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ABSTRACT 

 

This thesis aim to study the problem related with right and liberties of the accused 
particularly the accused confession plan in criminal case in Thailand according with the 
Constitution of Kingdom of Thailand, the Procedural Criminal Code and other related law which 
are enforced in currently compare with the other country and analysis Thai law are promulgated 
in the present to find that there are cover and protect accusedgs right in case of the confession plan 
in criminal case or not. And made the proper rule about the accused confession plan in the future.  

The author research and found the information from the secondary data base compose 
of journal, thesis, research, acts, subordination legislative, academy journal, the information from 
website both Thai and Foreign and the law in other country which related with the accused 
confession plan including the suggestion from the authority officer or an expert. The scope of this 
thesis stating with studied philosophy and the beginning of right and liberty of the accused 
protection. Then study rights and liberties of the accused in criminal case in Thailand and other 
country. 

Finally, the author had analysis measure of law and how to protect rights and liberties 
of the accused for confession plan in criminal case. 

In order that the author had compared the advantages and disadvantages between  
Thai law with other country and take the result introduce to related authority to made the proper 
rule for the accused confession plan and made it effective in the future. The studygs result found 
that the accused confession plan is just the practice of police which is an aggressive to the 
accused and violated to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 including the 
international standard. Beside this its have direct infected to human dignity. Furthermore its 
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) 

violated to the principle of proving without reasonable doubt which is the most important 
principle in procedural criminal law. The accused of confession plan is not found in other 
country. Moreover, when we studied the Thai Supreme Courtg decision found that the evidence 
which getting from the accused of confession plan in criminal case have less weight to prove the 
accused guilty. With all reason above the accusedgs confession plan deserve cancel to made it 
according with the Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2550 and accompany with 
international standard. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในระบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาน้ัน เม่ือบุคคลใดไดกระทําความผิดอาญา
เกิดข้ึนและถูกจับได การดําเนินคดีก็จะตามมา กระบวนการในการดําเนินคดีอาญาแบงออกไดเปน 
2 ข้ันตอนใหญๆ คือ “การดําเนินคดีอาญาช้ันกําหนดคดี” และ “การดําเนินคดีอาญาช้ันบังคับคดี” 
กลาวคือ 

1) การดําเนินคดีอาญาในช้ันกําหนดคดี1 เปนการดําเนินการท้ังหลายของเจาพนักงาน 
เปนการกระทําเพื่อยืนยันขอกลาวหา ซ่ึงถารับฟงไดโดยปกติเจาพนักงานก็จะฟองเพื่อใหศาล
พิจารณาพิพากษาตอไป และเม่ือไดมีการยื่นฟองแลวการดําเนินการท้ังหลายในศาลในคดีท่ี                 
เจาพนักงานไดฟองแลวนั้น รวมท้ังในคดีท่ีผูเสียหายฟองคดีเองก็เปนการกระทําเพ่ือยืนยัน                  
ขอกลาวหาเชนเดียวกันกับการดําเนินการช้ันเจาพนักงาน และถาหากฟงไดวามีการกระทําความผิด
จริงศาลก็จะกําหนด “มาตรการบังคับทางอาญา” (โทษและ/หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยและ
มาตรการบังคับทางอาญาอ่ืนๆ)2  

2) การดําเนินคดีอาญาช้ันบังคับคดี เม่ือศาลไดมีคําพิพากษาที่กําหนดมาตรการบังคับ
ทางอาญาในคดีใดแลวและคําพิพากษาในคดีนั้นก็ไดถึงท่ีสุดแลว ก็จะตองมีการจัดการบังคับ               
ใหเปนไปตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแลวนั้นตอไป เวนแตจะไดมีการลดโทษ เปล่ียนโทษ หรือ 
อภัยโทษ หรืออ่ืนๆ 3 

จากกระบวนการดังกลาวโดยเฉพาะในการดําเนินคดีอาญาในช้ันกําหนดคดใีนสวนของ
การสอบสวนน้ันพนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะกระทําได
เพื่อประใหไดขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาและเพ่ือจะรูตัว
ผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหา การนําผูตองหาไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพถือเปนหลักปฏิบัติของพนักงานสอบสวนท่ีเช่ือวามีความสําคัญและมีสวน

                                                 
1  คณิต  ณ นคร  ก  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 44. 
2  คณิต  ณ นคร  ข  (2547).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  หนา 361. 
3  คณิต  ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนาเดิม. 
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ชวยในการคนหาความจริงในข้ันตอนการสอบสวน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
เขาสูการพิจารณาของพนักงานอัยการและศาลตอไป แตในปจจุบันการดําเนินคดีอาญาของประเทศ
ไทยมิไดเนนท่ีจะใหมีการหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษแตเพียงอยางเดียว แตคํานึงถึงสิทธิของ
ผูตองหาท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรองไวดวย ดังนั้นการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานของ
พนักงานสอบสวนตองคํานึงถึงสิทธิของผูตองหาท่ีกฎหมายคุมครองดวยเชนกัน  

การนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพของพนักงานสอบสวน ในลักษณะท่ี
ใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิด โดยมีส่ือมวลชนเปนผูเสนอขาวตอสาธารณชน                 
ในมุมมองของพนักงานสอบสวนถือเปนวิธีปฏิบัติท่ีพนักงานสอบสวนคือ เปนวิธีการวิธีท่ีใช 
ภายหลังจากท่ีพนักงานสอบสวนทําการสอบปากคําผูตองหาแลว เพ่ือเปนการยืนยันคําใหการของ
ผูตองหาวาเปนผูกระทําความผิดจริงโดยมีลักษณะเปนการคนหาความจริงจากตัวผูตองหาท่ีมาก
เกินไปจนสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาไดรับผลกระทบกระเทือน อีกท้ังเปนการประจานผูตองหา
ใหไดรับโทษตั้งแตข้ันตอนการสอบสวนถือเปนวิธีปฏิบัติท่ีสงผลกระทบตอสิทธิของผูตองหา              
ท่ีกฎหมายคุมครองเปนอยางมาก โดยเฉพาะสิทธิในฐานะท่ีเปนมนุษยหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ สิทธิสวนบุคคล และสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัย
ในชีวิตของผูตองหา ท้ังนี้ ถึงแมวาจะมีประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติใหกับพนักงานสอบสวน แตขอบเขตการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนแทจริงแลวอยูท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีหลักการที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การใชอํานาจ
โดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ดังนั้น เม่ือพิจารณาตามขอบเขตการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แมพนักงานสอบสวนจะอางวาประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 
เปนแนวทางในการปฏิบัติใหกับพนักงานสอบสวนก็ไมสามารถรับฟงไดเพราะถือวาไมมีกฎหมาย
ใดท่ีสามารถไปขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได ท้ังนี้ ในประเทศเสรีประชาธิปไตยการใช
อํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหาตองมีกฎหมายให
อํานาจไวเทานั้น จึงจะกระทําไดและตองอยูบนพ้ืนฐานความพอเหมาะพอดีระหวางผลที่มุงให
ไดรับจากอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐ กับผลเสียท่ีจะกระทบตอสิทธิของบุคคลท่ีตกเปนผูตองหา              
ตามหลักนิติรัฐ 

นอกจากนี้ปจจุบันการบังคับใชกฎหมายในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบ              
คํารับสารภาพยังมีความบกพรองอยูมาก กลาวคือ การนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
ในแตละคร้ังเปนการละเมิดสิทธิของผูตองหาตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ไดรับรองไวในมาตรา 4 ท่ีบัญญัติไววา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
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ของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง เพราะในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพของ
เจาหนาท่ีตํารวจในแตละคร้ังจะมีการใหผูตองหาแสดงทาทางกระทําผิดโดยไมไดเกิดจาก               
ความสมัครใจของผูตองหา นอกจากนี้ในการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพใน 
แตละคร้ังผูตองหาอาจถูกฝูงชนเขารุมทํารายรางกายหรือท่ีเรียกวา “การรุมประชาทัณฑ” ในขณะทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพ จึงทําใหมีผูตองหาจํานวนไมนอยตองถูกละเมิดสิทธิไดรับความ
เสียหายท้ังรางกายและจิตใจ ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนปญหาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในกระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญมุงท่ีจะคุมครอง
ตามบทบัญญัติ มาตรา 81 ท่ีรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม             
โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ท้ังโดยเจาหนาท่ีของรัฐและ         
โดยบุคคลอ่ืน และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนปญหาการ
รักษาสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหา ปญหาการกําเนินการตอผูตองหา            
โดยไมเปนไปตามหลักนิติรัฐท่ีคุมครองกระบวนพิจารณาคดีอาญาท่ีใหสันนิษฐานวาผูตองหาเปน 
ผูบริสุทธ์ิ ปญหาสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิต และปญหาสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองจาก
รัฐในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ  

ดังนั้น จึงควรนําแนวทางของตางประเทศมาใชปรับปรุงแนวทางการทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการ         
นําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพไมเปนการกระทําท่ีไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของผูตองหาเกินสมควร 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในกรณีการจัดทํา               
แผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนในปจจุบัน 

1.2.2  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหกฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบันวา มีบทบัญญัติท่ีคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในกรณีการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศไทย 
เพียงใด  โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ และมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ ตลอดถึงหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

1.2.3 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมายมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพของผูตองหา 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
การบังคับใชกฎหมายในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพทําใหสิทธิ

เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหาไมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น             
จึงควรหามาตรการการในทางกฎหมายและการแกไขปญหาทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับ              
ทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยนําเอาแนวทางในตางประเทศมาแกไขปญหาเพ่ือให                     
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหาไดรับความคุมครอง  
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และมาตรการทางกฎหมายท่ีมีบัญญัติไวในกฎหมาย           
วิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการกระทําหรือการใชอํานาจของเจาหนาท่ี
ของรัฐในการนําตัวผูกระทําความผิดมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพ โดยเฉพาะกลุมบุคคล                    
ท่ีเรียกวา ผูตองหาซ่ึงอยูระหวางการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง โดยศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญและมาตรการทางกฎหมาย
ของตางประเทศ 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ บทความทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการอื่นๆ ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซดตางๆ 
ทางอินเตอรเน็ตท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และกฎหมายท่ีใชในการทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพ  ตลอดจนระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศกระทรวง  รายงานการวิจัย  เอกสาร                       
การประชุมสัมมนา รวมท้ังขอเสนอแนะของบุคคลและเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในกรณีการจัดทํา           
แผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนในปจจุบัน 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงผลการวิเคราะหกฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบันวา มีบทบัญญัติท่ีคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองหาในกรณีการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศไทย เพียงใด 
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โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ และมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ 
ตลอดถึงหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 1.6.5 ทําใหสามารถนํามาตรการทางกฎหมายในตางประเทศมาใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของผูตองหา 
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บทที่ 2 
แนวความคิดและความเปนมาเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ 

ผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 
  

ในการท่ีจะทําการศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา             ในการทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพในเบ้ืองตนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาความสําคัญของแนวความคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทํา                 แผนประกอบคํารับสารภาพเพราะ
จะทําใหทราบวามีปญหาใดบางที่เขาขายที่จะตองดําเนินการแกไขใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.1  แนวคิดและความเปนมาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีวิวัฒนาการมาเปนเวลาชานาน นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน บรรดา
นักปราชญสมัยกรีกและสมัยโรมันไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลสืบตอกันเรื่อยมา 
การศึกษาท่ีมาของแนวความคิดวาดวยสิทธิเสรีภาพดูไดจากอิทธิพลของคริสตศาสนาเปนประการแรก สํานัก
กฎหมายฝายธรรมชาติ และนักปรัชญากฎหมายท้ังหลายเปนประการที่สอง และที่มาจากกฎหมายลายลักษณ
อักษรเปนประการที่สาม กรณีดังกลาวนี้จะเห็นไดวาแตเดิมน้ันความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพน้ีจะเปนไปเพื่อการ
จํากัดอํานาจของกษัตริยหรือผูใชอํานาจปกครอง เพราะในยุคนั้นกษัตริยหรือผูปกครองใชอํานาจของบุคคล ที่
บุคคลตองไดรับจากรัฐอยางเสมอภาคกัน และเพื่อแสดงใหปรากฏถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย จึงมีการกลาว
อางของนักปราชญเสมอวาสิทธิของบุคคลนั้นเปนสิทธิตามธรรมชาติ ท่ีมีมาจากกฎหมายธรรมชาติ                  มี
อยูตามธรรมชาติ อันเปนกฎหมายที่อยูเหนืออํานาจรัฐ โดยใชไดอยางไมเลือกเวลาและสถานที่  ซ่ึงกฎหมาย
ธรรมชาติจะประกอบไปดวยลักษณะอันสําคัญคือ เปนกฎหมายที่ใชไดโดยไมจํากัดเวลา  ไมมีการสูญส้ินและใชได
ทุกแหงไมจํากัดวาจะเปนรัฐใด1 ดังจะเห็นวามีลักษณะเชนเดียวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กฎหมายจะขัด
หรือแยงไมได 

                                                 
1  หยุด  แสงอุทัย  ก  (2523).  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป.  หนา 170-174. 
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ดังนั้น ในประเทศหรือรัฐเสรีประชาธิปไตย ตางก็ยึดม่ันในลัทธิปจเจกชนนิยม2 หรือเฉพาะบุคคล
ทั้งส้ิน ซ่ึงลัทธิดังกลาวนี้ไดสอนไววา มนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี และศักดิ์ศรี            แหงความเปนมนุษย 
(Human Dignity) ซ่ึงมีลักษณะที่เปนนามธรรม จะปรากฏออกมาใหเห็น           อยางเปนรูปธรรมในรูปของ
ความสามารถของมนุษยในอันที่จะกําหนดชะตากรรมของตนเอง (Self-Determination) อนึ่ง มนุษยแตละคนจะสามารถ
กําหนดชะตากรรมไดก็ตอเม่ือแตละคนมี “แดนแหงเสรีภาพ” และภายในแดนแหงเสรีภาพน้ี บุคคลแตละคน
สามารถที่จะคิดหรือกระทําการใดๆ ก็ไดอยางอิสระตามอําเภอใจปราศจากการแทรกแซงของบุคคลอื่น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชอํานาจปกครอง ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวถือเปนที่มาของการใหการรับรองและคุมครอง
สิทธิเสรภีาพของบุคคล โดยการที่บุคคลจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพท่ีตนมีอยูนั้นไปพัฒนาบุคลิกภาพของตน ไม
วาทางรางกายหรือจิตใจ หรือท่ีเรียกกันทั่วไปวา “เสรีภาพในข้ันพื้นฐาน” โดยที่รัฐเสรีประชาธิปไตยจะใหการ
รับรองสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตจะมากหรือนอยน้ัน          ก็ขึ้นอยูกับ
พื้นฐานในการทางเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และความกาวหนาในทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
ในของแตละประเทศ3 อาทิ กรณีของประเทศไทยน้ัน สิทธิเสรีภาพของบุคคลไดมีการนํามากําหนดไวใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันเปนการใหการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และนับไดวาเปนหลักเกณฑที่
สําคัญย่ิงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงไดมีการพัฒนาตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน 

ปจจุบันจากที่มีกระแสเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น เปนเหตุใหรัฐเสรี
ประชาธิปไตยตางๆ มีการรางรัฐธรรมนูญของประเทศตนเองไดพยายามบรรจุหรือบัญญัติเรื ่องของสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด โดยการนําแนวความคิดหรือหลักเกณฑตาง  ๆไมวาทาง
ปฏิบัติหรือทางหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตลอดถึงแนวทางหรือแนวความคิดท่ีเปนสากล เชน หลักปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน หลักลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม หลักความเสมอภาค หรือหลักนิติธรรม และในเรื่องของศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองเปนมาตรฐานเดียวกันอยางเปนสากล อันจะกอใหเกิดพัฒนาการที่ทันตอ
กระแสเรียกรองในระดับประเทศหรือประชาคมโลก เพราะหากมิไดมีการพัฒนาใหเปนไปตามความกาวหนา
ในทางวิชาการหรือพัฒนาการในทางสังคมของประเทศแลว ยอมสงผลถึงความเจริญกาวหนาในดานตางๆ ของ
ประเทศดวย 

ดังนั้น สิทธิเสรีภาพจึงเปนส่ิงสําคัญที่ควรจะตองคํานึง เนื่องจากมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนพลเมืองทุกสังคมโลก ซ่ึงประเทศไทยไดมีการกลาวถึงสิทธิเสรีภาพไวในบทบัญญัติ

                                                 
2  Pierre  Wigny.  (1952).  Droit constitutional: Principe et droit posit if, Tome premier, Bruxelle.  pp. 257-258.  

อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).   สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 15. 
3  ทวีศักดิ์  รอดโรคา.  (2543).  สิทธิเสรีภาพของนักโทษเด็ดขาด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  

หนา 9.  
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รัฐธรรมนูญหลายๆ ฉบับ โดยจะประกอบไปดวยสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ัวไปหรือบุคคลผูกระทําความผิด อาทิ 
สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย เสรีภาพในดานความคิดหรือดานสติปญญาและความเช่ือ เสรีภาพในทางการเมือง 
เสรีภาพในทางสังคม และเสรีภาพในทางเศรษฐกิจตางๆ เหลานี้ เปนตน เพราะในปจจุบันถือกันวาการที่ประชาชน
จะมีความอยูดีกินดีไดนั้น มิใชเพราะมีการปกครองท่ีดีเทานั้น ทั้งนี้จะตองมีองคประกอบตางๆ หลายประการ
ดวยกัน อาทิ  การที่แตละประเทศมีรัฐธรรมนูญที่สมบูรณและเปนประชาธิปไตย มีขอกําหนดถึงเรื่องการรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพไวอยางชัดเจน ซ่ึงถือเปนหลักการข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประชาชนดวย 
 2.1.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ในการนําตัวบุคคลที่เปนผูตองหาไปดําเนินการทําแผนประกอบคํารับสารภาพนั้น         ยอมเปนการ
ใชกฎหมายที่เขาไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังน้ันจึงตองมีกฎหมายที่จะตองใหอํานาจไวใน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ท้ังน้ี ในการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองคํานึงถึง
บทบัญญัติ มาตรา 29 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย           พ.ศ. 2550 ท่ีบัญญัติไววา “การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ แกกรณีใดกรณี
หน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติ                       แหงรัฐธรรมนูญท่ีให
อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”  

เนื่องจากการนําตัวบุคคลท่ีเปนผูตองหาไปดําเนินการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนการใช
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีรัฐธรรมนูญใหอํานาจไปกระทําการอยางใดๆ อันเปนการไปกระทบสิทธิและ
เสรีภาพในเนื้อตัวรางกาย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว เพ่ือให
เกิดความเขาใจเพิ่มมากข้ึนเกี่ยวกับเรื่องของ สิทธิและเสรีภาพ จึงจําเปนที่จะตองกลาวถึงความหมายของคําทั้ง
สองคํานี้กอน เนื่องจากคําวา สิทธิ และเสรีภาพ โดยท่ัวไปมักจะใชรวมๆ ไปดวยกันวา “สิทธิและเสรีภาพ” แต
ความจริงแลวคําสองคํานี้                        มีความหมายแตกตางกัน ดังนี้ คือ 

คําวา สิทธิ (Rights) โดยท่ัวไปแลว หมายถึง อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคล             ในอันที่
จะกระทําการใดท่ีเกี่ยวของกับชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของตนหรือบุคคลอ่ืน4 หรือประโยชนที่กฎหมาย

                                                 
4  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 16. 
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รับรองและคุมครองให5 หรือประโยชนในทางใดทางหน่ึง ทั้งที่เปนรูปธรรมจับตองได และที่เปนนามธรรม ถา
กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญคุมครองและรับรองสิทธิใด ก็จะกอใหเกิดหนาที่แกรัฐ 
หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ                ท่ีจะตองเคารพสิทธิน้ันรวมถึงกอใหเกิดหนาที่แกประชาชนท่ี
จะตองเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันดวย6 สวนคําวา เสรีภาพ (Liberty) นั้น หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีไมตกอยู
ภายใตการครอบงําของผูอ่ืน หรืออํานาจในการกําหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล หรือความมีอิสระท่ีจะกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เมื่อรัฐธรรมนูญคุมครองเสรีภาพใด ก็จะกอใหเกิดหนาที่แกรัฐ 
หนวยงานของรัฐ ที่จะตองไมละเมิดเสรีภาพนั้น ความมีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการนี้เปน
ประโยชนชนิดหน่ึง ดังนั้น เสรีภาพจึงเปนสิทธิประเภทหน่ึงเม่ือกลาวถึงคําวา สิทธิโดย            ไมเจาะจง จึง
หมายความรวมถึง เสรีภาพดวย7 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ เปนสิทธิของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรับรองไว  สิทธิดังกลาว จึง
มีขอบเขตครอบคลุมถึงส่ิงท้ังหลายทั้งปวงอัน พึงมี พึงกระทํา และพึงได โดยท่ีส่ิงน้ันไมถูกขัดขวางโตแยงโดย
กฎหมาย องคกรรัฐ เจาหนาที่รัฐ รวมถึงไมถูกขัดขวางโตแยงโดยบุคคลอ่ืนดวย สวนเสรีภาพก็คือ การมีอิสระใน
การใชสิทธินั้นไดตามเจตจํานงหรือความตกลงใจของตนไดเองโดยท่ีไมถูกบังคับกะเกณฑหรือแทรกแซงกดดัน
โดยอิทธิพล อํานาจ และกฎเกณฑจากภายนอกอื่นใด ไมวาจากบุคคลหรือองคกรและไมวาในทางตรงหรือ
ทางออมก็ตาม เพราะฉะนั้น สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว เปนคุณคาสูงสุดที่ องคกรของรัฐทุก
องคกรไมวาจะเปนองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร หรือองคกรตุลาการ รวมตลอดถึงประชาชนบุคคลอ่ืนดวย                 
ที่จะตองใหความเคารพและใหความคุมครอง โดยการใชอํานาจขององคกรรัฐทุกองคกร                   ตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง โดย
ปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการ ตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายท้ังปวง เพราะฉะน้ัน จึงอาจกลาวไดวาสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองนั้น มี
สถานะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลใชบังคับโดยตรงแกองคกรของรัฐทันที โดยไมตองมีกฎหมายรับรอง
อีกช้ันหนึ่งแตอยางใด 

                                                 
5  หยุด  แสงอุทัย  ก  เลมเดิม.  หนา 187-188.  
6  ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล.  (2543).  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เร่ือง สิทธิ

เสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน.  หนา 7-8. 
7  บรรเจิด  สิงคะเนติ  ก  (2543).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 

47. 
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สําหรับขอบเขตของการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปแลวการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญยอมมีขอบเขตจํากัดเสมอไมมีสิทธิและเสรีภาพใดที่ไมมีขอบเขตจํากัด เพราะหากสิทธิและ
เสรีภาพไมมีขอบเขตจํากัดเลย สภาวะอนาธิปไตย ยอมเกิดข้ึนเหมือนเม่ือครั้งท่ีมนุษยอยูในสังคมเถื่อน เพราะทุก
คนใชสิทธิและเสรีภาพเต็มที่ และจะกระทบชีวิต ทรัพยสิน รางกาย ผูอ่ืน จนทําใหผูแข็งแรงเทานั้นที่อยูในสังคม
ได ผูออนแอตองตกเปนทาสและถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพหมด การใชสิทธิและเสรีภาพโดยไมมีขอบเขตจึงเปนเหตุ
ใหเกิดการไรสิทธิและเสรีภาพ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดและวางหลักการเกี่ยวกับขอบเขตของการใช
สิทธิและเสรีภาพไวคือ “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไม
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” หรืออาจกลาวโดยสรุปไดวา การใชสิทธิและเสรีภาพของตนตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน อาจจะกลาวไดวาเปนหลักการท่ัวไป ที่การใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ่งจะกาวลวงเขาไปใน
ขอบเขตหรือกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของอีกบุคคลหน่ึงยอมไมได เพราะแตละบุคคลก็ยอมมีขอบเขต
สิทธิและเสรีภาพของตน และอาจจะใชสิทธิและเสรีภาพของตนได ตราบเทาที่การใชสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติรัฐในกระบวนยุติธรรมทางอาญา 

หลักนิติรัฐ คือ การปกครองโดยกฎหมายซ่ึงกฎหมายนั้นจะตองมาจากประชาชนตามแนวทางระบบ
รัฐสภา มิใชมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคล หลักนิติรัฐที่ใชในการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปนหลักการปกครองที่ถือวา คนทุกคนมีความเสมอภาคกันอยูภายใตบังคับของกฎหมายเดียวกัน 
รัฐและประชาชนตองมีความสมดุลแหงการใชอํานาจ กลาวคือรัฐเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายในขณะเดียวกัน
ประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐได (Check and Balance) ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา การ
เกิดข้ึนของหลักนิติรัฐก็เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากการใชอํานาจของรัฐ โดยไมเปนธรรมในการที่
จะนําตัวบุคคล         ที่เปนผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนั้นเปนการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีรับรอง
ไววโดยรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนไปตามหลักนิติรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ถือเปนเรื่องที่สําคัญ ที่รัฐ
จะตองมีหลักประกันไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะเปนเรื่องกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยางรายแรง การ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนซึ่งมีหลักการ ดังนี้ คือ 

1) หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง สําหรับหลักการน้ี จะใชในกรณีขณะกระทําความผิดที่กฎหมาย
ในขณะน้ันกําหนดความผิดและกําหนดโทษไว หลักการน้ีเทากับปฏิเสธการใชกฎหมายใหมีผลยอนหลัง 
ทํานองวา ไมมีความผิด ไมมีกฎหมาย ไมมีโทษ หรือโทษที่เอาผิดยอนหลังแกการกระทําท่ีเกิดข้ึนกอนหนานั้น 
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การตัดสินของศาลจะลงโทษใหหนักกวากรอบที่กฎหมายกําหนดไว ก็ไมไดดวยเพราะถือวา เหตุการณตางๆ ได
ส้ินสุดลงแลว  

2) หลักการหามลงโทษซํ้า สําหรับหลักการน้ี ถือวาเปนหลักการที่นักกฎหมายใชกัน มานานต้ังแต
สมัยโรมัน การกระทําครั้งเดียว เม่ือถูกลงโทษแลวจะอางขอเท็จจริงหรือกฎหมาย             ท่ีบัญญัติข้ึนมา
ภายหลัง เพื่อยอนลงโทษซํ้าแกผูกระทําความผิดอีกไมอาจกระทําได  

3) หลักขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนผูบริสุทธิ์ สําหรับหลักการนี้เปนหลักประกันบุคคลในความ
บริสุทธิ์ แมบุคคลน้ันจะเปนผูที่ตองสงสัย หากยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวา           ผูนั้นเปนผูกระทํา
ความผิดในทางคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ ดวยหลักการดังกลาวนี้ การปฏิบัติของเจาหนาที่
ตอบุคคลในคดีอาญา จะกระทําเหมือนกับนักโทษมิได เพราะนอกจากจะขอตอหลักการของกฎหมายแลว ยังขัด
ตอสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอีกดวย  

4) หลักการหามการบังคับใหกลาวรายตนเอง สําหรับหลักการน้ีเปนการปองกัน            การบังคับขู
เข็ญบุคคลทุกกรณีไมวาเปนผูตองหา ผูเสียหาย โจทก จําเลยหรือผูมีสวนไดเสียใหเปนไปเพื่อวัตถุประสงคแหง
คดี รวมท้ังการไมใหถอยคําอันเปนปรปกษตอตนเอง ดวยเหตุน้ี            การรับฟงหรือการรับสารภาพจึงไมเปน
เหตุผูกมัดท่ีศาลจะตองเช่ือถืออันเปนขอยุติได (จําเลยจะใหการอยางใดก็ได)  

5) หลักการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย สําหรับในคดีอาญา ผูกระทําความผิดอยาง
แทจริง เทานั้นจึงจะมีความผิดและถูกลงโทษ และหากมีขอสงสัยวาจะกระทําความผิดจริงหรือไมตองยกประโยชน
แหงความสงสัยน้ันใหแกจําเลย  

6) หลักความม่ันคงของกฎหมาย สําหรับกฎหมายเปนเรื่องของการบังคับใหกระทําและละเวนการ
กระทําของบุคคล เพื่อใหประชาชนสามารถวางตัวไดอยางถูกตองตามขอบังคับของกฎหมาย กรณีความม่ันคง
ของกฎหมาย สามารถพิจารณาไดเปนสองนัยยะดวยกัน กลาวคือนัยยะแรก เปนนัยที่มุงประเด็นไปท่ีภารกิจของ
กฎหมาย กลาวคือกฎหมายยอมชวยใหเกิดระบบที่แนนอนและเช่ือถือได โดยอาศัยการบัญญัติกฎเกณฑที่มี
ลักษณะผูกมัด สําหรับความสัมพันธระหวางพลเมืองดวยกันเอง และความสัมพันธระหวางพลเมืองกับรัฐหรือ
แมกระท่ังในการบริหารงานของรัฐเอง สวนนัยยะที่สอง ความม่ังคงของกฎหมาย ยอมเปนหลักการท่ีเปน
ตัวกําหนดโครงสรางของกฎหมาย เปนเสมือนเบาที่หลอหลอมกฎหมาย กลาวคือ ความม่ันคงในแงที่กฎหมาย
จะตองมีเนื้อหาท่ีแนนอนและชัดเจน รวมท้ังมีความถาวรตอเนื่องของกฎหมายดวย 
 2.1.3  แนวคิดในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนการที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจไวกับราษฎรทุกคน            ในสังคม
ของรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยบัญญัติรับรองหรือคุมครองไวใหในมาตราตางๆ ในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ 
อยางไรก็ตาม การใชสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตางก็ตองมีขอบเขตหรือมีเง่ือนไขในการใช ซ่ึงจะข้ึนอยูกับ
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สภาพหรือสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี และจากการที่บุคคลทุกคนยอมมีความเสมอ
ภาคกันภายใตบังคับกฎหมายเดียวกัน ผูมีอํานาจปกครองหรือรัฐจําเปนจะตองกําหนดนโยบายหรือดําเนินการ
บริหารราชการแผนดิน เพื่อประโยชนในอันที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎรหรือในอันท่ีจะธํารงรักษา
ไวซ่ึงประโยชนสวนรวม หรือประโยชนมหาชน ทั้งนี้ สําหรับบุคคลที่จะไดรับความคมครองตามกฎหมายนั้น
ยอมหมายความรวมถึงบุคคลท่ีอยูในฐานะของผูตองหาดวย สําหรับหลักการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนนั้นมีอยูหลายประการ ดังจะกลาว ตอไปน้ี คือ 
 2.1.3.1  แนวความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติ 

แนวความคิดในเรื่อง กฎหมายธรรมชาติไดแกแนวความคิดท่ีเชื่อวานอกเหนือไปจาก
กฎหมายท่ีรัฐบัญญัติข้ึนแลว ยังมีกฎหมายอีกประเภทหนึ่งซ่ึงจะเกิดข้ึนเอง             ตามธรรมชาติ มนุษยไมได
เปนผูสรางข้ึน เปนกฎหมายที่ใชบังคับไดโดยไมจํากัดกาลเวลาและสถานที่ กฎหมายธรรมชาติมีสิทธิเหนือรัฐ 
กลาวคือรัฐตองเคารพกฎธรรมชาติ กฎหมายท่ีรัฐบัญญัติข้ึนจะมีสภาพบังคับก็ตอเมื่อสอดคลองกับกฎหมาย
ธรรมชาติ และไรสภาพบังคับลงหากวาขัดแยงกับกฎหมายธรรมชาติ แนวคิดทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ มีกําเนิด
มาจากสมัยกรีกและสมัยโรมันกอนคริสตกาล สืบเนื่องมาจากประชาชนในสมัยนั้นถูกปกครองแบบกดขี่ขม
เหงโดยกษัตริยหรือ ผูมีอํานาจปกครอง จึงทําใหเกิดแนวความคิดในการจํากัดอํานาจของกษัตริยและผูมีอํานาจ
ปกครองดังกลาว  ในขณะเดียวกันไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิตางๆ  ข้ึนมา  ซ่ึงสิทธิดังกลาวน้ันก็ คือ                  
สิทธิธรรมชาติ (Natural Right) ทั้งนี้ กฎหมายธรรมชาติจะมีลักษณะอยางเดียวกัน คือใชไดทุกยุคทุกสมัย ไม
จํากัดเวลา สถานที่ และจะออกกฎหมายใดๆ มาขัดแยงกับกฎหมายธรรมชาติไมได8  

จะเห็นไดจากในสมัยกรีกมีนักปราชญที่สําคัญหลายคนที่ไดวางรากฐานในทางปรัชญา
กฎหมายธรรมชาติ เชน Heraclitus ไดใหความเห็นวา แกนสารของชีวิตเปนส่ิงท่ี     มีอยูในธรรมชาติอัน
ประกอบดวยจุดหมายปลายทาง ระเบียบและเหตุผล โดยถือวาธรรมชาติคือความสัมพันธของสรรพส่ิง จาก
แนวความคิดดังกลาวจึงทําใหนักปราชญท่ีสําคัญของกรีกอีก          หลายคนตอๆ มา เชน Socrates, Plato และ 
Aristotle ซ่ึงมีแนวความคิดเดียวกันโดยอาศัยหลักเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษยวาภายใตกฎเกณฑเดียวกันแหง
โลกและจักรวาล มนุษยมีสติปญญา             รูผิดชอบช่ัวดีเหมือนๆ กัน9 จากแนวคิดดังกลาว มนุษยจึงมีเหตุผล 
(Ratio Reason) อยูในตัวเอง เปนหลัก นอกจากนี้ยังมีสํานัก Stoicism ไดใหความคิดเห็นวา มนุษยมีสิทธิเสรีภาพ
ที่เสมอภาค         เทาเทียมกันเปนสากล มนุษยไมอาจเปนทรัพยสินดวยกันได10 ดวยเหตุนี้การปกครองของกรีกจึง
มีลักษณะเปนประชาธิปไตย โดยใหการยอมรับสิทธิและเสรีภาพของเอกชน ตลอดท้ังใหการยกยองศักดิ์ศรีความ

                                                 
8  ไพศาล  วัตตธรรม.  (2549).  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการออกหมายจับ.  หนา 10. 
9  ปรีดี  เกษมทรัพย  ก  (2541). นิติปรัชญา.  หนา 100-116. 
10  แหลงเดิม.  
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เปนมนุษย เชน เปดโอกาสใหประชาชนไดเลือกผูปกครองบานเมืองเอง มีการโตเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง
กันและกันอยางมีเหตุผล ดังนั้น การกระทําดังกลาวเปนพ้ืนฐานท่ีชวยผลักดันใหโอกาสประชาชนไดมีสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกอยางเต็มท่ี ซ่ึงเปนการนําหลักกฎหมายธรรมชาติมาใชกับพลเมืองของตน 

หลักเกณฑและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไดมีการพัฒนาและ
ถายทอดไปสูยุคโรมัน โดยนําแนวความคิดเกี่ยวกับหลักมนุษยธรรมมาปรับใชกับทาสในยุคนั้น ซ่ึงอาศัย
แนวความคิดของนักปราชญชาวกรีกที่วามนุษยมีความเสมอภาคกัน และไมอาจเปนทรัพยสินของมนุษยดวยกัน
ไดเปนหลัก จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันลมสลายลง ตอมาแนวความคิดดังกลาวไดเกิดข้ึนอีกในยุคกลางตอนปลาย
โดย Saint Thomas Aquinas ซ่ึงไดใหความสําคัญกับธรรมชาติและเหตุผลมากโดยเนนวากฎหมายมนุษย
จะตองสอดคลองกับกฎหมายธรรมชาติใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได11 จึงมีแนวความคิดวา ผูปกครองบานเมือง
นั้นควรไดรับเลือกมาจากประชาชน และประชาชนตองมีสิทธิมีเสียงในการปกครองบานเมืองดวย                         ซ่ึง
แนวความคิดน้ีไดเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติในศตวรรษที่ 17 และ 18 เพื่อ
จํากัดอํานาจรัฐ และคุมครองสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย เพราะจุดท่ีสําคัญที่สุดในกฎหมายธรรมชาติ
ก็คือ เช่ือวาเหนืออํานาจสูงสุดของมนุษยยังมีส่ิงสําคัญอ่ืนอีก คือ “ธรรมชาติ” และ “เหตุผล” เม่ือส่ิงใดเปนสิทธิ
เสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยอยูแลว ใครก็ตามหาอาจมาใชอํานาจลบลางไมได12 

ในศตวรรษที่ 18 ซ่ึงเปนยุคสมัยใหม หรือเรียกวายุค Enlightenment เปนยุคแหงความคิดทาง
กฎหมายธรรมชาติ มีการอาศัยเหตุผลทางธรรมชาติมาเปนหลัก นักปราชญท่ีสําคัญในยุคน้ีไดแก John Locke, 
Montesquieu, Christian Thomasius และ Jean Jacques Rousseau ซ่ึงมีแนวความคิดวามนุษยในสภาวะตาม
ธรรมชาติ เปนสภาวะแหงสันติภาพและความเสมอภาค และ ในสภาวะตามธรรมชาติน้ีมนุษยทุกคนก็รูจัก
กฎหมายธรรมชาติ อันเปนส่ิงที่สอนใหมนุษยรูจักเคารพความเสมอภาคและความเปนอิสระตอกัน รูวาแตละคน
ไมควรจะลวงละเมิดชีวิตรางกาย เสรีภาพและทรัพยสินของกันและกัน ในสภาวะตามธรรมชาตินี้เมื่อเกิดขอ
ขัดแยงพิพาทกันข้ึน มนุษยแตละคนยอมมีอํานาจท่ีจะบังคับการตามสิทธิท่ีตนมีตามธรรมชาติ และลงโทษ
ผูกระทําผิดดวยกําลังของตน ซ่ึงในสภาวะตามธรรมชาติเชนนี้ยอมมีอันตราย มีขอเสียและความไมสะดวกหลาย
ประการ คือ การใชสิทธิในรางกาย เสรีภาพและทรัพยสินที่แตละคนมีตามธรรมชาตินั้น ขาดความแนนอน
ชัดเจนมักจะมีการลวงล้ําขอบเขต และกระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ืนไดเสมอ การบังคับตามสิทธิและการ
ลงโทษเม่ือมีการฝาฝนกฎหมายธรรมชาติหรือลวงละเมิดกันข้ึน เพราะการที่ทุกคนตางทําหนาที่พิพาทของตนเอง 
ยอมอาจมีอคติทําการแกแคนทดแทนจนเกินสมควรแกเหตุหรือทําใหเกิดความรุนแรงได เพื่อยุติความยุงเหยิงและ
ความไมสงบเรียบรอยตางๆ ที่มีอยูในสภาวะตามธรรมชาติมนุษยจึงเขาทําสัญญากันอยูรวมกันเปนสังคม และ

                                                 
11  แหลงเดิม.  
12  ไพศาล วัตตธรรม.  เลมเดิม.  หนา 11. 
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จัดตั้งรัฐบาลขึ้นทําหนาที่ปกครองรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบรอยในรูปของสัญญาประชาคม 
(Social Contract) กลาวคือ ราษฎรทั้งหลายยอมสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินอันเปนสิทธิข้ัน
พื้นฐาน         ตามธรรมชาติของมนุษยไว โดยโอนอํานาจบังคับการตามกฎหมายธรรมชาติใหแกรัฐที่ไดต้ังข้ึน         
ตามสัญญานี้ ดวยเหตุนี้ รัฐจึงเปนรัฐที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย และอํานวยความยุติธรรม              มีอํานาจ
จํากัดไมใชรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีมีอํานาจเด็ดขาด สัญญาประชาคมตามความคิดของ John Locke จึง
เรียกวา เปนสัญญาสหภาพ เปาหมายหลักที่สําคัญของการท่ีเอกชนมาเขาทําสัญญาประชาคมและอยูภายใต
บังคับของรัฐบาลคือ การดํารงไวซ่ึงเสรีภาพ ชีวิต และทรัพยสินของตน ซ่ึงการดํารงสิ่งเหลานี้เรียกวาเปนการ
ดํารงซ่ึงความดีงามรวมกัน (The Common Good) ดวยเหตุนี้ อํานาจรัฐที่จัดต้ังข้ึนจากสัญญาประชาคมน้ีจึงไม
อาจกาวลวงจากการรักษาสิ่งน้ีได เม่ือใดที่รัฐฝาฝนเง่ือนไขขอนี้ กลาวคือ เม่ือรัฐละเมิดตอเสรีภาพ ชีวิต และ
ทรัพยสินของราษฎรแลว การกระทําของรัฐเชนน้ันยอมเปนการฝาฝนความไววางใจของราษฎรตามสัญญา คือ ฝา
ฝนเงื่อนไขสําคัญแหงการมีอํานาจของรัฐ ประชาชนยอมมีสิทธิปฏิวัติเพื่อปองกันการลวงละเมิดหนาท่ีและฝา
ฝนกฎหมายธรรมชาติของรัฐ John Locke ไดเสนอแนวความคิดในการปองกันการใชอํานาจของรัฐที่เกินขอบเขต 
โดยเสนอหลักการแบงแยกอํานาจซ่ึงเปนที่ยอมรับกันในเวลาตอมาวาเปนหลักพ้ืนฐานสําคัญของหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย ตามหลักดังกลาวนี้ ผูออกกฎหมายจะตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายเชนเดียวกับ
ราษฎร แนวความคิดน้ีเนนวารัฐมีอํานาจจํากัด เพราะมีความมุงหมายสําคัญเพื่อธํารงไวซ่ึงความดีรวมกัน อัน
ไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของราษฎรเปนสิทธิตามธรรมชาติที่ไมอาจจําหนายจายโอนกันได 
และเปนสิทธิที่อยูควบคูกับความเปนมนุษย                   จึงนับเปนสิทธิข้ึนพ้ืนฐานของมนุษยและเปนรากฐาน
ของการจัดทํารัฐธรรมนูญในสมัยตอมา13 

จากแนวความคิดเกี ่ยวกับ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของ            นัก
ปรัชญากฎหมายธรรมชาติในยุคตางๆ ที่ผานมาจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวาทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติยังมี
ความสําคัญและสามารถนํามาพัฒนาใหกับผูปกครองของประเทศ           เพื่อไมใหทําเกินขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีของตน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑซึ่งเกิดขึ้นดวยความสมัครใจของรัฐและของประชาชนทั้งหลาย 
ใหประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของหลักเกณฑเดียวกัน จะเห็นไดวา การประกาศรับรองสิทธิเสรีภาพของ
มนุษยโดยองคการสหประชาชาติ            ซ่ึงบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal 
Declaration of Human Rights) อันเปนการแสดงออกถึงการคุมครองสิทธิของมนุษยที่ถือวาเปนเอกสารสําคัญที่
รับรองสิทธิเสรีภาพของมนุษย ทั้งนี้ลวนเปนเรื่องที่มีอยูในกฎหมายธรรมชาติท้ังส้ิน 

