม  เวนแตผูตองหาไดยินยอมหลังจากที่เขาไดปรึกษากับทนายความแลว  และเขามี
สิทธิที่จะปฏิเสธไมใหสัมภาษณได 

                                                     
 72  William L. Professor.  (1971).  Handbook of the Law of Torts.  pp. 804-814. 
 73  แหลงเดิม.  หนา 124-125. 
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  อยางไรก็ดี ABA Standards relating to fair trial and free press เปนเพียง
คําแนะนําเทานั้นไมมีผลบังคับตามกฎหมาย  เวนแตจะนําไปบัญญัติเปนกฎหมายหรือกฎขอบังคับ
ของศาลในมลรัฐและในระดับทองถ่ิน (local levels) 
 4) หมิ่นประมาทในทางแพง 
 หมิ่นประมาท คือ การทําใหแพรหลายซ่ึงขอความอันไมเปนความจริง ซ่ึงทําใหเกิด
ความเสียหายตอช่ือเสียงของบุคคล หรือทําใหผูนั้นถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เชน ขอความที่วาบุคคลใด
ถูกฟองในความผิดอาญาเปนการใสความวาบุคคลนั้นกระทําความผิดและเปนหมิ่นประมาท 
 ในการเปดเผยขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจ ถอยคําหรือการแจงขาวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ถือวาไมเปนหมิ่นประมาท  อยางไรก็ดี ไมไดหมายความวาถอยคําทุกคําที่เจาหนาที่ตํารวจได
กลาวตอผูส่ือขาวเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนจะไดรับความคุมครองทุกกรณี เชน หากเจาหนาที่ตํารวจ
ไดกลาวถอยคําโดยไมมีสาเหตุหรือไมเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวในสถานที่ซ่ึงความผดิเกดิ
ยอมไมไดรับความคุมครองเชนเดียวกันซึ่งรวมการกลาวถอยคําตอหนังสือพิมพดวย  กรณีที่ถือวาการ
ใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจตอส่ือมวลชนและสาธารณชนไดรับความคุมครอง เชน การที่เจาหนาที่
ตํารวจใหขาวซึ่งไดเตรียมการไวแลว  การรายงานเรื่องการจับกุมผูราย  และการกระทําอันปาเถื่อน
ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงหลายเดือนที่ผานมา74 
 สรุป ประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการคุมครองไมใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ของรัฐกระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการ
พิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติ โดยมีการวางแนวทางปฏิบัติในการใหขาวของเจาหนาที่
ตํารวจและพนักงานอัยการ  สงผลใหการประจานผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมไมปรากฏใหเห็น 
 
 3.1.3  ประเทศเยอรมนี 
 กฎหมายเยอรมันมีบทบัญญัติที่คุมครองมิใหการกระทําใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐกระทบ
ตอเกียรติของผูถูกกลาวหาไว  โดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งใหความสําคัญกับสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษยเปนอยางมากซึ่งในมาตรา 1 บัญญัติวา 
 “(1)   ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะละเมิดไมได เปนหนาที่ของเจาหนาที่ทั้งมวลของรัฐที่
จะตองเคารพและปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

                                                     
 74  สุธรรมา  วรกานนท.  เลมเดิม.  หนา 40. 
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 (2) ชนชาวเยอรมันยอมรับวาสิทธิมนุษยชนที่จะละเมิดไมไดและที่จะโอนไมไดนั้น
เปนพื้นฐานของทุกประชาคมของสันติภาพและของความยุติธรรมในโลก” 
 รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน มาตรา 2 (2) บัญญัติวาบุคคลมีสิทธิในชีวิตและสิทธิ 
ในรางกายของตนที่จะละเมิดไมได  เสรีภาพของบุคคลจะถูกละเมิดไมได  การจํากัดสิทธิดังกลาว
จะกระทําไดก็แตอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย”  และ 
 มาตรา 19 บัญญัติวา 
 “(1) ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้  การจํากัดสิทธิมูลฐานจะกระทําไดก็แตโดยบัญญัติของ
กฎหมาย.... 
                   (4)  ในกรณีที่หนวยงานราชการละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองรอง
ตอศาลยุติธรรมได” 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา  
การอุทธรณ สิทธิของผูตองสงสัย สิทธิของผูตองหา ทนายจําเลย และอัยการไว รวมทั้งไดบัญญัติ
วิธีการตางๆ ที่เปนมาตรการบังคับตอตัวผูตองหาซึ่งเปนการกระทําตอเสรีภาพหรือรางกายของ
ผูตองหา และมาตรการบังคับเหลานั้นเปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ดังนั้นในการสอบสวนคดีอาญา เจาหนาที่
ของรัฐสามารถกระทําการอันละเมิดสิทธิมูลฐานตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญได  หากกรณีไมเปนไป
ที่กฎหมายกําหนดไว  ผูละเมิดจะตองชดใชคาเสียหาย 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาไมใหถูกเปดเผยขอมูลในชั้น
สอบสวนในลักษณะที่ทําใหเห็นวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด  มีดังนี้ 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดกําหนดเรื่องการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชนไว คงมีแตเร่ืองการถายภาพซึ่งตามมาตรา 81 b กําหนดไววาการถายภาพผูตองหากระทําได
แมขัดตอความตองการของผูตองหาก็ตาม แตเพื่อความจําเปนแหงคดี หรือเพื่อการพิสูจน สภาพบุคคล 
(ช่ือและหลักฐาน) (Identification) 
 นอกจากนี้การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในชั้นสอบสวนที่มีลักษณะเปนการ
ประจานผูถูกกลาวหาเกี่ยวของกับบทบัญญัติของกฎหมายที่คุมครองชื่อเสียง เกียรติยศและความ
เปนอยูสวนตัวของบุคคล ไดแก 
 1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 823 วรรคหนึ่ง กําหนดวาผูใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอกระทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ 
ทรัพยสินหรือสิทธิอ่ืนใด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และในวรรคสอง 
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กําหนดวาผูใดทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองบุคคลอื่น            
ถาผูฝาฝนไมมีสวนผิดในการกระทําผิด  ผูฝาฝนมีหนาที่ตองรับผิดเพียงเทาที่ไดกระทํา 
 2) ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมัน มาตรา 186 กําหนดวาผูใดกลาวยืนยันหรือทําให
แพรหลายซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลอื่นอันเปนการดูถูกหรือทําใหเสียหายตอช่ือเสียงในสังคม
หรือเสียหายตอความนาเชื่อถือตองระวางโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท ถาการหมิ่นประมาท
ไดกระทําโดยเปดเผยหรือทําใหแพรหลายโดยการเขียน การวาดภาพ หรือรูปภาพ ตองระวางโทษ 
  คําวา “สิทธิอ่ืน” ตามมาตรา 823 วรรค 1 หมายถึง สิทธิในบุคลิกภาพ ซ่ึงการตีพิมพ
รูปภาพโดยพฤติการณที่กลาวเปนนัยวาบุคคลในภาพเปนฆาตกรสามารถฟองในความผิดฐาน
ละเมิดตอสิทธิในบุคลิกภาพได  นอกจากนี้การตีพิมพรูปภาพ ช่ือ ตําแหนง สถานที่ทํางาน อายุ และ
กลาวหาวาบุคคลนั้นกระทําผิดอาญาเปนการหมิ่นประมาทตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 823 วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 186 รวมทั้งการตีพิมพรูปภาพ
และคํากลาวที่แสดงวาโจทกเปนผูกระทําผิดกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา ถือเปนการละเมิดสิทธิใน
ความเปนอยูสวนตัวตามหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ซ่ึงมีบัญญัติ
ไวในขอ 6 วรรคสอง ของอนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือแมแต
ผูที่ศาลมีคําพิพากษาวากระทําผิดตามกฎหมายแลว การเปดเผยชื่อผูกระทําผิดถือวากระทบสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน  ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 1 (1) และ 2 (1) 
ซ่ึงคุมครองสิทธิที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 3) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 B (1) กําหนดวา ผูใดเปนเจาพนักงานหรือเคย
เปนเจาพนักงานเปดเผยความลับในหนาที่ราชการซึ่งตนดูแลรับผิดชอบอยูโดยปราศจากอํานาจ และ
โดยการกระทําเชนนั้นทําใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะโดยสวนรวม ตองระวางโทษ75 
 โดยสรุป ประเทศเยอรมนีไดใหสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนไว กลาวคือ 
การรายงานคดีโดยหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพ การแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะหรือการอื่นใดอัน
คลายกันกอนศาลพิพากษาไมวาดวยประการใดๆ ในเยอรมนี บุคคลยอมกระทําไดโดยไมมี
ความผิด76 อยางไรก็ดี ประเทศเยอรมนีก็ไดใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล
อยางมาก รวมทั้งมีกฎหมายบัญญัติคุมครองสิทธิในชื่อเสียง เกียรติยศของบุคคลไวโดยชัดเจน เชน 
ความรับผิดฐานละเมิด หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท เปนตน จึงทําใหเจาหนาที่ของรัฐใน

                                                     
 75  สุธรรมา  วรกานนท.  เลมเดิม.  หนา 47-49. 
 76  คณิต  ณ นคร ค (2540).  “ละเมิดอํานาจศาลในเยอรมัน.”  รวมบทความดานวิชาการ ของ 
ศาสตราจารย ดร.คณิต  ณ นคร.  หนา 87.   
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กระบวนการยุติธรรมใหความเคารพตอสิทธิของผูถูกกลาวหา และในการบังคับใชกฎหมายศาล     
ไดใหความสําคัญกับสิทธิของผูถูกกลาวหาเปนอยางมาก จึงเห็นไดอยางชัดเจนวา มีขอบเขตที่
เหมาะสมระหวางสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและการคุมครองผูถูกกลาวหาไวอยางชัดเจน สงผลให
ในทางปฏิบัติไมพบการประจานผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม 
 
3.2  หลักประกันสิทธิในกฎหมายไทย 
 การนําผูถูกกลาวหาที่อยูระหวางสอบสวนไปประจานตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆ 
ถือเปนการคุกคามสิทธิของผูถูกกลาวหา77 ซ่ึงปญหาดังกลาวมาจากสาเหตุหลักคือ การใชดุลพินิจที่
ไมเที่ยงธรรม การขาดมาตรฐานที่ชัดเจนในการใชดุลพินิจ และขาดระบบตรวจสอบที่เพียงพอ ซ่ึงมีปรากฏ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันทําใหเกิดความอยุติธรรม78 โดยที่บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมสวนใหญยังถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่มีอยูเดิม ในขณะที่สังคมมีความสลับ 
ซับซอนและมีการพัฒนามากขึ้น ทําใหกระบวนการยุติธรรมเกิดปญหา อีกทั้งบุคลากรบางสวนขาด
จิตสํานึกและทัศนคติในการเคารพสิทธิของผูถูกกลาวหา ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมยังตองให
ความสําคัญกับการคุมครองสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมดวย ไมวาจะ
เปนในฐานะผูถูกกลาวหา หรือจําเลย เพราะการใหการคุมครองสิทธิพื้นฐานของบุคคลไมเพียงแต
จะสอดคลองตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทานั้น  แตยังเปนหลักประกันที่สําคัญวาเจาหนาที่ของ
รัฐจะไมใชอํานาจอันไมชอบธรรม ซ่ึงจะสงผลใหกระบวนการยุติธรรมเปนที่เชื่อถือศรัทธามากขึ้นดวย  
ยิ่งไปกวานั้นในขณะนี้ประเทศไทยไดใหการรับรองอนุสัญญาและกติการะหวางประเทศหลายฉบบั
ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญยังกําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติขึ้น โดยมีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริมใหเกิดความเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่
ประเทศไทยมีอยูที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนอีกดวย79 
 
 3.2.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 มาตรา 4 บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ยอมไดรับความคุมครอง”  

                                                     
 77  กิตติพงษ  กิตยารักษ.  (2544).  ยุทธศาสตรการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.  หนา 40. 
 78  แหลงเดิม.  หนา 41. 
 79  แหลงเดิม.  หนา 61-62. 
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 หลักดังกลาว เปนการวางหลักโดยทั่วไปอันเปนการประกาศเจตนารมณของรัฐที่ให
ความรับรองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล สงผลใหเกิดความผูกพันตออํานาจรัฐ
ทั้งหลาย  เปนการจํากัดวัตถุประสงคและภาระหนาที่ รัฐตองเปนผูดําเนินการสําหรับความพรอมใน
การใชเสรีภาพของปจเจกบุคคล80 รัฐจึงไมสามารถที่ตะละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล
โดยการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน ซ่ึงจะเปนการประจานและลดคุณคาความ
เปนมนุษย  แสดงถึงความไมเสมอภาคของบุคคล 
 มาตรา 26 บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย  สิทธิและเสรีภาพ  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 
 สําหรับสถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกกลาวหา กลาวคือ ตาม มาตรา 26       
มีสถานะเชนเดียวกับสิทธิเสรีภาพ อันผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรใหตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี  
 1) องคกรของรัฐจะตองไมทําการใดๆ ในลักษณะที่เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  สิทธิเสรีภาพปจเจกบุคคล หรือละเวนการกระทําใดๆ ที่จะละเมิดตอสิ่งดังกลาว ดังเชน 
การนําตัวผูถูกกลาวออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน  
 2) นอกจากองคกรของรัฐจะไมทําการใดๆ ในลักษณะที่เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิเสรีภาพแลว รัฐยังตองมีหนาที่ดําเนินการใดๆ ในทางที่จะทําใหศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตอยูของมนุษยอยางมีศักดิ์ศรี81

โดยใชหลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาวาบุคคลนั้น
เปนผูกระทําความผิด 
 มาตรา28 บัญญัติวา บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของ
ตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน82 
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว เชน ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา
ถูกนําตัวออกแถลงขาวหรือถูกเปดเผยขอมูลท้ังที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาวาเปนผูกระทําผิดสามารถ
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 
 สถานะตามมาตรา 28 แสดงออกมาในสองลักษณะ คือ 

                                                     
 80  อุดม  รัฐอมฤต, นพนิธิ  สุริยะ และบรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2544).  การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือ
ใชเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  หนา 154. 
 81  แหลงเดิม.  หนา 161. 
 82  แหลงเดิม.  หนา 176. 
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 1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสถานะเชนเดียวกับสิทธิเสรีภาพ ซ่ึงเทากับวาบุคคลที่ถูก
ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สามารถใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูในคดีได 
 2) การใชศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมอยูภายใตเงื่อนไขเชนเดียวกับสิทธิเสรีภาพจะ
ใชไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมตัดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน83 
 มาตรา 30 บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน” 
 มาตรา 32 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน 
ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได…” 
 มาตรา 35 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 
 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง
จากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 จากหลักดังกลาว ตามมาตรา 30, 32 และ 35 สงผลใหการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลง
ขาวหรือการเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูถูกกลาวหาที่เปนการละเมิดสิทธิในเกียรติยศ ช่ือเสียงหรือ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลจะกระทํามิไดเชนกัน 
 มาตรา 39 บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี
ความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” 
 การใหหลักประกันสิทธิเชนนี้ สงผลใหการที่เจาหนาที่ของรัฐที่นําตัวผูถูกกลาวหาที่
ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดออกแถลงขาวหรือเผยแพรขอมูลของ
ผูตองหาแกสาธารณชนที่เปนการละเมิดสิทธิในเกียรติยศ ช่ือเสียงของผูถูกกลาวหาเสมือนเขาเปน       
ผูตองโทษ  จะกระทําไมไดเชนกัน 
 
 
 

