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บทคัดยอ

การที่ เจาหนาที่ของรัฐใหสัมภาษณหรือใหขาวสารเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมแกสาธารณชน
เปนการกระทําที่สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย คือสิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสาร แตสิทธิน้ันควร
จํากัดเพียงแคใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ ดังเชนเพื่อเตือนภัยใหประชาชนมีความระมัดระวัง
เกี่ยวกับอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นแกตน หรือความรวมมือความชวยเหลือของประชาชนที่จะ
ชี้เบาะแสของคนราย และเพื่อตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐเทาน้ัน กลาวคือ ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการใหขาวของเจาหนาที่เกี่ยวกับคดีอาญาแกสื่อสารมวลชนเพื่อ
เผยแพรตอสาธารณชน ผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะมิใหขาวน้ันกระทบกระเทือนถึงผล
ของคดี และในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาว
เกี่ยวกับคดีอาญาของประชาชนมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลที่
สามที่เกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
ประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีอาญาของประชาชนมีนํ้าหนัก เหนือกวาสิทธิ
สวนบุคคลเทาน้ัน การใหขาวจึงควรใหขาวในขอบเขตที่ เหมาะสม และไมมีลักษณะเปนการกระทบ
ถึงสิทธิสวนบุคคลที่จะทําใหเกิดการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของ
บุคคลที่ถูกกลาวหาน้ัน

วิทยานิพนธฉบับน้ีผูเขียนจึงมุงศึกษาหาแนวทางเพื่อแกปญหาจากผลกระทบในการ
ปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาในระหวางดําเนินคดีอาญาที่จะไมถูกกระทําอันไมเปนธรรมจากเจาหนาที่
ของรัฐ จะไมถูกลิดรอนสิทธิและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สิทธิที่จะไดรับความคุมครองสิทธิ
สวนบุคคลและจะไมถูกเปดเผยขอมูลอันเปนสวนบุคคลจากสื่อ สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์ สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยในชีวิต ดังน้ันวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนของเจาหนาที่
ตอผูถูกกลาวหาคดีอาญาในระหวางการดําเนินคดีในชั้นเจาพนักงานและชั้นศาลที่อยูในกระบวน
การยุติธรรมทางอาญาในปจจุบันตองไมเปนการกระทําที่เกินกรอบอํานาจของกฎหมายและมุงหา
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แนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความสมดุลและเปนธรรมระหวางผูปฎิบัติและผูถูกปฏิบัติภายใตการ
ควบคุมโดยกระบวนการของความยุติธรรมทางอาญา

จากการศึกษา พบวา ในขั้นตอนของการเปดเผยขอมูลขาวสารในชั้นเจาพนักงาน
สอบสวนในระหวางดําเนินกระบวนการยุติธรรมของผูถูกกลาวหา ไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
บังคับไวโดยชัดเจน วาควรมีขอบเขตในการใหขาวแกประชาชนไดมากนอยแคไหนเพื่อความ
เหมาะสม และเพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณชนที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารในคดีอาญา
นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แลว ก็มีเพียงระเบียบปฏิบัติภายในของ
หนวยงานราชการที่กําหนดแนวทางในการใหขาวของเจาพนักงานไว ไดแก ระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุดวาดวยการใหขาวและบริการขาวสาร พ.ศ. 2537 และระเบียบคําสั่งของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซึ่งแมจะมีแนวทางกําหนดไวเปนหลักปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานแลว ซึ่งประมวล
ระเบียบตํารวจไมเกี่ยวกับคดีกําหนดหามไวชัดเจน การแถลงขาวการจับกุมผูตองหาโดยใชถอยคําที่
มีลักษณะเปนการประจานผูตองหา หรือการติดตอสื่อมวลชนไปทําขาวแผนการประทุษกรรม
ประกอบคํารับสารภาพ ซึ่งมีคําสั่งหามมิใหกระทําแตเจาหนาที่ตํารวจก็ยังฝาฝน กระทําไปทั้งๆ ที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือเวียนกําชับใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่
วางไวโดยเครงครัด จากการเปดเผยก็ทําใหเห็นถึงบุคคลที่กลาวถึงน้ันเปนผูกระทําความผิดแตความ
เปนจริงแลวบุคคลน้ันยังอยูในระหวางการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม ยังไมถูกตัดสินวาเปน
ผูกระทําความผิด ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาที่ควรไดรับการแกไข

การเปดเผยขอมูลในระหวางดําเนินคดีในชั้นศาลเปนเร่ืองของการพิจารณาและ
พิพากษาคดีตองกระทําโดยเปดเผย จุดประสงคเพื่อใหสาธารณชนไดควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของ
ศาลอันมีเน้ือหาเปนการคานอํานาจตุลาการตามรัฐธรรมนูญและเปนหลักประกันความยุติธรรมของ
ผูตกเปนจําเลยในคดี การอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนหรือโทรทัศนวงจรปด
มักเปนคดีที่สําคัญไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก การอนุญาตใหมีการถายทอด
เปนดุลพินิจของศาล การอนุญาตใหมีการถายทอดคดีตางๆ ศาลตองคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปน
มนุษยของผูตองหาหรือจําเลย การถายทอดตางๆ จึงทําใหศาลกลายเปนเวทีการแสดง หรือการจัด
ฉาก ดังน้ันการเผยแพรทางโทรทัศน หรือโทรทัศนวงจรปดยอมจะไมเปนธรรม อันสงผลกระทบ
ถึงสิทธิสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของในคดี ทําใหประชาชนรูจักหนาตาของจําเลยมากขึ้น กระทบตอ
การกลับคืนสูสังคมของจําเลย และสงผลกระทบตอความเปนอิสระของศาลได ซึ่งแทนที่จะเปน
“การควบคุมโดยสาธารณชน” ก็จะกลายเปน “การครอบงําโดยสาธารณชน” ไป
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ABSTRACT

The government officials to be interviewed or to give information about crimes to
the public. This action is consistent with the principles of democracy. It is entitled to receive the
information. However, such rights should be limited only to the public interest, such as warning
the public to be careful about crimes that may happen to her. Or with the help of the public to the
whereabouts of criminals. And to determine the function of government is the only criminal
justice officials to the news media about the case to the public. The news has to be careful not to
press that affect the outcome of the case. In each case, the news will have to consider whether the
public interest in knowing about the crimes of the people have over the individual rights of the
accused. Or third party related to the case that it is news or not. And the news only when they
considered that the public interest in knowing about the crimes of the people have more rights
only. The news should be news to the extent appropriate. And no manner affect the right to
personal liberty and the rights of the human dignity of the person who is alleged.

This paper aims at finding a way to solve problems in the treatment of the accused
in criminal proceedings to be unfair abuse of public office. Will not be deprived of the rights and
dignity of human beings. The right to privacy is protected and will not disclose any personal
information from the media. The right to be presumed to be innocent. The right to be secure in
their lives. So how to follow the instructions of the officials who were accused of crimes during
the proceedings in the sheriff and the court in criminal justice today must not act beyond the law
and to find solutions to ensure and fair balance between work and be executed under the control
of the criminal justice process.

The study found that in the process of disclosure of information in the inquiry during
the process of the accused. No provision of law enforced by the. The extent of the news that the
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public has much to be appropriate. And to get the public to get information on criminal charges.
The Constitution of the Kingdom of Thailand in 2007, it was only practice within the guidelines
of the Government in the official news of the latest regulations with the Office of the Attorney
General and Services Act in 1994. The regulations and orders of the police. Although there are
guidelines for officers and for the rule. The regulatory process was not related to prohibited clear.
Announced the arrest of the accused to testify in the manner of abuse suspects. Contact us to plan
or conspiracy made the confession. This order shall not be violated, but police have yet to be done
when police charged the circulation of the authorities to comply with the regulations laid down by
the regulations. The disclosure was made to a person who is guilty, but the fact he is in the
process of taking legal action. He has not been convicted of an offense. The cause of the problem
should be fixed.

Disclosures in the court proceedings in a matter of discretion and judgment must be
made public. Aims to provide public control over the operations of the court has the constitutional
and judicial powers to ensure justice for the defendant in the fall. To permit the broadcast of the
television or CCTV. Often the case that the attention of many people. To allow the transfer of the
discretion of the court. To allow the transfer of cases. The court must take into account the dignity
of the human person of the accused or defendant. Transmission of information. The court has
become a stage show. Or the scene. The public through television. Or closed-circuit television
would be unfair. This affects the privacy of those involved in the lawsuit. People like to know
more of the defendants. The return and reintegration of the accused. And affect the independence
of the court. That instead. "Controlled by public" will become "dominated by public."
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดก็เพราะไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย
ดร.อุดม  รัฐอมฤต ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาและเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหแกผูเขียน
ซึ่งทานไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้แนวทาง ทั้งกรุณาตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขความถูกตองของ
วิทยานิพนธดวยความเอาใจใสเปนอยางดี และยังไดชวยแกปญหาใหในทุกๆ เร่ือง รวมถึงไดกรุณา
นัดหมายกรรมการเพื่อสอบใหแกผูเขียน ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ที่ทําให
ผูเขียนสามารถเขียนวิทยานิพนธ และผานการสอบจนทําใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ทานเปนผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ความรู ความสามารถ ทานกรุณารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทานไดใหขอคิด
คําแนะนําที่เปนประโยชนตอการเขียนวิทยานิพนธเปนอยางดี ผูเขียนคิดวาทานพยายามที่จะถายทอด
ปลูกฝงใหนักกฎหมายเขาใจในหลักคุณธรรมทางกฎหมายเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรมในสังคม

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยสมศักด์ิ บุญทอง อัยการอาวุโส (อดีดรองอัยการ
สูงสุด อดีตประธานกรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย) ผูซึ่งมีพระคุณ ถาผูเขียนไมไดรับความ
อนุเคราะหและความเมตตาจากทาน วิทยานิพนธฉบับน้ีก็ไมสามารถสําเร็จลงได ทานกรุณาสละเวลา
มาเปนกรรมการในการสอบ ทานไดชี้แนะใหแนวทาง และแนะนําสาระที่เปนประโยชนใหแก
ผู เขียนเปนอยางดี ทานเปนผูอาวุโสและเปนญาติผูใหญที่ลูกหลานทุกคนใหความรักและเคารพ
ทานปฏิบัติตนทรงไวซึ่งคุณความดี และมีคุณธรรม ถือวาควรนํามาเปนแบบอยางแกลูกหลานจักตอง
ปฏิบัติตาม ผูเขียนมีความภาคภูมิใจมากที่ทานกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหแกผูเขียน

ผู เขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย ดร. สุรสิทธิ์  แสงวิโรฒพัฒน และรอง
ศาสตราจารย อัจฉรียา  ชูตินันทน ที่รับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งไดชี้แนะในประเด็น
ตางๆ ที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสมบูรณขึ้น

สุดทายน้ี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในชีวิต ที่ทําใหผูเขียนมี
วันน้ีไดคือ คุณพอและคุณแม ขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู ทานใหความรัก ความหวงใย และยังมีคุณอา
และพี่ๆ อีก 5 คน ที่คอยสอนและเตือนสติและเปนกําลังใจใหตลอดเวลา

อน่ึง วิทยานิพนธฉบับน้ี หากมีคุณคา และเกิดประโยชนตอการศึกษา ผูเขียนขอมอบ
ความดีทั้งหมดใหครูบาอาจารยทุกทาน สวนความผิดพลาดและขอบกพรองทั้งหลายของวิทยานิพนธ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระบบงานยุติธรรม เปนทั้งระบบงานควบคุมอาชญากรรมของชาติ ระบบงานยอยของ

ชุมชนและเปนกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ประกอบดวย ตํารวจ อัยการ ศาลยุติธรรม คุมประพฤติ
และราชทัณฑ

ในกระบวนการยุติธรรม เมื่อบุคคลใดกระทําความผิดที่มีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาบุคคลน้ันก็จะถูกนําตัวเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งอยูในอํานาจของรัฐ ซึ่งเรียกวา การดําเนินคดีอาญาคือ การตรวจสอบความจริงของเร่ือง
ที่กลาวหาเพื่อไดชี้ขาดเร่ืองที่กลาวหาน้ัน ฉะน้ันเปาหมายของการดําเนินคดีอาญาก็คือ “การชี้ขาด
เร่ืองที่กลาวหา” การชี้ขาดคดีอาญาตองอาศัยความจริงที่ไดมาโดยชอบดวยกระบวนการยุ ติธรรม1

เปนตนวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 บัญญัติวา “พยานวัตถุ พยานเอกสาร
หรือพยานบุคคลซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตอง
เปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการ
อ่ืนและใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยาน”

ในชั้นเจาพนักงานตํารวจถามีผูกระทําความผิดเกิดขึ้นก็อาจตองมีการจับกุมคุมขังหรือ
ควบคุมตัวซึ่งตองนําตัวผูถูกจับไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที และสงมอบตัวผูถูกจับ
แกพนักงานผูมีอํานาจ ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวนซึ่งเปนผูมีอํานาจสอบสวนตามกฎหมาย
เปนที่สังเกตที่ผานมา ในคดีสําคัญบางเร่ืองพนักงานสอบสวนชั้นผูใหญบางคนเมื่อจับผูตองหาแลว
มักจะไมนําตัวไปสงยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยทันที แตจะนําไปเก็บไวในสถานที่
ลึกลับแหงใดแหงหน่ึงซึ่งไมมีผูใดทราบ ตามภาษาของพนักงานสอบสวนเรียกกันวา เซฟเฮาส
หมายความวา เปนที่ปกปดเพื่อที่จะทําการสอบสวนหรือซักถามผูถูกจับโดยวิธีการอันไมชอบดวย
กฎหมายหลายอยางหลายประการ2 ถือวาเปนการกระทําที่ผิดหลักการของกฎหมายและเปนการ
คุกคาม และละเมิดสิทธิ  และเสรีภาพของประชาชนเปนอยางยิ่ง

1 คณิต  ณ นคร ก (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 46.
2 มารุต  บุนนาค.  (2550). สิทธิพื้นฐานในคดีอาญา. หนา 36.
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การนําผูถูกกลาวหาไปทําแผนประทุษกรรประกอบการรับสารภาพ หรือกรณีนําตัวผู
ถูกกลาวหาแถลงขาวตอสื่อมวลชน แตละวิธีถือวาเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ซึ่งไมสอดคลอง
กับวิธีพิจารณาความอาญาที่มุงคุมครองสิทธิ แตไมใชเปนการใหอํานาจแกผูมีอํานาจ แตเปนการวาง
กรอบการใชอํานาจเพื่อมิใหเกินขอบเขต ดังน้ันจึงเปนเร่ืองที่จะตองมีการประกันคุณภาพของ
กระบวนการพิจารณาเพื่อใหเกิดการเคารพในสิทธิระหวางผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาซึ่งถือวาตอง
มีการคุมครองสิทธิสวนบุคคลตามหลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ การที่
กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมผูตองหาไวไดน้ันดวยประสงคที่จะ
ใหไดตัวมาพิจารณาลงโทษเทาน้ันไมใชผูใดกระทําผิดแลวก็จะตองคุมขังไวกอนทุกเร่ืองทุกรายไป

บุคคลผูถูกกลาวหาจึงถือวาเปนบุคคลที่ยังไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาจนถึง
ที่สุด เพื่อใหสอดคลองดวยหลักวิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหมที่จะตองมีความเปนเสรีนิยม ความ
เปนประชาธิปไตย และเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลในสังคม ดังน้ันเมื่อใดก็ตามที่กฎหมาย
ไมใหอํานาจแกรัฐรัฐจะใชไปในทางละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลยอมไมได อีกทั้งเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550  นอกจากจะไดคุมครองสิทธิเสรีภาพแลวยังไดคุมครองสิทธิของบุคคล
เขาสูกระบวนการยุติธรรมไวในหมวด 3 ในมาตรา 39, 40

มาตรา 39 บัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมาย
ที่ใชอยูในเวลาที่กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลน้ันจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดไมได”

วรรคสอง บัญญัติวา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี
ความผิด”

วรรคสาม บัญญัติวา “กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด
จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”

มาตรา 40 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปน้ี
1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเร่ือ ง

การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การ
เสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การ
ไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่น่ังพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบ
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง

3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตองรวดเร็วและเปน
ธรรม
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4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับการ
สอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง

5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และ
ความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการ
ปลอยชั่วคราว.......”

ในสวนของการนําตัวผูถูกกลาวหาแถลงขาวพรอมของกลางที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดโดยมีผู เสียหายชี้ตัว ประกอบคํารับสารภาพตามขั้นตอนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนในปจจุบันที่มีลักษณะเปนการจัดใหผูถูกกลาวหา ใหสัมภาษณโดยยอมรับวาเปนผูกระทํา
ความผิด โดยมีสื่อมวลชนเปนผูเสนอขาวเผยแพรตอสาธารณชนที่พนักงานสอบสวนมองวาเปน
การกระทําที่เพิ่มนํ้าหนักใหกับคํารับสารภาพของผูถูกกลาวหา ซึ่งวิธีปฏิบัติในลักษณะดังกลาว
กฎหมายไมไดใหอํานาจแกพนักงานสอบสวน ถือเปนการกระทําที่เกินอํานาจของพนักงาน
สอบสวนกอใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎหมาย

อีกทั้งในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายไทยสมัยใหม (Thai Modern Law) เปนการ
ดําเนินคดีอาญาที่เอาแบบอยางมาจากประเทศตะวันตก การปฏิบัติของหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในหลายกรณีไมสอดคลองกับหลักเกณฑของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่ยอมรับนับถือกันในประเทศตะวันตก ตัวอยางเชนเมื่อปลายป 2525 ศาลไดยินยอมใหมีการ
ถายทอดการพิจารณาคดีอาญาในรูปแบบตางๆ ซึ่งทางปฏิบัติน้ีเปนเร่ืองแปลกประหลาดเพราะการ
ถายทอดตางๆ น้ันในประเทศตะวันตกถือวาเปนการทําใหศาลกลายเปนเวทีการแสดงไป เปนการ
กระทําที่กระทบตอสิทธิสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของในคดี นอกจากน้ันการถายทอดยังกระทบถึง
ความเปนอิสระของศาลอีกดวย กลาวคือแทนที่จะเปน “การควบคุมโดยสาธารณะ” ก็จะกลายเปน
“การครอบงําโดยสาธารณชน”ไป3

3 คณิต  ณ นคร ข (2552). วิอาญาวิพากษ. หนา 18.
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เมื่อพิจารณาจากประเด็นปญหาแลวจะเห็นวา เปนความบกพรองของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไมมีการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาที่อยูในชั้นพิจารณาของศาล หรือแมแตสิทธิของผู
ถูกกลาวหาในคดีที่อยูในชั้นพนักงานสอบสวนไดถูกลิดรอนหรือถูกละเมิดสิทธิไป ประเด็นคือ
บุคคลดังกลาวควรที่จะไดรับการเยียวยาหรือปฏิบัติมากนอยเพียงใด หากบุคคลเหลาน้ันไมได
กระทําความผิดจริงหรือที่เรียกวา “แพะรับบาป” เมื่อเปนเชนน้ีการตรากฎหมายออกมาบังคับใชแก
ประชาชนหรือมีรัฐธรรมนูญก็คงจะเปนเพียงตัวอักษรที่ไมสามารถคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา
ในระหวางพิจารณาของประชาชนได

การที่เจาหนาที่ของรัฐใหสัมภาษณหรือใหขาวสารแกสาธารณชนน้ัน เปนการกระทําที่
สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย และโดยนัยเดียวกันการที่มีการใหขาวเกี่ยวกับอาชญากรรมแก
ประชาชนโดยตรงหรือโดยผานสื่อสารมวลชนก็เปนการกระทําที่ถูกตองชอบดวยหลักประชาธิปไตย
แตในการที่มนุษยเราอยูรวมกันในสังคมน้ันมีคาสองประการที่หลอหลอมอยู คือค าของการอยู
รวมกันและคาสวนบุคคล ซึ่งคาทั้งสองน้ีจะตองมีความสมดุลกันจึงจะถือไดวามีความเปน
ประชาธิปไตย ในสวนเกี่ยวกับการใหขาวสาร และในสวนของคาสวนบุคคลก็คือสิทธิและเสรีภาพ
ของผูถูกกลาวหา ฉะน้ันในการใหขาวสารใดๆ เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐจะตอง
คํานึงถึงคาทั้งสองเสมอ กลาวคือในการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญาแกสื่อสารมวลชนผูใหขาวตอง
ระมัดระวังอยางที่สุดที่จะมิใหขาวน้ันกระทบกระเทือนถึงผลของคดี และในแตละกรณีผูใหขาว
จะตองพิจารณาดวยวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีอาญาของประชาชนมี
นํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวของกับคดีที่สมควรให
ขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาว
เกี่ยวกับคดีอาญาของประเทศมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลเทาน้ัน4

ดังน้ันวิทยานิพนธน้ี จึงมุงศึกษาหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดจากผลกระทบในการ
ปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะไมถูกกระทําอันไมเปนธรรมจาก
เจาหนาที่ของรัฐ ในระหวางการดําเนินคดีอาญา จะไมถูกลิดรอนสิทธิและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย สิทธิที่จะไดรับความคุมครองสิทธิสวนบุคคลและไมถูกเปดเผยขอมูลอันเปนสวนบุคคลจาก
สื่อ สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยในชีวิต ดังน้ัน
วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนของเจาหนาที่ตอผูถูกกลาวหาคดีอาญาในระหวางการดําเนินคดีในชั้น
เจาพนักงานและชั้นศาลที่อยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปจจุบันตองไมเปนการกระทําที่

4 คณิต ณ นคร ค (2529, มิถุนายน). “ฐานะผูถูกกลาวหาในคดีอาญา.” บทบัณฑิตย, 42, 2.
หนา 17-18.
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เกินกรอบอํานาจของกฎหมายและมุงหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม
ระหวางผูปฏิบัติและผูถูกปฏิบัติภายใตการควบคุมโดยกระบวนการของความยุติธรรมทางอาญา

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากรอบอํานาจ และความจําเปนในการเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินคดี

อาญาในชั้นพนักงานและชั้นศาล
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิด วิเคราะหถึงปญหาการคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหาตามมาตรฐานสากล

และหลักประกันสิทธิตามกฎหมายไทยจากการเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินคดีอาญา
1.2.3 เพื่อศึกษาขอบเขต เสรีภาพของขอมูลขาวสารในการเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญา

ที่สงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคล (Right to privacy) กับสิทธิที่จะรู (Right to know) และประโยชน
สาธารณะ (Public interest)

1.2.4 เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาจากวิธีปฏิบัติของ
พนักงานและของศาลจากการเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญา

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ในเร่ืองการที่ เจาหนาที่ของรัฐใหสัมภาษณหรือใหขาวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมแก

สาธารณชนน้ัน เปนการสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย คือสิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสาร แตสิทธิ
น้ันควรจํากัดเพียงแคใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณชน ดังเชนเพื่อเตือนภัยใหประชาชนมีความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นแกตนเอง หรือความรวมมือความชวยเหลือของ
ประชาชนที่จะชี้เบาะแสของคนราย และเพื่อตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐเทาน้ัน
กลาวคือ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการใหขาวของเจาพนักงานเกี่ยวกับคดีอาญาแก
สื่อสารมวลชนเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะมิใหขาวน้ัน
กระทบกระเทือนถึงผลของคดี และในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวาประโยชน
สาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีอาญาของประชาชนมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคล
ของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะ
เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีอาญาของประชาชนมี
นํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลเทาน้ัน การใหขาวจึงควรใหขาวในขอบเขตที่เหมาะสม และไมมี
ลักษณะเปนการกระทบถึงสิทธิสวนบุคคลที่จะทําใหเกิดการละเมิดสิทธิ เสรี ภาพ และศักด์ิศรีของ
ความเปนมนุษยของบุคคลที่ถูกกลาวหาน้ัน
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงหลักการเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญาของผูถูกกลาวหา เหตุผล และ

ความจําเปนในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของจากการใหขาว แถลงขาว ในคดีอาญา ในชั้นเจา
พนักงาน ไมวาจะเปนเจาหนาที่ตํารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และการพิจารณา
พิพากษาของผูพิพากษาในชั้นศาล อีกทั้งอาจสงผลกระทบถึงผลของคดี ความเปนสิทธิสวนบุคคล
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย การคุมครองสิทธิและสถานะของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา จากการ
ถูกละเมิดสิทธิจากเจาหนาที่ของรัฐ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เฉพาะในสวนใหขาวการ
แถลงขาว การเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดี ซึ่งเปนการสงผลกระทบถึงผลของคดีและสงผล
กระทบตอการลิดรอนศักด์ิศรีของความเปนมนุษยและสิทธิตางๆ ที่ผูถูกกลาวหาควรไดรับ

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
เปนการศึกษาคนควาจากเอกสารและตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ บทสัมภาษณ ทั้ง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประมวลระเบียบพนักงานอัยการ ประมวล
ระเบียบการตํารวจ กฎหมายสื่อสารมวลชน มาตรฐานสากลระหวางประเทศ คําพิพากษาศาลฎีกา
รวมทั้งกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับสิทธิของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของ และจากบทความตางๆ

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงเหตุผล และความจําเปนในการเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญาในชั้น

เจาพนักงานและชั้นศาล
1.6.2 ทําใหทราบถึงผลกระทบทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใหขาว แถลงขาว และเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับคดีอาญาจากเจาหนาที่ของรัฐ ในชั้นเจาพนักงาน และชั้นศาลตอสิทธิสวนบุคคลของ
ผูถูกกลาวหา ประโยชนของสาธารณะ และความเปนอิสระของผูพิพากษา

1.6.3 ทําใหทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาคนควาถึงการเปดเผยขอมูลคดีอาญา
จากเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวาควรมีขอบเขตเพียงใด

1.6.4 ทําใหทราบถึงปญหาบางประการที่ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายครอบคลุมถึงและ
เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสามารถใชบังคับกับปญหาที่เกิดขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิดในการใหความคุมครองผูถูกกลาวหาในระหวางการดําเนินคดี

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ในบทน้ีจะทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่เปนหลักประกันในการรับรองสิทธิของ
ผูถูกกลาวหาในระหวางพิจารณาคดี ทั้งในระหวางที่เปนผูถูกกลาวหาในชั้นสอบสวนและระหวาง
เปนจําเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาลกอนที่จะไดรับคําพิพากษา และทําความเขาใจถึงสิทธิที่จะไม
ถูกกระทําจากเจาหนาที่ของรัฐในการเสนอขาว แถลงขาว เปดเผยขอมูลในคดีในระหวางการดําเนิน
คดีอาญา

2.1 แนวคิดพื้นฐานในการคุมครองสิทธิของบุคคล
2.1.1 ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ

แนวคิดในการคุมครองสิทธิของบุคคลมีมาต้ังแตสมัยกรีกโบราณ ต้ังแตมนุษยใน
สภาวะธรรมชาติ (State of nature) ซึ่งเปนสภาวะที่ยังไมมีสังคมเมือง

นักปรัชญา สํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural law School) มีความเชื่อวามนุษยเปน
สวนหน่ึงของธรรมชาติและจักรวาล ซึ่งมีกฎเกณฑตางๆ เกิดขึ้นไดเอง โดยไมมีผูใดบงการที่เรียกวา
“เหตุผลของเร่ือง” (Nature of Thing) ทําใหมนุษยมีเหตุผลสามารถที่จะใชเหตุผลในการเรียนรู
ธรรมชาติ และศึกษาเพื่อใหเขาใจตัวมนุษยเองดังที่อริสโตเติล กลาวไว “มนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผล
ยอมมีเสรีภาพในการเลือก และดวยเหตุผลที่ถูกตองยอมชวยใหเขาถึงกฎหมายธรรมชาติได และ ณ
จุดน้ีเอง คือเสรีภาพอันยิ่งใหญของมนุษย”1 ดังน้ัน มนุษย จึงสามารถที่จะรูและเขาใจถึงคําวา สิทธิ
และเสรีภาพ วาเปนสิ่งที่มาพรอมกับการเกิดขึ้นและมีอยูของมนุษย เปนสิทธิตามธรรมชาติติดตัว
มนุษยมาต้ังแตกําเนิด ซึ่งสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหกันได หากมีการลวงละเมิดยอมกระทบ
กระเทือนตอสภาพความเปนมนุษย

ในยุคกรีก มีความเชื่อวาจักรวาลมีระบบกฎเกณฑที่แนนอนเปนระเบียบ โดยธรรมชาติ
ไมขึ้นอยูตามอําเภอใจของมนุษย กฎหมายที่มนุษยกําหนดขึ้นใชในสังคมเปนสวนหน่ึงของ

1 อุดม รฐัอมฤต, นพนิธิ สุริยะ, และบรรเจิด สิงคะเนติ.  (2544). การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือ
ใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540. หนา 34.
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กฎเกณฑในจักรวาล จึงตองไมขัดกับหลักหรือกฎเกณฑธรรมชาติ เรียกวา กฎหมายธรรมชาติ2

แนวความคิดของนักกฎหมายธรรมชาติจะถือเสมือนวา กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายสูงสุดหรือ
รัฐธรรมนูญน้ันเอง นักกฎหมายธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก ซิเซโร (CICERO) และอริสโตเติล
(ARISTOTLE) ตอมาในยุคโรมันเรืองอํานาจ อาณาจักรโรมันไดขยายอาณาเขตครอบคลุมชนเผา
ตางๆ และไดกําหนดกฎหมายขึ้นใชในแควนอาณาเขตเหลาน้ัน แตการนํากฎหมายไปใชในดินแดน
อาณาเขตเปนการนํากฎหมายไปใชในฐานะผูครอบครอง จึงมีขอกําหนดบางอยางที่ขัดตอกฎเกณฑ
ธรรมชาติ เชน กําหนดใหบุคคลเปนทาสเปนทรัพยสินของผูเปนนาย เปนตน

ในศตวรรษที่ 16-18 แนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติเกี่ยวกับความเชื่อที่วามนุษย
เปนสวนหน่ึงของสังคมจักรวาลและจะตองไมทําในสิ่งที่ขัดกับกฎเกณฑธรรมชาติไดเปลี่ยนแปลง
ไป นักกฎหมายในยุคน้ัน มีแนวความคิดวามนุษยเปนสวนหน่ึงของสังคม มีสิทธิของตนเองใน
ฐานะที่เปนสวนหน่ึงของสังคม เกิดแนวความคิดที่เรียกวาปจเจกนิยม (Individualism) และทฤษฎี
สัญญาประชาคม (Social contract theory) จึงมีการออกกฎหมายในทางที่ยอมรับในศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย ความเสมอภาค สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา หลัก
ไมมีความผิดโดยไมมีกฎหมาย ไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย บุคคลยอมไดรับการสันนิษฐานไวกอน
วาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวาเปนผูกระทําผิดและผูมีอํานาจจะใชอํานาจลิดรอนหรือจํากัด
ตัดทอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดตอเมื่อกฎหมายใหอํานาจไว นักกฎหมายที่สําคัญในยุคน้ีมีหลาย
คน เชน ฮูโก โกรเธียส (HUGO GROTIVS) ธูสโซ (JEAN JAEQUES ROUSSEAU) และ (JOHN
LOCKE) แนวความคิดของนักกฎหมายดังกลาวเปนที่ยอมรับและกลายมาเปนรากฐานของ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศตางๆ ที่ นิยมลัทธิการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
เชน ฝร่ังเศส เยอรมัน อังกฤษและอเมริกา

2.1.2 ทฤษฎีกฎหมายฝายบานเมือง
ทฤษฎีกฎหมายฝายบานเมือง (The Positive Law Theory) แนวความคิดน้ี ตางกับทฤษฎี

กฎหมายธรรมชาติที่ถือวากฎหมายมาจากคําสั่งผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง (Sovereign) หรือที่
เรียกวา รัฐาธิปตย

นักปราชญที่นับวามีอิทธิพลมากตอทฤษฎีกฎหมายฝายบานเมือง ไดแก Thomas
Hobbes (ค.ศ. 1588-1679) ชาวอังกฤษ Hobbes เสนอความคิดของเขาวา มนุษยทุกคนตองตอสูทํา
รายกัน ขัดแยงกันตลอดเวลา จึงทําใหตองรูสึกวาไมมั่นคงหวาดระแวงวาจะถูกทําราย จึงไดรวมตัว
กันเปนกลุมยอมยกใหคนหน่ึงเปนหัวหนามีอํานาจเหนือตน มีอํานาจชี้ขาด Hobbes เห็นวารัฐและ

2 สมยศ เช้ือไทย.  (2544). นิติปรัชญาเบื้องตน. หนา 113
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กฎหมายเปนที่ชอบของประชาชนก็เพราะเหตุน้ี ประชาชนจะมาอางหรือเอาอํานาจคืนจาก รัฐอีก
ไมไดแลว รัฐและกฎหมายในความคิดของ Hobbes จึงมีอํานาจเด็ดขาด ออกกฎหมายมาบังคับได
ตามอําเภอใจ Hobbes จึงปฏิเสธแนวคิดกฎหมายธรรมชาติวาเปนเร่ืองเพอฝน3

ตอมานักกฎหมายชาวอังกฤษ John Austin ไดนําแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองมา
ผสมกันแลวจึงแสดงแนวคิดกฎหมายฝายบานเมืองไวอยางละเอียดชัดเจน ดังน้ี คือ

1) บทนิยามคําวา “กฎหมาย” ออสติน มีความเห็นวากฎหมายคือ คําสั่งคําบัญชาของ
รัฐาธิปตย ซึ่งสั่งแกคนทั้งหลายใหกระทําหรืองดเวนกระทําการ ถาไมปฏิบัติตามผูฝาฝนตองรับ
โทษ

2) ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศีลธรรม ออสตินยอมรับวาศีลธรรมมีอิทธิพล
อยางยิ่งเหนือกฎหมาย แตก็มีอิทธิพลกันเฉพาะกอนที่กฎหมายจะกลายเปนกฎหมายเทาน้ัน กลาว
อีกนักหน่ึงผูรางกฎหมายควรคํานึงถึงกฎเกณฑทางศีลธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุ
แวดลอมตางๆ กอนที่จะรางเปนกฎหมาย เมื่อรางและประกาศใชเปนกฎหมายแลวศีลธรรมและเหตุ
แวดลอมทั้งหลายยอมไมอาจสรางอิทธิพลเหนือกฎหมายได โดยนัยน้ีออสตินปฏิเสธกฎหมาย
ธรรมชาติโดยสิ้นเชิง