2.1.3.2  แนวความคิดวาดวยกฎหมายบานเมือง 

                                                 
13  ปรีดี  เกษมทรัพย  ข  (2539).  นิติปรัชญา.  หนา 196-198.  
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แนวความคิดทฤษฎีกฎหมายบานเมืองเกิดขึ้นและมีบทบาทที่เดนชัดเม่ือ           ปลายสมัย
กลางที่ศาสนจักรเริ่มเส่ือมอํานาจลง บรรดารัฐตางๆ เริ่มต้ังตนเปนอิสระที่ไมตองการ           อยูภายใตอาณัติของ 
ศาสนจักรอีกตอไป เนื่องจากประชาชนถูกกดข่ีขมเหงมานาน จึงไดมีนักปราชญของฝายอาณาจักรคิดหา
หลักการมาสนับสนุนใหรัฐแยกตัวออกจากฝายศาสนจักร             โดยไมถือวาเปนความผิดหรือเปนบาปอีก
ตอไป 

นักปราชญท่ีสําคัญของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองไดแก Nicolo Machiavelli ชาวอิตาลี ซ่ึง
ตองการเห็นรัฐไมตกอยูภายใตอํานาจของศาสนจักร โดยใหความเห็นวา รัฐมีคุณคาอยูในตัวเองการรักษาอํานาจ
ของรัฐใหคงอยูตลอดไปสามารถทําไดทุกวิถีทาง แมวาวิธีการนั้นจะไมไดยึดถือคุณธรรมก็ตาม ซ่ึงเปนความเห็น
ที่มาจากความคิดวามนุษยนั้นไมเคยรักษาสัจจะ มนุษยจะทําดีไดก็ตอเม่ือถูกบังคับ มิฉะนั้นมนุษยก็จะทําช่ัวอยาง
หลีกเลี่ยงไมพน ดังน้ัน การจะรวบรวมบานเมืองไดจึงไมควรอาศัยหลักธรรม14 นอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายชาว
ฝรั่งเศสช่ือ Jean Bodin ไดใหแนวความคิดวา รัฐจะดํารงอยูและดําเนินตอไปไดนั้นจะตองมีอํานาจอธิปไตย 
(Sovereignty) ซ่ึงเปนอํานาจสูงสุดเหนือประชาชนในรัฐ อันไมถูกจํากัดหรือยับย้ังโดยกฎหมายใดๆ (Legibus 
Soluta) ดวยอํานาจดังกลาวรัฐยอมมีอํานาจบัญญัติกฎหมายใหประชาชนของตนตองปฏิบัติตาม โดย ไม
ตองขึ้นอยูกับใคร อํานาจบัญญัติกฎหมายของรัฐจึงถือไดวาเปนส่ิงที่สําคัญในการแสดงออกซ่ึงการมีอํานาจ
อธิปไตยเปนเด็ดขาดและนิรันดรของรัฐ 

ความคิดวาดวยรัฐตองมีอํานาจอธิปไตยดังกลาวขางตน ไดมีการพัฒนาตอไปอีก โดย
นักปราชญชาวอังกฤษที่ชื่อ Thomas Hobbes ซ่ึงเห็นวา อํานาจอธิปไตยของรัฐเกิดข้ึนจากการที่ประชาชนในรัฐ
ตกลงเขาทําสัญญาตอกันไว โดยมีความคิดวา มนุษยมีธรรมชาติ          ที่มีความเห็นแกตัว โหดราย และตองตอสู
กันตลอดเวลา ดวยสัญชาตญานในการเอาตัวรอดของมนุษย และความมีสติปญญาของมนุษย ทําใหมนุษย
สามารถคิดไดวา การมีชีวิตอยูในสภาวะธรรมชาติเปนทุกขยิ่งกวาการยอมสละประโยชนตามธรรมชาติของ
มนุษย ดังนั้น มนุษยจึงเขาทําสัญญาตอกัน เพ่ือยอมสละสิทธิทั้งปวงอันตนมีอยูตามธรรมชาติ และยกสิทธิ
ดังกลาวนี้ใหแกบุคคลหน่ึงที่เปนผูปกครอง ผูทรงไวซ่ึงอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดโดยไมจํากัด และไมตองตกอยู
ภายใตบังคับของส่ิงอ่ืนใด ความคิดนี้จึงเปนที่มาของการเกิด“ทฤษฎีสัญญาสวามิภักดิ์” (Pactum Subjectiones) 
ซ่ึงเปนทฤษฎีที่ทําใหรัฏฐาธิปตยมีอํานาจสมบูรณเด็ดขาดเหนือประชาชน ดวยการออกกฎหมายใหประชาชน
ตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ โดยไมตองคํานึงวากฎหมายน้ันจะถูกตองดีงามและชอบธรรม
หรือไม เพราะกฎหมายบานเมือง (Civil Law) คือ คําส่ังของรัฏฐาธิปตย 15 

                                                 
14  แหลงเดิม. 
15  แหลงเดิม.  
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ตอมาไดมีนักปราชญชาวอังกฤษชื่อ John Austin ไดใหแนวความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิด
ที่วากฎหมายคือ คําส่ังของรัฏฐาธิปตย คือตองมีสภาพบังคับ (Sanction) กลาวคือ เม่ือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับ
โทษ ดังนั้น รัฐจึงสามารถใชกฎหมายเปนเครื่องมือปราบปรามผูแข็งขอ หรือทําลายความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนได Austin ยังใหความเห็นวา ศีลธรรม และเหตุแวดลอมทั้งหลายจะมีอิทธิพล
อยางยิ ่งเหนือกฎหมายก็เฉพาะกรณีกอนที ่จะมีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับเทาน้ัน แตเม่ือรางและ
ประกาศใชเปนกฎหมายแลว ศีลธรรมและเหตุแวดลอมทั้งหลายไมอาจสรางอิทธิพลเหนือกฎหมายได โดยนัยนี้ 
Austin จึงปฏิเสธกฎหมายธรรมชาติโดยส้ินเชิง16 แตเห็นวากฎหมายเปนเรื่องของเจตจํานง (Will) ของคน เปน
เรื่องของอํานาจที่จะเลือกใชจึงมีผลใหกฎหมายนั้นยอมเปลี่ยนแปลงไดตามอําเภอใจของผูมีอํานาจสั่ง 
ดังน้ัน ปรัชญากฎหมายบานเมืองจึงไมคํานึงถึงความยุติธรรมความถูกตอง17 

จะเห็นไดวา ตามแนวความคิดทฤษฎีกฎหมายบานเมืองของนักปราชญ                         สํานัก
กฎหมายบานเมือง ตางตองการใหรัฐเปนผูมีอํานาจอธิปไตยสูงสุด เพราะอํานาจอธิปไตยของรัฐเปนอํานาจที่
สมบูรณเด็ดขาด ซ่ึงอํานาจดังกลาวของรัฐทําไดดวยการออกกฎหมายเพ่ือมาบังคับใชกับประชาชนใหปฏิบัติตาม
กฎเกณฑหรือคําส่ังตางๆ ตามท่ีรัฐกําหนด โดยสํานักกฎหมายบานเมืองน้ีไมไดสนใจในเร่ืองของคุณธรรมหรือ
จริยธรรม แตยึดถือเพียงกฎหมายของรัฐเทานั้น           ที่จะสามารถบังคับใชไดจริง โดยไมตองพิจารณาวาจะมี
กฎหมายธรรมชาติอยูหรือไม และไมสนใจวากฎหมายท่ีรัฐใชบังคับอยูในขณะน้ันจะมีความยุติธรรมหรือชอบธรรม 
และสอดคลองกับกฎเกณฑทางศีลธรรมหรือไม เพราะวัตถุประสงคของสํานักกฎหมายบานเมืองนี้เห็นวา 
กฎหมายมีความแนนอนตายตัว  สามารถเปนหลักประกันที ่สําคัญในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนภายในรัฐได และสามารถรูลวงหนาวาผลในทางกฎหมายแหงการประกอบกิจการของตนจะเปน
อยางไร  
  2.1.3.3  แนวความคิดวาดวยศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย 

แนวความคิดวาดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในทางตําราของกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ไดพยายามอยางย่ิงที่จะใหความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” แตอยางไร
ก็ตาม จนถึงปจจุบันนี้ยังไมมีนิยามใดที่ไดรับการยอมรับเปนการทั่วไป ดังน้ัน การท่ีจะทําความเขาใจเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จึงจําเปนที่จะตองยอนกลับไปศึกษาความเปนมาในประวัติศาสตรของคําวา “ศักดิ์ศรี” 
(Wuerde) ซ่ึงในทางประวัติศาสตรไดมีการนิยามความหมายของ “ศักดิ์ศรี” ไวแตกตางกันออกไป 

“ศักดิ์ศรี” ในความหมายของชาวโรมัน หมายถึง เกียรติในทางสวนบุคคล                ที่ปรากฏ
ตอสาธารณะ ดังนั้น ศักดิ์ศรีในความหมายของชาวโรมันจึงไมใชเรื่องของบุคคลทุกคน หากแตหมายเฉพาะ

                                                 
16  วิษณุ  เครืองาม.  (2540).  “ปรัชญากฎหมายบานเมือง.”  บทบัณฑิตย,  34,  2.  หนา 440. 
17  ปรีดี  เกษมทรัพย.  เลมเดิม.  หนา 78. 
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บุคคลท่ีไดรับเกียรติจากสาธารณะเทานั้น18 แต “ศักดิ์ศรี” ในความเขาใจของศาสนาคริสต หมายถึงความเมตตา
ของพระเจาซ่ึงเกี่ยวกับขอเท็จจริงในทางศาสนาคริสตวา มนุษยน้ันถูกสรางข้ึนตามความประสงคของพระผูเปน
เจา ดังนั้น ศักดิ์ศรีของมนุษยมิอาจถูกทําลายหรือถูกพรากไปไดโดยการกระทําของบุคคลอื่น หากแตถูกทําลาย
ไดโดยบาปของตนเอง ศักดิ์ศรีในความหมายของคริสตศาสนา จึงเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
พระผูเปนเจาคําสอนวา มนุษยทุกคนมีความเสมอเสมือนกันในสายตาของพระผูเปนเจา เพราะตางเปนบุตรของ               
พระผูเปนเจาทุกคน คําสอนในเร่ืองศักดิ์ศรีหรือความเปนมนุษยในความหมายท่ีมนุษยคือ สัตวโลกที่มนุษยสราง
ข้ึนตามรูปแบบฉายาของพระองค (Image of God) มนุษยจึงไมอาจยอมใหอํานาจรัฐอยูเหนือมนุษยชนิดที่
ปราศจากเงื่อนไข โดยนัยดังกลาวเมื่อถือวามนุษยคือฉายาของพระเจา                   มีศักดิ์ศรีอันศักดิ์สิทธิที่ไดรับ
จากพระเจา ความเปนมนุษยจึงเปนส่ิงสูงสง มนุษยเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง มนุษยจึงไมอาจปฏิบัติตอมนุษย
เหมือนไมใชมนุษย หรือไมมองมนุษยดวยกันเหมือนเปนสัตว (หรือส่ิงธรรมชาติอ่ืนใดท่ีพระเจาสรางขึ้นเพ่ือ
ประโยชนมนุษย) ตรงกันขามมนุษยจักตองมีความเคารพตอกันหรือรูจักรับใชกันและกัน ในศตวรรษท่ี 18 
ปรัชญาของ Kant ซ่ึงไดรับ                การยอมรับอยางแพรหลายตามความเขาใจของปรัชญา Kant นั้น เขาใจคํา
วา “ศักดิ์ศรี” หมายถึง ความอิสระของมนุษย แตความเปนอิสระอันเปนพ้ืนฐานของมนุษย มิไดมีวัตถุประสงค
หลักอยูที่ ตัวมนุษย หากแตมีวัตถุประสงคเพื่อมนุษยจะสามารถบรรลุสูคุณคาอันดีงามได Kant มีความเช่ือ อัน
มั่นคงตอศักดิ์ศรีอันมีมาแตกําเนิด (Inherent Dignity) ของบุคคล ซ่ึงโยงไปถึงคําสอนของ คานท ท่ีวา ไมมีมนุษย
คนใดมีสิทธิท่ีจะใชมนุษยดวยกันเองใหเปนดั่งเครื่องมือคน จะตองปฏิบัติตอมนุษยดวยกันในฐานะท่ีเปน
จุดหมายในตัวเองเสมอ โดยเหตุนี้การใชมนุษยเปนเครื่องมือเพื่อจุดหมายภายนอก จึงเปนอาชญากรรมตอ
ศักดิ์ศรีที ่มีอยู ของเขาในฐานะที่เปนมนุษย สวนในทางพระพุทธศาสนาถึงแมจะมิไดมีการพูดถึงคําวา 
“ศักดิ์ศรี” ไวโดยตรง แตพระพุทธองคเคยตรัสไวในอัคคัญสูตรวา วรรณะทั้งส่ีอันประกอบดวย กษัตริย 
พราหมณ แพศย และศูทร นั้น สามารถประพฤติไดทั้งในทาง “กรรม” ท่ีดําและขาว ดังน้ัน วรรณะหรือชนช้ันจึง
ไมใชเครื่องวัดความผิดถูกดีช่ัวของบุคคลและไดตรัสวา ท้ังพราหมณ แพศย และศูทร ยอมเกิดจากพวกนั้นมิใช
พวกอ่ืน              เกิดจากคนเสมอกันมิใชเกิดจากคนที่ไมเสมอกัน เกิดข้ึนโดยธรรมมิใชเกิดข้ึนโดยอธรรม19  

จะเห็นไดวาการใหคํานิยามคําวา “ศักดิ์ศรี” จากการศึกษาในทางประวัติศาสตร หลักปรัชญา
และความเช่ือทางศาสนา การศึกษาความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”                  บนพ้ืนฐานดังกลาวยัง
ไมเพียงพอตอการทําความเขาใจในทางหลักกฎหมาย เพราะในความหมายของคําวา “ศักดิ์ศรีความเปน

                                                 
18  Albert Bleckmann.  (1997).  Staatsrecht II-Die Grundrechte. p. 542.  อางถึงใน บรรเจิด  สิงคะเนติ  ข  (2547).  หลัก

พื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 104. 
19  บรรเจิด  สิงคะเนติ  ข  (2547).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ.   หนา 

105.  
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มนุษย” ในทางกฎหมาย นักกฎหมายของเยอรมันไดใหคําอธิบายวา มนุษยทุกคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหงจิต
วิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูในสภาวธรรมชาติที่ปราศจากความเปนสวนบุคคล และ
การทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวนบุคคล นั้น ยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในการที่
จะกําหนดตนเองและการสรางสภาพแวดลอมของตนเอง Klaus Stern ไดสรุปสาระสําคัญของ “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย” วาหมายถึง คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาที่มีความผูกพันอยูกับความเปนมนุษย ซ่ึงบุคคลใน
ฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคาดังกลาวโดยไมจําตองคํานึงถึงเพศ เช้ือชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ของบุคคล ในความหมายนี้ “ศักดิ์ศรี” จึงหมายถึง ลักษณะบางประการที่สรางออกมาเปนคุณคาเฉพาะตัว
ของมนุษย อันเปนสารัตถะในการกําหนดความรับผิดชอบของตนเอง และเปนสารัตถะท่ีมนุษยแตละคนไดรับ
เพ่ือเห็นแกความเปนมนุษยของบุคคลนั้น สวนศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน ไดเคยวินิจฉัยในคดี
เกี่ยวกับ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” โดยอธิบายวา เปนการเรียกรองการสรางอิสระของปจเจกบุคคลในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย ถือวามีคุณคาสูงสุดท่ีไมอาจลวงละเมิดได จึงเปนส่ิงที่ตองใหความเคารพและตองไดรับการ
คุมครองจากตนเอง ดังน้ัน เพื่อเห็นแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคล รัฐจึงจําเปนจะตองทําใหเกิด
ความม่ันคงแกปจเจกบุคคลในการพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได นอกจากน้ี คํา
วินิจฉัยน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมันไดวินิจฉัยวา มาตรา 120 ของรัฐธรรมนูญ (Grundgesestz) ไดให
หลักประกันในทางคุณคาซ่ึงปจเจกบุคคลไดรับหลักประกันดังกลาว เพราะความเปนบุคคล การไมอาจลวง
ละเมิดไดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยน้ัน เปนการรับรองถึงการคุมครองจากการแทรกแซงในปริมณฑลสวน
บุคคล 

จากการใหความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ของนักนิติศาสตร และโดย            คําพิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันน้ัน อาจสรุปไดวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนคุณคาที่มี
ลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจากความเปนมนุษยและเปนคุณคาที่ผูกพันอยูเฉพาะกับความเปนมนุษยเทานั้น 
ทั้งนี้ ไมข้ึนอยูกับเงื่อนไขอื่นใดท้ังส้ิน เชน เพศ เช้ือชาติ ศาสนา คุณคาของมนุษยดังกลาวนี้ มีความมุงหมาย
เพื่อใหมนุษยมีความเปนอิสระในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพสวนตัวของบุคคลนั้นๆ ภายใตความรับผิดชอบ
ของตนเอง โดยถือวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนคุณคาที่มิอาจจะลวงละเมิดได การละเมิดตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลหรือละเวนการกระทําใดๆ ที่จะเปนละเมิดตอส่ิงดังกลาว รัฐมี
ภาระหนาที่ท่ีจะดําเนินการใดๆ ในทางท่ีจะทําใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลเอ้ือตอ
การดํารงชีวิตอยูของมนุษยอยางมีศักดิ์ศรี หรือเอ้ือตอการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ         ไดบัญญัติ
รับรองคุมครองไว 

                                                 
20  แหลงเดิม.  
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ความหมายของ  “ศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย” ตามแนวคิดปฏิญญาสากลขององคการ
สหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน ถือเปนแบบแผนหน่ึงของหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ีเปนรูปธรรม ที่อยู
เหนือความเปนสวนตัวของบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนการเฉพาะ                  ในทรรศนะของ Jack Donnelly ได
แสดงความเห็นวา21 แหลงที่มาของสิทธิมนุษยชนคือ ธรรมชาติเชิงศีลธรรมของมนุษย (Man s moral nature) 
สิทธิมนุษยชนเปนส่ิงจําเปนมิใชเพียงเพื่อการมีชีวิตอยู แตเพื่อการดํารงชีวิตท่ีมีศักดิ์ศรี กลาวคือ เพื่อชีวิตท่ีมี
คุณคาสมกับความเปนมนุษย (Life worthy of a human being) สิทธิมนุษยชนจึงเกิดข้ึนจากศักดิ์ศรีอันมีมาโดย
กําเนิดของบุคคล  อันเกี่ยวโยงไปถึงจิตภาพทางศีลธรรมแหงศักยภาพของมนุษย  (Moral vision of human 
potentiality) แมอาจเปนส่ิงท่ียากตอการพิสูจนเชิงประจักษ แตจริงๆ แลวส่ิงน้ีก็ดูเหมือนเปนการสืบเนื่องมาจาก
ความพยายามของ “คณะกรรมการวาดวยรากฐานทางทฤษฎีสิทธิมนุษยชน” (A Committee on the Theoretical 
Bases of Human Rights) ขององคการดานการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 
ต้ังแตป ค.ศ. 1947 ท่ีมุงม่ันแสวงหาหลักการรวม (Common Principles) โดยการมีหนังสือสอบถามความเห็นใน
ปญหาทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังนักวิชาการปญญาชนคนสําคัญๆ ของโลกไดแก มหาตมคานธี 
(Gandhi) ฮัคลีย (Aldous Huxley) มาริแตง (Jacques Maritain) และลาสกี้ (Harold J. Laski) ตางมีจดหมายตอบ
กลับมา คือการเนนย้ํารากฐานทางทฤษฎีสิทธิมนุษยชนท่ีมีความศรัทธาเช่ือม่ันในความเปนมนุษย ในศักดิ์ศรีอัน
ติดมาแตกําเนิดของชายและหญิงเหมือนกัน พรอมๆ กับที่ศรัทธารากฐานรวมกันของสหประชาชาติอันมีตอ
เสรีภาพและประชาธิปไตย ซ่ึงในความเช่ือม่ันน้ีตอสิทธิมนุษยชนกอใหเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ในป ค.ศ. 1948 น่ันเอง 

แมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ไมกอใหเกิดผลผูกพันในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศใหประเทศสมาชิกท่ีไมไดลงนามรับรองตองปฏิบัติตาม แตการนําเอาหลักการเรื่องสิทธิ
มนุษยชนมาเปนแนวทางปฏิบัติเรื่อยมาเปนระยะเวลานานกวา 50 ป ทําใหหลักการดังกลาวไดกลายมาเปน
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศไปแลว เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาจะเห็นวา ส่ิงที่ปฏิญญาสากลมุงที่
คุมครองก็คือ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยการอางถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) ใน
ฐานะท่ีเปนวัตถุประสงค (Object) อันหน่ึงในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของมนุษยในระหวาง
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยน้ัน หากพิจารณาในดานเน้ือหาหรือเปาหมายสุดทายของเรื่องแลว 
สามารถกลาวไดวาท้ังสองเรื่องตางก็มุงที่จะสรางความสงบและสันติสุขใหเกิดข้ึนและดํารงอยูในสังคมของ

                                                 
21  จรัญ  โฆษณานันท.  (2544).  รัฐธรรมนูญ 2540: จากศักด์ิศรีความเปนมนุษยสูธัมมิกสิทธิมนุษยชน.หนา  65-66.  
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มนุษยตลอดไป              ในกรณีเชนน้ี ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิมนุษยชนจึงไมมีความแตกตางกับความ
เช่ือในทางศาสนาท่ีตางก็สอนใหคนเปนคนดี และมุงใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคมนั้น22  

ตามที่กลาวมายอมสะทอนความศรัทธาตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันหมายถึงความเช่ือม่ันใน
คุณคาของมนุษย ในความมีมโนธรรม ในศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสูความเปนมนุษยอันสมบูรณ ตราบเทาท่ียัง
มีลมหายใจอยู มนุษยทุกคนยอมมีความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเขาเองจากสภาพท่ีเปนอยู การท่ีเรา
ยืนหยัดวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีไมอาจถูกใชเพื่อเปนเครื่องมือเพื่อส่ิงใดๆ มิใชเพราะเราเชื่อวามนุษยเปนสิ่ง
สมบูรณ แตเพราะความศรัทธาเชื่อมั่นวา มนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงได (Ability of Becoming) ตางหากท่ีทําให
เราตองเคารพตอความเปนมนุษยของเขา หรือหลักเรื่องศักดิ์ศรีของบุคคลหรือมนุษย (The Principle of the 
Person) ซ่ึงเนนการเคารพในคุณคาของมนุษยโดยปฏิบัติตอมนุษยดวยการยอมรับตอการตัดสินใจ รวมถึงการ
แสดงออกท่ีเปนไปโดยความสมัครใจของมนุษยดวยกัน อีกทั้งการที่จะสงเสริมสิทธิมนุษยชนจะตองมีภารกิจ
อยางหน่ึงของธรรมชาติมนุษยก็คือการตอสูกับธรรมชาติที่เปนอยูจริง (A Task of human nature against nature) 
ซ่ึงหากไมมองโลกอยางส้ินหวังมากนัก ตราบเทาที่จุดมุงหมายเชิงคุณคาเหลาน้ี         เปนส่ิงท่ีมนุษยชาติไมอาจ
ปฏิเสธได ฉันใด ศรัทธาในความเปนมนุษยกย็อมกลายเปนส่ิงท่ีเรายากจะปฏิเสธไดฉันน้ัน23 
  2.1.3.4  แนวความคิดวาดวยความเสอภาค 

ในการนําตัวบุคคลท่ีเปนผูตองหาไปดําเนินการทําแผนประกอบคํารับสารภาพนั้น นอกจาก
จะตองพิจารณาใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว หากแตยังตองพิจารณาถึงหลักการที่วาดวยความ
เสมอภาค ซ่ึงจะตองพิจารณาใหเปนไปตามหลักการที่วา ตองปฎิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญเหมือนกัน ให
เหมือนกัน และปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัยแตกตางกันใหแตกตางกัน ทั้งนี้ การปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญที่
เหมือนกันใหแตกตางกัน และปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหเหมือนกันยอมไมเสมอภาค ในเบื้องตน
ผูเขียนใครขอนําเสนอแนวคิดวาดวย             หลักความเสมอภาคโดยมีหลักการ ท่ีสําคัญ ดังนี้ คือ 

หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากเปนหลักการที่
จะทําใหการใชเสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกผูทุกคน แตหากเสรีภาพสามารถใชไดเพียงบุคคลบางคนเทานั้น
ในขณะท่ีคนบางกลุมบางคนเขาถึงไมไดในกรณีดังกลาวก็ไมถือวา มีเสรีภาพแตประการใด ความเสมอภาคจึง
เปนฐานของเสรีภาพและเปนหลักประกันในการทําใหเสรีภาพเกิดข้ึนไดจริง ดังน้ันหลักความเสมอภาคใต
กฎหมายจึงเปนหลักการท่ีทําใหมีการปฏิบัติตอบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ันๆ อยางเทาเทียมกันหรือไมเลือก
ปฏิบัติ  (Non-discrimination) ท้ังนี้          การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั้นจะตองปฏิบัติตอส่ิงที่มี

                                                 
22  อุดม  รัฐอมฤต, นพนิธิ  สุริยะ และบรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2544).  การอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือ ใชสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  อางถึงใน ณัฐนันท รัตนเจริญ.  (2546).  หนา 6-7. 
23  จรัญ  โฆษณานันท.  เลมเดิม.  หนา 69-71. 
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สาระสําคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไป
ตามลักษณะของเรื่องนั้นๆ จึงจะทําใหเกิดความยุติธรรมภายใตหลักความเสมอภาคข้ึนได24  

หลักความเสมอภาคเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายสามารถ                 แยกประเภท
ของหลักความเสมอภาคได 2 ประเภทดังนี ้

1) หลักความเสมอภาคทั่วไป หลักความเสมอภาคทั่วไปเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุก
คนท่ีอาจกลาวอางกับการกระทําใดๆ ของรัฐได หากเรื่องนั้นมิไดมีการกําหนดไวในหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่อง แตหากเรื่องใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองกําหนดไวแลวก็ใหพิจารณาไปตามหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องน้ันๆ  

2) หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง คือ หลักความเสมอภาคที่ใชเฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใด
เรื่องหน่ึงเปนการเฉพาะ เชน หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเก่ียวกับชายและหญิง เปนตน  

ความสัมพันธระหวางหลักความเสมอภาคทั่วไปกับหลักความเสมอภาค           เฉพาะเรื่อง
นั้น ถือไดวาหลักความเสมอภาคทั่วไปเปนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง แตหลักความเสมอภาค
ทั่วไปนั้นสามารถนําไปใชไดกับทุกๆ เรื่องโดยไมจํากัดขอบเขตเร่ืองใด เรื่องหน่ึงและบุคคลทุกๆ คนยอมอาง
หลักความเสมอภาคท่ัวไปได สวนหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องอาจถูกจํากัดโดยใชเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกลุม
บุคคลท่ีรัฐธรรมนูญมุงคุมครองเทานั้น โดย หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองนั้นยังถือเปนหลักกฎหมายพิเศษซ่ึง
ยอมมากอนหลักความเสมอภาคท่ัวไป ถากฎเกณฑใดไดรับการพจิารณาหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องแลวก็ไม
จําตองนํามาพิจารณาตามหลักความเสมอภาคทั่วไปอีก  

หลักแหงความเสมอภาคเปนหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติแกบุคคลทุกคนอยาง             เทาเทียม
กัน แตโดยการใชหลักความเสมอภาคที่มีความหลากหลายในการปฏิบัติเน่ืองจากสาระสําคัญของขอเท็จจริงที่
แตกตางกันไป ดังน้ัน การปฏิบัติแกบุคคลตามหลักความเสมอภาค ยอมแตกตางกันไปทั้งนี้ยอมตองเปนความ
แตกตางที่ยอมรับได ซ่ึงหลักเกณฑในการปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคเพื่อใหเกิดความยุติธรรมมี ดังน้ี คือ 

1) หลักเกณฑของการปฏิบัติใหเทาเทียมกัน กลาวคือ หลักแหงความเสมอภาคไดปรากฏเปน
ที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติซ่ึงมีผลเปนการผูกพันองคกรของรัฐที่จะตองเคารพและปฏิบัติตาม โดยในการปฏิบัติ
ตามหลักการดังกลาวมีหลักเกณฑกวางๆ ดังน้ี 

(1) ตองใชกฎเกณฑอันเดียวกันกับทุกคนเวนแตวาสถานการณแตกตางกันไป กลาวคือ
หลักเกณฑทั่วไปของการปฏิบัติคือตองใชกฎเกณฑเดียวกันในสถานการณเดียวกัน เวนแตวาสถานะการณนั้น
แตกตางออกไป จึงเปนการตองหามแกผูบัญญัติกฎเกณฑที่จะตองไมออกกฎเกณฑใหมีผลไมเสมอภาคแกบุคคล 

                                                 
24  เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน.  (2547).  หลักความเสมอภาค.  สืบคนเม่ือ 26 กันยายน 2553,  จาก http://www.pub-

law.net 
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กลาวคือเหตุการณที่ เหมือนกันหรือที่ เหมือนกันในสาระสําคัญนั้นตองไดรับการปฎิบัติโดยกฎเกณฑ
เชนเดียวกัน แตหากมิใชเรื่องท่ีมีสภาพการณอยางเดียวกัน                ก็สามารถปฏิบัติใหแตกตางกันได ดังนั้น
กฎเกณฑที่มาบังคับใชแกบุคคลซ่ึงออกฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารยอมมีเนื้อหา รายละเอียด และผลบังคับที่
แตกตางกันไปได เชน ความเสมอภาคในการไดรับบริการสาธารณะจากรัฐประชาชนทุกคนสามารถใชบริการ
รถเมลของรัฐอยางเสมอภาคทุกคนซึ่งเปนหลักความเสมอภาคอยางกวางๆ อีกตัวอยางหน่ึง การที่รัฐกําหนดราคา
ต๋ัวรถไฟเปนช้ันหน่ึง ช้ันสองและช้ันสามตามปจจัยทางเศรษฐกิจของแตละคนที่แตกตางกันไปตามท่ี
รัฐธรรมนูญ              ไดบัญญัติรับรองวาบุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย            เทาเทียมกัน  

(2) การใชกฎเกณฑที่แตกตางกันนั้นตองมีความสัมพันธกับสาระสําคัญของกฎเกณฑนั้น 
กลาวคือ การใชกฎเกณฑท่ีแตกตางกันนั้นตองคํานึงถึงสาระสําคัญของกฎเกณฑ คือกฎเกณฑท่ีจะนํามาใชตองมี
ความสัมพันธกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังน้ันถึงแมจะอยูในสถานะ                    ที่เหมือนกันแตขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญนั้นแตกตางกันแลวกฎเกณฑที่นํามาใชบังคับนั้นตองแตกตางกันไปดวย แตถาเปนขอเท็จจริงท่ีไม
เปนสาระสําคัญและอยูในสถานะที่เหมือนกันแลวกฎเกณฑท่ีใชบังคับนั้นจะตองเปนกฎเกณฑเดียวกัน เชน
กฎหมายบําเหน็จบํานาญกําหนดใหขาราชการตองรับราชการ 10 ป ข้ึนไปจึงจะมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ฝาย
นิติบัญญติัจะออกกฎหมายบัญญัติใหขาราชการซ่ึงรับราชการเพียง 2 ป ท่ีผูบังคับบัญชาเห็นควรยกยองใหไดรับ
บําเหน็จบํานาญเทากับขาราชการซ่ึงไดบํานาญ 10 ป เชนนี้หาไดไม เพราะเม่ือเหตุไมเหมือนกันคือเวลาราชการ
ไมเทากันก็ควรไดรับผลปฏิบัติแตกตางกันไมควรใหไดรับผลปฏิบัติเสมอกันแมวาจะอยูในสถานะที่เปน
ขาราชการเหมือนกันก็ตามที 

(3) การปฏิบัติใหแตกตางกันอันเน่ืองมาจากผลประโยชนมหาชน กลาวคือ การปฏิบัติตอ
บุคคลตามหลักความเสมอภาคนั้นยอมตองคํานึงถึงเรื่องประโยชนสาธารณะ             เหนือประโยชนสวนบุคคล 
หรือประโยชนของปจเจกชน ดังน้ี จะอางหลกัความเสมอภาคในการใชกฎเกณฑเพื่อมาคุมครองปจเจกชนน้ันหา
ไดไม เชน ในกรณีที่มีความไมสงบเกิดข้ึนในบานเมืองทางการจําเปนตองใชมาตรการบางอันเพื่อกอใหเกิด
ความสงบสุขกลับมาสูบานเมืองอยางเร็วที่สุดและการใชมาตรการดังกลาวนั้นสะทอนใหเห็นถึงการเลือกปฏิบัติ
และการเคารพตอหลักแหง         ความเสมอภาค ผูที่เดือดรอนจากการกระดังกลาวจะอางหลักแหงความเสมอ
ภาคตอรัฐหาไดไม 

(4) การอางประโยชนสาธารณะเพื่อไมตองเคารพตอหลักแหงความเสมอภาคนั้น จะตองไม
เปนการกอใหเกิดการแบงแยกอยางที่ไมสามารถยอมรับได กลาวคือ การอางประโยชนสาธารณะในการปฏิบัติ
ใหแตกตางกันน้ันแมจะถือวาเปนการกระทบตอหลักแหงความเสมอภาคและกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติก็ตามที 
แตอยางไรก็ดีการกระทําดังกลาวน้ันจะตองไมกอใหเกิดการแบงแยกอยางที่ไมสามารถยอมรับได ถาเปนเชนนี้

DPU



แลวก็ไมสามารถใชกฎเกณฑดังกลาวได               การแบงแยกอยางที่ไมสามารถยอมรับไดนั้นที่เห็นไดชัดก็คือ 
การแบงแยกท่ีเปนการตองหาม            ตามรัฐธรรมนูญ เชน การแบงแยกในเรื่อง แหลงกําเนิด เช้ือชาติ ศาสนา 
เพศ เปนตน 

(5) การเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรมมุงลดความเหลื่อมล้ําที่ดํารงอยู กลาวคือ          การเลือก
ปฏิบัติที่มุงลดความเหลื่อมล้ําที่ดํารงอยู หรือการปฏิบัติในทางบวก คือ การดําเนินการ           ตามกฎหมายท่ี
แตกตางกันในลักษณะช่ัวคราวที่ผูมีอํานาจกําหนดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและยกระดับบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีสถานะดอยกวาบุคคลอ่ืนเพ่ือทดแทน           ความไมเทาเทียมกันท่ีดํารงอยู ซ่ึง
หลักการนี้เกิดจากแนวคิดของประธานาธิปดีเคนเนดี้และประธานาธิบดีจอหนสันที่ตองการสรางความเปนธรรม
ข้ึนในสังคมอเมริกา โดยหลักการดังกลาวไดรับการยอมรับดวยการตรากฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act) 
ข้ึนเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 1964 และศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาดําเนินการตามหลักดังกลาวโดยการตัดสินในคดี 
Regents of University of California V. Bakke 438 US265 (1978) วาการที่มหาวิทยาลัยสํารองท่ีนั่ง 16 เปอรเซ็นต 
ของคณะแพทยศาสตรใหแกนักศึกษาชนกลุมนอยตางๆ ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่มุงลด              ความเหลื่อม
ล้ําที่ดํารงอยู เปนตน นอกจากน้ีหลักการเลือกปฏิบัติที่มุงลดความเหลื่อมล้ําท่ีดํารงอยูน้ียังไดรับจากรับรองจาก
ศาลประชาคมยุโรปโดยมีการนําหลักเกณฑน้ีมาตัดสินในคดี Affaire linguistique belge ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 
1969 วา ”ความไมเสมอภาคทางกฎหมายบางประเภทมีข้ึนเพื่อแกไขความไมเสมอภาคในทางความเปนจริง”  

แตอยางไรก็ตาม ในประเทศฝร่ังเศสหลักการน้ีกลับมิไดรับการยอมรับเพราะถอืวาขัด
กับหลักกับหลักความเสมอภาค โดยตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไดวินิจฉัยได            เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 
1982 วาการท่ีรัฐสภาตรากฎหมายกําหนดวา การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลแบบบัญชีรายช่ือนั้น บัญชีรายชื่อ
ใดบัญชีรายชื่อหน่ึงจะมีผูสมัครสมาชิกสภาเทศบาล            เพศเดียวกันเกินกวารอยละ 75 ไมได คือวาขัดกับ
หลักความเสมอภาคท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

(6) การปฏิบัติใหแตกตางกันอันเนื่องมาจากระบบที่แตกตางกัน กลาวคือ การปฏิบัติให
แตกตางกันนั้นอาจมีผลสืบเนื่องจากการมีระบบที่แตกตางกัน ดังนั้นการจะพิจารณาเปรียบเทียบวามีการปฏิบัติ
เทาเทียมกันหรือไม ตองมีการเปรียบเทียบวาอยูในระบบเดียวกันหรือไม เชน การที่กําหนดใหขาราชการ ทหาร 
หรือตํารวจ มีสิทธิในการประทวงการนัดหยุดงานเพ่ือตอรองคาจางหรือเงินเดือนของขาราชการ ซ่ึงแตกตางไป
จากระบบของเอกชนท่ีใหลูกจางมีสิทธิท่ีใช          การประทวง การนัดหยุดงานตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนด
ไวเปนเครื่องมือในการตอรอง              เรื่องเง่ือนไขในการจางได ในกรณีนี้มิอาจจะกลาวไดวาเปนการปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียมกันอันเปนขัดตอหลักความเสมอภาค ทั้งนี้เพราะระบบของราชการกับระบบของภาคเอกชนนั้น
มีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้น ในบางกรณีจึงไมอาจจะนําระบบที่แตกตางกันมาพิจารณาเปรียบเทียบกับ            
การปฏิบัติที่แตกตางกันได 
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(7) การปฏิบัติใหแตกตางกันอันเนื่องมาจากประเพณี กลาวคือ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่แตกตางกัน อาจเปนเหตุผลในการปฏิบัติใหแตกตางกัน โดยการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมน้ันตองไมยึด
หลักการปฏิบัติกันมายาวนานเปนเกณฑในการพิจารณา              ความถูกตอง แตจะตองใชหลักความยุติธรรม
ของประชาชนในขณะปจจุบันเปนเกณฑในการพิจารณา ตัวอยางเชน สถาบันการศึกษาของรับแหงหนึ่งไดต้ังมา
เปนเวลายาวนานมาก ซ่ึงในขณะที่ตั้งนั้นมีความมุงหมายเพ่ือจะใหเฉพาะลูกหลานของขาราชการเทานั้นได
ศึกษาเลาเรียน ตอมา          เม่ือการศึกษาเปดกวางข้ึนสําหรับการรับบุคคลอ่ืนเขาศึกษา แตสถาบันดังกลาวก็ยัง
กําหนดไววา            ผูที่เปนขาราชการของหนวยงานนั้นยอมไดรับสิทธิพิเศษในการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบัน
แหงน้ัน ในกรณีน้ีจะเห็นไดวาการยึดถือประเพณีที่ปฏิบัติมาอยางยาวนานของสถาบันการศึกษาแหงน้ัน         ไม
อาจจะใชเปนเกณฑในการพิจารณาหลักความเสมอภาคได เพราะการพิจารณาหลักเกณฑดังกลาวจะตองอาศัย
หลักความยุติธรรมท่ีเปนนอยูในปจจุบันเปนเกณฑในการพิจารณาเปนตน 

อนึ่ง การพิจารณาวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งละเมิดตอหลักความเสมอภาคหรือไม จะตอง
ตรวจสอบในประเด็นตอไปน้ี 

1)  กฎหมายฉบับน้ันไดกําหนดใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกันสําหรับขอเท็จจริงที่มี
สาระสําคัญเหมือนกันหรือไม 

2)  การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นอาจใหเหตุผลตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม โดยมี
ขอพิจารณาในการตรวจสอบดังนี้ 

(1) การบัญญัติกฎหมายดังกลาวนั้นเปนไปตามข้ันตอนกระบวนการของ การบัญญัติ
กฎหมายหรือไม 

(2) กฎหมายฉบับดังกลาวนั้นสอดคลองกับหลักเงื่อนไขการบัญญัติกฎหมายของรัฐสภา
หรือไม กลาวคือกฎหมายฉบับน้ันฝายนิติบัญญัติไดกําหนดส่ิงอันเปนสาระสําคัญเอง โดยมิไดมอบใหเปน
อํานาจของฝายปกครอง 

หลักความเสมอภาคท่ีปรากฏใน รัฐธรรมนูญป 2550 น้ัน ปรากฏอยูใน มาตรา 5 ในหมวด
ทั่วไป บัญญัติวา “ประชาชนชาวไทยไมวาแหลงกําหนด เพศ หรือศาสนาใด ยอมไดรับความคุมครองแหง
รัฐธรรมนูญนี้เหมือนกัน” และ มาตรา 30 ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคล
ยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” สวนรัฐธรรมนูญป 2550 
นอกจากคุมครองหลักความเสมอภาคแกประชาชนชาวไทยเหมือนรัฐธรรมนูญป 2540 แลว มาตรา 4 ตอนทาย
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ในหมวดทั่วไป ยังคุมครองความเสมอภาค          ของบุคคล ซ่ึงยอมหมายถึงบุคคลสัญชาติอ่ืนนอกเหนือจากคน
ไทยดวย 25  

บทบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองหลักความเสมอภาคตามกฎหมาย  
สวน มาตรา 30 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับบัญญัติวา 
“ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือ

ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง             อันไมขัดตอบทบัญญัติฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธแิละเสรภีาพ
ไดเชนเดียวกันกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลอืกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม          ตามวรรคสาม”26 

บทบัญญัติดังกลาวเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทําใหประชาชนไดรับ
การปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ องคกรของรัฐทุกองคกรตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียว และปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคัญ                ที่แตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแตละคน 

การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญใหแตกตาง หรือปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตาง
กันในสาระสําคัญอยางเดียวกัน เปนการขัดตอหลักความเสมอภาค 

หลักความเสมอภาคจึงไมไดเรียกรองใหปฏิบัติตอบุคคลทุกคนอยางเทาเทยีมกันในทุกกรณี 
อนึ่ง หลักความเสมอภาคเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซ่ึงจะไมมี

คุณคาแตอยางใด หากมนุษยไมมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกับคนอื่น 
ในทางปฏิบัติ กฎหมายอาจแบงบุคคลออกเปนประเภทๆ เชน ผูเยาว บุคคลผูบรรลุนิติภาวะ 