                                                     
 83  แหลงเดิม.  หนา 176. 
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 3.2.2  ประมวลกฎหมายอาญา 
 การประจานผูถูกกลาวหาโดยการแถลงขาวทําใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิดทางอาญา
ดังนี้ 
 1) ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติวา “ผูใดใสความผูอื่นตอบุคคลที่สาม
โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ตองระวางโทษ...” 
  การนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวหรือการเปดเผยขอมูลของผูถูกกลาวหาแก
สาธารณชน โดยที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลตัดสินวาผูถูกกลาวหานั้นทําผิดจริง ถือเปนการกระทํา
ที่ครบองคประกอบความผิดตามมาตรานี้ กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐกลาวหาหรือกระทําการใส
ความผูถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิด ทําใหผูถูกกลาวหาไดรับความเสียหาย ถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชังจากสาธารณชนผูรับรูขาวสาร  
  ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐผูกระทําการดังกลาวจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทและ 
มีโทษตามกฎหมาย 
 2) ความผิดฐานดูหมิ่น 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 บัญญัติวา “ผูใดผูอื่นดูหมิ่น ซึ่งหนาหรือดวย
การโฆษณา  ตองระวางโทษ...” 
  การนําขอมูลของผูถูกกลาวหาหรือนําตัวผูถูกกลาวหาไปแถลงขาวตอส่ือมวลชนนั้น 
เปนการประกาศหรือโฆษณาใหสาธารณชนไดรับรู ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการดังกลาว
จึงตองรับผิดฐานดูหมิ่น 
 3) ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ   
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหนาที่หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษ...” 
  การทําใหสาธารณชนรับรูวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด ทั้งที่ศาลยังไมมี
คําพิพากษาถึงที่สุด ผูถูกกลาวซึ่งถือเปนราษฎรคนหนึ่งนั้นตองไดรับความเสียหายในหลายดาน 
เจาพนักงานของรัฐผูปฏิบัติหนาที่ที่ทําใหเกิดความเสียหายแกราษฎรจึงตองรับผิดฐานปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบดวย 
      4) ความผิดฐานทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ  
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  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 บัญญัติวา “ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนา
ธารกํานัล กระทําดวยประการใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ่ืน หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความ
อับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษ...”    
  การแถลงขาวตอสาธารณชนวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิดนั้น เปนการทําให
ผูถูกกลาวหาไดรับความอับอาย เพราะตองถูกตราหนาวาเปนผูกระทําความผิด หากภายหลังศาลมี
คําพิพากษาวาผูถูกกลาวหาไมใชผูกระทําความผิด เจาหนาที่รัฐผูนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาว
ตอส่ือมวลชนจะตองรับผิดฐานทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอาย 
  หลักประกันสิทธิดังกลาว เปนการใหหลักประกันสิทธิที่บังคับไดผลที่สุด แตอาจมี
ขอยุงยากในการดําเนินคดี เนื่องจากผูถูกกลาวหาจะตองเปนฝายกลาวโทษเจาหนาที่รัฐวาเปน
ผูละเมิดสิทธิ จนทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินคดีเดิมของผูถูกกลาวหา  
 
 3.2.3  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
  หลักประกันสิทธิที่จะไมถูกเปดเผยขอมูลและนําตัวออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนใน
ลักษณะประจาน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมมีระบุไวชัดเจน จะอยางไรก็ตาม 
ถาดูตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จะมีหลักประกันสิทธิของผูถูกกลาวหาในกรณี
ละเมิดอํานาจศาล ปรากฏชัดเจน  ดังตอไปนี้  
 มาตรา 32 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใด เปนผูประพันธ บรรณาธิการ หรือผูพิมพ โฆษณาซึ่ง
หนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอันออกโฆษณาตอประชาชน ไมวาบุคคลเหลานั้นจะไดรูถึงขอความหรือ
การออกโฆษณาแหงหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพเชนวานั้นหรือไม ใหถือวากระทําผิดฐานละเมิดอํานาจ 
ศาลในกรณีอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง  ดังกลาวตอไปนี้ 
 (1) ไมวาเวลาใดๆ ถาหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพเชนวามานั้น ไดกลาวหรือไมวาแสดง
โดยวิธีใดๆ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ซ่ึงขอความหรือความเห็นอันเปนการเปดเผยขอเท็จจริง
หรือพฤติการณอื่นๆ แหงคดีหรือกระบวนการอื่นๆ แหงคดีหรือกระบวนการพิจารณาใดแหงคดี  
ซ่ึงเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อคุมครองสาธารณะประโยชน ศาลไดมีคําสั่งหามออกโฆษณาสิ่งเหลานั้น 
ไมวาโดยวิธีเพียงแตคําส่ังใหพิจารณาโดยเปดเผยหรือโดยวิธีหามการออกโฆษณาโดยชัดแจง...” 
 จากหลักในมาตราดังกลาว แสดงวาการกระทําใดๆ ของบุคคลในชั้นพิจารณาคดีของศาล  
ถาเปนการเผยแพรขอเท็จจริงอันมีผลตอการพิจารณาคดีในชั้นศาลถือเปนการละเมิดอํานาจศาล     
ผูที่กระทํานั้นมีความผิดอาจตองไดรับโทษตาม มาตรา 32 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ประกอบมาตรา 15 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได  จึงเปนหลักประกันสิทธิของ
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ผูตองหาที่จะไมถูกเขียนขาวหรือใหขาวในทางที่เปนการเปดเผยขอเท็จจริงหรือเปดเผยกระบวนการ
พิจารณาคดี  เพราะจะทําใหผูที่ใหขาวหรือเขียนขาวตองมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล84 
 
 3.2.4  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 1) ความรับผิดฐานละเมิด 
    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาท
เลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพ      
ก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี  ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น” 
   การที่เจาหนาที่รัฐนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนในขณะที่ศาลยัง
ไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิด เปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิที่จะไดรับ
สันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดและสิทธิการกลับเขาสูสังคม
อยางปกติ เพราะสาธารณชนที่รับรูการแถลงขาวจะเชื่อไปแลววาผูถูกกลาวหานั้น เปนผูกระทํา
ความผิดจริง ทําใหผูถูกกลาวหาไมไดรับการยอมรับจากสังคม ทําใหผูถูกไดรับความเสียหาย เชน 
ในดานการประกอบอาชีพการงาน เปนตน เจาหนาที่ของรัฐผูกระทําการดังกลาวถือไดวาเปนการจงใจ
กระทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ทําใหตองรับผิดฐานละเมิดโดยตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูก
กลาวหา 
  2) ความรับผิดฐานหมิ่นประมาททางแพง 
   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 423 บัญญัติวา “ผูใดกลาวหรือไขขาว
แพรหลายซ่ึงขอความอันฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหายแกช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี
หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใช
คาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งตนมิไดรูวาขอความนัน้
ไมจริง  แตหากควรจะรูได 
   การเปดเผยขอมูลหรือการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวในลักษณะยืนยันความผิด 
ทําใหผูถูกกลาวหาเสียช่ือเสียงหรือเกียรติคุณ และไดรับความอับอาย เพราะสาธารณชนที่รับรูขาวสาร
มักจะเชื่อวาเปนผูกระทําความผิดจริง สงผลใหเมื่อผูถูกกลาวหากลับเขาสูสังคม ตองประสบปญหา
ในการใชชีวิตกบุคคลรอบขางหรือการประกอบอาชีพตางๆ เจาหนาที่ของรัฐผูเปดเผยขอมูลหรือ
นําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนฐานหมิ่นประมาททางแพง 

                                                     
 84  มานิดา  สารพัฒน.  (2552).  การเปดเผยขอมูลคดีอาญาในชั้นเจาพนักงาน.  หนา 59. 
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 3.2.5 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 
 มาตรา 93 บัญญัติวา “หามมิใหผูใดบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียง แพร
เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด หรือโฆษณาขอความซึ่งปรากฏในทางสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนหรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทําใหบุคคลอื่นรูจักตัว ช่ือตัว ช่ือสกุล
ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาขอความเปดเผยประวัติการกระทําความผิดหรือสถานที่อยู สถานที่
ทํางานหรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น” 
 บทบัญญัติขางตน เปนหลักประกันสิทธิที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมที่สุด สําหรับ
การคุมครองผูถูกกลาวหาหรือผูเสียหายที่เปนผูเยาว โดยถือเปนหลักประกันสิทธิที่มีสภาพบังคับได
ตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ซ่ึงหากไดมีการกําหนดหลักประกันสิทธิเชนนี้สําหรับการใช
เปนการทั่วไปสําหรับผูถูกกลาวหาที่บรรลุนิติภาวะไว ก็อาจทําใหลดปญหาการละเมิดสิทธิของผูถูก
กลาวหาในการแถลงขาวตอส่ือมวลชนได 
 
3.3  แนวทางการแถลงขาวคดีอาญาของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวของ  
 ขอกําหนดที่ใหอํานาจเจาหนาที่รัฐในการนําผูถูกกลาวหาในคดีอาญาออกแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชนที่เกี่ยวของ ไดแก 
 
   3.3.1  พนักงานอัยการ 
  1)   ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการใหบริการขาวสาร พ.ศ. 2537  
  ขอ 4 กําหนดวา “ในการใหขาวเกี่ยวกับคดี ผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะ
ไมใหการใหขาวนั้นกระทบกระเทือนผลของคดี ในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวา
ประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีของประชาชน มีน้ําหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคล
ของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะเมื่อพิจารณา
แลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีมีน้ําหนักเหนือสิทธิสวนบุคคล
เทานั้น” 
  สําหรับขอกําหนดในระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดขางตน ถือเปนระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการทํางานของสํานักงานอัยการสูงสุด ยืนยันในหลักการที่วา ในการจะใหขาว
เกี่ยวกับคดีอาญานั้น  เนนปดเปนหลัก เปดเผยเปนขอยกเวน จะเปดเผยเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น  
อันเปนการยืนยันหลักการนําเสนอขาวที่เหมาะที่ควรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
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ยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงควรยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาว
ตอส่ือมวลชน  เพื่อไมใหเกิดการละเมิดสิทธิดังเชนที่เปนปญหาอยูในปจจุบัน 
  2) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2541 
   ขอ 16 ในกรณีที่ผูมีหนาที่อนุญาตตาม ขอ14 พิจารณาเห็นวา การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการใด อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหผูมีหนาที่อนุญาตดําเนินการตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเครงครัด  
   สําหรับขอกําหนดในระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดขางตน เปนขอกําหนดที่
คํานึงถึงผลกระทบของการเปดเผยขอมูล ซ่ึงรวมถึงขอมูลของผูถูกกลาวหา ที่หากวามีการเปดเผย
ออกไปสูสาธารณชนวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด จะทําใหผูถูกกลาวหาไดรับผลกระทบใน
แงลบ ระเบียบดังกลาวจึงวางหลักในการพิจารณาถึงขอมูลที่จะถูกเปดเผยออกไปวาเปนขอมูลที่
สงผลกระทบตอผูอ่ืนหรือไม ประเภทของขาวสารที่จะเปดเผยตอสาธารณชน วาขาวสารประเภทใด
ควรเปดเผยหรือไม หรือหากเปดเผยขาวสารดังกลาวไปแลวจะสงผลกระทบเกี่ยวกับคดี หรือทําให
กฎหมายไมมีสภาพบังคับใชหรือไม ซ่ึงถือวาขอกําหนดดังกลาวควรยึดถือใชในแนวทางปฏิบัติ 
เพราะขอมูลของคดีบางประเภท หากเปดเผยออกอาจสงผลเสียมากกวาผลดี  
   ขอกําหนดดังกลาว ใหความสําคัญกับของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมี
พื้นฐานมาจากความจริงที่วาบุคคลเกิดมาพรอมกับศักดิ์และสิทธิในความเปนมนุษยอันมิอาจถูก
ลิดรอนได และยอมมีความชอบธรรมในสิทธิที่จะดํารงอยูในสังคมอยางเสมอภาคและมีศักดิ์ศรี  
ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของอัยการในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลยอมตองกระทําดวย
ความตระหนักในคุณคาของศักดิ์ศรีและสิทธิความเปนมนุษยดวยความเขาใจอยางแจมแจงวาศักดิ์
และสิทธิในความเปนมนุษยนี้เองเปนรากฐานแหงปรัชญาที่กําหนดเนื้อหาและทิศทางอันพึง
ประสงคของกระบวนการยุติธรรม  
 