3) ขอบเขตของปรัชญากฎหมาย ออสตินมีความเห็นวาการศึกษากฎหมายอาจทําได 2
วีธี คือ โดยการศึกษาตัวบทกฎหมายอยางเอาความรูจากใจความของกฎหมาย และโดยการศึกษา
เหตุผลหรือปรัชญาที่อยูเบื้องหลังหลักกฎหมาย ออสตินอธิบายวา การศึกษาวิชาปรัชญากฎหมายมี
ประโยชนอยางมากในแงนิติศาสตรชั้นสูง เพราะจะทําใหผูศึกษารูแจงถึงเหตุผลและเจตนารมณ
ของกฎหมายอยางชัดแจง ซึ่งออสตินเนนวาขอบเขตและวิธีการศึกษาปรัชญากฎหมายไมไดอยูที่
วิวัฒนาการหรือกระบวนการทางประวัติศาสตรกฎหมายเร่ืองหน่ึงๆ หากอยูที่การศึกษาหรือ
วิเคราะหถึงความหมายของคําบางคําที่ใชกันอยูตามปกติวงการกฎหมายแตหาผูที่ทราบความหมาย
ของมันไดยากน่ันเอง4

2.1.3 ทฤษฎีรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปจจุบันอยูระหวาง

การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กับความพยายามในการควบคุมอาชญากรรมใหอยูใน
ปริมาณนอยที่สุดเทาที่จะทําได

3 ปรีดี  เกษมทรัพย.  (2539). นิติปรัชญา ภาค 2: บทนําทางประวัติศาสตร. หนา 117-122.
4 ย่ิงรัตน  สะอาดย่ิง.  (2542). ประชาชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. หนา 13.
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แนวคิดดังกลาวน้ี ศาสตราจารย เฮอรเบิรต แพกเกอร (Herbert Packer) ไดแยกแบบของ
ทฤษฎีวาดวยการใหความยุติธรรมทางอาญาเปน 2 รูปแบบดวยกันคือ ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม
(Crime Control Model) และทฤษฎีความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model)5

โดยรูปแบบทั้งสองน้ี แตกตางกันในแนวทางความคิด และมีความขัดแยงกันระหวางคุณคาทั้งสอง
ประการ ดังน้ี

1)  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม6 (Crime Control Model)
ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) เปนรูปแบบที่ เนนการ

สงเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุงควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรม
เปนหลัก ทฤษฎีน้ีเชื่อวาการที่เจาหนาที่ของรัฐไมสามารถจะควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
หรือจับกุมอาชญากรรมมาลงโทษไดตามกฎหมายน้ัน ยอมเปนการกระทบกระเทือนตอความสงบ
เรียบรอยของสังคม และเสรีภาพของประชาชนผูสุจริตถูกคุกคามจากภัยอาชญากรรม7

ดังน้ัน กระบวนการยุติธรรมที่ดีตองมีสถิติการจับกุมผูกระทําความผิดสูงและผูที่ถูก
จับกุมน้ันจะตองเปนผูกระทําความผิดจริง การดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเร่ิมต้ังแตมี
การสืบสวนกอนการจับกุม ดําเนินการจับกุม การสืบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพื่ อฟอง
ยังศาล การพิจารณาคดี การพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด และการปลอยจําเลยโดยมีผูเรียกขั้นตอนน้ี
วากระบวนการกลั่นกรอง (Screening Process)8 ซึ่งจะทําใหผูบริสุทธิ์ถูกกลั่นกรองออกไป สวน
ผูกระทําผิดก็จะถูกดําเนินคดีอยางรวดเร็ว

ความมุงหมายของทฤษฎีน้ีคือ ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมจะตองรวบรัดและมี
ประสิทธิภาพ และตองยอมรับวา การคนหาขอเท็จจริงในชั้นตํารวจและอัยการเพียงพอที่จะเชื่อถือ
วาสามารถจะวินิจฉัยความถูกผิดของขั้นตอนได

รูปแบบน้ีจะเนนหนักที่การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอยางเต็มที่ สวน
เร่ืองการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้ันถือเปนเร่ืองรองลงไป หากประเทศใดใหความสําคัญ
กับแนวความคิดควบคุมอาชญากรรมน้ี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกระบวนการพิจารณา

5 Herbert L.Packer.  (1968). The Limits of the criminal sanction. pp. 152-153.
6 ประธาน  วัฒนวาณิชย. (2522). “แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการ

นิติธรรม.” วารสารนิติศาสตร, 9, 2. หนา 150-151.
7 ปยวรรณ  ดีนาน.  (2545). การคุมครองสิทธิของผูตองหาในคดีอาญามิใหตองรับสารภาพโดยไม

สมัครใจ. หนา 189.
8 อารีรัตน  วงศศักดิ์มณี.  (ม.ป.ป.). สวนบุคคลเรื่องปญหาการรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ

(รายงานการวิจัย).  หนา 7.
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ความอาญาของประเทศน้ันก็เนนหนักไปในทางการสรางกฎเกณฑอันเปนการใหอํานาจ แกพนักงาน
เพื่อทําการสืบสวน สอบสวน ปองกันและปราบปรามดวยความเฉียบขาด รวดเร็ว โดยอาจไมคํานึง
ถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลผูบริสุทธิ์มากนัก เชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กําหนดใหเจา
พนักงานรัฐมีอํานาจในการจับกุมไดอยางกวางขวาง การควบคุมกระทําไดนาน การใหประกันตัว
เปนดุลพินิจของเจาพนักงานโดยอิสระ ตลอดจนหลักในการรับฟงพยานหลักฐานก็สามารถรับฟง
ไดอยางกวางขวางเปนตน9

2)  ทฤษฎีความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model)
ทฤษฎีความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) คือรูปแบบที่

ยึดกฎหมายเปนสําคัญ และเปนรูปแบบที่ยึดการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือที่
เรียกวา “ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม” ที่ถือคานิยมในเร่ืองความเปนธรรมตามขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการ

รูปแบบน้ีเปนรูปแบบของกระบวนพิจารณาความอาญา ที่คํานึกถึงคุณคาในการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหลัก และตอตานการใชอํานาจรัฐโดยมิชอบ โดยมีรูปแบบ
ตรงกันขามกับรูปแบบแรก เพราะการควบคุมอาชญากรรมน้ันรัฐยอมตองการใหมีประสิทธิภาพ ใน
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใหไดผล จึงอาจเกิดการใชอํานาจเกินสมควรไดเสมอ
ทั้งไมเชื่อวาความคิดในเร่ืองการควบคุมอาชญากรรมน้ันจะมีประสิทธิภาพอยางแทจริง โดยเฉพาะ
การคนหาขอเท็จจริงซึ่งกระทําโดยเจาหนาที่ตํารวจและอัยการหรือฝายปกครองวาจะเชื่อถือได
เพียงใด เพราะวิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจและอัยการเปนการดําเนินการในที่รโหฐาน ซึ่งอาจจะ
ใชวิธีการลอลวง ขูเข็ญ และการสรางพยานหลักฐานขึ้นใหมได10

ดังน้ัน หากประเทศใดใหความสําคัญแกแนวความคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกระบวนการพิจารณาความอาญาของประเทศน้ันก็
เนนหนักไปในทางการคุมครองสิทธิเสรีภาพของคนบริสุทธิ์มิใหถูกลวงละเมิดโดยไมเปนธรรมจาก
เจาพนักงานของรัฐ สิทธิสวนตัวของบุคคลไดรับการคุมครอง กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนจะ
ถูกจํากัดและถวงดุล การสืบสวน สอบสวนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรับฟง
พยานหลักฐานจะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิ่งกวาความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงาน เปนตน

9 อิศราวุธ  ออนนอม.  (2540). หลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยไมชอบ. หนา 26.
10 หนาเดิม.
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จะเห็นไดวาสองแนวความคิด ของรูปแบบทั้งสองน้ีมีความแตกตางกัน คือ ถาหากใน
กระบวนการพิจารณาใดยึดถือประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ยอมสงผลให
เจาพนักงานของรัฐมีโอกาสที่จะลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดโดยงาย เน่ืองจากเจา
พนักงานของรัฐไดรับอํานาจอยางกวางขวางในการใชมาตรการบังคับตางๆ เพื่อประสิทธิภาพใน
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม และการวางหลักเกณฑในการไมยอมรับฟงพยานหลักฐาน
ที่ไดมาโดยมิชอบก็จะไมปรากฏเลย หรือมีอยูอยางเบาบางมาก เพราะศาลยอมยึดถือคุณคาของ
พยานหลักฐานมากกวาที่จะยอมละทิ้งคุณคาของพยาน เพื่อยับยั้งเจาพนักงานไมใหกระทําการ
ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตถาหากกระบวนการพิจารณาใดยึดถือคุณคาของการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเปนสําคัญแลว ยอมสงผลใหการปองกันปราบปรามอาชญากรรมมี
ประสิทธิภาพลดนอยลงได เน่ืองจากอํานาจที่เจาพนักงานของรัฐมีอยางจํากัดและจะนําหลักการไม
ยอมรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยไมชอบมาใชอยางเคร งครัดแตอยางไรก็ตาม แมวา
แนวความคิดของรูปแบบทั้งสองน้ีจะแตกตางกัน แต เปาหมายของทั้งสองรูปแบบตรงกันคือ มุง
ประสงคที่จะรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคมเปนสวนรวม แตวิถีทางที่จะ
นําไปสูเปาหมายน้ัน แตกตางกันที่วิธี แมจะมีการแยกรูปแบบกระบวนการทางอาญาออกเปนสอง
รูปแบบดังขางตนก็ตาม แตก็ไมมีกฎหมายของประเทศใดที่ปฏิบัติตามแนวความคิดแบบใดแบบ
หน่ึงเพียงแบบเดียวอยางเครงครัด โดยรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ใชกันอยูจริงมัก
เปนแบบการผสมผสานระหวางสองรูปแบบเขาดวยกัน ในประเทศตางๆ ไมวาจะเปนกลุมประเทศ
ที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศที่ใชระบบกฎหมาย (Civil Law) เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ไดพยายามที่จะเสาะแสวงหาหนทางในการประสานประโยชนระหวางแนวความคิดทั้ง
สองใหมีจุดสมดุลหรือดุลยภาพเพื่อใหทั้งประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดําเนินควบคูกัน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีลักษณะและวัตถุประสงคที่ตางจากกระบวนการ
ยุติธรรมอ่ืน เน่ืองจากมีการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เปนอยางมาก วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีดวยกัน 2 ประการ กลาวคือ การหา
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ (Crime prevention) และการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือ
ผูตองหาในคดี (Due process) เพื่อมิใหสิทธิของบุคคลถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย11

11 สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  (2551, กันยายน). “การตรวจสอบถวงดุลในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา.”บทบัณฑิตย, 64, 3. หนา 13.
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สําหรับกฎหมายไทย ทั้งรัฐธรรมนูญและประมวลวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน มีหลาย
เร่ืองที่ยึดหลักตามทฤษฎี Due Process แตในทางปฏิบัติงานของเจาหนาที่แลว เนนที่ทฤษฎี Crime
Control คือมุงเนนนําตัวผูกกระทําความผิดมาลงโทษ โดยไมไดคํานึงถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลเทาที่ควร จึงนาจะเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเจาพนักงานมักออกมาใหขาวในคดีอาญา ใน
ลักษณะที่เปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยูเสมอ12

2.1.4 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ระบบกระบวนการยุติธรรมเปนเร่ืองสําคัญประการหน่ึงของรัฐในการรักษาความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง โดยเปนอุปกรณอยางหน่ึงของสังคม สังคมจัดต้ังระบบน้ีขึ้นเพื่อสงเสริมให
คนในสังคมประพฤติปฏิบัติใหอยูในมาตรฐานอันเดียวกัน เพื่อที่จะใหสังคมเปนระเบียบและเกิด
ความมั่นคงขึ้นในสังคม โดยมีกลไกในการควบคุมสังคมเพื่อใหสังคมเปนระเบียบเรียบรอย อาจ
กลาวไดวากฎหมายมีบทบาทสําคัญมากที่สุดเปนอันดับหน่ึงในการควบคุม จํากัดขอบเขตความ
ผิดปกติหรือพฤติกรรมของแตละบุคคล

ดังน้ันกระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice) คือ แบบแผนของการดําเนินงานเพื่อให
ความยุติธรรมแกผูกระทําผิดกฎหมายและใหความยุติธรรมแกสังคม หนาที่หลักของกระบวนการ
ยุติธรรมคือ การปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิดกฎหมาย
อยางเปนธรรม กลาวโดยทั่วไปแลวพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมมีแนวความคิดด้ังเติมมาจาก
หลักการของศาสนา การเมือง และกฎหมาย13 โดยที่รัฐจะตองเปนผูรับผิดชอบในงานเกี่ยวกับการ
บังคับใชกฎหมาย และจะตองบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในรัฐน้ันและสอดคลองกับหลักนิติธรรม ในประเทศที่ปกครองดวยระบอบเสรี
ประชาธิปไตยจึงจะตองยึดหลักนิติธรรมในการปกครองประเทศจึงจะถือไดวามีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง หลักนิติธรรมน้ีก็มีอิทธิพลกับแนวคิดในระบอบประชาธิปไตยอยูดวย แต
การนําหลักดังกลาวมาใชยังอยูในขั้นกําลังพัฒนารูปแบบการปกครองใหสอดคลองกับหลักดังกลาว

ในปจจุบันการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยเปนระบบการดําเนินคดีอาญาตามหลัก
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) ยึดหลักตัวบทกฎหมายในการแสดงถึงความผิดและใชคํากลาวหาใน
การดําเนินคดีอาญา หรือที่เรียกวาระบบกลาวหา (Accusatorial System) โดยมีกระบวนการนําเอา
กฎหมายมาใชบังคับ เรียกวา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Process) อันประกอบ
ไปดวยองคกรในระบบงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Process) คือ ตํารวจ อัยการ ศาล

12 มานิดา  สารพัฒน.  (2552). การเปดเผยขอมูลคดีอาญาในช้ันเจาพนักงาน. หนา 15.
13 อรัญ  สุวรรณบุบผา . (2518). หลักอาชญาวิทยา. หนา 154-155.
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และราชทัณฑ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการคือ การปองกันและควบคุมอาชญากรรม เพื่อ
ที่จะใหการดําเนินการตางๆ บรรลุวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงประกอบ
ไปดวยสวนประกอบสําคัญใหญที่มีความสัมพันธตอกัน 3 สวนใหญๆ คือ

1) สวนของการบังคับใชกฎหมาย องคกรที่ ดําเนินการในสวนน้ี คือ ตํารวจ โดยเปน
ขั้นตอนกอนที่ผูถูกกลาวหา จะเร่ิมเขาสูระบบการยุติธรรมทางอาญา เปนขั้นตอนกอนที่จะมีการ
ดําเนินการพิจารณาในศาล โดยตํารวจจะตองดําเนินการต้ังแตการออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
การรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อใชสืบสวนหาตัวผูกระทําผิด หรือในกรณีที่จับตัวผูกระทํา
ความผิดไดก็จะตองมีการสอบสวนปากคํา ตรวจสอบประวัติทําแผนประทุษกรรมและทําสํานวน
การสอบสวนมีความเห็นสั่งฟองหรือสั่งไมฟอง เพื่อสงพนักงานอัยการตอไป

2) สวนของการพิจารณาคดีในศาล เปนสวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดีในศาลการ
ใหการบริหารทางกฎหมายในระหวางการดําเนินคดี องคกรที่มีสวนเกี่ยวของก็คือ ทนายความ
อัยการ ผูพิพากษา เปนตน ในสวนน้ีจะเปนการดําเนินการพิจารณาคดีในศาล ศาลจะเปนผูพิจารณา
จากพยานหลักฐานที่ฝายโจทก คือ พนักงานอัยการนําเขาสืบ ทนายความฝายจําเลยจะเปนผูที่รักษา
ผลประโยชนทางกฎหมายของฝายจําเลย ขั้นตอนน้ีเปนการนําตัวผูที่เชื่อวาไดกระทําความผิดและ
พยานหลักฐานตางๆ ที่ไดรวบรวมไวเขาสูการพิจารณาเพื่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูที่
ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย โดยในขั้นตอนน้ีเปนหนาที่ของอัยการที่จะตองทําหนาที่ในการ
กลั่นกรองสํานวนการสอบสวน และพยานหลักฐานตางๆ ที่ตํารวจรวบรวมไววานํ้าหนักเพียงพอ
หรือไมที่จะฟองผูตองหา หากเห็นวามีนํ้าหนักพอและเชื่อวาศาลจะใชลงโทษผูตองหาไดก็จะ
ดําเนินการฟองรองตอไปยังศาล

ผูพิพากษาจะทําหนาที่พิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยอีกคร้ังหน่ึง โดยผู
พิพากษาจะตองทําการพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยน้ันเปนผูที่ไดกระทําความผิดจริง จึง
จะลงโทษจําเลยได หากมีขอสงสัยศาลก็จําเปนที่จะตองปลอยจําเลยใหพนผิดได โดยขั้นตอนน้ี
ทนายความจะเปนผูชวยเหลือแนะนําทางดานขอกฎหมายแกจําเลย

3) สวนการลงโทษ หลักจากศาลพิจารณาลงโทษแลว ก็จะมีผูทําหนาที่บังคับใหเปนไป
ตามคําพิพากษาหรือที่เรียกวา ราชทัณฑ นําตัวผูกระทําความผิดไปลงโทษ เชน จําคุก ประหารชีวิต
หรือมีการคุมประพฤติโดยพนักงานคุมประพฤติ14

14 ย่ิงรัตน  สะอาดย่ิง. เลมเดิม. หนา 15-16.
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2.2 ความหมายของการเปดเผยขอมูลผูถูกกลาวหาในการดําเนินคดีอาญา
2.2.1 ความหมายของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา

ผูตองหา หมายความถึง บุคคลผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟองตอ
ศาล15 ผูตองหาจึงเปนผูถูกกลาวหาในคดีอาญาอยางชัดเจน ซึ่งการกลาวหาอันจะทําใหบุคคลใดตก
อยูในฐานะเปนผูตองหา ไดแก กรณีที่มีการแจงความรองทุกขตอเจาหนาที่ตามกฎหมาย หรือเมื่อ
เจาพนักงานพบการกระทําความผิดซึ่งหนาจึงเขาจับกุมและดําเนินการอันควรตามกฎหมาย

สวน “จําเลย” หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทํา
ความผิด16 การฟองบุคคลยังศาลวาไดกระทําความผิดเปนการกลาวหาเขาเชนเดียวกัน เพราะแมวา
ฟองจะหมายถึงคํายืนยันการกระทําผิดของจําเลย แตกรณีก็ยังตองมีการพิสูจนกันตอไปอีกวา จําเลย
ไดกระทําความผิดจริงตามฟองหรือไม ฉะน้ัน จําเลยจึงยังคงอยูในสภาพเปนผูถูกกลาวหาใน
คดีอาญาเชนเดียวกับผูตองหา เหตุน้ีจึงสรุปไดวาทั้งผูตองหาและจําเลยตางเปนผูถูกกลาวหาใน
คดีอาญา17

2.2.2  ความหมายของขอมูลขาวสาร และการเปดเผยขอมูลในคดี
คําวา “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล

หรือสิ่งใดๆ ไมวาจะสื่อความหมายน้ันจะทําไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเอง หรือโดยผานวิธีการใดๆ
และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย
ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึก
ไวปรากฏได

คําวา “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน
บรรดาที่มีชื่อของผูน้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวผูน้ันได เชน ลาย
พิมพน้ิวมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปภาพ และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย18

การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ประกอบดวยกระบวนการสื่อสารทั้งหลาย
ที่สามารถนําความคิด ขาวสาร ขอเท็จจริง ความเห็นไปถึงคนจํานวนมาก โดยอาจจะใชสื่อมวลชน
(Mass Media) ซึ่งไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน เปนสื่อนําขาวสาร ซึ่งใน

15 ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (2).
16 ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (3).
17 คณิต ณ นคร ค เลมเดิม. หนา 10.
18 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540, มาตรา 4 วรรค 1 และวรรค 5.
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การสื่อสารมวลชนจะมีอํานาจและอิทธิพลตอผูรับขาวสารจํานวนมากเน่ืองจากเปนสื่อประเภทที่มี
ความกวางขวางและรวดเร็วในแงของการเผยแพรขาวสาร ความรู ความคิดเห็น และทัศนคติ
บางประการไปสูประชาชน นอกจากน้ียังเปนสื่อที่มีเกียรติภูมิเปนที่เชื่อถือของผูรับสารโดยทั่วไป
ดังน้ันจึงเปนที่ถกเถียงกันอยูเสนอวาเน้ือหา ขาวสาร ทั้งในดานความรูและความบันเทิงมีผลตอ
พฤติกรรมของประชาชนทั้งในดานบวกและดานลบหรือไม สื่อมวลชนมีสวนที่ทําใหประเทศ
พัฒนา และในขณะเดียวกันทําใหสังคมเสื่อมเสียในดานวัฒนธรรม ประเพณีหรือเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมทางอาชญากรรม19

“ขอมูลคดีอาญา” หมายถึง ขอเท็จจริงหรือเร่ืองราว เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับคดี
อาญาน้ันๆ เชน คําใหการของผูตองหา ถอยคําหรือภาพของบุคคล ภาพผูตองสงสัย พยานหลักฐาน
ตางๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานขอเจาพนักงานที่ดําเนินการในคดีน้ัน

“เปดเผย” ในที่น้ีหมายถึง การเปดเผยแกสาธารณชนไมวาโดยตรงหรือโดยผาน
สื่อมวลชน ดังน้ัน การเปดเผยขอมูลคดีอาญาในชั้นเจาพนักงานจึงหมายถึงการที่เจาพนักงานใน
กระบวนการยุติธรรมเปดเผยขอเท็จจริงเร่ืองราว เหตุการณตาง  ๆที่เกี่ยวของกับคดีอาญาใหสาธารณชน
ไดรับทราบ โดยการเปดเผยในที่น้ีมีวิธีการเปดเผย เชนกรณีเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมใหขาว
แถลงขาว ใหสัมภาษณ หรือกระทําการใดๆ ที่ทําใหประชาชนไดรับทราบเหตุการณ หรือขอเท็จจริงใน
คดี เชน การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ โดยเปดเผยตอสาธารณะหรือนําผูถูก
จับกุมเดินประจาน

“การประจาน” หมายถึง การประกาศเปดเผยความชั่วใหรูทั่วกัน หรือการทําใหไดอาย
(Public ridicule) ดังน้ันการใชถอยคําหรือการกระทําใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ทําใหบุคคลทั่วไปคิดวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําผิด ถือเปนการประจานผูถูก
กลาวหา ซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกันที่ปรากฏใหเห็นเปนประจําทางหนาหนังสือพิมพหรือ
โทรทัศนในประเทศไทย20

19 ระวิวรรณ พงษพานิช.  (2547). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเหย่ือสตรีจากการละเมิดสิทธิ
โดยส่ือมวลชน. หนา 12.

20 สุธรรมา  วรกานนท.  (2542). สิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาท่ีจะไมถูกกระทําโดยเจาหนาท่ีของ
รัฐในกระบวนการยุติกรรมในลักษณะประจาน.” หนา 2.
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2.3 ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกกลาวหาในชั้นสอบสวน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถแบงแยกออกไดเปน 3 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ

กระบวนการกอนพิจารณาคดี (หรือชั้นเจาพนักงาน) กระบวนการพิจารณาคดี (หรือชั้นศาล) และ
กระบวนการบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่งคือราชทัณฑ

การดําเนินคดีอาญากับผูตองสงสัย ผูตองหา และจําเลยในอดีตที่ผานมาเนนการรักษา
ความสงบสุขและการควบคุมการกออาชญากรรมยิ่งกวาที่จะสรางมาตรการหรือนโยบายในเชิงของ
การปองกัน จึงเปนสาเหตุสําคัญในการที่รัฐจะเพิ่มอํานาจใหแกตนเองเพื่อการดําเนินคดีอาญาที่มี
ประสิทธิภาพ ในดานหน่ึงของการเพิ่มอํานาจ เชนวาน้ีทําใหรัฐงายตอการจับกุม และการดําเนินคดี
อาญาแกผูกระทําความผิด แตในขณะเดียวกันก็เปนไปโดยขาดการตรวจสอบหรือเปนไปอยางมี
อคติ อาจมีการจับกุมตัวหรือดําเนินคดีแกผูบริสุทธิ์ได หรือแมกระทั่งการใชอํานาจที่ไมชอบละเลย
ตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนซึ่งในหลายกรณีเกิดกระแสวิพากษวิจารณของสังคมทั่วไป

2.3.1 กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
เมื่อพบการกระทําความผิด การสืบสวน สอนสวน จับกุมน้ันในหลายกรณีพบวาการ

ปฏิบัติตอผูเสียหาย ผูกลาวหา จําเลยหรือบุคคลอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณน้ันมุงเนนเพื่อ
ความสะดวกแกการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ แตความปลอดภัย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเชนวาน้ัน
กลับถูกคุกคาม แมบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดบัญญัติกระบวนการขั้นตอนในการออกหมายจับ
หมายขัง หมายคน ใหเปนอํานาจของศาลยุติธรรมซึ่งถือเปนการตรวจสอบถวงดุลการปฏิบัติหนาที่
ในระหวางองคกร แตโดยที่ศาลยุติธรรมน้ันเปนสวนหน่ึงของกระบวนการดําเนินคดี การกําหนด
เชนวาน้ีจะมีความเหมาะสม และควรมีแนวคิดแนวทางปฏิบัติในกรณีน้ีอยางไร รวมถึงการบัญญัติ
เหตุแหงการออกหมาย บทบัญญัติยกเวนการดําเนินการตามกฎหมาย หรือบุคคลประเภทใดควรจะ
ไดรับสิทธิพิเศษมิใหตองตกอยูในอํานาจการบังคับของหมาย หรือการชี้ตัวผูตองหาจะตองมีระบบ
คุมครองความปลอดภัยทั้งของผูชี้และผูถูกชี้การชี้ตัวจะเปนไปอยางอิสระโดยปราศจากการชี้นําได
อยางไร21

2.3.2 การเปดเผยขอมูลคดีอาญาในชั้นสอบสวน
ในปจจุบันการใหขาว การเสนอขาว ของพนักงานสอบสวนที่ปรากฏใหเห็นในรูปของ

การเปดเผยขอเท็จจริง เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับคดีอาญา โดยการเปดเผยใหแกสาธารณชน
ไดรับทราบเหตุการณตางๆ ในคดีซึ่งปรากฏใหเห็นในลักษณะที่ทําใหเห็นถึงบุคคลที่กลาวถึงน้ัน
เปนผูกระทําความผิด ซึ่งความเปนจริงแลวบุคคลผูน้ันยังอยูในระหวางการดําเนินในกระบวนการ

21 สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 16.
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ยุติธรรม ซึ่งยังไมถูกตัดสินวาเปนผูกระทําความผิด ลักษณะของการเปดเผยในการใหขาว เสนอขาว
จะปรากฏใหเห็นในลักษณะ ดังน้ี

1) การแถลงขาวการจับกุมผูถูกกลาวหา ไดแก กรณีที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูถูกกลาวหา
หรือผูตองหา ที่ถูกจับพรอมของกลางออกแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยในบางคร้ังทําปายชื่อ ชื่อ
สกุล วางไวดานหนาของผูถูกกลาวหา เพื่อแสดงผลงานถึงการปราบปรามการกระทําความผิด การ
กระทําดังกลาวเปนการยืนยัน ประจานใหสาธารณชนทั่วไปเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทํา
ความผิดจริงตามที่ไดแถลงขาวในลักษณะที่นาจะทําใหผูถูกกลาวหาไดรับความอับอาย

2) การใหสัมภาษณตอผูสื่อขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหาหรือ
ผูตองหา กลาวคือ เจาหนาที่ตํารวจกลาวถอยคําวามีพยานหลักฐานแนนหนา เมื่อคดีขึ้นสูการ
พิจารณาของศาลแลวศาลตองลงโทษผูตองหาอยางแนนอน ถอยคําที่ปรากฏตอสาธารณชนดังกลาว
เปนการยืนยันและประจานถึงการกระทําความผิดของผูถูกกลาวหา เพราะเปนถอยคําที่แสดงให
ผูอานหรือผูฟงเชื่อวาผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาน้ันเปนผูกระทําความผิดอยางแทจริง และทําใหผู
น้ันไดรับความอับอายเปนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแกคนทั่วไป ซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิของผูถูก
กลาวหาดังกลาวได

3) การนําตัวผูถูกกลาวหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ โดยเปดเผย
ตอสาธารณะ จากการปฏิบัติในลักษณะน้ีที่เห็นจากการนําเสนอขาวเปนประจําคือกรณีที่ผูถูก
กลาวหามักถูกรุมทําราย จากญาติของผูเสียหาย ซึ่งถือวาไมไดรับการคุมครอง หรือความปลอดภัย
จากเจาหนาที่ตํารวจที่พาไปทําแผนดังกลาว

การนําผูถูกกลาวหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุของ
เจาหนาที่ตํารวจมักเปนไปในลักษณะเปดเผย โดยสื่อมวลชนเปนผูถายทอดออกมาผานสื่อ คือ ใหผู
ถูกกลาวหานําชี้ที่เกิดเหตุและแสดงทาทางขณะกระทําผิดโดยละเอียดตอหนาสาธารณชน รวมทั้ง
ติดตอสื่อมวลชนใหไปทําขาว หรือมักจะไมหามสื่อมวลชนเขาไปทําขาว การจัดใหมีการทําแผน
ประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในลักษณะเอิกเกริกขางตนยอมเปนการประจานผูตองหาหรือ
ผูถูกกลาวหาใหไดรับความอับอายเปนที่ถูกดูหมิ่นเกลียดชังของคนทั่วไป เพราะการใหผูถูก
กลาวหาหรือผูตองหาแสดงทาทางการกระทําผิดโดยเปดเผยตอสาธารณะ เชน ขับรถชนผูเสียหาย
ทํารายรางกายผูเสียหาย ทาจอปนยิงผูเสียหายหรือทาขมขืนผูเสียหาย เปนตน เหลาน้ียอมทําใหผูพบ
เห็นไมวาจะเปนประชาชนที่มาเฝาดูการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพบริเวณที่เกิด
เหตุหรือประชาชนที่ติดตามขาวทางหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศนเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทํา
ผิดจริงและที่พบเห็นเสมอๆ ที่ผูตองหาถูกเอาปายชื่อแผนโตแขวนคอแลวถูกนําออกแสดงตัวพรอม
กับเจาหนาที่ตํารวจในการใหสัมภาษณ ใหขาวแกสื่อมวลชนและแมจะไมบอยคร้ังแตเราก็พบเห็น
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การถายทอดการพิจารณาคดีอาญาในรูปแบบตางๆ เชน ทางโทรทัศนวงจรปด และมีการนําออก
เผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน เปนตน ซึ่งการกระทําเชนน้ีเราจะไมพบเลยในนานาอารยประเทศ22

4) การคุมตัวผูตองหาภายหลังจับกุมตระเวนไปในที่ชุมชนเพื่อประจาน
เจาหนาที่ตํารวจมักคุมตัวผูตองหาที่ถูกจับโดยใสกุญแจมือตระเวนไปในที่ชุมชน

เชนตลาด23 ซึ่งเปนเร่ืองที่นายอําเภอสงตัวผูตองหาเลนการพนันสลากกินรวบไปจังหวัดโดยใส
กุญแจมือใหตํารวจคุมผานตลาดจากอําเภอไปขึ้นรถเพื่อใหอาย เปนการปราบปรามไมใชใสกุญแจ
มือเพื่อมิใหหนี แมไมใชแกลงเพื่อเหตุสวนตัวก็เปนการเกินกวาเหตุอันควร  การกระทําดังกลาวเปน
การประจานผูตองหาเพราะทําใหผูน้ันไดรับความอับอาย เน่ืองจากผูพบเห็นยอมเขาใจวาผูตองหา
น้ันเปนผูกระทําความผิด

2.4 การดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นพนักงานอัยการ
พนักงานอัยการ หมายถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล ทั้งน้ีจะเปน

ขาราชการในกรมอัยการหรือเจาพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจเชนน้ันก็ได 24 พนักงานอัยการจึงเปนเจา
พนักงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่ เกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญา เมื่อพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบในการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหทํา “ความเห็น” ไปยังพนักงาน
อัยการเพื่อใหพนักงานอัยการพิจารณาคดี

2.4.1 อํานาจหนาท่ีของอัยการ
1)  การอํานวยความยุติธรรม

พนักงานอัยการจะพิจารณารวบรวมขอมูลอรรถคดีและวินิจฉัยสั่งคดีทั้งปวง ดําเนิน
คดีอาญาทางศาล และดําเนินอรรถคดีตามอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ25 เพื่อใหเกิดความสงบ
เรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยพนักงานอัยการเปนผูพิจารณาหลักฐานในสํานวน
การสอบสวนที่พนักงานสอบสวนสืบเสนอมา แลววินิจฉัยสั่งคดี ตลอดทั้งดําเนินคดีอาญาของศาล
ในฐานะทนายของแผนดินตามประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งบัญญัติ
วาเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ

22 คณิต ณ นคร ค แหลงเดิม.  หนา 12.
23 คําพิพากษาฎีกาที่ 744/2501.
24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2(6).
25 วัชรา  ไชยสาร.  (2551, พฤษภาคม). “สถานภาพและบทบาทหนาที่องคกรอัยการ: จากทนายแผนดิน

ถึงองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ.” รัฐสภาสาร, 46, 5. หนา 19.
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2) รักษาผลประโยชนของรัฐ
สํานักงานอัยการสูงสุด โดยพนักงานอัยการมีหนาที่พิจารณาและใหคําปรึกษาใน

ดานกฎหมายแกสวนราชการ หนวยงานตางๆ ของรัฐ ดําเนินอรรถดีแทนรัฐ หนวยงานของรัฐและ
นิติบุคคล ซึ่งต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา โดยการตรวจรางสัญญาตอบขอหารือ
ตลอดจนดําเนินคดีในศาลในฐานะทนายของแผนดิน

3) คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
สํานักงานอัยการสูงสุดใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนแกประชาชน

ที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจของพนักงานอัยการ เชน ในคดีแพงใหพนักงานอัยการเขาไป
คุมครองสิทธิของบุคคลไรความสามารถ บุคคลเสมือนไรความสามารถ คนสาบสูญ การรองขอให
ศาลต้ังผูจัดการมรดก นอกจากน้ันยังดําเนินการใหความชวยเหลือทางอรรถคดีแกประชาชนผู
ยากไร โดยจัดหาทนายอาสาใหตลอดทั้งการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนทั่วไป

4) การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
อัยการสูงสุดเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง

การใหบุคคลหรือพรรคการเมืองใดเลิกการกระทําเพื่อลมลางการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข26 พิจารณาคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเพื่อการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง27 ที่มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติสอไปในทาง
ทุจริตตอหนาที่และใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติน้ันตกเปนของแผนดิน28 และหนาที่อ่ืนๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว

2.4.2 ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลในคดีอาญาของพนักงานอัยการ
1) การเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการดําเนินคดี

ในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณเกี่ยวกับคดีอาญาของพนักงานอัยการแก
สื่อมวลชน เกี่ยวกับเร่ืองราวขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในคดี ในลักษณะที่ยืนยันความผิดของ
ผูตองหาในการกลาวถอยคําวามีพยานหลักฐานแนนหนาเมื่อมีคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลแลวศาล
ตองลงโทษผูตองหาอยางแนนอน ถอยคําที่ปรากฏตอสาธารณะดังกลาวเปนถอยคําที่แสดงใหผูอาน
หรือผูฟงเชื่อวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดอยางแนแทและทําใหผูน้ันไดรับความอับอายเปนที่ดู
หมิ่นเหยียดหยามแกคนทั่วไปซึ่งลักษณะดังกลาวน้ีไมมีกฎหมายที่ใหอํานาจแกพนักงานอัยการ
กระทําได

26 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 68.
27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 272.
28 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 262
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2) ในระหวางการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
การใหคนฝากขังแตงกายดวยเคร่ืองแบบของนักโทษเด็ดขาดขณะออกนอกเรือนจํา

ถือเปนการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาอยางผูกระทําความผิดซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง เน่ืองจากยังไมมีคํา
พิพากษาของศาลแสดงวาผูน้ันกระทําผิดจริงและมีลักษณะการประจานผูน้ันเพราะการใหคนฝากขัง
แตงกายดวยเคร่ืองแบบของนักโทษเด็ดขาดขณะออกนอกเรือนจํายอมทําใหผูพบเห็นเขาใจวาผูน้ัน
เปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูตองโทษตามคําพิพากษาและทําใหผูน้ันไดรับความอับอายเมื่อตอง
ปรากฏตัวตอที่สาธารณชน

3) การใชดุลพินิจในการสั่งฟองของพนักงานอัยการ
การสั่งคดีของพนักงานอัยการโดยเฉพาะการใชดุลยพินิจในการสั่งไมฟองคดีเปน

ขั้นตอนสุดทายของการพิจารณาในการสั่งคดี ซึ่งการควบคุมคําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการที่
ไมใชของอัยการสูงสุด อาจมีผลโดยปริยายที่จะสั่งฟองคดีอาญาไปยังศาลเปนหลักเพื่อใหศาลไป
พิจารณาพิพากษาเอาเอง ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการกลั่นกรองคดีขึ้นสูศาลมีนอยกวาที่ควรจะ
เปน ซึ่งอัยการตองแสดงความรับผิดชอบอยางมากในการกลั่นกรองและตรวจสอบคดี ดังน้ันการใช
ดุลพินิจสั่งไมฟองคดีควรต้ังอยูบนพื้นฐานหลักเกณฑที่ชัดเจนและแนนอน และมีการวางกรอบให
พนักงานอัยการปฏิบัติ จากการไมสั่งฟองคดีที่เห็นวาไมเปนประโยชนแกสาธารณชนหรือจะขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความ
มั่นคงแหงชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศใหเสนอความเห็นพรอมสํานวนไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อสั่ง29

ดังน้ันในการสั่งคดีของพนักงานอัยการจึงตองมีมโนธรรมกํากับอยูดวยเสมอ30

4) การเปดเผยขอมูลในคดีอาญา
เคยมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหมีการรองรับสิทธิ

ของประชาชนที่ประสงคจะทราบขอมูลที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีหรืออยูภายใตการเก็บรักษาของ
พนักงานอัยการ ในมาตรา 241 วรรคสาม เปนการรองรับสิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
น้ัน มีที่มาและเหตุผลสืบเน่ืองมาจากอดีต การสอบสวนซึ่งจัดทําขึ้นโดยพนักงานสอบสวนตาม
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา มักจะถือวาเปนความลับที่รัฐไมอาจจะเปดเผยใหผูหน่ึงผูใด
ทราบได เน่ืองจากเกรงวาหากเปดเผยออกไปแลวผูเสียหาย หรือจําเลยในคดีอาญาจะรูวามี
พยานหลักฐานสําคัญอะไรบางและอาจทําลายนํ้าหนักพยานหลักฐานซึ่งพนักงานอัยการจํา เปนตอง
ใชในการสืบพยานในคดีน้ัน

29 สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 37.
30 คณิต  ณ นคร ง (2551). ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ. หนา 12.
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ดังน้ันในมาตรา 241 วรรคสามเองจึงไดจํากัดสิทธิของ “ผูเสียหาย” และ “จําเลย” ใน
คดีอาญาในการรับทราบขอมูลในการดําเนินคดีอาญาไวเพียงแตขอ “ตรวจ” หรือ “คัด” สําเนา
คําใหการหรือเอกสารประกอบคําใหการของคนในชั้นสอบสวนเทาน้ัน เพื่อมิใหมีการลวงรูหรือ
ทราบพยานหลักฐานสําคัญในคดี แตทั้งน้ีการขอตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารน้ันจะควรทําขึ้นไดก็
ตอเมื่อมีการยื่นฟองโดยพนักงานอัยการตอศาลแลวเทาน้ัน ประโยชนของจําเลยที่จะไดจากการ
ตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการก็เพียงเพื่อจะเปดโอกาสใหมีการทบทวน ขอเท็จจริง และตรวจสอบ
ความถูกตองเพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐ แกไขหรือตัดทอนคําใหการที่ไดเคยใหการไวแลว
ซึ่งถูกยกเลิกไปแลว

2.5 ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลในระหวางดําเนินคดีชั้นศาล
2.5.1 การพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีตองกระทําโดยเปดเผย

การพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีตองกระทําโดยเปดเผย จุดประสงคของหลัก
กฎหมายเพื่อใหสาธารณชนไดควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของศาลอันมีเน้ือหาเปนการคานอํานาจตุลา
การตามรัฐธรรมนูญและเปนหลักประกันความยุติธรรมของผูตกเปนจําเลยในคดี

การอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนหรือโทรทัศนวงจรปด ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีที่สําคัญมักไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก เชน คดีขมขืน
กระทําชําเราที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลจังหวัดสมุทรปราการ การถายทอดตางๆ ตอง
คํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของผูตองหาหรือจําเลย การถายทอดตางๆ จึงเปนการทําใหศาล
กลายเปนเวทีการแสดงไป อันอาจกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของในคดีได นอกจากน้ัน
การถายทอดอาจกระทบตอความอิสระของศาลได แทนที่จะเปน “การควบคุมโดยสาธารณชน” ก็
จะกลับกลายเปน “การครอบงําโดยสาธารณชน” ไป31 ซึ่งถือวาไมเปนการสมควรอยางยิ่ง

นอกจากน้ันยังมีคดีนวลฉวี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2503 เปนวันที่ศาลนัดอานคําพิพากษา
ไดมีประชาชนและนักศึกษาชายหญิงจํานวนมากเปนประวัติการณไมแพเมื่อคร้ังศาลตัดสินคดีกรณี
สวรรคตรัชการที่ 8 ที่ประชาชนไดใหความสนใจไปรวมฟงคําพิพากษาจนลนหองพิจารณาและที่
น่ังในหองพิจารณาพัง  ศาลจึงตองเปดและติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงเพิ่มกวาเดิมอีก เพื่อเปดโอกาสให
ฟงกันไดทั่วถึง32 การปฏิบัติของศาลเบื้องตนแมจะเปนการสอดคลองกับสิทธิที่จะได รับรูของ
สาธารณชนและเปดโอกาสใหสาธารณชนไดตรวจสอบการทํ างานของศาล รวมทั้ งสอดคลอง
กับสิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาอยางเปดเผย แตขณะเดียวกันก็เปนการละเมิดสิทธิ ศักด์ิศรี

31 คณิต  ณ นคร ค  แหลงเดิม.  หนา 19.
32 บุญรวม  เทียมจันทร.  (2533). รวมคดีดัง. หนา 495.
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ความเปนมนุษย หรือประจานผูถูกกลาวหาใหไดรับความอับอาย หรือกลายเปนเวทีการแสดงของ
ศาล การใชดุลยพินิจดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

2.5.2 ความเปนอิสระในการพิจารณาและพิพากษาคดีของผูพิพากษา
หนาที่ของผูพิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแกผูมีอรรถคดี ซึ่งจักตองปฏิบัติ

ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ถูกตองตามกฎหมายและนิติประเพณี ทั้งจักตองแสดงใหเปนที่
ประจักษแกสาธารณชนดวยวาตนปฏิบัติเชนน้ีอยางเครงครัดครบถวน เพื่อการน้ีผูพิพากษาจักตอง
ยึดมั่นในความเปนอิสระของตน และเทิดทูนไวซึ่งเกียรติศักด์ิแหงสถาบันตุลาการ33

การพิจารณาคดีและการพิพากษาของศาลน้ันเพื่อใหเกิดความยุติธรรม ศาลหรือตุลาการ
ตองมีความเปนอิสระอยางแทจริง (Independence of Judge) โดยปราศจากการแทรกแซงทั้งจาก
อํานาจอธิปไตยอ่ืนหรือการแทรกแซงจากภายในองคกรตุลาการเองในทางคดี ซึ่งหลักการน้ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 197 วรรคสอง34 ไดบัญญัติรับรองไว ดังน้ัน
ขอบเขตในการตรวจสอบอํานาจของฝายตุลาการจึงตองคํานึงถึงหลักความเปนอิสระของตุลาการ
ดวยเสมอ แมวาการตรวจสอบอํานาจตุลาการจะเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนเน่ืองจากการใชอํานาจ
ตุลาการตองผูกพันตอหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการเพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน35

ในการพิจารณาคดีของศาลมีหลักวาจะตองกระทําโดยเปดเผยเพื่อใหสาธารณชน
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของศาลและเปนหลักประกันความยุติธรรมใหแกจําเลยในคดี แตแคไหน
จึงจะถือวาเปนการกระทําโดยเปดเผยน้ัน ยังไมมีหลักกฎหมายของไทยที่บัญญัติอนุญาตไวชัดเจน
ดังน้ัน ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่สําคัญ จึงไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก
จนทําใหผูสนใจไมอาจเขาฟงการพิจารณาพิพากษาในหองพิจารณาทั้งหมดได ทางปฏิบัติจึงอนุญาต
ใหมีการถายทอดในรูปแบบตางๆ เชน การถายทอด การพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ทางโทรทัศน หรือโทรทัศนวงจรปด ซึ่งการกระทําดังกลาวสอดคลองกับ
สิทธิของสาธารณชนที่จะรับรูและตรวจสอบการทํางานของศาล และการกระทําเชนน้ียอมทําให
ศาลกลายเปนเวทีการแสดง หรือการจัดฉาก อันอาจกระทบตอความเปนอิสระของศาลได และอาจ
กระทบตอสิทธิสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของในคดีได

33 กระทรวงยุติธรรม.  (2529). ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ 1. หนา 6.
34 กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 197 วรรคสอง.
35 สุรศักดิ์  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  แหลงเดิม.  หนา 40-41.
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2.6 การคุมครองสิทธิเสรีภาพผูถูกกลาวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2.6.1 สิทธิของผูถูกกลาวหาในฐานะท่ีเปนมนุษย

1) การคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
รัฐธรรมนูญกําหนดคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ

ภาคของบุคคล มาตรา 4 ซึ่งเปนหลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) คือ คุณคาของความเปนมนุษยที่มีอยูใน

ตัวของบุคคลทุกคน รัฐธรรมนูญใหความคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยยอมหมายความวา รัฐ
จะตองปฏิบัติตอประชาชนโดยถือวาประชาชนเปนมนุษยคนหน่ึงรัฐจะปฏิบัติตอประชาชนเสมือน
หน่ึงประชาชนไมใชมนุษยไมได จะปฏิบัติตอคนเสมือนหน่ึงคนเปนสัตวหรือสิ่งของไมได 36

ผูตองหาถือเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมายและมีสิทธิตามกฎหมาย จึงกลาวไดวาสิทธิของผูตองหาถือ
เปนสิทธิตามกฎหมายมหาชน37 หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติให
การรับรองคุมครองแกปจเจกชนในอันที่จะกระทําการใดๆ หรือไมกระทําการใดๆ ซึ่งการใหอํานาจ
แกปจเจกชนดังกลาวไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมใหบุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรียกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิ
ของตน มีการกลาวอางของนักปราชญเสมอวาสิทธิของบุคคลน้ันเปนสิทธิตามธรรมชาติที่มีมาจาก
กฎหมายธรรมชาติมีอยูตามธรรมชาติ อันเปนกฎหมายที่อยูเหนืออํานาจรัฐ โดยใชไดอยางไมเลือก
เวลาและสถานที่ซึ่งกฎหมายธรรมชาติจะประกอบไปดวยลักษณะอันสําคัญคือ เปนกฎหมายที่ใชได
โดยไมจํากัดเวลา ไมมีการสูญสิ้นและใชไดทุกแหงไมจํากัดวาจะเปนรัฐใด38

2) สิทธิสวนบุคคล
ความหมายของสิทธิในความเปนอยูสวนตัว
สิทธิในความเปนอยูสวนตัว (Right of Privacy) เปนสิทธิมนุษยชนที่สําคัญประเภท

หน่ึงที่ถือวามีติดตัวบุคคลต้ังแตเกิด คือสิทธิที่จะอยูตามลําพัง (Right to be let alone) โดยปลอดจาก
การแทรกสอดในความเปนอยูสวนตัวอยางแทจริง ซึ่งการแทรกสอดน้ันทําใหไดรับความอับอาย
เดือดรอน รําคาญใจ สูญเสียศักด์ิศรีความเปนมนุษย ในความเปนตัวของตัวเองที่จะดําเนินชีวิต
ตามที่ตองการ หรือการนําชื่อภาพหรือขอมูลสวนบุคคลไปหาประโยชนโดยมิไดรับอนุญาต

36 มานิตย  จุมปา.  (2551). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.
หนา 81.

37 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
รัฐธรรมนูญ. หนา 12.

38 หยุด  แสงอุทัย.  (2512). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป. หนา 170-171.
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ในตางประเทศไดใหความสําคัญแกการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวมาชา
นานสําหรับประเทศไทยน้ันยังไมใครมีความต่ืนตัวในเร่ืองน้ี ทั้งผูกระทําละเมิดและผูถูกละเมิด
สิทธิตางก็มักไมทราบวาสิ่งน้ีคือสิทธิในความเปนอยูสวนตัว และจะไมมีการถือสาหรือดําเนินคดี
ในทางแพงและทางอาญาตอกัน โดยอาจเห็นวาไมมีผลกระทบตอชีวิตของตนเทาใดนัก จึงเกิดการ
ละเมิดสิทธิมากขึ้นทุกขณะและในรูปแบบตางๆ กัน

ตัวอยางของการละเมิดสิทธิในความเปนอยูในสังคมไทยก็เชนการจัดทําพาสปอรต
แบบใหมที่เรียกกันวา “อี-พาสปอรต” ซึ่งจะฝงไมโครชิปบรรจุขอมูลสวนตัวของผูเดินทางอยาง
ละเอียด การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงคหรือสมารทการดซึ่งบรรจุขอมูล
รวมทั้งลายน้ิวมือ ภาพใบหนาทุกมุม ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ หมูเลือด รวมทั้งลายพิมพดี
เอ็น เอ ฯลฯ การกําหนดใหผูที่ซื้อโทรศัพทมือถือแบบเติมเงินหรือซิมการดตองแสดงตนกอนซื้อ
การแจงขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตไปยังหนวยงานกลางตามกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งมีผูคัดค านวาการ
จัดเก็บหรือแจงขอมูลดังกลาวอาจมีผลกระทบตอสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลมากเกินไป

โดยเฉพาะอยางยิ่งนักแสดงหรือนักรองรวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมรองเรียน
วา ถูกชางภาพอิสระที่เรียกกันวา “ปาปาราสซี่” (Paparazzi) แอบถายภาพขณะที่ใชชีวิตสวนตัวแลว
นําไปเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือทางอินเตอรเน็ต ไดรับความอับอายเดือดรอนใจ และมีหลายรายขู
วาจะฟองชางภาพอิสระดังกลาวเปนคดีแพงและคดีอาญา39

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คุมครองสิทธิน้ีไวในมาตรา
35 ซึ่งบัญญัติวา

“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจาก
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ”

อน่ึง ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติหลายฉบับ และบางฉบับไดบัญญัติถึงการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวที่

39 กุลพล  พลวัน.  (2551). “บุคคลสาธารณะกับสิทธิในความเปนอยูสวนตัว.” บทบัณฑิตย, 64, 3.
หนา 24.
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ประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีดวย เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ 17 บัญญัติวา

(1) บุคคลจะถูกแทรกแซงความเปนสวนตัว ครอบครัวเคหสถานหรือการ
ติดตอสื่อสารโดยพลการหรือไมชอบดวยกฎหมายมิได

(2) บุคคลมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายมิใหถูกแทรกแซง หรือลบ
หลูเชนวาน้ัน

3) สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม
ในอดีตมนุษยมีสภาพความเปนมนุษยที่ไมเทาเทียมกันเพราะการมีระบบทาสมนุษย

ในสังคมจึงมีทั้งมนุษยที่เปนผูทรงสิทธิและมนุษยที่ไมทรงสิทธิ ในการยอมรับถึงสิทธิตางๆ ใน
อดีตของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาจึงไมมีหรือหากจะมีการยอมรับก็นอยมาก ฉะน้ันขณะเมื่อการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐยังใชระบบไตสวน คือการรวมหนาที่สอบสวน ฟองรองและหนาที่พิจารณา
คดีไวที่องคกรเดียวกัน ผูถูกกลาวหามีฐานะเปนกรรมในคดีรัฐจึงสามารถกระทําการใดๆ ตอเน้ือตัว
รางกายของผูตองหาไดโดยปราศจากขอกําหนดและการดําเนินคดีอาญาระบบไตสวนไดเลวราย ลง
ไปจนถึงขีดสุดเมื่อมีการทรมานรางกายผูถูกกลาวหาเพื่อคนหาความจริง

เมื่อการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐไดเปลี่ยนเปนระบบกลาวหาโดยถือวาผูถูกกลาวหา
เปน “คน” และเปนสวนหน่ึงของวิธีพิจารณาความอาญาที่มีสิทธิตางๆ ในอันที่สามารถตอสูคดีได
อยางเต็มที่ ทั้งกฎหมายไดบัญญัติหามการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมชอบไวดวย

ปจจุบันการคุมครองความเปนมนุษยของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาถือเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานอยางหน่ึงที่ไดรับการรับรองไวเปนมาตรฐานระหวางประเทศ เชน บุคคลทั้งหลายที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพตองไดรับการปฏิบัติอยางมนุษยธรรมและไดรับการเคารพในศักด์ิศรีแหงความเปน
มนุษย กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขอ 10 (1) หรือในการปฏิบัติ
หนาที่เจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย (Law enforcement officials) จะตองใหความเคารพและใหการ
คุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายจะยุยงสงเสริมหรือกอหรือยอมใหเกิด
การกระทําใดๆ อันเปนการทรมานการปฏิบัติหรือการลงโทษที่ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือ
หยามเกียรติไมไดประมวลจรรยาบรรณสําหรับเจาหนาที่ผูมีหนาที่รักษากฎหมาย (Code of Conduct
for Law Enforcement Officials) หรือการประจานผูที่ศาลมีคําพิพากษาวาไดกระทําผิดก็ตองหาม
ตามมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง

ดังน้ัน การที่เจาหนาที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระทําอันมีลักษณะเปนการ
ละเมิดตอสิทธิของผูถูกกลาวหาในกระบวนการพิจารณาที่กฎหมายรับรองไวยอมเปนการไมเคารพ
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ตอศักด์ิศรีของความเปนมนุษยที่ผูถูกกลาวหามีอยูเน่ืองจากความเปนมนุษย และทําใหบุคคลน้ัน
ไดรับการปฏิบัติเหมือนไมใชมนุษย

2.6.2 สิทธิท่ีไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
ผูถูกกลาวหาในคดีอาญาไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามี

ความผิดโดยศาล ขอสันนิษฐานดังกลาวน้ีปรากฏอยูใน
1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 10 บุคคลชอบที่จะไดรับความเทาเทียมกัน

อยางบริบูรณในอันที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผยโดยศาลซึ่งเปนอิสระและ
ไรอคติในการวินิจฉับชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตลอดจนขอที่ตนถูกกลาวหาใดๆ ทางอาญา

2) บุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา มีสิทธิไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวาผูน้ันกระทําผิดตามกฎหมายภายใน ในการพิจารณาโดยเปดเผยและ
ผูน้ันมีหลักประกันที่จําเปนในการตอสูคดี ขอ 1 (11)

3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองขอสันนิษฐานในความบริสุทธิ์
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยไดใหการรับรองถึงขอสันนิษฐานในความบริสุทธิ์มา

นานแลว จนมาถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2550 ซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 39 วรรค 2 และวรรค 3 ความ
วา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด

กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด ปฏิบัติตอบุคคล
น้ันเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”

4) ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังอางถึงหลักการสันนิษฐานวาจําเลย
เปนผูบริสุทธิ์

ในมาตรา 227 “ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัย ชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอยาพิพากษา
ลงโทษ จนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเปนผูกระทําผิดความผิดน้ัน

เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไมใหยกประโยชนแหงความ
สงสัยน้ันใหจําเลย”

จากบทบัญญัติเกี่ยวกับขอสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์ดังกลาวจะเห็น
ไดวาผูถูกกลาวหาในคดีอาญาไดรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพอยางสมบูรณและสิทธิของผูถูก
กลาวหายังไดรับการเนนย้ําและขยายใหกวางขวางออกไปเพียงแตทางปฏิบัติเทาน้ันที่ดูจะไมคอย
คํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูถูกกลาวหาเทาที่ควร

2.6.3 สิทธิท่ีจะไมถูกกระทําในลักษณะการละเมิดสิทธิจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ความสําคัญของเร่ืองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนสิ่งที่มีความ

สําคัญมากที่สุดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับการเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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โดยหากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศใดหรือที่ใดก็ตามปราศจากการเคารพตอสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาน้ันแลว ยอมไมอาจเรียกไดวาเปนกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา จะเปนไดแคเพียงกระบวนการดําเนินคดีทางอาญาหรือกระบวนการลงโทษทางอาญา
เทาน้ัน สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนหลักประกันและวิธีการนําไปสูความ
ถูกตองชอบธรรมและความยุติธรรม โดยที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีหนาที่จะตองตรวจสอบ
ใหไดความจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด จึงตองมีมาตรการที่เปนมาตรฐาน
ใหเกิดความแนนอนในความถูกตองของการปฏิบัติในทุกขั้นตอนต้ังแตจุดเร่ิมตนของคดีไป
จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดของคดีน้ัน โดยต้ังแตในขั้นตอนที่รัฐจะดําเนินคดีอาญากับ
ผูใดก็จะตองมีหลักฐานและเหตุผลอันสมควรตาม กระบวนการและวิธีการของกฎหมายโดยชอบที่
จะรองรับการพิสูจนไดวามีการกระทําความผิดและผูถูกดําเนินคดีน้ันเปนผูกระทําความผิด การ
ดําเนินคดีอาญาโดยอําเภอใจซึ่งอาจมีการดําเนินคดีอาญากับผูบริสุทธิ์ไปดวยน้ันเปนเร่ืองที่รายแรง
เพราะในระหวางเวลาที่บุคคลถูกดําเนินคดีอาญาอาจถูกจํากัดอิสรภาพหรือเสื่อมเสียสิทธิที่สําคัญ
ซึ่งอาจเปรียบเสมือนวาไมแตกตางอะไรกับการถูกลงโทษไปแลวโดยกระบวนการดําเนินคดีอาญา
น้ัน ในขณะเดียวกันการดําเนินคดีอาญาผิดตัวดังกลาวก็อาจมีผลใหผูกระทําความผิดที่แทจริง
ลอยนวลโดยหลุดรอดจากการถูกดําเนินคดีซึ่งยอมนําไปสูความไมเปนธรรมซอนกันหลายชั้น การ
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญายอมทําใหเกิดความตระหนักในความจํา
เปนที่จะตองปฏิบัติอยางมีมาตรฐานที่ถูกตองเพราะสํานึกวาการดําเนินคดีผิดพลาดน้ันไมใชเปน
เร่ืองเล็กๆ หากแตเปนเร่ืองใหญหลวงเพราะเปนการกระทําตอมนุษยและตอความเปนมนุษย40

กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีลักษณะและวัตถุประสงคที่ตางจากกระบวนการ
ยุติธรรมอ่ืน เน่ืองจากมีการใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐที่กระทบตอสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
เปนอยางมาก วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีดวยกัน 2 ประการ กลาวคือ การหา
ตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ (Crime Prevention) และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
หรือผูตองหาในคดี (Due Process) เพื่อมิใหสิทธิของบุคคลถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมายเปาหมายของการดําเนินคดีอาญาคือการคนหาความจริง แตจากการกระทําของเจาหนาที่
รัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนการกระทําทุกวิธีทางเพื่อใหไดมาซึ่งความจริง เชนในชั้น
พนักงานสอบสวน มีการซอมผูตองหา โดยการนําไฟมาจ้ีตัวเพื่อใหรับสารภาพ โดยการทุบตี ซึ่งมี
ขาวปรากฏออกมาทางหนาหนังสือพิมพอยูบอยๆ ซึ่งเปนการกระทําที่ไมคํานึงถึงความเปนมนุษย
เกียรติภูมิของมนุษยชาติน้ัน ซึ่งเปนหลักที่ไมถูกตองดวยหลักนิติรัฐ เพราะรัฐตองมีหนาที่อํานวย

40 ชาติ  ชัยเดชสุริยะ.  (2549). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา. หนา 2.
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ความยุติธรรม การเคารพตอเกียรติภูมิของมนุษยชาติของผูถูกกลาวหาจึงเปนเน้ือหาที่สําคัญใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา41

การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาไมมีหลักวาการคนหาความจริงจะกระทําไดโดย
ปราศจากขอจํากัด การดําเนินคดีอาญามิใชเปนการกระทําเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งความถูกตองของ
เน้ือหาของคําพิพากษาแตเพียงประการเดียว แตตองเปนการกระทําที่ถูกตองตามวิถีทางยุติธรรม
ดวย การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนตัวแทนของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ตองต้ังอยูบน
พื้นฐานของ “หลักความสมควรแกเหตุ” ตองมีความพอเหมาะพอดีในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
รวมทั้งเร่ืองที่กระทําตอผูถูกกลาวหาดวย ดังน้ันจากการกระทําอันถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู
ถูกกลาวหา เจาหนาที่ของรัฐไมสามารถที่จะกระทําได นอกเสียจากวาตองเปนเร่ืองที่กฎหมายให
อํานาจไวจึงจะทําไดเปนการดําเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาอันจะกระทบถึงสิทธิ
ของผูกระทําความผิดดังกลาว

41 คณิต  ณ นคร ค แหลงเดิม.  หนา 15.
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บทที่ 3
หลักประกันสิทธิผูถูกกลาวหาในคดีอาญาจากการเปดเผยขอมูลในช้ันเจา

พนักงานและช้ันศาลในตางประเทศและประเทศไทย

ในบทน้ีจะไดทําการศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑแหงกฎหมายตางประเทศที่มีบทบัญญัติที่
เปนหลักประกันในการรับรองสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาจากการเปดเผยขอมูลระหวาง
พิจารณาคดีทั้งในระหวางที่เปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาในชั้นเจาพนักงานสอบสวน และระหวาง
ที่เปนจําเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาลกอนที่จะมีคําพิพากษา โดยจะทําการศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ในการคุมครองสิทธิผูตองขังที่กําหนดโดยสหประชาชาติ มุมมองของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอังกฤษ ที่ใชระบบประมวลกฎหมายคอมมอนลอว และสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งใชกฎหมาย
ภาคพื้นยุโรป เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

3.1 หลักประกันสิทธิของผูถูกกลาวหาและจําเลยในการเปดเผยขอมูลในระหวางดําเนินคดีอาญาใน
ชั้นเจาพนักงานและชั้นศาล ตามกฎหมายตางประเทศ
3.1.1 มาตรการคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหาขององคการสหประชาชาติ

องคการสหประชาชาติใหการรับรองสิทธิมนุษยชนทางอาญาไวเปนมาตรฐานสากล
โดยบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights
1948) ในการคุมครองสิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษ มีดังน้ี

1) สิทธิไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมในระหวางการดําเนินคดี และสิทธิที่จะตอสูคดีได
อยางเต็มที่1

(1) สิทธิไดรับการสันนิษฐานไดกอนวาจะมีการพิสูจนวาผูน้ันกระทําความผิดตาม
กฎหมายภายในการพิจารณาโดยเปดเผย และผูน้ันมีหลักประกันที่จําเปนในการตอสูคดีขอ 11 (1)

(2) บุคคลจะไดรับการพิจารณาคดีอาญา อยางเสมอภาคและเปนธรรมโดยเปดเผย
ในศาลที่มีอํานาจอิสระและเปนกลาง ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย หนังสือพิมพและสาธา รณชนอาจ
ถูกหามการรับฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือบางสวนได ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบรอย

1 ณรงค  ใจหาญ  และคณะ.  (2540). สิทธิของผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา (โครงการ
ศึกษาวิจัย). หนา 10.
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หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย หรือดวยเหตุผลดานความเปนอยูของคูกรณี หรือ
กรณีในศาลเห็นวาความจําเปนอยางยิ่งวาเปนพฤติการณพิเศษ ซึ่งการเปนขาวอาจทําใหกระทบตอ
ความยุติธรรม แตคําพิพากษาในคดีอาญายอมเปนที่เปดเผย เวนแตจําเปนเพื่อประโยชนของเด็กและ
เยาวชน (ขอ 14 (1))

(3) บุคคลทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา ยอมมีสิทธิไดรับการ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดพิสูจนวา กระทําผิดตามกฎหมาย (ขอ 14 (2))

2) The European Convention of Human Rights ไดกําหนดสิทธิไดรับการพิจารณาที่
เปนธรรมและโดยเปดเผยตามขอ 6 ดังน้ี

(1) ในคดีแพงหรือคดีอาญา บุคคลผูถูกฟองจะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม
และโดยเปดเผยในเวลาที่สมควรโดยศาลหรือองคกรที่ทําหนาที่พิจารณา คดีตามกฎหมาย
คําพิพากษาจะตองอานโดยเปดเผย แตอาจมีการหามลงขาวหนังสือพิมพหรือเปดเผยขาวตอสาธารณะ
เพื่อประโยชนตอศีลธรรมอันดี หรือรักษาความลับของทางราชการในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อ
ประโยชนของการปกปองสิทธิสวนบุคคลของคูความ หรือในกรณีที่ศาลเห็นวามีความจําเปนที่
จะตองหามการเปดเผยเพื่อประโยชนของความเปนธรรมแหงการดําเนินคดี (ขอ 6.1)

(2) บุคคลที่ถูกฟองเปนคดีอาญา จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์อยูจนกวา
จะพิสูจนไดวามีความผิด

(3) สิทธิที่จะไดรับคาชดเชยความเสียหาย จากการที่ไดรับการพิจารณาคดีโดยมิชอบ
ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ ถาเปนกรณีที่มีความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม
น้ัน มิไดเกิดจากความผิดของผูถูกลงโทษน้ัน (ขอ 6.5)

3.1.2 ประเทศอังกฤษ
หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไมถูกเปดเผยขอมูล

ในระหวางที่ดําเนินคดีในชั้นเจาพนักงานและชั้นศาล มีดังน้ี
1) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาในชั้นสอบสวนในลักษณะที่ทํา

ใหเห็นวาผูน้ันเปนผูกระทําความผิด จากเจาหนาที่ของรัฐ
(1)  การจํากัดการรายงานขาวของเจาหนาที่ของรัฐ

ศาลไดวินิจฉัยเร่ืองการเปดเผยขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจไววา โดยหลักแลว
เจาหนาที่ตํารวจไมควรเปดเผยขอมูลที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือที่เกี่ยวกับบุคคลหน่ึงบุคคลใด
ในสังคม ซึ่งขอมูลเหลาน้ันไมไดใชเปนการทั่วไป และมีแนวโนมวาจะกอใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลดังกลาวหากไดมีการเปดเผยออกไป อยางไรก็ดีหากเจาหนาที่ตํารวจไดกระทําดวยความ
ระมัดระวังและโดยสุจริตเพราะเห็นวามีความจําเปนตอสาธารณะที่ตองเปดเผยขอมูลน้ันเพื่อ
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ปองกันอาชญากรรมหรือเพื่อเตือนใหคนในสังคมทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ตํารวจมีสิทธิ
ที่จะเปดเผยไดในขอบเขตจํากัดตามที่ เห็นวาจําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน Rv Chief
Constable of the North Wales Poice and others,ex Parte AB and another (1997) หรือในการเผยแพร
รูปภาพของบุคคล เจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจกระทําไดเพียงเพื่อวัตถุประสงค ในการปองกันและ
สืบสวนอาชญากรรม การสอบสวนความผิดที่ถูกกลาวหาและการจับผูตองสงสัยวากระทําผิด
Hellewell v Chief Constable of the Derbyshire (1995)

(2) กฎหมายวาดวยละเมิดอํานาจศาล
ละเมิดอํานาจศาลเปนอํานาจบังคับพิเศษของศาลนอกเหนือจากอํานาจบังคับ

โดยทั่วไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของศาลเปนไปดวยความสงบ
เรียบรอย รวดเร็ว และปองกันการสรางอิทธิพลอันมิชอบเหนือบุคคลทั่วไปและผูเปนความในคดี
ละเมิดอํานาจศาลจึงมิไดมีขึ้นเพื่อการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยตรง แตการที่ศาลใช
มาตรการลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลน้ีมีผลเปนการคุมครองมิใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ผูตองหาในลักษณะที่ทําใหผูน้ันดูเสมือนเปนผูกระทําผิดโดยปริยาย ดวยเหตุน้ีจึงเห็นสมควรที่จะ
อธิบายถึงละเมิดอํานาจศาลในประเทศอังกฤษใหเปนที่เขาใจพอสังเขป