นายจาง ลูกจาง แลวปฏิบัติตอบุคคลประเภทเดียวกันในลักษณะเดียวกัน และ          ปฏิบัติตอบุคคลตางประเภท
กันลักษณะที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม หลักการแยกบุคคลเพ่ือปฏิบัติตอกันน้ีมีขอหามอยู 2 ประการ คือ 

1) ขอหามแบงแยกเรื่องศาสนา ตามรัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน

                                                 
25  วัส  ติงสมิตร.  (2551, มกราคม-เมษายน).  “การดําเนินคดีอาญาแกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกับปญหาการขัดตอ

หลักความเสมอภาคและพันธกรณีระหวางประเทศ.”  ดุลพาห,  55,  1.  หนา 168.  
26  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).  เลมเดิม.  หนา 15. 
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ธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่พลเมืองและไม
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพดังกลาว บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ อันเปน
การรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันมิควรไดเพราะเหตุท่ีถือปฏิบัติแตกตางจากบุคคลอ่ืน 

รัฐธรรมนูญจึงหามแบงแยกบุคคลเปนประเภทโดยคํานึงถึงศาสนา               นิกายของ
ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แลวปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวแตตางจากบุคคลอ่ืน 

2) ขอหามเลือกปฏิบัติโดยไมชอบธรรม รัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 30 วรรคสาม หามเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําหนด เช้ือชาติ สถานะของบุคคล และ
เรื่องอ่ืนๆ ตามที่กําหนดไว อันเปนการแบงแยกบุคคลออกแลวปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวแตตางกันโดยปราศจาก
เหตุผล แตสามารถเลือกปฏิบัติที่เปนธรรมได กลาวคือ           การปฏิบัตินั้นจะตองมีความมุงหมายที่ชอบธรรม 
เปนมาตรการที่สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ชอบธรรมน้ันไดจริงในทางปฏิบัติ และเปนมาตรการ
ที่จําเปนแกการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ชอบธรรมน้ัน 

2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกบัหลกัประกันในกฎหมายอาญา 
หลักประกันในกฎหมายอาญาปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญาโดยบัญญัติไวใน มาตรา 2 วา 

บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิด
และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแตผูกระทําความผิดน้ัน ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมายหลักการนี้
ในทางวิชาการเรียกวา หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย27 (Nullum crimen, nulla poena sine lege) 
กลาวคือ ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมายบัญญัติไว ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของกฎหมายอาญา 
นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 39 ยังรับรองหลักกฎหมาย “ไมมีโทษถาไมมีกฎหมาย
กําหนด” และ “ไมมีความผิดถาไมมีกฎหมายกําหนด” ซ่ึงมีสาระคือ บุคคลจะตองรับโทษทางอาญาก็ตอเมื่อ
กระทําการอันกฎหมายในขณะนั้นบัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงนั้นจะหนักไปกวา
โทษท่ีกฎหมายในขณะกระทําความผิดกําหนดไวไมได สําหรับหลักไมมีความผิด ไมมีโทษ             โดยไมมี
กฎหมายน้ีเปนหลักประกันในกฎหมายอาญาที่มีเน้ือหาแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของอํานาจรัฐที่มีตอประชาชน
ในรัฐ หลักน้ีกลาวถึงลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญาไว 4 ประการ คือ 

1) การหามใชกฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแกบุคคล กลาวคือ หามใชจารีตประเพณีแหง
ทองถิ่นลงโทษทางอาญาแกบุคคล เพราะตัวบท มาตรา 2 ดังกลาวขางตน ใชคําวา “บัญญัติ” เพราะจารีตประเพณี
แหงทองถิ่นเปนเรื่องของแตละทองถิ่น ไมชัดเจนแนนอน  

                                                 
27  คณิต  ณ นคร  ค  (2551).  ประมวลกฎหมายอาญา: หลักกฎหมายและพื้นฐานการเขาใจ.  หนา 243. 
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2) การหามใชกฎหมายที่ใกลเคียงอยางย่ิงลงโทษทางอาญาแกบุคคล กลาวคือ กฎหมายบัญญัติการ
กระทําใดเปนความผิดและตองรับโทษในทางอาญาแลว ตองถือวาการกระทําน้ันๆ เทานั้นท่ีเปนความผิดและ
ผูกระทําถูกลงโทษจะรวมถึงการกระทําอ่ืนๆ ดวยไมได อยางไรก็ดีในบางกรณีการตีความตามตัวอักษรแตเพียง
อยางเดียว ยังไมอาจทําใหเขาใจความหมายที่แทจริงของบทบัญญัติแหงกฎหมายได ดวยเหตุน้ีจึงตองคํานึงถึง
เจตนารมณของกฎหมายดวยนอกจากนี้             การตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัดดังกลาว มีความหมาย
เฉพาะการเครงครัดในดานที่เปนคุณแกผูกระทําเทานั้น มิใชในทางท่ีจะเปนโทษแกผูกระทําในการตีความ
กฎหมายอาญานั้น จะนําหลักการเทียบกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางย่ิง (Analogy) มาใชบังคับใหเปนผลรายแก
ผูกระทํามิได หลักการเทียบเคียงนั้น ใชเฉพาะในกฎหมายแพงดังท่ีมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 4 อยางไรก็ดีหลักการเทียบเคียงดังกลาวอาจนํามาใชเพื่อเปนคุณหรือประโยชนแกผูกระทําได 

3) กฎหมายอาญาตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน กลาวคือ กฎหมายอาญาจะตองมีบทบัญญัติไวเปน
ลายลักษณอักษรโดยบัญญัติความผิดและโทษไวในขณะกระทําและบทบัญญัตินั้นตองชัดเจนปราศจากการ
คลุมเครือมิฉะน้ันจะใชบังคับมิได ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติรับรองไวใน มาตรา 2 ท่ีวาบุคคลจักตอง
รับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชขณะกระทําการนั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนด
โทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น           ตองเปนโทษที่กําหนดไวในกฎหมายการใชบังคับกฎหมาย
อาญาน้ันจะบัญญัติการกระทําที่เปนความผิดโดยไมมีบทกําหนดโทษหรือกําหนดบทลงโทษโดยไมบัญญัติ
ความผิดไมได เพราะการลงโทษเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลโดยตรงหากใหผูอํานาจ
ผูบังคับกฎหมายกําหนดโทษไดเอง หรือลงโทษเสียกอนจึงกําหนดความผิดภายหลัง ก็จะเปนการเปดชองใหมี
การใชอํานาจตามอําเภอใจไดโดยงาย ซ่ึงจะเปนผลใหกระบวนการยุติธรรมเบ่ียงเบนไป และประชาชนก็จะขาด
หลักประกันในสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล เชนนี้ยอมเปนที่เสียหายตอความสงบเรียบรอยในบานเมืองและ
สังคมโดยรวม ฉะนั้นลักษณะการใชบังคับกฎหมายจึงถือหลัก           “ไมมีความผิด ไมมีโทษ ไมมีกฎหมาย” 
โดยเครงครัด 
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4) กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง กลาวคือ เม่ือไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดไวในขณะ
กระทํา จะนํากฎหมายที่บัญญัติในภายหลังยอนหลังกลับไปใหถือวาการกระทํานั้น               เปนความผิด และ
ลงโทษบุคคลผูกระทํานั้นมิได หรือในขณะกระทํามีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว ตอมามี
กฎหมายใหมบัญญัติเพิ่มโทษการกระทําดังกลาวนั้นใหหนักข้ึน หรือเพ่ิมอายุความแหงโทษหรืออายุความแหง
การฟองรองผูกระทําผิดนั้นใหยาวยิ่งข้ึน จะนํากฎหมายใหมดังกลาวมาใชบังคับแกผูกระทํามิได ในกรณีเชนนี้
จะตองนํากฎหมายท่ีมีอยูเดิมใชบังคับแกผูกระทําผิด 
 
2.2  ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของพนักงานสอบสวน 
 การนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือเปนส่ิงสําคัญที่จะนํามาใชพิสูจนความผิดหรือ
ความบริสุทธิ์ของผูตองหาอันเปนไปตามกรอบการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1)                   ที่บัญญัติวา เพื่อ
ประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐาน ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 (1) ตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจส่ิงของหรือ           ที่ทางอัน
สามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมท้ังทําภาพถาย แผนท่ี หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพลายน้ิวมือ 
ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดี แจม กระจางขึ้น 
 จากความในขางตนพนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาที่ดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
  2.2.1 อํานาจหนาท่ีของพนกังานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

พนักงานสอบสวน หมายความถึง เจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวน28 การ
สอบสวนจึงถือเปนข้ันตอนเบื้องตนที่สําคัญของพนักงานสอบสวนเพราะหาก           การสอบสวนกระทําไป
โดยถูกตองและเปนธรรมตามข้ันตอนของกฎหมายแลว ยอมเกิดประโยชนตอองคกรในกระบวนการยุติธรรมทัง้
ระบบดวย ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           ใหอํานาจพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐานไวคอนขางกวางขวาง คือสามารถรวบรวมพยานหลักฐานไดทุกชนิดเทาที่จะทําได แตตองเปน
พยานหลักฐานท่ีมิไดเกิดจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น29 ซ่ึง
พยานหลักฐานที่จะพิสูจนความจริงในคดีอาญาแยกออกไดเปน 

1) พยานหลักฐานโดยตรง คือ พฤติการณทั้งหลายที่โดยตัวมันเองแสดงใหเห็นไดวา          ผูถูก
กลาวหาผิดหรือไมผิด เชน ประจักษพยาน 

                                                 
28  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 2 (6). 
29  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 226. 
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2) พยานหลักฐานแวดลอม คือ พฤติการณทั้งหลายที่ทําใหขอเท็จจริงโดยตรงที่สําคัญฟงเปนที่ยุติ
ได เชน รอยเลือด 

3) ขอเท็จจริงที่เปนเครื่องชวยอ่ืน คือ พฤติการที่ทําใหเห็นแจงถึงนํ้าหนักของพยานหลักฐานชนิด
ตางๆ เชน ความนาเช่ือถือ หรือความสามารถในการจดจําของพยานบุคคล หรือพยานผูชํานาญการพิเศษ30  

ในที่นี้อาจกลาวโดยสรุปไดวาการคนหาความจริงที่เปนการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
สอบสวนท่ีเกินกรอบอํานาจของกฎหมายอาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
ความเสมอภาคของผูตองหาที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครองได 
 2.2.2  อํานาจหนาท่ีของพนกังานสอบสวนในการใชมาตรการบังคับตามกฎหมาย 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหอํานาจเฉพาะของพนักงานสอบสวนไว         เพื่อ
ประโยชนในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ดังนี้ คือ  

1)  อํานาจในการตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูน้ันยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือ            ตรวจส่ิงของ
หรือที่ทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได รวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพ
ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดท้ังหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางข้ึน31  

การตรวจตัวผูเสียหายจะตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายกอนจึงจะตรวจได          แตการ
ตรวจตัวผูตองหาพนักงานสอบสวนมีอํานาจตรวจตัวผูตองหาไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูตองหา แต
ในกรณีนี้มิไดหมายความวาพนักงานสอบสวนจะมีอํานาจตรวจผูตองหาไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด พนักงาน
สอบสวนจะทําการตรวจคนผูตองหาไดก็เฉพาะแตการตรวจ               ท่ีสามารถใชเปนพยานหลักฐานไดเทานั้น 

การตรวจสิ่งของหรือทางที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได คือ การตรวจสถานท่ี            เกิดเหตุที่มี
วัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนในการติดตามตัวคนรายและ
พิสูจนการกระทําความผิด ซ่ึงโดยหลักการแลวไมมีอาชญากรรมใดท่ีกระทําไดโดยสมบูรณและไมทิ้งรองรอย
ใดๆ ไวในสถานที่เกิดเหตุ ดังนั้นถาพนักงานสอบสวนผูทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุไดทําการตรวจสถานที่เกิด
เหตุอยางถี่ถวนแลวบันทึกไวโดยละเอียด จะสามารถใชประโยชนจากพยานหลักฐานท่ีไดในสถานที่เกิดเหตุอันจะ
นําไปสูการคลี่คลายคดีนั้นๆ ไดอยางดี32  

การทําภาพถาย แผนท่ีหรือภาพวาด มีการกลาวถึงวิธีการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการทํา
แผนท่ีและถายรูปสถานที่เกิดเหตุไวในประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี33คือ การทําแผนท่ีสถานท่ีเกิดเหตุ 

                                                 
30  คณิต  ณ นคร  ง  (2529, มิถุนายน). “ฐานะของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา.” บทบัณฑิตย,  42,  2.  หนา 15. 
31  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 132 (1). 
32  เอก  อังสนานนท.  (2547).  การสืบสวนและการสอบสวน.  หนา 33. 
33  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีที่ใชอยูในปจจุบันคือฉบับป พ.ศ. 2498 
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เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนจะพิจารณาความแตความจําเปนในคดี เพื่อเปนรากฐานแสดงความเขาใจ
สถานที่ และเปนประโยชนแกคดีน้ันๆ ซ่ึงคดีท่ีจําเปนที่ตองมีแผนที่สังเขป แสดงสถานท่ีเกิดเหตุประกอบการ
สอบสวนแนบสํานวนเสนอทุกคดี คือ                    คดีอุกฉกรรจ คดียวดยานพาหนะ โดยบุคคลหรือทรัพยใน
ถนนหลวง และคดีบุกลุกที่ดิน34 โดยการทําแผนที่สถานที่เกิดเหตุประกอบสํานวนการสอบสวนน้ัน พนักงาน
สอบสวนตองจัดใหผูกลาว ผูตองหา หรือพยาน เปนผูนําช้ีสถานที่เกิดเหตุนั้น ลงลายมือช่ือรับรอง เพื่อใหแผนที่
เกิดเหตุนั้น            มีน้ําหนักฟงเปนหลักฐานไดมั่นคงข้ัน35 แตในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะนําตัวผูตองหา
ไปช้ี         ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะที่จัดใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิด           
ตามสถานท่ีเกิดเหตุในข้ันตอนการทําแผนที่ ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปนวิธีการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนท่ีเกิน
กรอบอํานาจของกฎหมายที่ใหอํานาจไวทําใหสงผลกระทบตอสิทธิของผูตองหา        ทั้งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์อยางมาก 

การจําลองหรือพิมพลายน้ิวมือ กฎหมายใหอํานาจพนักงานสอบสวนในการจําลอง หรือพิมพ
ลายนิ้วมือ หรือลายมือ (ลายฝามือ) หรือลายเทา (ลายฝาเทา) เทานั้น ไมใชมีอํานาจบังคับใหผูตองหาเขียนช่ือ 
หรือขอความใดเพ่ือตรวจสอบลายมือ36 ดังน้ันกรณีที่พนักงานสอบสวนออกคําส่ังบังคับใหผูตองหาเขียนช่ือใน
กระดาษ ตามคําส่ังของพนักงานสอบสวนเพ่ือตรวจสอบลายมือ แลวผูตองหาไมยอมเขียน ยังไมมีความผิดฐาน
ขัดคําส่ังเจาพนักงาน โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 มิไดระบุเลย
วาใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจส่ังบังคับคดีผูตองหาเชนน้ัน คําส่ังของพนักงานสอบสวนไมเปนคําส่ังอันชอบ
ดวยกฎหมาย37 
 2)  อํานาจในการคนเพ่ือพบส่ิงของ ซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยกระทําผิด หรือ ไดใชสงสัยวา
ไดใชในการกระทําผิด หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
นี้วาดวยคน38 กลาวคือ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคน  3)  อํ า น า จ ใ น ก า ร อ อ ก

                                                 
34  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 9 ขอ 265. 
35  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 9 ขอ 266. 
36  ณรงค  ใจหาญ.  (2547).  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 283. 
37  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1368/2500 พนักงานสอบสวนมีคําสั่งบังคับใหผูตองหาเขียนชื่อลงในกระดาษเปลาเพ่ือสงไป

พิสูจนกับลายมือท่ีผูน้ันตองหาในเร่ืองกอน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนการรวบรวมพยานหลักฐาน ฯลฯ             ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 132 ดังน้ี ไมเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายเพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา,  มาตรา 132 มิไดระบุไวเลยวาพนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งเชนน้ันได. 

38  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 132 (2). 
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หมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองส่ิงของ ซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานไดแตบุคคลท่ีถูกหมายเรียกไมจําตองมาเอง 
เม่ือจัดสงส่ิงของมาตามหมายแลว             ใหถือเสมือนไดปฏิบัติตามหมาย39  
 4)  อํานาจในการยึดไวซ่ึงส่ิงของที่คนพบหรือสงมา40 

เห็นไดวากฎหมายใหอํานาจหนาที่พนักงานสอบสวนในการใช มาตรการบังคับ             เปนการ
เฉพาะ ดังนั้น การดําเนินการหรือการกระทําทั้งหลายโดยท่ีกฎหมายมิไดใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนไว 
พนักงานสอบสวนจึงไมมีอํานาจกระทําได และพนักงานสอบสวนจะใชวิธีการสอบสวนอันมิชอบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 บัญญัติวา             ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงาน
สอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือ
กระทําโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆ ในเร่ืองท่ีตองหานั้น แสดงใหเห็นวาการ
สอบสวนผูตองหาโดยฝาฝนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 ผลการสอบสวนยอมเสียเปลา
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานยันผูตองหาไมได ซ่ึงผลจากสิทธิมูลฐานตามรัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 22641 ดังนั้นความยินยอมของผูตองหาไมทําใหการกระทํานั้นชอบดวยบทบัญญัติ
ของกฎหมายข้ึนมาได42 การกาวลวงสิทธิของบุคคลตองมีขอบเขต จริงอยูท่ีเปาหมายของการดําเนินดคีอาญาคือ
การคนหาความจริง แตการกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซ่ึงความจริง โดย ไมคํานึงถึงสิทธิในฐานะที่เปนมนุษย
ยอมไมถูกตอง ดังน้ันการคนหาความจริงจากตัวผูตองหา            ในฐานท่ีเปนประธานในคดี จะกระทําโดย
ปราศจากขอจํากัดมิได 

การสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนตองรวมรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะกระทําได 
เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิด
และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา43 ดวยเหตุนี้ในมุมมองของพนักงานสอบสวนถือวา
การนําผูตองหาช้ีที่เกิดเหตุประกอบเปนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเพ่ิมน้ําหนักใหกับคํารับสารภาพ ตาม
ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี             ที่ถือเปนคูมือของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาที่ แต
กฎหมายไมไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติเชนน้ีตอผูตองหากฎหมายบัญญัติใหอํานาจพนักงาน

                                                 
39  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 132 (3). 
40  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 132 (4). 
41  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล           ซึ่งนาจะ

พิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคํามั่น
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวย
การสืบพยาน. 

42  คณิต  ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 160. 
43  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 132 (1). 
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สอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานเพียงตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจส่ิงของ หรือที่ทางอันสามารถอาจใช
เปนพยานหลักฐานได ใหรวมท้ังภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาด จําลองหรือพิมพลายน้ิวมือ ลายมือหรือลายเทา 
กับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางข้ึน44 

อาจกลาวไดวาการนําผูตองหาช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะที่ใหผูตองหาแสดง
ทาทางการกระทําความผิดตามสถานที่เกิดเหตุในปจจุบัน จึงอยูเกินกรอบอํานาจของพนักงานสอบสวนในการ
รวบรวมพยานหลักฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดก็ได 
 
2.3  ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 

ในทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนน้ัน การทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนสวนหน่ึงการ
สอบสวนเปนการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แตในทางกฎหมายกรณีการนําผูตองหาช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ จะถือเปนการ
ดําเนินการท้ังหลายอื่นหรือไมน้ันพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132(1) ท่ีให
อํานาจพนักงานสอบสวน คือ 

1) ตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูนั้นยินยอม 
2) ตรวจตัวผูตองหา 
3) ตรวจส่ิงของหรือที่ทาง 
4) ทําภาพถาย แผนท่ี หรือภาพวาด 
5) จําลองหรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเทา 
6) บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางข้ึน 

                                                 
44  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 132 (1). 
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เม่ือพิจารณาอํานาจของพนักงานสอบสวนถือวาการทําภาพถาย แผนท่ี หรือภาพวาดของสถานที่เกิด
เหตุ พนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําได แตในปจจุบันการทําแผนที่เกิดเหตุ              จะมีลักษณะที่ใหผูตองหา
แสดงทาทางการกระทําความผิดประกอบการทําแผนที่ไปดวย ในที่น้ี            จึงตองพิจารณาหลักเกณฑทาง
กฎหมายตางทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
วาการท่ีนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบ                     คํารับสารภาพเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายหรือไม 
 2.3.1 ความเปนมา ความหมาย แนวคิดของการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 

การนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ หรือที่เรียกกันวา “การทําแผน” หรือ               “การทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพ” หรือ “แผนประทุษกรรม” ถือเปนหลักปฏิบัติของ              พนักงานสอบสวน ที่
เช่ือวามีความสําคัญและมีสวนชวยในการคนหาความจริงในข้ันตอน                 การสอบสวนเพื่อยืนยันวา 
ผูตองหาเปนผูกระทําผิด สําหรับความหมายของการนําผูตองหาชี้ที่ เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ เทาที่
ทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับการสอบสวนไมมีการกลาวถึงความหมายหรือคํานิยาม
เกี่ยวกับการนําช้ีที่เกิดเหตุไวแตอยางใดเชนกัน คงมีแตหลักปฏิบัติที่มีการกลาวถึงการนําช้ีที่เกิดเหตุไวในเรื่อง
หลักการถามปากคําและการทําแผนและถายรูปสถานที่เกิดเหตุ ที่มีการกลาวถึงการนําช้ีที่เกิดเหตุวา เม่ือผูตองหา
รับสารภาพใหพนักงานสอบสวนนําผูตองหาไปช้ีที่เกิดเหตุและทําแผนที่สังเขปฐานที่เกิดเหตุ และบันทึกการชี้
ฐานท่ีเกิดเหตุไวเปนหลักฐาน โดยใหผูตองหาลงลายมือช่ือรับรองไวในแผนที่สังเขปน้ัน45 และการทําแผนที่              
ที่เกิดเหตุประกอบสํานวนการสอบสวน พนักงานสอบสวนตองจัดใหผูกลาวหา ผูตองหา หรือพยานเปนผูนําชี้
สถานที่เกิดเหตุนั้น ลงลายมือช่ือรับรอง46 

สําหรับวิธีการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบ           คํารับ
สารภาพท่ีถือเปนประเพณีปฏิบัติมีดังน้ี 

1) จะตองกระทําภายหลังจากการช้ีตัวผูตองหา หามมิใหกระทกอนโดยเด็ดขาด          เพราะ
ผูตองหาจะอางไดวาเหตุที่ช้ีถูกตัวเพราะพยานหรือผูกลาวหาเห็นตัวแลว เม่ือไปชี้ที่เกิดเหตุ 

2) ขณะใหผูตองหานําช้ีที่เกิดเหตุตองกระทําตอหนาพยาน หากเปนไปไดควรใหประชาชนเปน
จํานวนมากมามุงดู หรือใหพอแม ญาติพ่ีนองผูตองหามารวมรูเห็น เพื่อเปนพยานปองกันผูตองหาวาถูกบังคับ ขู
เข็ญ หรอืหลอกลวง 

3) ในการนําช้ีท่ีเกิดเหตุ จะตองใหผูตองหาแสดงทาทางตามลําดับข้ันตอนต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุด 

                                                 
45  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 5 ขอ 247 (4). 
46  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 5 ขอ 265. 
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4) จะตองมีการถายภาพประกอบเปนหลักฐานไว ภาพที่ถายจะตองไมมีภาพของตํารวจถือปนคุมตัว
ผูตองหาอยูขางๆ ปลอยใหภาพแสดงออกถึงความเปนอิสระของผูตองหามากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ควรจะใหมีภาพ
คนมุงดูประกอบ 

5) จะตองมีการบันทึกการนําช้ีที่เกิดเหตุและในการบันทึกจะตองบันทึกตามลําดับข้ันตอนวา
ผูตองหาแสดงทาทางอยางไร หากเปนการช้ีหลายจุด แตอยูในบริเวณเดียวกันและ                 ช้ีในเวลาติดตอกันก็
ใหทําอยูในบันทึกเดียวกัน แตถาเปลี่ยนสถานท่ีช้ีจะตองทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอเปนแตละสถานที่ไป 

6) เม่ือทําบันทึกแลวตองใหพยานและผูตองหา กับผูบันทึกลงลายมือช่ือไว                      เปน
หลักฐานดวยทุกครั้ง 

7) จะตองมีการสอบสวนผูตองหาเพิ่มเติมใหปรากฏไวดวยวาไดนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพไวเม่ือใด ตอหนาใคร และการนําช้ีในวันนี้ไดกระทําดวยความสมัครใจ 

8) ภาพถายการนําช้ี จะตองนําติดสํานวนแลวบรรยายภาพใหชัดเจนพรอมกับ                   ให
ผูตองหาลงลายมือช่ือรับรองภาพน้ันๆ47 

สวนคดีใดจะตองนําผูตองหาช้ีที่เกิดเหตุหรือไมอยางไรน้ัน โดยทั่วๆ ไปแลว ควรที่จะนําช้ีเสียสวน
ใหญา เวนแตคดีเล็กๆ นอยๆ มีอัตราโทษไมสูง เชน คดีความผิดลหุโทษ หรือคดีท่ี           ไมมีมูลอันจะตองให
ผูตองหาช้ี เชน คดียาเสพติด หรือมียาเสพติดไวในครอบครอง48  

ปจจุบันเม่ือผูตองหาใหการรับสารภาพ พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผูตองหา               ไปนําช้ีที่
เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะที่ใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิด          ตามสถานท่ีเกิด
เหตุ โดยมีส่ือมวลชนเปนผูเสนอขาวอันมีลักษณะเปนการประจารณผูตองหา            มากเกินไป ผูเขียนมองวา
การนําผูตองหาช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะที่ใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิดของ
พนักงานสอบสวนเปนการนําเอาแผนประทุษกรรมท่ีพนักงานสอบสวนตองบันทึกรายละเอียดสงใหกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อเก็บรวบรวมวิธีการกระทําความผิดของผูตองหามาปฏิบัติในลักษณะท่ีเปนการ
เปดเผยตอสาธารณชน ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาในข้ันตอนการสอบสวนมีความแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาใน
ช้ันศาล คือ เพื่อประโยชนในทางรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ การดําเนินคดีอาญาใน
ช้ันสอบสวนของพนักงานสอบสวนตองกระทําดวยความเปนธรรมและไมจําเปนตองทําโดยเปดเผยแตอยางใด 
เพราะตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (2) อนุญาตใหไมตองเปดเผยขอมูลท่ี

                                                 
47  วีระ  วัฒนชัยนันท.  (ม.ป.ป.).  การสอบสวนภาคปฏิบัติ.  หนา 164-165. 
48  แหลงเดิม. 
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อาจทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาเกี่ยวกับการฟอง
คดี...49 ดังนั้นจึงตองศึกษาความหมายของแผนประทุษกรรมไปพรอมกันดวย 
 2.3.2  ความเปนมา ความหมาย แนวคิดของการทําแผนประทุษกรรม 

แผนประทุษกรรมจากหลักฐานที่คนไดพบวา ถูกนํามาใชในประเทศไทยครั้งแรก            เม่ือป พ.ศ. 
2472 โดยมีวัตถุประสงคเปนการรวบรวมวิธีการหรือแบบแผนตางๆ ในการกระทําความผิดของคนรายเก็บไว
เพ่ือทําการศึกษาคนควา เพื่อการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เปนสําคัญ 

กลาวไดวาแผนประทุษกรรม หมายถึง แบบอยางของการทุจริตหรือวิธีการกระทําความผิดของ
คนรายที่กระทําไปเพื่อทําลายส่ิงกีดกั้น หรือเพื่อใหเขาไปถึงที่เก็บทรัพย เชน                 การงัดแงะ เจาะ ไข ปน
ปาย ลวง สอยเทาน้ัน แตหมายถึงการกระทําทุกกรณีหรือพฤติการณทั้งหมดของคนราย นับต้ังแตแรกเริ่ม
ดําเนินการ อาจมีการใชกลอุบาย การพูดจาตางๆ การใชเครื่องมือหรืออาวุธ หรือวิธีการใดๆ ตลอดจนใชพรรค
พวกยานพาหนะเขาชวย จนกระทั่งการทุจริตน้ันสําเร็จผล50 ซ่ึงจะตองมีการกระทําทุกครังเมื่อมีการกระทํา
ความผิดอาญาเกิดข้ึนไมวาจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับตําหนิ
รูปพรรณของผูกระทําความผิด ตลอดจนแบบแผนวิธีการในการกระทําความผิด เพ่ือใหสามารถกําหนดแนวทาง
ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมแตละประเภทได โดยพนักงานสอบสวนเจาของคดีตองบันทึกแผน
ประทุษกรรม ประวัติ และตําหนิรูปพรรณของผูกระทําความผิดในแบบรายงานแผนประทุษกรรมและสงไปยัง
กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมหรือหนวยวิทยาการตํารวจสวนภูมิภาคเพื่อรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ51 

ดังนั้นกองทะเบียนประวัติอาชญากร จึงเปรียบเสมือนหองสมุดที่เก็บรวมรวมความรูเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดของผูรายเอาไวเพื่อทําการศึกษาเปนสําคัญ ซ่ึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการเก็บแผนประทุษ
กรรม หรือที่เรียกกันวาเปนดัชนีวิธีการกระทําความผิดก็เพื่อทําระบบการเก็บใหมีประสิทธิภาพดีพอที่จะใช
วิธีการทําผิดของผูรายคนหาได และไดรับประโยชนที่แทจริงมิใชคํานึงแตการท่ีจะรวบรวมเขาไวใหมากจนผล
ที่สุดไมอาจใชวิธีการเหลาน้ีพิสูจนตัวคนราย           ไดเลย52 ดังน้ันแผนประทุษกรรมของคนรายถือเปนสวน
หน่ึงของระบบการควบคุมคนราย โดยมีหลักอยู 2 ประการ คือ 

                                                 
49  สุรศักดิ์  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  (2541).  “ความโปรงใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามแนวทาง

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.”  บทบัณฑิตย,  54,  4. หนา 60. 
50  ทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตํารวจ.  (ม.ป.ป.). คูมือปฏิบัติงานแผนประทุษกรรม พ.ศ. 2525.          หนา 1.  (อาง

ถึงใน เสริมสกุล ขําวัฒนพันธ.  (2537).  ปญหาการคุมครองสิทธิของผูตองหา ศึกษาเฉพาะกรณี           การนําช้ีท่ีเกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพ.  หนา 82. 

51  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 14 บทที่ 11 ขอ 566. 
52  สํานักทะเบียนประวัติอาชญากร.  (2497).  คูมือสํานักงานทะเบียนประวัติอาชญากร.  หนา 30. 
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1) ใชวิธีการกระทําผิดของผูรายพิสูจนตัวของผูรายเองโดยไมตองการรูวาใครกระทําความผิดน้ันๆ 
กอนเลย 

2) ใชตําหนิรูปพรรณของผูรายพิสูจนตัวของผูรายเอง53 
สําหรับประเภทความผิดที่ตองจัดทําบันทึกแผนประทุษกรรมประวัติ และตําหนิรูปพรรณของผูกระทํา

ความผิดดังตอไปน้ีคือ 
1) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน 
2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
4) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายที่มีลักษณะอุกฉกรรจ หรืออันตรายสาหัส หรือเปนเรื่องที่สนใจ

ของประชาชน เวนความผิดที่กระทําโดยประมาท 
5) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เวนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย และความผิดฐานบุกรุก 
6) ความผิดอ่ืนๆ ซ่ึงเปนคดีสําเทือนขวัญหรือเปนท่ีสนใจของประชาชน54 
กลาวไดวา การบันทึกแผนประทุษกรรมอยูในขั้นตอนการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนมีอํานาจ

กระทําไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) ในรูปของบันทึกรายละเอียดที่ทําให
คดีแจมกระจางข้ึน แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาพนักงานสอบสวน                 จะมีอํานาจนําตัวผูตองขังไปแสดง
ทาทางการกระทําความผิดทุกข้ันตอนตอหนาสาธารณชน          เพราะหากพิจารณาจากประมวลระเบียบการ
ตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 ขอ 1 (ค) (5) กําหนดหามมิใหเปดเผยเหตุการณหรือเรื่องราว ซ่ึงถาหาก
เปดเผยตอประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคลอื่นจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําข้ึนอีก เชน แผนประทุษกรรม
ตางๆ ของคนราย วิธีที่แสดงถึงการฉอโกง การกระทําอัตวินิบากกรรม และวิธีการอันช่ัวรายอ่ืนๆ  
 2.3.3  ความแตกตางระหวางการทําแผนประกอบคํารับสารภาพและการทําแผนประทุษกรรม 

จากความหมายและวิธีปฏิบัติของการนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและบันทึกแผนประทุษ
กรรม ถือวาอยูในข้ันตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน แตการบันทึก                แผนประทุษกรรม 
พนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําไดเพราะกฎหมายใหอํานาจไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 132 (1) แตการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบ                        คํารับสารภาพของพนักงานสอบสวนเปน
วิธีปฏิบัติที่กฎหมายไมไดใหอํานาจไว ทําใหสงผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาโดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไดรับการ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์และ            ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามมาตรฐานระหวางประเทศอยางมาก สําหรับ
ความแตกตางระหวาง           การนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและแผนประทุษกรรม คือ การนําช้ีที่เกิด

                                                 
53  สํานักทะเบียนประวัติอาชญากร.  เลมเดิม.  หนา 21-22. 
54  ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี บทที่ 9 ขอ 265. 
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เหตุประกอบ          คํารับสารภาพเปนวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเพ่ือเปนการยืนยันการเปนผูกระทํา
ความผิด  โดยกฎหมายไมไดใหอํานาจในการกระทําแกพนักงานสอบสวน 

สวนแผนประทุษกรรมเปนการบันทึกวิธีการกระทําความผิดของผูตองหาโดย                     มี
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการศึกษาถึงวิธีการที่ใชในการกระทําความผิด ซ่ึงจะมีตัวหรือ            ไมปรากฏ
ตัวของผูตองหา หากปรากฏวาเปนการกระทําความผิดตาม ก-ฉ55 เกิดข้ึน เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวน
เจาของคดีตองรายงานแผนประทุษกรรมของคนรายไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือหนวยวิทยาการ
ตํารวจสวนภูมิภาค เพื่อเก็บรวบรวมไวทําการศึกษาและ                    หาตัวผูกระทําความผิด หรือยืนยันการเปน
ผูกระทําความผิดตอไป 

มีขอสังเกตวาการนําผูตองหาช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ี                    ให
ผูตองหาแสดงทาทางรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามสถานท่ีเกิดเหตุที่เห็น                  เปนประจํา
ตามหนาหนังสือพิมพ หรือโทรทัศนน้ัน เปนการกระทําท่ีเกินกรอบอํานาจของพนักงานสอบสวน โดยนําเอา
เรื่องการบันทึกแผนประทุษกรรมมาปฏิบัติในลักษณะที่เปดเผยมากเกินไปจนดูเหมือนเปนการประจานผูตองหา 
ที่สงผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาในการท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ โดยกอนท่ีจะมีคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําผิดจริง จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 

                                                 
55  ประมวลระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 18 บทที่ 11, ขอ 566 ความผิดเกิดข้ึนดังตอไปนี้ 
 -  ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน 
 -  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
 -  ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 -  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายท่ีมีลักษณะอุกฉกรรจ หรืออันตรายสาหัส หรือเปนเรื่องท่ีสนใจของประชาชน 

เวนความผิดที่กระทําโดยประมาท 
 -  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เวนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย และความผิดฐานบุกลุก 
 -  ความผิดอ่ืนๆ ซึ่งเปนคดีสําเทือนขวัญหรือเปนที่สนใจของประชาชน 
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จากท่ีกลาวมาในขางตนเปนแนวความคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพท่ีสําคัญและมีความเก่ียวของกับ                การวิเคราะหปญหาใน
การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ สําหรับสิทธิของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของไทย และ
ตางประเทศอันเปนมาตรการในทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกรณีดังกลาว ผูเขียนจะไดกลาวในบทตอไป DPU
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บทที่ 3 
สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 

ของประเทศไทยและตางประเทศ 
  
 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญตาม                      
หลักรัฐธรรมนูญนิยมและหลักนิติรัฐ ผูตองหาก็เปนบุคคลท่ีไดรับความคุมครองเชนเดียวกับบุคคล
ท่ัวไปในอันท่ีจะดํารงไวซ่ึงสิทธิและเสรีภาพประการตางๆ ดังท่ีปรากฏไวในรัฐธรรมนูญ                  
ตามหลักความเสมอภาค ดังนั้น การนําบุคคลท่ีเปนผูตองหาไปดําเนินการทําแผนประกอบ                   
คํารับสารภาพเจาหนาท่ีตํารวจก็ตองคํานึงถึงบทบัญญัติท้ังหลายตามรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิของ
ผูตองหาดวย 
 ในท่ีนี้ผูเขียนใครขอนําเสนอหลักเกณฑอันเกี่ยวกับสิทธิของผูตองหาในการทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพของประเทศไทยและตางประเทศโดยลําดับ ดังนี้ 
 
3.1  สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศไทย 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนหลักพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพที่ปรากฏอยูในหมวด 1
ในบทท่ัวไปแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันจะทําใหเรื่องดังกลาวสามารถ
นําไปใชไดกับทุกเรื่องในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวยังมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค ซ่ึงถือเปนหลักพื้นฐานของความยุติธรรมท่ีรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันไดใหการรับรองไววา ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด ยอมอยู
ในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน บุคคลหรือพลเมืองทุกคนของประเทศจะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายอยางเสมอและเทาเทียมกัน หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญยังมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ในการใชเปนเครื่องมือควบคุมมิใหรัฐใชอํานาจเกินขอบเขต หรือ เปนไปตาม
อําเภอใจ เพราะการใชอํานาจของรัฐจะเกี่ยวของกับประชาชน หากรัฐกระทําการอันสงผลหรือ           
ใหประโยชนแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง รัฐตองสามารถอธิบายเหตุผลของการใชอํานาจนั้นได                   
มิเชนนั้น อาจแสดงใหเห็นไดวา การใชอํานาจของรัฐดังกลาวเปนไปอยางมิชอบ ซ่ึงสามารถ
นํามาใชในการตรวจสอบการกระทําท้ังหลายของรัฐได ไมวาจะเปนการออกกฎหมายของ                   
ฝายนิติบัญญัติ การกระทําของฝายปกครอง รวมทั้งการวินิจฉัยคดีของศาล ดังนั้น อาจกลาวไดวา 
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การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การเคารพตอหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และหลัก                 
ความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือเปนกฎการณใหมท่ีจะสามารถ
นํามาใช เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีเปนผูตองหานอกจากนี้แลวรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้นยังใหความคุมครองและ
รับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคเอาไวดวย ซ่ึงในการทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพประเทศไทยตามสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันไมเพียงแตเปนเรื่องท่ีกระทบกระเทือนตอ          
สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาเทานั้น ยังเปนการปฏิบัติท่ีขัดตอหลักการขอสันนิษฐานในเร่ือง                  
ความบริสุทธิ์ของผูตองหาท่ีไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะพิสูจนวา เปนผูกระทํา
ผิดจริงโดยศาลอีกดวย จะเห็นไดวา ถึงแมผูตองหาจะไดใหการรับสารภาพและใหความยินยอม          
ในการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพแตความจริง การท่ีผูตองหาใหการรับสารภาพก็อาจ              
รับสารภาพดวยเหตุผลตางๆ มากมาย รวมท้ัง อาจกลับคําใหการเสียเม่ือใดก็ได และเม่ือผูตองหา
กลับคําใหการรับสารภาพเปนใหการปฏิเสธในช้ันศาลเสียแลว หากคดีนั้น ปราศจากเสียซ่ึง
ประจักษพยาน ผูรูเห็นเหตุการณหรือพยานหลักฐานสําคัญอ่ืนใด แมจะมีพยานหลักฐาน ภาพถาย 
แผนท่ีท่ีผูตองหาไดนํามาช้ีท่ีเกิดเหตุ หรือนําใหคนของกลาง พยานหลักฐานตางๆ เหลานี้ก็อาจ           
ไมมีน้ําหนัก ใหรับฟงพอท่ีจะพิจารณา พิพากษาลงโทษผูตองหา หรือจําเลยได ดังเชนตัวอยาง            
ในคําพิพากษาศาลฎีกา ดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2813-2814/2523 โจทกไมมีประจักษพยาน คงมีแตคํารับสารภาพ            
ช้ันสอบสวน และบันทึก ช้ีสถานท่ีเกิดเหตุ ประกอบคํารับสารภาพ อันเปนพยานประกอบ                
เพียงอยางเดียว เมื่อจําเลยใหการปฏิเสธในช้ันพิจารณาคดีก็ลงโทษจําเลยไมได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4592/2529 แมโจทกจะมีพนักงานสอบสวน 2 ปาก เบิกความ
ประกอบ บันทึกการจับกุม บันทึกการทําแผนประทุษกรรม บันทึกการยึดของกลางและคําใหการ
ของจําเลยท้ังสาม ในช้ันสอบสวนกับแสดงทาทางในขณะกระทําผิดและนําช้ีท่ีเกิดเหตุและจําเลย         
ท่ี 1 นําไปยึดอาวุธปน พรอมดวยปลอกกระสุนปนกับรับวา เปนอาวุธปนท่ีใชยิง ผูเสียหายก็ตาม  
แตเม่ือคําเบิกความของประจักษพยานโจทกและพยานคนอ่ืนๆ ฟงไมไดวา จําเลยท้ังสามกระทํา
ความผิดตามฟอง และในช้ันพิจารณาจําเลยท้ังสามใหการปฏิเสธโดยอางวาลงช่ือในเอกสารตางๆ 
โดยไมทราบขอความพยานโจทก จึงไมพอรับฟงลงโทษจําเลยได 
 3.1.1  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