 3.3.2  เจาหนาท่ีตํารวจ 
                   1) คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ       
   1) บันทึกขอความ ที่ 05-03.6 / 16442 เรื่อง กําชับและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
การชี้ตัวผูตองหา การนําผูตองหาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และการแถลงขาวตอส่ือมวลชน 
โดยมีขอความโดยสรุปวาในปจจุบันปรากฏวามีขาราชการตํารวจ ไดออกแถลงขาวหรือใหสัมภาษณ
ตอส่ือมวลชนในลักษณะเปดเผยรูปคดีหรือพยานหลักฐาน โดยมิไดคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติอันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอรูปคดี ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนและผูเกี่ยวของ
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เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งของกรมตํารวจดังกลาวโดยเครงครัด จึงขอกําชับ
ใหพนักงานสอบสวนทุกหนวยถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
                    (1) การแถลงขาวหรือแพรภาพตอส่ือมวลชน 
                       1.1 หามใชวิธีการหรือแสดงขอความในการแถลงขาวหรือแพรภาพที่อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายแกพยาน ผูเสียหาย ผูตองหา หรือรูปคดีโดยเด็ดขาด 
         1.4 หามนําผลการสืบสวนสอบสวนหรือความเห็นมาแถลงขาวหรือใหขาว
ตอส่ือมวลชนไมวาดวยวิธีใด ๆ เพราะจะทําใหเสียรูปคดีหรือทําใหพยานหลักฐานถูกเปดเผยออกไป 
     1.6  หามเปดเผยถึงขอความ หรือรูปภาพ อันอาจจะทําใหบุคคลอื่นรูจักตัว 
รูจักชื่อ ที่อยู ที่ทํางาน สถานศึกษา ของบุคคลที่เกี่ยวของกับคดี หรือพยาน เวนแตในสํานวนการ
สอบสวน 
     1.8 การแถลงขาวหามใชถอยคําหรือกิริยาทาทางที่เปนการละเมิดสิทธิหรือ
ประจานดูหมิ่นเหยียดหยามผูตองหาหรือผูอ่ืน  
  หลักขางตนนับวาเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการเปดเผยขอมูลหรือใหขาว
เกี่ยวกับผูถูกกลาวหา แตในทางปฏิบัติพบวาเจาหนาที่ตํารวจไมนําหลักดังกลาวมาปฏิบัติอยาง
เครงครัด ทําใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหาอยูใหเห็นเปนประจํา เชน เมื่อตํารวจจับ
ผูตองหาไดก็มักจะแถลงขาว จับและยึดยาบาไดก็นํายาบามาจัดวางอยางมีศิลปะในการแถลงขาว บางครั้ง
หรือบอยครั้งไดนําผูตองหามารวมแถลงขาวดวย ยิ่งไปกวานั้นยังเปดโอกาสใหนักขาว สัมภาษณ
ผูตองหาไดอีกดวย 
  อยางไรก็ตาม สํานักงานตํารวจแหงชาติก็ไดมีหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการแถลงขาวตอส่ือมวลชน  ดังจะกลาวในหัวขอตอไป 
                 2) บันทึกขอความที่ 0007.23/10212 เรื่อง กําชับแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุที่มี
ขาราชการตํารวจเกี่ยวของดวย   
  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจทุกระดับเปนไปดวยความเรียบรอย 
สรางภาพลักษณที่ดี เกิดความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน และสังคมยอมรับ จึงกําชับใหดําเนินการ  
ดังนี้                     
  การใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ หรือแพรภาพตอส่ือมวลชน ใหทุกหนวย
พึงระมัดระวังการใหขอคิดในเชิงวิพากษ วิจารณ หรือขอเท็จจริงที่ยังไมเปนขอยุติ อันอาจเกิดผล
เสียหายตอการปฏิบัติงานได  
  ตามบันทึกขอความขางตน จะเห็นไดวาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการกําชับ
อยางชัดเจนในประเด็นเรื่องถอยคําหรือขอความที่พนักงานสอบสวนจะใหขาวแกส่ือมวลชนวา
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จะตองใหสัมภาษณอยางระมัดระวัง ไมวิพากษ วิจารณและไมแสดงความคิดเห็นสวนตัว ในขณะที่
ขอเท็จจริงในคดียังไมเปนขอยุติ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกรูปคดีและไมกระทบสิทธิของผูถูก
กลาวหา หนังสือฉบับนี้นับวาเปนการกําชับแนวทางปฏิบัติในการแถลงขาวของพนักงานสอบสวน
ใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม แตในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวนก็ยังไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เทาที่ควร  
 3) คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 855/2548 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว
การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอส่ือมวลชน และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
  (1) การใหขาว แถลงขาว และใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน 
   ขอ 1.1 ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว และใหสัมภาษณ         
    ขอ 1.1.1 ใหหัวหนาหนวยงานระดับสถานีตํารวจ แผนก งาน หรือผูที่
ไดรับมอบหมายเฉพาะ และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว 
หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนทุกแขนง เฉพาะงานในหนาที่รับผิดชอบหรือที่ไดรับมอบหมาย
เทานั้น 
   ขอ 1.2 แนวทางการปฏิบัติในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน
ทุกแขนง                
    ขอ 1.2.1 ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตอง
ปฏิบัติภายในขอบเขต อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ควรระมัดระวังถอยคํา หรือกิริยา
ทาทาง อันจะเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และควรใชถอยคําที่เปนกลางเพื่อไมใหเปนการประจาน 
ดูหม่ินเหยียดหยามผูอ่ืน 
    ขอ 1.2.2 การใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณ ใหปฏิบัติตามประมวล 
ระเบียบ การตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 30 รวมถึงหามใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณที่
เกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ 
    ขอ 1.2.4 หามนําหรือจัดใหผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยาน มาใหขาว
แถลงขาวหรือ ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนง ยกเวนกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน 
ใหขออนุญาตตอผูบัญชาการ  
  (2) การเผยแพรภาพตอส่ือมวลชน 
   เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันภยันตรายมิใหเกิดขึ้นกับผูมีสวน
เกี่ยวของ และไมใหมีภาพที่ไมเหมาะสมถูกนําออกเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนง อันเปนการลวง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน จึงใหปฏิบัติดังนี้      
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   ขอ 2.2 หามเจาหนาที่ฝายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวน อนุญาต หรือจัดให
ส่ือมวลชน  ทุกแขนงถายภาพในหองสืบสวน หรือหองสอบสวน ในขณะทําการสืบสวนสอบสวน 
เวนแตเปนกรณีที่เจาหนาที่ฝายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูดําเนินการเพื่อ
ประโยชนแหงคดี  
   แมวาแนวทางปฏิบัติตามคําสั่งขางตนจะระบุไวอยางชัดเจนวา หามมีการจัดให
ส่ือมวลชนถายรูปผูถูกกลาวหาในหองสอบสวนและนําผูถูกกลาวหาออกมาใหสัมภาษณแก
ส่ือมวลชน  แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวา ในปจจุบันมักเห็นภาพการจัดแถลงขาวในหองสอบสวนและ
นําผูถูกกลาวหาออกมาใหสัมภาษณแกส่ือมวลชนอยูเปนประจําทางหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศน  
เนื่องมาจาก ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาวมักเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงของหนวยงาน แมวาจะ
กระทําการไมเปนไปตามระเบียบที่ถูกตองก็ไมไดรับการลงโทษแตอยางใด จึงเปนการสะทอนให
เห็นอยางชัดเจนวา แนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ไมมีผลบังคับใชอยางแทจริง 
 4) คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 465/2550 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว  
การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพ ตอส่ือมวลชน และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
(แกไขเพิ่มเติม) 
  ใหยกเลิกความในขอ 2.3 ของคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 855/2548 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2548 และใหใชขอความตอไปนี้แทน    
  ขอ 2.3 หามอนุญาต หรือจัดใหส่ือมวลชนทุกแขนงถายภาพ สัมภาษณ หรือใหขาว
ของบุคคลดังตอไปนี้ 
   ขอ 2.3.1 ผูตองหา ในระหวางการควบคุมตัวของตํารวจทั้งภายใน และภายนอก
ที่ทําการ หรือ สถานีตํารวจ  
   ขอ 2.3.2 เหยื่ออาชญากรรม  รวมทั้งภาพที่มีลักษณะอุจาดหรือทารุณ
โหดราย หรือลวงละเมิดสิทธิบุคคล หรือสงผลกระทบตอช่ือเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  
  เวนแตพนักงานสอบสวนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงคดี หรือไดรับความยินยอม
จากผูตองหา เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหาย 
  จากขอกําหนดขางตน จะเห็นไดวา เมื่อการแถลงขาวถือเปนดุลพินิจของตํารวจจึงมัก 
ปรากฏวามีการนําตัวผูตองหาออกมาแถลงขาวอยูเปนประจํา ทั้งๆ ที่สํานักงานตาํรวจแหงชาติไดมี
หนังสือเวียนภายในหนวยงานกําชับมิใหการแถลงขาวกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของผูตองหา 
โดยเฉพาะขอ 2.3 และขอ 2.3.1 เวนแตเพื่อประโยชนแหงคดี หรือไดรับความยินยอมจากผูตองหา 
เพราะจะเปนการกระทบตอการทํางานและชื่อเสียงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แตเจาหนาที่
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ผูปฏิบัติงานใหเหตุผลวามีความจําเปนตองทําเพื่อประโยชนสาธารณะ เชน ผูเสียหายอื่นๆ จะไดทราบ
วาผูตองหาถูกจับแลวและจะไดดําเนินการตอไป เพื่อใหประชาชนทราบขาวอาชญากรรม เปนสิทธิ
ของประชาชนที่จะรับรูขาวสาร และเปนการปรามผูที่คิดจะกระทําผิด เปนการแพรภาพบุคคลและ
วิธีการกระทําผิดเพื่อมิใหประชาชนทั่วไปตกเปนเหยื่อ หรือเพื่อการแจงเบาะแสกับเจาหนาที่ตํารวจ 
หรือในคดียาบาผูตองหาใหการรับสารภาพและตองการแถลงขาวตอสาธารณชนเพื่อใหรับรูวาการ
กระทําของตนนั้นเปนการทําลายชาติและเยาวชน ดังนั้น การใชดุลพินิจของตํารวจจึงมีความสําคัญ
มาก เพราะมีผลโดยตรงตอการบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement) และมีผลกระทบตอสิทธเิสรภีาพ
ของประชาชนโดยตรง   
 5) ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ไดวางแนวปฏิบัติในการนําตัวผูตองหามา
แถลงขาวตอส่ือมวลชนหรือแพรภาพไว  ดังนี้                       
  ลักษณะที่ 30 ขอ 5 กําหนดเรื่องการนําตัวผูตองหามาแถลงขาวตอส่ือมวลชน ดังนี้    
  (2) ไมควรนําตัวผูตองหามาแถลงขาวหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน โดยเฉพาะ
ผูตองหาที่ใหการปฏิเสธ เวนแตกรณีผูตองหาใหการปฏิเสธแตคดีมีพยานหลักฐานของกลาง
นาเชื่อถือวาผูตองหากระทําผิดจริง เชน คดียาเสพติด สวนกรณีผูตองหาใหการรับสารภาพอาจจะ
นํามาแถลงขาวไดหากเกิดประโยชนตอสาธารณชนหรือตอทางราชการ ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของ  
ผูมีอํานาจแถลงขาวและจะตองถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 
ขอ 1 (ค) โดยเครงครัด 
  (3) หามมิใหทําปายชื่อแขวนคอผูตองหาแลวนําออกมาแถลงขาวตอส่ือมวลชน  
หรือแพรภาพ  นอกจากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน หรือกองทะเบียน
ประวัติอาชญากรเพื่อถายรูปเก็บรวบรวมในสมุดภาพแฟมประวัติคนรายเทานั้น 
 จากขอกําหนดขางตน จะเห็นวาการทําปายชื่อแขวนคอผูตองหา ประมวลระเบียบการ
ตํารวจเกี่ยวกับคดีไดหามไวอยางชัดเจน  แตปรากฏวายังมีการปฏิบัติอยู  โดยเปลี่ยนจากทาํปายชื่อ
แขวนคอเปนใหผูตองหายืนถือปายชื่อหรือวางไวดานหนาผูตองหา ที่เปนเชนนี้เพราะเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเห็นวาเปนการเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบการกระทําผิดและจะไดระมัดระวัง  
เปนการลงโทษผูตองหาทางออมและเพื่อใหผูตองหาละอายใจ  
 ขอกําหนดดังกลาว เปนหลักที่ใหอํานาจกระทําตอพนักงานสอบสวนและเปนหลัก 
ประกันสิทธิที่หามไมใหดําเนินการอันอาจทําใหเกิดความเสียหายตอรูปคดี และไมเกิดประโยชน
ตอสาธารณชน  เพื่อปองกันไมใหดําเนินการอันเปนการกระทบตอสิทธิสวนบุคคล  แตในทางปฏิบัติ
กลับไมสามารถใชบังคับไดจริง  เนื่องจากขอกําหนดดังกลาเปนเพียงระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน 
และไมมีสภาพบังคับในรูปของกฎหมาย  จึงทําใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ยังไมปฏิบัติตามเทาที่ควร 
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 3.3.3  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
  1) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ. 2547 
   หลักเกณฑโดยทั่วไปของการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนนั้นอยู
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 แตหากเปนขอมูลขาวสารที่ไดมาเพื่อวัตถุประสงค
ใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ ซ่ึงหมายถึง เอกสาร
หรือขอมูลขาวสารอื่นใดที่สงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือหรือ
อุปกรณในการสื่อสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ในกรณีที่มีเหตุอันควร
เช่ือไดวา ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษ พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดหลักเกณฑในการแถลงขาวตอส่ือมวลชนไวโดยเฉพาะ 
คือ 
   มาตรา 26 หามมิใหบุคคลใดเปดเผยขอมูลขาวสารที่ไดมาเนื่องจากการดําเนินการ
ตามมาตรา 25 เวนแตเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุญาต
ตามมาตรา 25 และเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมายหรือตามคําส่ังศาล  
   สําหรับการใหขาวสารขอมูลคดีอาญาทั่วไปที่นอกเหนือจากขอมูลดังกลาว ไมมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑไว แตมีคําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 5/2548 เรื่อง มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการแถลงขาวตอส่ือมวลชนไวในบางเรื่อง  ดังนี้ 
   ขอ 5 พึงเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย
เครงครัด และไมปฏิบัติการใดๆ ที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไมจําเปน 
   ขอ 15 พึงรักษาความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลและพยาน
 หลักฐานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และเปนไปตามกฎหมายเทานั้น และตองระลึก
เสมอวาการเปดเผยขอมูลและพยานหลักฐานอาจเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหายแกผูเกี่ยวของ 
   ขอ 24  พึงงดเวนการนําตัวผูถูกกลาวหามาปรากฏตัวหรือใหขาวตอส่ือมวลชน อันเปนการ
แสดงวาผูตองหาเปนผูกระทําผิด 
   จะเห็นไดวาจากคําสั่งขางตนมีการของหนวยงานกําหนดแนวทางการปฏิบัติให
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษใหสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน แตก็ยังคงไวซ่ึงการ
ปฏิบัติหนาที่โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา ดังนั้นหลักการ
เปดเผยขอมูลและพยานหลักฐานตองคํานึงถึงอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดแกผูถูกกลาวหา
และจะเปดเผยไดก็ตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และเปนไปตามกฎหมายเทานั้น อีกทั้งมีหลักการที่สําคัญ
คือพนักงานสอบสวนจะตองไมสันนิษฐานลวงหนาวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด และงดเวน
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การนําตัวผูถูกกลาวหาออกมาปรากฏตัวหรือใหขาวตอส่ือมวลชน อันเปนการแสดงวาเปนผูถูก
กลาวหาผูกระทําผิด 
  การใหขาวตอสาธารณะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ผานมาพบวาพยายามหลีกเลี่ยง
ไมนําตัวผูถูกกลาวหามารวมแถลงขาว เชน คดีที่ชาวตางชาติกระทําอนาจารเด็กชาย พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษแถลงถึงพยานหลักฐานที่พบและความคืบหนาของคดีวาอยูในระหวางขออนุญาตฝากขัง
โดยไมนําผูถูกกลาวหาออกมารวมแถลงขาวดวย ซ่ึงในคดีประเภทเดียวกัน ลักษณะการใหขาวจะ
ตางจากเจาหนาที่ตํารวจ โดยเจาหนาที่ตํารวจนําผูถูกกลาวหาออกมารวมแถลงขาวตอส่ือมวลชน  
หรือในกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงขาวผลการจับกุมเครือขายผูคายาเสพติดระดับโลกพรอม
กับยึดทรัพยกวา 100 ลานบาท ที่คาดวามาจากการกระทําความผิด คดีนี้ภาพขาวที่ปรากฏทางโทรทัศน
มีการแถลงขาวโดยนําทรัพยสินที่ยึดมาแถลงขาว โดยไมไดนําผูตองหามาแถลงขาว ซ่ึงนับวาเปน
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแกการเปดเผยขอมูลของผูถูกกลาวหาที่เจาหนาที่ในหนวยงานจะตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ตามตัวอยางขางตน เห็นไดชัดเจนวา หลักการและทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ มีความเครงครัดที่จะไมนําตัวผูถูกกลาวหาออกมาปรากฏตัวตอส่ือมวลชนเพื่อที่จะทําให
เกิดความเสียหายแกผูถูกกลาวหา 
 2) ขอบังคับ กรมสอบสวนคดีพิเศษวาดวยการเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลขาวสาร
ที่ไดมาและการทําลายขอมูลขาวสารอื่น 
                      ขอ 7 การใชประโยชนขอมูลขาวสารที่ไดมาตามขอบังคับนี้จะตองพึงกระทําดวย
ความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง  โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนประกอบกันเปนสําคัญ 
  ขอกําหนดขางตน เปนหลักที่วางไวเพื่อใหเจาหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสารตอ
สาธารณชนอยางระมัดระวังในการเปดเผยขอมูลของผูถูกกลาวหาแกสาธารณชนเพื่อปองกันการ
กระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาและผูเสียหายที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนการจํากัดการเปดเผยขอมูล
ขาวสารโดยไมมีความจําเปนเกี่ยวกับคดีอีกดวย 
 
 3.3.4  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
  ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยประมวล
จริยธรรมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ขาราชการ และลูกจางสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2551 
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                 ขอ 27 กําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหา ผูเสียหาย พยาน และผูใหถอยคําอยาง
เสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะหรือตําแหนง
หนาที่ 
  การแถลงขาวตอส่ือมวลชนของหนวยงานนี้จะกระทําขึ้นไดเมื่อมีการชี้มูลความผิด   
โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติแลว โดยจะมอบหมายใหโฆษกแถลงขาว 
แตทั้งนี้บางกรณีกรรมการ ป.ป.ช. อาจเปนผูแถลงขาวเอง หากคดีนั้นอยูในความรับผิดชอบที่
กรรมการผูนั้นเปนคณะอนุกรรมการไตสวน ทั้งนี้การแถลงขาวจะตั้งอยูบนพื้นฐานของขอกําหนด
ดังกลาวขางตน ที่ตองคํานึงถึงสิทธิของผูถูกกลาวหาเปนหลัก แตบางกรณีก็อาจแถลงขาวไดแมยัง
ไมมีการชี้มูลความผิด โดยแถลงถึงขั้นตอนการดําเนินงานของคดี เชน แถลงวาขณะนี้อยูในระหวาง
การตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนมาตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงกรณีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะตองไม
กลาวยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา และไมมีเจตนาประจานผูถูกกลาวหา 
 สรุป ในการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญาแกส่ือมวลชน  เจาหนาที่รัฐผูใหขาวตองระมัดระวงั
อยางที่สุดที่จะมิใหการใหขาวนั้นกระทบกระเทือนถึงผลของคดีและในแตละกรณี ผูใหขาวจะตอง
พิจารณาดวยวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีอาญาของประชาชนมีน้ําหนัก
เหนือวาสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาวหรือไม 
และพึงไดขาวเฉพาะเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดี 
อาญาของประชาชนมีน้ําหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลเทานั้น  
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บทที่  4 

บทวิเคราะห 
 

 เปนที่แนนอนวาเหตุการณความเปนไปในบานเมืองเปนที่สนใจของประชาชนและ
เหตุการณในบานเมืองยอมรวมตลอดถึงเหตุการณอันเกี่ยวกับอาชญากรรมดวย ฉะนั้น การที่
เจาหนาที่ของรัฐใหสัมภาษณหรือใหขาวสารแกสาธารณชนนั้น จึงเปนการกระทําที่สอดคลองกับ
หลักประชาธิปไตย และโดยนัยเดียวกัน การที่มีการใหขาวเกี่ยวกับอาชญากรรมแกประชาชน
โดยตรงหรือผานสื่อสารมวลชนก็เปนการกระทําที่ถูกตองชอบดวยหลักประชาธิปไตย แตการที่
มนุษยเราอยูรวมกันในสังคมนั้นจะตองมีคุณคาสองประการที่หลอหลอมอยู คือคุณคาของการอยู
รวมกันและคุณคาสวนบุคคล ซ่ึงคาทั้งสองนี้จะตองมีความสมดุลกันจึงจะถือไดวามีความเปน
ประชาธิปไตย ในสวนที่เกี่ยวกับการใหขาวสารนี้ คุณคาของการอยูรวมกันโดยเฉพาะก็คือ
ประโยชนของสาธารณะ ในการที่จะไดรับขาวสาร และในสวนของคุณคาสวนบุคคลก็คือสิทธิและ
เสรีภาพของผูถูกกลาวหา ฉะนั้นในการใหขาวสารใดๆ เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
จะตองคํานึงถึงคุณคาทั้งสองเสมอ กลาวคือ ในการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญาแกส่ือมวลชนผูใหขาว
ตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะมิใหการใหขาวนั้นกระทบกระเทือนถึงผลของคดี และในแตละกรณี 
ผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีอาญาของ
ประชาชนมีน้ําหนักเหนือวาสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวของกับคดีที่
สมควรใหขาวหรือไม และพึงไดขาวเฉพาะเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการ
รับทราบขาวเกี่ยวกับคดีอาญาของประชาชนมีน้ําหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลเทานั้น  แตในปจจุบัน
ดูเหมือนวาทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตางเนนการประชาสัมพันธกันอยางมาก  แตการกระทํา
ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไมวาเรื่องใดๆ จะตองไมเปนการกระทําที่เกินความพอดี  
กลาวคือจะตองไมเปนการกระทําที่เปนการโฆษณาความเดนใหกับตนเอง85   
 
 
 
 

                                                                 
 85  คณิต  ณ นคร ค เลมเดิม.  หนา 354. 
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4.1  ผลทางกฎหมายไทยของการละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาจากการแถลงขาว 
        ตอสื่อมวลชน 
 การนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนเปนการปฏิบัติที่ทําใหผูถูกกลาวหา       
ดูเสมือนเปนผูกระทําผิด จึงเปนการละเมิดตอบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี
ความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” ทั้งนี้ในมาตรา 28 วรรคสอง ไดวางหลักวา บุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทาง
ศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได  
 การปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจที่มีลักษณะเปนการประจานผูถูกกลาวหามีผลใหผล
ในทางผูกระทําตองรับโทษทางอาญา หรือรับผิดทางแพง หรือตองถูกลงโทษทางวินัยจากระเบียบ
ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาคงมีแตคําพิพากษาฎีกา
ที่ 744/250186 ซ่ึงเปนเรื่องใชอํานาจตามกฎหมายนอกความมุงหมายของกฎหมาย ซึ่งหากพิจารณา
บทบัญญัติของกฎหมายที่คุมครองสิทธิในชื่อเสียง เกียรติยศ หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคล และ
กฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน จะเห็นไดวาการประจานผูถูกกลาวหาโดย
เจาหนาที่ตํารวจนั้นกอใหเกิดผลทางกฎหมาย  ดังนี้ 
 
 4.1.1  ผลตามประมวลกฎหมายอาญา 
  การประจานผูถูกกลาวหาโดยการแถลงขาวนั้นกอใหเกิดผลทางกฎหมายทําใหเจาหนาที่
ตํารวจอาจตองรับผิดทางอาญา  ดังตอไปนี้ 
  1) ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
       ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติวา “ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม
โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ตองระวางโทษ...” 