การละเมิดอํานาจศาลในประเทศอังกฤษมีทั้งในคดีแพงและคดีอาญา คดีแพง
ไดแกการไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือกระบวนการพิจารณาของศาล ในคดีอาญาไดแกการขัดขวาง การ
บริหารงานยุติธรรม ซึ่งการละเมิดอํานาจศาลในคดีอาญามีทั้งการละเมิดอํานาจศาลในหองพิจารณา
เชน การทํารายรางกาย การดูหมิ่นศาล ขัดขวางการพิจารณาคดี การถายภาพหรือสเกตซภาพในศาล
เปนตน สวนการละเมิดอํานาจศาลนอกหองพิจารณา เชน การกลาวหรือโฆษณาถอยคําหรือกระทํา
การซึ่งมีแนวโนมวาจะแทรกแซง หรือขัดขวางตอการบริหารงานยุติธรรม เชน โฆษณาเร่ืองราวที่
อาจกอใหเกิดอคติหรืออิทธิพลตอคูความ พยาน หรือลูกขุนในการดําเนินกระบวนพิจารณา

การแสดงความเห็นเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะหรือความประพฤติของผูตองหา ซึ่ง
อาจกอใหเกิดอคติตอการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมโดยการครอบงําลูกขุนหรือผูที่จะมาเปนลูกขุน
อันทําใหตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาล ไดแก การเปดเผยประวัติอาชญากรรมของผูต องหา
(criminal records of accused) การวิจารณเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะที่ไมดีของผูตองหากอนคดีขึ้นสู
การพิจารณา หรือการโฆษณาคํารับสารภาพของผูตองหาที่ไดกระทํานอกศาลแมจะเปนความจริงก็
ตาม2แตการรายงานวามีอาชญากรรมเกิดขึ้นหรือรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจับกุม หรือการ
ฟองรองไมถือเปนการละเมิดอํานาจศาล3

2 9 Halsvury’s Laws (4th.ed.). para 10.
3 Ibid.  para 11.
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ละเมิดอํานาจศาลในอังกฤษถือเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability)4 แม
ผูกระทําจะไมมีเจตนากอใหเกิดอคติเชนวาน้ันก็ตาม แตการขาดเจตนาดังกลาวอาจทําใหรับโทษ
นอยลง5อํานาจศาลในการลงโทษบุคคลฐานละเมิดอํานาจศาลเขมงวดมาก ซึ่งบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพ The Sunday Times ของสหรัฐอเมริกาเคยรายงานวา ความเกรงกลัวตอความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาลทําใหสื่อมวลชนอังกฤษมักไมสัมภาษณพยาน รายงานขาวเกี่ยวกับคํารับสารภาพ
หรือการกระทําผิดคร้ังกอน หรือถายภาพจําเลย พยาน หรือเจาหนาที่ของศาลภายในบริเวณหอง
พิจารณาแมแตการรายงานวาจําเลยบริสุทธิ์ก็ตองหาม

ระยะเวลาที่บุคคลอาจตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาลไดแกชวงเวลาที่กระบวน
พิจารณากําลังดําเนินอยูซึ่งเร่ิมต้ังแตเมื่อบุคคลถูกจับกุมและอยูในความควบคุม 6 เชน ในคดี
R.v.Thomson Newspapers Ltd. & others ศาลสั่งปรับผูพิมพโฆษณาหนังสือพิมพเปนเงิน 5,000
ปอนด สําหรับการตีพิมพขอความ และการลงรูปถายของผูตองหาในขณะที่รอใหคดีขึ้นสูการ
พิจารณา โดยศาลถือวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอชื่อเสียงของผูตองหาและอาจกอใหเกิด
อคติตอคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของลูกขุนได

กฎหมายไมไดจํากัดวาผูกระทําตองเปนบุคคลธรรมดาทั่วไปเทาน้ัน เจาหนาที่
ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมอาจตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาลไดเชนกัน7

(3) คดีหมิ่นประมาท
หมิ่นประมาท (Defamation) แบงไดเปน Libel มีลักษณะเปนถอยคําที่โฆษณา

ไดเขียน พิมพหรือจดหมายลงไวในลักษณะที่เปนการถาวร และถาเปน Slander มีลักษณะเปนการ
หมิ่นประมาทเพียงคําพูดหรือกริยาทาทาง

ถอยคําที่จะเปนหมิ่นประมาทไดน้ันตองเปนถอยคําที่ทําใหความนับถือที่สังคม
มีตอบุคคลหน่ึงลดลง หรือทําใหบุคคลน้ันเปนที่รังเกียจ หรือถูกหลีกเลี่ยงหรือทําใหผูน้ันถูกดูหมิ่น
เกลียดชัง หรือใสความเขาโดยการดูหมิ่น หรือทําใหเสียหายตอตําแหนงหนาที่วิชาชีพ อาชีพ การคา
หรือธุรกิจ ซึ่งถอยคําน้ีอาจเปนคําพูด รูปภาพ ภาพ ทาทาง หรือรูปแบบ อ่ืนที่แสดงใหเห็นถึง

4 Contempt of Court Act 1981,s.2.
5 Emest D.Giglio.FreePress-Fair Trial in Britain andAmerice. Joumal of Criminal Justice vol.10

(1982):345.
6 9 Halsbury’s Laws (4th.ed.) para 14.
7 9Halsbury’s Laws (4th.ed.) para 14 note 8.
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ความหมาย ตัวอยางของถอยคําที่ถือเปนหมิ่นประมาท เชน กลาววาบุคคลใดถูกฟองในความผิด
ฐานเบิกความเท็จและพนักงานอัยการไดมีคําสั่งใหฟองบุคคลน้ันในความผิดฐานเบิกความเท็จ8

ในกรณีที่บุคคลใดอยูในที่ประชุมซึ่งมีผูสื่อขาวรวมอยูดวยไดกลาวถอยคําหมิ่น
ประมาทบุคคลอ่ืนและรองขอใหหนังสือพิมพโฆษณาถอยคําของเขา บุคคลน้ันตองรับผิดเพื่อการ
โฆษณาในหนังสือพิมพน้ัน และในกรณีที่บุคคลใดไดติดตอไปยังสื่อขาวหนังสือพิมพและไดกลาว
ถอยคําหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนโดยมุงหมายใหถอยคําของเขาโฆษณาในหนังสือพิมพ บุคคลน้ัน
จะตองรับผิดเพื่อการโฆษณาในหนังสือพิมพน้ัน แตถาเปนการตอบคําถามที่ถูกถามโดยผูสื่อขาว
และผูสื่อขาวไดเขียนเร่ืองซึ่งรวมถึงคําตอบและไดโฆษณาในหนังสือพิมพผูกลาวถอยคําไมตองรับ
ผิด9

การกลาวถอยคําเกี่ยวกับการพิจารณาตอหนาศาลตามกฎหมายยอมไมเปนหมิ่น
ประมาทแตหากถอยคําน้ันไมไดกลาวโดยบุคคลที่มีหนาที่ตองกลาวถอยคําเกี่ยวกับกระบวน
พิจารณายอมตองรับผิดฐานหมิ่นประมาท เชน การที่เจาหนาที่ตํารวจกลา วตอหนาศาลเกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาคร้ังกลาว10 จะเห็นไดวาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาชั้นสอบสวน โดยหลัก
แลวหามมิใหเปดเผยเวนแตมีกฎหมายใหอํานาจและตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะในการ
ปองกันอาชญากรรม หรือเพื่อเตือนใหประชาชนในสังคมทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และเมื่อ
พิจารณาตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการเปดเผยขอมูลที่ทําใหผูถูกกลาวหาดูเสมือนเปนผูกระทําผิด
เชนการเปดเผยคํารับสารภาพของผูตองหายอมตองรับผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือการกลาววา
บุคคลถูกฟองในความผิดอาญายอมตองรับผิดฐานหมิ่นประมาท11

2)  การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุ
การนําผูตองหาที่ใหการรับสารภาพไปยังที่เกิดเหตุและใหแสดงทาทางขณะกระทํา

ผิดหรือที่เรียกวาการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ โดยจัดใหมีการบันทึกภาพดวย
วีดีโอเทป มีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันวาผูตองหาไดใหการรับสารภาพ โดยสมัครใจ ซึ่งในประเทศ
อังกฤษถือวาวีดีโอเทปบันทึกภาพการทําแผนประทุษกรรมขางตนเปนคํารับสารภาพอยางหน่ึงตาม
กฎหมายคอมมอนลอว และผลของคํารับสารภาพเปนไปตามกฎเกณฑใน The Policeand Criminal
Evidence Act 1984 แมใน The Police and Criminal Evidence Act 1984 จะไมไดกําหนดเร่ือง

8 28 Halsbury’s Laws.(4th,ed.). para 54 note 13.
9 Ibid. para 70.
10 Ibid. para 98.
11 สุธรรมา  วรกานนท.  (2542). สิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาท่ีจะไมถูกกระทําโดยเจาหนาท่ีของ

รัฐในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะประจาน. หนา 34.
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ดังกลาวไวก็ตามแตถาการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย จะทําใหพยานหลักฐานที่
ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายไมสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานได ซึ่งคําพิพากษาฎีกาที่ตัดสิน
ตามกฎหมายอังกฤษเกี่ยวกับการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพไดแกคดี R v Quinn,
R v Bloom (1961) และ Li Shu-Ling v R (1988) โดยทั้งสองคดีน้ันมีการทําแผนประทุษกรรม
ประกอบคํารับสารภาพกระทําขึ้นในที่เกิดเหตุซึ่งเปนที่สวนบุคคล ดังน้ันจึงไมมีประเด็นเกี่ยวของ
กับเร่ืองการประจานผูถูกกลาวหา คงมีแตประเด็นที่วาวีดีโอเทปการทําแผนประทากรรมประกอบ
คํารับสารภาพน้ันรับฟงเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลไดหรือไม และมีนํ้าหนักความนาเชื่อถือมาก
นอยแคไหนเพียงใด

3)  การแตงกายของจําเลยระหวางพิจารณา
รัฐมีหนาที่ตองจัดหาเสื้อผาใหผูตองขังในเรือนจํา ซึ่งคนฝากมีสิทธิสวมเสื้อผาของ

ตนเอง และไดรับอนุญาตใหนําเสื้อผาจากภายนอกเรือนจําเขามาได 12และคนฝากที่ถูกคุมตัวไปศาล
ตองสวมเสื้อผาของตนเอง หรือเสื้อผาที่แตกตางไปจากเสื้อผาที่สวมใสในเรือนจํา13

กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่กลาวขางตน คนฝากมี
สิทธิฟองรองเปนคดีตอศาลวาเจาหนาที่เรือนจําไมปฏิบัติใหถูกตอง หรือฝาฝนขอกําหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคนฝาก

4) การถายทอดการพิจารณาคดีในศาลทางโทรทัศน
กฎหมายอังกฤษหามมิใหมีการถายทอดการพิจารณาคดีทางโทรทัศน ทั้งน้ีตามที่

กําหนดไวใน The Criminal Justice Act 1925 มาตรา 41
กฎหมายของประเทศอังกฤษมีมาตรการการควบคุมการปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐและ

ของศาลในกระบวนการยุติธรรม และในการบังคับใชกฎหมายไดใหความสําคัญกับสิทธิของผูถูก
กลาวหาเปนอยางมาก สงผลใหทางปฏิบัติจะไมมีการเปดเผยขอมูลของผูถูกกลาวหาจากเจาหนาที่
ของรัฐในกระบวนการยุติกรรมในคดีอาญา ซึ่งเปนการคุมครองสิทธิที่จะไมถูกกระทําโดยปริยา ย

3.1.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศหน่ึงที่ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหา

ในขั้นตอนการสอบสวนที่มีลักษณะทําใหเห็นวาผูตองหาน้ันเปนผูกระทําความผิด โดยยังถือวา
ผูตองหายังเปนผูบริสุทธิ์อยู การปฏิบัติเชนน้ีกับผูตองหาอาจเกิดความไมเปนธรรมตอผู ตองหาใน
การตอสูคดีและยังสงผลใหการพิจารณาชี้ขาดขอเท็จจริงของคณะลูกขุนเกิดอคติปราศจากความ

12 The Prison Rules 1964,r.20(1).
13 The Prison Rules 1964,r38(3) และ r.20(1).
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ยุติธรรมได แตทั้งน้ีประเทศสหรัฐอเมริกาก็เปนประเทศหน่ึงที่ถือวาสื่อมวลชนมีเสรีภาพโดย
อิสระในการเสนอขอมูลขาวสารเห็นไดจากบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1 (First
Amenclment) ที่บัญญัติหามมิใหรัฐสภาจํากัดเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพโฆษณา 14 ทําให
สื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกามีเสรีภาพในการเสนอขาว แตทั้งน้ีหากสื่อมวลชนมีเสรีภาพ
มากเกินไปในการเสนอขาวก็อาจสงผลกระทบตอสิทธิของบุคคลอ่ืนเชนกัน โดยเฉพาะการเสนอ
ขาวเกี่ยวกับคดีอาญา ดังน้ันจึงมี Freedom of Information Act 1974 เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพ
ของขอมูลขาวสารโดยเฉพาะในสวนของการใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ของรัฐตอสื่อมวลชนที่
ถือวาเจาหนาที่ของรัฐจะตองใหขาวหรือเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบมากที่สุด
เทาที่จะทําไดเวนแตจะเขาขอยกเวนที่ไมตองเปดเผยคือ

1) เปนการสอดแทรกตอกระบวนการบังคับใชกฎหมาย
2) เปนการกีดกันบุคคลจากสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีดวยความเปนธรรมหรือ

ปราศจากอคติและความลําเอียงจากการตัดสินคดี
3) เปนการรุกรานตอความเปนสวนตัวของบุคคล
4) เปนการเปดเผยหลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลน้ันจากแหลงกําเนิดที่เปนความ ลับ

หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับซึ่งเอามาจากแหลงกําเนิด
5) การเปดเผยวิธีการเกี่ยวกับการสืบสวนและวิธีดําเนินการ
6) เปนอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยเกี่ยวกับรางกายจากการบังคับใชกฎหมาย15

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการกําหนดแนวทางในการใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐใน
คดีอาญาไววาไมวาเวลาใดๆ เจาหนาที่ผูใหขาวจะตองไมใหขาวเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือการพิจารณา
คดีของผูถูกกลาวหา และจะตองไมใหขาวที่มีเหตุผลนาเชื่อวาจะกอใหเกิดอิทธิพลขึ้นในระหวาง
การพิจารณาคดีหรือการพิจารณาคดีที่จะเร่ิมขึ้นในภายหนา นับต้ังแตที่ไดจับกุมตัวไปจนกวาการ
ดําเนินคดีน้ันจะสิ้นสุด โดยคําพิพากษาของศาลหรือโดยวิธีอ่ืน และภายใตกฎเกณฑที่กําหนดโดย
กฎหมายหรือโดยวิธีอ่ืน

1)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาในชั้นสอบสวนในลักษณะที่ทํา
ใหเห็นวาผูน้ันเปนผูกระทําความผิด

14 Scheb,John M.,Scheb II.John M. Criminal procedure. (2002). Third Edition. Wardworth.
Advission of Thomson Learning, Inc. pp. 321.

15 Francois,William E. Mass Media Law and Regulation. (1982). Third Edition. Ohio: Grid
Publishing,Inc. pp. 299.
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1) การจํากัดการรายงานขาวของเจาหนาที่ของรัฐและการพิจารณาในชั้นศาล
การใหขาวคดีอาญาของเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการสงผลกระทบตอ

การพิจารณาชี้ขาดขอเท็จจริงของลูกขุนได เพราะการเผยแพรขาวสารตางๆ ทําใหไมสามารถ
คัดเลือกผูที่จะมาเปนลูกขุนที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติความลําเอียงไดเทากับเปนการปฏิเสธสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม (fair trial) ตามที่บัญญัติรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 (Sixth Amendment) และทําใหตองพิจารณาคดีใหม (new trial)
รวมทั้งหนังสือพิมพและสาธารณชนไมมีสิทธิที่จะไดรับการแจงใหทราบจากเจาหนาที่ตํารวจและ
พนักงานอัยการเกี่ยวกับรายละเอียดของพยานหลักฐานที่ไดรวบรวมมาอันเปนปรปกษตอจําเลยที่
เกิดขึ้นในเวลาน้ัน16

ในคดีลอบสังหารประธานาธิบดี Kennedy ตํารวจเมือง Dallasและสื่อมวลชน
ถูกตําหนิอยางรุนแรงเกี่ยวกับการรายงานขาวในคดี เพราะผูตองหาถูกลอบสังหารระหวางที่อยู
บริเวณทางเดินภายในตึก (hallway) ของกองบัญชาการตํารวจในเมือง Dallas ซึ่งขณะน้ันบริเวณ
ดังกลาวเต็มไปดวยผูสื่อขาว ชางภาพและผูที่สนใจและการที่เจาหนาที่ตํารวจนําพยานหลักฐานออก
แสดงในที่ที่มีประชาชนเปนจํานวนมากและใหขอมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐานอ่ืนในคดี การกระทํา
ดังกลาวเปนแหลงที่กอใหเกิดอคติซึ่งเสียหายตอสิทธิของผูถูกกลาวหา และการเปดเผยรายละเอียด
ของพยานหลักฐานเชนน้ันทําใหยากตอการที่จะคัดเลือกลูกขุนที่ปราศจากอคติและยากตอการที่ถูก
กลาวหาจะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม (fair trial) ซึ่งจริงๆ แลวหากผูตองหายังมีชีวิตอยู
ศาลอาจพิพากษาวาไมมีความผิดก็เปนได แมวาผูตองหาจะไดกระทําผิดจริงก็ตามเพราะตามวิธี
พิจารณาความของสหรัฐอเมริกาเปนไปไดวาผูตองหาไมไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมและ
ปราศจากอคติและเปนไปไดวาคําวินิจฉัยวาผูตองหามีความผิดอาจถูกกลับในชั้นอุทธรณ17

ในคดี Irvin v.Dowd, 366 U.S. 717, 1961 คดีน้ี Irvin ถูกกลาวหาวามีความผิด
ฐานฆาคนตาย และเปนคดีที่ประชาชนใหความสนใจเปนอันมาก ภายหลังจากที่ Irvin ถูกจับกุมไม
นานเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการก็ไดใหขาวยืนยันวา “สุนัขบา (Mad Dog Irvin) ใหการรับ
สารภาพแลววาเปนผูกระทําผิด” หลังจากน้ันสื่อมวลชนโดยความชวยเหลือและสนับสนุนของ
เจาหนาที่ของรัฐไดเสนอขาวอยางครึกโครม ในชั้นกอนพิจารณามีการพาดหัวขาว ภาพถาย และ
ภาพการตูน เมื่อการพิจารณาคดีเร่ิมขึ้น ในการคัดเลือกผูที่จะมาเปนลูกขุน (prospective jurors) จาก

16 21A Am Jur 2d, para 688, p.99.
17 Harold L.Nelsom and Dwight L. Teeter.  (1986). Law of Mass Communications: Freedom and

Control of Print and Broadcast Media. 5th.ed. (New York).  The Foundation Press. pp.491-492.
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จํานวน 430 คนพบวามีจํานวน 370 คนหรือเกือบรอยละ 90 ที่เชื่อวา Irvin คือผูกระทําผิดและใน
ที่สุดลูกขุนไดวินิจฉัยชี้ขาดวา Irvin มีความผิดตองโทษประหารชีวิต ตอมาศาลสูงสหรัฐไดกลับคํา
พิพากษาของศาลลางและมีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหม (new trial) เน่ืองจากการประโคมขาวเชนน้ัน
กอใหเกิดอคติมหาชน (prejudicial publicity) ซึ่งมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงของลูกขุน
อันเปนการฝาฝนตอสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาโดยลูกขุนที่ปราศจากอคติตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 (Sixth Amendment) หรือ

ในคดี Rideau v. Louisiana, 373 U.S.723,1963 เจาหนาที่ตํารวจ (sheriff) อนุญาต
ใหมีการบันทึกภาพในขณะที่กําลังสอบสวนผูตองหาที่ถูกควบคุมอยูในหองขัง (jail) ในการ
สอบสวนน้ีผูตองหาไดใหการรับสารภาพวาเปนผูกระทําผิด ตอมาไดมีการนําคํารับสารภาพ
ดังกลาวออกเผยแพรทางโทรทัศน ทนายจําเลยจึงไดยื่นคํารองขอใหเปลี่ยนสถานที่พิจารณาคดี
(change of venue) เพราะจําเลยไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดี คํารองดังกลาวถูกปฏิเสธ
ตอมาศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตองโทษประหารชีวิต และศาลสูงของ Louisiana ไดยืนตาม
คําพิพากษาของศาลลาง แตอยางไรก็ดีศาลสูงสหรัฐไดกลับคําพิพากษาที่วินิจฉัยวาจําเลยมีความผิด
และมีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหม (new trial) เพราะจําเลยมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีในศาลตอ
หนาผูพิพากษาตามที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ แตคดีน้ีประชาชนเคยเห็นและไดยินการ
สอบสวนที่มีขึ้นในหองขัง (jail) ตอหนาเจาหนาที่ตํารวจ (sheriff) โดยผูตองหาไมมีทนายความคอย
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของเขาและสิ่งที่ผูตองหาพูดไดพิสูจนความผิดของเขา ศาลจึงวินิจฉัยวาที่
ใดที่มีการเปดเผยอยางแพรหลายจนทําใหเกิดอคติมหาชนเชนน้ัน การพิจารณาคดีไมอาจ เกิดความ
เที่ยงธรรมได18

เห็นไดวาการใหขาวคดีอาญาอาจกอใหเกิดอคติตอลูกขุนได เพื่อปองกันมิให
การใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดย
เที่ยงธรรม (fair trial) ในสหรัฐอเมริกา การควบคุมการใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจกระทําโดยการ
จํากัดบทบาทของเจาหนาที่ของรัฐในการใหขาวเกี่ยวกับคดีอาญา ซึ่งในที่น้ีจะกลาวเฉพาะการจํากัด
การใหขาวที่กระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาที่จะไมถูกประจานโดยเจาหนาที่ของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรมเทาน้ัน กลาวคือ ตาม Freedom of Information Act 1974 ไดรับรองสิทธิ
เสรีภาพในขาวสารของประชาชนและสื่อมวลชนไว แมจะถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเปดเผย
ขาวสารใหประชาชนหรือสื่อมวลชนไดทราบ แตการเปดเผยหรือใหขาวโดยเจาหนาที่ของรัฐ

18 Ralph L. Holsinger and Jon Paul Dilts, (1994). Media Law3. p. 275.
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จะตองไมเปนการแทรกแซงการดําเนินกระบวนพิจารณา หรือทําใหสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลที่จะ
ไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติไดรับการกระทบกระเทือน และตาม Statement
of Policy concerning the Release of Information by Personnel of Department of Justice relating to
Criminal and Civil Proceeding ก็ไดกําหนดแนวทางเฉพาะสําหรับการใหขาวสารคดีอาญาของ
เจาหนาที่ของรัฐในกระทรวงยุติธรรมตอสื่อมวลชนโดยวางหลักเกณฑทั่วไปวา ไมวาเวลาใดๆ
เจาหนาที่ผูใหขาวจะตองไมใหขาวเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือการพิจารณาคดีของผูถูกกลาวหาและ
จะตองไมใหขาวที่มีเหตุผลนาเชื่อวาจะกอใหเกิดอิทธิพลขึ้นในระหวางการพิจารณาคดี หรือการ
พิจารณาคดีที่จะเร่ิมขึ้นในภายหนานับต้ังแตที่ไดจับกุมตัวไปจนกวาการดําเนินคดีน้ันจะสิ้นสุดลง
โดยคําพิพากษาของศาลหรือโดยวิธีอ่ืน19ซึ่งในการใหขาวเกี่ยวกับคํารับสารภาพและการแพรภาพ
ของผูตองหาซึ่งอาจกอใหเกิดความมีอคติน้ัน เจาหนาที่ผูใหขาวพึงตองละเวนไมใหขาวเกี่ยวกับคํา
กลาว (statement) คํายอมรับ (admission) คําใหการรับสารภาพ (confessions) หรือขอตอสูตอผูถูก
กลาวหารวมทั้งการปฏิเสธของผูถูกกลาวหาที่จะไมใหถอยคําใดๆ และเจาหนาที่ผูใหขาวจะตองไม
เผยแพรหรือใหขาวที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาตอผูถูกกลาวหาในคร้ังกอนๆ รวมทั้งไมสงเสริม
หรือชวยเหลือสื่อมวลชนในการถายรูปหรือแพรภาพของผูถูกกลาวหาทางโทรทัศนในระหวางที่อยู
ในความควบคุม อยางไรก็ดี เจาหนาที่ผูใหขาวอาจใหขาวตอสื่อมวลชนและสาธา รณชนไดแม
ขาวสารน้ันอาจจะสงผลเสียหายตอผูตองหาหรือจําเลย แตทั้งน้ีการใหขาวน้ันจะตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสาธารณะซึ่งประชาชนจําเปนที่จะตองรับทราบเพื่อหาทางปองกันหรือชวยเหลือตนเอง
เชน ในกรณีที่ผูตองหาหลบหนีจากการควบคุมของเจาหนาที่ เปนตน

นอกจากน้ี BA Standards relating to Fair Trial and Free Press ไดวางหลักเกณฑ
ใหเจาหนาที่ของรัฐ (law enforcement officers) ยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการใหขาวคดีอาญาดังตอ
ไปน้ี20

1) นับแตเวลาจับกุม เจาหนาที่ของรัฐจะตองไมใหขาวแกสื่อมวลชนดังน้ี
(1) บันทึกเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาตอผูถูกกลาวหา (รวมทั้งการจับ คําฟอง

หรือฐานความผิดอ่ืนๆ ที่ไดยื่นฟอง) หรือบุคลิกลักษณะ ชื่อเสียงของผูถูกกลาวหาหรือใหความเห็น
ใดๆ เกี่ยวกับความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา หรือขอผิดถูกของคดีรวมทั้งพยานหลักฐานใน
คดี

19 วรวิทย  ฤทธิทิศ.  (2532). ผลกระทบทางกฎหมายจากการเสนอขาวคดีอาญาตอการบริหารงาน
ยุติธรรมทางอาญา. หนา 122.

20 เลมเดิม.  หนา 123-125.
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(2) เน้ือหาสาระของคําใหการรับสารภาพ คํายอมรับ หรือคํากลาวใดๆ ของ
ผูถูกกลาวหา

(3) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ทดลอง และคําใหการปฏิเสธ
หรือ เพิกเฉยของผูถูกกลาวหาในการยอมรับผลการตรวจสอบ ทดลอง

(4) รูปพรรณ หรือลักษณะเฉพาะ (identity) คําใหการ (testimony) หรือ
ความนาเชื่อถือของพยานบุคคล

(5) ความเปนไปไดในการที่จะใหการรับสารภาพในความผิดที่กลาวหา
หรือความผิดที่ตํ่ากวา (a lesser offence) ของผูถูกกลาวหา

2) จะตองไมอนุญาตใหสื่อมวลชนถายภาพหรือแพรภาพของผูตองหาที่อยูใน
ความควบคุมทางสถานีโทรทัศน

3) จะตองไมอนุญาตใหสื่อมวลชนหรือตัวแทนสื่อมวลชนเขาสัมภาษณ
ผูตองหาที่อยูในความควบคุม เวนแตผูตองหาไดยินยอมหลังจากที่เขาไดปรึกษากับทนายความแลว
และเขามีสิทธิที่จะปฏิเสธมิใหสัมภาษณได

อย างไรก็ ดี ABA Standards relating to Fair Trial and Free Press เปนเพียง
คําแนะนําเทาน้ันไมมีผลบังคับตามกฎหมาย เวนแตจะนําไปบัญญัติเปนกฎหมายหรือกฎขอบังคับ
ของศาลในมลรัฐและในระดับทองถิ่น (local levels)21

2) หมิ่นประมาทในทางแพง
หมิ่นประมาท คือ การทําใหแพรหลายซึ่งขอความอันไมเปนความจริง ซึ่งทําให

เกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบุคคล หรือทําใหผูน้ันถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เชน ขอความที่วาบุคคล
ใดถูกฟองในความผิดอาญาเปนการใสความวาบุคคลน้ันกระทําความผิดและเปนการหมิ่นประมาท

ในการเปดเผยขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจ ถอยคําหรือการแจงขาวที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ถือวามีเอกสิทธิไมเปนหมิ่นประมาท อยางไรก็ดีไมไดหมายความวาถอยคําทุกถอยคํา
ที่เจาหนาที่ตํารวจไดกลาวตอผูสื่อขาวเกี่ยวกับเร่ืองการสอบสวนจะไดรับความคุมครองทุกกรณี
เชน หากเจาหนาที่ตํารวจไดกลาวถอยคําโดยไมมีสาเหตุหรือไมเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว
ในสถานที่ซึ่งความผิดเกิดยอมไมไดรับความคุมครอง รวมทั้งถอยคําที่เจาหนาที่ตํารวจกลาวตอ
บุคคลที่ไมมีหนาที่หรือไมมีสวนเกี่ยวของกับการสอบสวนความผิดอาญายอมไมไดรับความ
คุมครองเชนเดียวกันซึ่งรวมถึงการกลาวถอยคําตอหนังสือพิมพดวย กรณีที่ถือวาการใหขาวของ
เจาหนาที่ตํารวจตอสื่อมวลชนและสาธารณชนไดรับความคุมครอง เชน การที่เจาหนาที่ตํารวจให

21 Harold L.Nelson and Dwight L. Teeter, supra note 20. p.520.
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ขาวซึ่งไดเตรียมการไวแลวตอสื่อมวลชน และการรายงานเร่ืองการจับกุมผูราย และการกระทําอัน
ปาเถื่อนซึ่งเกิดขึ้นในชวงหลายเดือนที่ผานมา

เห็นไดวาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาในลักษณะที่ทําใหเห็นวาผูน้ันเปน
ผูกระทําผิดมีผลกระทบตอคดี ซึ่งอาจทําใหลูกขุนเกิดอคติจนทําใหจําเลยไมไดรับการพิจารณาโดย
เที่ยงธรรม ซึ่งขอมูลสวนหน่ึงมาจากเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการ สหรัฐอเมริกาจึงควบคุม
การใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐโดยจํากัดบทบาทในการใหขาวซึ่งไดวางแผนปฏิบัติในการใหขาว
ของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมไวอยางชัดเจน นอกจากน้ีการเปดเผยขอมูลซึ่งกระทบตอ
ชื่อเสียงของผูตองหายอมทําใหเจาหนาที่ผูกลาวถอยคําตองรับผิดฐานหมิ่นประมาทดวย

3)  การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุ
ในสหรัฐอเมริกา วีดีโอเทปบันทึกภาพการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับ

สารภาพของผูตองหาและผูอ่ืน (ซึ่งแสดงแทนผูเสียหาย) ในที่เกิดเหตุรับฟงเปนพยานหลักฐานได 22

หากการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นในทองที่ซึ่งเปนชุมชนเล็กๆ และผูคนในชุมชนสวนใหญไดทราบ
เร่ืองและรูเห็นเกี่ยวกับการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในชั้นสอบสวน จําเลยยอม
มีสิทธิขอใหเปลี่ยนการพิจารณาคดีไปที่ศาลอ่ืนๆ เพราะผูคนในชุมชนซึ่งจะมาเปนลูกขุนน้ันอาจมี
อคติตอจําเลยไดงาย และหากการพิจารณาคดีน้ันมีลูกขุนซึ่งอยูดวยในเหตุการณที่จําเลยใหการรับ
สารภาพและไดรับฟงคํารับสารภาพของจําเลยในชั้นสอบสวนมาแลวจะสงผลใหการพิจารณาคดี
น้ันไมชอบตองมีการพิจารณาคดีใหม (new trial)23 นอกจากการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับ
สารภาพในที่สาธารณะแลว สหรัฐยังใชวิธีการบันทึกวีดีโอในหองสอบสวนของตํารวจ ซึ่งสวน
มากจะกระทําตอหนานักสืบ นักจดชวเลขบันทึกคํารับสารภาพและอัยการ โดยใชวีดีโอบันทึกภาพ
นักสืบ นักจดชวเลข อัยการ และภาพผูตองหาที่แสดงทาทางขณะกระทําผิดประกอบคํารับสารภาพ
ของเขาเพื่อใหศาลรับฟงเปนจริงตามน้ัน และเพื่อยืนยันวาจําเลยใหการรับสารภาพดวยความสมัคร
ใจ24

4) การปฏิบัติตอผูตองหาที่อยูในความควบคุม
เจาหนาที่ตํารวจมีหนาที่ตองคุมครองผูตองขังในความควบคุมจากการดูหมิ่น

และถูกรังแก ในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหผูตองขังถูกรุมทํารายโดย
ประชาชน ศาลวินิจฉัยวาเปนการปฏิบัติที่มิชอบและถูกปลดออกจากตําแหนงได

22 Li Shu-Ling v R (1988) 3 All ER 142, PC.
23 พรเพชร วิชิตชลชัย.  (2538, เมษายน-มิถุนายน). “การพิจารณาคดีอาญาโดยลูกขุนตามกฎหมาย

อเมริกา.”ดุลพาห, 2, 42. หนา 95.
24 ศรีนิดา พรหมหิตาธร. (2526, พฤศจิกายน). “พยานวีดีโอ.”วารสารอัยการ, 6, 71. หนา 24-25.
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5)  การแตงกายของจําเลยระหวางพิจารณา
การที่เจาหนาที่ของรัฐใหจําเลยสวมเสื้อผาชุดนักโทษเรือนจําในระหวาง

พิจารณาคดีถือเปนการฝาฝนกระบวนการยุติธรรม (due process) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 14 (Fourteenth Amendment)25 เพราะกระทบตอสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐาน
ไวกอนวาบริสุทธิ์ รวมทั้งทําใหลูกขุนเชื่อวาจําเลยเปนผูกระทําผิด

อยางไรก็ดีหากจําเลยสมัครใจที่จะแตงกายในชุดนักโทษเรือนจําในระหวาง
การพิจารณาไมถือเปนการลิดรอนสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ซึ่งเปน
สิทธิขั้นพื้นฐานของจําเลยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 14 (Fourteenth
Amendment)26

น อ ก จ า ก น้ี American Bar Association Standards for the Administration of
Criminal Justice ยังกําหนดวาจําเลยจะไมถูกบังคับใหใสเสื้อผาของนักโทษเด็ดขาดในระหวางการ
พิจารณาคดีของศาล

6) การถายทอดการพิจารณาคดีชั้นศาลทางโทรทัศน
การถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนจะเกี่ยวของกับสิทธิที่ จะไดรับการ

พิจารณาคดีโดยเปดเผย (right to a public trial) ซึ่งเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 (Sixth Amendment) และสิทธิในการสื่อขาวสาร (freedom of
the press) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 1 (First Amendment) ในเร่ืองน้ีศาล
สูงสหรัฐวินิจฉัยวา หลักในเร่ืองการพิจารณาคดีโดยเปดเผย (public trial) เปนหลักประการสําคัญที่
ทําใหการพิจารณาคดีของศาลเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และสาธารณชนทั่วไปสามารถตรวจสอบ
ไดแตในบางคร้ังมีความจําเปนที่ศาลยอมมีอํานาจสั่งไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับคดีออกจากหอง
พิจารณาดวยเหตุผลตางๆ เชน เพื่อปกปองคุมครองพยาน เพื่อรักษาความลับของทางราชการหรือ
เพื่อความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี เปนตน27 ดวยเหตุน้ีแมจะยอมรับวาสื่อมวลชนมีสิทธิเขา
ฟงการพิจารณาก็ตาม28 แตศาลก็มีอํานาจที่จะสั่งหามสื่อมวลชนเขาฟงการพิจารณาโดยศาลมี
ดุลพินิจสั่งเอง หรือมีดุลพินิจหลังจากที่คูความรองขอ29