ตามความที่กลาวในหัวขอที่ 3.1 และที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ถือไดวาบุคคลที่เปนผูตองหานั้นถือเปนบุคคลที่บริสุทธิ์จนกวาศาลจะมี            
คําพิพากษา ดังนั้นเจาพนักงานตํารวจจะปฏิบัติกับบุคคลท่ีเปนผูตองหาเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
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แตในทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้ง แตกระบวนการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง
จนกระท่ังมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด จําเปนตองใชเวลาในการควบคุมผูถูกกลาวหาไวกอน ซ่ึงอํานาจใน
การควบคุมผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดของพนักงานสอบสวนมีขอจํากัดเพียง 48 ช่ัวโมง        
และจะตองขออํานาจฝากขังยังเรือนจํา อยางไรก็ตามในขั้นตอนของตํารวจ อัยการ ศาล ผูตองหา           
มีสิทธิยื่นประกันตัวได สวนผูตองหาท่ีไมมีหลักทรัพยในการประกันตัว หรือ ผูมีอํานาจไมพิจารณา
อนุมัติ ก็จะถูกนําตัวไปคุมขังในเรือนจํา 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองหานั้นถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญ 
อีกประการหน่ึง เพราะผูตองหานั้นถือวาเปนมนุษยจึงไดรับการปฏิบัติจากเจาพนักงานตํารวจ            
อยางท่ีมนุษยปฏิบัติตอกันถึงแมวาบุคคลดังกลาวจะเปนบุคคลผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด            
ซ่ึงจะตองถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการโดยผลของกฎหมายเนื่องจากในปจจุบันสภาพ
ของการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศไทย เทาท่ีเปนอยู นั้นเห็นไดวาเปนการกระทํา
ท่ีผิดไปจากวัตถุประสงคของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ        
ในปจจุบันมีหลายกรณีท่ีเปนการทํารายซ่ึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลท่ีเปน
ผูตองหาตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและคุมครองอยู ซ่ึงหากพิจารณาตามเจตนารมณของกฎหมาย            
ท่ีใหอํานาจในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพแลวจะเห็นไดวา เจตนารมณของกฎหมาย คือ            
การใหเจาหนาท่ีตํารวจ ไดมีโอกาสศึกษาถึงกลวิธีข้ันตอนหรือแบบอยางในการกระทําความผิด
ตางๆ ของคนราย ลวงหนา เพื่อเปนแนวทาง ในการสืบสวน สอบสวนหาตัวคนรายไดโดยงายยิ่งข้ึน 
ไมใชใหผูตองหา แสดงกิริยาทาทางกระทําความผิด ประกอบคํา รับสารภาพ ซ่ึงเม่ือผูตองหาใหการ
รับสารภาพ หากประสงคจะจัด หาพยานหลักฐาน แสดงสถานท่ีเกิดเหตุ ประกอบ ก็อาจกระทําได 
โดยการถายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ หรือทําเปนแผนท่ี ประกอบกับภาพเขียนหรือภาพสเก็ตชก็ได             
ไมมีความจําเปนท่ีจะตองใหผูตองหา ไปแสดงกิริยาทาทาง กระทําความผิดใหใหแจงชัด ท้ังนี้เพราะ
กรณีดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของผูตองหา จนอาจเปนการ
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหาและหลักนิติรัฐ                       
ท่ีคุมครองกระบวนพิจารณาคดีอาญาท่ีใหสันนิษฐานวาผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์ได 
 3.1.2 สิทธิและเสรีภาพทางดานการสื่อสาร 

อาจกลาวไดวาสิทธิเปนเสมือนเกราะในการคุมกันประชาชนใหพนจากภัยคุกคามของ
กําลังอิทธิพลและอํานาจท่ีไมยุติธรรมและเปนเสมือนกุญแจใหประชาชนสามารถใชไขไปสู
ประโยชนดานตางๆ ได โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรับรองไว ซ่ึงมี
ขอบเขตครอบคลุมถึงผลประโยชนจากโอกาสและทางเลือกอันพึงมี พึงกระทํา และพึงได โดยท่ีส่ิงนั้น
ไมถูกโตแยงและขัดขวางโดยกฎหมาย องคกรรัฐเจาหนาท่ีรัฐ และคนอื่น ท้ังนี้โดยท่ีประชาชน             
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มีอิสระตามเสรีภาพในการใชสิทธินั้นไดตามเจตจํานงอิสระของตนเอง หรือตามความสามารถ              
ในการตกลงใจของตนเองไดดวย ไมอยูภายใตการบังคับโดยอิทธิพลอยางอ่ืนและผูตองหาก็เปน
บุคคลท่ีรัฐธรรมนูญคุมครองสิทธิ ซ่ึงนอกจากสิทธิเสรีภาพในความเปนมนุษยอันเปนสิทธิท่ีติดมา
กับตัวของประชาชนท้ังหลายต้ังแตเกิดมาเปนมนุษย ดังนั้น รัฐไมอาจปฏิเสธความเปนคน และ
ศักดิ์ศรีความเปนคนของประชาชนดวยการกระทําท่ีเปนการลวงล้ําเกิน คุกคามหรือละเมิดได เชน 
การไมถูกลงโทษดวยวิธีโหดราย ไรมนุษยธรรม การมีเสรีภาพในเคหสถานสวนตัว เสรีภาพการ
เดินทาง การนับถือศาสนา การส่ือสาร คมนาคม การแสดงความคิดเห็น การมีกรรมสิทธิ์                   
ในทรัพยสิน  และการเลือกถิ่นท่ีอยู เปนตน นอกจากนี้ผูตองหายังมีสิทธิและเสรีภาพทาง                      
ดานการส่ือสารในของประเทศไทยมีการบัญญัติรับรองสิทธิในการติดตอส่ือสารไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 วา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางที่
ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง              
การกระทําดวยประการอ่ืนใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน 
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคง           
ของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” นอกจากนี้สําหรับสิทธิ
และเสรีภาพทางดานการส่ือสารของผูตองหาภายหลังการจับกุมของตํารวจยังไดรับการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 “ผูถูกจับ
หรือผูตองหาซ่ึงถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูซ่ึงผูถูกจับ
หรือผูตองหาไววางใจทราบถึงการถูกจับและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรกและใหผูถูกจับ 
หรือผูตองหามีสิทธิดังตอไปนี้ดวย (1) พบและปรึกษาผูซ่ึงจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว            
(2) ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไวใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในช้ันสอบสวน (3) ไดรับการเยี่ยม
หรือติดตอกับญาติไดตามสมควร (4) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย                    
ใหพนักงานปกครองหรือตํารวจซ่ึงรับตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาท่ีแจงใหผูถูกจับหรือผูตองหานั้น
ทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิขางตน”  
 3.1.3  สิทธิและเสรีภาพทางดานสังคม 

บุคคลท่ีไดกระทําการอันมีลักษณะเขาขายวาเปนความผิด ตองถูกลงโทษตามกฎหมายนั้น
ยังมีความตองการท่ีจะแสวงหาสิทธิและเสรีภาพใหกับตัวเอง เพราะบุคคลดังกลาวอาจเปนผู
บริสุทธิ์ได ตราบใดท่ียังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด 

สิทธิเสรีภาพในทางสังคม เปนสิทธิของประชาชนหรือบุคคลในการไดรับประโยชน
อันรัฐเปนผูจัดหาให โดยเปนหนาท่ีของรัฐในการท่ีตองดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชน
โดยรวม ซ่ึงบางกรณีรัฐตองบังคับใหบุคคลตองกระทําหรืองดเวนกระทําการบางอยาง เพื่อการท่ีจะ
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ใชอํานาจในการบริหารรัฐกิจใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว ซ่ึงอาจมีการละเมิดตอสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในดานตางๆ แตก็เทาท่ีจําเปน เหตุนี้รัฐท่ีมีการปกครองภายใตกฎหมาย                 
ยอมจะตองมีความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐกับประชาชน ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย            
อันเปนรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบท           
ท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารประเทศ ในประเทศไทยไดพยายามพัฒนาแกไขบทบัญญัติของกฎหมาย 
ในเรื่องการรับรองคุมครองถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทางสังคมไวหลายประการ ดังจะ
เห็นไดจาก บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจากอดีตจนถึงปจจุบัน อยางกรณีของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน ไดมีการบัญญัติรับรองไว เชน สิทธิของบุคคลในการไดรับการศึกษา1 สิทธิในการไดรับ
บริการทางสาธารณสุข2 สิทธิในการไดรับการคุมครองจากรัฐ3 สิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษา
อบรมจากรัฐ4 สิทธิในการไดรับการชวยเหลือจากรัฐ5 สิทธิคนพิการหรือทุพพลภาพ6 สิทธิในการ
รับทราบขอมูลขาวสารหรือขาวสาธารณะ7 สิทธิทางการเมือง8 อันถือเปนสิทธิและเสรีภาพในทาง
สังคมท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองใหแกพลเมืองของประเทศไทย 

สําหรับบุคคลท่ีตกเปนผูตองหานั้นพบวาในเรื่องของสิทธิในการประกอบอาชีพของ
บุคคลท่ีเคยมีประวัติอยูในหนวยงานท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เรือนจํา หรือทัณฑสถาน หรือบุคคลท่ีเคยเปนผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ในสังคมไทยปจจุบัน 
หลังจากที่กระบวนการยุติธรรมส้ินสุดลง ไมวาดวยกรณีใด ยังประสบปญหาในเรื่องของการ
ยอมรับในสังคม เพราะเนื่องจากสังคมเขาใจและถือวาบุคคลดังกลาวนั้น เคยตกปนผูตองหา
โดยเฉพาะหากมีการนําไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแลว หรือกรณีเคยตกเปนผูตองขังหรือ
ตองโทษอยูในเรือนจํา ถือเปนผูท่ีเคยกระทําความผิดมากอน ดังนั้น จึงมีผลกระทบอยางมาก
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการเขาสมัครงานในหนวยงานตางๆ ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑ
ไวเปนบรรทัดฐานเกือบท้ังส้ิน โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ ท่ีไดกําหนดไวชัดเจน ในกรณีรับบุคคล
เขาทํางานวา “ตองไมเปนผูท่ีเคยเกี่ยวของกับการกระทําความผิดทางอาญา” ซ่ึงจะเห็นไดจาก

                                                 
1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 48. 
2  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 50. 
3  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 51. 
4  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 51 วรรค 3. 
5  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 52. 
6  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 53. 
7  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 55. 
8  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  มาตรา 71. 
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มาตรการดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลอยางกวางขวาง           
ทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาหลายประการ หรืออาจทําใหบุคคลดังกลาวนั้น กลับไปกระทํา
ความผิดอีกครั้ง เพราะเนื่องจากสังคมไมยอมรับท่ีจะใหตนเองสามารถประกอบอาชีพได                 
กรณีดังกลาวจึงถือเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสังคมหรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจําเปนตองหา
มาตรการในการแกไขปรับปรุง  เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุด                         
ท่ีมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตลอดท้ังการคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ              
หลักแหงความเสมอภาค  

3.1.4  สิทธิและเสรีภาพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนเรื่องท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรับรองไว โดยศักดิ์ศรี         

ความเปนมนุษย หมายถึง สภาพความเปนคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สถานภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง การท่ีผูใดไมไดรับหรือทําใหผูใดไมมีสิทธิและ
เสรีภาพท่ีพึงมีพึงได เชน การทําราย กักขัง ทรมาน การซ้ือขาย หรือการไมไดรับปจจัยที่จําเปน          
ข้ันพื้นฐานในชีวิต เชน การทํางาน อาหาร ท่ีอยูอาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม              
ถือวาเปนการทําลายสภาพความเปนคน หรือทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในสวนของ
รัฐธรรมนูญแหง  ราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .  2550 ได มีการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย                        
ในบทบัญญัติมาตราตางๆ ดังนี้ 

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง 
มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ               

เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือ

โดยวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความรับรอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอ่ืน ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฏหมาย และการตีความกฏหมายท้ังปวง 

มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตน             
ไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดี ของประชาชน 

บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยก บัญญัติแหง
กฏหมาย เฉพาะเพื่อใชสิทธิทางศาล หรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 

มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว จะกระทํามิได 
เวนแต โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แหงกฏหมายเฉพาะ เพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และ
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เทาท่ีจําเปน เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ แหงสิทธิเสรีภาพนั้นมิได กฎหมาย             
ตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีหนึ่ง หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เปนการเจาะจงท้ังตองระบุ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ท่ีใหอํานาจในการ                  
ตรากฎหมายน้ันดวย 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหนํามาใชบังคับกับกฎ หรือขอบังคับ ท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจ ตามบัญญัติแหงกฎหมาย ดวยอนุโลม 

อนึ่ง ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตามท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญนี้ เปนคุณคาท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ อันสืบเนื่องมาจาก ความเปนมนุษย และเปนคุณคาท่ีผูกพันอยู เฉพาะกับความเปน
มนุษยเทานั้น โดยไมข้ึนอยูกับ เง่ือนไขอ่ืนใดท้ังส้ิน เชน เช้ือชาติ ศาสนา คุณคาของมนุษยดังกลาวนี้ 
มีความมุงหมาย เพื่อใหมนุษยมีความอิสระ ในการท่ีจะพัฒนาบุคลิกภาพสวนตัว ของบุคคลน้ันๆ 
ภายใตความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนคุณคาท่ีมิอาจจะ             
ลวงละเมิดได 

3.1.5  สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ถือไดวาบุคคลท่ีเปนผูตองหานั้น

ถือเปนบุคคลที่บริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ดังนั้นเจาพนักงานตํารวจจะปฏิบัติกับบุคคล          
ท่ีเปนผูตองหาเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได แตในทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้ังแต
กระบวนการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงจนกระท่ังมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด จําเปนตองใชเวลา           
ในการควบคุมผูถูกกลาวหาไวกอน ซ่ึงอํานาจในการควบคุมผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดของ
พนักงานสอบสวนมีขอจํากัดเพียง 48 ช่ัวโมง และจะตองขออํานาจฝากขังยังเรือนจํา อยางไรก็ตาม
ในข้ันตอนของตํารวจ อัยการ ศาล ผูตองหามีสิทธิยื่นประกันตัวได สวนผูตองหาท่ีไมมีหลักทรัพย
ในการประกันตัว หรือ ผูมีอํานาจไมพิจารณาอนุมัติ ก็จะถูกนําตัวไปคุมขังในเรือนจํา 

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ถือไดวา               
มีความสําคัญตอผูตองหาอยางมาก เพราะเม่ือผูตองหาอยูในข้ันตอนการสอบสวนคดีอาญาช้ันเจา
พนักงาน หรือในระหวางการพิจารณาของศาลจะปฏิบัติตอผูตองหาเสมือนเปนผูกระทําความผิด
ไมได ซ่ึงมีลักษณะท่ีสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 11 (1) ซ่ึงบัญญัติวา 
บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาดวยความผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ 
จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปดเผย ณ ท่ีซ่ึงตนไดรับ
หลักประกันท้ังหมด ท่ีจําเปนในการตอสูคดี แตในทางปฏิบัติยังคงมีการละเมิดสิทธิของผูตองหา 
ในขอนี้เสมอ โดยเฉพาะในข้ันตอนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ท่ีมิไดคํานึงถึง
สิทธิขอนี้ของผูตองหาเทาท่ีควร ท้ังนี้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 
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บัญญัติวาใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน ท้ังปวงอยาพิพากษาลงโทษจนกวา         
จะแนใจวามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวา
จําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย ซ่ึงการพิสูจนจนส้ินสงสัย คือ
การแสดงใหศาลเห็นดวยพยานหลักฐานถึงการมีอยูของขอเท็จจริงโดยปราศจากความสงสัย             
เปนหลักการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา เม่ือมีความสงสัยตองยกประโยชนแหงความ
สงสัยใหจําเลย9 ซ่ึงเปนไปตามหลักนิติรัฐในกระบวนยุติธรรมทางอาญาท่ีวา ในคดีอาญา ผูกระทํา
ความผิดอยางแทจริง เทานั้นจึงจะมีความผิดและถูกลงโทษ และหากมีขอสงสัยวาจะกระทําความผิด
จริงหรือไมตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหแกจําเลย  

หลักการของสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ปรากฏเปนครั้งแรก                
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2492) โดยขณะประชุมยกรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2492) อยูนั้น สหประชาชาติอยูระหวางการจัดทําปฏิญญาสากลวาดวย 
สิทธิมนุษยชนและจัดทําแลวเสร็จจนประกาศใชเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 จึงไดมีการนํา
หลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมาบรรจุลงในหมวดท่ีวาดวยสิทธิเสรีภาพของ            
ปวงชนชาวไทย ทําใหอิทธิพลของแนวคิดเรื่องการสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหาใน
คดีอาญาตามท่ีกําหนดไวในปฏญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดสืบทอดกันตอมาในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยจนถึงทุกวันนี้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 39 นี้ ถือวามีความสําคัญตอผูตองหาอยางมาก เพราะเม่ือผูตองหาอยูในข้ันตอนการ
สอบสวนคดีอาญาช้ันเจาพนักงาน หรือในระหวางการพิจารณาของศาลจะปฏิบัติตอผูตองหา
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิไดและเม่ือการประชาทัณฑเปนวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งท่ีทําให                     
ผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาดูเสมือนเปนผูกระทําผิด ดังนั้นจึงถือไดวาผูถูกหาหรือผูตองหามีสิทธิ          
ท่ีจะไมถูกประชาทัณฑตามบทบัญญัติ มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

อาจกลาวไดวาไดวาสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ของผูตองหาไดรับ
ผลกระทบอยางมากจากวิธีปฏิบัติในการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ี
เปนการแสดงการกระทําความผิดตอสาธารณชน โดยมีส่ือมวลชนเปนผูเสนอขาวใหเกิดการ
พิจารณาโดยมติมหาชนวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดท้ังท่ียังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปน
ผูกระทําความผิด มีผูกลาววาเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีไดรับการมองขามหรือหลงลืมหรือ               
ใหความหมาย  ความสําคัญตอหลักการนี้นอยมาก 10 การนําผูตองหาไปทําแผนประกอบ                        

                                                 
9  คณิต  ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 149. 
10  อักขราทร  จุฬารัตน.  (2527).  “สิทธิของผูตองหาท่ีไดรับการมองขามหรือหลงลืม.”  วารสารนิติศาสตร, 

14,  2. หนา 87. 
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คํารับสารภาพในลักษณะที่ เปนการแสดงทาทางการกระทําความผิดตามท่ีสาธารณะ โดย                       
มีส่ือมวลชนเปนผูเสนอขาว เปนวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนท่ีกระทําไปเพื่อเพิ่มน้ําหนักใหกับ
คํารับสารภาพของผูตองหาโดยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวผูตองหาและการกระทําของผูตองหาใน
ลักษณะท่ีทําใหเห็นวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนดังกลาวไดรับ
การตอบรับจากส่ือมวลชนผูมีอิสระและมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขาวสารท่ีกอใหเกิดมติ
มหาชน และผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาในกรณีไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ เพราะ
ส่ือมวลชนถือเปนตัวกลางและมีอิสระในการเสนอขาวการนําผูตองหาชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพ โดยการท่ีพนักงานสอบสวนจัดใหมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพตอสาธารณชน           
ทําใหเกิดความคิดหรือมติมหาชนวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริง แมประเทศไทยจะมิไดมีการ
พิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนแตการเสนอขาวเชนนี้สงผลหลักการตามรัฐธรรมนูญท่ีใหหลักประกัน
สิทธิแกผูตองหาในกรณีไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ได ซ่ึงรวมไปถึงการกลับคืนสูสังคม
ของบุคคลผูตกเปนผูตองหาเชนกัน เชน กรณีของหมอมลูกปลาท่ีมีการเสนอขาวของส่ือมวลชน 
ครึกโครมวาเปนผูวางยาฆาทานชายกบ ถูกตราหนาวาเปนฆาตกร มีการนําผูตองหาไปช้ีท่ีเกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพในข้ันตอนตางๆ ท่ีเปนการกระทําความผิด โดยมีส่ือมวลชนและพนักงาน
สอบสวนใหขาวและรายงานขาวในลักษณะท่ียืนยันวาผูตองหาคือผูกระทําความผิดในข้ันตอนการ
สอบสวน แตตอมาศาลอุทธรณยกฟองโดยระบุวา ไมมีประจักษพยานยืนยันวาจําเลยกระทํา
ความผิด อีกท้ังการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพจําเลยกระทําตามท่ีพนักงานสอบสวนให
ทําทุกข้ันตอน11 

3.1.6  สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิต 
สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตถือเปนสิทธิอีกประการหนึ่งซ่ึงเปนหลักการสากล

ท่ีสําคัญอยางยิ่งสิทธิในชีวิตและรางกายของมนุษยถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีติดตัวของมนุษย               
มาต้ังแตตน ไมมีใครจะสามารถพรากสิทธิในชีวิตและรางกายไปจากตัวเราได ยกเวนแตโทษ
ประหารชีวิต ในสวนของสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย               
พ.ศ. 2550 มาตรา 32 บัญญัติวา 

“บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือ            
การลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษา
ของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
...” 

                                                 
11  ขาวสด.  (2548, 5 มีนาคม).  “ศาลอุทธรณยกฟอง ลูกปลาโฮพนคดีฆาทานกบ.”  ขาวสด.  หนา 1. 
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ขอความนี้สอดคลองกับในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ท่ีกลาวไวในขอ 5 วา 
“บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซ่ึงทารุณโหดรายไรมนุษยธรรม 
หรือหยามเกียรติมิได” อีกท้ังปฏิญญาสากลวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนไดพนจากการกระทํา
ทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย (Declaration on the Protection of all persons from Being Subjected to Torture and 
Other Cruel, Inhuman or degrading Treatment or Punishment 1975)12 โดยความหมายของการ
กระทําทรมานตามปฏิญญาฉบับนี้ หมายถึงการกระทําใดๆ ก็ตามท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวด หรือ
ทุกขทรมานอยางยิ่ง ไมวาดานรางกายหรือจิตใจ หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสําหรับการกระทําของผูนั้น 
หรือท่ีผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทํา อีกท้ังปฏิญญาฉบับนี้เห็นวาการกระทําใดๆ ก็ตามท่ีเปนการ
กระทําทรมานหรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณ โหดรายไรมนษยธรรมหรือ           
ลดศักดิ์สรีความเปนมนุษย ถือเปนความผิดท่ีกระทําตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และพึงถูกประณาม  

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 มุงจะคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล จากการทรมาน ทารุณกรรมหรือการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมเมื่อการประชาทัณฑผูตองหามีลักษณะเปนการลงโทษผูตองหา
ดวยวิธีท่ีไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เหมือนเปนการตัดสินการเปนผูตองหาจาก
มติของมหาชน มิใชกระบวนพิจารณาของศาล 

3.1.7  สิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐ 
สิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานประการหนึ่งท่ีนานาประเทศ

ใหความสําคัญในการคุมครองผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา สําหรับประเทศไทยมีการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 วา  

“บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ผูตองหาในคดีอาญามีสิทธิไดรับความ
คุมครอง และความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ...” และ มาตรา 81 วา 

“รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม... คุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ท้ังโดยเจาหนาท่ีของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน...” 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 และ มาตรา 81 
บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการคุมครองสิทธิของผูตองหาในคดีอาญา มิใหไดรับการลวงละเมิด ท้ังจาก
เจาหนาท่ีของรัฐเองและจากบุคคลอ่ืน และเม่ือการประชาทัณฑถือเปนการกระทําท่ีละเมิดสิทธิของ
ผูตองหาท่ีกฎหมายใหความคุมครองอยางชัดเจน ท้ังเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ีจะไดรับ
                                                 

12  อภิศักดิ์  ทองนพคุณ  และจุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2553).  “การประชาทัณฑกับการคุมครองผูตองหา
ในการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ.” วารสารกระบวนการยุติธรรม,  3,  2.  หนา 41. 
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การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ และสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิต ดังนั้นผูตองหาจึงมีสิทธิ
ท่ีจะไดรับการคุมครองจากรัฐในการที่จะไมถูกประชาทัณฑตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                
ในมาตราดังกลาว 
 
3.2  สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของตางประเทศ 

สําหรับสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของ
ตางประเทศท้ังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีไมมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนการเปดเผยและ 
ยืนยันการเปนผูกระทําความผิดในลักษณะเปนการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเหมือนประเทศไทย             
รวมไปถึงการใหขาวของเจาหนาท่ีของรัฐในตางประเทศต้ังอยูบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
และการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์เปนสําคัญ  

สําหรับมาตรการทางกฎหมายสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบ          
คํารับสารภาพของตางประเทศ สําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้จะนํามากลาวเฉพาะมาตรการ                     
ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของ
ตางประเทศในประเทศที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 3.2.1  สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ในการนําตัวบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา            
ไมวาจะเปนการจับกุม การคุมขังบุคคลไวในระหวางพิจารณาคดีนั้น ถือเปนการกระทําท่ีจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐจําเปนจะตองใชความระมัดระวังเปนสําคัญ ท้ังนี้ จะตองอาศัย            
หลักความเหมาะสม (Probable Cause) เปนหลักในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีสําคัญของเจาหนาท่ี กลาวคือ 
การท่ีเจาหนาท่ีจะขอใหศาลออกหมายคน หรือหมายจับไดนั้น จะตองเปนการกระทําท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติไวชัดเจน โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาในสวนของ 
Fourth Amendment วา การจะใชมาตรการบังคับเอากับตัวบุคคลหรือการกระทําท่ีมีผลกระทบ
กระเทือนตอเสรีภาพของบุคคล ไมวาจะเปนการคน การยึด และการจับ จะตองมีเหตุอันสมควร          
ในการออกหมาย หรือการใชมาตรการตางๆ กับตัวบุคคล ท้ังนี้ ผูท่ีมีอํานาจดังกลาว คือ ศาล               
แตเพียงผูเดียว อยางไรก็ดีเม่ือบุคคลใดไดกระทําการอันเขาขายเปนความผิด ก็จําเปนตองนําตัวเขาสู
กระบวนการยุติธรรมเพื่อคนหาความจริง ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดตระหนักถึงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ดวยเหตุท่ีวา ยังไมถือเปนผูกระทําความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด โดย
ไดวางแนวบรรทัดฐานในเรื่องการควบคุมตัวผูตองหาไววา เจาหนาท่ีของรัฐจะตองแจงสิทธิของ
ผูตองหาในการท่ีจะไดรับความยุติธรรมจากรัฐ สิทธิท่ีวานี้ไดแก สิทธิท่ีจะไมพูด สิทธิท่ีจะมีทนาย
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ตอสูคดี และคําพูดของผูตองหาในช้ันสอบสวนสามารถใชเปนพยานผูกมัดตนในช้ันศาล และ            
ถาเม่ือมีการจับกุมและควบคุมตัวผูตองหาไวที่คุมขังโดยไมมีการแจงสิทธิของผูตองหาดังกลาว 
ก็จะถือวากระบวนการยุติธรรมในช้ันสอบสวนน้ันมิชอบ 

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในสวนของ Fifth Amendment ก็ไดวางหลักประกัน          
ใน เรื่องการคุมครองสิทธิของบุคคลดังกลาว โดยเฉพาะกรณีมิใหมีการใชมาตรการใดๆ ท่ีเปนการ
บังคับหรือฝนใจใหผูตองหารับสารภาพ โดยถือเปนหลักประกันสิทธิผูตองหาท่ีสําคัญประการหน่ึง 
นอกจากนี้ยังมีสิทธิเกี่ยวกับการไดรบัความชวยเหลือทางกฎหมายของผูตองขังตามรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของผูตองขังอีกประการหนึ่ง แตท้ังนี้ สิทธิดังกลาวยอมมี
ขอบเขต เพราะการใชสิทธิของผูตองหาเชนวานั้นจะกระทบตอการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามิได นอกจากนี้แลวยังมีรัฐธรรมนูญในสวนของ Sixth Amendment ไดมีการเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีอาญาไววา จําเลยจะตองไดรับการพิจารณาคดีโดยเร็วและเปดเผย และถือเปนสวนหนึ่ง
ของหลักนิติธรรม หรือ Due Process ใน Fourteenth Amendment  

จากท่ีกลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญกับ
บุคคลท่ีเปนผูตองหาเปนอยางมาก โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน 
ซ่ึงสามารถเขาควบคุมผูตองหาไดจะตองเปนกรณีมีเหตุอันสมควรอยางยิ่งและตํารวจจะตอง              
แจงสิทธิตางๆ ใหผูตองหาทราบ ไดแก การแจงเหตุของการเขาจับกุม สิทธิท่ีจะไมใหการ                  
สิทธิในการมีทนาย สิทธิในการประกันตัว เปนตน เปนไปตามหลัก Miranda Rule  

ในกรณีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะไมมีกฎหมาย หรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด ใหมีการทํา แผนประกอบคํารับสารภาพ 
ในลักษณะใหผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุหรือใหแสดงลักษณะทาทางรายละเอียด ของการกระทํา
ความผิดอยางใด หากจะมีก็แตเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการช้ีตัวผูตองหา เพื่อใหพยานหลักฐานท่ี        
นาเช่ือวาผูตองหานั้นคือคนรายจริง และสวนใหญจะมองกันในแงมุมของปญหาวาการที่                    
เจาพนักงานตํารวจกําหนดใหผูตองหาหรือบุคคลใด สงลายพิมพนิ้วมือ ถายภาพ ใหเขียน ใหพูด         
ในการช้ีตัว ใหมาศาล ใหยืนแสดงตน ใหสมมติ การวางทาทาง ใหเดินหรือใหทํากิริยาเฉพาะอยางหนึ่ง
เปนส่ิงท่ีขัดตอหลักการ ท่ีจะไมถูกบังคับใหตองใหการเปนปฏิปกษตอตนเอง ในคดีอาญา                
(The Privilege against self-incrimination) ตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 
(Fifth Amendment) หรือไม ซ่ึงศาลสหรัฐ ปกติจะตัดสินวา การกําหนดใหผูตองหา กระทํากิริยา
ตางๆ ขางตน ไมเปนการขัดตอสิทธิ ของผูตองหา ที่จะไมใหการเปนปฏิปกษตอตนเอง แตอยางใด
เชน 
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1) คดี Holt V.U.S. 218 U.S. 245 (1910) ตัดสินวา ผูตองหาถูกบังคับใหแสดงแบบเส้ือได 
2) คดี Schmerber V. California U.S. 757 (1966) ตัดสินวาผูตองหาไมอาจยกขอตอสู 

เรื่องสิทธิ ท่ีจะไมใหเปนการปฏิปกษตอตนเองมาใชอางเพื่อมิใหแพทยตรวจตัวอยางเลือด                 
ตามคําส่ัง ของเจาพนักงานตํารวจ ในคดีท่ีถูกกลาวหาวาขับรถ ขณะเมาสุรา 

3) คดี United State V. Wade, 388 U.S. 218 (1967) ขอเท็จจริงในคดีนี้มีวา เม่ือวันท่ี  
21 กันยายน ค.ศ. 1964 มีคนราย เขาปลน The Federally Insured Bank ท่ีเมือง Eustace มลรัฐ Texas
โดยมีคนราย คนหนึ่ง ติดแถบเทปเล็กๆ ท่ีดานขางท้ังสองของใบหนาเดินเขามาในธนาคารแลวจองปน 
ไปท่ีแคชเชียรหญิงและรองผูจัดการธนาคารซ่ึงเปนเพียงสองคนสุดทายท่ียังอยูในธนาคารและ
บังคับใหคนท้ังสองเอาเงินใสปลอกหมอนให จากน้ันคนรายก็ขับรถหนีไปพรอมกับคนรายอ่ืน           
ท่ีคอยอยูในรถท่ีขโมยมา ซ่ึงจอดรถอยูนอกธนาคาร ตอมาวันท่ี 2 เมษายน 1965 Wade จําเลยในคดีนี้
ถูกจับกุมและเจาหนาท่ีตํารวจ F.B.I. ก็จัดให Wade ยืนอยูในแถวรวมกับคนรายอ่ืนๆ อีก 5 หรือ 6 คน 
เพื่อใหพนักงานธนาคารท้ังสองคนช้ีตัวคนรายทุกคนที่ยืนอยูในแถวนั้นตางติดแถบเทปเล็กๆ                
ท่ีดานขางท้ังสอง ของใบหนา เหมือนกับ คนรายท่ีเขาทําการปลนธนาคารและใหทุกคนพูดทํานอง
เดียวกัน “เอาเงินใสถุง” ซ่ึงเปนคําพูดท่ีอางวาคนรายท่ีเขาปลนพูด ปรากฏวาพนักงานธนาคาร            
ท้ังสองช้ีตัว Wade ซ่ึงยืนอยูในแถววาเปนคนรายผูทําการปลนธนาคาร คดีนี้ศาลช้ันตนพิพากษา
ลงโทษ Wade วากระทําผิดจริง ตามฟองและศาลอุทธรณก็วินิจฉัยวาการจัดให Wade ยืนอยูในแถว 
และกลาวคําพูดทํานองนั้นไมเปนการขัดตอบทบัญญัติธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 ท่ีวาบุคคลใด
จะถูกบังคับหรือใหการเปนปฏิปกษแกตนเองในคดีอาญาใดๆ ไมได เพราะการกระทําดังกลาว            
ไมเปนการละเมิดในการปองกันตนจากการกระทําอันเปนการฟองรองทางอาญาตอตนเอง กลาวคือ 
เอกสิทธิดังกลาวคุมครองเฉพาะการปองกันผูตองหาไมใหถูกบังคับใหตองใหการใดๆ อันจะ            
เปนการยืนยันใหร ายแกตนเองแตการบังคับใหผูตองหาแสดงตัวใหพยานดู เ พ่ือยืนยัน
พยานหลักฐาน ของฝายโจทกกอนการพิจารณาคดี ของศาลนั้นไมไดเกี่ยวของกับการบังคับให
ผูตองหามอบหลักฐานท่ีมีความสําคัญอันเปนคําใหการท่ีเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรแตอยางใด
เพราะเปนเพียงการบังคับใหผูตองหาแสดงรูปรางหนาตาดานรางกายของเขาเทานั้นและไมใช           
เปนการบังคับ ใหผูตองหาเปดเผยส่ิงท่ีตนไมอาจจะรูไดแตอยางใด13 

ในทํานองเดียวกันการบังคับใหผูตองหาพูดในระยะท่ีพยานสามารถไดยินถอยคําพูด 
เชนเดียวกับท่ีคนรายพูดขณะกระทําผิดก็ไมไดเปนการบังคับใหผูตองหากลาวขอความท่ีเปน

                                                 
13  วรวิทย  ฤทธิทิศ.  (2535).  “ขอพิจารณาเรื่องแผนประทุษกรรม.”  วารสารอัยการ, 15, 178. หนา 5-13. 
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หลักฐานทางเอกสารเพราะผูตองหาก็ตองพูดตามบุคลิกของตนเองอยูแลวและท้ังมิใชเปน คําใหการ 
รับสารภาพผิดแตอยางใด14 
 3.2.2  สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศญ่ีปุน 

การดําเนินคดีอาญาในช้ันตํารวจในประเทศญี่ปุนเปนไปตามประมวลกฎหมาย                  
วิธีพิจารณาความอาญา  ภาค  2 วาดวยการดําเนินคดี ช้ันตน  หมวด  1 การสอบสวน  ตั้งแต                  
มาตรา 189-246 บัญญัติเกี่ยวกับการสอบสวนของตํารวจสอบสวน (รวมทั้งเจาพนักงานธุรการ
อัยการ (Kensatsu jimukan) และอัยการ) ไว ดังนี้ คือ15  

เจาพนักงานตํารวจตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตํารวจสอบสวนตามท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีบัญญัติไวในกฎระเบียบของคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ
แหงชาติ หรือคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะจังหวัด ตํารวจสอบสวนตองทําการสอบสวน
ผูกระทําความผิดและพยานหลักฐานเม่ือมีความผิดอาญาเกิดข้ึน ซ่ึงตํารวจสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนความผิดทุกฐาน เวนแตความผิดซ่ึงจะฟองไดตอเม่ือมีการรองทุกข ซ่ึงผูเสียหายตอง            
รองทุกขเสียภายใน 6 เดือนนับแตรูตัวผูกระทําความผิด  

ตํารวจสอบสวนอาจเรียกผูตองหาใหมายังท่ีทําการของตนและทําการถามปากคํา              
แตผูตองหาอาจไมมาหรือเมื่อมาแลวจะกลับเสียเม่ือใดก็ได ในการถามปากคําผูตองหาตองไดรับ
การแจงวาไมจําตองใหการขัดตอความประสงคของตน คําใหการของผูตองหาใหบันทึกไวเปน         
ลายลักษณอักษรแลวใหผูตองหาอานหรืออานใหผูตองหาฟง หากผูตองหาเห็นวาคําใหการท่ีบันทึก
ไวถูกตองแลวใหลงช่ือและลงตราประทับ 

นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีกฎหมายเนนการใหอํานาจควบคุมตัวผูตองขัง
ของพนักงานสอบสวน  เพื่ อใหการควบคุมผูตองขัง เปนไปอย างมีประสิทธิภาพ  ท้ั งนี ้                           
มีหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของบุคคลดังตอไปนี้ 

1)  กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุน 
  การดําเนินคดีอาญาของญี่ปุนไดมีการบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิของประชาชน
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของประเทศญี่ปุน และรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1947            
ซ่ึงไดวางหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาไวหลายประการ          
ในหมวดท่ี 3 เรียกกันโดยท่ัวไปวา Japanese Bill of Rights หรือ กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุน              
สิทธิดังกลาวนี้ไดแก16 

                                                 
14  แหลงเดิม. 
15  ศิระ  บุญภินนท.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุน.  หนา 13. 
16  Tadashi  Moriyama.  (1990).  World Fact Book of Criminal Justice Systems: Japan.  
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  (1)  บุคคลจะไมสูญเสียชีวิตหรือเสรีภาพหรือถูกลงโทษทางอาญาใดๆ เวนแตจะเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  (2) บุคคลมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีโดยุติธรรม 
  (3) บุคคลจะไมถูกจับโดยปราศจากหมายจับซ่ึงออกโดยผูพิพากษาท่ีมีอํานาจ และ
หมายจับจะตองระบุความผิดของบุคคลซ่ึงถูกกลาวหา เวนแตบุคคลน้ันถูกจับไดในขณะกระทํา
ความผิด 
  (4) บุคคลจะตองไมถูกจับหรือคุมขังโดยปราศจากการแจงขอหาใหเขาทราบ หรือ
โดยปราศจากสิทธิในการพบทนายความในทันทีท่ีถูกคุมขังโดยไมมีเหตุผลอันควรและเหตุผล          
แหงการถูกคุมขัง จะตองเสนอตอศาลในทันทีโดยเปดเผยตอหนาผูถูกคุมขังและทนายความของเขา 
  (5) บุคคลมีสิทธิท่ีจะอยูอยางปลอดภัยภายในเคหะสถานของเขา เอกสารและส่ิงของ
ใดๆ ของเขาจะตองไมถูกคนหรือถูกยึด เวนแตจะมีหมายอาญาซ่ึงออกโดยมีเหตุอันสมควร และ
ระบุสถานที่และส่ิงของท่ีจะคนหรือยึด หรือตามท่ีไดบัญญัติยกเวนไวใน มาตรา 33 รวมท้ัง                
การคนหรือยึดและครั้งจะตองมีหมายอาญาซ่ึงออกโดยผูพิพากษาที่มีอํานาจ 
  (6) การทรมานหรือการลงโทษดวยความทารุณโหดรายจะกระทํามิได  
  (7) บุคคลจะไมถูกบังคับใหรับสารภาพ คํารับสารภาพโดยการบังคับ ทรมาน หรือ
ขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลังจากการถูกจับหรือคุมขังโดยการหนวงเหนี่ยวถวงเวลาใหลาชา            
มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษาลงโทษในกรณีท่ีมีขอพิสูจน
เพียงคํารับสารภาพของเขาเทานั้น 

จากหลักการใน Japanese Bill of Rights หรือ กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุนในขอท่ี (7) นี้
จะเห็นไดวาในประเทศญี่ปุนนี้บุคคลที่ตกเปนผูตองหาจะไมถูกบังคับใหรับสารภาพ คํารับสารภาพ
โดยการบังคับ ทรมาน หรือขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลังจากการถูกจับหรือคุมขังโดยการ
หนวงเหนี่ยวถวงเวลาใหลาชา มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษา
ลงโทษในกรณีท่ีมีขอพิสูจนเพียงคํารับสารภาพของเขาเทานั้น ซ่ึงเห็นไดชัดวาหลักการของ   
ประเทศญี่ปุนดังกลาวนี้เปนหลักประกันวาบุคคลท่ีตกเปนผูตองหาจะไมถูกบังคับใหทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพหากไมเต็มใจ ท้ังนี้ การบังคับ ทรมาน หรือขมขูใหทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพก็มิอาจทําไดเชนเดียวกัน 
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 3.2.3  สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศเยอรมนี 
สําหรับหลักเกณฑในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศ

เยอรมนีพบในหลักในการสอบคําใหการ ซ่ึงถือวาเปนภารกิจอีกประการหนึ่งของเจาพนักงาน
ตํารวจในช้ันสืบสวนสอบสวน ซ่ึงตามกฎหมายเยอรมัน บัญญัติไวในมาตรา 136a17  

มาตรา 136a บัญญัติไววา 
1)  การตัดสินใจและการกระทําตามเจตจํานงที่เปนอิสระของผูถูกกลาวหาไมอาจท่ีจะ

ถูกทําใหเสียไปดวยวิธีการกระทําโดยมิชอบตอกายและจิตใจ การทําใหเหนื่อยออน การทําราย
รางกาย การจายยา การทรมาน การหลอกลวง หรือการสะกดจิต มาตรการบังคับจะถูกนํามาใชได
เทาท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอนุญาตใหทําได การขมขูวาจะใชมาตรการบังคับใดๆ                    
ท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดอนุญาตใหทําได และการใหคําม่ันสัญญาวาจะใหประโยชน
ใดๆ ท่ีไมไดกําหนดไวในกฎหมายเปนส่ิงท่ีตองหาม 

2)  มาตรการใดๆ ท่ีทําใหความสามารถในการระลึกรูหรือความสามารถในการรับรู
ขอเท็จจริงของผูถูกกลาวหาตองเสียไป ไมอาจทําได 

3)  ขอหามตามท่ีกําหนดไวใน  (1) และ  (2) โดยไมคํานึงถึงความยินยอมของ                       
ผูถูกกลาวหา คําใหการใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิดขอหามดังกลาวขางตนไมอาจรับฟงได แมวา             
ผูถูกกลาวหาจะใหความยินยอมใหรับฟงไดก็ตาม 