                                                                 
 86  ในคดีนี้  ตํารวจจับผูเลนการพนันสลากกินรวบ นายอําเภอตองการจะปราบปรามการพนันประเภทนี้ 
จึงสั่งใหตํารวจใสกุญแจมอืผูถูกจับเดินผานตลาดเพื่อใหอาย ซึ่งเหน็ไดวาวัตถุประสงคของอํานาจจบักุมตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา คือ  เพื่อมิใหผูถูกจับหนี การใชอํานาจตามกฎหมายของนายอาํเภอเพื่อวัตถุในทางปราบปราม
การพนัน เปนการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นอันมิใชวัตถุประสงคของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังนั้น แมไมมี
การฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบและเปนความหวังดีของนายอําเภอ ศาลฎีกาก็ยังวินิจฉัยวา นายอําเภอ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157. 
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  “ใสความ” คือ การกลาวอางหรือทําใหแพรหลายซึ่งขอเท็จจริงที่กระทบถึงเกียรติ
ของบุคคลใหปรากฏตอบุคคลอื่น87 ซ่ึงขอเท็จจริงที่กลาวอางหรือแสดงออกนั้นจะเปนความเท็จหรือ
ความจริงก็เปนการใสความทั้งส้ิน 
  การแสดงออกอันเปนการยืนยันขอเท็จจริงจะเปนการกระทําดวยวาจา ลายลักษณอักษร
หรือประการอื่นใดก็ได  ขอสําคัญอยูที่วาบุคคลอื่นสามารถทราบความหมายของการใสความได88 
  ที่วาการใสความนั้นตองเปนไปโดยประการที่นาจะทําใหผูถูกใสความเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่น เกลียดชังนั้น หมายถึง ขอเท็จจริงที่กลาวอางหรือทําใหแพรหลายนั้นตองเปนขอเท็จจริง
ที่ถึงขนาดที่จะทําใหผูถูกใสความเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได และไมจําเปนตอง
เกิดผลเพียงแตนาจะทําใหเกิดผลคือนาจะทําใหผูถูกกลาวหาเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลยีดชงั
ก็พอแมความจริงผูฟงจะไมรูสึกดูหมิ่น เกลียดชังผูถูกกลาวหาก็เปนความผิดฐานหมิ่นประมาทแลว 
  “ช่ือเสียง” คือ คาหรือราคาที่มนุษยมีตอเพื่อนมนุษยดวยกันในทางศีลธรรม (คือในทาง
จิตใจ) หรือในทางสังคม89 
  “ถูกดูหมิ่น” หมายถึง ถูกเหยียดหยามหรือขาดความนับถือในฐานะที่เขาควรจะไดรับ 
  “ถูกเกลียดชัง” หมายถึง ถูกคนอื่นเกลียดชังโดยเอาความรูสึกนึกคิดของบุคคล
ธรรมดาเปนเครื่องวัดความรูสึกนึกคิด ซ่ึงความรูสึกนึกคิดนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลสมัยหรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ 
  คํากลาวใสความวาประพฤติช่ัวหรือทุจริตเปนคํากลาวที่นาจะทําใหเสียช่ือเสียง       
ซ่ึงการกลาววาบุคคลใดกระทําการที่เปนความผิดอาญาโดยถูกลงโทษจําคุก ถูกสอบสวนจับกุมหรือ
ตองหามาแลว ถือเปนการหมิ่นประมาท เชน กลาววาตองหาที่สถานีตํารวจวาขมขืนชําเราเด็กหญิง 
ป. อยางไรปรานี90 ลงรูปถายวาคนขายชาติเปนลมกลางศาล91 และแมไมถึงกับถูกกลาวหา หากกลาว

                                                                 
 87  คณิต  ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 84. 
 88  คําพิพากษาฎีกาที่ 2822/2515  การที่จําเลยแสดงขอความในจดหมายที่ไดรับจากผูอื่นใหบุคคลที่สาม
ทราบโดยรูอยูวาจดหมายนั้นมีขอความหมิ่นประมาทนับวาจําเลยไดใสความผูเสียหายแลว  ไมตางอะไรจากที่จําเลย
ไดกลาวดวยถอยคําวาจา  และเมื่อบุคคลที่สามเขาใจขอความในจดหมายนั้นแลว  การกระทําของจําเลยก็ครบ
องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 จําเลยจะไดกลาวยืนยันขอความน้ันวาเปนความจริง
หรือไมหาใชสาระสําคัญ 
 89  หยุด  แสงอุทัย ข (2544).  กฎหมายอาญา ภาค 2-3 (พิมพครั้งที่ 10 แกไขเพิ่มเติม).  หนา 244. 
 90  คําพิพากษาฎีกาที่ 1112/2501. 
 91  คําพิพากษาฎีกาที่ 990/2508. 
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วาไดทําความผิดทางอาญามาแลวก็เปนหมิ่นประมาท เชน กลาววาผูเสียหายลักเปดของจําเลย92 
กลาววาใหและรับสินบน93 กลาววา จ. ขมขืน ฮ. จนตาย94 หรือใสความโดยระบุถึงความประพฤติ
บางประการที่ไมถึงกับเปนความผิดอาญาแตเปนความประพฤติช่ัวหรือทุจริตก็เปนหมิ่นประมาท95 
  ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี หรือภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏดวยวิธีการใด แผนเสียง หรือส่ิง
บันทึกเสียงอยางอื่นกระทําโดยการกระจายเสียงหรือโดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืนใด  
ผูกระทํามีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 328 
  แมผูพูดจะไดกลาวออกไปโดยถูกถาม แตผูนั้นยอมสํานึกในการกระทําและเล็งเห็น
ผลของการกระทําวาจะทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง96 
  “โฆษณา” หมายถึง การเผยแพรไปสูประชาชน 
  การกระทําโดยการกระจายเสียง หมายถึง กระทําใหผูอ่ืนไดยินโดยไมจํากัดจํานวน 
  กระทําโดยการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน หมายถึง ปาวประกาศแกประชาชน อาจทําได
โดยการพูด ดวยลําโพง หรือแสดงละครเปนการหมิ่นประมาทผูอ่ืน 
  อยางไรก็ดี  ผูกระทําจะไมมีความผิดหากเปนการแสดงความคิดเห็นหรือขอความ
โดยสุจริตตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 และ 331 ดังนี้ 
  1) การแสดงคามคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ปองกันตน
หรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามทํานองคลองธรรม ตามมาตรา 329 (1)97 
  2) การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการ
ตามหนาที่ ตามมาตรา 329 (2)98 
  การกระทําของเจาพนักงานตามหนาที่  ถาเปนการปฏิบัติในขอบอํานาจยอมเปนการ
ชอบดวยกฎหมาย  แตอาจมีกรณีที่การกระทําตามหนาที่อาจไมมีอํานาจกลาวหมิ่นประมาทผูอ่ืน 
เชน พนักงานประชาสัมพันธมีหนาที่แถลงขาว แตในการแถลงขาวหาไดมีอํานาจกลาวถอยคําที่เปน

                                                                 
 92  คําพิพากษาฎีกาที่ 2012/2517. 
 93  คําพิพากษาฎีกาที่ 1628/2500. 
 94  คําพิพากษาฎีกาที่  83/2501. 
 95  จิตติ  ติงศภัทิย ข (2532).  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 2392-2394. 
 96  คําพิพากษาฎีกาที่ 380/2503 และ 79/2537. 
 97  คําพิพากษาฎีกาที่ 1756/2521, 2195/2521, 3017/2531. 
 98  คําพิพากษาฎีกาที่ 858/2523. 
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หมิ่นประมาทผูอ่ืนไม จะไดรับยกเวนตอเมื่อทําโดยสุจริตคือเชื่อวาเปนความจริงตามที่ไดแถลงและ
เชื่อวาเปนหนาที่ตองแถลงไปตามนั้น99 
  3) การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตติชมดวยความเปนธรรมซึ่งบุคคล
หรือส่ิงใดเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทําได ตามมาตรา 329 (3)100 
  4) การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตในการแจงขาวดวยความเปน
ธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุมตามมาตรา 329 (4)101 
  5) คูความหรือทนายความของคูความซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือขอความใน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชนแกคดีของตน ตามมาตรา 331102 
  “สุจริต” หมายถึง เชื่อหรือเห็นวาความคิดเห็นหรือขอความนั้นถูกตองเปนความจริง 
  ความผิดฐานหมิ่นประมาท ผูกระทําสามารถพิสูจนความจริงได และถาพิสูจนได 
ผูกระทําไมตองรับโทษ  แตทั้งนี้การพิสูจนความจริงจะตองเปนไปตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 330 คือ หามมิใหพิสูจน ถาขอความที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนการใส
ความในเรื่องสวนตัว และการพิสูจนนั้นจะไมเปนประโยชนแกประชาชน 
  ตัวอยาง เชน การที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูตองหามาแถลงขาวตอส่ือมวลชนโดยบางครั้ง
ทําปายชื่อแขวนไวที่ดานหนาของผูตองหา การที่เจาหนาที่ตํารวจใหสัมภาษณแกนักขาวในลักษณะ
ที่ยืนยันความผิดของผูตองหา การกลาวหรือแสดงขอเท็จจริงที่กระทบตอเกียรติของผูถูกกลาวหา
ใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป เทากับเปนการปาวประกาศยืนยันประจานใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาผูถูกกลาวหา
เปนผูกระทําความผิดจริง ทั้งๆ ที่บุคคลดังกลาวเปนเพียงผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดเทานั้น 
ยังไมมีคําพิพากษาของศาลแสดงวาเปนผูกระทําความผิดจริง ยอมเปนการใสความผูถูกกลาวหาโดย

                                                                 
 99   จิตติ  ติงศภัทิย ข เลมเดิม.  หนา 2440. 
 100  คําพิพากษาฎีกาที่ 1716/2522  จําเลยสงขอความไปใหหนังสือพิมพบรรยายเรื่องที่โจทกเปนเจาพนักงาน
ตํารวจปฏิบัติ  จําเลยพูดรุนแรงไปบาง  เปนขอความถึงอธิบดีกรมตํารวจเพื่อความชอบธรรมขอใหหนังสือพิมพ
สงขาวผานไปทางผูใหญของกรมตํารวจเปนการติชมดวยความเปนธรรมอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทําลง
ขอความในหนังสือพิมพตามเรื่องโดยสุจริตไมเปนความผิดตามมาตรา 329 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 1112/2501 หนังสือพิมพเสนอขาววา ก. ตองหาชั้นสืบสวนวาขมขนืชําเราเด็กหญิง
อยางไรปราณี  ศาลจะไมรับฟองโดยอางวาเปนรายงานขาวทั่วไปตามวิสัยของหนังสือพิมพไมได 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 526/2525 หนังสือพิมพลงขอความวาโจทกผูวาราชการจังหวัดประพฤติตนเปน
คนไรศีลธรรมมีสวนพัวพันจางฆานักขาว ใชอํานาจในทางที่ผิดถือไมไดวากลาวติชมดวยความเปนธรรมตามวิสัย
หนงัสือพิมพพึงกระทํา. 
 101  คําพิพากษาฎีกาที่  2976/2522. 
 102  คําพิพากษาฎีกาที่  6483/2531. 
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ประการที่นาจะทําใหผูนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได การกระทําจึงครบองคประกอบ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 328103 และจะถือวาเปนการแสดงความคิดเห็นหรือขอความ
โดยสุจริตในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่อันจะทําใหไมมีความผิดตามมาตรา 329 (2) 
ไมได  เพราะจะถือวาสุจริตตอเมื่อเจาพนักงานเชื่อวาขอความที่แสดงเปนความจริงและเจตนาที่จะ
แสดงขอความเพื่อปฏิบัติการตามหนาที่ แตการใหขาวตอส่ือมวลชนของเจาหนาที่ตํารวจเปนไปเกิน 
ขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนดไว และไมไดกระทําโดยสุจริต เนื่องจากรูอยูแลววาผูตองหาเปน
เพียงผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด เมื่อยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดจึงยังไมแนนอนวาเปนผูกระทํา
ผิดจริงหรือไม 
 2) ความผิดฐานดูหมิ่น 
  “ดูหมิ่น” หมายถึง ดูถูกเหยียดหยาม ทําใหอับอายขายหนา ซ่ึงอาจทําดวยวาจา หรือ
กิริยาทาทาง หรือโฆษณาก็ได 
   “ซ่ึงหนา” หมายถึง ตอหนาผูถูกดูหมิ่น คือการทําใหผูถูกกระทํารู แตไมจําเปนตอง
กระทําตอหนาโดยตรง อาจจะกระทําลับหลังแตอยูในระยะที่ผูถูกกระทําอาจไดยินได  
  “ดวยการโฆษณา” หมายถึง ดวยการทําใหแพรหลาย คือเปนการดูหมิ่นในลักษณะ
การปาวรองใหรูกันหลายๆ คน 
    การประจานผูถูกกลาวหาไมวาจะเปนการนําผูถูกกลาวหามาแถลงขาวตอส่ือมวลชน
โดยบางครั้งนําปายชื่อ หรือทําปายเขียนขอความที่เปนการแสดงวาผูตองหาเปนคนไมดีไวที่
ดานหนาของผูตองหา ก็ถือเปนการดูถูกเหยียดหยาม ทําใหผูถูกกลาวหาไดรับความอับอายดวยการ
ปาวประกาศใหเปนที่รูกันโดยทั่วไป การกระทําดังกลาวจึงครบองคประกอบความผิดฐานดูหมิ่น
ตามมาตรา 393 
 3) ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษ...”  