25 Estelle v. William, 425 U.S. 501, 1976.
26 United States v. Williams (CA 10 Utah) 498 F2d 547.
27 พรเพชร  วิชิตชลชัย.   เลมเดิม.  หนา 96.
28 Richmond Newspapers v. Virginia, 448 U.S. 555, 1980.
29 Globe Newspaper Co, v. Suplerior Court, 457 U.S. 596, 1982.
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ในสวนของการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศน เดิมสื่อมวลชนมีเสรีภาพใน
การรายงานขาวไดโดยอิสระโดยเฉพาะในคดี Lindbergh Case1 มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
พิจารณาคดีมากเกินไปจนทําใหเกิดอคติ30 สงผลใหในป ค.ศ. 1937 American Bar Association ได
วางกฎเกณฑที่เรียกวา Canons of Professional Ethics ซึ่ง Canon 35 กําหนดวาไมควรอนุญาตใหมี
การโฆษณาเผยแพรและถายทอดการพิจารณาคดีของศาลทางโทรทัศน เพราะกระทบตอเกียรติภูมิ
ของกระบวนพิจารณา รวมทั้งเปนการรบกวนคูความและพยานที่กําลังเบิกความ ตอมากฎเกณฑ
ดังกลาวไดถูกแทนที่โดย ABA Canon of Judicial Conduct ขอ 3 (7) ซึ่งกําหนดวาศาลควรหามการ
เผยแพร การถายทอดโทรทัศน การบันทึก หรือการถายภาพในหองพิจารณาและบริเวณใกลเคียงใน
ระหวางที่ศาลกําลังดําเนินกระบวนพิจารณาอยูหรือในระหวางหยุดพัก แตผูพิพากษามีดุลพินิจที่จะ
อนุญาตไดในบางกรณี

อยางไรก็ดีในป ค.ศ. 1962 คดี Estes v.Texas, 381 U.S. 532, 1965 ศาลอนุญาต
ใหมีการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศน แตไมรวมถึงการถายทอดสดการไตสวนผูที่จะมาเปน
ลูกขุน (interrogation of prospective jurors) หรือการเบิกความของพยาน (testimony of witness)
เมื่อคดีดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลสูง ศาลสูงสหรัฐไดวินิจฉัยวา การถายทอดการพิจารณา
ทางโทรทัศนเปนการลิดรอนสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม (fair
trial) อันเปนการฝาฝนตอกระบวนการยุติธรรม (due process) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมมาตรา 14 (Fourteenth Amendment) เพราะการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนไมได
ชวยเหลือศาลในการคนหาความจริงและยังรบกวนจิตใจของลูกขุนซึ่งมักจะคิดอยูเสมอวาตนกําลัง
ออกอากาศทางโทรทัศน และหากศาลมีคําสั่งใหพิจารณาคดีใหม (new trial) ผูที่จะมาเปนลูกขุนใน
การพิจารณาคดีใหมคร้ังหลังน้ีอาจมีอคติไดเพราะเคยเห็นการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนใน
คร้ังแรกมาแลว รวมทั้งทําใหเสียหายตอคุณภาพของคําใหการของพยาน 31แมไมมีพยานหลักฐาน
สนับสนุนความเชื่อที่วา การมีอยูของกลองในศาลจะทําใหการพิจารณาคดีของ Estes กลายเปนเวที
ละคร (theatrical event) แตจําเลยมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีในศาล ไมใชในสนามกีฬาหรือ
ในเมือง และการสงเสียงโหรองของประชาชนซึ่งเปนผลมาจากการถายทอดการพิจารณาทางวิทยุ
และโทรทัศน ทําใหเกิดอคติอยางหลีกเลี่ยงไมได32 รวมทั้งเปนการรบกวนจําเลย ละเมิดตอจิตสํานัก

30 Harold L.Nelson and Dwight L. Teeter, supra note 20. p. 498.
31 Ibid.  p. 502.
32 Ralph L.Holsinger and Jon Paul Dilts, supra note 22. p.2 75.
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และศักด์ิศรีของจําเลย และรบกวนสมาธิของจําเลยดวยเหตุน้ีนับต้ังแตป ค.ศ. 1965 ถึง 1975 จึงไม
ปรากฏวามีการอนุญาตใหใชกลองและกลองโทรทัศนในหองพิจารณาอีก33

ตอมาเน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหกลองถายภาพชนิดตางๆ มี
ขนาดเล็กลงและสามารถพกพาไปในที่ตางๆ ไดโดยสะดวก และไมกอใหเกิดเสียงดังรบกวน ทําให
มลรัฐหลายแหงอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทางวิทยุและโทรทัศนไดโดยเร่ิมจากคดี
Chandler v. Florida, 449 U.S. 560, 1981 ศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยวา การถายทอดการพิจารณาทาง
โทรทัศนไมเปนการปฏิเสธสิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรม ซึ่งศาลสูง Florida
ไดวินิจฉัยไวเชนกันวา การถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนไมถือเปนการปฏิเสธกระบวนการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย (due process of law) แตอยางไรก็ดี ศาลไดวินิจฉัยดวยวารัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมมาตรา 1 และ 6 (First and Sixth Amendment) ไมไดกําหนดเร่ืองการอนุญาตใหถายทอด
การพิจารณา สงผลใหศาลสูง Florida ออกกฎเกณฑเพื่อแกไขขอ 3A (7) ของประมวลจริยธรรม
ขาราชการตุลาการ (Florida’s Code of Judicial Conduct) โดยอนุญาตใหมีการถายภาพน่ิงและถายทอด
การพิจารณาในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณได โดยใหผูพิพากษาที่น่ังพิจารณาคดีมีดุลพินิจที่จะ
อนุญาตและไมตองไดรับความยินยอมจากคูความกอน34

อยางไรก็ดีแมมลรัฐ Florida จะอนุญาตใหมีการถายทอดโทรทัศนได แตระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการถายทอดโทรทัศนในศาลจะเครงครัดมาก คือ อนุญาตใหชางถายภาพเพียงคน
เดียวนํากลองเพียงตัวเดียวเขาไปในหองพิจารณาได ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยกําหนดไววาหามมิใหเคลื่อนยาย
กลองในระหวางพิจารณาคดี ชางถายภาพไมสามารถเปลี่ยนเลนส ฟลม หรือวีดีโอเทปในระหวาง
พิจารณาคดี การบันทึกเสียงตองใชเคร่ืองขยายเสียงของศาล (court’s own audio pickup system)
เทาน้ัน หามบันทึกภาพการหารือระหวางทนายความกับทนายความ คูความกับทนายความ และ
ทนายความคูความกับศาล ผูพิพากษาอาจหามมิใหมีการถายทอดโทรทัศน หรือบันทึกภาพการเบิก
ความของพยาน และหามบันทึกภาพลูกขุนไมวากรณีใดๆ แตสามารถรายงานไดเพียงจํานวนลูกขุน
ที่พิจารณาคดี ซึ่งบางคร้ังการรายงานขาวเกี่ยวกับลูกขุนจะถูกหามทั้งสิ้น และเพื่อใหเกิดความ เปน
ธรรมแกจําเลยในการพิจารณาคดี ผูพิพากษามีสิทธิสั่งใหนํากลองโทรทัศนออกไปจากหองพิจารณา
ได35

33 Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter, supra note 20. p. 504.
34 Ibid.  p. 505-506.
35 Ralph L.Holsinger and jon Paul Dilts, supra note 22. p. 307.
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คดี Chandlerv.Florida สงผลใหศาลมลรัฐตางๆ วางกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
อนุญาตใหมีการถายภาพและถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนในหองพิจารณาได โดยในป ค.ศ.
1985 มลรัฐ 40 แหง อนุญาตใหมีการถายทอดโทรทัศนได ซึ่งการอนุญาตของศาลในแตละมลรัฐจะ
แตกตางกันออกไป บางมลรัฐ เชน Wyoming และ Idaho อนุญาตใหถายทอดเฉพาะในศาลสูงของ
มลรัฐเทาน้ัน สวนมลรัฐอ่ืนๆ ปกติจะอนุญาตใหถายทอดไดในการพิจาณาของศาลชั้นตนและศาล
อุทธรณ (trial and appellate courts)36 ตอมาในป ค.ศ. 1991 ศาลมลรัฐที่วางกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
อนุญาตใหมีการถายภาพและถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนมีทั้งสิ้น 45 มลรัฐ และตาม
กฎเกณฑดังกลาวยังกําหนดใหศาลมีอํานาจที่จะวางขอกําหนดเกี่ยวกับการใชกลองเพื่อปองกันมิให
เกิดการรบกวนหรือแทรกแซงตอความเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดี37 ดังน้ันในสหรัฐอเมริกาแมรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 1 (First Amendment) จะรับรองสิทธิของสาธารณชนและสื่อมวลชนที่จะเขา
ฟงการพิจารณาคดีและรับทราบขาวสารเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาได แตบทบัญญัติดังกลาวไมได
รับรองสิทธิที่จะถายทอดภาพกระบวนพิจารณาในศาลได ซึ่งสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดย
เที่ยงธรรม (fair trial) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 (Sixth Amendment)
และกระบวนการยุติธรรม (due process) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 5
(fifth Amendment) และมาตรา 14 (Fourteenth Amendment) ตางก็ไมไดหามมิใหมีการถายทอด
ภาพแตอยางใด เมื่อรัฐธรรมนูญมีความเปนกลางในเร่ืองการถายทอดภาพการพิจารณาในศาลซึ่งผู
พิพากษาสามารถกระทําการตามที่เห็นสมควรไดเพื่อใหการพิจารณาเกิดความเที่ยงธรรม ซึ่งผู
พิพากษาแตละทานจึงยังคงมีความเห็นแตกตางกันในเร่ืองการมีอยูของกลองโดยเฉพาะ
กลองโทรทัศนวาจะกระทบตอพิจารณาคดีหรือไม ทั้งๆ ที่ปจจุบันดูเหมือนวาศาลสวนใหญจะยอม
ใหมีการถายทอดโทรทัศนมากขึ้น38

เห็นไดวา การกําหนดใหเปนดุลพินิจของศาลมลรัฐที่จะอนุญาตใหมีการถายทอด
การพิจารณาทางโทรทัศนถือเปนการกอใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธิในการรับรูขาวสารกับสิทธิ
ของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติ ซึ่งสิทธิทั้งสองประการขางตนมี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และในการใชดุลพินิจน้ี ศาลสามารถกระทําไดตามที่เห็นสมควรเพื่อให
เกิดความเปนธรรมในการพิจารณา

36 Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter, supra note 20. p. 509.
37 Ralph L.Holsinger and jon Paul Dilts, supra note 22. p. 308-309.
38 Ibid. p. 309.
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อยางไรก็ดีแมศาลมลรัฐจะอนุญาตใหมีการถายทอดโทรทัศนได แต American
Bar Association ยังคงคัดคานการถายทอดการพิจารณาทางวิทยุและโทรทัศนตามที่กําหนดไวใน
ABA Canon of Judicial Conduct และในศาลของรัฐบาลกลาง (federal court) กฎเกณฑเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาความอาญา (federal Rules of Crinimal Procedure) ยังคงหามการถายภาพน่ิงและถายทอด
วิทยุและโทรทัศน เพราะแนวโนมที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานยุติธรรมมี
ความสําคัญมากกวาประโยชนที่จะไดจากการถายทอดการพิจารณา 39ซึ่งการหามการถายทอดภาพ
และเสียงชวยสงเสริมใหการคนหาความจริงของรัฐเปนไปอยางถูกตองและเที่ยงธรรม โดยคูความ
และพยานจะไมรูสึกเขินอายตอสื่อจนทําใหเกิดความไขวเขว40

สรุป สหรัฐอเมริกามีมาตรการคุมครองมิใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ
กระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาคดี
โดยเที่ยงธรรมปราศจากอคติ เชน หามมิใหจําเลยสวมเสื้อผูตองโทษระหวางพิจารณา หรือวางแนว
ปฏิบัติในการใหขาวของเจาหนาที่ตํารวจแลพนักงานอัยการ สงผลใหการหยามเกียรติผูถูกกลาวหา
โดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมไมปรากฏใหเห็น ยกเวนกรณีของการถายทอดการ
พิจารณาทางโทรทัศนในระดับมลรัฐ เพราะถือวาไมขัดตอกฎหมาย แตโดยภาพรวมแลวผูใช
กฎหมายสวนใหญไมเห็นดวยกับการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนดังจะเห็นไดจาก American
Bar Association ยังคงคัดคานการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศน รวมทั้งในระดับสหพันธรัฐมี
ขอกําหนดหามมิใหถายทอดการพิจารณาอยู

3.1.4 ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
กฎหมายที่กําหนดหลักประกันสิทธิของผูตองหาของสหพันธรัฐเยอรมัน ไดแก

รัฐธรรมนูญ (Basic Law/Grundgesetz) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมัน
(Stop/Strafprozeordnung/code of Criminal Procedure) เปนบทบัญญัติที่คุมครองมิใหมีการกระทํา
ใดๆ ของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะที่กระทบเกียรติและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูตองหา และ
ขอบังคับของสภาหนังสือพิมพเยอรมันที่ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบั ติสําหรับการทํางานของ
นักหนังสือพิมพในการเสนอขาว (German Press Council Press Code with guidelines for editorial
work as of 1996)

รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันใหความสําคัญตอสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมาก
โดยบัญญัติไวในมาตรา 1 เกี่ยวกับการคุมครองปองกันเกียรติยศของมนุษย บัญญัติวา

39 Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter,supra note 20. p. 509-510.
40 Ralph L.Holsinger and jon Paul Dilts, supra note 22. p. 309.
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“1) ศักด์ิศรีความเปนมนุษยจะละเมิดมิได เปนหนาที่ของเจาหนาที่ทั้งมวลของรัฐที่
จะตองเคารพและปกปองศักด์ิศรีความเปนมนุษย

2) ชนชาวเยอรมันยอมรับวาสิทธิมนุษยชนที่จะละเมิดไมไดและที่จะโอนไมไดน้ัน
เปนพื้นฐานของทุกประชาคมของสันติภาพและของความยุติธรรมในโลก”

มาตรา 2(2) บัญญัติวา “บุคคลมีสิทธิในชีวิตและสิทธิในรางกายของตนที่จะละเมิด
มิได เสรีภาพของบุคคลจะถูกละเมิดมิได การจํากัดสิทธิดังกลาวจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
แหงกฎหมาย” และ

มาตรา 19 บัญญัติวา
“(1) ภายใตรัฐธรรมนูญฉนับน้ี การจํากัดสิทธิมูลฐานจะกระทําไดก็แตโดยบัญญัติ

ของกฎหมาย
(3) บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายยอมมีผลใชบังคับกับนิติ

บุคคลภายในประเทศไดดวยเทาที่สภาพจะอํานวยใหใชบังคับได41

(4) การจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานและการที่ประชาชนไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ของรัฐ หากหนวยงานราชการละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองรองตอศาลไดและ
หากศาลอ่ืนไมมีอํานาจพิจารณาใหเปนอํานาจของศาลยุติธรรมธรรมดาพิจารณา”

1) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาในชั้นสอบสวนในลักษณะที่ทํา
ใหเห็นวาผูน้ันเปนผูกระทําความผิด

ในเร่ืองอํานาจการเปดเผยขอมูลการสอบสวนในลักษณะที่แสดงใหเห็นวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิดในขั้นตอนการสอบสวนของประเทศเยอรมัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาใหอํานาจพนักงานสอบสวนในการนําภาพถายและลายพิมพน้ิวมือไปใชได แมจะเปน
การตอตานความตองการของผูตองหา หากเปนการกระทําเพื่อควบคุมดูแลวิธีดําเนินการทางอาญา
หรือเพื่อการบันทึกของตํารวจ แตเพื่อความจําเปนแหงคดี หรือเพื่อการพิสู จนชื่อและหลักฐาน
(identification) ในสวนของการเสนอขาวเกี่ยวกับผูตองหาในขั้นตอนการสอบสวนของสื่อมวลชน
รัฐธรรมนูญของเยอรมันมีการรับรองเสรีภาพในการพิมพไววา ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออก
และโฆษณาความคิดเห็นของตนโดยการพูด การเขียน และรูปภาพ และมีเสรีภาพที่จะแสวงหา
ขาวสารใหแกตนเองจากแหลงขาวสาธารณะ เสรีภาพในการพิมพและเสรีภาพในการรายงานขาว
โดยวิทยุกระจายเสียงและภาพยนตรยอมไดรับความคุมครอง จะมีการตรวจขาวไมได แตทั้งน้ีสิทธิ

41 บุญศรี  มีวงศอุโฆษ.  (2535). วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญเยอรมัน. หนา 118.
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เสรีภาพของสื่อมวลชนอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายทั่วไป และบทบัญญัติกฎหมาย
เพื่อคุมครองเยาวชนและโดยสิทธิในเกียรติยศสวนตัว42

แมประเทศเยอรมันจะไมมีบทบัญญัติหามการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใหขาวของ
เจาพนักงานไวโดยตรง แตสิทธิของผูถูกกลาวหาก็ไดรับความคุมครองจากการเสนอขาวตาม
หลักการคุมครองสิทธิสวนบุคคล (Der Schutz des Persoenlichkeitsrechts) คือ43 สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ
และโทรทัศน จะตองเคารพในสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดเชนกัน โดย
ทั่วไป ยึดหลักที่วาจะตองมีการชั่งนํ้าหนักประโยชนไดเสียตามหลักสัดสวนระหวางสิทธิความเปน
สวนตัวของผูกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมัน ตามมาตรา 1และมาตรา 2 (1)
และเสรีภาพในการเสนอขาว ในกรณีกอนมีคําพิพากษาตัดสินลงโทษจะตองคํานึงถึงหลักในมาตรา
6 (2) ของอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (ค.ศ. 1950)
ที่วาดวยเร่ืองขอสันนิษฐานวาจําเลยเปนผูบริสุทธิ์กอนมีคําพิพากษาของศาล ผลในทางกฎหมายจาก
หลักการดังกลาวโดยหลักจึงถือวาการเสนอขาวที่ปรากฏชื่อ รูปภาพ หรือสิ่งบงชี้ใด  ๆที่ทําใหสามารถ
ระบุถึงตัวจําเลยไดถือวาเปนสิ่งที่ตองหาม (vgl. Braunschweig NJW 1975, 651) หลักเดียวกันน้ี ใช
รวมถึงกรณีที่มีการเสนอขาวสารโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการตามจับตัวผูกระทําความผิดดวย ซึ่ง
วัตถุประสงคในการตามจับตัวดังกลาวจะทําไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา 131 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน และแมวาจําเลยจะถูกนําเขาสูกระบวนพิจารณาคดีของศาล
สื่อมวลชนก็ไมอาจที่จะอางมาตรา 169 ประโยคที่ 1 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเยอรมัน ในอัน
ที่จะรายงานรายละเอียดของคดีใหแกสาธารณชนทราบได

ในกรณีที่มีคําพิพากษาตัดสินใหลงโทษแลว Roxin เห็นดวยกับหลักของศาล
รัฐธรรมนูญเยอรมันที่วางหลักโดยแบงแยกความแตกตางตามชวงเวลาของการกระทําความผิด
กลาวคือในกรณีที่มีการเสนอขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญารายแรงที่เพิ่งจะเกิดขึ้นโดย
หลักแลวถือวาประโยชนของประชาชนในการที่จะรับรูขอมูลขาวสารดังกลา วมีอยูเหนือการ
คุมครองสิทธิสวนบุคคลของผูกระทําความผิดแตอยางไรก็ตามการเสนอขาวสารในกรณีน้ีก็จะตอง
คํานึงถึง “เขตแดนของชีวิตที่อยูภายในสุดที่ไมอาจละเมิดได”การระบุชื่อ หรือสิ่งบงชี้อ่ืนๆ ที่จะทํา
ใหสามารถรูถึงตัวผูกระทําผิดไดเปนสิ่งที่ไมอาจจะกระทําไดเสมอไป ในทางตรงกันขามการเสนอ
ขาวสารดังกลาวจะเปนการซ้ําเติมผูกระทําความผิดและทําใหผูกระทําความผิดมีปญหาในการ
กลับคืนเขาสูสังคม ตัวอยางเชน ภายหลังจากที่ผูกระทําความผิดไดรับโทษครบแลว ใน รายการ

42 สิกฤษณ  อังสัจจะพงษ.  เลมเดิม.  หนา 56-57.
43 มานิดา  สารพัฒน.  เลมเดิม.  หนา 54-55.
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โทรทัศนไดนําภาพผูกระทําความผิดมาแสดงและในระหวางการนําเสนอรายการทีวีดังกลาวก็มักจะ
มีการระบุชื่อของผูกระทําความผิดอยูเสมอๆ ปรากฏตามคําพิพากษาคดี (ebach,BverFGE 35,202)

ในกรณีที่สื่อมวลชนละเมิดตอสิทธิสวนบุคคล ผูถูกละเมิดสามารถที่จะขอใหงดเวน
การกระทําการดังกลาวได ตามมาตรา 823 (1) ประกอบมาตรา 1004 แหงประมวลกฎหมายแพง
เยอรมันและขอใหชดใชคาเสียหายทางจิตใจไดดวย นอกจากน้ีแลวในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ผูตองหาในชั้นสอบสวนที่มีลักษณะเปนการประจานผูถูกกลาวหาเกี่ยวของกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่คุมครองชื่อเสียงเกียรติยศและความเปนอยูสวนตัวของบุ คคลแลวที่ปรากฏอยูใน
กฎหมายอ่ืนๆ ไดแก

(1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 823 วรรค 1 กําหนดวาผูใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอกระทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิตรางกาย อนามัย เสรีภาพ
ทรัพยสินหรือสิทธิอ่ืนใด (หมายถึง สิทธิในบุคลิกภาพ ซึ่งการตีพิมพรูปภาพ หรือกลาวกันนักวา
บุคคลในภาพเปนฆาตกรสามารถฟองความผิดในฐานละเมิดตอสิทธิในบุคลิกภาพไดใหรวมถึงการ
ตีพิมพรูปภาพและคํากลาวที่แสดงวาจําเลยเปนผูกระทําผิดกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาถือเปนการ
ละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวตามหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผู
บริสุทธิ์) จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและในวรรค 2 กําหนดวาผูใดทํา
การฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองบุคคลอ่ืน ถาผูฝาฝนไมมีสวนผิดใน
การกระทําผิด ผูฝาฝนมีหนาที่ตองรับผิดเพียงเทาที่ไดกระทํา

(2) ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมัน มาตรา 186 กําหนดวาผูใดกลาวยืนยันหรือ
ทําใหแพรหลายซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนอันเปนการดูถูกหรือทําใหเสียหายตอชื่อเสียงใน
สังคมหรือเสียหายตอความนาเชื่อถือตองถูกลงโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาทถาการหมิ่น
ประมาทไดกระทําโดยเปดเผยหรือทําใหแพรหลายโดยการเขียน การวาดภาพ หรือรูปภาพ ตอง
ระวางโทษ

(3) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ข (1) กําหนดวาผูใดเปนเจาพนักงานหรือ
เคยเปนเจาพนักงานเปดเผยความลับในหนาที่ราชการซึ่งตนดูแลรับผิดชอบอยูโดยปราศจากอํานาจ
และโดยการกระทําเชนน้ันทําใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะโดยสวนรวมตองระวาง
โทษ

2) การถายทอดการพิจารณาคดีในชั้นศาลทางโทรทัศน
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล มาตรา 169 กําหนดวาการพิจารณาคดีตอหนาศาลรวม

ตลอดถึงการอานคําพิพากษาและคําสั่งตองกระทําโดยเปดเผย และการบันทึกเสียงและภาพ
โทรทัศนก็ดี การบันทึกเสียงของวิทยุกระจากเสียงก็ดี รวมทั้งการบันทึกเสียงและการภาพยนตรอัน
ไดกระทําเพื่อเสนอตอสาธารณชนหรือเพื่อเปดเผยเน้ือหาน้ันเปนสิ่งที่ตองหาม
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การเปดเผย (open publicity) ตามมาตรา 169 จึงไมไดหมายความรวมถึงการยอมให
มีวิทยุหรือโทรทัศนดวย แตศาลอาจอนุญาตใหมีการถายภาพในระหวางหยุดพักการพิจารณาไดโดย
ปกติการรายงานขาวจะกระทําโดยการจดบันทึกและการวาดภาพ เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะไมมีใคร
แมแตคูความในกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลจะถูกบังคับใหตองตกเปนเปาสายตาของ
สาธารณชนแตเปนหนาที่ของบุคคลน้ันในฐานะที่เปนพลเมืองคนหน่ึงจะตองปรากฏตัวในศาลซึ่ง
ไมใชเปนการปรากฏตัวเพื่อจะแสดงออก44

ถึงแมประเทศเยอรมันจะไมไดกลาวถึงคําแนะนําเกี่ยวกับการใหขาวของเจาหนาที่
ของรัฐเหมือนเชนประเทศสหรัฐอเมริกา แตก็มีแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ
หนังสือพิมพที่เปนขอบังคับของสหภาพหนังสือพิมพในการเสนอขาวคดีอาญา คือ เมื่อไรก็ตามที่มี
การรายงานขาวคดีอาชญากรรม ซึ่งเกี่ยวโยงกับผูถูกกลาวหาไมควรรายงานขาวอยางมีอคติ การ
รายงานชื่อ รูปภาพ ทําไดแตโดยเพื่อประโยชนในการติดตามจับกุม หรือประโยชนสาธารณะ
โดยเฉพาะการรายงานขาวเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการไต
สวนในชั้นศาล ควรมีการระมัดระวังในการเสนอขาวเพราะผูตองสงสัยควรจะไดรับการสันนิษฐาน
วาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนความจริงใหปรากฏโดยศาลแมพวกเขาจะยอมรับผิดก็ตาม
การรายงานขาวโดยอคติเปนการขัดตอการปองกันสิทธิของผูตองหาเกี่ยวกับเกียรติยศ ศักด์ิศรีของ
บุคคล โดยถือเปนขอหามในการรายงานขาว

ทั้งในการรายงานขาวเกี่ยวกับผูตองหาจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายในสังคม
โดยการตัดสินวาผูตองหามีความผิดโดยมีสื่อมวลชนเปนผูประจานผูตองหา ดังน้ันจึงควรแบงแยก
การรายงานขาวระหวางความสงสัยของตัวเองที่เปนอคติ และการพิสูจนความผิดชั้นศาลที่อาจสงผล
กระทบตอผูตองหาได45 ซึ่งนักหนังสือพิมพควรมีความเปนธรรมในการเสนอขาวใหสาธารณชน
ไดรับทราบ ซึ่งการตีพิมพรูปภาพและคํากลาวที่แสดงวาผูตองหาเปนผูกระทําผิดกอนที่ศาลจะมีคํา
พิพากษาถือเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน

ทําใหเห็นวาประเทศเยอรมันใหความสําคัญกับศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูตองหา
เปนอยางมาก รวมทั้งสื่อมวลชนเองก็มีการกําหนดแนวทางในการใหความเคารพตอสิทธิของ
ผูตองหาที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญอยางจริงจัง ทําใหไมพบวามีการประจานผูตองหาจากวิธีปฏิบัติ
ในขั้นตอนการสอบสวนเหมือนเชนที่มีการปฏิบัติในประเทศไทย

44 J.A.Coutts, The Accusecl: A Comparative Study (London:Steven and sons, 1966). p. 255.
45 ดูภาคผนวก ง เรื่อง German Press Council Press Code with guidelines for editorial work as of 2007.

หนา 120-121.
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3.2 หลักประกันสิทธิตามกฎหมายไทย
สิทธิ หมายถึง อํานาจที่กฎหมายรับรองและคุมครองให หลักประกันสิทธิ หมายถึง

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิตางๆ ที่นํามาบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน เพื่อใหมีความมั่นคง
แนนอนและเปลี่ยนแปลงแกไขไดยาก ดังน้ัน สิทธิของผูถูกกลาวหาถือเปนสิทธิตามกฎหมาย
มหาชน หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแก
ปจเจกชนในอันที่จะกระทําการใดๆ หรือไมกระทําการใดๆ ซึ่งการใหอํานาจแกปจเจกชนดังกลาว
ไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมใหบุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรียกรองตอองคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน46

3.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับปจจุบัน)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับปจจุบัน) ก็ไดใหความสําคัญและ

คุมครองในเร่ืองศักด์ิศรีความเปนมนุษยไวเชนกัน และยังไดควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาที่ของ
รัฐไวดังน้ี

มาตรา 4 “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอม
ไดรับความคุมครอง”

มาตรา 26 “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี”

มาตรา 28 วรรค 1 และวรรค 2 “บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกเปนขอตอสูคดีในศาลได”

มาตรา 30 วรรค 1 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน”

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว
มากมายโดยเฉพาะสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศและความเปนอยูสวนตัว ซึ่งเปนสิทธิสวนบุคคลซึ่งมี
บัญญัติไวในมาตรา 35 วา

“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับ
ความคุมครอง

46 จิรนิติ  หะวานนท.  (2544). สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ. หนา 12.
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การกลาวหรือไขขาว แพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชน โดยมิชอบ จากขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

และในมาตรา 39 วรรค 2 และวรรค 3 “ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา
หรือจําเลยไมมีความผิด

กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลน้ัน
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”47

ทั้งน้ีเพราะการใหขาวถึงตัวผูกูกกลาวหาจากการเสนอขาวไป ซึ่งดูเหมือนวาผูถูก
กลาวหาเสมือนเปนผูกระทําความผิดซึ่งหลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือน
เปนผูกระทําความผิดมิไดซึ่งหลักดังกลาวปรากฏเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2492) โดยขณะประชุมยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2492) อยู น้ัน
สหประชาชาติอยูระหวางการจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและจัดทําแลวเสร็จ
จนประกาศใชเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 จึงไดมีการนําหลักในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนมาบรรจุลงในหมวดที่วาดวยสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 48ทําใหอิทธิพลของ
แนวคิดเร่ืองการสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาตามที่กําหนดไวในปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน สืบทอดกันตอมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจนถึงปจจุบันน้ี

3.2.2 ประมวลกฎหมายอาญา
ผลทางกฎหมายที่มีตอตัวผูกระทํา จากการปฏิบัติงานของเจาพนักงานที่ เปนการใหขาว

ที่มีลักษณะเปนการประจาน หยามเกียรติผูถูกกลาวหา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรค 2 และ
วรรค 3 ที่วา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคํา
พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทํา

47 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2511 มาตรา 28 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2538 มาตรา 29 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 33 และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 วรรค 2 และวรรค 3.

48 นพนิธิ สุริยะ.  (2537). สิทธิมนุษยชน. หนา 70.
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ความผิดมิได” ซึ่งเปนหลักสันนิษฐานความบริสุทธิ์ทําใหเจาพนักงานผูกระทําความผิดตองรับโทษ
ตามผลที่กระทําไมวาโทษทางอาญา แพง หรือถูกลงโทษทางวินัย ดังโทษทางอาญาน้ี

1) ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษ...”

การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบที่จะตองกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูหน่ึงผูใด อาจเสียหายแกราชการก็ได ไมตองเปนการคิดรายตอเอกชนผูใดผูหน่ึง ดังน้ันจึงไม
จําเปนตองถึงกับเปนการกลั่นแกลงหรือไมตองทําทุจริต

กรณีที่มีระเบียบของทางราชการกําหนดไวโดยชัดเจน เชนหามมิใหพนักงาน
สอบสวนทําปายชื่อไวที่ดานหนาของผูตองหาในการแถลงขาวกรณีจับกุมผูตองหาไดหามแถลงขาว
โดยใชถอยคําที่เปนการประจาน หรือดูหมิ่นเหยียดหยามผูตองหาและหามจัดใหสื่อมวลชนทุก
แขนงเขาทําขาวขณะเมื่อมีการใหผูตองหานําพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพ49หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฝาฝน ถือไดวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกทางราชการจึงตองรับผิดตามมาตรา 157

คําพิพากษาฎีกาที่ 744/2501 เปนเร่ืองนายอําเภอสงตัวผูตองหาเลนการพนันสลาก
กินรวบไปจังหวัดโดยใสกุญแจมือใหตํารวจคุมผานตลาดจากอําเภอไปขึ้นรถเพื่อใหอายเปนการ
ปราบปรามไมใชใสกุญแจมือเพื่อมิใหหน้ีเปนการแกลงแมไมใชเหตุแกลงเพื่อเหตุสวนตัวก็เปนการ
เกินกวาเหตุอันควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 86 มีความผิดตามมาตรา
157

2) ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 บัญญัติวา “ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สามโดย

ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนน้ันเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ันกระทําความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ตองระวางโทษ...”

49 หนังสือกรมตํารวจที่ 0608.5/4545 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2531 เรื่อง กําชับการปฏิบัติและซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับการแถลงขาว หรือแพรภาพส่ือมวลชน, คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 855/2548 เรื่องการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอส่ือมวลชน และการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ.