สําหรับวิธีของการสอบปากคําท่ีตองหามตาม มาตรา 136a เพราะวาผูถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดเปนประธานในคดี ดวยเหตุนี้การตัดสินใจและการกระทําตามเจตจํานงท่ีเปนอิสระ
ของผูถูกกลาวหาในฐานะท่ีเปนพยานหลักฐานชนิดหนึ่งจะตองไมไดรับการกระทบกระเทือน ซ่ึงมี
เหตุผลมาจากหลักของการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม อันเปนหลักนิติรัฐหลักหนึ่ง รวมถึงขอบัญญัติ          
ท่ีตองเคารพตอศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย หลักดังกลาวไดรับการบัญญัติไวใน มาตรา 136a              
ซ่ึงไดระบุรูปแบบของการสอบคําใหการท่ีตองหามไวดังมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) การสอบคําใหการทุกๆ รูปแบบท่ีมีผลตอสภาพทางรางกาย เปนตนวา การทํามิชอบ
ตอกายและจิตใจ การทําใหเหนื่อยออน การทํารายรางกาย การจายยา กลาวคือการนําสารใดๆ              
เขาไปในรางกายไมวาจะในรูปของยาเม็ด ยาฉีด ศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐ (BGH)18 เคยตัดสินวา
การใหบุหรี่จะถือวาเปนการตองหามหรือไมข้ึนอยูกับความรุนแรงของการกระทําความผิดท่ี               
ถูกกลาวหาและการติดบุหรี่ของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด  

                                                 
17  สุรสิทธ์ิ  แสงวิโรจนพัฒน.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี.  หนา 13-15. 
18  เทียบกับของประเทศไทยแลวก็คือศาลฎีกาน่ันเอง. 
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2) การสอบคําใหการในทุกๆ  รูปแบบท่ีมีผลโดยตรงตอสภาพจิตใจ เปนตนวา                
การหลอกลวง การสะกดจิต การขมขู การใหคําม่ันสัญญาวาจะไดรับประโยชนใดๆ ท่ีไมไดมีการ
ระบุไวในกฎหมาย การทรมาน 

3) การบังคับใดๆ ท่ีเปนการขัดตอระเบียบของกระบวนพิจารณาคดี 
4) มาตรการใดๆ ท่ีเปนผลใหเปนการทําใหเกิดความเสียหายแกความสามารถในการระลึกรู 

(Das Erinnerungsvermögen) และความสามารถในการรับรูขอเท็จจริง (Die Einsichtsfähigkeit) 
หลักประกันของขอหามดังกลาวก็คือ การสอบคําใหการท่ีเปนการตองหามนั้นไม

อาจนําคําใหการของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดมาใชได กลาวคือรับฟงไมได (ตามมาตรา 136a 
วรรคสามประโยคที่สอง)  

เพราะวา มาตรา 136a ถือวาเปนสวนหนึ่งของ มาตรา 1 กฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมัน 
ดวยเหตุนี้ แมวาผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดจะใหความยินยอมตอรูปแบบของการสอบคําใหการ
ท่ีตองหาม ความยินยอมดังกลาวก็ไมมีผลใชบังคับ (มาตรา 136a (3)) และขอหามตาม มาตรา 136a 
ใชในช้ันกระบวนพิจารณาคดีท้ังหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสอบคําใหการผูถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดโดยพนักงานอัยการและตํารวจ (มาตรา 163a (3) (4)) รวมตลอดถึงการคนหาขอเท็จจริง
โดยพยานผูเช่ียวชาญ  

5) ตัวอยางของรูปแบบของการสอบคําใหการท่ีตองหามตามท่ีระบุไวใน มาตรา 136a 
เปนเพียงตัวอยาง หลักจึงอยูท่ีวาวิธีการสอบคําใหการใดๆ ก็ตามท่ีทําใหเสรีภาพที่จะใหการ              
ตองถูกทําใหเสียหายแลวเปนส่ิงท่ีตองหามท้ังส้ิน เชน การใชเครื่องจับเท็จก็ถือวาเปนส่ิงท่ีตองหาม 
(BGHSt 5, 332)  

6) อยางไรเปนการสอบคําใหการท่ีทําใหผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดเหนื่อยลา            
ซ่ึงตองหามนั้นยังเปนท่ีถกเถียงกันอยู หลักอยู ท่ีวา ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดในทาง                
ความเปนจริงแลวไดเหนื่อยลาเสียจนกระท่ังจะเปนการทําใหเสียหายตอเสรีภาพในการตัดสินใจ
หรือไม ซ่ึงในกรณีดังกลาวก็ไมจําเปนท่ีสภาวการณดังกลาวจะเกิดข้ึนโดยจงใจ (Absichtlich) หรือ
วาเปนไปตามธรรมชาติของการสอบคําใหการ  ศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐ (BGHSt 13, 60)                   
เคยตัดสินวา ถือวาเปนการตองหามตาม มาตรา 136a หากผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดกอนจะ 
ใหการรับสารภาพไมไดนอนมาเปนเวลา 30 ช่ัวโมง แตถาจําเลยมีโอกาสท่ีจะนอนแตนอนไมหลับ
เองไมเขามาตรา 136a  

7) การกระทํามิชอบตอกายและจิตใจ หมายถึงการทรมานท่ีมีผลตอสภาพรางกายและ
สภาพจิตใจ ศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐ (BGHSt 15, 187) เคยตัดสินวาเปนการกระทําท่ีมิชอบตอกาย
และจิตใจในกรณีท่ี พอท่ีตองสงสัยวาฆาลูกตัวเองหลังจากท่ีถูกขมขูหลายครั้งแลวก็ไดมีการนําตัว 
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ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดดังกลาวไปท่ีศพของลูกและในท่ีนั้นเองผูถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดไดปลอยโฮและใหการรับสารภาพ  

8) ตามความเห็นฝายขางมากเห็นวา การหลอกลวงจะตองตีความโดยแคบ เพียงแค         
การใชลูกเลน ถือวาทําไดโดยชอบแตการท่ีโกหกโดยต้ังใจน้ันไมอาจทําได เชน การท่ีเจาพนักงาน
ตํารวจ หรือพนักงานอัยการเพื่อท่ีจะใหผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดใหการรับสารภาพนั้น                
ไดหลอกวามีพยานหลักฐานท่ีจะเอาผิดกับผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดไดซ่ึงไมเปนความจริง  

9) วิธีการท่ีใชในการขมขูตองเปนมาตรการท่ีขัดตอระเบียบของกระบวนพิจารณาคดี 
ดวยเหตุนี้การขมขูวาจะใชมาตรการของการจับช่ัวคราวท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย กรณีท่ี                
เปนความผิดซ่ึงหนาจึงกระทําไดโดยชอบ  

10) วิธีการสอบคําใหการท่ีตองหามตาม มาตรา 136a ใชบังคับเฉพาะแตเจาหนาท่ี        
ของรัฐแตไมรวมถึงเอกชนท่ีไมไดรับมอบหมายจากรัฐ เชน นักสืบท่ีผูเสียหายจางไปใชกําลังบังคับ
ใหจําเลยรับสารภาพผิด เวนแตจะเปนกรณีท่ีขัดตอสิทธิแหงความเปนมนุษย จึงตองหามไมใหรับฟง 
เชน ไดคํารับสารภาพของจําเลยมาจากการทรมาน 

นอกจากนี้ในการคุมครองสิทธิของหาของเยอรมนี ก็อาศัยพื้นฐานเดียวกับกฎหมาย                
ท่ีประกันสิทธิของผูตองหาของประเทศอ่ืน กลาวคือ ตราบใดท่ีผูตองหายังมิไดรับการตัดสินวา          
เปนผูกระทําความผิด ใหถือวาเปนผูนั้นเปนผูบริสุทธิ์ จะปฏิบัติตอเขาเย่ียงผูกระทําความผิดไมได                
ซ่ึงหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิของผูตองหาไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐของ
เยอรมนี Grundgesetz Basic Law/GG) ซ่ึงมาตรากําหนดหลักพื้นฐานในเรื่องสิทธิของบุคคล
ดังตอไปนี้ 

Common Rights of Liberty (Allgemeines Freiheistrecht) ซ่ึงกลาวถึงสิทธิสวนบุคคล
ใน Article 2 GG ไดวางหลักไววา 

1)  บุคคลทุกคนสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดอยางเต็มท่ี ตราบใดท่ีไมไปรบกวนสิทธิ 
ของผูอ่ืนหรือขัดตอรัฐธรรมนูญหรือศีลธรรมอันดี 

2)  บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีความเปนสิทธิเชนวานั้นจะไดรับ
การกระทบกระเทือนไมได เวนแตจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนการเฉพาะ 

จากบทบัญญัติดังกลาวเปนการบัญญัติถึงการปกปองคุมครองสิทธิสวนบุคคล เพื่อมิให
ถูกบุคคลอ่ืนกระทําการอันเปนการกระทบกระเทือนสิทธิดังกลาว และอาจรวมทั้งการปกปองจาก
การกระทําท่ีไมถูกตองและเปนธรรมของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ไมวาจะเปนศาล อัยการ 
หรือพนักงานสอบสวน นอกจากนี้ยังไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคใน Article 3 GG 
วา บุคคลทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ รัฐจะตองบังคับใชกฎหมาย             
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แกพลเมืองเยอรมันทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยจะเลือกปฏิบัติตอบุคคลใด หรือทําใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเสียเปรียบในทางกฎหมายไมได ซ่ึงเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึงรัฐของประเทศเยอรมันมี
หนาท่ีตองจัดสรรใหคนเยอรมันทุกคนไดรับสิทธิท่ีกฎหมายรับรองคุมครองเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน
สิทธิการนับถือศาสนา สิทธิในการประกอบอาชีพ กรณีดังกลาวไดใหการคุมครองตลอดจนบุคคลท่ี
เปนผูตองขัง หรือนักโทษ ท่ีจะตองไดรับสิทธิดังกลาวเชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญขอนี้จะนําไปสูการกําหนดกฎเกณฑใหผูตองหา ผูตองขัง หรือนักโทษ ไดรับสิทธิใน
ทุกเรื่องดังกลาวมาแลวขางตนไมแตกตางจากบุคคลท่ีมิไดอยูในท่ีคุมขังหรือเรือนจําของรัฐแตอยางใด 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา กฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมัน (Basic Law) 
ไดใหความสําคัญในเรื่องของการคุมครองสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียด
จากบทบัญญัติดังกลาวไดดังนี้ 

1) เม่ือไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด หรือมิไดกระทําความผิด ไมตองรับโทษ 
ผูตองหาท่ียังมิไดถูกตัดสินวากระทําความผิด ก็ไมสามารถไดรับการลงโทษเสมือนผูกระทําผิดแลวได 

2) รัฐธรรมนูญเยอรมันเนนความเสมอภาคของชาวเยอรมันทุกคน ฉะนั้น ทุกคนไมวา
จะเปนบุคคลธรรมดา ผูตองหา และผูกระทําความผิด ยอมไดรับสิทธิข้ันพื้นฐาน อันไดแก สิทธิ           
ในการมีชีวิต สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล รวมถึงการไดรับคําแนะนําทางกฎหมาย
และไดรับการปฏิบัติจากเจาหนาท่ีของรัฐอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

3) สิทธิข้ันพื้นฐานจะไดรับการกระทบกระเทือนอยางใดๆ ไมได เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ กลาวคือ กฎหมายที่บัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐในการใชมาตรการ
อันเปนการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมวาจะเปนเรื่องใดๆ หรือการปฏิบัติท่ีเปนการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย อันไดแก นักโทษในเรือนจํา ผูตองขังระหวางพิจารณา เหลานี้
จะตองเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญัติไวเทานั้น 

กลาวโดยสรุป ในการใชมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูตองหาในประเทศเยอรมนี          
ไดมีการบัญญัติหลักกฎหมายไวอยางชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของเยอรมัน โดยมีจุดเดนท่ีกระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีท่ีเปนการกลั่นกรอง
อยางรอบครอบ เริ่มต้ังแตข้ันตอนการนําตัวผูตองหาเขาสูกระบวนการคุมขัง ซ่ึงจะเนนไปที่อํานาจ
การสอบสวนอํานาจการสอบสวนของอัยการและของศาลสอบสวนเปนหลัก การสอบสวน
คดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการจะตองเปนไปดวยความถูกตอง และรอบครอบ
อยางยิ่ง เพื่อแสวงหาความจริงและเปนการยืนยันวาผูนั้นไดกระทําความผิดจริง ประกอบกับการ
เนนการไมควบคุมตัวผูตองหาท่ีกระทําความผิดอาญาเล็กนอย หรือความผิดท่ีสามารถพิจารณา
เปลี่ยนแปลงการลงโทษเปนการปรับรายวันแทนการจําคุก (Day - Fine) ได จากกรณีดังกลาว              
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ในประเทศเยอรมันจึงเปนประเทศที่ไมคอยพบการกอปญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิของบุคคล 
ตลอดท้ังผูตองหา หรือผูตองขังระหวางพิจารณาคดีอีกตอไป 
 3.2.4  สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศฝร่ังเศส 

ประเทศฝรั่งเศส เปนประเทศท่ีใชระบบการดําเนินคดีอาญาแบบไตสวน และถือวาเปน
ประเทศที่ใหความสําคัญตอการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกประเทศหนึ่ง 
โดยจะเห็นไดจากการมีกฎหมายออกมาบังคับใชท่ีชัดเจน ไมวาจะเปนกรณีการสอบสวนของ             
ช้ันพนักงานสอบสวนหรืออัยการ และการพิจารณาคดีในช้ันผูพิพากษาหรือศาล ซ่ึงเนนความสําคัญ
ของการสอบสวนรวมกันระหวางตํารวจ อัยการ และศาล กฎหมายของฝรั่งเศสเนนความสําคัญ           
ในเรื่องการใชอํานาจควบคุมผูตองขังระหวางพิจารณาคดีท่ีเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และ
รวดเร็วในการดําเนินคดีอาญา โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิของบุคคลดังกลาวใหมากท่ีสุด             
การรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขังระหวางพิจารณาของประเทศฝรั่งเศส               
สามารถแยกพิจารณาได 2 ข้ันตอน คือ 
  3.2.4.1 สิทธิของผูตองหาในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นของพนักงานสอบสวน 

การคุมครองสิทธิของผูตองหาในกรณีดังกลาวนี้  เปนข้ันตอนกอนการ                 
ฟองคดีอาญา ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเริ่มตนในการสืบสวนหาขอเท็จจริง และตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝร่ังเศส จะใหอํานาจหนาท่ีดังกลาว เปนของท้ัง 3 องคกร ไดแก 
ตํารวจสอบสวน พนักงานอัยการและผูพิพากษาสอบสวน ซ่ึงกรณีดังกลาวสามารถแบงข้ันตอนการ
สอบสวนคดีอาญาออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

1)  การสอบสวนเบ้ืองตน (Enquete preliminaire) เปนหนาท่ีของตํารวจสอบสวน 
ซ่ึงจะทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใหทราบวา มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือไม ซ่ึง          
ในการสอบสวนหาขอเท็จจริงของพนักงานตํารวจจะมีหลักท่ีสําคัญ คือ ตองไมเปนลักษณะของ 
การบังคับใหผูตองหาหรือผูถูกสอบสวนใหการ ท้ังนี้ ใหยึดหลักของความสมัครใจในการให          
ความรวมมือของผูตองหาอยางแทจริง ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวา ประสิทธิภาพในการแสวงหา
ขอเท็จจริงในกระบวนการของชั้นพนักงานสอบสวนข้ึนอยูกับการสอบสวนของพนักงานตํารวจ
เปนสําคัญ ซ่ึงโดยท่ัวไปในการสอบสวนเบ้ืองตนของพนักงานตํารวจ ไดแก การถามปากคําบุคคล 
การคนเคหะสถานหรือการยึดของกลาง และการควบคุมตัว และในสวนของการควบคุมตัวดังกลาว
นี้ ถือเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือผูตองหา ดังนั้น ในประเทศ
ฝรั่งเศสจึงใหอํานาจพนักงานตํารวจสามารถกระทําไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้ 
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 (1)  เพื่อทําการสอบสวนเบ้ืองตน และกระทําไดเทาท่ีจําเปนแกการสอบสวน
เทานั้น 

 (2)  เพื่อสอบสวนความผิดซ่ึงหนา 
 (3)  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบบุคคล หรือผูตองหาท่ีใหการปฏิเสธ            

การสอบสวน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาว เคยกระทําความผิดมากอน หรือพยายามจะ
กระทําความผิด หรือตระเตรียมการท่ีจะกระทําผิด หรือเปนผูตองหมายศาล 

 ท้ังนี้ ในการควบคุมตัวผูตองหา พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการควบคุม
ตัวบุคคลไดไวไมเกิน 24 ช่ัวโมง โดยประเทศฝรั่งเศสมีกฎเกณฑแหงกฎหมายที่ใชคุมครอง              
สิทธิเสรีภาพของผูตองหาในคดีอาญา ดังปรากฎใน ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันท่ี         
26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 แหงสหพันธรัฐฝรั่งเศส19 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ขอ 7 บุคคลใดจะถูกกลาวหา จับกุม หรือคุมขังไดก็แตกรณีท่ีมีการระบุไวใน
รัฐบัญญัติ และตามรูปแบบท่ีรัฐบัญญัติกําหนดไวเทานั้น ใครก็ตามท่ีบังอาจเรียกรองถายทอด 
บังคับการ หรือทําใหมีการบังคับการตามคําส่ังตามอําเภอใจตองไดรับการลงโทษ แตพลเมือง           
ทุกคนซ่ึงไดรับการเรียกหรือเกณฑตามบทบัญญัติรัฐบัญญัติตองปฏิบัติตามทันที หากขัดขืนยอม
ตองรับผิด 

 ขอ 8 รัฐบัญญัติจะกําหนดโทษทางอาญาไดก็แตเฉพาะเทาท่ีจําเปนอยางยิ่งโดย          
ชัดแจง เทานั้น และบุคคลจะลงโทษทางอาญาไดก็แตโดยบทบัญญัติของรัฐบัญญัติท่ีไดตราข้ึน และ
ประกาศใชกอนการกระทําความผิดนั้น และมีการนํารัฐบัญญัตินั้นมาใชบังคับโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้น 

 ขอ 9 ไดวางหลักเกี่ยวกับการจับกุม หรือใชกําลังควบคุมตัวบุคคล จะตอง
ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะไดมีการประกาศความผิด และจะใชกําลังจับกุมหรือ
ควบคุมตัวบุคคลน้ันโดยท่ีเขายังไมมีความผิดไมได เพราะฉะน้ัน เม่ือบุคคลหรือผูตองหาดังกลาว           
ยังไมไดรับการแจงขอหาหรือฐานความผิด เจาหนาที่ของรัฐโดยหลักทั่วไปแลวไมสามารถจะ
ควบคุมตัวผูตองหาได และตองปลอยตัวไป ดังนั้น การใชกําลังโดยไมจําเปนเพื่อใหไดตัวบุคคลนั้น
มาเปนการตองหามตามท่ีกําหนดในรัฐบัญญัติ 

 ในช้ันของการดําเนินคดีช้ันตน (Preliminary Article) บุคคลจะตองไดรับการ
ปฏิบัติและไดรับการสันนิษฐานในฐานะท่ีเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดรับการประกาศวามีความผิด
และการจะใชกําลังใดๆ เพื่อควบคุมผูตองหาจะตองกระทําโดยเหตุและเวลาที่เหมาะสม และ              
                                                 

19  นันทวัฒน  บรมานันท.  (ม.ป.ป.).  คําแปลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 1958. หนา 145. 
อางถึงใน จิรวุฒิ  ลิปพันธ และธานี  วรภัทร.  (2548).  สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณา.  หนา 56. 
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ตองกระทําโดยหนวยงานท่ีไดรับการบัญญัติตามกฎหมาย และตองไมเปนการละเมิดศักดิ์ศรี           
ความเปนมนุษย20 

2)  การสอบสวนในชั้นพนักงานอัยการ กรณีดังกลาว เม่ือไดผลการสอบสวน
เบ้ืองตนจากพนักงานสอบสวนแลว จะสงใหพนักงานอัยการเพ่ือดําเนินการพิจารณาตอไป และ 
หากเห็นวาคดีมีมูล และมีพยานหลักฐานเพียงพอ ก็จะดําเนินการสงฟองตอศาลเพ่ือพิจารณาคดี
ตอไป หรือหากตรวจสอบสํานวนการสอบสวนแลวเห็นวา สํานวนไมถูกตอง และคดีไมมี                   
มูลความผิดทางอาญา อัยการอาจส่ังระงับคดีได ถือเปนการกลั่นกรองการสอบสวนอีกช้ันหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลหรือผูตองหาท่ีดีอีกกรณีหนึ่ง 

 จะเห็นไดวาในประเทศฝรั่งเศส เจาหนาท่ีตํารวจจะปฏิบัติหนาท่ีภายใต
อํานาจบังคับบัญชาของพนักงานอัยการเขต ซ่ึงพนักงานอัยการจะเปนผูฟองคดีอาญา รวมทั้ง
คดีอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีแพง ดวยเหตุนี้ จึงถือโดยปริยายวากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฝรั่งเศสกําหนดใหอัยการและตํารวจเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจการสอบสวนคดีอาญารวมกัน และ
เม่ือไดตัวผูกระทําความผิดแลว กฎหมายก็กําหนดใหศาลซ่ึงมีอํานาจพิจารณาท้ังคดีแพงและ
คดีอาญา กระทําการไตสวนผูกระทํา ท่ีเรียกวา ระบบศาล เปนตน 

3)  การสอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวน เปนการสอบสวนหาขอเท็จจริง โดย             
ผูพิพากษาสอบสวน ซ่ึงเปนกรณีท่ีผูกระทําความผิดรับสารภาพและเปนเรื่องการสอบสวนท่ีมี           
ความยุงยาก อัยการอาจสงเรื่องใหผูพิพากษาสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไป ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้
แตกตางจากกระบวนการสอบสวนของประเทศไทย เพราะเนื่องจากข้ันตอนดังกลาว จะใหอํานาจ
เฉพาะพนักงานสอบสวนเพียงผู เดียวเปนผูดําเนินการ  ดังนั้น อาจทําใหการหาขอเท็จจริง                   
เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และอาจสงผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของผูตองหาได หากเจาพนักงานสอบสวนกระทําการโดยใชดุลยพินิจ หรือกระทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย เปนตน 

อนึ่ง ในการสืบสวนสอบสวนในประเทศฝรั่งเศสนั้น ตํารวจจะเริ่มการสืบสวน
สอบสวนเพ่ือนําไปสูการคนพบพยานหลักฐานโดยตํารวจจะคนหาบรรดากระดาษ เอกสาร และ
วัตถุท้ังหลายท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดและนํามาซ่ึงการคนพบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติการณแหงการกระทําความผิด ซ่ึงในประเทศฝรั่งเศสยังมีมาตรการท่ีเกี่ยวของกับเสรีภาพของ
บุคคล กลาวคือ ในระหวางการสอบสวนความผิดซ่ึงหนา ตํารวจมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะใช

                                                 
20  จิรวุฒิ  ลิปพันธ และธานี  วรภัทร.  (2548).  สิทธิของผูตองขังระหวางพิจารณา.  หนา 57. 
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มาตรการบังคับท่ีกระทบตอเสรีภาพของบุคคลไดสองประการ คือการควบคุมตัว และการจับกุม          
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ คือ21 

1)  การควบคุมตัว ในการควบคุมตัวจะกระทําไดกับบุคคลท่ีมีพยานหลักฐาน
แสดงวาบุคคลนั้นเขารวมในการกระทําความผิด สวนบุคคลท่ีไมปรากฏพยานหลักฐานบงช้ีวา
กระทําความผิดหรือพยายามกระทําความผิดจะถูกรั้งเอาตัวไวไดเทาท่ีระยะท่ีจําเปนในการ
สอบปากคําใหการเทานั้น 

2)  การจับ ตํารวจฝายคดี ไมวาจะเปนเจาพนักงานตํารวจฝายคดีหรือเจาหนาท่ี
ตํารวจฝายคดีมีอํานาจทําการจับกุมตัวบุคคลผูตองขอสันนิษฐานวากระทําความผิดซ่ึงหนา 
  3.2.4.2  สิทธิของผูตองหาในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นผูพิพากษาสอบสวน 

เม่ือเริ่มการสอบสวนในช้ันของผูพิพากษาสอบสวนแลว จะเห็นไดวา ผูพิพากษา
สอบสวนมีอํานาจในการส่ังขังผูตองหาเปนการช่ัวคราวได หากปรากฏวามีพยานหลักฐานเพียงพอ             
ท่ีจะยืนยันวาผูนั้นกระทําความผิด แตท้ังนี้ ในสวนของสิทธิของผูตองขังก็ยังมีหลักกฎหมาย              
วางหลักท่ัวไปวา กอนมีคําพิพากษาจะตองปลอยผูตองหาใหเปนอิสระ และการใชอํานาจส่ังขัง            
เปนขอยกเวน  

เหตุท่ีผูพิพากษาจะส่ังขังช่ัวคราวไดมีดังนี้ 
1) เม่ือเปนความผิดอุกฤษโทษ ผูพิพากษาสอบสวนสามารถส่ังขังไดเสมอ 
2) เม่ือเปนความผิดมัธยโทษ ศาลจะส่ังขังไดเม่ือความผิดนั้นมีโทษจําคุกต้ังแต 

1 ป ข้ึนไปสําหรับความผิดซ่ึงหนา และโทษจําคุก 2 ป ข้ึนไป สําหรับกรณีอ่ืน 
3) เปนวิธีการเดียวท่ีจะรักษาพยานหรือรองรอยตางๆ หรือเพื่อปองกันมิให              

มีการกระทําความผิดข้ึนมาใหม หรือปองกันการหารือและสมรูในการกระทําความผิด 
4) เปนการรักษาความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจากการกระทําความผิดหรือปองกัน         

มิใหมีการกระทําความผิดข้ึนใหมหรือเพ่ือเปนหลักประกันในการท่ีจะนําผูตองหาฟองรองตอศาล 
  อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายของประเทศฝร่ังเศสจะใหอํานาจของผูพิพากษา
สอบสวนสามารถสั่งขังผู ต องหาได แตกระบวนการในการควบคุมตัวของผู ต องหาจะมี            
ความชัดเจนขึ้น  เนื ่องจากใหอํานาจทั ้งพนักงานอัยการ  และพนักงานสอบสวนรวมกัน
ดําเนินการสอบสวนและดําเนินคดีอาญารวมกันได ในขณะท่ีประเทศไทยยังคงใหเฉพาะหนาท่ี
ของตํารวจเทานั้น ดังนั้นในกรณีดังกลาวจะเห็นไดวา มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูตองหา          
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ในสวนของการปลอยตัวผูตองหาชั่วคราว ไมวาจะอยูใน
ระหวางการสอบสวนของพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ หรือผูพิพากษาสอบสวน ก็ไดกําหนด
                                                 

21  อุทัย  อาทิเวช.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส.  หนา 24-25. 
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ไวชัดเจนวา จะตองปลอยตัวผูตองหาเปนอิสระ เวนแต มีความจําเปนในการควบคุมตัวไวเพื่อการ
สอบสวน หรือเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัย เพื่อมิใหหลบหนี หรือไปกระทําความผิดอีก                
แตอีกประการหน่ึงท่ีมีความเหมือนกันกับประเทศไทยคือ หลังจากควบคุมตัวครบ 24 ช่ัวโมง แลว
พนักงานอัยการสามารถใชดุลยพินิจในการขยายเวลาควบคุมตัวผูตองหา โดยนําไปฝากขังท่ีศาล          
ในสวนของ Remand Prison ได โดยสรุปแลวจะเห็นวา ประเทศไทยและประเทศฝร่ังเศสสามารถ
ควบคุมตัวผูตองขังได 24 ช่ัวโมง และยังสามารถขยายเวลาควบคุมไดอีกโดยอาจไมมีการปลอยตัว 
และเม่ือศาลฝรั่งเศสไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหควบคุมตัวผูตองหาไวระหวางการพิจารณา              
ก็ใหศาลมีคําส่ังควบคุมตัวผูตองหา และจะตองนําตัวผูตองขังไปท่ีสถานท่ีควบคุมช่ัวคราวของ The 
Chamber of Accusation ได ท้ังนี้ ผูตองขังมีสิทธิในเรื่อง การไดรับคําปรึกษาทางกฎหมายจาก
ทนายความ และสิทธิในการอุทธรณคําส่ังของผูพิพากษา นอกจากนั้นศาลอาจส่ังใหมีการ                   
ใชมาตรการ Detention ภายใตการแนะนําของ Chamber of Accusation และในกรณีท่ีมีการอุทธรณ
คําส่ังศาล หรือศาลเห็นสมควรใหปลอยตัว ศาลก็จะมีคําส่ังใหปลอยตัวทันที โดยการปลอยตัว
ดังกลาวนั้น ศาลสามารถเรียกหลักประกัน (Bail) ได สวนมูลคาหลักประกันท่ีเรียกไดนั้น ใหเปนไป
ตามคําแนะนําของ Chamber of Accusation 22 
   จะเห็นไดวา ประเทศฝรั่งเศสเนนกระบวนการดําเนินคดีอาญาในช้ันของ              
การสอบสวนมาก ซ่ึงพิจารณาไดจากการทํางานรวมกันของตํารวจ อัยการ และศาลสอบสวน                
ในการสอบสวนคดีอาญา ทําใหกระบวนการแสวงหาความจริงในการสอบสวนมีความรอบครอบ
และถูกตองมากข้ึน นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศสก็ไดเนน
หลักประกันตัวของผูตองหาในประการท่ีวา ถาบุคคลใดกระทําความผิดอาญาเล็กนอย และไมมีเหตุ
อันควรควบคุมตัวผูนั้นไวในท่ีคุมขังได ใหปลอยตัวบุคคลดังกลาวไปได ซ่ึงการปลอยตัวหรือ            
การไมตองควบคุมตัวเปนหลักท่ัวไป สวนการตองควบคุมตัวบุคคลในท่ีคุมขังเปนขอยกเวน               
แตอยางไรก็ดี กฎหมายของฝรั่งเศสก็ยังจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาคดีไวบางบางกรณี เชน 
การท่ีผูตองหาไมสามารถมีทนายไดในช้ันเจาพนักงานตํารวจ และถามีเหตุสมควรในการตอง
ควบคุมตัวผูตองหาใหนําไปควบคุมตัวยัง The Chamber of Accusation และถาปรากฏวาอัยการ           
ส่ังไมฟองบุคคลท่ีอยูในระหวางอํานาจคุมขังของพนักงานสอบสวน ผูตองถูกคุมขังนั้นสามารถ
เรียกคาทดแทนการท่ีถูกคุมขังจากรัฐได 

                                                 
22  จิรวุฒิ  ลิปพันธ และธานี  วรภัทร.  เลมเดิม.  หนา 61. 

DPU



25 

 3.2.5 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ไดรับ

การรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในวันท่ี  10 ธันวาคม  ค .ศ .  1948                        
จึงกําหนดใหวันดังกลาวเปนวันสิทธิมนุษยชน  โดยมีประเทศใหการรับรอง  48 ประเทศ                        
ไมมีประเทศใดออกเสียงคัดคาน และมี 8 ประเทศ ท่ีงดออกเสียง ไดแก เบโลรุสเซีย ยูเครน เชโก
สโลวะเกีย โปแลนด ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต และสหภาพโซเวียต 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมีสาระประกอบดวยอารัมภบทและบทบัญญัติ              
30 มาตรา ท่ีกําหนดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของมนุษยท่ีพึงไดรับ ไมวาชายหรือหญิง 
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ เชน สิทธิในการมีชีวิตอยู เสรีภาพและความม่ันคงปลอดภัยของบุคคล 
สิทธิท่ีจะไดรับมาตรฐานในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ สิทธิในการแสวงหาและไดท่ีพักพิง                
ในประเทศอ่ืนเพ่ือหนีภัยการประหัตประหาร  สิทธิในการมีเสรีภาพที่จะแสดงความเห็น                   
สิทธิในการศึกษา เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิในเสรีภาพจากการถูกทรมาน
และการกระทําท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี 

วัตถุประสงคในการจัดทําปฏิญญาฯ ก็เพื่อกําหนดหลักการและมาตรฐานความเขาใจ
รวมกันในบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เนื่องจากกฎบัตรฯ มิได           
ใหคําจํากัดความของสิทธิมนุษยชนและสิทธิท่ีพึงไดรับการคุมครอง และปฏิญญาฯ ไมมีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย อยางไรก็ดี ปฏิญญาฯ ไดมีความสําคัญมากข้ึนในฐานะท่ีเปนพื้นฐานของสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับใชทางกฎหมายในระยะตอๆ มา และประเทศตางๆ ยังได
นําเอาสาระของปฏิญญาฯ ไปเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญในประเทศ จนบางครั้งมีผูถือวา
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมีฐานะเปนกฎหมายจารีต (Customary law) ท่ีรัฐไมอาจละเมิดได 

สําหรับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในสวนท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปรากฏอยูในขอ 3 ขอ 5 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และ ขอ 11 ซ่ึงมีขอความ
ดังตอไปนี้ คือ 

“ขอ 3. บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในเสรีธรรมและในความม่ันคงแหงรางกาย 
ขอ 5. บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติหรือการลงทัณฑท่ีทารุณโหดราย          

ไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได 
ขอ 8. บุคคลมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาอยางไดผลโดยศาลแหงชาติซ่ึงมีอํานาจ 

เนื่องจากการกระทําใดๆ  อันละเมิดตอสิทธิ ข้ันมูลฐาน  ซ่ึงตนไดรับจากรัฐธรรมนูญหรือ                      
จากกฎหมาย 

ขอ 9. บุคคลใดจะถูกจับ กักขังหรือเนรเทศโดยพลการมิได  
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ขอ 10. บุคคลชอบท่ีจะเทาเทียมกันอยางบริบูรณในอันท่ีจะไดรับการพิจารณาอยาง 
เปนธรรมและเปดเผยโดยศาลซ่ึงเปนอิสระและไรอคติในการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาท่ี 
ตลอดจนขอท่ีตนถูกกลาวหาใดๆ ทางอาญา 

ขอ 11. (1) บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาดวยความผิดทางอาญา  มีสิทธิ ท่ีจะไดรับการ
สันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณา            
โดยเปดเผย ณ ท่ีซ่ึงตนไดรับหลักประกันท้ังหมดท่ีจําเปนในการตอสูคดี 

(2)  บุคคลใดจะถูกถือวามีความผิดอันมีโทษอาญาใดๆ ดวยเหตุท่ีตนไดกระทํา
หรือละเวนการกระทําการใดๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะท่ี            
มีการกระทํานั้นมิไดระบุวาเปนความผิดทางอาญามิได และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษท่ีใชอยูในขณะท่ีการกระทําความผิดทางอาญานั้นเกิดข้ึนมิได 

ขอ 25 (1)  บุคคลทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและ
ความเปนอยูของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เครื่องนุงหุม ท่ีอยูอาศัย และการดูแลรักษา              
ทางแพทยและบริการทางสังคมท่ีจําเปน........23 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้เปนเปนการศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ
ของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศไทยและตางประเทศ ในลําดับตอไป
จะทําการวิเคราะหหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของผูตองหาในการทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพของประเทศไทยและตางประเทศในสวนท่ีสําคัญ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปสูการ
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายและแนวทางในการแกไขปญหา                 
ทางกฎหมายเหลานั้นตอไป 
 

                                                 
23  โครงการศูนยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2543).  สิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย.  หนา 219-223. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหา 

ในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 
 
 จากการศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของผูตองหาในการทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพของประเทศไทยและตางประเทศ ในบทนี้ผูเขียนจะทําการวิเคราะหปญหา
และแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของผูตองหาในการทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศไทยและตางประเทศ โดยมีประเด็นปญหาท่ีจะทําการ
วิเคราะห ดังนี้ 
 
4.1  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

สําหรับปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีขอควรพิจารณา คือในสวนของสิทธิและ
เสรีภาพในกรณีตางๆ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลักการวาดวยความเสมอภาคดังท่ีกลาวมาแลว
ในบทท่ี 2 และบทที่ 3 ท่ีผานมา จะเห็นไดวาจากกรณีท่ีมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญของประเทศ
ข้ึนในป  พ .ศ .  2550 ยังคงมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ                   
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ             
แตในประเทศไทยตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบันการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
ไมเพียงแตเปนเรื่องท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาเทานั้น ยังเปนการปฏิบัติ           
ท่ีขัดตอหลักการขอสันนิษฐานในเรื่องความบริสุทธิ์ของผูตองหาท่ีไดรับการสันนิษฐานวา                 
เปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะพิสูจนวาเปนผูกระทําผิดจริงโดยศาลตามหลักการของหลักนิติรัฐ                     
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีกดวยเพราะถึงแมผูตองหาจะไดใหการรับสารภาพและใหความ
ยินยอมในการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพแตความจริง การท่ีผูตองหาใหการรับสารภาพก็อาจ
รับสารภาพดวยเหตุผลตางๆ มากมาย รวมท้ัง อาจกลับคําใหการเสียเม่ือใดก็ไดซ่ึงหากคดีนั้น
ปราศจากเสียซ่ึงประจักษพยาน ผูรู เห็นเหตุการณหรือพยานหลักฐานสําคัญอ่ืนใด แมจะมี
พยานหลักฐาน  ภาพถาย  แผนท่ี  ท่ีผูตองหาไดนํามาช้ี ท่ี เกิดเหตุ  หรือนําใหคนของกลาง 
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พยานหลักฐานตางๆ เหลานี้ ก็อาจ ไมมีน้ําหนัก ใหรับฟงพอท่ีจะพิจารณา พิพากษาลงโทษผูตองหา 
หรือจํา เลยได  ดังเชนตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาท่ี  2813-2814/2523 และคําพิพากษาฎีกา                            
ท่ี 4592/2529 เปนตน จากการศึกษาพบวาในการนําตัวผูตองหาการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
เปนปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายกลาวคือรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ท่ีวางหลักไววาบุคคลท่ีเปนผูตองหาน้ันถือเปนบุคคล
ที่บริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ดังนั้น เจาพนักงานตํารวจจะปฏิบัติกับบุคคลท่ีเปนผูตองหา
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ดังนั้น จะปฏิบัติตอผูตองหาเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได 
นอกจากนี้ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ท่ีกลาวไวในขอ 5 วา บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือ
ไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซ่ึงทารุณโหดรายไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได ดังนั้น           
จะเห็นไดวาตามปฏิญญาสากลวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการกระทํา ทรมาน และ           
การปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
(Declaration on the Protection of all persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, 
Inhuman or degrading Treatment or Punishment 1975) โดยความหมายของการกระทําทรมาน         
ตามปฏิญญาฉบับนี้ หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวด หรือทุกขทรมานอยางยิ่ง 
ไมวาดานรางกายหรือจิตใจหรือเพื่อลงโทษผูนั้นสําหรับการกระทําของผูนั้น หรือท่ีผูนั้นตองสงสัย
วาไดกระทํา...อีกท้ังปฏิญญาฉบับนี้เห็นวา การกระทําใดๆ ก็ตามท่ีเปนการกระทํามรมานหรือ           
การปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีทารุณ โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย           
ถือเปนความผิดท่ีกระทําตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และพึงถูกประณาม ซ่ึงเห็นวาการนําผูตองหา
ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือไดวาเปนการลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักการ                  
ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนอีกประการหนึ่งเพราะผูตองหาอาจไดรับการปฏิบัติท่ีเปน
การทรมานจิตใจเนื่องจากการทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือไดวาเปนการประจานผูตองหา 
นอกจากนี้การประชาทัณฑผูตองหาในขณะทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและรางกาย ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 บัญญัติไววา “ผูใดทํารายผูอ่ืน จนเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”ดังนั้น ผูเขียนเห็นวาควรมีการ             
นํามาตรการทางกฎหมายมาใชบังคับตอผูเขารวมประชาทัณฑผูตองหาไมวาจะเปนญาติพี่นองของ
ผูเสียหาย หรือประชาชนท่ัวไปท่ีมาดูการนําช้ีท่ีเกิดเหตุซ่ึงเขาขายมีความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืน
ตามท่ีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว นอกจากนี้หากมีการดาทอผูตองหาก็อาจถือเปนการดูหม่ิน
ผูตองหาดวย ซ่ึงเปนความผิดลหุโทษตามท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 บัญญัติไววา 
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“ผูใดดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณาตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

ในกรณีเจาหนาท่ีตํารวจนั้นในกรณีความรับผิดชอบตอผูตองหามีหลักการท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 81 บัญญัติไววา “รัฐตอง
ดําเนินการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ท้ังโดยเจาหนาท่ีของรัฐ
และโดยบุคคลอ่ืน และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน” จากบทบัญญัติ
ดังกลาวเจาหนาท่ีตํารวจในฐานะตัวแทนของรัฐตองทําหนาท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ใหพนจากการลวงละเมิดโดยบุคคลอ่ืนนอกจากน้ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติวา 
“ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแก             
ผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึง
สิบปหรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” ดังนั้น เห็นวา เจาหนาท่ี
ตํารวจท่ีควบคุมผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพแลวมีการประชาทัณฑผูตองหา
เกิดข้ึน เขาขายมีความผิดฐานละเวนการปฏิบัติหนาท่ีท้ังการไมคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาใหพนจากการลวงละเมิดโดยบุคคลอ่ืนและการไมจับกุมผูเขารุมประชาทัณฑผูตองหาท่ี 
ตนดูแลอยูอันเปนการกระทําความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืนดวย จึงควรมีการดําเนินการทางวินัย
และทางอาญาตอเจาหนาท่ีตํารวจผูท่ีนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพดวย 

สําหรับปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพทางดานการส่ือสารพบวา
ผูตองหาบางคนจะไมสามารถติดตอส่ือสารกับญาติหรือบุคคลในครอบครัวไดเลย จนเม่ือมีการ            
นําตัวของผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพญาติหรือบุคคลในครอบครัวก็ไมทราบวา           
การรับสารภาพของผูตองหาดังกลาวเจาพนักงานตํารวจบีบบังคับใหรับสารภาพหรือไม ซ่ึงอาจ
กอใหเกิด การวิพากษวิจารณและทําใหขาดความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมได และถาจะอาง
วาการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพจะกอใหเกิดความยําเกรงข้ึน แกผูท่ีคิดจะกระทําความผิด 
หรือเปนเครื่องเตือนประชาชนท้ังหลาย ใหรูเทาทันคนราย ก็เห็นไดวา ยังเปนขออาง ท่ีขาดนํ้าหนัก
อยูมาก เพราะถาพิจารณาใหถี่ถวนจะเห็นวาภาพท่ีปรากฏตอประชาชน ในแตละครั้งของการแสดง
ทาทางกระทําผิด ผูตองหา เหลานั้นดูจะไมไดมีความเกรงกลัว ตอส่ิงท่ีเกิดข้ึนเลยในทางตรงขาม
อาจจะทําใหผูตองหาเปนท่ีสนใจจากประชาชนดวยซํ้าไปซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับสิทธิและเสรีภาพ
ในการติดตอส่ือสารของผูตองขังระหวางพิจารณาคดีของประเทศญี่ปุนแลว จะเห็นวา ประเทศ
ญี่ปุนจะใหสิทธิและเสรีภาพในเรื่องดังกลาวมากกวาประเทศไทย กลาวคือ ผูตองหาจะไมถูกบังคับ
ใหรับสารภาพ คํารับสารภาพโดยการบังคับ ทรมาน หรือขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลังจาก           
การถูกจับหรือคุมขังโดยการหนวงเหนี่ยวถวงเวลาใหลาชา มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน 
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นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษาลงโทษในกรณีท่ีมีขอพิสูจนเพียงคํารับสารภาพของเขาเทานั้น 
จากหลักการใน Japanese Bill of Rights หรือ กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุนในขอท่ี (7) นี้จะเห็นไดวา
ในประเทศญี่ปุนนี้บุคคลท่ีตกเปนผูตองหาจะไมถูกบังคับใหรับสารภาพ คํารับสารภาพโดยการ
บังคับ ทรมาน หรือขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลังจากการถูกจับหรือคุมขังโดยการหนวงเหนี่ยว
ถวงเวลาใหลาชา มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษาลงโทษในกรณี
ท่ีมีขอพิสูจนเพียงคํารับสารภาพของเขาเทานั้น ซ่ึงเห็นไดชัดวาหลักการของประเทศญี่ปุนดังกลาวนี้
เปนหลักประกันวาบุคคลท่ีตกเปนผูตองหาจะไมถูกบังคับใหทําแผนประกอบคํารับสารภาพ              
หากไมเต็มใจ ท้ังนี้ การบังคับ ทรมาน หรือขมขูใหทําแผนประกอบคํารับสารภาพก็มิอาจทําได
เชนเดียวกันซ่ึงในประเด็นนี้กรณี ท่ีปรากฏในประเทศไทยน้ันยังไม เปนท่ีเปดเผยวาการ                        
นําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนั้นมีการบังคับใหรับสารภาพหรือไมแตการทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพนั้นขัดตอหลักการในรัฐธรรมนูญท่ีตองสันนิฐานไวกอนวาผูตองหา
เปนผูบริสุทธิ์ ซ่ึงการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนเสมือนการบังคับใหผูตองหารับสารภาพ 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) ท่ีบัญญัติวา                     
เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐาน ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูนั้น
ยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจส่ิงของหรือท่ีทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐาน            
ได ใหรวมท้ังทําภาพถาย แผนท่ี หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพลายน้ิวมือ ลายมือหรือลายเทา                
กับใหบันทึกรายละเอียดท้ังหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางข้ึน 

จากความในขางตนพนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีดังจะกลาวตอไปนี้ คือกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) ท่ีใหอํานาจพนักงานสอบสวน ดังนี้ 

1) ตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูนั้นยินยอม 
2) ตรวจตัวผูตองหา 
3) ตรวจส่ิงของหรือท่ีทาง 
4) ทําภาพถาย แผนท่ี หรือภาพวาด 
5) จําลองหรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเทา 
6) บันทึกรายละเอียดท้ังหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางข้ึน 

  เม่ือพิจารณาอํานาจของพนักงานสอบสวนถือวาการทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาด
ของสถานท่ีเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําได แตในปจจุบันการทําแผนที่เกิดเหตุจะมี
ลักษณะท่ีใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิดประกอบการทําแผนท่ีไปดวย ซ่ึงพิจารณา
ตามกฎหมายน้ีแลว กฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงานรวบรวมหลักฐานในการดําเนินคดีอาญา
เทานั้น และการคนหาความจริงท่ีเปนการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนท่ีเกิน
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กรอบอํานาจของกฎหมายอาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ            
ความเสมอภาคของผูตองหาท่ีรัฐธรรมนูญใหความคุมครองไว ไมไดใหอํานาจเจาพนักงาน
สอบสวนในการบังคับใหผูตองหาสารภาพผิดและพาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพราะถึงแม
ผูตองหาจะไดใหการรับสารภาพและใหความยินยอมในการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพ            
แตความจริงการท่ีผูตองหาใหการรับสารภาพก็อาจรับสารภาพดวยเหตุผลตางๆ มากมาย รวมท้ัง 
อาจกลับคําใหการเสียเม่ือใดก็ได และเม่ือผูตองหากลับคําใหการรับสารภาพเปนใหการปฏิเสธ            
ในช้ันศาลเสียแลว หากคดีนั้น ปราศจากเสียซ่ึงประจักษพยาน ผูรูเห็นเหตุการณหรือพยานหลักฐาน
สําคัญอ่ืนใด แมจะมีพยานหลักฐาน ภาพถาย แผนท่ี ท่ีผูตองหา ไดนํามาช้ี ท่ีเกิดเหตุ หรือ นําใหคน
ของกลาง พยานหลักฐานตางๆ เหลานี้ ก็อาจไมมีน้ําหนักใหรับฟงพอท่ีจะพิจารณาพิพากษาลงโทษ
ผูตองหา หรือจําเลยได ดังเชนตัวอยางในคําพิพากษาศาลฎีกา ดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2813-2814/2523 โจทกไมมีประจักษพยาน คงมีแตคํารับสารภาพ          
ช้ันสอบสวน และบันทึก ช้ีสถานที่ เกิดเหตุ ประกอบคํารับสารภาพ อันเปนพยานประกอบ              
เพียงอยางเดียว เมื่อจําเลยใหการปฏิเสธในช้ันพิจารณาคดีก็ลงโทษจําเลยไมได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4592/2529 แมโจทกจะมีพนักงานสอบสวน 2 ปาก เบิกความ
ประกอบ บันทึกการจับกุม บันทึกการทําแผนประทุษกรรม บันทึกการยึดของกลางและคําใหการ
ของจําเลยท้ังสาม ในช้ันสอบสวนกับแสดงทาทางในขณะกระทําผิดและนําช้ีท่ีเกิดเหตุและจําเลยท่ี 1 
นําไปยึดอาวุธปน พรอมดวยปลอกกระสุนปนกับรับวา เปนอาวุธปนที่ใชยิง ผูเสียหายก็ตาม แตเม่ือ
คําเบิกความของประจักษพยานโจทกและพยานคนอื่นๆ ฟงไมไดวา จําเลยทั้งสามกระทําความผิด
ตามฟอง และในช้ันพิจารณาจําเลยท้ังสามใหการปฏิเสธโดยอางวาลงช่ือในเอกสารตางๆ โดย             
ไมทราบขอความพยานโจทก จึงไมพอรับฟงลงโทษจําเลยได ซ่ึงจากฎีกาดังกลาวท่ียกมาขางตนนั้น 
จะเห็นไดวาศาลรับฟงแผนประกอบคํารับสารภาพในฐานะพยานแตก็มีน้ําหนักนอย ถาไมมี
พยานหลักฐานอ่ืนเขามาประกอบอีกศาลยอมยกฟองจําเลย เปนตน 

นอกจากนี้ ในวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในลักษณะดังกลาวเห็นวาไมเปนการ
สอบสวน เพราะวิธีปฏิบัติในลักษณะดังกลาว พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจกระทําไดอีกท้ังเปน
การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานจากตัวผูตองหามากเกินไป จนความเปนประธานในคดี
ของผูตองหาท่ีมีสิทธิตางๆ ในฐานะท่ีเปนมนุษยถูกกระทบกระเทือน จริงอยูท่ีเปาหมายของการ
ดําเนินคดีอาญาคือการคนหาความจริงเพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน แตการกระทําทุกวิธีทาง
เพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน โดยไมคํานึงถึงเกียรติภูมิของมนุษยชาติ ยอมไมถูกตองตามหลักนิติรัฐ
ซ่ึงถือเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจรัฐตามอําเภอใจ ท่ีอยูภายใต
หลักการท่ีวา การกระทําใดอันเปนการลุกล้ําสิทธิของประชาชน จะกระทําไดตอเม่ือมีกฎหมาย            

DPU



6 

ใหอํานาจไวเทานั้น ดังนั้น การคนหาความจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
ควรมีความพอเหมาะพอดี ดวยเหตุนี้จึงไมมีหลักเกณฑวาไมมีกฎหมายหามยอมทําได แตจะมี
หลักเกณฑท่ีตรงขามกัน คือ ตองมีกฎหมายใหอํานาจจึงจะทําได1  

ดวยเหตุนี้จึงเห็นวาควรจะใหมีการยกเลิกการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบ                 
คํารับสารภาพ เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและเพื่อเปนการแกไข
ปญหาในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพซ่ึงในการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้
พบปญหาท่ีสําคัญ คือ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาเพราะการทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพผูตองหาท้ังทางดานชีวิตและรางกาย จิตใจ ช่ือเสียง 
การส่ือสาร สังคม สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศศรีของความเปนมนุษย นอกจากนี้การทําแผนประกอบคํา
รับสารภาพของพนักงานสอบสวน ซ่ึงพนักงานสอบสวนอางวาเปนการดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐาน แตในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดใหอํานาจพนักงานสอบสวน
ในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ซ่ึงแผนประกอบคํารับสารภาพน้ันศาลจะรับฟงเปน
พยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักนอย ซ่ึงถาไมมีพยานหลักฐานอ่ืนประกอบศาลยอมยกฟองจําเลย ท้ังนี้ 
หากผูตองหาประสงคท่ีจะทําแผนประกอบคํารับสารภาพก็สมควรท่ีจะมีการพิจารณาทบทวน
วิธีการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพข้ึนใหม และจัดใหมีประสิทธิภาพโดยการเปดโอกาสให
ญาติของผูตองหาหรือทนายมีสิทธิท่ีจะไดรับฟงความประสงคท่ีจะใหการรับสารภาพในคดี เพื่อให
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 ดังท่ีกลาวมาแลวในบทที่ 3  

ในสวนของส่ือมวลชนนั้นจะเห็นไดวา ส่ือมวลชนถือเปนปจเจกชนในสังคม
เชนเดียวกับผูท่ีตกเปนผูตองหาจึงมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน ไมอาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ่ืนไดโดยคิดวาตนเองมีเอกสิทธิ์เหนือกวาผูอ่ืน การเสนอขาวของส่ือมวลชนในอิสระของ
ขอมูลขาวสารตองอยูในแนวทางท่ีเหมาะสม การใชอิสระของขอมูลขาวสารของตนเองตอง                
ไมกระทบหรือสรางความเสียหายตอสถานะสวนบุคคลท่ีกฎหมายใหความคุมครองในสิทธิของ
ผูอ่ืนดวย ส่ิงสําคัญในการเสนอขาวของส่ือมวลชนคือ ตองคํานึงถึงความถูกตองและประโยชนของ
สาธารณะท่ีแทจริงเปนสําคัญ ทิใชเสนอขาวเพียงแตตองการความสะใจ หรือความบันเทิง หรือ
ความขบขัน หรือเพื่อธุรกิจโดยอางประโยชนสาธารณะและสิทธิท่ีจะรูของประชาชนแตเพียงอยางเดียว 
ซ่ึงการตอบสนองสิทธิท่ีจะรูของประชาชนโดยไมคํานึงถึงสิทธิสวนบุคคลของผูท่ีตกเปนขาวเลย
ยอมเปนส่ิงท่ีไมถูกตองบอยครั้งท่ีการเสนอขาวของส่ือมวลชนเปนการใหความรูความเขาใจ และ          
รูวิธีการปองกันอาชญากรรม แตขณะเดียวกันก็เหมือนเปนการช้ีใหเห็นถึงข้ันตอนวิธีการกระทํา
                                                 

1  คณิต  ณ นคร ง  เลมเดิม.  หนา 16. 

DPU



7 

ความผิดท่ีจะนําไปใชเปนแบบอยางหรือพัฒนาการกระทําความผิด เพื่อหลบหลีกการท่ีจะถูก
ดําเนินการสอบสวนจับกุม เชนกัน ดังนั้นการเสนอขาวคดีอาญาของส่ือมวลชนท่ีจะมีเหตุผลและ
ควรหลีกเลี่ยงการเสนอขาวโดยใหเห็นวาเปนเรื่องท่ีสนุกสนาน อีกท้ังในบางครั้งการเสนอขาวของ
ส่ือมวลชนจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง แตตั้งฉายาใหกับผูตองหาลงไปในขาวท่ีตนเสนอ           
เพื่อแสดงใหเห็นวาการกระทําความผิดเชนนั้นนาสนใจ และอาจเปนการชักนําใหเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบจากตนแบบการกระทําความผิดได ดังนั้นการจํากัดบทบาทของส่ือมวลชนในการเสนอ
ขาวเกี่ยวกับคดีอาญา นับเปนแนวทางในการใหหลักประกันสิทธิของผูตองหาท่ีจะไมถูกกระทํา           
ในลักษณะประจานได แตท้ังนี้การเสนอขาวของส่ือมวลชนปจจุบันตองมีการประสานระหวาง           
ผูใหขาวและผูเสนอขาว ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหขาวคือ เจาหนาท่ีของรัฐ หากใหขาวท่ีไมเปน
ธรรม การเสนอขาวก็มีแนวโนมท่ีไมเปนธรรมดวยเชนกัน ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูใหขาว
และผูเสนอขาวควรเปนไปดวยความเปนธรรมและต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนดวย 
มิใชทําหนาท่ีเปนผูสอบสวนและพิพากษาตัดสินการเปนผูกระทําความผิดของผูตองหาเสียเอง            
ซ่ึงการกระทําดังกลาวเห็นไดวาเปนกากระทําท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 35 ท่ีบัญญัติไววา “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยู
สวนตัวยอมไดรับความคุมครองการกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใด
ไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง 
หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชน โดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

การท่ีส่ือมวลชนบันทึกภาพการประชาทัณฑผูตองหาในขณะนําช้ีเกิดเหตุประกอบ           
คํารับสารภาพเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน ยอมสงผลกระทบตอช่ือเสียเกียรติภูมิ และสถานะ               
ทางสังคมของผูตองหา จึงเขาขายเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 35 บัญญัติคุมครองไว นอกจากนี้การกระทําดังกลาวของ
ส่ือมวลชนยังเขาขายเปนการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามท่ีประมวลกฎหมายอาญา      
มาตรา 326 บัญญัติไววา “ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามในประการท่ีนาจะทําใหผู อ่ืนนั้น               
เสียช่ือเสียง และทรัพยสิน ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ผูนนมีความผิดฐานหมิ่นประมาท” ดังนั้น               
เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวจึงควรนํามาตรการทางกฎหมายอาญาในเรื่องของการหมิ่นประมาท
มาบังคับใชตอส่ือมวลชนดังกลาวดวยนอกจากนี้การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของผูตองหา
ภายหลังจากการนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ เห็นวาประเทศไทยแมจะมีรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดเสรีภาพของขอมูลขาวสาร                 
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ท่ีประชาชนสามารถรับรูได  แตในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนและส่ือมวลชนไมคอย                         
ใหความสําคัญเทาใดนัก โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของผูตองหาในคดีอาญา          
ท่ีไมคํานึงถึงสิทธิและสถานะของผูตองหา ท้ังนี้ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติเองก็เคยออก
ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 0606.6/150066 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2540 เรื่องการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยกําหนดใหพนักงานสอบสวนพึงงดเวนการ          
บอกกลาวหรือไขขาวถึงกําหนดวันเวลาท่ีผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุตอสาธารณชนทราบ แตในทางปฏิบัติ
ก็ไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจเปนเพราะระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติมีลักษณะเปน
คําแนะนํามากกวาท่ีจะเปนกฎหมายเพ่ือบังคับใช จึงยังเปนปญหาในทางปฏิบัติท่ีนําไปสูการละเมิด
สิทธิ ท่ีจะไมถูกประชาทัณฑของผูตองหาตามมา  ในประเด็นนี้ควรตองปรับปรุงแกไข                         
ท้ังในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี โดย
กําหนดหามมิใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพราะหาก
พิจารณาจากหลักเกณฑทางกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวล
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีไมมีกฎหมายใดใหอํานาจพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหา                     
ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพจึงควรระบุหามใหชัดแจงท้ังในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีท้ังนี้เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีเปน
การขัดตอรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวา          
เปนผูบริสุทธิ์ 

อนึ่ง ในปจจุบันปรากฏอยูเสมอวา พนักงานสอบสวนจะเปดโอกาสใหส่ือมวลชน              
ทําการถายภาพของผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือพยานในขณะท่ีทําการสอบสวน หรือในบางครั้ง
นักขาวทําตัวเปนคูความโดยซักถามหรือสอบสวนผูตองหา ผูเสียหายหรือพยานเอง ซ่ึงการ
สอบสวนท่ีกระทําในลักษณะท่ีเปดเผยมากเกินไปอาจทําใหเกิดความเสียหายตอรูปคดีได สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือส่ังการเรื่องการสัมภาษณ หรือถายภาพผูตองหา หรือพยานระหวางการ
สอบสวนวา ใหระมัดระวังในการสอบสวนผูตองหาและพยาน และหามมิใหกระทําในลักษณะ
เปดเผยงายตอการที่ส่ือมวลชนหรือบุคคลภายนอกจะเขาถายภาพ หรือเขาฟงการสอบสวนน้ัน             
ได การสอบสวนควรกระทําในหองสอบสวนของสถานีตํารวจ หากจะไปทําการสอบสวนผูเสียหาย
หรือพยานที่อ่ืนซ่ึงมิใชท่ีทําการของพนักงานสอบสวน ควรปลอดตอชางภาพ2 ซ่ึงหนังสือส่ังการ           
มีลักษณะเปนคําแนะนําท่ีไมมีสภาพบังคับจึงควรจะบัญญัติเปนกฎหมายเพ่ือใชบังคับในข้ันตอน
การสอบสวนตอไป 

                                                 
2  หนังสือสั่งการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0518 (อก.)/34887 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง          

การสัมภาษณหรือถายภาพผูตองหาหรือพยานระหวางสอบสวน. 
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ในดานปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมพบวา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดใหความคุมครองสิทธิตางๆ ของผูตองหาไวหลายประการ 
หากแตในสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมของผูตองหาในประเทศไทยปจจุบันยังไมไดรับการ
คุมครองทั้งท่ีบุคคลดังกลาวซ่ึงผูตองหาถือเปนบุคคลคนหนึ่งที่รัฐตองใหการคุมครองเชนเดียวกับ
บุคคลท่ัวไป เพราะถือเสมือนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดตามหลักนิติรัฐ           
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแตในทางปฏิบัติกลับ
ตรงกันขาม เนื่องจากสังคมปจจุบันไดกําหนดใหบุคคลเหลานี้เปรียบเสมือนเปนผูกระ ทําความผิด
โดยปริยาย สงผลใหสิทธิทางดานสังคมตองสูญเสียไปโดยส้ินเชิง เชน สิทธิทางดานการศึกษา  
สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิทางการเมือง เปนตน ดังนั้น แสดงใหเห็นวาการใชมาตรการใน
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมของผูตองหาในประเทศไทยยังไมมีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ และไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตลอดจนถึง           
หลักมาตรฐานสากล และกฎหมายของตางประเทศท่ีไดทําการศึกษา สงผลทําใหสิทธิและเสรีภาพ
ดังกลาวไดสูญเสียไป ในประเด็นนี้เห็นวาควรปรับปรุงแกไขวิธีการท่ีเปนการนําผูตองหาช้ี                 
ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในปจจุบัน ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน คือ หากผูตองหา                 
ไมประสงคจะทําแผนประกอบคํารับสารภาพก็หามพนักงานสอบสวนนําผูตองหาไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพ ซ่ึงอาจเปนการสรางเสริมสิทธิทางสังคมตางๆ ของผูตองหา เชนนี้เปนตน 

นอกจากนี้ในปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในศักดิ์ศรี              
ความเปนมนุษย สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์และสิทธิในความเสมอภาคของ
ผูตองหาพบวาในกระบวนยุติธรรมทางอาญาจะเห็นไดวาพนักงานสอบสวนเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในข้ันตอนการสอบสวน แตท้ังนี้อํานาจของพนักงานสอบสวนในการกระทําการสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานก็ตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายดวย การใชอํานาจโดยเจาหนาท่ีของ
รัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสังคมดวย พนักงาน
สอบสวนเปนตัวแทนรัฐในการใชอํานาจท่ีอาจสงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนไดเทาท่ี
กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น ดังนั้นพนักงานสอบสวนควรท่ีจะตระหนักเสมอวา ผูตองหาถือเปน
ประชาชนในสังคมท่ีมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติเชนกัน 
พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจกระทําการใดๆ ท่ีเกินกรอบอํานาจของกฎหมายเพ่ือใหไดมา                 
ซ่ึงพยานหลักฐานจากตัวผูตองหาได ถึงแมพนักงานสอบสวนจะมีความเช่ือม่ันวาผูตองหา                
เปนผูกระทําความผิดก็ตาม การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนถือเปน
แนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดจากการใชอํานาจเกินขอบเขตของพนักงานสอบสวน อันสงผล
กระทบตอสิทธิของผูตองหาได บรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยถือวาหลักท่ีใชในการควบคุมและ
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ตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐและสิทธิของประชาชนคือ หลักนิติรัฐซ่ึงหลักนิติรัฐ
ถือเปนกฎเกณฑท่ีเปนหลักประกันสิทธิของประชาชนจากการใชอํานาจรัฐตามอําเภอใจ โดย
เจาหนาท่ีของรัฐอยูภายใตหลักการท่ีวา การกระทําท่ีเปนการรุกล้ําสิทธิของประชาชนจะกระทําได
ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น และอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐตองเปนอํานาจท่ีวัดได คือ 
เปนอํานาจท่ีมีขอบเขตและตองมีการควบคุมใหมีการใชอํานาจภายในขอบเขตเทานั้น เชน                   
ในประเทศไทยประชาชนยอมทราบไดจากกฎหมายวาเจาพนักงานตํารวจมีอํานาจหนาท่ีเพียงใด 
และจะใชอํานาจหนาท่ีนั้นกับประชาชนไดเพียงใด3 

ในสวนของสาระสําคัญของหลักนิติรัฐท่ีใชควบคุมอํานาจของพนักงานสอบสวน             
ในข้ันตอนการสอบสวนคือ 

1) บรรดาการกระทําท้ังหลายของเจาหนาท่ีรัฐตองชอบดวยกฎหมาย คือ การใชอํานาจ
ส่ังการของเจาหนาท่ีของรัฐใหประชาชนกระทําการหรือละเวนไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ตอเม่ือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจง และตองใชอํานาจนั้นภายในกรอบท่ี
กฎหมายกําหนดไว 

2) บรรดากฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคกรนิติบัญญัติตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
กฎหมายท่ีใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐในการลวงล้ําเขาไปในดินแหงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตองมีขอความระบุไวอยางชัดเจนพอสมควรวา ใหเจาหนาท่ีของรัฐในองคกรใดมีอํานาจลวงล้ําเขาไป
ในดินแดนแหงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดในกรณีอยางใดบาง และภายในขอบเขตอยางใด4 

ดวยเหตุนี้การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาจึงไมมีหลักวาการคนหาความจริง              
จะกระทําโดยปราศจากขอจํากัด แตตองเปนการกระทําท่ีถูกตองตามวิถีทางยุติธรรมและการกระทํา
ของเจาหนาท่ีรัฐ ตองอยูบนพื้นฐานของหลักความสมควรแกเหตุ คือ ตองมีความพอเหมาะพอดี
ระหวางการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐตอตัวผูตองหาดวย5  

สําหรับหลักความสมควรแกเหตุหรือหลักหามมิใหกระทําเกินกวาเหตุ ถือเปนหลัก            
ท่ีมีการยอมรับวาเปนหลักการท่ีมีความมุงหมายเพื่อจํากัดการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐ และ             
เปนหลักท่ีกอใหเกิดความม่ันคงตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ซ่ึงสาระสําคัญของหลักความ
พอสมควรแกเหตุมีอยู 3 ประการ คือ ความเหมาะสม ความจําเปน และความสมเหตุสมผล6 

                                                 
3  หยุด  แสงอุทัย  ข  (2538).  หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป.  หนา 125. 
4  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายปกครอง.  หนา 53. 
5  คณิต  ณ นคร  ง  เลมเดิม.  หนา 16. 
6  บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ.  (2543).  “หลักความไดสัดสวนตามหลักกฎหมายเยอรมันและ

ฝรั่งเศส.”  วารสารกฎหมายปกครอง,  19,  1. หนา 167. 
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หลักความเหมาะสมนี้ เรียกรองใหความสัมพันธระหวางมาตรการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
ใชกับผลท่ีจะไดรับจากการใชมาตรการน้ัน หากไมบรรลุผลท่ีตองการอยางแนแทยอมถือวา              
การใชอํานาจรัฐนั้นไมเหมาะสม7 

หลักความจําเปน คือ มาตรการหรือวิธีการท่ีมีความจําเปนเม่ือไมสามารถท่ีจะเลือก
มาตรการหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีมีผลเชนเดียวกับมาตรการท่ีเลือกได อีกท้ังมาตรการหรือวิธีการน้ัน
สงผลกระทบตอสิทธิข้ันพื้นฐานนอยท่ีสุด8 ดังนั้นการกระทําใดท่ีเปนการแทรกแซงของเจาหนาท่ี
ของรัฐตอประชาชนในสังคมรวมถึงผูตองหาดวย การกระทํานั้นตองสงผลกระทบตอสิทธิ                 
ข้ันพื้นฐาน คือ สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวอันไดแก สิทธิเกี่ยวกับเสรีภาพของปจเจกชน ไดแก 
การแสดงออกถึงคุณคามนษุยท่ีมีพื้นฐานมาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษย9 สําหรับความหมายของการ
แทรกแซงในสิทธิเสรีภาพคือ 

1) การกระทํานั้นตองเปนการกระทําท่ีเกิดจากความมุงประสงคของรัฐหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2) การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐจะตองกอใหเกิดผลโดยตรงตอการละเมิดสิทธิ                   
ข้ันพื้นฐาน 

3) การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท้ังหลายซ่ึงเปนการทําใหการใชสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไมอาจเปนไปได 

แตท้ังนี้การแทรกแซงของเจาหนาท่ีรัฐสามารถกระทําไดภายใตขอบเขตของความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ10 

หลักความสมเหตุสมผล เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคและวิธีการ 
กลาวคือเปนการพิจารณาความสมดุลระหวางสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีถูกกระทบและผลประโยชน
สวนรวมที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองมีความสมดุลกัน เพราะหากกระทบสิทธิ
ของปจเจกชนมากแตประโยชนสาธารณะท่ีเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐมีเพียงเล็กนอย 
กรณีนี้ไมถือวาเปนไปตามหลักความสมเหตุสมผล หรือหลักความไดสัดสวน11 

                                                 
7  วรเจตน  ภาคีรัตน.  (2543).  “เง่ือนไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน: “มาตร” 

ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ.” วารสารนิติศาสตร,  30,  2. หนา 189. 
8  บรรเจิด  สิงคะเนติ  ก  เลมเดิม.  หนา 177. 
9  วุฒิชัย   จิตตานุ.   (2546).  “สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไวในประเทศตางๆ ทั่วโลก” วารสารรัฐธรรมนูญ,            

5,  14. หนา 79. 
10  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  เลมเดิม.  หนา 215 – 217. 
11  บรรเจิด  สิงคะเนติ  ก  เลมเดิม.   หนา 32 – 33. 
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แนวทางในการตรวจสอบอํานาจของพนักงานสอบสวนในกรณีการนําผูตองหาไปทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ีใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิดตามสถานท่ี
เกิดเหตุโดยมีส่ือมวลชนเปนตัวกลางในการเผยแพรภาพ ถือเปนการกระทําท่ีไมเปนไปตามหลัก
ความสมเหตุสมผล เพราะไมมีความพอเหมาะพอดีระหวางวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนกับ 
สิทธิของผูตองหา เนื่องจากในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพของพนักงาน
สอบสวนนั้น  พนักงานสอบสวนตองการใชผลของการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบ                         
คํารับสารภาพเปนพยานหลักฐานท่ีแสดงใหศาลเห็นวาจําเลยคือผูท่ีกระทําความผิดจริง เพื่อท่ีศาล
จะฟงลงโทษจําเลยไดจากผลของการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ แตการนําไปทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพของผูตองหา ศาลมองวาเปนเพียงพยานหลักฐานอยางหนึ่งเทานั้น            
มิใชพยานเด็ดขาดอันจะมีผลถึงกับใชลงโทษจําเลยได12 การนําผลของการนําผูตองหาไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพมาใชเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลไมบรรลุผลตามที่พนักงานสอบสวน
ตองการ ถือเปนการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมเหมาะสม อีกท้ังการนําผูตองหาไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพในปจจุบันท่ีเปนการแสดงทาทางการกระทําความผิดตามท่ีสาธารณะ             
เปนวิธีการที่สงผลกระทบตอเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหาและหลักการไดรับ
การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ของผูตองหาอยางมาก เพราะยังมีมาตรการหรือวิธีการอ่ืนท่ีพนักงาน
สอบสวนสามารถกระทําไดในข้ันตอนการสอบสวนเพ่ือประโยชนแหงการรวบรวมพยานหลักฐาน
ท่ีมิใชเปนการเปดเผยตอสาธารณชนจนมีลักษณะประจานผูตองหาเชนนี้ โดยเฉพาะหากตองการ           
ท่ีจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกระทําความผิดของผูตองหาเพื่อประกอบคํารับสารภาพ             
จะมีบันทึกคําใหการของผูตองหา หรือแมแตบันทึกแผนประทุษกรรมท่ีพนักงานสอบสวนตอง
รายงานใหกองทะเบียนประวัติอาชญากร ซ่ึงเปนการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ของผูตองหาท่ีสามารถกระทําไดในข้ันตอนการสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําได
ในลักษณะของการสอบถามปากคําผูตองหาท่ีกระทํากันในหองสอบสวนแลวบันทึกรายละเอียด
เปนลายลักษณตอหนาทนายความหรือบุคคลท่ีผูตองหาไววางใจเปนผูพิทักษสิทธิใหกับผูตองหา            
ในข้ันตอนท่ีนาจะดีกวาการนําผูตองหาไปแสดงทาทางรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิด         
ตามสถานท่ีเกิดเหตุเหมือนในปจจุบัน 

สวนการท่ีพนักงานสอนสวนกลาววาท่ีตองมีการปฏิบัติเชนนี้ตอผูตองหาก็เพื่อ
ประโยชนตอสาธารณชน ในการไดรับทราบขอมูลขาวสารการกระทําความผิดชอบผูตองหาเพ่ือ
ปองกันตนเองได ในสวนนี้เห็นวา การใหขอมูลขาวสารของพนักงานสอบสวนเก่ียวกับผูตองหา            
ท่ียังไมไดอยูในความควบคุมของพนักงานสอบสวน คืออยูในชวงการติดตามจับกุมนาจะเกิด
                                                 

12  ธีสุทธ์ิ  พันธฤทธ์ิ.  (2538).  “คํารับสารภาพชั้นสอบสวน.” วารสารอัยการ,  18,  206.  หนา 128. 
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ประโยชนตอสาธารณชนในการปองกันตัวมากกวาการนําผูตองหาท่ีอยูในความควบคุมของ
พนักงานสอบสวนแลวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ซ่ึงไมเกิดประโยชนใดๆ ตอสาธารณชนเลย 
ในทางตรงขามอาจเกิดความสะใจหรือพฤติกรรมเลียนแบบจากการกระทําความผิดไดมากกวา            
วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในลักษณะดังกลาวเปนการแทรกแซงสิทธิของผูตองหามากเกิน
ความเหมาะสมและความจําเปน โดยมิใชวิธีปฏิบัติท่ีเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ            
อยางแทจริง แตเพื่อประโยชนแกองคกรของพนักงานสอบสวนมากกวา อีกท้ังคดีท่ีอยูในความ
สนใจของประชาชน รัฐตองเสียงบประมาณในการคุมตัวผูตองหาตระเวนไปนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบ
คํารับสารภาพตามสถานท่ีตางๆ และใชเจาหนาท่ีตํารวจหรือในบางครั้งมีชุดคอมมานโดพรอมอาวุธ
ครบมือเปนจํานวนมากเพ่ือคุมกันผูตองหา13 ในบางครั้งดูเหมือนวิธีปฏิบัติเชนนี้กับผูตองหาคือส่ิงท่ี
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบการกออาชญากรรมแกเยาวชนได หรือในบางครั้งผูท่ีผลิตจะ
กระทําความผิดนํารูปแบบไปพัฒนาทําใหยากแกการติดตามจับกุมได 

อนึ่ง การทําแผนประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ีเปนการควบคุมตัวผูตองหา โดย 
ใสกุญแจมือและใหแสดงทาทางการกระทําความผิดตามท่ีสาธารณะ ยอมสงผลกระทบตอสิทธิและ
สถานะของผูตองหาท่ีมีอยูในตัวเอง การตกเปนผูตองหามิไดทําใหคุณคาความเปนคนหรือศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยตองหมดส้ินไปดวย เพราะปจจุบันสถานะของผูตองหาในคดีอาญาไมถือเปนกรรม
ในคดีอีกตอไป แตถามีสถานะเปนประธานในคดี มีสิทธิตางๆ ในอันท่ีจะสามารถตอสูคดีได           
อยางเต็มท่ี ดังนั้นการปฏิบัติตอผูตองหาจะใชวิธีการท่ีทําใหผูตองหาตกเปนกรรมในคดีไมได 

การทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือไดวาเปนการประจานถือเสมือนเปนการลงโทษ
ผูตองหาเพ่ือทําใหผูตองหาไดรับความอับอาย หรือในบางครั้งอาจไดรับบาดเจ็บมรมานตามมาดวย 
ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ถือไดวาบุคคลที่เปนผูตองหานั้น
ถือเปนบุคคลที่บริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ดังนั้นเจาพนักงานตํารวจจะปฏิบัติกับบุคคล            
ท่ีเปนผูตองหาเสมือนเปนผูกระทําความผิดเพื่อทําใหผูตองหาไดรับความอับอายและไดรับบาดเจ็บ
อันเปนการลดคุณคาในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมิได แตในทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม         
เริ่มต้ังแตกระบวนการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงจนกระท่ังมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด จําเปนตองใช
เวลาในการควบคุมผูถูกกลาวหาไวกอน ซ่ึงอํานาจในการควบคุมผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิด
ของพนักงานสอบสวนมีขอจํากัดเพียง 48 ช่ัวโมงและจะตองขออํานาจฝากขังยังเรือนจํา อยางไรก็ตาม
ในข้ันตอนของตํารวจ อัยการ ศาล ผูตองหามีสิทธิยื่นประกันตัวได สวนผูตองหาท่ีไมมีหลักทรัพย
ในการประกันตัว หรือ ผูมีอํานาจไมพิจารณาอนุมัติ ก็จะถูกนําตัวไปคุมขังในเรือนจํา ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ถือไดวามีความสําคัญตอผูตองหาอยางมาก 
                                                 

13  ไทยรัฐ.  (2548, 2 กรกฎาคม).  “ฆาตกร 5 ศพ.”   ไทยรัฐ.  หนา 17. 
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เพราะเม่ือผูตองหาอยูในข้ันตอนการสอบสวนคดีอาญาช้ันเจาพนักงาน หรือในระหวางการพิจารณา
ของศาลจะปฏิบัติตอผูตองหาเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได ซ่ึงมีลักษณะท่ีสอดคลองกับ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 11 (1) ซ่ึงบัญญัติวา บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาดวยความผิด          
ทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิด               
ตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปดเผย ณ ท่ีซ่ึงตน ไดรับหลักประกันท้ังหมด ท่ีจําเปนในการ
ตอสูคดี แตในทางปฏิบัติยังคงมีการละเมิดสิทธิของผูตองหาในขอนี้เสมอ โดยเฉพาะในข้ันตอน
การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ท่ีมิไดคํานึงถึงสิทธิขอนี้ของผูตองหาเทาท่ีควร              
ซ่ึงอาจกลาวไดวาสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ของผูตองหาไดรับผลกระทบอยาง
มากจากวิธีปฏิบัติในการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ีเปนการแสดง
การกระทําความผิดตอสาธารณชน โดยมีส่ือมวลชนเปนผูเสนอขาวใหเกิดการพิจารณาโดยมติ
มหาชนวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดท้ังท่ียังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด  

นอกจากนี้แลวในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพยังพบปญหาเกี่ยวกับความเสมอภาค
ซ่ึงเปนความเสมอภาคในการใชกฎหมายโดยพนักงานสอบสวน ซ่ึงหลักดังกลาวเปนขอหามมิให
พนักงานสอบสวนใชอํานาจโดยอําเภอใจในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
เพราะผูตองหาไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญจึงมีสิทธิและเสรีภาพในดาน
ตางๆ อันเปนสาระสําคัญของบุคคลเหมือนกับประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงหากพิจารณาจากการทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพของผูตองหาแลวจะพบวาผูตองหาไมมีสิทธิสิทธิในการเรียกรองอยาง            
เทาเทียมกันกับการใหพนักงานสอบสวนของรัฐใชดุลพินิจอยางปราศจากขอบกพรอง ท่ีเปนเชนนี้ 
ก็เพราะวาอํานาจในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนอํานาจของพนักงานสอบสวน                    
ท่ีกวางขวาง ซ่ึงในเม่ือเปนเชนนี้ก็อาจพิเคราะหไดวาพนักงานสอบสวน อาจใชดุลพินิจท่ีเอนเอียง
และไมชอบดวยกฎหมายผูตองหาจึงนาจะไมไดรับความเสมอภาคในทางอรรถคดีอันนําไปสูการ
ละเมิดตอหลักความเสมอภาคซ่ึงมีหลักว าการปฏิ บัติใหแตกตางกันสําหรับขอเท็จจริง                           
ท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันใหแตกตางแตกตางกันยอมไมเสมอภาค 

กลาวโดยสรุปไดวา หลักนิติรัฐเปนหลักการสําคัญของการควบคุมการใชอํานาจของ
เจาหนาท่ีของรัฐตามระบอบเสรีประชาธิปไตยท่ีใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ           
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นการใชอํานาจท้ังหลายของเจาหนาท่ีของรัฐตองดําเนินการให
สอดคลองกับคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญดวย เพราะผูตองหามิใชเครื่องมือในการใชอํานาจของ
พนักงานสอบสวนเหมือนในสมัยโบราณอีกตอไป หากเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจตามอําเภอใจมาก
เกินไปจะทําใหระบอบเสรีประชาธิปไตยกลายเปนเผด็จการ เขาสูระบอบรัฐตํารวจแทนได                  
ซ่ึงระบอบรัฐตํารวจถือเปนหลักการท่ีตรงขามกับหลักนิติรัฐอยางส้ินเชิง เพราะระบอบรัฐตํารวจจะ
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ไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคมแตอยางใด เจาหนาท่ีของรัฐสามารถนําเอาวิธีการ
ตางๆ ท่ีตนเห็นวาเปนประโยชนในการดําเนินการมาใชกับประชาชนไดอยางเต็มท่ี โดยท้ังอยูบน
แนวคิดท่ีวา “เพื่อจุดมุงหมายท่ีตนประสงคไวก็เพียงพอแลวที่จะทําใหวิธีการตางๆ ท่ีตนนํามาใช
ถูกตองชอบธรรม” สําหรับแนวทางแกไขปญหาในเรื่องนี้ เห็นวา หากมีการกระทําท่ีเปนการละเมิด
ตอสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคเกินควรก็ควรจะมีการพิจารณา
บังคับใชมาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาตอผูท่ีทํารายรางกายผูตองหาและ
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีละเลยตอการดูแลผูตองหาในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 
ท้ังนี้ ในกรณีของเจาหนาท่ีตํารวจก็ควรมีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตามท่ีไดกลาวมาแลวใน
ขางตนท้ังนี้ หากพบวาการทําแผนประกอบคํารับสารภาพสงผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาในการ
ท่ีจะถูกปฏิบัติเสมือนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษโดยการประจาน ก็ควรท่ีจะยกเลิกวิธีปฏิบัติ
ในลักษณะดังกลาวเพื่อปองกันการกระทําท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญท้ังในกรณีการกระทําท่ีเปนการขัดตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเสรีภาพในชีวิตละรางกายของผูตองหาดังท่ีกลาวมาแลวในบทที่ผานมา 

อนึ่ง จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายตอผูตองหาในบทท่ีผานมาจะพบวา                     
ในประเทศสหรัฐอเมริกาการนําตัวบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมวาจะเปนการ
จับกุม การคุมขังบุคคลไวในระหวางพิจารณาคดีนั้น ถือเปนการกระทําท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงรัฐจําเปนจะตองใชความระมัดระวังเปนสําคัญ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในสวนของ Fourth Amendment วา การจะใชมาตรการบังคับเอากับตัวบุคคลหรือ         
การกระทําท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอเสรีภาพของบุคคล ไมวาจะเปนการคน การยึด และการจับ 
จะตองมีเหตุอันสมควรในการออกหมาย หรือการใชมาตรการตางๆ กับตัวบุคคล ท้ังนี้ ผูท่ีมีอํานาจ
ดังกลาว คือ ศาล แตเพียงผูเดียว อยางไรก็ดี เม่ือบุคคลใดไดกระทําการอันเขาขายเปนความผิด               
ก็จําเปนตองนําตัวเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อคนหาความจริง ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได
ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดวยเหตุท่ีวา ยังไมถือเปนผูกระทําความผิดจนกวาจะมี           
คําพิพากษาถึงท่ีสุด โดยไดวางแนวบรรทัดฐานในเรื่องการควบคุมตัวผูตองหาไววา เจาหนาท่ีของ
รัฐจะตองแจงสิทธิของผูตองหาในการท่ีจะไดรับความยุติธรรมจากรัฐ สิทธิท่ีวานี้ไดแก สิทธิท่ีจะ
ไมพูด สิทธิท่ีจะมีทนายตอสูคดี และคําพูดของผูตองหาในช้ันสอบสวนสามารถใชเปนพยานผูกมัดตน
ในช้ันศาล และถาเม่ือมีการจับกุมและควบคุมตัวผูตองหาไวที่คุมขังโดยไมมีการแจงสิทธิของ
ผูตองหาดังกลาว ก็จะถือวากระบวนการยุติธรรมในช้ันสอบสวนน้ันมิชอบ 

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในสวนของ Fifth Amendment ก็ไดวางหลักประกัน            
ในเรื่องการคุมครองสิทธิของบุคคลดังกลาว โดยเฉพาะกรณีมิใหมีการใชมาตรการใดๆ ท่ีเปนการ
บังคับหรือฝนใจใหผูตองหารับสารภาพ โดยถือเปนหลักประกันสิทธิผูตองหาท่ีสําคัญประการหน่ึง  