                                                                 
 103 เทียบเคียงไดกับคําพิพากษาฎีกาที่ 2012/2517 จําเลยพูดกับบุคคลที่สามกลาวหาวาโจทกรวมกับพวก
ลักเปดของจําเลยไปแกงกิน โดยจําเลยไมมีพยานหลักฐานใดที่จะดําเนินคดีเอาความตอโจทกรวมกับพวกได  
คําพูดของจําเลยจึงไมมีมูลความจริง แตจําเลยกลาวยืนยันประจานใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาความจริงโจทกรวมกับ
พวกลักเปดของจําเลยยอมเปนการใสความ ทําใหโจทกรวมเสียช่ือเสียงถูกดูหมิ่นและเกลียดชังรังเกียจตอความ
ประพฤติอันเสื่อมเสียของโจทกรวมได จึงเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท. 
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  การปฏิบัติหนาที่หรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบที่จะตองกระทําเพื่อใหเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใดอาจเสียหายแกราชการก็ได ไมตองเปนการคิดรายตอเอกชนผูใดผูหนึ่ง ดังนั้น
จึงไมจําเปนตองถึงกับเปนการกลั่นแกลงหรือไมตองทําโดยทุจริต104  
  กรณีที่มีระเบียบของทางราชการกําหนดไวโดยชัดเจน เชน หามมิใหพนักงานสอบสวน
ทําปายชื่อไวที่ดานหนาของผูตองหาในการแถลงขาว หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฝาฝน ถือไดวาเปน
การละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ จึงตองรับผิดตาม 
มาตรา 157 
  ตัวอยาง เชน นายอําเภอสงตัวผูตองหาเลนการพนันสลากกินรวบไปจังหวัดโดยใส
กุญแจมือใหตํารวจคุมผานตลาดจากอําเภอไปขึ้นรถเพื่อใหอาย เปนการปราบปรามไมใชใสกุญแจ
มือเพื่อมิใหหนีเปนการแกลง แมไมใชการแกลงเพื่อเหตุสวนตัวก็เปนการเกินกวาเหตุอันควรตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86 มีความผิดตามมาตรานี้ (มาตรา 157)105   
 4) ความผิดฐานทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ  
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 บัญญัติวา “ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนา
ธารกํานัล กระทําดวยประการใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ่ืน หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความ
อับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษ...” การที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูตองหามาแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชน โดยบางครั้งทําปายชื่อแขวนไวที่ดานหนาของผูตองหา การที่เจาหนาที่รัฐใหสัมภาษณ
ตอนักขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหา การกระทํานั้นเปนการกระทําในที่สาธารณะ
หรือตอหนาชุมชน ซ่ึงทําใหผูตองหาไดรับความอับอาย ถือไดวาเปนการกระทําที่ครบองคประกอบ
ความผิดตามมาตรา 397 
 
 4.1.2  ผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 เจาหนาที่รัฐผูซ่ึงประจานผูถูกกลาวหาตองรับผิดทางแพง  ดังตอไปนี้ 
 1) ความรับผิดฐานละเมิด ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติวา 
“ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงชีวิตก็ดี แกรางกาย
ก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองชดใช
คาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

                                                                 
 104  จิตติ  ติงศภัทิย  ก (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1.  หนา 1352-1353. 
 105  คําพิพากษาฎีกาที่ 744/2501.   
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  คําวา “โดยผิดกฎหมาย” ไมจําเปนตองมีกฎหมายบัญญัติโดยชัดแจงวาการกระทํา
อันใดถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย แตมีความหมายเพียงวามิชอบดวยกฎหมาย คือถาไดกระทํา
โดยไมมีสิทธิหรือขอแกตัวตามกฎหมายใหทําไดแลวก็ถือวาเปนการกระทําโดยผิดกฎหมาย  ดังนั้น
ถากระทําโดยมีสิทธิตามกฎหมาย แมจะเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นก็ไมเปนผิดกฎหมาย106 
อยางไรก็ดีบางกรณี แมมีสิทธิที่จะทําได แตถาใชสิทธิโดยไมสุจริตในลักษณะที่มีแตจะใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลอื่น ผูกระทําอาจตองรับผิดตามมาตรา 421 ซ่ึงบัญญัติวา “การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะให
เกิดเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย” 
  คําวา “หรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง” หมายถึง สิทธิตามธรรมดาที่ยังไมไดกลาวถึง 
เชน สิทธิในชื่อเสียงหรือการไมใหใครมาดาวา107 
 2) หมิ่นประมาททางแพง 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 423 บัญญัติวา “ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลาย
ซ่ึงขอความอันฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหายแกช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีหรือเปน
ที่เสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง 
แตหากควรจะรูได 
  ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้น
มีทางไดเสียโดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวาเพียงที่สงขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนไม” 
  การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย หมายถึง การแสดงขอความใดๆ ใหบุคคลที่สามหรือ
บุคคลภายนอกไดทราบไมวาดวยวิธีการใดๆ 
  สิ่งที่ถูกกลาวหรือไขขาวแพรหลายออกไปนั้น คือขอความอันฝาฝนตอความจริง 
ถาขอความนั้นเปนความจริงยอมไมเปนละเมิดตามมาตรานี้ แตอาจจะเปนละเมิดตามมาตรา 420 
หรือ บางกรณีไมถือวาเปนหมิ่นประมาทตามมาตรา 423 แตอาจเปนละเมิดตามมาตรา 420 ได 
เชน คําดา  เปนตน 
  วรรคสองของมาตรา 423 เปนขอยกเวน ผูกระทําไมตองรับผิด ซ่ึงหมายถึงเฉพาะ
การกลาวหรือไขขาวเยวิธีสงขาวสารเทานั้น และผูสงขาวกับผูรับขาวจะตองมีทางไดเสียโดยชอบ
เกี่ยวกับขาวสารนั้นดวย 
                                                                 
 106  ไพจิตร  ปุญญพันธุ.  (2538).  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด (พิมพครั้งที่ 7 
แกไขเพิ่มเติม).  หนา 15. 
 107  คําพิพากษาฎีกาที่ 124/2487. 
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  เนื่องจากยังไมมีคําพิพากษาของศาลแสดงวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทํา
ความผิด การที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูตองหาออกมาแถลงขาวตอส่ือมวลชน หรือใหสัมภาษณตอ
นักขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา ถือวาเปนการไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความอัน
ฝาฝนตอความจริงเปนที่เสียหายแกชื่อเสียงเกียรติคุณของผูถูกกลาวหา เพราะการปฏิบัติตอผูถูก
กลาวหาในลักษณะประจานเทากับเปนการประกาศความชั่วของผูนั้นใหเปนที่รูกันโดยทั่วไป       
ทําใหผูพบเห็นเขาใจวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําผิด ทั้งๆ ที่ศาลยังมิไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด
แสดงวาไดกระทําผิดหรือไม การกระทําของเจาหนาที่ตํารวจยอมเปนละเมิดหรือหมิ่นประมาท
ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 420 และ 423 
 
 4.1.3 ผลตามความผิดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
 กรณีผูตองหาหรือจําเลยเปนเด็กหรือเยาวชน108 เจาหนาที่ตํารวจอาจตองรับผิดทางอาญา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 93, 131 และ 132 ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 93 บัญญัติวา “หามมิใหผูใดบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียง แพรเสียง
ของเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด หรือโฆษณาขอความซึ่งปรากฏในทางสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนหรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทําใหบุคคลอื่นรูจักตัว ช่ือตัว ช่ือสกุล
ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาขอความเปดเผยประวัติการกระทําความผิดหรือสถานที่อยู 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยไดรับ
อนุญาตจากศาล หรือการกระทําที่จําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
 มาตรา 131 บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่ปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี้ และไดรูความลับของผูอ่ืนเพราะการปฏิบัติการตามหนาที่ การกระทําโดยประการใดๆ 
อันมิชอบดวยหนาที่ใหผูอ่ืนลวงรูความลับนั้น โดยประการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง
ผูใดตองระวางโทษ...” 

                                                                 
 108   พระราชบัญญัติจดัต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
มาตรา 4 ใหความหมายของ คําวา “เด็ก” ไววาหมายถึงบุคคลอายุเกินเจ็ดปบริบูรณแตยังไมเกินสิบสี่ปบริบูรณ 
และ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบสี่ปบริบูรณแตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ. 
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 มีขอสังเกตวาพนักงานสอบสวนถือเปนเจาพนักงานตามความหมายในมาตรา 132 
ขางตน เนื่องจากมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาตามที่บัญญัติไวในหมวด 4 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
 
 4.1.4  โทษทางวินัย 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงโทษทางวินัยของเจาหนาที่ตํารวจสําหรับกรณีที่มีการ
ปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาในลักษณะประจานมีดังนี้ 
 พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 5 บัญญัติวา “การกระทําผิดวินัย
ตํารวจนั้นทานใหหมายความถึงการกระทําดังกลาวตอไปนี้ 
 1) ดื้อ ขัดขืน หลีกเล่ียง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนที่
ชอบดวยกฎหมาย 
 3) ไมประพฤติตนใหเครงครัดตอมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตํารวจ 
 8) ไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ
 12)   ประพฤติผิดวินัยขาราชการพลเรือน ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนที่ใชอยู” 
 นอกจากนี้ ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีไดกําหนดลักษณะการกระทําที่
ถือวาผิดวินัยไวในลักษณะเดียวกัน  ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 บทที่ 1 วาดวยประพฤติและระเบียบวินัย ขอ 2 กําหนดวา 
 “ขอ 2 การกระทําผิดวินัยของตํารวจนั้นหมายความรวมถึงการกระทําดังจะกลาว
ตอไปนี้ 
 1) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย 
 8) งดเวนไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่จะกระทําผิดตาม
โทษานุโทษ 
 12)  ประพฤติผิดวินัยขาราชการพลเรือน ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนที่ใชอยูคือ 
 1) ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูนั้นกระทํา
ผิดวินัยจักตองไดรับโทษตามที่บัญญัติไว 
 6)  ตองรักษาความลับของทางราชการ                 

DPU



 78 

  การเปดเผยความลับของราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง       
เปนความผิดวินัยรายแรง 
                     การดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ขมเหงราษฎรเปนความผิดวินัยรายแรง 
              18) ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริมและดูแลระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามวินัย ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรานี้โดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย” 
 เจาหนาที่ตํารวจผูใดกระทําผิดตอวินัยตํารวจจะตองรับทัณฑตามที่กําหนดไวในมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 ซ่ึงกําหนดวาทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัย
ตํารวจ ไดแก  
 1) ภาคทัณฑ 
 2) ทัณฑกรรม 
 3) กักยาม 
 4) กักขัง 
 5) จําขัง 
 6) ลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอความรับผิดทางอาญาดวยการปดปายชื่อไวที่ดานหนาของ
ผูตองหาขณะนําออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนซึ่งประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีกําหนด
หามไวชัดเจน  แตเจาหนาที่ตํารวจก็ยังฝาฝนกระทําไปทั้ง  ๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือเวียน
กําชับใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่วางไวโดยเครงครัดหลายครั้ง109 แลวก็ยังมี

                                                                 
 109 1) หนังสือกรมตํารวจ ที่ 0601 (ป) /273  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2540  เรื่องกําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใหขาว  การแถลงขาว ใหสัมภาษณหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน 
        2) หนังสือกรมตํารวจ ที่ 0625.23/ 11412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2540  เรื่องกําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับให
ขาว  การแถลงขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน 
        3) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนมาก ที่ 0007.23/7033  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542  เรื่อง กําชับ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูตองหาในการแถลงขาวหรือเผยแพรขาวตอสื่อมวลชน 
        4) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที ่0002.62/335 ลงวันที่ 14 มกราคม 2543  เรื่อง กําชับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินการกับผูเสียหายในการแถลงขาวหรือเผยแพรขาว 
        5) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนมาก ที่ 0025.43/648  ลงวันที่ 26 มกราคม 2543  เรื่อง กําหนด
แนวทางในการชี้แจงขอเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอขาวพาดพิง 
       6) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที ่0025.43/202  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544  เรื่อง กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ หรือเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน     
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การฝาฝนอีก การกระทําดังกลาวถือเปนการกระทําที่ผิดตอวินัย เนื่องจากเปนการไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย 
 นอกจากนี้การนําผูตองหาออกมาแถลงขาวตอส่ือมวลชน โดยบางครั้งทําปายชื่อไวที่
ดานหนาของผูตองหาหรือใหสัมภาษณตอนักขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา      
ถือไดวาเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามราษฎรจนผูบังคับบัญชายอมมีอํานาจสั่งลงโทษเจาหนาที่
ผูกระทําผิดวินัยดังกลาวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 8 ได 
 สําหรับกรณีของพนักงานอัยการ อาจตองไดรับโทษทางวินัย เพราะการใหขาวกรณีที่
ประโยชนสาธารณะในการรับขาวเกี่ยวกับคดีของประชาชนมีน้ําหนักนอยกวาสิทธิสวนบุคคลของ
ผูถูกกลาวหา หรือใหขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหาหรือจําเลย110 เปนการดูหมิ่นและ
เหยียดหยามผูนั้น 
 
4.2  ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักประกันสิทธิตามกฎหมายตางประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
 ในกฎหมายตางประเทศที่จะไดกลาวถึงมาแลว การที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูตองหาออก
แถลงขาวตอส่ือมวลชน และใหสัมภาษณในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหานั้น มีกฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิดอยางชัดเจน รวมถึงกําหนดวิธีการในการใหสัมภาษณหรือจัดแถลงขาวดวย 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย  มีขอสังเกตดังนี้              

1) ประเทศอังกฤษ  
  ในประเทศอังกฤษ การพิจารณาคดีกระทําโดยลูกขุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ศาล
เชิญใหมานั่งฟงการสืบพยานและทําหนาที่พิจารณาชี้ขาดขอเท็จจริงถึงความถูกผิดของจําเลย  
ดังนั้นการใชถอยคําหรือการกระทําที่ทําใหผูถูกกลาวหาดูเสมือนเปนผูกระทําผิด เชน การเปดเผย
                                                                                                                                                                                        
  7) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที ่0006.42/1422  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2545  เรื่อง กําชับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน 
  8) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที ่0025.43/4986 ลงวันที่ 19 กันยายน 2545 เรื่อง กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ หรือเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน 
      9) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0007.23/10212  ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2547 เรื่อง กําชับ
แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุที่มีขาราชการตํารวจเกี่ยวของ เฉพาะขอ 4  
    10) คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 855/2548 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว  
การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
    11) คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 465/ 2550 เรื่อง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว  การแถลงขาว        
การใหสัมภาษณ  การเผยแพรภาพ  ตอสื่อมวลชน  และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (แกไขเพิ่มเติม). 
 110  ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการใหบริการขาวสาร พ.ศ. 2537, ขอ 4. 
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คํารับสารภาพของผูตองหายอมทําใหลูกขุนมีอคติและสงผลใหจําเลยไมไดรับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรม  
ดวยเหตุนี้ประเทศอังกฤษจึงมีกฎหมายควบคุมการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาไวอยางชัดเจน  
โดยศาลใชมาตรการลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีลักษณะเปนการประจาน
ผูถูกกลาวหาตั้งแตช้ันสอบสวน   
  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลว ในชั้นสอบสวนยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ควบคุมการใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจน คงมีแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่หาม
ไมใหปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาเสมือนเปนผูกระทําความผิด อยางไรก็ตาม การที่เจาหนาที่ตํารวจจัดให
มีการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน และใหขาวในลักษณะการใชถอยคําหรือการ
กระทําที่ทําใหผูถูกกลาวหาดูเสมือนเปนผูกระทําผิด แมจะยังไมถึงกับเปนการละเมิดอํานาจศาลใน
กฎหมาย  แตก็เปนการใชอํานาจโดยมิชอบดวยหนาที่ได  
 2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  การนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการ
กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติในการที่เจาหนาที่ของรัฐที่จะตองใหขาวตอส่ือมวลชนไวอยางชัดเจน  
โดยมีการกําหนดหลักเกณฑการจํากัดการรายงานขาวของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีหลักการที่สําคัญ 
คือ การใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดี จะสงผลกระทบตอการพิจารณา
ช้ีขาดขอเท็จจริงของลูกขุนเพราะการเผยแพรขาวสารตางๆ ทําใหไมสามารถคัดเลือกผูที่จะมาเปน
ลูกขุนที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติความลําเอียงไดเทากับเปนการปฏิเสธสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะ
ไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม  และการควบคุมการใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจกระทําโดยการ
จํากัดบทบาทของเจาหนาที่ของรัฐในการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญา  ซ่ึงเปนการใหขาวที่กระทบตอ
สิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกประจานโดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม 
โดยถือวาแมจะเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเปดเผยขาวสารใหประชาชนหรือส่ือมวลชนไดทราบ        
แตการเปดเผยหรือใหขาวโดยเจาหนาที่ของรัฐจะตองไมเปนการแทรกแซงการดําเนินกระบวน
พิจารณา หรือทําใหสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติ
ไดรับกระทบกระเทือน  อีกทั้งเจาหนาที่ผูใหขาวจะตองไมเปดเผยหรือใหขาวที่เกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญาตอผูถูกกลาวหาในครั้งกอนๆ รวมทั้งไมสงเสริมหรือชวยเหลือสื่อมวลชนในการถายรูป
หรือแพรภาพของผูถูกกลาวหาทางโทรทัศนในระหวางที่อยูในความควบคุม จึงเห็นไดวาการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในลักษณะที่ทําใหเห็นวาผูนั้นเปนผูกระทําผิดมีผลกระทบตอคดี เพราะอาจทําให
ลูกขุนเกิดอคติจนทําใหจําเลยไมไดรับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรม สหรัฐอเมริกาจึงควบคุมการใหขาว 
ของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมไวอยางชัดเจน  นอกจากนี้การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหา
ยอมทําใหเจาหนาที่ของรัฐผูกลาวถอยคําตองรับผิดฐานหมิ่นประมาทดวย 
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  ในขณะที่ตามกฎหมายไทย มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาวแกสื่อมวลชน 
แตดูเหมือนวาขอกําหนดดังกลาวยังไมรับการคํานึงถึงในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในกรณี
ทั่วไปเทาใดนัก  