DPU



54

“ใสความ” คือ การกลาวอางหรือทําใหแพรหลายซึ่งขอเท็จจริงที่กระทบถึงเกียรติ
ของบุคคลใหปรากฏตอบุคคลอ่ืน50 ซึ่งขอเท็จจริงที่กลาวอางหรือแสดงออกน้ันจะเปนความเท็จหรือ
ความจริงก็เปนการใสความทั้งสิ้น

การแสดงออกอันเปนการยืนยันขอเท็จจริงจะเปนการกระทําดวยวาจา ลายลักษณ
อักษรหรือประการอ่ืนใดก็ได ขอสําคัญอยูที่วาบุคคลอ่ืนสามารถทราบความหมายของการใสความ
ได

ที่วาการใสความน้ันตองเปนไปโดยประการที่นาจะทําใหผูถูกใสความเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังน้ัน หมายถึง ขอเท็จจริงที่กลาวอางหรือทําใหแพรหลายน้ัน ตองเปน
ขอเท็จจริงที่ถึงขนาดที่จะทําใหผูถูกใสความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได และไม
จําเปนตองเกิดผล เพียงแตนาจะทําใหเกิดผล คือนาจะทําใหผูถูกกลาวเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียด
ชักก็พอ แมความจริงผูฟงจะไมรูสึกดูหมิ่น เกลียดชัง ผูถูกกลาวถึงเลย ก็เปนความผิดฐานหมิ่น
ประมาทแลว

“ชื่อเสียง” คือ คาหรือราคาที่มนุษยมีตอเพื่อมนุษยดวยกันในทางศีลธรรม (คือ
ในทางจิตใจ) หรือในทางสังคม

“ถูกดูหมิ่น” หมายถึง ถูกเหยียดหยามหรือขาดความนับถือในฐานะที่เขาควรจะ
ไดรับ

“ถูกเกลียดชัง” หมายถึง ถูกคนอ่ืนเกลียดชังโดยเอาความรูสึกนึกคิดของวิญูชน
ทั่วๆ ไปเปนเกณฑวัดความรูสึกนึกคิด ซึ่งความรูสึกนึกคิดน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลสมัย หรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่

คํากลาวใสความวาประพฤติชั่วหรือทุจริตเปนคํากลาวที่นาจะทําใหเสียชื่อเสียง ซึ่ง
การกลาววาบุคคลใดกระทําการที่เปนความผิดอาญาโดยถูกลงโทษจําคุก ถูกสอบสวนถูกจับกุมหรือ
ตองหามาแลว ถือเปนการหมิ่นประมาท เชน กลาววาตองหาวาขมขืนชําเราเด็กหญิงอยางไรปราณี 51

ลงรูปถายพรอมคําบรรยายวาคนขายชาติเปนลมกลางศาล52เอารูปเขาไปลงรวมกับพวกอาชญากรทํา
ใหเขาใจวาเปนพวกเดียวกัน53 หรือใสความโดยกลาวระบุถึงความประพฤติบางประการที่ไมถึง
ความผิดอาญา แตเปนความประพฤติชั่วหรือทุจริตก็เปนหมิ่นประมาท54

50 คณิต ณ นคร.  (2539). กฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา 84.
51 คําพิพากษาฎีกาที่ 1112/2501 (เนติ).  หนา 1325.
52 คําพิพากษาฎีกาที่ 990/2508 (เนติ).  หนา 1579.
53 คําพิพากษาฎีกาที่ 2195/2521 (เนติ).  หนา 1054.
54 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2535). กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3. หนา 2392-2394.
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ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏดวยวิธีใด แผนเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียงหรือโดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธี
อ่ืนใด ผูกระทํามีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

แมผูพูดจะไดกลาวออกไปโดยถูกถามแตผูน้ันยอมสํานึกในการกระทําและเล็งเห็น
ผลของการกระทําวาจะทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียงชัง55

การลงรูปถายและขอความในหนังสือพิมพวา ประกาศจับโจทกขอหายักยอก ให
นําสงสถานีตํารวจ โดยจําเลยรูอยูแลววาโจทกรับราชการนําหมายจับไดแนนอน ซึ่งแมวาตํารวจ
ออกหมายจับจริง ก็ผิดมาตรา 32856

“โฆษณา” หมายถึง การเผยแพรไปสูประชาชน57

กระทําโดยการกระจายเสียง หมายถึง กระทําใหผูอ่ืนไดยินโดยไมจํากัดจํานวน
กระทําโดยการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน หมายถึง ปาวประกาศแกประชาชน อาจทํา

โดยการพูด ดวยลําโพง หรือแสดงละครเปนการหมิ่นประมาทผูอ่ืน
อยางไรก็ดี ผูกระทําจะไมมีความผิดหากเปนการแสดงความคิดเห็นหรือขอความ

โดยสุจริตตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 และ 331 ดังน้ี
(1) การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ปองกันตน

หรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับตนตามทํานองคลองธรรม ตามมาตรา 329 (1)
กรณีที่มีเจตนามุงใสรายเปนสวนตัว หรือพูดจาในลักษณะที่เปนการประจาน

จะยกเหตุเพื่อความชอบธรรมปองกันตนตามคลองธรรมขึ้นปฏิเสธความผิดไมได58

(2) การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตในฐานะเปนเจาพนักงาน
ปฏิบัติการตามหนาที่ ตามมาตรา 329 (2)

การกระทําของเจาพนักงานตามหนาที่ ถาเปนการปฏิบัติในขอบอํานาจยอมเปนการ
ชอบดวยกฎหมาย แตอาจมีกรณีที่การกระทําตามหนาที่อาจไมมีอํานาจกลาวหมิ่นประมาทผูอ่ืน เชน
พนักงานประชาสัมพันธมีหนาที่แถลงขาว แตในการแถลงขาวหาไดมีอํานาจกลาวถอยคําที่เปน

55 คําพิพากษาฎีกาที่ 380/2503 (เนติ).  หนา 444. และ 79/2537 (เนติ).  หนา 39.
56 คําพิพากษาฎีกาที่ 2499/2526 (เนติ).  หนา 2990.
57 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2549). ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง. หนา 475.
58 คําพิพากษาฎีกาที่ 1203/2520 (เนติ).  หนา 756,2541/2520. หนา 1939,3725/2538 (เนต)ิ

หนา 1939.
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หมิ่นประมาทผูอ่ืนไม จะไดรับยกเวนความผิดตอเมื่อทําโดยสุจริตคือเชื่อวาเปนความจริงตามที่ได
แถลงและเชื่อวาเปนหนาที่ตองแถลงไปตามน้ัน59

(3) การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตติชมดวยความเปนธรรมซึ่งบุคคล
หรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา ตามมาตรา 329 (3)

(4) การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตในการแจงขาวดวยความเปน
ธรรมเร่ืองการดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม ตามมาตรา 329 (4)

(5) คูความหรือทนายความของคูความซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือขอความใน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชนแกคดีของตน ตามมาตรา 331

“สุจริต” หมายถึง เชื่อหรือเห็นวาความคิดเห็นหรือขอความน้ันถูกตองเปนความจริง
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ผูกระทําสามารถพิสูจนความจริงได และถาพิสูจนได

ผูกระทําไมตองรับโทษ แตทั้งน้ีการพิสูจนความจริงจะตองเปนไปตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 330 คือ หามมิใหพิสูจนถาขอความที่หาวาเปนหมิ่นประมาทน้ันเปนการใส
ความในเร่ืองสวนตัว และการพิสูจนน้ันจะไมเปนประโยชนแกประชาชน

การที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนโดยบางคร้ังทําปายชื่อ
ไวที่ดานหนาของผูตองหา การที่เจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานอัยการใหสัมภาษณตอนักขาวใน
ลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหา การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพโดยเปดเผย
ตอสาธารณะ และการคุมตัวผูตองหาภายหลังจับกุมตระเวนไปในที่ชุมชนเพื่อประจานเปนการทํา
ใหแพรหลายซึ่งขอเท็จจริงที่กระทบตอเกียรติของผูถูกกลาวหาใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป การกลาว
หรือแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏตามที่กลาวมาขางตนเทากับเปนการปาวประกาศยืนยันประจานให
บุคคลอ่ืนเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิดจริง ทั้งๆ ที่บุคคลดังกลาวเปนเพียงผูถูกกลาวหาวาได
กระทําผิดเทาน้ัน ยังไมมีคําพิพากษาของศาลแสดงวาเปนผูกระทําผิดจริง ยอมเปนการใสความผูถูก
กลาวหาโดยประการที่นาจะทําใหผูน้ันเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได การกระทําจึงครบ
องคประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 328 และจะถือวาเปนการแสดงความคิดเห็น
หรือขอความโดยสุจริตในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาที่อันจะทําใหไมมีความผิดตาม
มาตรา 329 (2) ไมได เพราะจะถือวาสุจริตตอเมื่อเจาพนักงานเชื่อวาขอความที่แสดงเปนความจริง
และเจตนาที่จะแสดงขอความเพื่อปฏิบัติการตามหนาที่ แตการใหขาวตอสื่อมวลชนของเจาหนาที่
ตํารวจและพนักงานอัยการไมไดกระทําโดยสุจริต เน่ืองจากรูอยูแลววาผูตองหาเปนเพียงผูถูก
กลาวหาวากระทําผิด เมื่อยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดจึงยังไมแนนอนวาเปนผูกระทําผิดจริงหรือไม

59 จิตติ  ติงศภัทิย. แหลงเดิม.  หนา 2440.
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3) ความผิดฐานดูหมิ่น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 บัญญัติวา “ผูใดดูหมิ่นผูอ่ืนซึ่งหนาหรือดวยการ

โฆษณา ตองระวางโทษ.......”
“ดูหมิ่น” หมายถึง ดูถูกเหยียดหยาม ทําใหอับอายขายหนา เปนที่เกลียดชังของ

ประชาชน ซึ่งอาจกระทําดวยวาจาหรือกิริยาทาทางหรือโฆษณาก็ได
“ซึ่งหนา” หมายถึง ตอหนาผูถูกดูหมิ่น คือการทําใหผูถูกกระทํารูแตไมจําเปนตอง

กระทําตอหนาโดยตรง อาจกระทําลับหลังแตอยูในระยะที่ผูถูกกระทําอาจไดยินได
“ดวยการโฆษณา” หมายถึง ดวยการทําใหแพรหลาย คือเปนการดูหมิ่นในลักษณะ

การปาวรองใหรูกันหลายๆ คน
การเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญา ผูถูกกลาวหาไมวาจะเปนการนําผูตองหามา

แถลงขาวตอสื่อมวลชนโดยบางคร้ังทําปายชื่อไวที่ดานหนาของผูตองหา การใหสัมภาษณตอ
นักขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหา การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ
โดยเปดเผยตอสาธารระหรือการคุมตัวผูตองหาภายหลังจับกุมตระเวนไปในที่ชุมชน เปนการดูถูก
เหยียดหยาม ทําใหผูถูกกลาวหาไดรับความอับอายดวยการปาวประกาศใหเปนที่รูกันโดยทั่วไป การ
กระทําดังกลาวจึงครบองคประกอบความผิดฐานดูหมิ่นตามมาตรา 393

4) ความผิดฐานทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 บัญญัติวา “ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนา

ธารกํานัล กระทําดวยประการใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ่ืน หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความ
อับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษ...”

การที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนโดยบางคร้ังทําปายชื่อ
ไวที่ดานหนาของผูตองหา การที่เจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานอัยการใหสัมภาษณตอนักขาวใน
ลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหา การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพโดยเปดเผย
ตอสาธารณะ การคุมตัวผูตองหาภายหลังจับกุมตระเวนไปในที่ชุมชนเพื่อประจาน การกระทํา
เหลาน้ีลวนแตไดกระทําในที่สาธารณะหรือตอหนาชุมชน ซึ่งทําใหผูตองหาไดรับความอับอาย ถือ
ไดวาเปนการกระทําที่ครบองคประกอบความผิดมาตรา 397

3.2.3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ความรับผิดทางแพง
การเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญาที่ทําใหเจาพนักงานตองรับผิดชอบทางแพงมี

ดังน้ี
1) ความรับผิดฐานละเมิด ตามมาตรา 420
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2)  ความรับผิดฐานหมิ่นประมาททางแพง ตามมาตรา 423
(1) ความรับผิดฐานละเมิด

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัย
ก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชสินไหม
ทดแทนเพื่อการน้ัน”

คําวา “โดยผิดกฎหมาย” ไมจําตองมีกฎหมายบัญญัติโดยชัดแจงวาการกระทํา
อันใดถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย แตมีความหมายเพียงวามิชอบดวยกฎหมาย คือถาไมกระทํา
โดยไมมีสิทธิตามกฎหมายแมจะเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนก็ไมเปนผิดกฎหมาย 60 อยางไรก็ดี
บางกรณีแมมีสิทธิที่จะทําได แตถาใชสิทธิโดยไมสุจริตในลักษณะที่มีแตจะใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอ่ืน ผูกระทําอาจตองรับผิดตามมาตรา 421 ซึ่งบัญญัติวา “การใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิด
เสียหายแกบุคคลอ่ืนน้ัน ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย”

คําวา “สิทธิอยางใดอยางหน่ึง” หมายถึง สิทธิธรรมดาที่ยังไมไดกลาวถึง เชน
สิทธิในชื่อเสียงหรือการไมใหใครมาดาวา

(2) หมิ่นประมาททางแพง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 423 บัญญัติวา “ผูใดกลาวหรือไขขาว

แพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็
ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ทานวาผูน้ันจะตอง
ใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการน้ัน แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวา
ขอความน้ันไมจริงแตหากควรจะรูได

ผูใดสงขาวสาสนอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาว
สาสนน้ันมีทางไดเสียโดยชอบในการน้ันดวยแลว ทานวาเพียงที่สงขาวสาสนเชนน้ันหาทําใหผูน้ัน
ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนไม”

การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย หมายถึง ผูกระทําไดกระทําไมวาดวยวิธีใดที่
แสดงความหมายเปนที่เขาใจบุคคลที่สาม

สิ่งที่ถูกกลาวหรือไขขาวแพรหลายออกไปน้ัน คือขอความอันฝาฝนตอความ
จริง ถาขอความน้ันเปนความจริงยอมไมเปนละเมิดตามมาตราน้ี แตอาจเปนละเมิดตามมาตรา 420
หรือบางกรณีไมถือวาเปนหมิ่นประมาทตามมาตรา 423 แตอาจเปนละเมิดตามมาตรา 420 ได เชน
คําดา เปนตน

60 ไพจิตร  ปุญญพันธุ.  (2538). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด. หนา 15.
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วรรคสองของมาตรา 423 เปนขอยกเวนที่ผูกระทําไมตองรับผิด ซึ่งหมายถึง
เฉพาะการกลาวหรือไขขาวโดยวิธีสงขาวสารเทาน้ัน และผูสงขาวกับผูรับขาวจะตองมีทางไดเสีย
โดยชอบเกี่ยวกับขาวสารน้ันดวย

เน่ืองจากยังไมมีคําพิพากษาของศาลแสดงวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําผิด
การที่เจาพนักงานนําผูตองหาออกแถลงขาวตอสื่อมวลชน หรือใหสัมภาษณตอนักขาวในลักษณะที่
ยืนยันความผิดของผูตองหา การนําผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในที่
สาธารณะ หรือการคุมตัวผูตองหาภายหลังจับกุมตะเวนไปในที่ชุมชนเพื่อประจาน ถือวาเปนการไข
ขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความจริงเปนที่เสียหายแกชื่อเสียงเกียรติคุณของผูถูกกลาวหา
เพราะการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาในลักษณะประจานเทากับเปนการประกาศความชั่วของผูน้ันให
เปนที่รูกันโดยทั่วไป ทําใหผูพบเห็นเขาใจวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําผิด ทั้งๆ ที่ศาลยังมิได
มีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาไดกระทําผิดหรือไม การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมยอมเปนละเมิดหรือหมิ่นประมาทตามที่บัญญัติไวในมาตรา 420 หรือ 423

3.2.4 ระเบียบปฏิบัติของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
1) ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ไดวางแนวปฏิบัติในการใหสัมภาษณ

หรือแถลงขาวตอสื่อมวลชนหรือแพรภาพไวดังน้ี
- ลักษณะที่ 30 ขอ 1 (ค) หามมิใหผูมีหนาที่ในการใหสัมภาษณหรือแถลงขาวให

ขาวดังตอไปน้ี
ขอ 4 คดีที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนยังไมเสร็จ เชน แนวทางสืบสวน

สอบสวน การจับกุม ตรวจคน และการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนตน
ขอ 5 เหตุการณหรือเร่ืองราว ซึ่งถาหากเปดเผยตอประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคล

อ่ืนจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําขึ้นอีก เชน แผนประทุษกรรมตางๆ ของคนราย หรือวิธีการที่
แสดงถึงการฉอโกง การกระทําอัตวินิบาตกรรม และวิธีการอันชั่วรายอ่ืนๆ

- ลักษณะที่ 30 ขอ 5 กําหนดเร่ืองการนําตัวผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชน ดังน้ี
(1) ในการแถลงขาวตอสื่อมวลชนไมวากรณีใด ใหผูมีอํานาจแถลงขาวถือปฏิบัติ

ตามประมวลระเบียบการตํารวจ ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 บทที่ 1 (2)61 และลักษณะที่ 30 ขอ 1
อยางเครงครัด

61 ประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 29 บทที่ 1 ขอ 1 (2) กําหนดวาคดีอาญาเรื่องใด
จะตองมีการสืบสวนหาพยานหลักฐานหรือจับกุมผูรายหรือพรรคพวกผูกระทําผิดอีกตอไป โดยยังไมไดตัวผูราย
และของกลาง หรือยังมิไดมีการฟองรองเสร็จส้ินคดี ใหถือวาเปนขอราชการอันพึงสงวนเปนความลับ เจาพนักงาน
ผูมีหนาที่เก่ียวของตองระวังสงวนไวเปนความลับอยาใหแพรหลายออกไป เพราะอาจเปนเหตุใหเกิดผลเสียแก
ทางราชการได.
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(2) ไมควรนําตัวผูตองหามาแถลงขาวหรือแพรภาพตอสื่อมวลชนโดยเฉพาะ
ผูตองหาที่ใหการปฏิเสธ เวนแตกรณีผูตองหาใหการปฏิเสธแตคดีมีพยานหลักฐานของกลางนาเชื่อ
วาผูตองหากระทําผิดจริง เชน คดียาเสพติด สวนกรณีผูตองหาใหการรับสารภาพอาจจะนํามาแถลง
ขาวได

(3) หามมิใหทําปายชื่อแขวนคอผูตองหาแลวนํามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนหรือ
แพรภาพ นอกจากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน หรือกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร เพื่อถายรูปเก็บรวบรวมในภาพสมุดแฟมประวัติคนรายเทาน้ัน

ขอกําหนดดังกลาว เปนหลักประกันที่หามมิใหดําเนินการอันอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอรูปคดี และไมเกิดประโยชนตอสาธารณชน เพื่อปองกันมิใหดําเนินการอันเปนการ
กระทบตอสิทธิสวนบุคคล

2) หนังสือกองคดี กรมตํารวจ ที่ 0503.6/16442 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539 เร่ือง กําชับ
และซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการชี้ตัวผูตองหา การนําตัวผูตองหาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพ และการแถลงขาวตอสื่อมวลชนคําสั่งของหนังสือดังกลาว กําชับใหพนักงานสอบสวนทุก
หนวยปฏิบัติดังน้ี

(1) การแถลงขาวหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน
1.1 หามใชวิธีการหรือแสดงขอความในการแถลงขาวหรือแพรภาพที่อาจทําให

เกิดความเสียหายแกพยาน ผูเสียหาย ผูตองหา หรือรูปคดีโดยเด็ดขาด
1.2 .....
1.3 ใหระมัดระวังเร่ืองที่จะเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือผลประโยชนของ

ผูอ่ืนเชน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท เปนตน
1.4 ......
1.5 หามเปดเผยถึงแผนประทุษกรรมซึ่งอาจเปนแบบอยางในทางที่ไมดี เชน

วิธีการฉอโกง การกระทําอัตวินิบาตกรรมหรือวิธีการอันชั่วรายอ่ืนๆ ที่พวกมิจฉาชีพหรือประชาชน
อาจนําไปใชเปนแบบอยาง

1.6 หามเปดเผยถึงขอความ หรือรูปภาพ อันอาจทําใหบุคคลอ่ืนรูจักตัว รูจักชื่อ
ที่ที่ทํางาน สถานศึกษา ของบุคคลที่เกี่ยวของกับคดี หรือพยาน เวนแตในสํานวนการสอบสวน

(2) การนําตัวผูตองหาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
2.1 ในการนําตัวผูตองหาไปชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ ให

ปองกันมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในที่นําชี้ และใหพึงระมัดระวังการใชถอยคําหรือกริยา
ทาทางที่เห็นวาเปนการขมขู หรือการปฏิบัติที่ไมสมควรแกผูตองหา
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2.2 ควรหลีกเลี่ยงการใหสัมภาษณใดๆ ในลักษณะเปนการตอบโตระหวาง
พนักงานสอบสวนกับผูตองหาหรือบุคคลใดๆ โดยมีสื่อมวลชนเปนผูสัมภาษณ เน่ืองจากอาจเปน
เหตุใหรูปคดีเสียหาย

ขอกําหนดดังกลาวเปนการยืนยันวา ขอเท็จจริงซึ่งเกี่ยวกับคดีอันอาจสงผล
กระทบตอการดําเนินคดี หลักคือหามเปดเผย แตการเปดเผยถือเปนขอยกเวนเฉพาะเทาที่จําเปน
เทาน้ัน

(3) คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 855/2548 ไดวางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน และการจัดทาง
สื่อประชาสัมพันธ มีสาระสําคัญดังน้ี

3.1 ...........
3.2 แนวทางการปฏิบัติในการใหขาว แถลงขาว การใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน

ทุกแขนง
3.2.1 ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตองปฏิบัติ

ภายในขอบเขต อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทาน้ัน ควรระมัดระวังถอยคําหรือกิริยาทาทาง อัน
จะเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และควรใชถอยคําที่เปนกลางเพื่อไมใหเปนการประจาน ดูหมิ่น
เหยียดหยามผูอ่ืน

3.2.2 การใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณ ใหปฏิบัติตามประมวลระเบียบ
การตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 30 รวมถึงหามใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณที่เกี่ยวกับเร่ือง
ตอไปน้ี

3.2.2.1 เร่ืองที่มีผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัยของประเทศ
และความสัมพันธระหวางประเทศ

3.2.2.2 เร่ืองหรือขอความที่จะทําใหเกิดการเสียหายแกทางราชการ
3.2.2.3 เร่ืองที่เกี่ยวกับคําสั่งใหปฏิบัติในหนาที่อันเปนระเบียบการ

ภายใน และคําสั่งหรือระเบียบการใดๆ ที่ถือวาเปนความลับ
3.2.2.4 เร่ืองที่จะเกิดการเสียหายทางชื่อเสียงหรือผลประโยชนแก

ผูอ่ืน เชน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเร่ือง
อ่ืนๆ ในลักษณะทํานองเดียวกัน

3.2.2.5 เร่ืองที่อาจสงผลกระทบหรือเสียหายตอคดี โดยเฉพาะคดีที่
อยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น เชน การเปดเผยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
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ปฏิบัติงานที่ควรปกปดเปนความลับ แนวทางการสืบสวนสอบสวน การจับกุม ตรวจคน และการ
รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ในทุกขั้นตอน เปนตน

3.2.2.6 เหตุการณหรือเร่ืองราวที่ไมเหมาะสม ซึ่งถาหากเปดเผยตอ
ประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคลอ่ืนจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทํา ขึ้นอีก เชน แผนประทุษ
กรรมตางๆ ของคนราย หรือการแสดงถึงการฉอโกง การกระทําอัตวินิบาตกรรม และวิธีการอันชั่ว
รายอ่ืนๆ

จะเห็นไดวาคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 855/2548 ไดวาง
แนวทางในการปฏิบัติในการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณไว เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
แกความปลอดภัยในการรักษาความลับของประเทศ รูปคดี และสิทธิของบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของ
ในคดีแลว แตคําสั่งน้ีก็เปนเพียงแนวทางปฏิบัติเทาน้ัน เราจึงยังมักเห็นการปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ
ในการฝาฝนคําสั่งน้ีเสมอ

(4) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการใหขาวและบริการขาวสาร พ.ศ. 2537
ขอ 4 กําหนดวา ในการใหขาวเกี่ยวกับคดี ผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะไมใหการใหขาว
น้ันกระทบกระเทือนผลของคดี และในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวาประโยชน
สาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะเมื่อ
พิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิ
สวนบุคคลเทาน้ัน และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2503 มาตรา 46 วรรค 2
พนักงานอัยการตองรับโทษทางวินัยเพราะการใหขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหาหรือ
จําเลย ซึ่งถือวาเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามผูน้ัน

โทษทางวินัย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงโทษทางวินัยของเจาหนาที่ตํารวจสําหรับกรณีการปฏิบัติ

ตอผูถูกกลาวหาในลักษณะเปดเผยขอมูลในคดีใหขาว แถลงขาว มีดังน้ี
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 5 บัญญัติวา “การกระทําผิดวินัย

ตํารวจน้ันทานใหหมายความถึงการกระทําดังกลาวตอไปน้ี
1. ด้ือ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนที่

ชอบดวยกฎหมาย (ขอ 1)
2. ไมประพฤติตนใหเครงครัดตอมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตํารวจ (ขอ 3)
3. ไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ

(ขอ 8)
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4. ประพฤติผิดวินัยขาราชการพลเรือน ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนที่ใชอยู (ขอ 12)”

นอกจากน้ี ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีไดกําหนดลักษณะการกระทําที่ถือ
วาผิดวินัยไวในลักษณะเดียวกัน ดังน้ี

- ลักษณะที่ 1 บทที่ 1 วาดวยความประพฤติและระเบียบวินัย ขอ 2 กําหนดวา
“ขอ 2 การกระทําผิดวินัยของตํารวจน้ัน หมายความรวมถึงการกระทําดังจะกลาว

ตอไปน้ี
(1)  ด้ือ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนที่

ชอบดวยกฎหมาย
(8)  งดเวนไมตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตาม

โทษานุโทษ
(12)  ประพฤติผิดวินัยขาราชการพลเรือน ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูคือ
1. ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูน้ัน

กระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษตามที่บัญญัติไว
6. ตองรักษาความลับของทางราชการ
การเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
13. ตองสุภาพเรียบรอย ตอนรับ ใหความสะดวกใหความเปนธรรมและใหความ

สงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอในราชการอันเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา หามมิใหดู
หมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงราษฎร

การดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ขมเหงราษฎรเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
18  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริมและดูแลระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตามวินัย
ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินัย จะตองดําเนินการทาง

วินัยทันที ถาเห็นวาผูน้ันกระทําผิดวินัจที่จะตองไดรับโทษและอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษได
ใหสั่งลงโทษแตถาเห็นวาผูน้ันควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษใหรายง านตอ
ผูบังคับบัญชาของผูกระทําผิดวินัยเหนือขึ้นไป เพื่อใหพิจารณาการสั่งลงโทษตามควรแกกรณี

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ตามมาตราน้ีโดยไมสุจริตใหถือวา
ผูน้ันกระทําผิดวินัย”
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เจาหนาที่ตํารวจผูใดกระทําผิดตอวินัยตํารวจจะตองรับทัณฑตามที่กําหนดไวในมาตรา
8 แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 ซึ่งกําหนดวาทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัย
ตํารวจ ไดแก

1) ภาคทัณฑ
2) ทัณฑกรรม
3) กักยาม
4) กักขัง
5) จําขัง
6) ลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
การปดปายชื่อไวที่ดานหนาของผูตองหาขณะนําออกแถลงขาวตอสื่อมวลชนซึ่ง

ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีกําหนดหามไวชัดเจน การแถลงขาวการจับกุมผูตองหา
โดยใชถอยคําที่มีลักษณะประจานผูตองหา หรือการติดตอสื่อมวลชนไปทําขาวแผนการประทุษ
กรรมประกอบคํารับสารภาพซึ่งมีคําสั่งหามมิใหกระทําแตเจาหนาที่ตํารวจก็ยังฝาฝนกระทําไปทั้งๆ
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือเวียนกําชับใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
ที่วางไวโดยเครงครัดหลายคร้ังแลว แตก็ยังมีการฝาฝนอีก การกระทําดังกลาวถือเปนการทําผิดวินัย
เน่ืองจากเปนการไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย นอกจากน้ีการกระทํา
ดังกลาวรวมทั้งการคุมตัวผูตองหาภายหลังจับกุมตะเวนไปในที่ชุมชนเพื่อประจาน ถือไดวาเปนการ
ดูหมิ่นเหยียดหยามราษฎรจนเปนเหตุใหผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษเจาหนาที่ผูกระทําผิดวินัย
ดังกลาวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 8 ได

สําหรับกรณีของพนักงานอัยการ อาจตองรับโทษทางวินัย เพราะใหขาวกรณีที่ เปน
ประโยชนสาธารณะ ในการรับขาวเกี่ยวกับคดีของประชาชนมีนํ้าหนักนอยวาสิทธิสวนบุคคลของผู
ถูกกลาวหา62 หรือใหขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูตองหาหรือจําเลย เปนการดูหมิ่นเหยียด
หยามผูน้ัน

62 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการใหขาวและบริการขาวสาร พ.ศ. 2537, ขอ 4. กําหนดวาใน
การใหขาวเก่ียวกับคดี ผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะไมใหการใหขาวนั้นกระทบกระเทือนผลของคดี
และในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเก่ียวของกับคดีที่สมควร
ใหขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะเม่ือพิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเก่ียวกับคดีมี
น้ําหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลเทานั้น.
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3.3 เหตุผลและความจําเปนของการเปดเผยขอมูลคดีอาญาในชั้นเจาพนักงานและชั้นศาล
3.3.1 เพื่อประโยชนสาธารณะ

ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายตางรับรองเสรีภาพในการพูด ซึ่งหมายถึง เสรีภาพใน
การแสดงความเห็นและเสรีภาพในการเผยแพรความเห็น การที่บุคคลจะมีเสถียรภาพในการแสดง
ความเห็นและเสรีภาพในการเผยแพรความเห็นน้ัน บุคคลตองมีเสรีภาพในการรับขาวสาร เปนที่
แนนอนวาเหตุการณความเปนไปในบานเมืองเปนที่สนใจของประชาชนและเหตุการณในบานเมือง
น้ียอมรวมตลอดถึงเหตุการณอันเกี่ยวกับอาชญากรรมดวย ฉะน้ันการที่เจาหนาที่ของรัฐให
สัมภาษณหรือใหขาวสารแกสาธารณชนน้ัน จึงเปนการกระทําที่สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
และการที่มีการใหขาวสารแกสาธารณชนน้ัน จึงเปนการกระทําที่สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
และการที่มีการใหขาวเกี่ยวกับอาชญากรรมแกประชาชนโดยตรงหรือโดยผานสื่อสารมวลชนก็เปน
การกระทําที่ถูกตองชอบดวยหลักประชาธิปไตย  แตในการที่มนุษยเราอยูรวมกันในสังคมน้ันมีคา
สองประการที่หลอหลอมอยู คือคุณคาของการอยูรวมกันและคาสวนบุคคล63 ซึ่งคาทั้งสองน้ีจะตอง
มีความสมดุลกันจึงจะถือวามีความเปนประชาธิปไตย ในสวนที่เกี่ยวกับการใหขาวสารน้ีคาของการ
อยูรวมกันกลาวโดยเฉพาะก็คือประโยชนของสาธารณชนในการที่จะไดรับขาวสารและในสวนของ
คาสวนบุคคลก็คือสิทธิและเสรีภาพของผูถูกกลาวหา

ดังน้ันในสังคมมนุษยอยูรวมกันในปจจุบันเปนเร่ืองที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
ประชาชนมีสิทธิพื้นฐานประการหน่ึง คือ สิทธิที่จะรู (Right to know) และรับทราบเร่ืองราวตาง ๆ
ในสังคม องคกรที่มีบทบาทในการสนองตอบความตองการของประชาชนในการบริโภคขาวสาว
ประจําวัน คือ สื่อมวลชน64 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดในเร่ือง
สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารไวในมาตรา 56 และเสรีภาพของสื่อมวลชนถือเปนเสรีภาพใน
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสื่อความหมายเพราะ
สังคมปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารไรพรมแดน แตก็อาจถูกจํากัดโดยขอกฎหมายไดเชนกัน
อยางเชนในเร่ืองการใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐผานสื่อมวลชนเพื่อสงตอไปยังสาธารณชนไมวา
เปนการแถลงขาวการจับกุมผูตองหา การนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะที่คลาย
การจัดมหกรรมการแสดง65 การจัดใหมีการขอขมาตอผูเสียหาย การสอบสวนผูตองหาโดย
สื่อมวลชน การต้ังฉายาใหกับผูตองหา หรือการยืนยันการเปนผูกระทําความผิดของเจาหนาที่ของรัฐ

63 คณิต ณ นคร ค แหลงเดิม.  หนา 17.
64 วรวิทย ฤทธิทิศ.  (2538). “ส่ือมวลชนกับความรับผิดทางกฎหมาย. หนา 21.
65 สํานักงานอัยการสูงสุด.  (2540, มิถุนายน). “ส่ือมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม: บทบาทในการ

ตรวจสอบและผลกระทบตอสิทธิของประชาชน.”บทบัณฑิตย, 53, ตอน 2. หนา 97.
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เหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอสิทธิของผูตองหาและทัศนคติของสาธารณชนตอผูกระทําความผิดที่ไม
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลน้ันเปนผูกระทําความผิด ซึ่งในระหวางน้ีทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศน
รวมทั้งพนักงานสอบสวนตางทําหนาที่ในการวินิจฉัยความผิดในคดีตางๆ ลวงหนาไปกอนชั้น
พิจารณาพิพากษาคดีแลว โดยมีการสอดแทรกทั้งความคิดเห็นสวนตัวและอคติสวนตัวปอนขอมูล
ไปสูสิทธิการรับรูของประชาชนในสังคม ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยหลักประชาธิปไตย66

การแสวงหาขาวและการเสนอขาวของสื่อมวลชนแขนงตางๆ ตอสาธารณชนปกติจะ
เปนหนาที่ของสื่อมวลชนโดยตรงอยูแลว แตการดําเนินงานน้ันหากเปนการ “เจาะลึก”จนเกินไปก็
จะมีการละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลที่ตกเปนขาวไดตลอดเวลาจนหลายคร้ังเกิดเปน
คดีฟองรองตอศาล67

ปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีการ
กําหนดขอบเขตของสิทธิในการรับรูขาวสารของทางราชการ และกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ของ
รัฐใหตองปฏิบัติตาม68เพื่อคุมครองสิทธิและสถานะของประชาชนไปพรอมกัน โดยพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดแบงประเภทของขอมูลขาวสารไวดังน้ี คือ ขอมูลขาวสารที่
ตองเปดเผยเปนการทั่วไป ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย และขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยเปนการทั่วไป กฎหมายไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐมี
หนาที่ตองเปดเผย ภายใตหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5669

ในที่น้ีจะขอกลาวถึงสวนที่เปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย กฎหมายกําหนดประเภท
ของขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยก็ไดโดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหน วยงาน
ของรัฐ ประโยชนสาธารณและประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน คือ

1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

66 สิกฤษณ  อังสัจจะพงษ. แหลงเดิม.  หนา 46-47.
67 กุลพล  พลวัน.  แหลงเดิม.  หนา 4.
68 วนิดา  แสงสารพันธ.  (2547). หลักกฎหมายส่ือสารมวลชน. หนา 41.
69 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ

ขอมูลหรือขาวสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ินเวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนได
เสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ.
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2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบการตรวจสอบ
หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม

3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
แตทั้งน้ีไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายใน

4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการลวงล้ํา

สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มี

ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน
7) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุ

ไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมี
คําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐ70