DPU



16 

ในกรณีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะไมมีกฎหมาย หรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด ใหมีการทํา แผนประกอบ                   
คํารับสารภาพ ในลักษณะใหผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุหรือใหแสดงลักษณะทาทางรายละเอียด              
ของการกระทําความผิดอยางใด ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานของศาลใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพแทบจะไมมีน้ําหนกัในการรบัฟง
พยานหลักฐานเลยหากผลสุดทายในช้ันพิจารณาคดีจําเลยใหการปฏิเสธ เพราะลําพังแตการนําช้ี            
ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเปนพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักนอยตองมีพยานหลักฐานอ่ืน
ประกอบ 

สําหรับ คดีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาดังท่ีกลาวมาแลวนั้นจะเห็นไดวา 
เปนเรื่องท่ีแตกตางกับแนวปฏิบัติของประเทศไทยเปนอยางมาก และอาจกลาวไดวาลักษณะของ
การกระทําท่ีใหผูตองหาแสดงตน แสดงกิริยาทาทางหรือคํากลาวคําพูดในช้ันสอบสวนของประเทศ 
สหรัฐอเมริกานั้น ไมใชการทําแผนประกอบคํารับสารภาพหรือทําแผนประทุษกรรมแตอยางใด      
เปนเพียงกระทํา เพื่อใหผูกลาวหาหรือพยานช้ีตัว เพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานท่ีจะทําใหแนใจวา
ผูตองหาท่ีตํารวจจับไดนั้นคือคนรายเทานั้นเพราะถาผูกลาวหา หรือพยานชี้ตัวหรือกระทําได
ถูกตองแลวก็นาเช่ือวา ผูตองหานั้นคือคนรายจริง ยอมทําใหเจาหนาท่ีตํารวจ และอัยการได
พยานหลักฐานท่ีจะพิสูจนความผิดของผูตองหาอันจะทําใหสามารถส่ังฟอง เพ่ือขอใหศาลลงโทษ
ไดตอไปซ่ึงในประเด็นนี้มีความแตกตางจากของประเทศไทยเปนอยางมากเพราะในประเทศไทย
นั้นศาลมองวาเปนการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนเพียงพยานหลักฐานอยางหนึ่งเทานั้น         
มิใชพยานเด็ดขาดอันจะมีผลถึงการใชบทลงโทษจําเลยได ดังนี้ เห็นไดวาการจัดใหมีการทําแผน
ประทุษกรรม ในประเทศไทยตามสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมเพียงแตเปนเรื่องท่ีกระทบกระเทือน
ตอสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความเสมอภาคของผูตองหาเทานั้น ยังเปนการ
ปฏิบัติท่ีขัดตอหลักการ ขอสันนิษฐานในเรื่องความบริสุทธิ์ของผูตองหาท่ีไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนวาเปนผูกระทําผิดจริงโดยศาลตามหลักนิติรัฐอีกดวย การทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพนั้นเทากับเปนการพิจารณาถึงการเปนผูกระทําความผิดของผูตองหาในช้ัน
สอบสวนเลยทีเดียว และหากจะพิจารณาโดยถองแทแลว จะเห็นไดวาถึงแมผูตองหา จะไดใหการ
รับสารภาพและใหความยินยอมในการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพน้ัน แตความจริง การท่ี
ผูตองหาใหการรับสารภาพก็อาจรับสารภาพดวยเหตุผลตางๆ มากมายรวมทั้งอาจกลับคําใหการเสีย
เม่ือใดก็ไดและเม่ือผูตองหา ลับคําใหการรับสารภาพเปนใหการปฏิเสธในช้ันศาลเสียแลวหากคดีนั้น 
ปราศจากเสีย ซ่ึงประจักษพยาน ผูรูเห็น เหตุการณ หรือ พยานหลักฐานสําคัญอ่ืนใด แมจะมี
พยานหลักฐาน  ภาพถาย  แผนที่ ท่ีผูตองหา  ไดนํ ามาช้ี ท่ี เกิดเหตุหรือนําใหคนของกลาง 
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พยานหลักฐานตางๆ เหลานี้ก็อาจไมมีน้ําหนัก ใหรับฟงพอท่ีจะพิจารณาพิพากษาลงโทษผูตองหา 
หรือจําเลยได ดังเชนคําพิพากษาฎีกาท่ี 2813-2814/2523 และคําพิพากษาฎีกาท่ี 4592/2529 ท่ีกลาวมา
ในขางตน 

นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งในหลายประเทศท่ีใหความสําคัญตอ
การเปดเผยขอมูลขาวสารคดีอาญาเกี่ยวกับผูตองหาท่ีมีลักษณะทําใหเห็นวาผูนั้นเปนผูกระทํา
ความผิดมาก เพราะจะสงผลกระทบตอการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนเกิดอคติและปราศจาก           
ความยุติธรรมได จึงไดมีการกําหนดแนวทางในการใหขาวสารของเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายวา 
เจาหนาท่ีผูใหขาวจะตองไมใหขาวท่ีมีอิทธิพลเหนือการพิจารณาคดีของผูถูกกลาวหา และจะตอง
ไมใหขาวท่ีมีเหตุผลนาเช่ือวาจะกอใหเกิดอิทธิพลในระหวางการพิจารณาคดี หรือการพิจารณาคดี 
ท่ีจะเริ่มข้ึนในภายหนา อีกท้ังเจาหนาท่ีของรัฐไมควรท่ีจะสนับสนุนใหมีการถายภาพ หรือแพรภาพ
ทางโทรทัศนเกี่ยวกับผูตองหาในท่ีสาธารณธะ 

สําหรับประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีกฎหมายเนนการใหอํานาจควบคุมตัวผูตองขังของ
พนักงานสอบสวน เพื่อใหการควบคุมผูตองขังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ มีหลักกฎหมาย            
ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของบุคคล เชน กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุน (Japanese Bill of Right) 
การดําเนินคดีอาญาของญี่ปุนไดมีการบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิของประชาชนไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของประเทศญี่ปุน และรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1947 ซ่ึงไดวาง
หลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาไวหลายประการในหมวดที่ 3 
เรียกกันโดยท่ัวไปวา Japanese Bill of Rights หรือ กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุน สิทธิดังกลาวนี้ไดแก  

ขอท่ี (6) การทรมานหรือการลงโทษดวยความทารุณโหดรายจะกระทํามิได  
ขอท่ี (7) บุคคลจะไมถูกบังคับใหรับสารภาพ คํารับสารภาพโดยการบังคับ ทรมาน หรือ

ขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลังจากการถูกจับหรือคุมขังโดยการหนวงเหนี่ยวถวงเวลาใหลาชา           
มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษาลงโทษในกรณีท่ีมีขอพิสูจน
เพียงคํารับสารภาพของเขาเทานั้น 

จากหลักการใน Japanese Bill of Rights หรือ กฎบัตรแหงสิทธิของญี่ปุนในขอท่ี (7) นี้
จะเห็นไดวาในประเทศญี่ปุนนี้บุคคลที่ตกเปนผูตองหาจะไมถูกบังคับใหรับสารภาพ คํารับสารภาพ
โดยการบังคับ ทรมาน หรือขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลังจากการถูกจับหรือคุมขังโดยการ
หนวงเหนี่ยวถวงเวลาใหลาชา มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษา
ลงโทษในกรณีท่ีมีขอพิสูจนเพียงคํารับสารภาพของเขาเทานั้น ซ่ึงเห็นไดชัดวาหลักการของประเทศ
ญี่ปุนดังกลาวนี้เปนหลักประกันวาบุคคลท่ีตกเปนผูตองหาจะไมถูกบังคับใหทําแผนประกอบ              
คํารับสารภาพหากไมเต็มใจ ท้ังนี้ การบังคับ ทรมาน หรือขมขูใหทําแผนประกอบคํารับสารภาพ        
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ก็มิอาจทําไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคใน Article 3 GG 
วา บุคคลทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ รัฐจะตองบังคับใชกฎหมายแก
พลเมืองเยอรมันทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยจะเลือกปฏิบัติตอบุคคลใด หรือทําใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเสียเปรียบในทางกฎหมายไมได ซ่ึงเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึงรัฐของประเทศเยอรมันมีหนาท่ี
ตองจัดสรรใหคนเยอรมันทุกคนไดรับสิทธิท่ีกฎหมายรับรองคุมครองเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนสิทธิ
การนับถือศาสนา สิทธิในการประกอบอาชีพ กรณีดังกลาวไดใหการคุมครองตลอดจนบุคคลท่ีเปน
ผูตองขัง หรือนักโทษ ท่ีจะตองไดรับสิทธิดังกลาวเชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ขอนี้จะนําไปสูการกําหนดกฎเกณฑใหผูตองหา ผูตองขัง หรือนักโทษ ไดรับสิทธิในทุกเรื่อง
ดังกลาวมาแลวขางตนไมแตกตางจากบุคคลท่ีมิไดอยูในท่ีคุมขังหรือเรือนจําของรัฐแตอยางใด 

ในประเทศเยอรมนีถือไดวาเปนประเทศท่ีมีความเครงครัดในเรื่องการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ โดยมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ 
รัฐธรรมนูญของเยอรมันไดใหความสําคัญกับบุคคลทุกคนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยาง
เต็มท่ี ตราบใดท่ีไมไปรบกวนสิทธิของผูอ่ืนหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้โดยคํานึงวาบุคคลทุกคนมี
สิทธิท่ีจะมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นอกจากนี้หลักความเสมอภาคของบุคคล ก็ถือเปน
หลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ี เยอรมันใหความเครงครัดและสามารถใชบังคับไดอยางเห็นได
ชัดเจน โดยเฉพาะในสวนของ กระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีท่ีเปนการกลั่นกรองอยาง
รอบครอบดังนั้น ประเทศเยอรมันจึงถือเปนประเทศที่ใหการคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีเห็นผลได
ชัดเจน ทําใหเกิดปญหาการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอยลง นอกจากนี้ประเทศเยอรมนี 
ในการคุมครองสิทธิของหาของประเทศเยอรมนี ก็อาศัยพ้ืนฐานเดียวกับกฎหมายท่ีประกันสิทธิของ
ผูตองหาของประเทศอ่ืน กลาวคือ ตราบใดท่ีผูตองหายังมิไดรับการตัดสินวาเปนผูกระทําความผิด 
ใหถือวาเปนผูนั้นเปนผูบริสุทธิ์ จะปฏิบัติตอเขาเย่ียงผูกระทําความผิดไมได และการใชมาตรการใน
การคุมครองสิทธิของผูตองหาในประเทศเยอรมนี ไดมีการบัญญัติหลักกฎหมายไวอยางชัดเจนใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมัน โดยมีจุดเดน                  
ท่ีกระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีท่ีเปนการกลั่นกรองอยางรอบครอบ เริ่มตั้งแตข้ันตอนการนํา
ตัวผูตองหาเขาสูกระบวนการคุมขัง ซ่ึงจะเนนไปที่อํานาจการสอบสวนอํานาจการสอบสวนของ
อัยการและของศาลสอบสวนเปนหลัก การสอบสวนคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการจะตองเปนไปดวยความถูกตอง และรอบครอบอยางยิ่ง เพื่อแสวงหาความจริงและเปนการ
ยืนยันวาผูนั้นไดกระทําความผิดจริง ดังน้ัน ในการทําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
ในประเทศเยอรมนีจึงไมปรากฏวามีวิธีปฏิบัติในลักษณะดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ในการสอบ
คําใหการ ซ่ึงถือวาเปนภารกิจอีกประการหนึ่งของเจาพนักงานตํารวจในช้ันสืบสวนสอบสวน             
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ซ่ึงตามกฎหมายเยอรมัน นั้น การตัดสินใจและการกระทําตามเจตจํานงท่ีเปนอิสระของผูถูกกลาวหา
ไมอาจท่ีจะถูกทําใหเสียไปดวยวิธีการกระทําโดยมิชอบตอกายและจิตใจ การทําใหเหนื่อยออน           
การทํารายรางกาย การจายยา การทรมาน การหลอกลวง หรือการสะกดจิต มาตรการบังคับจะถูก
นํามาใชไดเทาท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอนุญาตใหทําได การขมขูวาจะใชมาตรการบังคับ
ใดๆ ท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดอนุญาตใหทําได และการใหคําม่ันสัญญาวาจะให
ประโยชนใดๆ ท่ีไมไดกําหนดไวในกฎหมายเปนส่ิงท่ีตองหามซ่ึงการกระทําอยางใดๆ โดย                
ไมคํานึงถึงความยินยอมของผูถูกกลาวหา คําใหการใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิดขอหามดังกลาว
ขางตนไมอาจรับฟงได แมวาผูถูกกลาวหาจะใหความยินยอมใหรับฟงไดก็ตาม  

นอกจากนี้ในประเทศเยอรมนีไดมีการกลาวถึงแนวทางปฏิบัติของส่ือมวลชนและ
เจาหนาท่ีของรัฐในการรายงานขาวคดีอาญาท่ีมีความเกี่ยวโยงกับผูตองหาวา ไมควรมีการรายงาน
ขาวอยางมีอคติ การรายงานชื่อ รูปภาพ ทําไดแตโดยเพื่อประโยชนสาธารณะ การรายงานขาว
เกี่ยวกับข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการไตสวนในช้ันศาลควรมีความ
ระมัดระวังเปนอยางมากในการเสนอขาว เพราะผูตองหาในมุมมองของกฎหมายถือเปนผูบริสุทธิอ์ยู
จนกวาจะมีการพิสูจนขอเท็จจริงใหปรากฏในช้ันศาล ถึงแมผูตองหาจะยอมรับผิดชอบก็ตาม ท้ังการ
รายงานขาวเก่ียวกับผูตองหาไมควรทําใหเกิดความเจ็บปวดในสังคม โดยเปนการตัดสินวาผูตองหา
มีความผิดโดยส่ือมวลชนเปนผูประจานผูตองหา สําหรับประเทศไทยในทางปฏิบัติเจาหนาท่ีผูใช
อํานาจของแตละองคกรไมคอยใหความสําคัญในประเด็นการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของ
ผูตองหาในคดีอาญาเทาใดนักตามที่ผูเขียนไดกลาวไวในขางตน  

ในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ีใหผูตองหาแสดง
ทาทางการกระทําความผิดตามท่ีสาธารณโดยเปดเผยจนดูราวกับเปนการประจานผูตองหา                  
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมัน ไมปรากฏวาวิธีปฏิบัติในลักษณะดังกลาวแตอยางใด 
จะมีก็แตเรื่องการรายงานขาวคดีอาญาท่ีมีผูตองหาเปนจุดรวมดวยในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเปน
ขอยกเวนท่ีไมตองมีการเปดเผยขอมูลในข้ันตอนการสอบสวนเพราะเปนการสอดแทรก                      
ตอกระบวนการบังคับใชกฎหมาย เปนการกีดกันบุคคลจากสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีดวย             
ความเปนธรรม หรือปราศจากอคติและความลําเอียง เปนการรุกรานตอความเปนสวนตัวของบุคคล 
เปนการเปดเผยเกี่ยวกับการสืบสวนและวิธีการดําเนินการ สําหรับประเทศเยรมนีก็มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรายงานขาวคดีอาญาท่ีมีผูตองหารวมอยูดวยในข้ันตอนการสอบสวน โดยสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญท่ีตองคํานึงถึงเกียรติยศของความเปนมนุษย และสิทธิมนุษชนของผูตองหาเปนสําคัญ 
โดยเม่ือไรก็ตามท่ีมีการรายงานขาวคดีอาชญากรรมซ่ึงมีความเกี่ยวโยงกับผูตองหาไมควรรายงาน
ขาวอยางมีอคติ การรายงานช่ือ รูปภาพ ทําไดแตโดยเพื่อประโยชนในการติดตามจับกุม โดยเฉพาะ
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การรายงานขาวเกี่ยวกับข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการไตสวนใน 
ช้ันศาล ควรมีความระมัดระวังในการเสนอขาวเพราะผูตองสงสัยควรจะไดรับการสันนิษฐานวา  
เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนความจริงใหปรากฏโดยศาล 

อาจกลาวโดยสรุปไดวาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีใหความสําคัญ
ตอการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ของผูตองหาในข้ันตอนการสอบสวนเปนอยางมาก โดยถือวา 
การกระทําใดก็แลวแตของเจาหนาท่ีของรัฐและส่ือมวลชนควรต้ังอยูบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เปนสําคัญ 

สําหรับสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์นั้นปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ขอ 11 (1) ซ่ึงบัญญัติวา บุคคลซ่ึงถูกกลาวหาดวยความผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการ
สันนิฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณา              
โดยเปดเผย ณ ท่ีซ่ึงตน ไดรับหลักประกันท้ังหมด ท่ีจําเปนในการตอสูคดี แตในทางปฏิบัติยังคงมี
การละเมิดสิทธิของผูตองหาในขอนี้เสมอ โดยเฉพาะในข้ันตอนการสอบสวนคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวน ท่ีมิไดคํานึงถึงสิทธิขอนี้ของผูตองหาเทาท่ีควร ท้ังนี้ ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227 บัญญัติวาใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน             
ท้ังปวงอยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเปนผูกระทําความผิด
นั้น เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยให
จําเลย ซ่ึงการพิสูจนจนส้ินสงสัย คือการแสดงใหศาลเห็นดวยพยานหลักฐานถึงการมีอยูของ
ขอเท็จจริงโดยปราศจากความสงสัย เปนหลักการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา เม่ือมีความ
สงสัยตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย14 ซ่ึงเปนไปตามหลักนิติรัฐในกระบวนยุติธรรม
ทางอาญาท่ีวา ในคดีอาญา ผูกระทําความผิดอยางแทจริง เทานั้นจึงจะมีความผิดและถูกลงโทษ และ
หากมีขอสงสัยวาจะกระทําความผิดจริงหรือไมตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหแกจําเลย 
อาจกลาวไดวาไดวาสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ของผูตองหาไดรับผลกระทบ
อยางมากจากวิธีปฏิบัติในการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ีเปนการ
แสดงการกระทําความผิดตอสาธารณชน โดยมีส่ือมวลชนเปนผูเสนอขาวใหเกิดการพิจารณา             
โดยมติมหาชนวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดท้ังท่ียังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทํา
ความผิด มีผูกลาววาเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีไดรับการมองขามหรือหลงลืมหรือใหความหมาย 
ความสําคัญตอหลักการนี้นอยมาก15 การนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในลักษณะท่ี
เปนการแสดงทาทางการกระทําความผิดตามท่ีสาธารณะโดยมีส่ือมวลชนเปนผู เสนอขาว                    

                                                 
14  คณิต  ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 149. 
15  อักขราทร  จุฬารัตน.  เลมเดิม.  หนา 87. 
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เปนวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนท่ีกระทําไปเพื่อเพิ่มน้ําหนักใหกับคํารับสารภาพของผูตองหา
โดยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวผูตองหาและการกระทําของผูตองหาในลักษณะท่ีทําใหเห็นวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิด วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนดังกลาวไดรับการตอบรับจากส่ือมวลชนผูมี
อิสระและมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขาวสารท่ีกอใหเกิดมติมหาชน และผลกระทบตอสิทธิของ
ผูตองหาในกรณีไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ เพราะส่ือมวลชนถือเปนตัวกลางและมีอิสระ
ในการเสนอขาวการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ โดยการท่ีพนักงานสอบสวน          
จัดใหมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพตอสาธารณชน ทําใหเกิดความคิดหรือมติมหาชนวา
ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริง แมประเทศไทยจะมิไดมีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน แตการ
เสนอขาวเชนนี้สงผลหลักการตามรัฐธรรมนูญท่ีใหหลักประกันสิทธิแกผูตองหาในกรณีไดรับการ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ได ซ่ึงรวมไปถึงการกลับคืนสูสังคมของบุคคลผูตกเปนผูตองหาเชนกัน 
เชน กรณีของหมอมลูกปลาท่ีมีการเสนอขาวของส่ือมวลชนคลึกโครมวาเปนผูวางยาฆาทานชายกบ 
ถูกตราหนาวาเปนฆาตกร มีการนําผูตองหาไปช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในข้ันตอนตางๆ          
ท่ีเปนการกระทําความผิด โดยมีส่ือมวลชนและพนักงานสอบสวนใหขาวและรายงานขาว                       
ในลักษณะท่ียืนยันวาผูตองหาคือผูกระทําความผิดในข้ันตอนการสอบสวน แตตอมาศาลอุทธรณ 
ยกฟองโดยระบุวา ไมมีประจักษพยานยืนยันวาจําเลยกระทําความผิด อีกท้ังการนําช้ีท่ีเกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพจําเลยกระทําตามท่ีพนักงานสอบสวนใหทําทุกข้ันตอน  

จากการหลักการของตางประเทศดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการในการนําตัว
ผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศไทยพบวา วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
กรณีการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ เปนการละเมิดสิทธิของผูตองหาท่ีมีการ
รับรองและคุมครองไวตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 อีกท้ังเม่ือตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนก็มิไดเปนไปตามหลัก              
ความสมควรแกเหตุแตอยางใด ในขอเท็จจริงการสอบสวนเปนการคนหาความจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อนํามาใชยืนยันการเปนผูกระทําความผิดของผูตองหา ทําใหเกิดวิธีปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนในลักษณะท่ีเกินกรอบอํานาจของกฎหมายและสงผลกระทบตอสิทธิของ
ผูตองหาเสมอ ซ่ึงการกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานโดยไมคํานึงถือเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของผูท่ีตกเปนผูตองหายอมไมถูกตอง ฉะนั้นการจํากัดอํานาจพนักงานสอบสวนโดยให
หลักประกันสิทธิแกผูตองหาในข้ันตอนการสอบสวนท่ีจะไมถูกกระทําในลักษณะประจาน              
นาจะเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดเพื่อปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจของเจาหนาท่ีรัฐ ในการปฏิบัติ
หนาท่ีของพนักงานสอบสวนสวนใหญจะมุงแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผูตองหาโดยกระทํา         
ทุกอยางใหผูตองหารับสารภาพวากระทําความผิดจริง เพื่อใหพาไปนําช้ีท่ีเกิดเหตุเพื่อยืนยัน                
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คํารับสารภาพท่ีไดมาจากผูตองหา โดยไมไดมุงเนนการแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานโดยใช
วิทยาการในการสืบสวนสอบสวนสมัยใหมมาใชในการพิสูจนพยานหลักฐานตางๆ เพื่อนํามา
พิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหาเลย โดยคิดวาตนมีอํานาจในการท่ีจะปฏิบัติเชนนี้         
ตอผูตองหาได ซ่ึงขัดกับหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญท่ีใหความคุมครองสิทธิของผูตองหาในการ
ไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด              
แตทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนไมคอยคํานึงถึงสิทธิของผูตองหาในขอนี้เทาท่ีควร โดยมักจะ
เช่ือวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริงแตเพียงอยางเดียว เพราะตนเปนผูจับและดําเนินการ
สอบสวนเอง อีกท้ังตองการใหสังคมเห็นวา ตนเปนผูดําเนินการดังกลาวโดยใชเสรีภาพในการรับรู
ขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนเปนตัวกลางในการเผยแพรผลงานของตนตอสาธารณะ ดังนั้นการ
จํากัดอํานาจพนักงานสอบสวนเห็นวาควรมีการยกเลิกวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการนํา
ผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ นาจะเปนวิธีท่ีเปนแนวทางในการคุมครองสิทธิของ
ผูตองหาได เพราะวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตอผูตองหาในลักษณะดังกลาวมิไดเปนเครื่อง          
ช้ีวัดขอเท็จจริงในช้ันพิจารณาคดีโดยเด็ดขาดแตอยางใด ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันและระมัดระวัง
มิใหเกิดผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาในการที่จะไมถูกปฏิบัติเสมือนผูกระทําความผิดและ             
ถูกลงโทษโดยการประจานอีกตอไป การยกเลิกวิธีปฏิบัติในลักษณะดังกลาวนาจะเปนทางออก          
ในการแกไขปญหาระหวางการใชอํานาจรัฐท่ีเกินกรอบกอํานาจกับสิทธิของผูตองหาดังกลาวได 

ดังนั้น หากพิจารณาแนวทางของตางประเทศและหลักการในรัฐธรรมนูญจึงควรให           
มีการยกเลิกการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ เพราะเม่ือพิจารณาในแงสิทธิของ
ผูตองหาที่เปนมาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐตองคํานึงถึงเปนสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีแลว เห็นวาวิธีปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสอบสวนเชนนี้เปนการแทรกแซงสิทธิของผูตองหาจากการใชอํานาจรัฐท่ีเกินขอบเขต          
แมจะมิไดเปนการทรมานทางกายใหไดรับความเจ็บปวดโดยตรง แตก็เหมือนเปนการลงโทษท่ีไร
มนุษยธรรมท่ีสงผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนกัน จากการพิจารณาวิธีปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนกรณีการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในปจจุบันพบวา                
เม่ือตํารวจจับกุมไดและมอบตัวใหกับพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ือใหไดมาซ่ึงคํารับ
สารภาพแลว พนักงานสอบสวนจะมุงเนนแตวิธีปฏิบัติในการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพในลักษณะท่ีเปนผูตองหาแสดงรายละเอียดการกระทําความผิดในทุกข้ันตอน อีกท้ังตอง          
มีประชาชนมามุงดูเพื่อเปนหลักประกันใหกับพนักงานสอบสวนวามิไดทําการบังคับผูตองหา            
แตอยางใด แตลักษณะทาทางการกระทําความผิดของผูตองหาก็เหมือนกับการจัดฉากละครและ              
นําออกถายทอดเขาสูการรับรูของสาธารณชน ซ่ึงภาพท่ีเห็นทางหนังสือพิมพหรือโทรทัศน                 
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ในสายตาของผูพบเห็นตองลงความเห็นวาผูตองหาคือผูกระทําความผิดจริงอยางแนนอน เทากับ
เปนการตัดสินการเปนผูกระทําความผิดโดยอาศัยส่ือมวลชนเปนเครื่องมือ มีลักษณะเปน Show 
business16 หรือมหกรรมการจัดฉากละครชีวิตฉากหนึ่งท่ีประจานผูตองหาเพ่ือความสะใจของ
สาธารณชน17 อีกทั้งวิธีปฏิบัติดังกลาวมิไดกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะอยางแทจริง เม่ือพิจารณา
ถึงเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานของศาลเกี่ยวกับเรื่องการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารบัสารภาพแทบ
จะไมมีน้ําหนักในการรับฟงพยานหลักฐานเลยหากผลสุดทายในช้ันพิจารณาคดีจําเลยใหการปฏเิสธ 
เพราะลําพังแตการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเปนพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักนอยตองมี
พยานหลักฐานอ่ืนประกอบ ซ่ึงหากพนักงานสอบสวนอางวาวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนใน
การนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ  พนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําได                    
ตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีและไมมีกฎหมายหามมิใหกระทํา โดยถือวาวิธีปฏิบัติ
ของพนักงานสอบสวนในลักษณะดังกลาวเปนพยานหลักฐานท่ีจะชวยใหศาลพิจารณาถึง
พฤติการณตางๆ ในการกระทําความผิดไดตามความเปนจริง และยืนยันใหเห็นไดวา คํารับสารภาพ
ของผูตองหาในช้ันสอบสวนเกิดจากความสมัครใจของผูตองหาอยางแทจริง มิไดเกิดจากการ             
ถูกบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือกระทําการโดยมิชอบประการอื่น และผลของการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพในลักษณะดังกลาวจะเปนเครื่องยืนยันขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานท่ีเกิดเหตุ 
วัตถุ ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของไดเปนอยางดี อีกท้ังยังเปนแนวทางในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดคนอ่ืนท่ีคิดจะกระทําความผิด และเปนขอมูลทางสถิติท่ีทําใหทราบแบบแผนการกระทํา
ความผิด รวมไปถึงเม่ือผูตองหาไปนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเชนนี้ยอมเปนการกระทบ
ตอสิทธิของผูตองหาในเรื่องการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์และกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาตามที่รัฐธรรมนูญไดใหการรับรองไวซ่ึงกฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญยอมนํามาบังคับใช
ไมได ดังนั้น เม่ือวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพเปนการละเมิดสิทธิของผูตองหาท่ีมีการรับรองและคุมครองไวตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 และมาตรฐานสากลระหวางประเทศท่ีสงผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ของผูตองหาเปนอยางมากจึงควรมีการยกเลิก
การทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและแนวทางของตางประเทศ 
 

                                                 
16  แหลงเดิม. 
17  สถาบันกฎหมายอาญา.   (2539).  “การดําเนินบทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบตอ 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน.” บทบัณฑิตย,  52,  4. หนา 239. 
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4.2  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จากหลักประกันในกฎหมายอาญาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วา 
บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติ
เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแตผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไว
ในกฎหมายหลักการนี้ในทางวิชาการเรียกวา หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย 
(Nullum crimen, nulla poena sine lege) กลาวคือ ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมายบัญญัติไว 
ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของกฎหมายอาญา นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
39 ยังรับรองหลักกฎหมาย “ไมมีโทษถาไมมีกฎหมายกําหนด” และ “ไมมีความผิดถาไมมีกฎหมาย
กําหนด” ซ่ึงมีสาระคือ บุคคลจะตองรับโทษทางอาญาก็ตอเม่ือกระทําการอันกฎหมายในขณะน้ัน
บัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงนั้นจะหนักไปกวาโทษท่ีกฎหมายในขณะ
กระทําความผิดกําหนดไวไมได สําหรับหลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมายนี้เปน
หลักประกันในกฎหมายอาญาท่ีมีเนื้อหาแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของอํานาจรัฐท่ีมีตอประชาชนในรัฐ 
นอกจากนี้ยังอาจกลาวไดวาหลักการดังกลาวเปนหลักการประกันสิทธิเสรีภาพของผูตองหา                
ในข้ันตอนการสอบสวนของตํารวจ กลาวคือ ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ
ไทยการกระทําใดๆ ท่ีเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เชน การคนและการจับกุม
ผูกระทําผิด จะกระทําไดก็ตอเม่ือมีหมายของศาล หรือมีเหตุอันสมควร เชน มีความจําเปนเรงดวน
จะตองรีบคนหรือจับกุม ไมอาจจะรอหมายจากศาลได เพราะผูกระทําผิดจะหลบหนี หรือเปนการ
กระทําผิดซ่ึงหนา หรือพยานหลักฐานจะถูกทําลายเสียกอน เม่ือมีการจับกุมผูกระทําผิดแลว จะตอง
มีการนําตัวผูกระทําผิดไปยังศาล  เพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการจับกุมตัว                    
โดยเจาหนาท่ีตํารวจจะมีระยะเวลาควบคุมตัวไดเพียงระยะเวลาจํากัดเทานั้น ซ่ึงโดยปกติ จะไมเกิน 
48 ช่ัวโมง นอกจากนี้ ในระหวางการควบคุมหรือขัง ผูถูกจับหรือผูตองหา มีสิทธิตางๆ เชน สิทธิท่ี
จะไดรับการพบและปรึกษาทนายสองตอสอง สิทธิท่ีจะไดรับแจงวา เขามีสิทธิจะใหการหรือไมให
การก็ได สิทธิท่ีจะไดรับแจงวา ถอยคําท่ีเขาจะใหการน้ันสามารถใชเปนพยานหลักฐานยันตัวเขาได 
หากไมมีการแจงสิทธิดังกลาว ถอยคําท่ีเขาใหการยอมไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได               
เพราะไดมาโดยฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ผูถูกจับยังมีสิทธิท่ีจะไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว  
หากไมปรากฏวาเขาจะหลบหนีหรือทําลายพยานหลักฐาน นอกจากน้ี หากเปนกรณีท่ีผูตองหา
ตองการความชวยเหลือทางกฎหมาย ยังอาจจะรอขอใหรัฐจัดหาทนายความใหตนไดอีกดวยเชนนี้
เห็นไดวาจะตองมีกฎหมายใหอํานาจซ่ึงกฎหมายท่ีใหอํานาจในการกระทําดังกลาวขางตน คือ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งในการนําตัวบุคคลไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพน้ัน        
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ไมปรากฏบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหอํานาจไวซ่ึงพนักงานสอบสวน
จะอางวามีประมวลการตํารวจเกี่ยวกับคดีก็ไมอาจรับฟงไดเพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีศักดิ์ในทางกฎหมายท่ีสูงกวา นอกจากนี้ในกระบวนการยุติธรรมไทยในช้ันตํารวจนั้น
เช่ือวา รัฐ หรือตํารวจ มีหนาที่จะตองแสวงหาพยานหลักฐานดวยตนเอง ไมใชบังคับเอาจากตัว
ผูกระทําผิด หรือบังคับใหผูตองหาใหความรวมมือในการคนหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด
ของเขาดังเชนการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ เพราะเขามีเอกสิทธิท่ีจะไมให
ถอยคําใดๆ อันเปนปรปกษตอตนเองได รัฐเทานั้น ท่ีมีหนาท่ีพิสูจนความผิดของเขาจนปราศจาก
เหตุอันควรสงสัยตามสมควร (Proof beyond reasonable doubt) เปนตน 

ในการสอบสวนปากคําพยาน หรือผูตองหานั้น กฎหมายไดกําหนดหนาท่ีของพนักงาน
สอบสวนไว โดยเฉพาะหนาท่ีตอผูตองหาน้ัน พนักงานสอบสวนจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด ไดแก 
การแจงขอหาและรายละเอียดแหงการกระทําผิด การแจงเตือนถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีผูตองหาไดรับ
การประกัน เชน สิทธิท่ีจะไมใหการใดๆ สิทธิท่ีจะไดรับแจงเตือนวา ถอยคําของเขาที่ใหการตอ
พนักงานสอบสวนน้ันสามารถใชยันเขาไดในช้ันพิจารณาของศาล สิทธิท่ีจะมีทนายความและไดรับ
ความชวยเหลือในการจัดหาทนายความให สิทธิท่ีปรึกษากับทนายความและสิทธิท่ีจะให
ทนายความหรือผูท่ีผูตองหาไววางใจรวมเขาฟงการสอบสวนได ซ่ึงไดกําหนดไวตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ถึง มาตรา 134/4 โดยเม่ือมีการแจงเตือนถึงหลักประกัน
ตามกฎหมายดังกลาวแลว การสอบสวนปากคําไดถูกกําหนดขอจํากัดหรือขอหามไว เชน หามมิให
พนักงานสอบสวนกระทําการทรมาน หรือชักจูงใจ หรือพูดใหทอ หรือทําใหส้ินหวัง ฯลฯ ซ่ึงถือ
เปนการสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนการทําใหผูตองหาตองยอมใหการโดยไมสมัครใจ 
และบังคับใหเขาใหถอยคําท่ีเปนปรปกษตอตนเอง อันมีผลทําใหถอยคําดังกลาวไมอาจจะใชเปน
พยานพยานหลักฐานไดเลย นอกจากน้ีการกระทําท่ีพนักงานสอบสวนนําผูตองหาไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพยังเปนการกระทําท่ีไมมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญารองรับซ่ึงหากพนักงานสอบสวนไปดําเนินการยอมถือไดวาเปนการกระทําท่ีไมมีอํานาจทําให
การสอบสวนไมชอบดวยกฎหมายและยังเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาซ่ึงไดรับ
การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทยอีกดวย 

นอกจากนี้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะในกฎหมายวิธีพิจารณา            
ความอาญายอมอาศัยหลักนิติรัฐ กลาวคือ การปกครองโดยกฎหมายซ่ึงกฎหมายน้ันจะตองมาจาก
ประชาชนตามแนวทางระบบรัฐสภา มิใชมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคล หลักนิติรัฐท่ี
ใชในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยเปนหลักการปกครองท่ีถือวา คนทุกคนมี      
ความเสมอภาคกันอยูภายใตบังคับของกฎหมายเดียวกัน รัฐและประชาชนตองมีความสมดุลแหง
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การใชอํานาจ กลาวคือรัฐเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายในขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐได (Check and Balance) ดังนั้น การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงมี
หลักการ ดังนี้ คือ18 

1) หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง  
2) หลักการหามลงโทษซํ้า  
3) หลักขอสันนิฐานเกีย่วกับความเปนผูบริสุทธิ ์ 
4) หลักการหามการบังคับใหกลาวรายตนเอง  
5) หลักการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย  
6) หลักความมั่นคงของกฎหมาย       
ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงถือไดวาเปนภารกิจของรัฐท่ีตองอํานวยความ

ยุติธรรมใหกับสังคม เพื่อใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางสมบูรณ เนื่องจากรัฐ           
เปนผูรับผิดชอบในการแสวงหาขอเท็จจริงและหาพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบความจริงในเรื่องท่ี
กลาวหา ฉะนั้นการดําเนินคดีอาญาจะถือไดวา ผูถูกกลาวหาเปนประธานแหงคดี ซึ่งผูถูกกลาว
ในที่นี้หมายถึง ผูตองหา หรือจําเลย ท่ีถูกผูเสียหายฟองกอนท่ีศาลจะประทับฟอง เพื่อเปนการ
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาใหมีการนําเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีอยางถูกตองและ         
เป นธรรม  และในกรณีที ่ผู เ สียหายเปนโจทกฟองคดี  จะตองมีการไตสวนมูลฟองเสมอ                      
เพื่อตรวจสอบวาการฟองของผูเสียหายมีมูลและปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายครบถวนและ                 
ในระหวางที่ศาลยังไมประทับรับฟองมิใหถือวาบุคคลผูนั้นอยูในฐานะจําเลย ดวยเหตุนี้ พนักงาน
สอบสวน อัยการ และศาล จะปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวเยี่ยงจําเลยในคดีไมได และจะใชมาตรการ
ควบคุมตัว หรือการใชมาตรการอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเปนจําเลยในคดีไมไดเชนกัน หลักนี้ เปน
หลักประกันมิใหผูถูกกลาวหาในคดีตองเปนวัตถุแหงการซักฟอกท้ังท่ียังไมเปนจําเลยในคดี ซ่ึง          
ทําใหผูถูกกลาวหานั้นกลายเปน กรรมในคดี ไมใชประธานในคดี เพราะหากผูถูกกลาวเปนประธาน
ในคดี ก็จะตองไดรับความคุมครองเรื่องความรวดเร็วและเปนธรรมในการดําเนินคดีอาญา เนื่องจาก
ตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีมีความสําคัญยิ่ง เพราะถาไมมีตัวผูตองหาหรือจําเลยในกระบวนการ
ดังกลาวนั้น กระบวนการดําเนินคดีอาญาก็ไมสามารถดําเนินไดโดยชอบ ดวยเหตุนี้ เจาพนักงาน
ของรัฐอาจใชมาตรการบางประการเทาท่ีจําเปนเพื่อเอาตัวบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจําเลยไว              
ในอํานาจรัฐ เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงถือเปน
กฎหมายท่ีมีความสําคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐตอ            
                                                 

18  โปรดดูเน้ือหาในบทท่ี 2. 
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บุคคลเหลานี้ อันเปนการกระทําที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหาได 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ในสวนของมาตรการทางกฎหมาย                     
ท่ีเกี่ยวกับผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ไดมีการแกไขมาแลวหลายครั้ง แตยังไมสามารถท่ี
คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจําเลยไดอยางสมบูรณ เพราะเน่ืองจากปจจัย
หลายประการ ไมวาจะเปนการใชอํานาจของเจาหนาท่ีโดยมิชอบ มีการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติ 
อยางกวางขวางหรือยึดถือแนวทางท่ีเคยปฏิบัติกันมาชานาน ซ่ึงวิธีปฏิบัติดังกลาวกลายเปนบรรทัด
ฐานของสังคมไปแลว โดยเฉพาะในสวนของพนักงานสอบสวน ท่ีมีการกระทําอันเปนการฝาฝน
กฎหมาย เชนการบังคับ ขมขูใหผูตองหาใหการ หรือรับสารภาพ หรือมีการกระทําท่ีเปนการทารุณ
กรรมตอผูตองหา เปนตน ซ่ึงกรณีดังกลาวอาจกอใหเกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและความเสมอภาคของผูตองหาได ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนผลเนื่องมาจากปญหาขอกฎหมาย
ของไทยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีเปดชองใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใช
ดุลพินิจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา นั้นเจตนารมณของผูรางมีความประสงคท่ีจะคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผูตองหาหรือจําเลย โดยเปดชองวางใหศาลสามารถออกคําสั่งใหขังบุคคลเหลานั้นไวใน
สถานที่อื่นตามที่บุคคลดังกลาวรองขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/1
แตหากพิจารณาไตรตรองใหดีแลว บทบัญญัติมาตราดังกลาวนี้ ไมไดมีผลตอการคุมครองสิทธิ
ของประชาชนหรือผูตองหาแตอยางใด เนื่องจากเปนบทบัญญัติท่ีอาจกอใหเกิดการตีความ หรือ 
เปนการใหอํานาจของฝายปกครองสามารถใชดุลยพินิจได ดังจะเห็นไดจาก กรณีท่ีมีเหตุจําเปน
ระหวางสอบสวนหรือพิจารณา ซ่ึงถามวาเหตุจําเปนดังกลาวมีเหตุใดบางท่ีจะสามารถรองขอใหศาล
ออกคําส่ังใหขังได  หรือกรณีสถานคุมขังท่ีอ่ืนนอกเหนือจากเรือนจํา หมายถึงสถานท่ีใด                      
ซ่ึงไมสามารถระบุไดชัดเจน เพราะหากใหเปนไปตามคํารองขอของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจดังกลาว 
อาจจะกอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการโดยประการท่ีสําคัญคือหากมีการนําผูตองหา                  
ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยมิชอบแลวยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอตัวผูตองหาได  