3) ประเทศเยอรมนี 
  กฎหมายเยอรมันมีบทบัญญัติที่คุมครองมิใหการกระทําใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐ
กระทบตอเกียรติของผูถูกกลาวหา  แมวากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดกําหนดเรื่องการนาํ
ผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนไว แตมีกฎหมายกําหนดโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับผูตองหาในชั้นสอบสวนที่มีลักษณะเปนการประจานผูถูกกลาวหาเกี่ยวของกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่คุมครองชื่อเสียง เกียรติยศและความเปนอยูสวนตัวของบุคคลไว  ดังเชนใน ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 823 วรรคหนึ่ง กําหนดวาผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําตอ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอื่นใด 
จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และในวรรคสอง กําหนดวาผูใดทําการ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองบุคคลอื่น  ถาผูฝาฝนไมมีสวนผิดในการ
กระทําผิด ผูฝาฝนมีหนาที่ตองรับผิดเพียงเทาที่ไดกระทํา และในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี 
มาตรา 186 กําหนดวาผูใดกลาวยืนยันหรือทําใหแพรหลายซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลอื่นอันเปน
การดูถูกหรือทําใหเสียหายตอช่ือเสียงในสังคมหรือเสียหายตอความนาเชื่อถือตองถูกลงโทษใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาท  ถาการหมิ่นประมาทไดกระทําโดยเปดเผยหรือทําใหแพรหลายโดยการ
เขียน การวาดภาพ หรือรูปภาพ ตองระวางโทษ รวมทั้งในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 B (1) 
กําหนดวา ผูใดเปนเจาพนักงานหรือเคยเปนเจาพนักงานเปดเผยความลับในหนาที่ราชการซึ่งตน
ดูแลรับผิดชอบอยูโดยปราศจากอํานาจและโดยการกระทําเชนนั้นทําใหเกิดความเสียหายแกประโยชน 
สาธารณะโดยสวนรวม ตองรับผิดในทางอาญาเชนกัน 
  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลว จะเห็นไดวากฎหมายเยอรมนีไดมีบทกําหนด
บทลงโทษตางๆ ไว วาถอยคําที่กลาวหาวาบุคคลใดกระทําความผิดอาญาถือเปนการหมิ่นประมาท
บุคคลนั้นตามประมวลกฎหมายอาญา ทําใหสามารถควบคุมไมใหมีการเปดเผยขอมูลที่มีลักษณะเปน
การประจานผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ดังเชนที่เกดิขึน้ในประเทศไทย  
สวนหลักตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของเยอรมนีนั้นเปนไปในทางเดียวกับกับหลัก
ความรับผิดทางละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตทางปฏิบัติของไทยกลับไมเครงครัด
เหมือนของเยอรมนี ทําใหอํานาจบังคับของกฎหมายตามหลักประกันสิทธิดังกลาวไมมีความศกัดิสิ์ทธิ
เทาที่ควร  
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4.3  การจํากัดขอบเขตของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมในการแถลงขาวคดีอาญา 
 เพื่อใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่
ของรัฐจึงตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคดีอาญาใหประชาชนทราบ ซ่ึงการเปดเผยดังกลาวสอดคลอง
กับสิทธิที่จะรับรูของสาธารณชน แมขอมูลบางอยางจะเปนการกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือ
ช่ือเสียงของผูถูกกลาวหา  แตก็มีความจําเปนที่ตองแจงใหประชาชนทราบวามีการกระทําผิดอันมี
ลักษณะที่นาจะเปนอันตรายเพื่อประชาชนจะไดระมัดระวัง หรือเพื่อประโยชนในการรวบรวม
พยานหลักฐานหรือหาตัวผูกระทําผิด ซ่ึงตัวอยางที่กลาวมานี้ถือเปนกรณีที่ประโยชนสาธารณะใน
การรับรูขาวสารคดีอาญาของประชาชนมีน้ําหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา         
แตเมื่อใดก็ตามที่ผูตองหาไดรับการเปดเผยขอมูลท่ีไมเปนประโยชนตอสังคมที่จะรับรูอีกตอไป  
เจาหนาที่ของรัฐยอมไมมีอํานาจที่จะกระทําได เพราะสวนที่เกินความจําเปนนั้นกระทบตอสิทธิ
สวนบุคคลของผูถูกกลาวหา โดยการเปดเผยตองมีขอบเขตในการใชอํานาจในการเปดเผยขอมูล 
เจาหนาที่ของรัฐจะตองเลือกมาตรฐานที่กอใหเกิดความยุติธรรมตอบุคคลและเปนประโยชนตอ
สวนรวมของรัฐใหมากที่สุด  
 บทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชนยอมสะทอนหรือตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยประการหนึ่งก็คือ สิทธิในการ
รับรูขาวสาร (Right to know) นั่นยอมหมายความวาประชาชนทุกคนมีสิทธิในการบริโภคขาวสาร
ขอมูลจากปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในแตละวัน  แตในขณะเดียวกันบุคคลยอมมีสิทธิ
พื้นฐานอีกประการหนึ่งคือ สิทธิสวนบุคคล (Right to privacy) ซ่ึงก็คือสิทธิที่รับรองความมีอิสระ 
เสรีของประชาชนในการที่จะมิใหบุคคลอื่นลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคลของเขาได ดังนั้น จึงเห็นไดวา
สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร (Right to know) กับสิทธิสวนบุคคล (Right to privacy) อาจขัดแยง
กันได หากการใหขาวสารคดีอาญาโดยเจาหนาที่ของรัฐกระทําโดยมิไดคํานึงถึงการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอาจเปนเรื่องของการละเมิดสิทธิสวนบุคคลได เชน การแถลงขาว
จับกุมผูถูกกลาวหา การอนุญาตใหมีการเผยแพรภาพ หรือช่ือสกุลของผูถูกกลาวหา เปนตน   
 มาตรการควบคุมการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนยังขาดความเหมาะสม 
เพราะการตัดสินใจในการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวอยูในดุลพินิจของเจาหนาที่ตํารวจเปนสวนใหญ  
กลาวคือ เมื่อมีการยอมรับสารภาพในชั้นสอบสวน ไมวาจะเปนคํารับสารภาพที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ
หรือไมก็ตาม  เจาหนาที่ตํารวจจะถามความสมัครใจของผูตองหาที่จะแสดงความยินยอมที่ออก
แถลงขาวตอส่ือมวลชน หากวาผูตองหายินยอม เจาหนาที่ตํารวจก็จะนําตัวผูตองหาออกแถลงขาว
ตอส่ือมวลชน และในการใหสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจก็มักจะใหขาวแกสื่อมวลชนในลักษณะที่
ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา และแมวาผูตองหาจะไมใหความยินยอมในการออกแถลงขาวตอ
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ส่ือมวลชนก็ตาม เจาหนาที่ตํารวจก็อาจอางเหตุผลในทางดุลพินิจวาการแถลงขาวดังกลาวเปน
ประโยชนตอสาธารณชน และจัดใหมีการแถลงขาวและใหสัมภาษณในลักษณะที่เปนการยืนยัน
ความผิดของผูถูกกลาวหาอีกเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมถูกตองเพราะแมวาผูถูกกลาวหาจะใหความ
ยินยอมในการออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนหรือไมก็ตาม เจาหนาที่ตํารวจมักจัดใหมีการแถลงขาว
ทั้งส้ิน รวมทั้งในการถามความสมัครใจของผูถูกกลาวหานั้น การแสดงความยินยอมอาจไมได มาจาก
ความสมัครใจที่แทจริงของผูตองหาก็เปนได   
 
 4.3.1  หลักในการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
  ในเรื่องนี้ผูเขียนมีความเห็นวาควรมีหลักในการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐในการ
นําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน  ดังนี้ 

1) การคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูที่เกี่ยวของในคดี 
  การใหขาวยืนยันวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิด หากเกิดขึ้นโดยไมชอบดวย
กฎหมายยอมเปนการกระทําละเมิดตอสิทธิของผูตองหาในทางอาญา โดยเฉพาะสิทธิในชื่อเสียง
ของผูตองหา เพราะการใหขาวยืนยันวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิดนั้น เปนการประกาศใหบุคคล
อ่ืนเขาใจวาผูตองหากระทําความผิด   
  (1) ผูถูกกลาวหา 
   ในการดําเนินคดีอาญานั้น แมผูตองหาจะเปนผูกระทําความผิดที่แทจริง แตเขา
ยังไมใชผูกระทําผิดในสายตาของกฎหมายจนกวาจะพิสูจนความผิดใหส้ินสงสัย เปนไปไดวาผูตองหา
กระทําไปเพราะปองกัน หรือมีเหตุสุดวิสัย การกระทําเชนนี้ในสายของกฎหมาย ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์  
แตเนื่องมาจากการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนไมวาจะเปนผลมาจากการยอมรับ
สารภาพและการใหความยินยอมของผูถูกกลาวหา หรือการที่เจาหนาที่ตํารวจใชดุลพินิจเห็นสมควร
วาควรนําผูตองหามาแถลงขาวตอส่ือมวลชนได สงผลใหผูที่รับทราบขาวสารทั้งตามหนาหนังสือพิมพ 
โทรทัศนหรือตามสื่อตางๆ ยอมเกิดความเชื่อวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดที่แทจริง ดังที่ได
ทราบมาแลว เมื่อผูตองหารับสารภาพ ยอมทําใหผูที่ทราบขอเท็จจริงเชื่อเสียแลววาผูตองหาเปน
ผูกระทําความผิดที่แทจริง นอกจากนี้การที่เจาหนาที่รัฐนําผูตองหาไปแถลงขาวตอส่ือมวลชน เปนการ 
ทําใหผูตองหาดอยคาในสายตาของผูที่พบเห็นทําใหผูตองหาตองไดรับความอับอาย เสียช่ือเสียง และ
ถูกเกลียดชัง ซ่ึงถือเปนการกระทําในลักษณะประจานหรือหยามเกียรติ ยอมกระทบตอช่ือเสียง 
เกียรติภูมิ และสถานะทางสังคมของผูตองหา อันเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน สิทธิที่
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นเปนผูกระทํา
ความผิดที่แทจริง สิทธิที่จะไมถูกประจานหรือหยามเกียรติ  เพราะการแถลงขาวเปนการยืนยันหรือ
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ประจานความผิดของผูตองหาโดยตรง สิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนนี้ ปกติยอมถือวาเปนสิทธิ
ที่ไมอาจสละได  ดังนั้น ไมวาผูถูกกลาวหาจะสมัครใจใหเจาหนาที่นําตัวมาแถลงขาวหรือไมก็ตาม 
ยอมเปนการละเมิดสิทธิดังกลาว 
   ตัวอยาง เชน กรณีที่ นายวีระ รอดชีวัน รองผูวาราชการจังหวัด อางทอง พรอมดวย 
พล.ต.ต. วิสุทธิ์ วานิชบุตร ผบก.ภ.จว. อางทอง และ พ.ต.อ. สุรินทร ทับพันบุปผา รอง ผบก. ภ.จว.
อางทอง รวมกันแถลงขาวจับกุม นายสมพงษ  ฟงฮาด และนายศักดิ์ศิลป ยินดี พรอมของกลางยาบา 
38,000 เม็ด สอบสวนผูตองหาใหการสารภาพ โดยกอนแถลงขาว พล.ต.ต. วิสุทธิ์ ส่ังการใหเจาหนาที่
พิมพปายชื่อผูตองหาวางบนโตะ ใชช่ือคําวา “เดนมนุษย” และ “อมนุษย” มาใหผูตองหาเลือกวาใคร
จะใชช่ือใด ตามกรณีดังกลาวนับเปนตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนวา ในกรณียาเสพติดในลักษณะ
ดังกลาว เจาหนาที่รัฐผูปฏิบัติหนาที่ มักจะนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวเพื่อเปนการยืนยันความผิด
ของผูถูกกลาวหา ซึ่งในกรณีนี้ที่เจาหนาที่รัฐนําปายคําวา “เดนมนุษย” และ “อมนุษย” มาวางไว
แทนปายชื่อผูถูกกลาวหานั้น  นอกจากจะเปนการประจานความผิดที่ยังไมอาจสรุปไดชัดเจนแลว  
ยังเปนการหมิ่นและหยามศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกกลาวหาอยางยิ่งดวย จากกรณีดังกลาว 
ผูเขียนมีความเห็นวา วาเปนการกระทําที่ขัดตอหลักกฎหมายโดยชัดเจน เนื่องจากไมคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ซ่ึงในทางปฏิบัติที่เหมาะสม เจาหนาที่ของรัฐจะตองแถลง
ขาวตอส่ือมวลโดยสรุปเพียงลักษณะแหงการกระทําผิด ผลการจับกุม วิธีที่ใชกระทําความผิดเทานั้น  
หามมีการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนโดยเด็ดขาดเพื่อเคารพสิทธิการสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูถูกกลาวหายังคงเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด อีกทั้งหามมีการเปดเผย
ช่ือจริง หรือลักษณะบงเฉพาะของผูถูกกลาวหาดวยเชนเดียวกันเพื่อใหผูถูกกลาวหาไดกลับสูสังคม
อยางปกติ   
   ดังนั้น  ตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลของศาลวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด
เจาหนาที่รัฐจึงตองไมใชดุลพินิจในการใหขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา      
เพราะการกระทํานั้นมีลักษณะของการละเมิดสิทธิ กลาวคือ การใหขาวยืนยันวาผูถูกกลาวหาเปน
ผูกระทําผิด ยอมเปนการในทางเปนโทษตอผูตองหา คือทําใหผูตองหาตองดอยคาลง อันเปนผลราย
กับผูตองหา เพราะแมในการที่บุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาแสดงวาเปนผูกระทําความผิด เจาหนาที่ของ
รัฐยังไมมีอํานาจที่จะมาเปดเผยตอสาธารณชนในลักษณะที่ทําใหเขาถูกดูหมิ่นเหยียดหยามไดเลย  
และการที่ตองกระทําตอหนาสาธารณชนยังเปนการประจานผูตองหา เพราะการที่เจาหนาที่รัฐให
ขาวยืนยันวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิด โดยเปดเผยชื่อ นามสกุล อีกทั้งยังไมมีการปกปดใบหนา
ของผูตองหาใหมิดชิดทําใหผูตองหาดูเสมือนเปนผูกระทําผิด  อันเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามอยางมาก
และเปนการลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยลง 
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  (2) ผูเสียหาย   
   สวนกรณีผูเสียหายหรือครอบครัวของผูเสียหาย โดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกับ
ความผิดทางเพศอาจจะเปนเรื่องพูดคุยวิพากษวิจารณของบุคคลอื่นทําใหบุคคลเหลานั้นตองไดรับ
ความอับอายและเสียชื่อเสียงเชนเดียวกัน เชน คดีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา หากมีการนําตัว
ผูตองหาขมขืนมาปรากฏตอหนาสาธารณชนจะใหผูเสียหายเสื่อมเสียช่ือเสียง ตองไดรับความอับอาย 
และทรมานทางดานจิตใจเพิ่มมากขึ้น สวนบุคคลที่เปนพยานก็อาจไมไดรับความปลอดภัยในชีวิต 
และรางกาย  
   กรณีที่มีการจัดแถลงขาวคดีแอบถายคลิปวีดีโอ นักรองที่มีช่ือเสียงโดยเจาหนาที่
ตํารวจ โดยมีการเปดเผยขอมูลคดีของผูเสียหายทั้งคู เชน สถานที่เกิดเหตุ วันเวลา เปนตน และ
เนื่องจากผูเสียหายเปนผูมีช่ือเสียง จึงสงผลกระทบให มีผูคนสนใจเรื่องดังกลาวและพยายามหาคลิป
วีดีโอดังกลาวมาดูกันอยางแพรหลาย สงผลใหผูเสียหายทั้งคูไดรับความอับอายตองใหสัมภาษณแก
ส่ือมวลชนถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นกับเหตุการณที่ตนเปนผูเสียหายทั้งน้ําตา ซ่ึงในกรณีดังกลาวเปนกรณี
ที่ผูเสียหายไดรับความอับอายอยางมากเนื่องจากเปนผูหญิงรวมทั้งยังเปนผูมีช่ือเสียงในดานบันเทิง 
ผูเขียนจึงมีความเห็นในกรณีนี้วา การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูลของผูเสียหายนี้ 
ไมเหมาะสม เนื่องจากสงผลโดยตรงตอสภาพจิตใจของผูเสียหาย และทําใหผูเสียหายอับอายและ
เสียช่ือเสียงอีกดวย 
   ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐผูปฏิบัติหนาที่ ควรตอง
คํานึงถึงความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับหากไดมีการแถลงขาว เปดเผยขอมูลในคดีแกส่ือมวลชนแลว 
จะสงผลกระทบตอผูเสียหายมากนอยเพียงใด  ซ่ึงหากวาสงผลกระทบดานลบตอผูเสียหายมากกวา
ประโยชนในการใหขอมูล เจาหนาที่ของรัฐก็ควรใชดุลพินิจไมเปดเผยขอมูล เชน ช่ือ สถานที่ทํางาน 
และที่อยู แกส่ือมวลชน เพื่อเปนการรักษา คุมครอง และเยียวยาชื่อเสียงและจิตใจแกผูเสียหายในคดี  