ท้ังนี้ การนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในข้ันตอนการสอบสวน ในการ
สอบสวนนั้นพนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะกระทําได          
เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา และเพื่อจะ
รูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา การนําช้ีท่ีเกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพหรือท่ีส่ือตางๆ ใชคําวาการทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือเปนหลัก
ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนที่ เ ช่ือวามีความสําคัญและมีสวนชวยในการคนหาความจริง                 
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ในข้ันตอนการสอบสวน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเขาสูการพิจารณาของ
พนักงานอัยการและของศาลและจากหลักฐานท่ีปรากฏจากระเบียบของกรมตํารวจและคําพิพากษา
ศาลฎีกา แสดงใหเห็นวาวิธีการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพไดถูกนํามาใชตั้งแตกอนป 
พ.ศ. 2482 และเปนวิธีการท่ีพนักงานสอบสวนยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้จากการศึกษา
คนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนพบวาไมมีการกลาวถึงความหมายหรือคํานิยามเก่ียวกับ
การนําช้ีท่ีเกิดเหตุไวแตอยางใดคงมีแตระเบียบปฏิบัติท่ีมีการกลาวถึงการนําช้ีท่ีเกิดเหตุเอาไว            
โดยเริ่มปรากฏอยูในระเบียบกรมตํารวจในป พ.ศ. 2491 ไดแกระเบียบการตํารวจเกี่ยวแกคดี 
ลักษณะท่ี 10 เรื่องการสอบสวนผูตองหา ขอ 261 ซ่ึงกําหนดวา “ในคดีอุกฉกรรจหรือคดีท่ีมีอัตราโทษ
จําคุกต้ังแต 10 ป ข้ึนไปหรือคดีท่ีมีหลักฐานออน ตองใหผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุ และทําแผนท่ี
สังเขปใหผูตองหาลงช่ือรับรองไวดวยเสมอ ถาสามารถถายรูปท่ีเกิดเหตุประกอบไวดวยยิ่งดี”              
ซ่ึงจากการตรวจสอบระเบียบดังกลาวโดยละเอียดแลวปรากฏวา ไมมีสวนท่ีกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการนําช้ีท่ีเกิดเหตุไววาพนักงานสอบสวนจะตองปฏิบัติอยางไร ผูตองหา
จะตองปฏิบัติอยางไร ในปจจุบันระเบียบการตํารวจเก่ียวแกคดีไดถูกยกเลิกไปแลว โดยสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดใชประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญา 
ซ่ึงจากการศึกษาประมวลระเบียบการดังกลาว ปรากฏวามีการกลาวถึงการนําช้ีท่ีเกิดเหตุไวในเรื่อง
หลักการถามปากคําผูตองหา ขอ 247 (4) ซ่ึงกําหนดวา “เม่ือผูตองหารับสารภาพใหพนักงาน
สอบสวนนําผูตองหาไปช้ีท่ีเกิดเหตุ และทําแผนท่ีสังเขปฐานที่เกิดเหตุ และบันทึกการช้ีฐานท่ีเกิด
เหตุของผูตองหาไวเปนหลักฐาน ใหผูตองหาลงลายมือช่ือรับรองไวในแผนท่ีสังเขปและบันทึกนั้น 
และสืบสวนหาพยานหลักฐานประกอบคํารับของผูตองหาดวย” และในเรื่องการทําแผนท่ี และ
ถายรูปสถานท่ีเกิดเหตุ ขอ 226 ท่ีกําหนดวา “การทําแผนท่ีท่ีเกิดเหตุประกอบสํานวนการสอบสวนนั้น 
พนักงานสอบสวนตองขัดใหผูกลาวหาผูตองหา หรือพยานซ่ึงเปนผูนําช้ีสถานท่ีเกิดเหตุนั้น                
ลงลายมือช่ือรับรองไวในแผนที่เกิดเหตุนั้นดวยทุกราย ท้ังนี้เพื่อใหแผนท่ีเกิดเหตุนั้นมีน้ําหนัก             
ฟงเปนพยานหลักฐานไดม่ันคงย่ิงข้ึน และปองกันมิใหบุคคลนําช้ีสถานท่ีเกิดเหตุนั้นโตแยงคัดคาน
แผนที่เกิดเหตุนั้นในช้ันศาลอันจะทําใหเสียหายแกรูปคดีไดดวย” 

ดังท่ีไดกลาวแลววาการนํา ช้ี ท่ี เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพมีวัตถุประสงค                    
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเขาสูการพิจารณาของพนักงานอัยการและของศาล แตเม่ือพิจารณาจาก
ระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาวจะเห็นไดวายังไมมีการกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติไวโดยชัดเจน 
ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงปรากฏวาการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพมักจะเกินขอบเขตของ
วัตถุประสงคในเรื่องดังกลาวอยู เสมอ กลาวคือมีการจัดใหผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบ                   
คํารับสารภาพโดยเปดเผยตอสาธารณชนและใหส่ือมวลชนบันทึกภาพเพ่ือเผยแพรขาวได ซ่ึง              
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ส่ิงเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหา และอาจสงผล
กระทบตอสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตของผูตองหาดวยเพราะหากการนําช้ีท่ีเกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพในกรณีท่ีอยูในความสนใจของมหาชนอาจเกิดการประชาทัณฑผูตองหาได
และเม่ือวิเคราะหถึงอํานาจของพนักงานสอบสวนในการนําผูตองหาชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพตามหลักการแหงกฎหมายแลวเห็นวา วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนดังกลาวเปน                
การกระทําท่ีเกินกรอบอํานาจไวอยางชัดเจน มีเพียงประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีเปนคูมือ          
ในการปฏิบัติ ถึงแมวาหากพิจารณาในมุมมองของพนักงานสอบสวนเห็นเปนเรื่องความจําเปน            
ในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพราะเปนข้ันตอนการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของศาล โดยช้ีใหศาลเห็นถึง
พฤติการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดและเปนการแสดงใหเห็นวาผูตองหาไดยอมรับ
ขอเท็จจริงในรายละเอียดตามที่ปรากฏในคําใหการรับสารภาพ ทําใหเปนพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนัก
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงวิธีปฏิบัติดังกลาวแมจะกระทบตอสิทธิของผูตองหาไปบาง แตก็เปนการกระทํา            
เพื่อประโยชนสาธารณะ ก็ตาม เพราะมีวิธีการอ่ืนๆ อีกหลายประการท่ีพนักงานสอบสวนสามารถท่ี
จะนํามาใชองเปนพยานหลักฐานตอศาลได เชน การนําวิธีการทางนิติวิทยาศาสตรมาใช เปนตน
สําหรับวิธีการแกไข 

นอกจากนี้ในกรณีของประเทศฝรั่งเศส การคุมครองผูตองหาในการนําไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพปรากฏอยูในการสอบสวนเบ้ืองตน ซ่ึงตํารวจสอบสวนจะทําหนาท่ีรวบรวม
ขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใหทราบวา มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือไม ซ่ึงในการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงของพนักงานตํารวจจะมีหลักท่ีสําคัญ คือ ตองไมเปนลักษณะของการบังคับใหผูตองหา
หรือผูถูกสอบสวนใหการ นอกจากนี้ในประเทศฝร่ังเศสมีกฎเกณฑแหงกฎหมายท่ีใชคุมครอง          
สิทธิเสรีภาพของผูตองหาในคดีอาญา ดังปรากฎใน ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันท่ี                   
26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 แหงสหพันธรัฐฝรั่งเศส โดยเฉพาะในขอ9 ท่ีไดวางหลักเกี่ยวกับการจับกุม 
หรือใชกําลังควบคุมตัวบุคคล จะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะไดมีการ
ประกาศความผิด และจะใชกําลังจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลนั้นโดยท่ีเขายังไมมีความผิดไมได 
เพราะฉะนั้น เม่ือบุคคลหรือผูตองหาดังกลาวยังไมไดรับการแจงขอหาหรือฐานความผิด 
เจาหนาที่ของรัฐโดยหลักทั่วไปแลวไมสามารถจะควบคุมตัวผูตองหาได และตองปลอยตัวไป 
ดังนั้น ในประเทศฝรั่งเศสก็ไมปรากฏวามีการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ             
แตอยางใด นอกจากนี้ ในการสืบสวนสอบสวนในประเทศฝรั่งเศสนั้น ตํารวจจะเริ่มการสืบสวน
สอบสวนเพ่ือนําไปสูการคนพบพยานหลักฐานโดยตํารวจจะคนหาบรรดากระดาษ เอกสาร และ
วัตถุท้ังหลายท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดและนํามาซ่ึงการคนพบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับ
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พฤติการณแหงการกระทําความผิดซ่ึงไมมีกรณีใดในกฎหมายของฝรั่งเศสท่ีกฎหมายบัญญัติใหมี
การนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ท่ีสําคัญในประเทศฝรั่งเศสยังมีมาตรการที่
เกี่ยวของกับเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ ในระหวางการสอบสวนความผิดซ่ึงหนา ตํารวจมีอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีจะใชมาตรการบังคับท่ีกระทบตอเสรีภาพของบุคคลไดเพียงสองประการ คือ              
การควบคุมตัวซ่ึงจะกระทําไดกับบุคคลท่ีมีพยานหลักฐานแสดงวาบุคคลนั้นเขารวมในการกระทํา
ความผิด สวนบุคคลท่ีไมปรากฏพยานหลักฐานบงช้ีวากระทําความผิดหรือพยายามกระทําความผิด
จะถูกรั้งเอาตัวไวไดเทาท่ีระยะท่ีจําเปนในการสอบปากคําใหการเทานั้น และการจับกุมซ่ึงเปนกรณี
ในการกระทําความผิดซ่ึงหนาเทานั้นหามีการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ           
แตอยางใด 

ในประเด็นนี้ มีความเห็นวาเนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                   
เปนกฎหมายท่ีอยูภายใตรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ควรจะบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาใหชัดเจนวาหามมีการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพื่อไมกอใหเกิด
การตีความซ่ึงหากใหพนักงานเจาหนาท่ีตีความโดยตลอดแลวอาจทําใหผูตองหาไมไดรับความเปน
ธรรมขัดตอเจตนารมณของหลักนิติรัฐก็เปนไดและการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพอาจดุจเสมือนเปนดุจเริ่มตนท่ีทําใหเกิดการประชาทัณฑผูตองหา และกฎหมายก็ไมได            
ใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนไวอยางชัดเจน  

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดคงจะทําใหทราบถึงแนวทางในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของผูตองหาวามีปญหาและแนวทางแกไขปญหาอยางไร ซ่ึงในภาพรวมของการวิเคราะหท้ังหมด
จะนํามากลาวสรุปและเสนอแนะไวในบทที่ 5 ตอไป  
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 จากการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบคํารับสารภาพในบทท่ีผานมา              
จะเห็นไดวาการนําผูตองหามาทําแผนประกอบคํารับสารภาพเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพ ตลอดจนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหาอยางมากซ่ึงสามารถสรุปปญหาตางๆ ได
ดังนี้ 
 5.1.1 ปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบ 
คํารับสารภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  

สําหรับปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีปญหาตางๆ ดังนี้ คือ 

5.1.1.1 ปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
กลาวคือ การนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือไดวาเปนการละเมิดการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและรางกายตามที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครองผูตองหาไวเพราะผูตองหา           
อาจไดรับการประชาทัณฑในขณะทําแผนประกอบคํารับสารภาพเชนนี้ เห็นไดชัดวาเปนการละเมิด
ตอรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาเพราะผูตองหายังเปนผูบริสุทธจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาล 

5.1.1.2  ปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพทางดานการส่ือสาร 
กลาวคือ วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในลักษณะดังกลาวเปนการใชอํานาจรัฐท่ีเกินขอบเขต
ของกฎหมาย ทําใหสงผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาโดยเฉพาะศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ีจะ
ไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองสิทธิสวนบุคคล และสิทธิท่ีจะ
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตเปนอยางมากเพราะในปจจุบันการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพท่ีเห็นกันเปนประจําตามหนาหนังสือพิมพ หรือโทรทัศนมีลักษณะเปนการแสดงละครชีวิต
บทหนึ่ง โดยมีพนักงานสอบสวนเปนผูกํากับและส่ือมวลชนเปนผูตัดตอและแพรภาพสูการรับรู
ของสาธารณชนในลักษณะท่ีช้ีใหเห็นวาผูตองกาคือผูกระทําความผิดจริง เปนการลงโทษผูตองหา
ดวยวิธีการประจานกอนท่ีจะมีคําพิพากษาของศาลวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด 
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5.1.1.3  ปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคม กลาวคือ 
สิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมของผูตองหาในประเทศไทยปจจุบันยังไมไดรับการคุมครองทั้งท่ี
บุคคลดังกลาวซึ่งผูตองหาถือเปนบุคคลคนหนึ่งที่รัฐตองใหการคุมครองเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 
เพราะถือเสมือนวาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดตามหลักนิติรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแตในทางปฏิบัติกลับตรงกันขาม 
เนื่องจากสังคมปจจุบันไดกําหนดใหบุคคลเหลานี้เปรียบเสมือนเปนผูกระ ทําความผิดโดยปริยาย 
สงผลใหสิทธิทางดานสังคมตองสูญเสียไปโดยส้ินเชิง เชน สิทธิทางดานการศึกษา สิทธิในการ
ประกอบอาชีพ สิทธิทางการเมือง เปนตน ดังนั้น แสดงใหเห็นวาการใชมาตรการในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพทางดานสังคมของผูตองหาในประเทศไทยยังไมมีความชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ  และไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .  2550 ตลอดจนถึง                       
หลักมาตรฐานสากล และกฎหมายของตางประเทศท่ีไดทําการศึกษา สงผลทําใหสิทธิและเสรีภาพ
ดังกลาวไดสูญเสียไป 

5.1.1.4  ปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในศักดิ์ศรีความ                
เปนมนุษย สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิและสิทธิในความเสมอภาคของผูตองหา 
กลาวคือ จากท่ีไดทําการวิเคราะหปญหาในบทท่ีผานมาพบวา วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนกรณี
การนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนั้นเห็นวาวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวน              
ในลักษณะดังกล าว เปนการละ เ มิด สิทธิของ ผู ต องหา ท่ี มีการ รับรองและคุมครองไว                            
ตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อีกท้ังเม่ือ
ตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนก็มิไดเปนไปตามหลักความสมควรแกเหตุแตอยางใด 
ซ่ึงในขอเท็จจริงแมการสอบสวนเปนการคนหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนํามาใช
ยืนยันการเปนผูกระทําความผิดของผูตองหา แตการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
เปนลักษณะการกระทําของพนักงานสอบสวนท่ีเกินกรอบอํานาจของกฎหมายและสงผลกระทบตอ
สิทธิของผูตองหาเสมอ เนื่องจากการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือไดวาเปน         
การกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานโดยไมคํานึงถือเกียรติและศักดิ์ศรีของผูท่ี             
ตกเปนผูตองหา 

นอกจากนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนสวนใหญจะมุงแสวงหา
พยานหลักฐานจากตัวผูตองหาโดยกระทําทุกอยางใหผูตองหารับสารภาพวากระทําความผิดจริง 
เพื่อใหพาไปนําช้ีท่ีเกิดเหตุเพื่อยืนยันคํารับสารภาพท่ีไดมาจากผูตองหา โดยไมไดมุงเนนการ
แสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานโดยใชวิทยาการในการสืบสวนสอบสวนสมัยใหมมาใช           
ในการพิสูจนพยานหลักฐานตางๆ เพื่อนํามาพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาเลย          
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โดยคิดวาตนมีอํานาจในการท่ีจะปฏิบัติเชนนี้ตอผูตองหาได ซ่ึงขัดกับหลักการสําคัญของ
รัฐธรรมนูญท่ีใหความคุมครองสิทธิของผูตองหาในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ 
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด 

ท้ังนี้ เม่ือศึกษาในกรณีของตางประเทศไดขอสรุปดังนี้ คือ 
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวคือ ในกรณีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมมีกฎหมาย หรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด ใหมีการทําแผนประกอบ           
คํารับสารภาพ ในลักษณะใหผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุหรือใหแสดงลักษณะทาทางรายละเอียด            
ของการกระทําความผิดอยางใด 

2) ประเทศญ่ีปุน เม่ือพิเคราะหจากหลักการใน Japanese Bill of Rights หรือ กฎบัตร
แหงสิทธิของญ่ีปุนในขอท่ี (7) จะเห็นไดวาในประเทศญ่ีปุนนี้บุคคลท่ีตกเปนผูตองหาจะไมถูก
บังคับใหรับสารภาพ คํารับสารภาพโดยการบังคับ ทรมาน หรือขมขู หรือคํารับสารภาพ ภายหลัง
จากการถูกจับหรือคุมขังโดยการหนวงเหนี่ยวถวงเวลาใหลาชา มิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน 
นอกจากนั้นบุคคลจะไมถูกพิพากษาลงโทษในกรณีท่ีมีขอพิสูจนเพียงคํารับสารภาพของเขาเทานั้น 
ซ่ึงเห็นไดชัดวาหลักการของประเทศญ่ีปุนดังกลาวนี้เปนหลักประกันวาบุคคลท่ีตกเปนผูตองหาจะ
ไมถูกบังคับใหทําแผนประกอบคํารับสารภาพหากไมเต็มใจ ท้ังนี้ การบังคับ ทรมาน หรือขมขูให
ทําแผนประกอบคํารับสารภาพก็มิอาจทําไดเชนเดียวกัน 

3) ประเทศเยอรมนี ในการคุมครองสิทธิของหาของประเทศเยอรมนีก็อาศัยพื้นฐาน
เดียวกับกฎหมายท่ีประกันสิทธิของผูตองหาของประเทศอ่ืน กลาวคือ ตราบใดท่ีผูตองหายังมิไดรับ
การตัดสินวาเปนผูกระทําความผิด ใหถือวาเปนผูนั้นเปนผูบริสุทธ์ิ จะปฏิบัติตอเขาเยี่ยงผูกระทํา
ความผิดไมได และการใชมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูตองหาในประเทศเยอรมนี ไดมีการ
บัญญัติหลักกฎหมายไวอยางชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของเยอรมัน โดยมีจุดเดนท่ีกระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีท่ีเปนการกล่ันกรอง              
อยางรอบครอบ เร่ิมต้ังแตข้ันตอนการนําตัวผูตองหาเขาสูกระบวนการคุมขัง ซ่ึงจะเนนไปท่ีอํานาจ
การสอบสวนอํานาจการสอบสวนของอัยการและของศาลสอบสวนเปนหลัก การสอบสวน
คดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการจะตองเปนไปดวยความถูกตอง และรอบครอบ
อยางยิ่ง เพื่อแสวงหาความจริงและเปนการยืนยันวาผูนั้นไดกระทําความผิดจริง ดังนั้น ในการนําตัว
ผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศเยอรมนีจึงไมปรากฏวามีวิธีปฏิบัติในลักษณะ
ดังกลาวแตอยางใด 
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4) ประเทศฝร่ังเศส การคุมครองผูตองหาในการนําไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
ปรากฏอยูในการสอบสวนเบ้ืองตน ซ่ึงตํารวจสอบสวนจะทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ เพื่อให
ทราบวา มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือไม ซ่ึงในการสอบสวนหาขอเท็จจริงของพนักงานตํารวจ
จะมีหลักท่ีสําคัญ คือ ตองไมเปนลักษณะของการบังคับใหผูตองหาหรือผูถูกสอบสวนใหการ 
นอกจากนี้ในประเทศฝร่ังเศสมีกฎเกณฑแหงกฎหมายท่ีใชคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาใน
คดีอาญา ดังปรากฎใน ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789               
แหงสหพันธรัฐฝร่ังเศส โดยเฉพาะในขอ 9 ท่ีไดวางหลักเกี่ยวกับการจับกุม หรือใชกําลังควบคุมตัว
บุคคล จะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะไดมีการประกาศความผิด และจะใช
กําลังจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลน้ันโดยท่ีเขายังไมมีความผิดไมได เพราะฉะนั้น เม่ือบุคคลหรือ
ผูตองหาดังกลาวยังไมไดรับการแจงขอหาหรือฐานความผิด เจาหนาที่ของรัฐโดยหลักทั่วไป
แลวไมสามารถจะควบคุมตัวผูตองหาได และตองปลอยตัวไป ดังนั้น ในประเทศฝรั่งเศส                 
ก็ไมปรากฏวามีการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแตอยางใด 

จากการหลักการของตางประเทศดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการในการนําตัว
ผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในประเทศไทยพบวา วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
กรณีการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ เปนการละเมิดสิทธิของผูตองหาที่มีการ
รับรองและคุมครองไวตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร      
พ.ศ. 2550 อีกท้ังเม่ือตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนก็มิไดเปนไปตามหลัก              
ความสมควรแกเหตุแตอยางใด ในขอเท็จจริงการสอบสวนเปนการคนหาความจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อนํามาใชยืนยันการเปนผูกระทําความผิดของผูตองหา ทําใหเกิดวิธีปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนในลักษณะท่ีเกินกรอบอํานาจของกฎหมายและสงผลกระทบตอสิทธิของ
ผูตองหาเสมอ ซ่ึงการกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานโดยไมคํานึงถือเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของผูท่ีตกเปนผูตองหายอมไมถูกตอง ฉะนั้นการจํากัดอํานาจพนักงานสอบสวนโดยให
หลักประกันสิทธิแกผูตองหาในข้ันตอนการสอบสวนท่ีจะไมถูกกระทําในลักษณะประจานนาจะ
เปนแนวทางที่ดีท่ีสุดเพื่อปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจของเจาหนาท่ีรัฐ ในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานสอบสวนสวนใหญจะมุงแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผูตองหาโดยกระทําทุกอยาง
ใหผูตองหารับสารภาพวากระทําความผิดจริง เพื่อใหพาไปนําช้ีท่ีเกิดเหตุเพื่อยืนยันคํารับสารภาพท่ี
ไดมาจากผูตองหา โดยไมไดมุงเนนการแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานโดยใชวิทยาการ              
ในการสืบสวนสอบสวนสมัยใหมมาใชในการพิสูจนพยานหลักฐานตางๆ เพื่อนํามาพิสูจนความผิด
หรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาเลย โดยคิดวาตนมีอํานาจในการที่จะปฏิบัติเชนนี้ตอผูตองหาได           
ซ่ึงขัดกับหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญท่ีใหความคุมครองสิทธิของผูตองหาในการไดรับการ
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สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด แตทางปฏิบัติ
ของพนักงานสอบสวนไมคอยคํานึงถึงสิทธิของผูตองหาในขอนี้เทาท่ีควร โดยมักจะเช่ือวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิดจริงแตเพียงอยางเดียว เพราะตนเปนผูจับและดําเนินการสอบสวนเอง อีกท้ัง
ตองการใหสังคมเห็นวา ตนเปนผูดําเนินการดังกลาวโดยใชเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ส่ือมวลชนเปนตัวกลางในการเผยแพรผลงานของตนตอสาธารณะ ดังนั้นการจํากัดอํานาจพนักงาน
สอบสวนผูเขียนเห็นวาควรมีการยกเลิกวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการนําผูตองหาไปทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพ นาจะเปนวิธีท่ีเปนแนวทางในการคุมครองสิทธิของผูตองหาได เพราะ
วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตอผูตองหาในลักษณะดังกลาวมิไดเปนเคร่ืองช้ีวัดขอเท็จจริงใน
ช้ันพิจารณาคดีโดยเด็ดขาดแตอยางใด ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันและระมัดระวังมิใหเกิดผลกระทบ
ตอสิทธิของผูตองหาในการท่ีจะไมถูกปฏิบัติเสมือนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษโดยการ
ประจานอีกตอไป การยกเลิกวิธีปฏิบัติในลักษณะดังกลาวนาจะเปนทางออกในการแกไขปญหา
ระหวางการใชอํานาจรัฐท่ีเกินกรอบกอํานาจกับสิทธิของผูตองหาดังกลาวได 
 5.1.2  ปญหาทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาในการทําแผนประกอบ         
คํารับสารภาพตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จากหลักประกันในกฎหมายอาญาที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วา 
บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติ
เปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแตผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไว
ในกฎหมายหลักการนี้ในทางวิชาการเรียกวา หลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย 
(Nullum crimen, nulla poena sine lege) กลาวคือ ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมายบัญญัติ
ไว ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของกฎหมายอาญา นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 39 ยังรับรองหลักกฎหมาย “ไมมีโทษถาไมมีกฎหมายกําหนด” และ “ไมมีความผิดถาไมมี
กฎหมายกําหนด” ซ่ึงมีสาระคือ บุคคลจะตองรับโทษทางอาญาก็ตอเม่ือกระทําการอันกฎหมายใน
ขณะนั้นบัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงนั้นจะหนักไปกวาโทษท่ีกฎหมาย
ในขณะกระทําความผิดกําหนดไวไมได สําหรับหลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมายนี้
เปนหลักประกันในกฎหมายอาญาท่ีมีเนื้อหาแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของอํานาจรัฐท่ีมีตอประชาชน
ในรัฐ นอกจากนี้ยังอาจกลาวไดวาหลักการดังกลาวเปนหลักการประกันสิทธิเสรีภาพของผูตองหา
ในข้ันตอนการสอบสวนของตํารวจ กลาวคือ ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ
ไทยการกระทําใดๆ ท่ีเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เชน การคนและการจับกุม
ผูกระทําผิด จะกระทําไดก็ตอเม่ือมีหมายของศาล หรือมีเหตุอันสมควร เชน มีความจําเปนเรงดวน
จะตองรีบคนหรือจับกุม ไมอาจจะรอหมายจากศาลได เพราะผูกระทําผิดจะหลบหนี หรือเปน           

DPU



6 

การกระทําผิดซ่ึงหนา หรือพยานหลักฐานจะถูกทําลายเสียกอน เม่ือมีการจับกุมผูกระทําผิดแลว 
จะตองมีการนําตัวผูกระทําผิดไปยังศาล เพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการจับกุมตัว           
โดยเจาหนาท่ีตํารวจจะมีระยะเวลาควบคุมตัวไดเพียงระยะเวลาจํากัดเทานั้น ซ่ึงโดยปกติ จะไมเกิน 
48 ช่ัวโมง นอกจากน้ี ในระหวางการควบคุมหรือขัง ผูถูกจับหรือผูตองหา มีสิทธิตางๆ เชน               
สิทธิท่ีจะไดรับการพบและปรึกษาทนายสองตอสอง สิทธิท่ีจะไดรับแจงวา เขามีสิทธิจะใหการหรือ
ไมใหการก็ได สิทธิท่ีจะไดรับแจงวา ถอยคําท่ีเขาจะใหการนั้นสามารถใชเปนพยานหลักฐานยันตัว
เขาได หากไมมีการแจงสิทธิดังกลาว ถอยคําท่ีเขาใหการยอมไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได 
เพราะไดมาโดยฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ผูถูกจับยังมีสิทธิท่ีจะไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว  
หากไมปรากฏวาเขาจะหลบหนีหรือทําลายพยานหลักฐาน นอกจากนี้ หากเปนกรณีท่ีผูตองหา
ตองการความชวยเหลือทางกฎหมาย ยังอาจจะรอขอใหรัฐจัดหาทนายความใหตนไดอีกดวยเชนนี้
เห็นไดวาจะตองมีกฎหมายใหอํานาจซ่ึงกฎหมายที่ใหอํานาจในการกระทําดังกลาวขางตนคือ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงในการนําตัวบุคคลไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ
นั้นไมปรากฏบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหอํานาจไวซ่ึงพนักงาน
สอบสวนจะอางวามีประมวลการตํารวจเก่ียวกับคดีก็ไมอาจรับฟงไดเพราะประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามีศักดิ์ในทางกฎหมายท่ีสูงกวา นอกจากนี้ในกระบวนการยุติธรรมไทยในช้ัน
ตํารวจนั้นเช่ือวา รัฐ หรือตํารวจมีหนาท่ีจะตองแสวงหาพยานหลักฐานดวยตนเอง ไมใชบังคับ           
เอาจากตัวผูกระทําผิด หรือบังคับใหผูตองหาใหความรวมมือในการคนหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน
ความผิดของเขาดังเชนการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ เพราะเขามีเอกสิทธิ           
ท่ีจะไมใหถอยคําใดๆ อันเปนปรปกษตอตนเองได รัฐเทานั้น ท่ีมีหนาท่ีพิสูจนความผิดของเขา           
จนปราศจากเหตุอันควรสงสัยตามสมควร (Proof beyond reasonable doubt) เปนตน 

ในการสอบสวนปากคําพยาน หรือผูตองหานั้น กฎหมายไดกําหนดหนาท่ีของพนักงาน
สอบสวนไว โดยเฉพาะหนาท่ีตอผูตองหานั้น พนักงานสอบสวนจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด ไดแก 
การแจงขอหาและรายละเอียดแหงการกระทําผิด การแจงเตือนถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีผูตองหาไดรับ
การประกัน เชน สิทธิท่ีจะไมใหการใดๆ สิทธิท่ีจะไดรับแจงเตือนวา ถอยคําของเขาท่ีใหการตอ
พนักงานสอบสวนน้ันสามารถใชยันเขาไดในช้ันพิจารณาของศาล สิทธิท่ีจะมีทนายความและไดรับ
ความชวยเหลือในการจัดหาทนายความให สิทธิท่ีปรึกษากับทนายความและสิทธิท่ีจะให
ทนายความหรือผูท่ีผูตองหาไววางใจรวมเขาฟงการสอบสวนได ซ่ึงไดกําหนดไวตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ถึง มาตรา 134/4 โดยเม่ือมีการแจงเตือนถึงหลักประกัน
ตามกฎหมายดังกลาวแลว การสอบสวนปากคําไดถูกกําหนดขอจํากัดหรือขอหามไว เชน หามมิให
พนักงานสอบสวนกระทําการทรมาน หรือชักจูงใจ หรือพูดใหทอ หรือทําใหส้ินหวัง ฯลฯ                  
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ซ่ึงถือเปนการสอบสวนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนการทําใหผูตองหาตองยอมใหการ โดย 
ไมสมัครใจ และบังคับใหเขาใหถอยคําท่ีเปนปรปกษตอตนเอง อันมีผลทําใหถอยคําดังกลาว              
ไมอาจจะใชเปนพยานพยานหลักฐานไดเลย นอกจากนี้การกระทําท่ีพนักงานสอบสวนนําผูตองหา
ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพยังเปนการกระทําท่ีไมมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญารองรับซ่ึงหากพนักงานสอบสวนไปดําเนินการยอมถือไดวาเปนการกระทําท่ี 
ไมมีอํานาจทําใหการสอบสวนไมชอบดวยกฎหมายและยังเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาซ่ึงไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิอันเปนการขัดตอรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักร
ไทยอีกดวย 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ในสวนของมาตรการทางกฎหมาย                    
ท่ีเกี่ยวกับผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ไดมีการแกไขมาแลวหลายคร้ัง แตยังไมสามารถท่ี
คุ มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจําเลยไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะการ                  
นําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในข้ันตอนการสอบสวนซ่ึงในการสอบสวนนั้น
พนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะกระทําไดเพื่อประสงคจะ
ทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา และเพื่อจะรูตัวผูกระทําผิด
และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหา การนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
หรือท่ีส่ือตางๆ ใชคําวาการทําแผนประกอบคํารับสารภาพถือเปนหลักปฏิบัติของพนักงาน
สอบสวนท่ีเช่ือวามีความสําคัญและมีสวนชวยในการคนหาความจริงในข้ันตอนการสอบสวน โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเขาสูการพิจารณาของพนักงานอัยการและของศาลและ
จากหลักฐานท่ีปรากฏจากระเบียบของกรมตํารวจและคําพิพากษาศาลฎีกา แสดงใหเห็นวาวิธีการ 
นําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพไดถูกนํามาใชตั้งแตกอนป พ.ศ. 2482 และเปนวิธีการที่
พนักงานสอบสวนยึดถือปฏิบัติเร่ือยมาจนถึงปจจุบันแตจากการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้พบวา
ใน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) ใหอํานาจของพนักงานสอบสวนโดยถือวาการ
ทําภาพถาย แผนท่ี หรือภาพวาดของสถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําได ซ่ึงใน
ปจจุบันการทําแผนท่ีเกิดเหตุจะมีลักษณะท่ีใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิด
ประกอบการทําแผนท่ีไปดวย ซ่ึงพิจารณาตามกฎหมายนี้แลว กฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงาน
รวบรวมหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาเทานั้น และการคนหาความจริงท่ีเปนการรวบรวม
พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนท่ีเกินกรอบอํานาจของกฎหมายอาจสงผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคของผูตองหาท่ีรัฐธรรมนูญใหความ
คุมครองไว ไมไดใหอํานาจเจาพนักงานสอบสวนในการบังคับใหผูตองหาสารภาพผิดและพาไปทํา
แผนประกอบคํารับสารภาพเพราะถึงแมผูตองหาจะไดใหการรับสารภาพและใหความยินยอม             
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ในการจัดทําแผนประกอบคํารับสารภาพ แตความจริงการท่ีผูตองหาใหการรับสารภาพก็อาจ               
รับสารภาพดวยเหตุผลตางๆ มากมาย รวมท้ัง อาจกลับคําใหการเสียเม่ือใดก็ได และเม่ือผูตองหา
กลับคําใหการรับสารภาพเปนใหการปฏิเสธในช้ันศาลเสียแลว  หากคดีนั้น ปราศจากเสีย                      
ซ่ึงประจักษพยาน ผูรูเห็นเหตุการณหรือพยานหลักฐานสําคัญอ่ืนใด แมจะมีพยานหลักฐาน ภาพถาย 
แผนท่ี ท่ีผูตองหา ไดนํามาช้ี ท่ีเกิดเหตุ หรือ นําใหคนของกลาง พยานหลักฐานตางๆ เหลานี้ ก็อาจ 
ไมมีน้ําหนัก ใหรับฟงพอที่จะพิจารณาพิพากษาลงโทษผูตองหา หรือจําเลยได ดังเชนตัวอยางใน        
คําพิพากษาศาลฎีกา 2813-2814/2523 และ คําพิพากษาฎีกาท่ี 4592/2529 จากคําพิพากษาฎีกา
ดังกลาวนั้น จะเห็นไดวาศาลรับฟงแผนประกอบคํารับสารภาพในฐานะพยานแตก็มีน้ําหนักนอย             
ถาไมมีพยานหลักฐานอ่ืนเขามาประกอบอีกศาลยอมยกฟองจําเลย เปนตน  

นอกจากนี้จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบสวนพบวาไมมีการ
กลาวถึงความหมายหรือคํานิยามเกี่ยวกับการนําช้ีท่ีเกิดเหตุไวแตอยางใดคงมีแตระเบียบปฏิบัติท่ีมี
การกลาวถึงการนําช้ีท่ีเกิดเหตุเอาไว โดยเร่ิมปรากฏอยูในระเบียบกรมตํารวจในป พ.ศ. 2491 ไดแก
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวแกคดีลักษณะท่ี 10 เร่ืองการสอบสวนผูตองหา ขอ 261 ซ่ึงกําหนดวา             
“ในคดีอุกฉกรรจหรือคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกต้ังแต 10 ป ข้ึนไปหรือคดีท่ีมีหลักฐานออน ตองให
ผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุ และทําแผนท่ีสับเขปใหผูตองหาลงช่ือรับรองไวดวยเสมอ ถาสามารถถายรูป
ท่ีเกิดเหตุประกอบไวดวยยิ่งดี” ซ่ึงจากการตรวจสอบระเบียบดังกลาวโดยละเอียดแลวปรากฏวา          
ไมมีสวนท่ีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติในการนําช้ีท่ีเกิดเหตุไววาพนักงานสอบสวน
จะตองปฏิบัติอยางไร ผูตองหาจะตองปฏิบัติอยางไร ในปจจุบันระเบียบการตํารวจเกี่ยวแกคดี           
ไดถูกยกเลิกไปแลว โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดใชประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี          
เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงจากการศึกษาประมวลระเบียบการดังกลาว ปรากฏวามี
การกลาวถึงการนําช้ีท่ีเกิดเหตุไวในเร่ืองหลักการถามปากคําผูตองหา ขอ 247 (4) ซ่ึงกําหนดวา 
“เม่ือผูตองหารับสารภาพใหพนักงานสอบสวนนําผูตองหาไปช้ีท่ีเกิดเหตุ และทําแผนท่ีสังเขปฐานท่ี
เกิดเหตุ และบันทึกการช้ีฐานท่ีเกิดเหตุของผูตองหาไวเปนหลักฐาน ใหผูตองหาลงลายมือช่ือรับรอง
ไวในแผนท่ีสังเขปและบันทึกนั้น และสืบสวนหาพยานหลักฐานประกอบคํารับของผูตองหาดวย” 
และในเร่ืองการทําแผนท่ี และถายรูปสถานท่ีเกิดเหตุ ขอ 226 ท่ีกําหนดวา “การทําแผนท่ีท่ีเกิดเหตุ
ประกอบสํานวนการสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนตองจัดใหผูกลาวหาผูตองหา หรือพยานซ่ึง
เปนผูนําช้ีสถานท่ีเกิดเหตุนั้นลงลายมือช่ือรับรองไวในแผนท่ีเกิดเหตุนั้นดวยทุกราย ท้ังนี้เพื่อให
แผนท่ีเกิดเหตุนั้นมีน้ําหนักฟงเปนพยานหลักฐานไดม่ันคงยิ่งข้ึน และปองกันมิใหบุคคลนําช้ี
สถานท่ีเกิดเหตุนั้นโตแยงคัดคานแผนท่ีเกิดเหตุนั้นในชั้นศาลอันจะทําใหเสียหายแกรูปคดีไดดวย” 
จะเห็นไดวาจากการกระทําดังกลาวเปนเพียงระเบียบภายในของตํารวจท่ีไมมีกฎหมายใหอํานาจ             
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ท่ีจะกระทําไดและเปนการกระทําซ่ึงขัดตอรัฐธรรมนูญเพราะเปนการไปกระทบกระเทือนแตสิทธิ
ของผูตองหาจึงไมสามารถนํามาใชบังคับกับผูตองหาได 

ดังท่ีไดกลาวแลววาการนําช้ี ท่ี เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพมีวัตถุประสงค                   
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเขาสูการพิจารณาของพนักงานอัยการและของศาล แตเม่ือพิจารณาจาก
ระเบียบปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวจะเห็นไดวายังไมมีการกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติไวโดยชัดเจน 
ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงปรากฏวาการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพมักจะเกินขอบเขตของ
วัตถุประสงคในเร่ืองดังกลาวอยู เสมอ กลาวคือมีการจัดใหผูตองหานําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบ                   
คํารับสารภาพโดยเปดเผยตอสาธารณชนและใหส่ือมวลชนบันทึกภาพเพื่อเผยแพรขาวได ซ่ึงส่ิง
เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองหา และอาจสงผลกระทบ
ตอสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตของผูตองหาดวยเพราะหากการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบ            
คํารับสารภาพในกรณีท่ีอยูในความสนใจของมหาชนอาจเกิดการประชาทัณฑผูตองหาไดและ           
เม่ือวิเคราะหถึงอํานาจของพนักงานสอบสวนในการนําผูตองหาช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
ตามหลักการแหงกฎหมายแลวเห็นวา วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนดังกลาวเปนการกระทําท่ีเกิน
กรอบอํานาจไวอยางชัดเจน มีเพียงประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีเปนคูมือในการปฏิบัติ 
ถึงแมวาหากพิจารณาในมุมมองของพนักงานสอบสวนเห็นเปนเร่ืองความจําเปนในการนําผูตองหา
ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพราะเปนข้ันตอนการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน           
เพื่อใชเปนพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของศาล โดยช้ีใหศาลเห็นถึงพฤติการณตางๆ                
ที่เกิดข้ึนจากการกระทําความผิดและเปนการแสดงใหเห็นวาผูตองหาไดยอมรับขอเท็จจริงใน
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในคําใหการรับสารภาพ ทําใหเปนพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักมากยิ่งข้ึน          
ซ่ึงวิธีปฏิบัติดังกลาวแมจะกระทบตอสิทธิของผูตองหาไปบาง แตก็เปนการกระทําเพื่อประโยชน
สาธารณะ ก็ตาม เพราะมีวิธีการอ่ืนๆ อีกหลายประการท่ีพนักงานสอบสวนสามารถท่ีจะนํามาใช
อางเปนพยานหลักฐานตอศาลได เชน การนําวิธีการทางนิติวิทยาศาสตรมาใช เปนตน 

นอกจากนี้ในกรณีของประเทศฝร่ังเศส การคุมครองผูตองหาในการนําไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพปรากฏอยูในการสอบสวนเบ้ืองตน ซ่ึงตํารวจสอบสวนจะทําหนาท่ีรวบรวม
ขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใหทราบวา มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือไม ซ่ึงในการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงของพนักงานตํารวจจะมีหลักท่ีสําคัญ คือ ตองไมเปนลักษณะของการบังคับใหผูตองหา
หรือผูถูกสอบสวนใหการ นอกจากนี้ในประเทศฝรั่งเศสมีกฎเกณฑแหงกฎหมายท่ีใชคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของผูตองหาในคดีอาญา ดังปรากฎใน ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันท่ี                 
26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 แหงสหพันธรัฐฝร่ังเศส โดยเฉพาะในขอ9 ท่ีไดวางหลักเกี่ยวกับการจับกุม 
หรือใชกําลังควบคุมตัวบุคคล จะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิจนกวาจะไดมีการ
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ประกาศความผิด และจะใชกําลังจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลนั้นโดยท่ีเขายังไมมีความผิดไมได 
เพราะฉะน้ัน เม่ือบุคคลหรือผูตองหาดังกลาวยังไมไดรับการแจงขอหาหรือฐานความผิด 
เจาหนาที่ของรัฐโดยหลักทั่วไปแลวไมสามารถจะควบคุมตัวผูตองหาได และตองปลอยตัวไป 
ดังนั้น ในประเทศฝร่ังเศสก็ไมปรากฏวามีการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ           
แตอยางใด นอกจากน้ี ในการสืบสวนสอบสวนในประเทศฝร่ังเศสนั้น ตํารวจจะเร่ิมการสืบสวน
สอบสวนเพ่ือนําไปสูการคนพบพยานหลักฐานโดยตํารวจจะคนหาบรรดากระดาษ เอกสาร และ
วัตถุท้ังหลายที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดและนํามาซ่ึงการคนพบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติการณแหงการกระทําความผิดซ่ึงไมมีกรณีใดในกฎหมายของฝร่ังเศสท่ีกฎหมายบัญญัติใหมี
การนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ท่ีสําคัญในประเทศฝร่ังเศสยังมีมาตรการท่ี
เกี่ยวของกับเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ ในระหวางการสอบสวนความผิดซ่ึงหนา ตํารวจมีอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีจะใชมาตรการบังคับท่ีกระทบตอเสรีภาพของบุคคลไดเพียงสองประการ คือ             
การควบคุมตัวซ่ึงจะกระทําไดกับบุคคลท่ีมีพยานหลักฐานแสดงวาบุคคลนั้นเขารวมในการกระทํา
ความผิด สวนบุคคลท่ีไมปรากฏพยานหลักฐานบงช้ีวากระทําความผิดหรือพยายามกระทําความผิด
จะถูกร้ังเอาตัวไวไดเทาท่ีระยะท่ีจําเปนในการสอบปากคําใหการเทานั้น และการจับกุมซ่ึงเปนกรณี
ในการกระทําความผิดซ่ึงหนาเทานั้นหามีการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ            
แตอยางใด 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากเหตุผลท่ีไดกลาวไวในบทสรุปขางตนผูเขียนเห็นวาควรมีการยกเลิกการนําตัว
ผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 แนวทางของตางประเทศและมาตรฐานสากลระหวางประเทศ  

ผูเขียนเห็นวาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีนําเสนอมานี้นาจะสามารถแกปญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมายในการนําผูตองหาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพท่ีนําเสมอมาท้ังหมดนี้ได 
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