(3) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
   โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวของผูตองหา ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต 
รางกาย โดยเฉพาะความเสียหายแกช่ือเสียงมีความสําคัญมากตอบุคคลเหลานี้ เพราะตองถูกสังคม
ประณามเทากับไดรับผลรายตามไปดวยทั้งที่ไมใชผูกระทําความผิด เพราะเปนบุคคลใกลตัว
ผูตองหา จะเห็นไดวาเมื่อมีการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน สาธารณชนมักจะ
เชื่อแลววาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริง หากมีการนําเสนอขาวจนเปนที่รูกันเปนการทั่วไป
ยอมทําใหครอบครัวของผูตองหา ไมวาจะเปนบิดา มารดา ภรรยา บุตรและญาติพี่นองมักจะไดรับ
ผลรายไปดวยไมมากก็นอย เชน อาจทําใหตองไดรับความอับอาย หรืออาจกลายเปนที่รังเกียจของ
บุคคลรอบขาง โดยเฉพาะคดีที่ผูถูกกลาวหาเปนผูมีชื่อเสียงในสังคม ยิ่งมีชื่อเสียงมาก ยิ่งไดรับ
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ความอับอายมาก จนบางครั้งตองยายที่อยูหนี สงผลใหพวกเขาตองไดรับผลรายเสมือนกับวาตกเปน
ผูกระทําผิดเสียเองก็อาจไดรับผลกระทบดวยสงผลใหตองทนทุกขทรมาน  
   การใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐจึงควรมีขอบเขตที่ชัดเจนและกระทําใน
ชวงเวลาที่เกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย กลาวคือ ควรใหขาวแกส่ือมวลชนอยางระมัดระวังโดย
คํานึงถึงสิทธิของผูถูกกลาวหาเปนสําคัญ เนื่องจากบุคคลดังกลาวยังเปนเพียงผูตองสงสัยเทานั้น 
ไมใชผูที่ศาลมีคําพิพากษาวากระทําผิด อีกทั้งการแถลงขาวควรกระทําขึ้นในชวงเวลาภายหลังที่ศาล
มีคําพิพากษาแลววา บุคคลนั้นกระทําความผิด โดยพิจารณาถึงลักษณะแหงการกระทําความผิดวา 
หากมีการแถลงการกระทําของผูกระทําผิดนั้น จะเกิดประโยชนแกสังคมหรือไม หรือมีประโยชน
มากนอยเพียงใด หากลักษณะของการกระทําผิดเปนเพียงขาวอาชญากรรมในลักษณะที่เคยเกิดขึ้น
มาแลว ละไมเกิดประโยชนในการเตือนภัยใดๆ แกสังคม ก็ไมควรนํามาเปนประเด็นในการแถลงขาว  
เพราะไมเฉพาะเพียงผูตองหาและครอบครัวของผูตองหาเทานั้นที่อาจไดรับผลกระทบ แตยังมีบุคคล 
อ่ืนที่เกี่ยวของและอาจไดรับผลกระทบดวย ไมวาจะเปนครอบครัวของผูเสียหาย และตัวผูเสียหาย
เองก็อาจไดรับผลกระทบดวย  
   การใหขาวยืนยันวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิด นอกจากจะมีความเสี่ยงตอการ
ละเมิดสิทธิของผูตองหาแลว  อาจเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิของผูเสียหาย พยาน และครอบครัวของ
ทั้งผูตองหาและผูเสียหาย 
   ดังนั้น อาจสรุปไดวาการที่เจาหนาที่ของรัฐใหขาวเปนการยืนยันวาผูถูกกลาวหา
เปนผูกระทําความผิด  เจาหนาที่ของรัฐจึงตองใชดุลพินิจเปรียบเทียบระหวางประโยชนสาธารณะ
กับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลวาส่ิงไหนสําคัญกวากัน มิเชนนั้นอาจจะละเมิดสิทธิของผูตองหาและ
บุคคลที่เกี่ยวของได 
 
 4.3.2  จุดประสงคหลักในการแถลงขาวของเจาพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ี 
 เนื่องจากการนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนอยูภายใตความ
ควบคุมของเจาหนาที่ของรัฐฝายเดียว การกระทําจึงขาดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อาจไมโปรงใส  
ซ่ึงนับวาเปนจุดบกพรองในทางปฏิบัติที่เปนปญหาอยางยิ่ง กลาวคือ แมในปจจุบันกฎหมายไทยจะ
ยังไมมีกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับหลักเกณฑการปฏิบัติในการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชนไวอยางชัดเจนและมีสภาพบังคับ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม แตก็มีระเบียบหนวยงาน 
และโทษทางวินัยระบุวาการที่เจาหนาที่รัฐดําเนินการฝาฝนจะตองถูกลงโทษทางวินัย แตปรากฏวา
ในทางปฏิบัตินอกจากจะไมถูกลงโทษแลว บางครั้งยังไดรับความดีความชอบสงผลใหไดรับความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานอีกดวย  
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 ตัวอยาง เชน คดีที่โจทกฟองวาจําเลยผูเปนเจาพนักงานของรัฐแถลงขาวตอส่ือมวลชน
ทําใหประชาชนเชื่อวา โจทกใชตําแหนงหนาที่ไมชอบ ทุจริต เรียกรับผลประโยชนซ่ึงทําใหโจทก
ไดรับความเสียหาย ตองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ขอใหลงโทษจําเลยฐานหมิ่นประมาท  
คดีนี้ศาลพิพากษายกฟอง โดยใหเหตุผลวาในการแถลงขาว จําเลยไมไดมีลักษณะใสความยืนยันวา
โจทกเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่ไมชอบ และใหเหตุผลอีกประการหนึ่งวาไมปรากฏขอเท็จจริง
เร่ืองอื่นใดที่จะชี้ไดวาจําเลยมีเจตนาราย จงใจกลั่นแกลงใสความโจทกโดยไมสุจริต ดังนั้น 
การแถลงขาวของจําเลยไมเปนการหมิ่นประมาทโจทก111 จากการวิเคราะหคําพิพากษาดังลาวจะ
เห็นไดวา การนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนนั้น การกระทําดังกลาวจะตองพิจารณา
ถึงเจตนาที่แทจริงของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนหลัก หากวาการแถลงขาวมีขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ
โดยอยูในขอบเขตที่เหมาะสมก็ถือไดวาเปนการใชดุลพินิจที่เหมาะสม และไมกระทบตอสิทธิของ
ผูถูกกลาวหา ดังเชนคําพิพากษาฎีกาขางตน 
 ดังนั้น  เมื่อเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจในการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน  
ผูเขียนมีความเห็นวา เจาหนาที่รัฐควรใชดุลพินิจพิจารณาวา จุดประสงคขอการจัดแถลงขาวแตละครั้ง 
กระทําเพื่อวัตถุประสงคใด ใหประโยชนมากกวาผลเสียที่จะไดรับหรือไม หากมีการจัดแถลงขาว
จะสงผลดีตอรูปคดีหรือเปนการเตือนภัยแกสาธารณชน ก็สมควรจัดใหมีการแถลงขาว แตหากวา 
วัตถุประสงคกระทําขึ้นเพียงเพื่อเปนการประชาสัมพันธผลงาน ก็ไมสมควรจัดขึ้น 
 
 4.3.3  ผลกระทบตอความยุติธรรมของคดี 
  ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา องคกรที่เกี่ยวของมักจะเปนองคกรที่ตองใชดุลพินิจ
เปนหลัก ซ่ึงตามหลักประกันสิทธิของผูถูกกลาวหาตองไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว 
ตอเนื่อง และเปนธรรม ตั้งแตช้ันกอนพิจารณาคดี และในชั้นพิจารณาคดี ดวยเหตุนี้จึงไมควรใหมี
เหตุอื่น ใหเขามามีผลกระทบตอดุลพินิจในการตัดสินใจ แตวาการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาว
ตอส่ือมวลชนนั้นเปนผลมาจากการยอมรับสารภาพของผูถูกกลาวหาและเปนความยินยอมของผูถูก
กลาวหาหรือเจาหนาที่ตํารวจอาจเห็นวาผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพและคดีดังกลาวเปน
ประโยชนสาธารณะ จึงจัดใหมีการแถลงขาวขึ้น เมื่อปรากฏเปนภาพขาวเผยแพรตอสาธารณชน 
ยอมทําใหผูรักษากฎหมายที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดรับรูและอาจมีผลตอการ
ใชดุลพินิจในการตัดสินใจของผูพิจารณาโดยตรงไมมากก็นอย กลาวคือ เมื่อมีการนําผูถูกกลาวหา
ออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน อาจสงผลถึงดุลพินิจในการสั่งฟองหรือไมฟองของอัยการซึ่งหาก

                                                                 
 111  คําพิพากษาศาลอุทธรณ คดีหมายเลขดําที่ 5572/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 5593/2551. 
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อัยการเจาของสํานวนเชื่อตามและมีความเห็นควรสั่งฟอง หากผูตองหาไมใชผูกระทําความผิด
ที่แทจริงแลว อาจไมไดรับความยุติธรรม แตหากสาธารณชนเชื่อวาผูตองหาเปนผูกระทําผิด 
แตอัยการเห็นควรสั่งไมฟอง ก็อาจเปนที่เคลือบแคลงสงสัยตอสาธารณชนวาอัยการมีสวนไดเสีย
หรือไมสําหรับในการพิจารณาคดีของผูพิพากษานั้น อาจทําใหศาลโนมเอียงเกิดอคติซ่ึงอาจสงผล
ตอกระบวนการยุติธรรมในภายภาคหนา และทําใหกระบวนการยุติธรรมขาดความนาเชื่อถือ เชน 
ในกรณีที่ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริงแตกฎหมายอาจเห็นวาไมผิด เพราะมีสิทธิปองกัน หรือ
วิกลจริตขณะกอเหตุ ผูตองหามีสิทธิที่จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แตการนําผูถูกกลาวหาออกแถลงขาว
ตอส่ือมวลชนของเจาหนาที่ของรัฐนั้น เปนการโนมนาวใหศาลเชื่อในเชิงอคติกอนแลว เพราะจาก
ภาพขาวหรือบทสัมภาษณที่เจาหนาที่ตํารวจไดใหขาวผานสื่อมวลชนนั้น ยอมทําใหศาลโนมเอียง
เพราะเชื่อ ดังนั้นในการพิจารณาคดี ผูพิพากษามีอคติกอน ทั้งที่ในบางคดีผูตองหาอาจจะไมผิด
เพราะถูกบังคับ แตในที่สุดศาลอาจตัดสินลงโทษผูตองหาวาผิดใหตองรับโทษ ซ่ึงหากเปนผูกระทํา
ผิดที่แทจริงก็ดีไป แตถาเปนผูบริสุทธิ์อาจตองทําใหเขาไดรับผลรายถูกตองโทษโดยไมมีความผิด 
 ดังนั้น การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ในชั้นสอบสวนในการจัดแถลงขาวจึงมีความสําคัญ
อยางมาก ที่จะสงผลตอดุลพินิจในชั้นศาล  เพราะการที่ศาลเคยเห็นภาพการแถลงขาวจากสื่อตางๆ
มาแลว ศาลอาจมีอคติ เกิดความเชื่อและคลอยตามได สงผลใหขณะพิจารณาคดีอาจมีจิตใจโนมเอียง
เช่ือตามสิ่งที่ตนไดรับรู  ทั้งที่พยานหลักฐานสวนอื่นอาจยังมีขอสงสัยอยูก็ตาม  เทากับเปนการทําลาย
หลักการพิสูจนพยานหลักฐานที่ตองรับฟงจนปราศจากขอสงสัย  เพราะฉะนั้น เจาหนาที่ของรัฐในชั้น
สอบสวนจึงควรใชดุลพินิจที่เหมาะสมในการเปดเผยขอมูลหรือการใหขาว เนื่องจากอาจสงผลกระทบ
ตอความยุติธรรมตอคดีนั้นๆ ได 
 
 4.3.4  ขอบเขตในการแถลงขาวของเจาหนาท่ีของรัฐ 
  แมจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองแจงขาวคดีอาญาใหสาธารณชนทราบ  
เพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมอันเปนการสอดคลองกับสิทธิที่จะ
รับรูของสาธารณชน  แตการแจงขาวของเจาหนาที่ตํารวจควรมีขอบเขตเพื่อมิใหกระทบสิทธิสวนบคุคล
และการกลับเขาสูสังคมของผูถูกกลาวหา  รวมทั้งมิใหกระทบตอความเที่ยงธรรมของผูพิพากษา
และคงไวซ่ึงความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรม  เพราะหากคําสั่งของพนักงาน 
อัยการหรือคําพิพากษาของศาลเปนไปในทางตรงกันขามกับที่ไดมีการใหขาวไว  อาจทําใหภาพพจน
การปฏิบัติของเจาหนาที่และพนักงานอัยการเสื่อมเสียไปและทําใหประชาชนเกิดความเคลือบแคลงใจ
ตอคําพิพากษาของศาล  การนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน จึงตองมีขอบเขต
ดวยขอพิจารณาประกอบดังตอไปนี้ 
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 1) การใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐที่นําผูถูกกลาวหามาแถลงขาวหรือปดปายชื่อผูถูก
กลาวหา  รวมทั้งติดตอใหส่ือมวลชนถายภาพ  และนําภาพผูตองหาไปเผยแพรอันเปนการกระทําที่
ลดคุณคาความเปนมนุษยลงและขัดตอหลักที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวเปนผูบริสุทธิ์
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด ทั้งนี้เพราะการตกเปนผูตองหาก็เพื่อใหดําเนินคดีอาญาเปนไป
ดวยความเรียบรอยเทานั้น มิใชวาสิทธิของความเปนมนุษยจะลดลงไปดวย นอกจากจะเปนการเสื่อมเสยี
ตอสิทธิในชื่อเสียงของผูตองหาแลว  ยังกระทบตอการกลับเขาสูสังคมของผูนั้นดวย  รวมทั้งการนํา
ผูตองหามาแถลงขาวอาจมีผลกระทบตอภาพพจนช่ือเสียงการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติโดยรวม ในกรณีที่มีการพิสูจนตอมาภายหลังวาผูตองหานั้นไมไดกระทํา
ความผิดตามที่ไดมีการแถลง   
  นอกจากนี้มีขอสังเกตวาคดีที่มีการนําตัวผูถูกกลาวมาแถลงขาวตอส่ือมวลชนสวนใหญ
เปนคดียาบา  การเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบถึงการกระทําที่เปนการบอนทําลายชาติ  แมจะเปนไป
เพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันอาชญากรรมมิใหผูอ่ืนเอาเปนเยี่ยงอยางก็ตาม  แตการเปดเผย
ควรมีขอบเขตเฉพาะแหลงที่เจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุม วิธีการลักลอบซื้อขาย กลุมลูกคาที่ติดตอซ้ือ 
เพื่อประโยชนในการที่ประชาชนจะไดหลีกเลี่ยงหรือปองกันการเขาไปเกี่ยวของกับสถานที่หรือกลุม 
บุคคลตองสงสัย รวมทั้งยังปองกันเด็กและเยาวชนไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดดวย โดยไมจําเปน 
ตองนําผูถูกกลาวหามาแถลงขาวหรือแพรภาพทางสื่อมวลชน  เพราะเปนการกระทาํทีก่ระทบตอเกยีรติ
ของผูถูกกลาวหา และไมเปนประโยชนตอการรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะคดีดังกลาวไมตองการ
ผูเสียหาย 
 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาคดีอาญาโดยการนําผูตองหามาแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชนโดยบางครั้งปดปายชื่อไวที่ดานหนาของผูถูกกลาวหาจึงเปนสิ่งที่ตองหาม เพราะไมมี
ประโยชนตอสาธารณะ  ดังนั้นเพื่อมิใหการเปดเผยขอมูลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา  
และขณะเดียวกันยังคงไวซ่ึงประโยชนสาธารณะในการรับรูขาวคดีอาญาเพื่อปองกันปราบปราม
อาชญากรรม  การเปดเผยขอมูลจึงควรมีขอบเขตที่เหมาะสม 
 2) การดําเนินคดีอาญามีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล  จึงตองคํานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในฐานะที่เขาเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้นดวย ตามหลักวิธีพิจารณาความอาญาที่
ซ่ึงตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีความเปนเสรีนิยม มีความเปนประชาธิปไตย และ
ตองมีคุณลักษณะที่เปดโอกาสใหบุคคลกลับเขาสูสังคมไดอีก112 กลาวคือ วางกรอบอํานาจของเจาหนาที่

                                                                 
 112  คณิต  ณ นคร ค (2531).  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2527.  หนา 333. 
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ของรัฐเกี่ยวกับเปดเผยขอมูลในคดีอาญาใหเกิดความชัดเจน  ทั้งในเรื่องของการใหขาว แนวทางปฏบิตั ิ
และโทษของการฝาฝนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางเชน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีของระเบียบ
สํานักงานอัยการสูงสุดที่กําหนดให ปกปดเปนหลัก เปดเผยเปนขอยกเวน  แตจะตองสอดคลองกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหามมีการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวและหาม
เปดเผยขอมูลที่เปนการสื่อถึงตัวผูถูกกลาวหา การแถลงขาวของเจาหนาที่ของรัฐตองมีกรอบอยาง
ชัดเจนวาการแถลงขาวจะตองสรุปเพียงประโยชนที่ประชาชนควรจะไดรูเพื่อปองปรามอาชญกรรม
เทานั้น เชน ลักษณะการกระทําผิด วิธีการกระทําผิดและของกลางที่ไดจากการจับกุม แตมีการเปดเผย
ขอมูลไดเฉพาะในบางกรณีที่มีความจําเปน เชน ในสหพันธรัฐเยอรมนีนั้น มีรายการโทรทัศนรายการ
หนึ่งใชช่ือวา “XY Ungelost” ความหมายของชื่อรายการโทรทัศนดังกลาวก็คือ “อาชญากรนิรนามที่
ยังคล่ีคลายไมได” เปนรายการโทรทัศนที่เปนการรวมมือกันระหวางสถานีโทรทัศนเยอรมันกับ
สถานีโทรทัศนสวิส เปนการดําเนินรายการโดยนําเอาแฟมอาชญากรรมสําคัญๆ ที่ยังไมทราบตัว
ผูกระทําผิดมาออกอากาศเพื่อขอความรวมมือจากประชาชนผูชมรายการของทั้งสองประเทศใหชวย
แจงเบาะแส รายการนี้ไดผลเปนที่นาพอใจทีเดียว เปนการที่วงการสื่อชวยรัฐอีกทางหนึ่ง113 เปนตน 
ทั้งนี้เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหา และเพื่อไมใหการเสนอขาวกระทบตอกระบวนการ 
ยุติธรรม   
 3) การบัญญัติหลักประกันสิทธิใหผูตองหา เมื่อมีบทบัญญัติใหอํานาจกระทําแลว
ยอมจะตองมีหลักประกันสิทธิบางประการใหผูตองหา โดยบัญญัติเปนกฎหมายลายลักษณอักษร
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาไมวาในกรณีใดๆ หามไมใหเจาหนาที่ของรัฐใน
การนําผูถูกกลาวหาตัวไปแถลงขาวตอส่ือมวลชน เพราะนอกจากจะสงผลเสียตอตัวผูถูกกลาวหาเอง
แลว หากวาการแถลงขาวนั้นเปนไปในทางเรียกรองความสนใจจากสาธารณชน ก็อาจสงผลเสียตอ
สวนรวมได เพราะในทางจิตวิทยานั้น มนุษยเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน การเรียกรองความสนใจ
ในทางบวก (Positive) ไมเกิดความเสียหายตอสวนรวม แตหากใหหรือสงเสริมใหมีการเรียกรอง
ความสนใจในทางลบ (Negative) ก็จะเกิดความเสียหายตอสวนรวม114 ทั้งนี้หากเจาหนาที่ของรัฐไม
ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยมีการนําตัวผูถูกกลาวหาไปแถลงขาว ก็ตองมีบทบัญญติของ
กฎหมายความผิดและบทลงโทษเอาไว 
 เนื่องจากปจจุบันองคกรในกระบวนการยุติธรรมของไทย ยังไมคอยระมัดระวังใน
การใหขาวและบริการขาวสารเกี่ยวกับคดี การใหขาวหรือบริการขาวสารจึงมักไมใชการประชาสัมพันธ 

                                                                 
 113  คณิต  ณ นคร.  (2553, มิถุนายน).  “การอานคําพิพากษาคดียึดทรัพย.”  มติชนสุดสัปดาห.  หนา 29. 
 114  คณิต  ณ นคร.  (2553, กรกฎาคม).  “การอานคําพิพากษาคดียึดทรัพย.”  มติชนสุดสัปดาห.  หนา 29. 
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(Public relation) หากแตโนมไปในทางโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)115 การจัดตั้งองคกรหรือ
เจาหนาที่เพื่อควบคุมในเรื่องของการใหขาวหรือเปดเผยขอเท็จจริงของผูถูกกลาวหาแกสาธารณชน
โดยเฉพาะ เชน ใหทนายความของผูถูกกลาวหาหรืออัยการเขารวมฟงการแถลงขาว เพื่อเปนการ
พิทักษสิทธิของผูถูกกลาวหาและยัง ควบคุมเจาหนาที่ของรัฐในการใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชน
ไปในตัวดวย 
  
 
 

 
 

 
 

                                                                 
 115  คณิต  ณ นคร.  (2553, มิถุนายน).  “การอานคําพิพากษาคดียึดทรัพย.”  มติชนสุดสัปดาห.  หนา 30. 

DPU



 
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 
 ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น มีหลักสําคัญสามประการ คือ การดํารงไวซ่ึง
ความยุติธรรมในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี การสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ 
และการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูที่ถูกกลาวหา การนําผูถูกกกลาวหามาแถลงขาวเพื่อใน
ลักษณะที่ยืนยันความผิดดังที่ปรากฏใหเห็นเปนประจําทางหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศนใน
ประเทศไทยนั้น พิจารณาในมุมหนึ่งอาจเห็นไดวาเปนประโยชนตอสังคม คือ เปนการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อใหสาธารณชนไดรับรูขอมูลขาวสาร อันเปนสิทธิ
ที่สําคัญประการหนึ่งวิธีการกระทําความผิด เพื่อเปนการปองกันสังคม แตในอีกแงหนึ่งนั้นการ
กระทําดังกลาวจะมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคล เพราะนอกจากการกระทําดังกลาวจะเปนการขัด
ตอหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ 
อีกทั้งการกระทําดังกลาวยังเปนการกระทบตอการดํารงไวซ่ึงความยุติธรรมในการดําเนินกระบวน 
พิจารณาคดี อันทําใหการพิจารณาพิพากษาเกิดความไมยุติธรรม และกระทบตอความสงบสุขของ
สังคมโดยรวมได 
 ปจจุบัน แมวาผูถูกกลาวหาในคดีอาญานั้นจะมีฐานะเปนประธานแหงคดี แตการแถลง 
ขาวที่เปนการยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหาหรือแมแตผูตองโทษตามคําพิพากษา ก็ถือเปนการ
ประจานความผิดของผูถูกกลาวหา อีกทั้งการแถลงขาวหรือการใหขาวรวมตลอดถึงการโฆษณา
ประชาสัมพันธที่หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ ไดกระทํา กําลังทํา หรือกําลังจะกระทํานั้น 
หาใชการประชาสัมพันธ (Public relation) ไม หากแตโนมไปในทางการโฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) 
โดยโฆษณาวาองคกรของตนมีความเกงกาจในการปราบปรามอาชญากรรม116 ทําใหเกิดการแถลง
ขาวที่เปนการยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหาอยูเปนประจํา ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะทํามิไดเพราะ
สงผลตอสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์  เนื่องมาจากวาการแถลงขาวดังกลาว
มักเปนไปในแนวทางที่ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา เมื่อสาธารณชนไดรับรูจึงทําใหเกิดอคติแก
ตัวผูถูกกลาวหาขึ้น รวมทั้งผูพิพากษาผูมีหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีซ่ึงก็ไดรับรูการแถลงขาว

                                                 
 116  คณิต  ณ นคร.  (2553, มิถุนายน).  “การอานคําพิพากษาคดียึดทรัพย.”  มติชนสุดสัปดาห.  หนา 29. 
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ดังกลาวเชนเดียวกัน เมื่อผูพิพากษาเกิดอคติขึ้นมาแลว จึงสงผลไปยังการใชดุลพินิจในการพิจารณา 
พิพากษาคดี จนอาจทําใหเกิดความอยุติธรรมในการตัดสินคดีได หากภายหลังพยานหลักฐานแสดง
ใหเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดทําความผิดตามที่มีการแถลงขาวในชั้นสอบสวน แตการตัดสินคดีนั้น
เปนไปเพราะอิทธิพลจากการที่ผูพิพากษาชั้นศาลไดรับขาวสารตามที่มีการแถลงขาวยืนยันความผิด
ผูถูกกลาวหาในชั้นสอบสวน ก็อาจสงผลใหเกิดผลกระทบตอสังคมโดยรวม โดยกระทบตอตัวผูถูก
กลาวหาโดยตรงในการทําใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษยลดลง ซ่ึงตามมาตรฐานสากลถือวาการประจาน
เปนการหยามเกียรติบุคคล และสําหรับผูที่ตกอยูในฐานะเปนผูถูกกลาวหา ตามกฎหมายไดรับการ
สันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ จึงมีสิทธิที่จะไมไดรับการปฏิบัติเยี่ยงผูกระทําผิด อีกทั้งยังอาจ
ทําใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและสงผลไปถึงความนาเชื่อถือ
และความศรัทธาของประชาชนที่มีตอระบบการดําเนินคดีอาญาก็เปนได ดังนั้นการแถลงขาวที่เปน
การยืนยันความผิดผูถูกกลาวหาจึงเปนการฝาฝนตอหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหา
เปนผูบริสุทธ์ิดวย  อีกทั้งประการสําคัญยังสงผลตอดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษา
อีกดวย 
 ตามกฎหมายของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนีลวนแตมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติ 
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมไวเฉพาะโดยชัดเจนเปนกรณีๆ ไป สงผลใหมี
การคุมครองไมใหมีการประจานผูถูกกลาวหาไปโดยปริยาย แตตามกฎหมายไทยในกรณีที่มีการ 
ประจานผูถูกกลาวหายอมทําใหผูถูกกลาวหาดูเสมือนเปนผูกระทําผิดซึ่งกระทบตอบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญที่คุมครองสิทธิของบุคคลที่ตกเปนผูถูกกลาวหาในคดีอาญาวาใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ และกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุด หามไมใหปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําผิด แตบทบัญญัติดังกลาวไมไดรับการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเทาที่ควร แมวาในระเบียบ
หรือคําส่ังภายในของหนวยงานจะไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา
เปนไปตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แตในทางปฏิบัตินั้น เจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมไมได
ดําเนินการตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด เชน การปดปายชื่อผูตองหาในการแถลงขาวตอ
ส่ือมวลชน เปนตน  บางกรณีกําหนดใหเปนดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน แตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดใช
ดุลพินิจไปในทางที่จะประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของตนมากจนเกินไปดวย การนําผูตองหามา
แถลงขาวตอส่ือมวลชน ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมมักจะ
ละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมในลักษณะประจาน 
 อยางไรก็ดี  มิใชวาการละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกกระทําโดย
เจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะประจานจะไมมีผลในทางกฎหมายเลย         
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เพราะการประจานทําใหผูถูกกลาวหาเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง อาจทําใหเจาหนาที่
ผูกระทําตองรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือวินัยได อยางไรก็ดี ทางปฏิบัติมักไมปรากฏวามีการ
ฟองรองดําเนินคดีแกเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการ ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายตางประเทศ พบวา
ในเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในชั้นสอบสวนในลักษณะที่ทําใหเห็นวาผูนั้นเปน
ผูกระทําผิด ในสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติหามไวชัดเจน ซ่ึงในการกําหนดเปน
แนวทางที่ชัดเจนนี้ ทําใหเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทราบขอบเขตของการเปดเผย
ขอมูลวากระทําไดหรือไมเพียงใด หรือในประเทศอังกฤษ คําวินิจฉัยของศาลที่ลงโทษผูเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในลักษณะที่ทําใหเห็นวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด เชน การเปดเผยคํารับ
สารภาพของผูตองหา เปนตน รวมทั้งถอยคําที่แสดงวาบุคคลใดกระทําผิดนั้น ประเทศตาง ๆ ถือวา
เปนหมิ่นประมาท ดังนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําใหเห็น
วาการเปดเผยขอมูลของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมควรมีขอบเขต ซ่ึงพบวาการเปดเผย
ขอมูลที่ทําใหผูถูกกลาวหากลายเปนผูกระทําผิดแลวเปนส่ิงที่กระทํามิได จึงควรนําหลักวาดวย
ความพอสมควรแกเหตุมาเปนบรรทัดฐานในการหาขอบเขตที่เหมาะสม กลาวคือ หลักความ
พอสมควรแกเหตุ เปนหลักที่สรางความสมดุลระหวางสิทธิเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชน
สวนรวมของรัฐ และยังเปนหลักเกณฑในการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อมใิห
เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยางไมเหมาะสมหรือเกิน
ขอบเขตแหงความจําเปน ตามหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของรัฐเสรีประชาธิปไตย 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชนสาธารณะในการรับรูขอมูลขาวสารคดีอาญา
เพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมและตรวจสอบการทํางานของรัฐกับสิทธิสวนบุคคลของผูถูก
กลาวหาผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะวา การปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมควรมี
ขอบเขต  ดังตอไปนี้ 
 1) ในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในชั้นสอบสวน ควรหามการนําตัวผูตองหามา
แถลงขาวตอส่ือมวลชน หากมีความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะในการแจงขาวคดีอาญาให
ประชาชนไดทราบถึงพฤติการณของผูกระทําผิดและขอควรระมัดระวังมิใหตกเปนเหยื่อของ
ผูกระทําผิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อใหผูเสียหายคนอื่นไดรับการประทุษรายผูตองหาคนดังกลาวจะ
ไดทราบและแจงความตอพนักงานสอบสวนตอไป อาจทําไดโดยการแถลงขาวสรุปลักษณะการ
กระทําผิด วิธีการกระทําผิด รวมทั้งแจงใหผูเสียหายมาติดตอขอดูผูตองหาที่สถานีตํารวจ โดยไมมี
การนําผูตองหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน 

DPU



 95 

 2) หากมีความจําเปนตองลงภาพถายผูตองหาเพื่อประโยชนในการสอบสวนและ
ดําเนินคดีใหพิจารณาเปนเรื่องๆ ไป วาเปนประโยชนสาธารณะหรือไม เชน การแพรภาพคนราย
เพื่อการสืบจับหรือเพื่อการแจงเบาะแสกับเจาหนาที่ตํารวจ  เปนตน 
 3) การใหสัมภาษณหรือใหขาวแกส่ือมวลชนในลักษณะเปนการยืนยันความผิดของ      
ผูถูกกลาวหานั้น ตองกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนวามีขอบเขตที่จํากัดและควรกําหนดหาม
ไมใหมีการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชนและหามไมใหมีวิธีปฏิบัติหรือถอยคําที่
เปนการดูหมิ่นผูถูกกลาวหา ตลอดจนระบุบทลงโทษผูฝาฝนเอาไวดวย 
 4) จัดใหมีระบบตรวจสอบเพื่อเปนหลักประกันกับผูตองหาวาจะไดรับการปฏิบัติจาก
ผูใชอํานาจโดยเที่ยงธรรม และจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิที่เหมาะสม สรางความชัดเจน โปรงใส 
เชื่อถือได  โดยอาจใหอัยการหรือทนายของผูตองหาเขารวมสังเกตการณในการแถลงขาวดวย 
เพื่อเปนการรับฟงขอมูลในคดีและเปนการตรวจสอบในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐดวย 
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