ในสวนของขอมูลขาวสารสวนบุคคลน้ัน กําหนดใหรัฐมีหนาที่โดยตรงในการจัดเก็บ
ขอมูลและกําหนดวิธีการเขาถึงขอมูลขาวสารประเภทน้ีไวเปนพิเศษ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะของตัวบุคคล
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มี
ชื่อของผูน้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวผูน้ันได เชน ลายพิมพน้ิวมือ
แผนบันทึกเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย71ซึ่งจัดเปนขอมูลสวนบุคคลที่ผูอ่ืนตองใหความเคารพ สาระสําคัญใน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล คือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24
บัญญัติวา หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไว
ลวงหนาหรือในขณะน้ันมิได เวนแตการเปดเผยดังตอไปน้ี

70 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, มาตรา 15.
71 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, มาตรา 4.
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1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงน้ัน

2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลน้ัน

3)  ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือ สํามะโนตางๆ ซึ่งมี
หนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน

4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลใด

5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26
วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา

6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม

7) เปนการใหเพื่อจําเปนเพื่อการปองกันหรือระวังอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล

8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว

9) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
เห็นไดวาขอมูลขาวสารสวนบุคคล เจาหนาที่ของรัฐไมจําตองใหขาวตอสื่อมวลชนก็ได

เพราะสื่อมวลชนก็เปนเหมือนบุคคลธรรมดามิใชหนวยงานของรัฐที่จะไดรับยกเวนใหเปดเผย
ขอมูลสวนตัวของผูตองหาได ผูเขียนเห็นวาการใหขาวของพนักงานสอบสวนตอสื่อมวลชนในกรณี
การเปดเผยขอมูลในคดีอาญาจากการแถลงขาว ใหขาว เปนการกระทําที่ลวงละเมิดตอสิทธิของ
ผูตองหาได ซึ่งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มีความคลายคลึงกับ
คําแนะนําของ American Bar Association

จากมุมมองของพนักงานสอบสวนเห็นวา วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการ
เปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญา ในลักษณะการแถลงขาว การใหขาวไมวาจะในลักษณะ นํา
ผูตองหาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพโดยจัดใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิดและ
มีสื่อมวลชนเปนตัวกลางในการเผยแพรภาพดังกลาวสูสายตาประชาชนในสังคมจําเปนตองเปดเผย
ขอมูลในการดําเนินคดี เปนการตอบสนองสิทธิที่จะรูของประชาชนและเปนการกระทําเพื่อ
ประโยชนสาธารณะน้ันพนักงานสอบสวนจึงไมไดมีความมุงหมายเพื่อการดํารงอยูดวยความสงบ
เรียบรอยของสังคม เพื่อการรักษาศักด์ิศรี เกียรติยศของมนุษย แตเปนการกระทําที่มุงหวังตอ
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ประโยชนสวนบุคคลหรือสรางภาพใหกับองคกรเพื่ออวดผลงานโดยใชผูตองหาและเสรีภาพของ
สื่อมวลชนเปนตัวกลางในการตอบสนองสิทธิที่จะรูของประชาชนมากกวา เชน คดีที่นักมวยถูก
กลาวหาในความผิดฐานรวมกันเผยแพรสื่อลามกอนาจาร พนักงานสอบสวนไดนําตัวไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพและชี้จุดเกิดเหตุซึ่งเปนสถานที่ถายภาพอนาจารและเปนจุดรับเงินทําให
ทราบวาพนักงานสอบสวนสามารถนําผูตองหาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพไดตามดุลพินิจ
ของตนเอง เพราะเมื่อพิจารณาจากแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวล
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี เร่ืองการทําแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุประกอบสํานวนการ
สอบสวนจะกระทําในกรณีของคดีอุกฉกรรจ คดียวดยานพาหนะโดยบุคคลหรือทรัพยในถนน
หลวง และคดีบุกรุก72 ในสวนของเร่ืองบันทึกแผนประทุษกรรมที่พนักงานสอบสวนเจาของคดีตอง
บันทึกรายงานกองทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีความผิดตางๆ คือ ความผิดเกี่ยวกับการ
กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายที่มีลักษณะอุกฉกรรจหรืออันตรายสาหัส หรือเปนที่สนใจของ
ประชาชน เวนกระทําโดยประมาท ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เวนความผิดฐานทําใหเสียทรัพยและ
ความผิดฐานบุกรุก และความผิดอ่ืนๆ ซึ่งเปนคดีสะเทือนขวัญหรือเปนที่สนใจของประชาชน73 เห็น
ไดวาการกระทําของพนักงานสอบสวนมิไดเปนไปตามระเบียบปฏิบัติเทาใดนัก การใชดุลพินิจที่ไม
มีขอบเขตของพนักงานสอบสวนยอมไมใชดุลพินิจแตเปนอําเภอใจที่สงผลกระทบตอสิทธิเส รีภาพ
ของผูตองหาเปนอยางมาก ดังน้ันเสรีภาพของขอมูลขาวสารควรอยูในขอบเขตที่จะไมกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดวย การเปดเผยขอมูลในการดําเนินคดีอาญาอยางเชน การนําผูตองหาชี้
ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพในลักษณะดังกลาวขางตนของพนักงานสอบสวนจึงมิไดมีลักษณะ
ที่เปนการกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะอยางแทจริง

3.3.2 เพื่อใชเปนพยานหลักฐาน
พยานหลักฐานเปนสิ่งที่มีความสําคัญในคดีอาญา เพราะเปนสิ่งที่สามารถนํามาพิสูจน

ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูตองหาไดวาเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไม พนักงาน
สอบสวนจะเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญาน้ัน คูความสามารถนําพยานหลักฐานทุกชนิด
เขามาในคดีอาญาเพื่อพิสูจนวาผูตองหาหรือจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ไดอยางกวางขวาง แตทั้งน้ีตอง
เปนพยานหลักฐานชนิดที่มิไดเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ
ประการอ่ืน74 จะเห็นไดวาพนักงานสอบสวนเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนและรวบรวม

72 ประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 9 ขอ 265.
73 ประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 11 ขอ 566.
74 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 226.
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พยานหลักฐานไดทุกชนิด ซึ่งบางคร้ังมีผลกระทบตอสิทธิและสถานะของผูตองหาได ดังน้ันวิธี
ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการนําผูตองหาแถลงขาวหรือชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
ในลักษณะใหผูตองหาแสดงทาทางการกระทําความผิดตามสถานที่เกิดเหตุในที่สาธารณะถือเปน
พยานหลักฐานชนิดหน่ึงที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองรวบรวมไว ซึ่งในมุมมองของ
พนักงานสอบสวนถือวามีความจําเปนตองกระทําในลักษณะเชนน้ีเพราะเปนการเพิ่มนํ้าหนักในคํา
รับสารภาพวานาเชื่อถือ75 และมีความจําเปนที่ตองประมวลเหตุการณเพื่อใชประมวลภาพในการ
พิจารณาของศาล แตวิธีพิจารณาศาลจะพิจารณาในรูปของพยานเอกสารมากกวาที่จะพิจารณาวิธี
ปฏิบัติที่พนักงานสอบสวนจัดทําขึ้น การปฏิบัติเชนน้ีตอผูตองหาเห็นไดชัดวา ไมมีความจําเปนตอง
แสดงทาทางตอสาธารณชน เพราะหากเห็นวาการแสดงทาทางรายละเอียดการกระทําความผิดมี
ความจําเปนเพื่อใชยืนยันการเปนผูกระทําความผิดก็ควรใหผูตองหาแสดงทาทางการ กระทํา
ความผิดในหองสอบสวนของพนักงานสอบสวนในรูปแบบของการถามปากคําโดยมีทนายความ
เปนผูพิทักษสิทธิของผูตองหาในสวนน้ีนาจะดีกวาการนําผูตองหาตระเวนไปนําชี้ที่เกิดเหตุตามที่
ตางๆ76 ในลักษณะที่เอิกเกริกมีผูกลาววามีลักษณะเปนการแสดง Show Business77 หรือไมแตกตาง
อะไรกับการจัดฉากละครชีวิตเพียงเพื่อความสะใจของสาธารณชน78

คํารับสารภาพประกอบการพิจารณาคดี
คํารับสารภาพ (Confession) เปนถอยคําที่ใชในทางคดีอาญาเปนสวนใหญ โดยทั่วไป

หมายถึงการที่บุคคลผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดไดกระทําใหปรากฏขอเท็จจริงตอบุคคลอ่ืนดวย
การยอมรับขอเท็จจริงอันเปนปฏิปกษตอผลประโยชนของตนเอง ไมวาเปนการยอมรับขอเท็จจริง
โดยตรงวาเปนผูกระทําความผิดทางอาญาหรือยอมรับขอเท็จจริงซึ่งนําไปสูการวิ นิจฉัยวาไดกระทํา
ความผิดทางอาญาก็ตาม ขอเท็จจริงที่ปรากฏในคํารับสารภาพจะตองปรากฏรายละเอียดของการ
กระทําในแตละขั้นตอนตามองคประกอบความผิดอันเปนการยอมรับวาไดกกระทําผิดอยางเต็มที่
ตามที่ถูกกลาวหา79 คํารับสารภาพของผูตองหาในชั้นสอบสวนเปนพยานหลักฐานชนิดหน่ึงที่

75 กรมตํารวจ ที่ 0606.6/150066 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2540 เรื่องการปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, พุทธศักราช 2540.

76 สิกฤษณ อังสัจจะพงษ. แหลงเดิม.  หนา 35.
77 อักขราทร  จุฬารัตน. (2527). “สิทธิของผูตองหาที่ไดรับการมองขามหรือหลงลืม.” วารสาร

นิติศาสตร, 14, 2. หนา 88-89.
78 สถาบันกฎหมายอาญา .  (2539, ธันวาคม). “การดําเนินบทบาทของกระบวนการยุติกรรมกับ

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน.” บทบัณฑิตย, 52, 4. หนา 239.
79 กอเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ.  (2537). หลักการรับฟงคํารับสารภาพของผูตองหา. หนา 11-12.
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พนักงานสอบสวนมีหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อวัตถุประสงคที่จะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา ดังน้ันในคดีอาญาที่มีประจักษพยานตลอดจนพยานแวดลอม
มากเพียงพอที่จะพิสูจนไดวาผูตองหาเปนผูกระทําผิดยอมจะทําใหคํารับสารภาพของผูตองหาเปน
พยานหลักฐานที่มีความสําคัญคอนขางนอย แตสําหรับคดีอาญาที่ขาดพยานหลักฐาน หรือมี
พยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะพิสูจนไดวาผูตองหาเปนผูกระทําผิด คํารับสารภาพในคดีน้ันก็จะ
เปนพยานหลักฐานที่มีความสําคัญอยางมาก80

3.3.3 การตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ
หลักการรับประกันความเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจอ่ืนใด เพื่อให

สามารถดํารงตนในฐานะหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ คุณคา
และความสําคัญของหลักความเปนอิสระในการพิพากษาคดีของผูพิพากษาไดรับการยอมรับนับถือ
ในสังคมอารยะทั้งหลายอยางหนักแนนมั่นคงและถือวาเปนหลักการพื้นฐานอันเปนหัวใจของ
หลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of law) ของอังกฤษ ซึ่งเปนเร่ืองมุงใหตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองเปนสําคัญ หลักการที่รับรองความเปนอิสระใน
การพิพากษาคดีของผูพิพากษาน้ี มิไดมีความประสงคจะคุมครองตัวผูพิพากษาหรือยอมใหอํานาจ
เบ็ดเสร็จแกผูพิพากษาในการพิพากษาคดีไดตามอําเภอใจหรือตามคําสั่งของผูหน่ึงผูใดโดยไม
คํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมตามกฎหมาย เพราะแทที่จริงแลวการรับรองความเปนอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษา ต้ังอยูบนขอสันนิษฐานเบื้องตนวาผูพิพากษาจะพิจารณา
พิพากษาคดีไปตามกฎหมายและนํากฎหมายที่มีอยูมาตีความปรับเขากับขอเท็จจริงแหงคดีดวย
ความรอบคอบและโดยวิจารณญาณแหงวิชาชีพของตน เพื่อรักษาและปกปองความยุติธรรมและ
เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับความยุติธรรมจากกฎหมายโดยเสมอหนากัน และจะตองกําหนด
หลักประกันสําหรับคุมครองความเปนอิสระของผูพิจารณาพิพากษาคดี ไวโดยขัดแยงโดย
หลักประกันน้ันยังตองเพียงพอที่จะทําใหผูพิพากษา พิพากษาคดีไปไดโดยไมตองหวั่นเกรงวาจะถูก
ถอดถอน โยกยายตําแหนง หรือลดเงินเดือนหรือกระทําใหพนจากตําแหนงได หากคําพิพากษาน้ัน
ไมเปนที่พอใจของผูทรงอํานาจในรัฐ ดังน้ันศาลจะเปนอิสระหรือไมจึงอยูที่หลักประกันความเปน
อิสระของผูพิพากษาไมใชอยูที่วาหนวยงานธุรการจะตองไมใชฝายบริหารแตหลักการรับประกัน
ความเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจอ่ืนใด ดังน้ันเพื่อใหตุลาการสามารถดํารงตนใน
ฐานะหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ การดําเนินกระบวนการ
ดังกลาวศาลจะตองยึดหลักความผูกพันตอกฎหมายฝายตุลาการตามแนวทางนิติรัฐ (The Rule of

80 สิกฤษณ อังสัจจะพงษ.  แหลงเดิม.  หนา 37.
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law)81 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลมีหลักวาจะตองกระทําโดยเปดเผยเพื่อใหสาธารณชนได
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของศาล “ในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีตองกระทําโดยเปดเผย” หลัก
น้ีประเทศทั่วไปตางยืดถือแตแคไหนจึงจะถือวาเปนการกระทําโดยเปดเผยน้ัน ในกฎหมายของไทย
เราไมไดกลาวไวชัดเจน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคแรกบัญญัติวา
“การพิจารณาและสืบพยานในศาลใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลยเวนแตบัญญัติไวเปนอยางอ่ื น”
และมาตรา 182 บัญญัติวา “ใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเปดเผยในวันเสร็จการพิจารณา ฯลฯ”
ดังน้ีจะเห็นไดวากฎหมายของไทยเราไมไดระบุขอบเขตใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งตางกับกฎหมายเยอรมัน
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล มาตรา 169 บัญญัติวา “การพิจารณาคดีตอหนาศาลพิจารณารวมถึง
การอานคําพิพากษาและคําสั่งตองกระทําโดยเปดเผย ” และวา “การบันทึกเสียงและภาพทาง
โทรทัศนก็ดี การบันทึกเสียงของวิทยุกระจายเสียงก็ดี รวมทั้งการบันทึกเสียงและการภาพยนตรอัน
ไดกระทําเพื่อเสนอตอสาธารณชนหรือเพื่อเปดเผยเน้ือหาน้ันเปนสิ่งที่ตองหาม”

ในการพิจารณาคดีตองกระทําโดยเปดเผยน้ันโดยพื้นฐานก็เพื่อใหสาธารณชนได
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของศาลอันมีเน้ือหาเปนการคานอํานาจตุลาการตามรัฐธรรมนูญและเปน
หลักประกันความยุติธรรมผูตกเปนจําเลยในคดี การพิจารณาพิพากษาคดีโดยเปดเผยจึงเปนหลัก
ประชาธิปไตย และในประเทศประชาธิปไตยน้ัน มนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ผูตองหา
หรือจําเลยแมจะตกอยูภายใตอํานาจรัฐบางประการที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปได เชน การ
จับ การคน การควบคุม อันเปนการกระทบตอเสรีภาพก็ตาม แตตองคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปน
มนุษยของผูตองหาหรือจําเลย ฉะน้ันการถายทอดตางๆ จึงเปนการทําใหศาลกลายเปนเวทีการแสดง
ไป อันอาจกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของในคดีได นอกจากน้ันการถายทอดอาจ
กระทบตอความเปนอิสระของศาลได กลาวคือ แทนที่จะเปน “การควบคุมโดยสาธารณชน” ก็จะ
กลับกลายเปน “การครอบงําโดยสาธารณชน”82

การที่ผูพิพากษาจะวินิจฉัยคดีใหเกิดความเที่ยงธรรมไดน้ัน จะตองมีหลักสําคัญคือ
จะตองวางตัวเปนกลางปราศจากอคติ ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการของไทย
ขอ 3 และขอ 12 กําหนดไววา

“ขอ 3 ในการน่ังพิจารณาคดี ผูพิพากษาจําตองวางตนเปนกลางและปราศจากอคติ
ขอ 12 เมื่อจะพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีเร่ืองใด ผูพิพากษาจักตองละวางอคติทั้งปวง

เกี่ยวกับคูความหรือคดีความเร่ืองน้ัน ทั้งจักตองวินิจฉัยโดยไมชักชาและไมเห็นแกหนาผูใด”

81 สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล.  แหลงเดิม.  หนา 41-42.
82 คณิต ณ นคร ง แหลงเดิม.  หนา 129-130.
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อคติที่ทําใหการวินิจฉัยคดีปราศจากความเที่ยงธรรมไดแก อคติสี่ คือ ฉันทาคติ ลําเอียง
เพราะรัก โทสาคติ อําเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว และโมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา
ซึ่งเร่ืองของอคติเปนเร่ืองของมนุษยปุถุชนโดยแท นอยคนนักที่จะไมมีอคติ อคติที่เกิดขึ้น กับผู
พิพากษามีทั้งอคติตอตัวบุคคลซึ่งเปนคูความทนายความหรือพยาน และอคติตอขอคิดเห็นที่มา
ความเชื่อและประเพณีบางเร่ืองหรือตอความผิดประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะดัวย เชน อาจต้ัง
ขอรังเกียจการทุจริตตอหนาที่ราชการมากกวาความผิดฐานอ่ืนๆ ซึ่งแตละเร่ืองน้ีลวนแตเปนเร่ืองที่
ลึกซึ้งมากกวาอคติตอตัวบุคคลมากนัก และที่มีอันตรายมากก็คือผูพิพากษาบางคนอาจไมรูตัวดวย
ซ้ําไปวาตนเองมีอคติในเร่ืองน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูพิพากษาทุกคนที่จะตองคอยสอดสอง และ
ทดสอบตนเองอยูตลอดเวลาวามีอคติอยางไรหรือไม วิธีปองกันอคติในการวินิจฉัยคดีอยางหน่ึงก็
ตองมีใจเปนกลาง ไมพึงดวนตัดสินใจวาใครผิดใครถูก กอนที่จะไดฟงความครบถวนกระบวนการ
จากทุกฝายและไดใครครวญอยางถี่ถวนแลว ซึ่งเร่ืองน้ีแมจะเปนเร่ืองธรรมดา แตเมื่อผูใดมีอคติแลว
ยอมทําใหผูน้ันมองขามหลักเบื้องตนของการวินิจฉัยคดีไปเสียงายๆ ได83

83 กระทรวงยุติธรรม, ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ.  แหลงเดิม.  หนา 8-9.
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บทที่ 4
บทวิเคราะห

4.1 เปรียบเทียบขอบเขตของการเปดเผยขอมูลขาวสารตามกฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทย
จากการศึกษาถึงมาตรการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาของประเทศอังกฤษ

สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการควบคุม และขอบเขต มิใหเจาหนาที่
ของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินคดีอาญาที่เปนการ กระทบตอสิทธิของผูถูกกกลาวหาใน
กระบวนการยุติธรรมในลักษณะที่ เปนการใหขอมูลข าวสารในระหวางดําเนินคดีอาญาแก
สื่อมวลชนตางๆ เพื่อใหสาธารณชนไดทราบถึงกระบวนการและรายละเอียดเกี่ยวกับคดีน้ัน จนทํา
ใหมีลักษณะที่ผูถูกกลาวหาถูกสาธารณชนเปนผูตัดสินไปแลววากระทําความผิด และเปนการ
ประจานผูถูกกลาวหาจนไดรับความอับอาย ทั้งที่ยังไมไดมีคําพิพากษาตัดสินของศาล ซึ่งลักษณะ
เชนน้ีปรากฎใหเห็นเปนประจําในประเทศไทย ทั้งหนาหนังสือพิมพและสถานีโทรทัศน

4.1.1 ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลขาวสารของผูถูกกลาวหาชั้นพนักงานสอบสวน
การเปดเผยขอมูลขาวสารของผูถูกกลาวหาที่ทําใหเห็นวา ผูน้ันเปนผูกระทําความผิด
ประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษศาลไดวินิจฉัยเร่ืองการเปดเผยขอมูลขาวสารของเจาหนาที่ตํารวจไว

วา เจาหนาที่ตํารวจไมควรเปดเผยขอมูลที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือที่เกี่ยวกับบุคคลหน่ึง
บุคคลใดในสังคม แตถาเปนเร่ืองการปองกันอาชญากรรม หรือเพื่อเตือนใหคนในสังคมทราบถึ ง
อันตรายที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ตํารวจมีสิทธิที่จะเปดเผยไดในขอบเขตจํากัดตามที่เห็นวาจําเปน
นอกจากน้ีหากมีการเปดเผยประวัติอาชญากรรมของผูตองหาหรือการโฆษณาคํารับสารภาพของ
ผูตองหาที่ไดกระทํานอกศาล แมเปนความจริงก็อาจตองรับโทษฐานละเมิดอํานาจศาลได

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การเปดเผยขอมูลขาวสารของเจาหนาที่ตํารวจมีผลกระทบ

โดยตรงตอสิทธิของผูถูกกลาวหา เพราะในการพิจารณาคดีกระทําโดยคณะลูกขุน ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาที่ศาลเชิญมาน่ังฟงการสืบพยานและทําหนาที่พิจารณาชี้ขาดขอเท็จจริงถึงความ ถูกผิดของ
จําเลย ดังน้ันการใชถอยคําหรือการกระทําที่ทําใหผูถูกกลาวหาดูเสมือนเปนผูกระทําผิด เชน การ
เปดเผยคํารับสารภาพของผูตองหายอมทําใหลูกขุนมีอคติและสงผลใหจําเลยไมไดรับการพิจารณา
โดยเที่ยงธรรม ในสหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุมการใหขาวเกี่ยวกับคํารับสารภาพ และการแพรภาพ
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ของผูถูกกลาวหาซึ่งถือวาจะกอใหเกิดความมีอคติตอบุคคลที่เกี่ยวของในคดี ดังน้ันเจาหนาที่ผูให
ขาวพึงตองละเวนไมใหขาวเกี่ยวกับคํากลาว คํายอมรับ คําใหการรับสารภาพ หรือขอตอสูของผูถูก
กลาวหา รวมทั้งการปฏิเสธของผูถูกกลาวหาที่จะไมใหถอยคําใดๆ และเจาหนาที่ผูใหขาวจะตองไม
เผยแพรหรือใหขาวเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของผูถูกกลาวหาทางโทรทัศนในระหวางที่อยูใน
ความควบคุม อยางไรก็ดีเจาหนาที่ผูใหขาวอาจใหขาวตอสื่อมวลชน และสาธารณชนไดแมขาวน้ัน
อาจสงผลเสียหายตอผูตองหาหรือจําเลย แตทั้งน้ีการใหขาวน้ันจะตองเปนไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ ซึ่งประชาชนจําเปนที่จะตองรับทราบเพื่อหาทางปองกัน หรือชวยเหลือตนเองจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ในกรณีของการเสียชีวิตของวิทนีย ฮุสตัน1 นักรองชาวอเมริกาวัย 48 ป ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2012 ในการใหขาวของสื่อตางๆ ไดมีการวิพากษวิจารณการพัวพันของยาเสพ
ติด ทั้งน้ีทางเจาหนาที่ตํารวจยังไมไดระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตอยางแนชัดซึ่งตองรอผลการ
ชันสูตรอยางละเอียดประมาณ 6-8 สัปดาห และในการชันสูตรดังกลาวน้ี ในการดําเนินกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจไดถูกหามมิใหเปดเผยและใหขาวในการชันสูตรศพใหแก
สาธารณะชนที่ไดใหความสนใจตอการตายของเธอไดทราบ ซึ่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็มักปฎิบัติ
ตามอยางเครงครัดที่จะไมมีการเปดเผยถึงขั้นตอนการชันสูตรดังกลาวน้ัน

แตในกรณีของโอ เรนธัล เจมส ซิมปสัน2 ซึ่งถูกฟองในขอหาฆาตกรรมภรรยาและ
เพื่อนชาย ซึ่งเปนคดีฆาตกรรมที่คนทั้งโลกใหความสนใจ จากการนําเสนอขาวของเจาหนาที่รัฐผาน
สื่อมวลชนในขณะที่ยังไมไดมีการพิจารณาและพิพากษาของศาล โอ เจ ซิมปสัน ก็ถูกตัดสินโดยคํา
พิพากษาของสาธารณชนวาเปนผูกระทําความผิดไปแลว สืบเน่ืองจากการใหขาวจากเจาหนาที่ของ
รัฐ และการนําเสนอขาวของสื่อตางๆ โอ เจ ซิมปสัน อดีตเคยเปนนักอเมริกันฟุตบอล ดาราหนังของ
ฮอลลีวูด นายแบบโฆษณา นักพากษกีฬา และไดแตงงานกับ นิโคล บราวน และเมื่อป 1985 เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 1994 นิโคล บราวน และโรนัลต โกลตแมน เพื่อนชาย ถูกพบเปนศพถูกแทงดวย
มีดจนเสียชีวิตที่บานพักของนิโคล ในรัฐแคลิฟอรเนีย จากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุทําใหตํารวจ
เชื่อวาโอ เจ ซิมปสัน เปนคนรายในคดี ขณะน้ันซิมปสันอยูที่ ชิคาโกซึ่งเมื่อไดรับการติดตอจาก
เจาหนาที่ตํารวจเขาก็เดินทางมายังแคลิฟอรเนีย รายงานขาวแจงวาในขณะที่เขาเปนแคผูตองสงสัย
ทันทีที่เขาลงจากเคร่ืองบินเขาก็ถูกใสกุญแจมือทันที ในที่สุดก็ไดรับการปลอยตัว และในปเดียวกัน

1 วิทนีย ฮุสตัน.  (2555, กุมภาพันธ). เสียชีวิต รวมไวอาลัย วิทนีย ฮุสตัน.  สืบคนเม่ือ 22 กุมภาพันธ
2555, จาก http://musicstation.kapook.com/view 37204.html

2 O.J.Simpson ข คดีแหงยุค| al fine สืบคนเม่ือ 8 กุมภาพันธ 2555, จาก
http://ohx3.exteen.com/20070723/o-j-simpson
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ในวันที่ 17 มิถุนายน ซิมปสันไดขับรถไปตามแคลิฟอรเนียไฮเวยขณะที่เขาขับรถหลบหนีจากการ
จับกุมของตํารวจไดมีรถตํารวจหลายคันขับไลจ้ีตามและถูกจับในที่สุดและถูกกลาวหาวาเปน
นักโทษคดีฆาตกรรมระดับหน่ึง การไลลาดังกลาวถูกถายทอดสดออกโทรทัศนและมีผูชมบางคน
ถึงกับสงเสียงเชียรซิมปสัน เสมือนเปนการถายทําภาพยนต ซึ่งเปนประเด็นที่มีการวิจารณอยางหนัก
ของสื่อและประชาชนผูพบเห็นในสหรัฐอเมริกา ผูเขียนมีความเห็นวาจากการกระทําของเจาหนาที่
ตํารวจดังกลาวเปนการกระทําที่ขัดกับหลักการเปดเผยขอมูลขาวสารในคดีอาญาซึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนดแนวทางในการใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐในคดีอาญาไววาไมวา
เวลาใดๆ เจาหนาที่ผูใหขาวจะตองไมใหขาวเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือการพิจารณาคดีของผูถูกกลาวหา
และตองไมใหขาวที่มีเหตุผลนาเชื่อวาผูน้ันเปนผูกระทําความผิด เปนการกระทําที่กระทบตอสิทธิ
ของผูตองหาที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม และจากการสํารวจความคิดเห็นของชาว
อเมริกัน ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันสวนมากเชื่อวาซิมปสันไมไดกอคดีน้ีจริง และเชื่อวาคํา
ตัดสินอาจกลายเปนการสงเสริมอํานาจอันไมเที่ยงธรรมของตํารวจตอผูตองหา ในขณะที่คนผิวขาว
จํานวนมากเชื่อวาซิมปสันเปนผูกระทําความผิดจริง และการพิจารณาคดีดังกลาวกระทําโดยคณะ
ลูกขุนที่เลือกมาจากผูคนสาขาอาชีพตางๆ และในวันที่ 3 ตุลาคม 1995 เพียง 3 ชั่วโมงหลังการ
ประชุมของคณะลูกขุนซิมปสันถูกประกาศตอหนาชาวอเมริกัน 150 ลานคนทางหนาจอโทรทัศนวา
ไมมีความผิด จากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจาพนักงานถือเปนการประโคม
ขาวจึงกอใหเกิดอคติของมหาชนซึ่งมีอิทธิพลตอคําวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงของลูกขุนอันเปนการฝา
ฝนตอสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาโดยลูกขุนที่ปราศจากอคติตามที่บัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในมาตรา 6 เน่ืองจากซิมปสันเปนคนโดงดัง การจับกุมและการพิจาณา
พิพากษาในคดีดังกลาวจึงเปนที่สนใจของประชาชนเปนจํานวนมาก จึงกลาวไดวาอคติของมหาชน
มีผลตอคณะลูกขุนเปนอยางมาก

ประเทศเยอรมัน
ในประเทศเยอรมัน จะไมมีบทบัญญัติหามการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใหขาวของ

เจาหนาที่ไวโดยตรง แตสิทธิของผูถูกกลาวหาก็ไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญ ในการเสนอ
ขาวตามหลักการคุมครองสิทธิสวนบุคคล สื่อ สิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน จะตองเคารพในสิทธิสวน
บุคคลของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด โดยหลักแลวในประเทศเยอรมันในการเสนอขาวเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดอาญารายแรงที่เกิดขึ้นจะตองไมควรรายงานขาวอยางมีอคติ การรายงานชื่อ
รูปภาพ ทําไดแตเพื่อประโยชนในการติดตามจับกุมและตองถือเปนประโยชนของประชาชนในการ
รับรูขอมูลขาวสารดังกลาววามีอยูเหนือการคุมครองสิทธิสวนบุคคลของผูกระทําความผิด
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ดังน้ันในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไดมีกฎหมายควบคุมการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับผูตองหาไวอยางชัดเจน โดยประเทศอังกฤษศาลไดใชมาตรการลงโทษฐานละเมิดอํานาจ
ศาลตอการเปดเผยขอมูลที่มีลักษณะเปนการประจานผูถูกกลาวหาต้ังแตชั้นสอบสวน สวนใน
สหรัฐอเมริกากําหนดเปนแนวปฏิบัติในการใหขาวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ไว การวิพากษวิจารณดวยการพิมพโฆษณาผานสื่อมวลชน ไมวาชนิดใดๆ เกี่ยวกับคดีที่กําลังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาล ซึ่งมีลักษณะเปนการขมขู เปนการสรางอิทธิพลเหนือศาลหรือเปน
การขัดขวางรบกวน หรือกออุปสรรคอยางใดๆ ตอการบริหารความยุติธรรมของศาลถือวาเปนการ
ละเมิดอํานาจศาลซึ่งการพิจารณาวาคดีใดกําลังอยูในระหวางพิจารณาหรือไมน้ัน ถือวาคดีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาลนับแตเวลาที่ไดยื่นฟองตอศาล3 สวนละเมิดอํานาจศาลในประเทศ
เยอรมันจะเกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยในศาลเทาน้ัน นอกจากน้ีในประเทศอังกฤษ สหรัฐ
อเมริกาและเยอรมัน ถอยคําที่กลาวหาวาบุคคลใดกระทําความผิดอาญาถือเปนการหมิ่นประมาท
บุคคลน้ันดวย ทําใหทางปฏิบัติจะไมคอยพบการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีลักษณะเปนการประจาน
ผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมสักเทาไร แตถาเปนการใหขาวเพื่อ
ประโยชนตอสาธารณชนซึ่งเปนเร่ืองที่ประชาชนจําเปนที่จะตองรับทราบ เชน เปนการปองกัน
อาชญากรรม อันตรายที่เกิดขึ้น หรือกรณีที่ผูตองหาหลบหนีจากการควบคุมของเจาหนาที่ เหลาน้ี
เจาหนาที่ตํารวจมีสิทธิที่จะเปดเผยไดในขอบเขตจํากัดตามที่เห็นสมควร

สําหรับในประเทศไทย ในขั้นตอนของการเปดเผยขอมูลขาวสารในชั้นเจาพนักงาน
สอบสวนในระหวางดําเนินกระบวนการยุติธรรมของผูถูกกลาวหา ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ออกมาควบคุมที่ชัดเจน คงมีแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่หามมิใหปฏิบัติตอผูถูกกลาวหา
เสมือนเปนผูกระทําผิด และคงมีแตระเบียบปฏิบัติภายในของหนวยราชการกําหนดวาใหเปน
ดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ จึงจะเห็นไดวาในปจจุบันวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการให
ขาว เสนอขาวของพนักงานสอบสวนที่ปรากฏใหเห็นในลักษณะของการเปดเผยขอเท็จจริง
เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับคดีอาญา โดยการเปดเผยใหแกสาธารณชนไดทราบถึงเหตุการณ
ตางๆ ในคดีโดยผานสื่อสารมวลชน ปรากฏใหเห็นในลักษณะที่ทําใหเห็นถึงบุคคลที่กลาวถึงน้ัน
เปนผูกระทําความผิด ซึ่งความเปนจริงแลวบุคคลน้ันยังอยูในระหวางการดําเนินในกระบวนการ
ยุติธรรม ยังไมถูกตัดสินวาเปนผูกระทําความผิด ลักษณะของการเปดเผยในการใหขาว เสนอขาว
จะปรากฏใหเห็นในลักษณะดังน้ีคือ

3 พนัส  ทัศนียานนท.  (2521, สิงหาคม). “การลงโทษการวิพากษวิจารณหรือติชมศาลฐานละเมิด
อํานาจศาลในสหรัฐอเมริกา.” วารสารอัยการ, 1, 8. หนา 20-23.
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1) การแถลงขาวการจับกุมผูถูกกลาวหา ในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจนําผูถูกกลาวหาที่ถูก
จับพรอมของกลางออกแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยในบางคร้ังทําปายชื่อ ชื่อสกุล วางไวดานหนา
ผูถูกกลาวหา เพื่อแสดงผลงานการปราบปรามการกระทําความผิดของเจาหนาที่ตํารวจ การกระทํา
ดังกลาวเปนการยืนยัน และประจานใหสาธารณชนทั่วไปเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด
จริงตามที่ไดแถลงขาว จนทําใหผูถูกกลาวหาไดรับความอับอาย ถูกหยามเกียรติ และกระทบตอ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย

2) การใหสัมภาษณตอผูสื่อขาวในลักษณะที่ยืนยันความผิดของผูถูกกลาวหา กลาวคือ
เจาหนาที่ตํารวจไดกลาวถอยคําวามีพยานหลักฐานแนนหนา เมื่อคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลแลว
ศาลตองลงโทษผูถูกกลาวหาน้ันอยางแนนอน ถอยคําที่ปรากฏตอสาธารณชนดังกลาวเปนการ
ยืนยันและประจานถึงการกระทําความผิดของผูถูกกลาวหา เพราะเปนถอยคําที่แสดงใหผูอาน หรือ
ผูฟงเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิดอยางแทจริง และทําใหผูน้ันไดรับความอับอายเปนที่
ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแกคนทั่วไป ซึ่งถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหาได

3) การนําตัวผูถูกกลาวหาใหสัมภาษณตอสื่อสารมวลชน โดยสื่อสารมวลชนเปนผู
สัมภาษณเองเสมือนเปนพนักงานสอนสวน และพนักงานสอบสวนเปนผูกํากับ ในลักษณะที่ใหผู
ถูกกลาวหา กลาวยืนยันคํารับสารภาพของตนในการกระทําความผิดน้ัน ขณะเดียวกันภาพหรือ
ถอยคําตางๆ เหลาน้ัน ก็จะปรากฏตอหนาสาธารณชนทางโทรทัศน หรือหนาหนังสือพิมพ เปนการ
ยืนยันใหสาธารณชนไดทราบถึงคํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดจริงตามที่
ไดเสนอขาวไป

4) การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ
การนําตัวผูถูกกลาวหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพโดยเปดเผย

ตอสาธารณชน จากการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในลักษณะน้ีที่เห็นจากการนําเสนอขาวเปน
ประจําคือในระหวางการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาดังกลาว โดย
การแสดงทาทางประกอบ เชน กรณีที่ขมขืนเด็กผูเสียหายก็จะนําตุกตามาแทนเด็กผูเสียหายแลว
แสดงทาทางประกอบ และมักจะปรากฏใหเห็นเสมอก็คือญาติผูเสียหายมักจะมาดักรอและรุมทําราย
ชกตอย กระทืบ นํากอนหินขวางปา ผูถูกกลาวหา และผูถูกกลาวหามักจะไมไดรับความคุมครอง
ความปลอดภัย จากเจาหนาที่ตํารวจที่พาไปทําแผนดังกลาว

การนําผูถูกกลาวหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุของ
เจาหนาที่ตํารวจมักเปนไปในลักษณะเปดเผย โดยสื่อมวลชนเปนผูถายทอดออกมาผานสื่อ คือ ใหผู
ถูกกลาวหานําชี้ที่เกิดเหตุ และแสดงทาทางขณะกระทําความผิดโดยละเอียดตอหนาสาธารณชน
รวมทั้งติดตอสื่อมวลชนใหไปทําขาว หรือมักจะไมหามสื่อมวลชนเขาไปทําขาว จัดใหมีการทําแผน
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ประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในลักษณะเอิกเกริก ลักษณะดังกลาวน้ียอมถื อเปนการ
ประจานผูถูกกลาวหาใหไดรับความอับอายเปนที่ถูกดูหมิ่นเกลียดชังของคนทั่วไป การที่ใหผูถูก
กลาวหาแสดงทาทางการกระทําความผิดโดยเปดเผยตอสาธารณชน เชน ทาขมขืนผูเสียหายซึ่งเปน
เด็ก ยอมทําใหผูพบเห็น ไมวาจะเปนประชาชนที่มาเฝาดูการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับ
สารภาพบริเวณที่เกิดเหตุหรือประชาชนที่ติดตามขาวทางหนาหนังสือพิมพ หรือโทรทัศน ตางก็เชื่อ
วา ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิดจริง

5) การนําตัวผูถูกกลาวหาภายหลังจับกุมตระเวนไปในที่ชุมชนเพื่อประจาน
เจาหนาที่ตํารวจคุมตัวผูตองหาที่ถูกจับโดยใสกุญแจมือตระเวนไปในที่ชุมชน เชน

ตลาด เปนเร่ืองที่นายอําเภอสงตัวผูตองหาเลนการพนันสลากกินรวบไปจังหวัดโดยใสกุญแจมือให
ตํารวจคุมผานตลาด จากอําเภอไปขึ้นรถเพื่อใหอาย เปนการปราบปรามไมใชใสกุญแจมือเพื่อมิให
หนี แมไมใชแกลงเพื่อเหตุผลสวนตัวก็เปนการเกินกวาเหตุอันควร การกระทําดังกลาวเปนการ
ประจานผูถูกกลาวหา เพราะทําใหผูน้ันไดรับความอับอาย เน่ืองจากผูพบเห็นยอมเขาใจวาผูถูก
กลาวหาน้ันเปนผูกระทําความผิด

จากการเปดเผยขอมูลขาวสารในชั้นพนักงานสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม
ดังกลาว ในมุมมองของสิทธิผูถูกกลาวหาน้ันพบวา วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในปจจุบันของ
ประเทศไทยในลักษณะดังกลาวขางตน ผูเขียนมีความเห็นวาเปนการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เกินขอบเขตของกฎหมาย ทําใหสงผลกระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยเฉพาะศักด์ิศรีของ
ความเปนมนุษยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใหความคุมครองสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาไวในสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ สิทธิที่จะไดรับการคุมครอง
สิทธิสวนบุคคล และสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยในชีวิตความเปนอยู ในปจจุบันการที่ เจาพนักงาน
สวนสวนเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาในระหวางมีการสอบสวนของผูถูก
กลาวหาโดยวิธีการตางๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งปรากฏใหเห็นเปนประจําตามหนาหนังสือพิมพ และ
โทรทัศน จนมีลักษณะคลายกับการแสดงละคร โดยผานสื่อมวลชนปรากฏใหเห็นตอสาธารณชน
โดยมีพนักงานสอบสวนเปนผูกํากับ เปนการแพรภาพตอสาธารณชนในลักษณะที่ชี้ใหเห็นวาผูถูก
กลาวหาน้ันคือ ผูกระทําความผิดจริง และเปนการลงโทษโดยวิธีประจานเพื่อใหไดรับความอับอาย
ถูกหยามเกียรติ กอนที่จะมีการพิจารณาและพิพากษาของศาลวาบุคคลดังกลาวน้ันเปนผูกระทํา
ความผิดจริง
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4.1.2 ขอบเขตการใหขอมูลขาวสารในชั้นพนักงานอัยการ
ในการใหขาวแถลงขาว ใหสัมภาษณเกี่ยวกับคดีอาญาของพนักงานอัยการแกสื่อ

มวลชนเกี่ยวกับเร่ืองราวขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในคดีอาญาลักษณะที่ยืนยันความผิดของผู
ถูกกลาวหาในการกลาวถอยคําวามีพยานหลักฐานแนนหนา เมื่อมีคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลแลว
ศาลตองลงโทษผูถูกกลาวหาอยางแนนอน ถอยคําที่ปรากฏตอสาธารณชนดังกลาวเปนถอยคําที่
แสดงใหผูอานหรือผูฟงเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิดอยางแนแท และทําใหผูน้ันไดรับ
ความอับอายเปนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามแกคนทั่วไป

ประเทศไทยแมจะมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดเสรีภาพของขอมูลขาวสารที่ประชาชนสามารถรับรูได
แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่ของรัฐผูใชอํานาจของแตละองคกรไมคอยใหความสําคัญเทาใดนัก
โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลของผูตองหาในคดีอาญาที่ไมไดคํานึงถึงสิทธิและ
สถานะของผูตองหาเทาที่ควร

สํานักงานอัยการสูงสุดเคยออกระเบียบวาดวยการใหขาววา ในการใหขาวและบริการ
ขาวสารเกี่ยวกับคดี ผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะไมใหการใหขาวน้ันกระทบกระเทือนผล
ของคดี และในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวาประโยชนสาธารณะ ในการรับทราบขาว
เกี่ยวกับคดีของประชาชนมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลของ ผูถูกกลาวหา หรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาประโยชน
สาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลเทาน้ัน 4 ดังน้ันจาก
การศึกษาจึงยังไมคอยพบเห็นการใหขาวจากพนักงานอัยการที่ เปนการยืนยันการเปนผูกระทํา
ความผิดของผูตองหาเหมือนเชนในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

4.1.3 ขอบเขตในการเปดเผยขอมูลในระหวางการพิจารณาพิพากษาของศาล
4.1.3.1 การถายทอดการพิจารณาคดีทางโทรทัศนในระหวางพิจารณาคดีในศาล

ในประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน หามมิใหมีการถายทอดการพิจารณาคดี
ทางโทรทัศน โดยเฉพาะในประเทศเยอรมันไดเนนถึงเร่ืองศักด์ิศรีของความเปนมนุษย และสิทธิ
มนุษยชนของผูถูกกลาวหาเปนสําคัญ เมื่อไรก็ตามที่การรายงานขาวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับขั้นตอนการสืบสวน สอบสวนของพนักงานสอบสวนและการไตสวนในชั้นศาล ควรมี
ความระมัดระวังในการเสนอขาว เพราะผูถูกกลาวหาควรจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์
จนกวาจะมีการพิสูจนความจริงใหปรากฏโดยศาล สวนในประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายในระดับ

4 ระเบียบอัยการสูงสุด วาดวยการใหขาวและบริการขาวสาร พ.ศ. 2537 (2538) ขอ 4. อัยการนิเทศ,
57, 1. หนา 170.
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มลรัฐหลายมลรัฐกําหนดใหศาลมีดุลพินิจที่จะอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศน
ได ซึ่งการอนุญาตของศาลในแตละมลรัฐจะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ดีการถายทอดการ
พิจารณาทางโทรทัศนในศาลของรัฐบาลกลางยังคงตองหาม

ในกฎหมายของประเทศไทย การอนุญาตใหถายทอดการพิจารณาคดีของศาลก็
ยังถือเปนดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศน จากการที่ได
ศึกษามา ปรากฏใหเห็นเมื่อปลายป 2525 ศาลไดยินยอมใหมีการถายทอดการพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาซึ่งเปนคดีที่สําคัญ และมักไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก คดีดังกลาวเปน
คดีขมขืนกระทําชําเราที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครและศาลจังหวัดสมุทรปราการไดมีการถายทอดการ
พิจารณาพิพากษาคดีทางโทรทัศน การถายทอดตางๆ ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของ
ผูตองหาหรือจําเลย การถายทอดตางๆ จึงอาจทําใหศาลกลายเปนเวทีการแสดงไป อันสงผลกระทบ
ถึงสิทธิสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของในคดีได นอกจาก น้ันการถายทอดอาจกระทบตอความเปน
อิสระของศาลได ผูเขียนมีความเห็นวาการใชดุลพินิจดังกลาวของศาลไมเหมาะสม โดย เปนการ
กระทําที่กระทบตอสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวของ และไมคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย การ
ปฏิบัติของศาลแมจะเปนการสอดคลองกับสิทธิที่จะไดรับรูของสาธารณชนและเปดโอกาสให
สาธารณชนไดตรวจสอบการทํางานของศาล รวมทั้งสิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาอยาง
เปดเผย แตขณะเดียวกันก็เปนการละเมิดสิทธิ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย หรือประจานผูถูกกลาวหาให
ได รับความอับอาย หรือกลายเปนเวทีการแส ดงของศาล แทนที่จะเปน “การควบคุมโดย
สาธารณชน” ก็จะกลับกลายเปน “การครอบงําโดยสาธารณชน” ไป5

4.1.3.2 เพื่อใหสาธารณชนไดตรวจสอบ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลมีหลักวาจะตองกระทําโดยเปดเผยเพื่อให

สาธารณชนไดควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของศาล “ในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีตองกระทํา
โดยเปดเผยหลักน้ีประเทศทั่วไปตางยึดถือ แตแคไหนจึงจะถือวาเปนการกระทําโดยเปดเผยน้ัน” ใน
กฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคแรกบัญญัติวา “การ
พิจารณาและสืบพยานในศาลใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน” และ
มาตรา 182 บัญญัติวา ใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเปดเผยในวันเสร็จการพิจารณา ดังน้ัน
กฎหมายของไทยไมไดระบุขอบเขตใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งตางกับกฎหมายเยอรมัน กฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาล มาตรา 169 บัญญัติวา“การพิจารณาคดีตอหนาศาลพิจารณารวมถึงการอานคํา
พิพากษา และคําสั่งตองกระทําโดยเปดเผย การบันทึกเสียงและภาพทางโทรทัศนก็ดี การบันทึก
เสียงของวิทยุกระจายเสียงก็ดี รวมทั้งการบันทึกเสียง และทางภาพยนตรอันไดกระทําเพื่อเสนอตอ

5 คณิต  ณ นคร ค เลมเดิม.  หนา 19.
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สาธารณชน หรือเพื่อเปดเผยเน้ือหาน้ันเปนสิ่งที่ตองหาม” ซึ่งจะเห็นวากฎหมายวาดวยธรรมนูญ
ศาลของเยอรมัน6 มีกําหนดไวชัดเจน แตของประเทศไทยมิไดระบุไวอยางของประเทศเยอรมัน แต
มีเพียงหนังสือของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเปนระเบียบภายในของหนวยงานกําหนดใหเปนดุลพินิจ
ของศาลที่จะอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาในกรณีที่เห็นวามีความจําเปน 7 สงผลใหใน
คดีอาญาที่มีประชาชนที่ใหความสนใจที่จะเขาฟงการพิจารณาคดีเปนจํานวนมาก แตหองพิจารณา
ไมเพียงพอสําหรับการเขารับฟงการพิจารณา ศาลจึงมักอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทาง
โทรทัศน หรือโทรทัศนวงจรปด เพื่อใหประชาชนไดตรวจสอบการทํางานของศาลและติดตามการ
เปนไปของการพิจารณา รวมทั้งการถายทอดการพิจารณาทําใหไปรบกวนการพิจารณาคดีของศาล
ในกรณีที่มีผูเขาฟงเปนจํานวนมาก และปองกันมิใหพยานรูสึกกดดัน และที่ไมนานมาน้ีมีการ
ถายทอดทางโทรทัศนคือ คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่มีการถายทอดทางสถานี
โทรทัศนทั่วประเทศ ผูเขียนเห็นวาการถายทอดการพิจารณาคดีดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิสวน
บุคคลของจําเลยมากเกินไป เพราะลําพังการเปดเผยการพิจารณาทําใหจําเลยไดรับความอับอายมาก
พออยูแลว หากจะตองใหเปดเผยมากกวาน้ี โดยการเผยแพรทางโทรทัศนหรือโทรทัศนวงจรปด
ยอมจะไมเปนธรรมแกจําเลย และทําใหประชาชนรูจักหนาตาของจําเลยมากขึ้น ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการกลับเขาสูสังคมของจําเลย รวมทั้งอาจกระทบตอความเปนอิสระของศาลได ดังน้ัน
การเปดเผยไมใชการเผยแพรและการไมอนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศนหรือ
โทรทัศนวงจรปดไมได เปนการขัดขวางหลักการพิจารณาโดยเปดเผยและมิไดปดกั้นสิทธิที่จะรับรู
ของประชาชน เพราะประชาชนมีสิทธิที่จะเขาฟงการพิจารณาโดยเปดเผยของศาลไดอยูแลว ดังน้ัน
การพิจารณาโดยเปดเผยนาจะไมใชการเผยแพร เพื่อใหเกิดความเหมาะสมระหวางประโยชน
สาธารณะในการรับรูขาวสารคดีอาญา เพื่อตรวจสอบการทํางานของศาลกับสิทธิสวนบุคคลของผู
ถูกกลาวหา การเปดเผยการพิจารณาควรมีขอบเขต โดยไมจําเปนตองถายทอดการพิจารณาให
กระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหามากเกินไป และขณะเดียวกันยังคงไวซึ่งประโยชนสาธารณะ และ
มีบทกฎหมายที่กําหนดไวใหชัดเจนอยางในกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลในมาตรา 169 ของ
ประเทศเยอรมัน

6 คณิต  ณ นคร ง เลมเดิม. หนา 129.
7 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ยธ 0201/ว21 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2529 ขอ 1 กําหนดไววา การถายภาพ

ภาพยนตร บันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันในการนั่งพิจารณา พิพากษาคดีของ
ศาลจะกระทํามิได เวนแตผูพิพากษาตําแหนงอธิบดี, ผูพิพากษาภาคขึ้นไปเปนผูอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนอยาง
ย่ิง แตพึงระมัดระวังมิใหเปนที่เส่ือมเสีย หรือกระทบกระเทือนตอการพิจารณาคดี คูความ พยาน หรือบุคคลอื่นใด.
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4.2 การควบคุมและตรวจสอบอํานาจของพนักงานสอบสวนในการใหขอมูลขาวสารคดีอาญา
พนักงานสอบสวนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในขั้นตอนการสอบสวน เพราะมีหนาที่

สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน แตทั้งน้ีอํานาจของพนักงานสอบสวนในการทําการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานก็ตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายดวยการใชอํานาจตองคํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยดวย และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคมดวย 8 ในการใชอํานาจของ
พนักงานสอบสวนที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนไดเทาที่กฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน
ดังน้ันพนักงานสอบสวนควรที่จะตระหนักเสมอวา ผูถูกกลาวหาถือเปนประชาชนในสังคมที่มี
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษยและสิทธิตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังน้ันพนักงานสอบสวนก็ไมมี
อํานาจกระทําการใดๆ ที่เกินกรอบอํานาจของกฎหมายเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานจากตัวผูถูก
กลาวหาได ถึงแมพนักงานสอบสวนจะมีความเชื่อมั่นวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดก็ตาม การ
ควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนถือเปนการแกปญหาที่เกิดจากการ ใช
อํานาจเกินขอบเขตของพนักงานสอบสวนได

ดังน้ันผูเขียนจึงเห็นวา ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนสวนใหญจะมุง
แสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผูถูกกลาวหาโดยกระทําทุกอยางใหผูถูกกลาวหารับสารภาพเพื่อ
ยืนยันวากระทําความผิดจริง โดยคิดวาตนมีอํานาจในการที่จะปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาได ซึ่งขัดกับ
หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญที่ใหความคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหาในการไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด9

4.3 ขอบเขตความจําเปนและเหตุผลในการเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินคดี
ความจําเปนในการเพิ่มนํ้าหนักพยานหลักฐาน วิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการ

นําผูถูกกลาวหาแถลงขาวเพื่อรับสารภาพ หรือแถลงขาวเพื่อชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ ถือ
เปนพยานหลักฐานชนิดหน่ึงที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองรวบรวมไว ซึ่งในมุมมองของ
พนักงานสอบสวนถือวามีความจําเปนตองกระทําในลักษณะเชนน้ี เพราะเปนการเพิ่มนํ้าหนักในคํา
รับสารภาพวานาเชื่อถือ และมีความจําเปนที่ตองประมวลเหตุการณเพื่อใชประมวลภาพในการ
พิจารณาของศาล แตวิธีพิจารณาของศาล ศาลจะพิจารณาในรูปของพยานหลักฐานที่เปนเอกสาร
มากกวาที่จะพิจารณาตามวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนที่จัดทําขึ้น

8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้.

9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 วรรค 2 และวรรค 3 ในคดีอาญาตอง
สันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด.
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คํารับสารภาพประกอบการพิจารณาคดี คํารับสารภาพเปนถอยคําที่ใชในคดีอาญาเปน
สวนใหญ หมายถึง การที่บุคคลผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดไดกระทําใหปรากฏขอเท็จจริงตอ
บุคคลอ่ืนดวยการยอมรับขอเท็จจริงอันเปนปฏิปกษตอผลประโยชนของตนเอง ในคดีอาญาที่มี
ประจักษพยาน ตลอดจนพยานแวดลอมมากเพียงพอที่จะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทํา
ความผิดยอมจะทําใหคํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาเปนพยานหลักฐานที่มีความสําคัญนอย แต
สําหรับคดีอาญาที่ขาดพยานหลักฐานหรือมีพยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหา
เปนผูกระทําความผิด คํารับสารภาพในคดีน้ันก็จะเปนพยานหลักฐานที่มีความสําคัญอยางมาก

เพื่อใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่
ของรัฐจึงตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคดีอาญาใหประชาชนทราบ ซึ่งการเปดเผยดังกลาวสอดคลอง
กับสิทธิที่จะรับรูของสาธารณชน (Right to know) แมขอมูลบางอยางจะเปนการกระทบตอสิทธิ
สวนบุคคลหรือชื่อเสียงของผูถูกกลาวหา แตก็มีความจําเปนที่ตองแจงใหประชาชนทราบวามีการ
กระทําผิดอันมีลักษณะที่นาจะเปนอันตรายเพื่อประชาชนจะไดระมัดระวัง ซึ่งเปนประโยชน
สาธารณะ (Public interest) หรือเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือหาตัวผูกระทํา
ความผิด ซึ่งกรณีเหลาน้ีถือ เปนกรณีที่ประโยชนสาธารณะในการรับรูขาวของคดีอาญาของ
ประชาชนตองมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา แตเมื่อไรก็ตามจากการกระทําที่
ผูถูกกลาวหากระทําน้ันไดรับการเปดเผยขอมูลที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณชนที่จะรับรูอีกตอไป
เจาหนาที่ของรัฐยอมไมมีอํานาจที่จะกระทําได เพราะสวนที่เกินความจําเปนน้ันกระทบตอสิทธิ
สวนบุคคลของผูถูกกลาวหา

ดังน้ันจึงเปนการที่เจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารในคดีอาญาไดสงผลกระทบ
ตอสิทธิสวนบุคคลที่เกี่ยวของในคดี ทั้งในสิทธิที่ไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมี
คําพิพากษาของศาลและสิทธิที่จะกลับคืนสูสังคมโดยปกติสุขของผูถูกกลาวหา รวมทั้งสิทธิใน
เกียรติยศ ชื่อเสียง และความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวของ

เมื่อการเปดเผยขอมูลในคดีอาญาของเจาพนักงานมีประโยชนที่ขัดแยงกันระหวางสิทธิ
ในการรับรูของสาธารณชนกับสิทธิของบุคคลที่ไดรับผลกระทบที่ควรไดรับความคุมครอง การให
ขาวของเจาหนาที่ตอสาธารณชนจึงตองหาจุดสมดุลระหวางทั้งสองสิทธิ ผูเขียนจึงมีความเห็นวา
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใหขาวในการดําเนินคดีอาญา เจาหนาที่ของรัฐจึงควรใหขาว
เฉพาะที่เปนประโยชนแกสาธารณชนเทาน้ัน ซึ่งเปนเร่ืองที่สาธารณชนจําเปนที่จะตองรับทราบ
เชน การปองกันอาชญากรรมอันตรายที่เกิดขึ้น หรือกรณีที่ผูตองหาหลบหนีจากการควบคุมของ
เจาหนาที่เหลาน้ีเทาน้ัน แตถาเปนการใหขาวในลักษณะใหรายละเอียดในเชิงเจาะลึกถึงขอมูล
สวนตัวซึ่งเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะของตัวบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ
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สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางาน เลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัว
ผูน้ัน เชน ลายพิมพน้ิวมือ แผนบันทึกเสียงของคน หรือรูปถาย ของผูถูกกลาวหาเจาพนักงานไมควร
เปดเผยขอมูลของผูถูกกลาวหา

4.4 การเปดเผยขอมูลขาวสารในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลอันมีลักษณะท่ีมีผลกระทบตอ
ภารกิจในกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีลักษณะและวัตถุประสงคที่ตางจากกระบวนการ
ยุติธรรมอ่ืน เน่ืองจากมีการใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนผูถูกกลาวหาเปนอยางมาก ซึ่งวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีดวยกัน
2 ประการ กลาวคือ การหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ (Crime Prevention) และการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูถูกกลาวหาในคดี (Due Process) เพื่อมิใหสิทธิของบุคคลถูกลวง
ละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เปาหมายของการดําเนินคดีอาญาคือการคนหาความจริง แต
จากการกระทําของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนการกระทําทุกวิถีทางเพื่อให
ไดมาซึ่งความจริง ในชั้นพนักงานสอบสวน ไดมีการซอมผูตองหาโดยการนําไฟฟามาจ้ีตัวเพื่อให
รับสารภาพ ซึ่งมีขาวปรากฏออกมาทางหนาหนังสือพิมพอยูบอยๆ ซึ่งเปนการกระทําที่ไมคํานึงถึง
ความเปนมนุษย เกียรติภูมิของมนุษยชาติ ซึ่งเปนหลักที่ไมถูกตองดวยหลักนิติรัฐ เพราะรัฐตองมี
หนาที่อํานวยความยุติธรรม

จากการกระทําของพนักงานสอบสวนที่มีหนาที่ตองหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
โดยการกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซึ่งความจริง โดยไมคํานึงถึงความถูกตองความเปนธรรม จาก
แนวทางปฏิบัติที่เห็นเปนประจําจากการใหขอมูลขาวสารในคดีอาญา แถลงขาวตอสื่อมว ลชนถึง
การกระทําความผิดของผูถูกกลาวหา การนําตัวผูถูกกลาวหาใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนโดยใหรับ
สารภาพในความผิดที่กระทํา ทั้งที่ยังไมมีการพิจารณาและพิพากษาจากศาลวาบุคคลน้ันเปน
ผูกระทําความผิด เหลาน้ีผูเขียนมีความเห็นวาจากการกระทําของพนักงานสอบสวนดังกลาวเปนการ
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ไมชอบดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ในบางคร้ังวิธีปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน ก็มีแนวโนมที่ขึ้นอยูกับกระแสของ
สังคม หมายความวาถาประชาชนใหความสนใจในคดีใดคดีหน่ึงเปนพิเศษ พนักงานสอบสวนก็จะ
มุงเนนในการปฏิบัติหนาที่เปนพิเศษ เพื่อใหไดมาซึ่งผูกระทําความผิด โดยมุงประสงคคือ การ
ประโคมขาวใหสาธารณชนทั่วไปไดรูถึงการถูกจับตัวผูกระทําความผิด และแสดงออกซึ่งผลงานใน
การดําเนินคดีของตน ในบางคร้ังบุคคลที่ถูกจับตัวมาไดก็ไมใชบุคคลซึ่งไดกระทําความผิดที่แทจริง
อยางเชนกรณีที่เรียกวา ตํารวจจับผิดตัวมาดําเนินคดี เชน กรณีของนางสาวโซ เหลียว อิง แจงความ
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วา ถูกนายทองใบ อํามะเหียะ คนขับสามลอเคร่ืองขมขืน หลังจากที่พนักงานตํารวจจับนายทองใบ
มาไดแลว ก็มีการประโคมขาวถึงการจับตัวผูกระทําผิดโดยไมไดมีการสอบสวนนายทองใบเลย
และไดดําเนินคดีกับนายทองใบ ซึ่งในเวลาตอมาเมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจน
มีความชัดเจนจนเชื่อวานาวสาวโซ เหลียว อิง ไดจงใจที่จะแจงความเท็จ และนายทองใบ มิไดเปน
ผูกระทําความผิด10 ดังกรณีเชนน้ีวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนกับภารกิจของกระบวนการ
ยุติธรรมมิไดมีความสอดคลองกัน ความเสียหาย และผลกระทบที่นายทองใบและครอบครัวไดรับ
รัฐก็ไมสามารถที่จะเยียวยาใหกลับกลายเปนผูบริสุทธิ์ เหมือนเดิมได หรือการกลับคืนสูสังคมอยาง
ปกติได เพราะสาธารณชนสวนใหญไดลงโทษวานายทองใบ เปนผูกระทําความผิดจริงไปเสียแลว

ดังน้ันกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนคาดหวังที่จะไดรับความคุมครอง และมั่นใจใน
กระบวนการยุติธรรมของรัฐกับเจาหนาที่ก็เปนการยาก หรือจะเปนเร่ืองที่จะพูดไดวากระบวนการ
ยุติธรรมที่ไมมีความยุติธรรม เปนทั้งการละเมิดสิทธิกระทบตอศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความ
สูญเสีย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลผูถูกกลาวหาน้ัน และทําใหขาดความศรัทธาจากประชาชน

ดังน้ันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของ
สาธารณชนได ตองเปนเร่ืองที่มีความชัดเจน ยุติธรรม มีความเปนกลาง และมีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ชัดเจนหามเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารในลักษณะเปนการประจานในระหวาง
ดําเนินคดีและกระทําเกินขอบเขตอํานาจอันเปนการละเมิดตอสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย และมีบทลงโทษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติฝาฝนตอหนาที่น้ัน

จากการศึกษาจึงเห็นไดวา ในประเทศไทย ผูเขียนเห็นวายังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ชัดเจนถึงการกําหนดขอบเขตของการเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินคดีอาญาในชั้นพนักงาน
สอบสวน และชั้นพนักงานอัยการ คงมีแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่หามมิใหปฏิบัติตอผูถูก
กลาวหาเสมือนเปนผูกระทําความผิด และคงมีแตระเบียบปฏิบัติที่กําหนดขึ้นของแตละหนวย
ราชการกําหนดวาใหเปนดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐเทาน้ัน ดังน้ันในการปฏิบัติภารกิจของเจา
พนักงานของรัฐ จึงขึ้นอยูกับดุลพินิจหรืออํานาจที่ไมมีขอบเขตของพนักงานดังกลาว ผูเขียนไมเห็น
ดวยกับวิธีปฎิบัติงานของพนักงานสอบสวนในปจจุบันน้ีจากการนําตัวผูถูกกลาวออกแถลงขาวโดย
มีสื่อมวลชนเปนผูสัมภาษณและนําเสนอตอสาธารณชนเพื่อยืนยันถึงการกระทําผิดของตนเองกรณี
ดังกลาวน้ีประชาชนที่ไดติดตามและรับรูในขอมูลขาวสารน้ันก็อาจเชื่อในสิ่งที่สื่อมวลชนนําเสนอ
ทั้งที่ยังไมไดมีการพิจารณาและพิพากษาจากศาล จึงถือวาเปนการประจาน และการประโดมขาว
ดังกลาวไดกอใหเกิดอคติของมหาชน และกระทบตอความเปนอิสระของศาล ทั้งยังเปนการฝาฝน

10 หนุมซวย...หมวยโซ. สืบคนเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2553, จาก http://www.numtan.com/nineboarcl/view.

DPU



87

ตอสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะไดรับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรม ดังน้ันในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ในการดําเนินคดีอาญาของเจาพนักงานในปจจุบันหากในการปฏิบัติหนาที่หรือการใหขอมูล
ขาวสารในการดําเนินคดีเปนการกระทําที่เกินกรอบอํานาจของกฎหมาย ดังน้ันผูเขียนจึงมีความเห็น
วาในการใหขาวของเจาหนาที่จึงควรใหขาวเฉพาะที่เปนประโยชนตอสาธารณชน ซึ่งเปนสิทธิที่
ประชาชนควรจะไดรูเทาน้ัน เชน วิธีปองกันอาชญากรรม อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ชี้เบาะแสของ
คนรายใหเจาหนาที่ เพื่อตามจับตัว แตปจจุบันน้ีเจาหนาที่ผูใหขาวมักใหขาวในลักษณะชี้ให
ประชาชนไดเห็นถึงประสิทธิภาพในผลงานของตนโดยไมไดคํา นึงถึงสิทธิของผูถูกกลาวหา
เทาที่ควร จึงมีลักษณะเปนการประจานผูถูกกลาวหา แมมีระเบียบปฎิบัติของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติประกาศหามไวก็ยังปรากฎวามีการปฎิบัติที่ฝาฝนอยูและการกระทําน้ันไดทําใหเกิดความ
เสียหายขึ้น ในการดําเนินคดีอาญาในชั้นเจาพนักงานของรัฐในเร่ืองการเปดเผยขอมูลขาวสารใน
ปจจุบันก็ยังปรากฏใหเห็นตอเน่ืองและเปนประจําทางสถานีโทรทัศน หรือจากหนาหนังสือพิมพ
จากการกระทําดังกลาวจึงถือวาเปนการกระทําที่ขัดกับภารกิจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาน้ี

DPU

http://www.numtan.com/nineboarcl/view


บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของการสอบสวน เปนการ

สอบสวนเพื่อคนหาและตรวจสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดอาญาจากผูตองหา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการรวบรวมพยานหลักฐานใชประกอบในสํานวนการสอบสวน ดังน้ันการ
ดําเนินคดีอาญาตามขั้นตอนของการสอบสวนของพนักงานสอบสวนจึงตองมีประสิทธิภาพและให
ความเปนธรรมตอผูตองหาดวย

การพิจารณาพิพากษาชั้นศาลน้ันเพื่อใหเกิดความยุติธรรม ศาลหรือตุลาการตองมีความ
เปนอิสระอยางแทจริง การพิจารณาคดีของศาลมีหลักวาจะตองกระทําโดยเปดเผยเพื่อใหสาธารณชน
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของศาล และเปนหลักประกันความยุติธรรมใหแกจําเลยในคดี

มนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย และการที่มนุษยมีศักด์ิศรีจึงทําใหมนุษย
ไดรับการยอมรับวามีสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง ผูถูกกลาวหาในฐานะ
ที่เปนมนุษยคนหน่ึงจึงเปนผูทรงไวซึ่งศักด์ิศรี และมีสิทธิไดรับการคุมครองตามกฎหมาย มิให
บุคคลใดมาลบหลู หรือหยามเกียรติ ดวยลักษณะที่ทําใหไดรับความอับอายเหมือนถูกประจาน จน
ทําใหศักด์ิศรีความเปนมนุษยลดลงหรือที่จะเปนการสงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคล (Right to
Privacy)

เหตุผลและความจําเปนในการเปดเผยขอมูลขาวสารของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
ขอมูลคดีอาญาหมายถึง ขอเท็จจริง หรือเร่ืองราว เหตุการณตางๆ ที่ เกี่ยวของกับคดีอาญา การเปดเผย
ขอมูลก็เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกตนได ซึ่งสอดคลองกับ
สิทธิที่จะไดรับรูขอมูลขาวสาร (Right to know) ขอมูลขาวสารในคดีอาญาที่ประชาชนมีสิทธิที่จะ
รับรูได เชน คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เตือนภัยถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ชวยชี้เบาะแสถึง
ตัวผูกระทําความผิดเพื่อจับตัว คําใหการของผูตองหา ภาพหรือถอยคําของบุคคล พยานหลักฐาน
ตางๆ รวมทั้งขาวสารการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานในคดีอาญาน้ันๆ ดังน้ันการที่เจาพนักงานใน
กระบวนการยุติธรรมเปดเผยขอมูลคดีอาญาตอสาธารณชน ไมวาโดยตรงหรือโดยผานสื่อมวลชน โดย
ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนที่เกี่ยวของกับขอมูลคดีอาญา จึงเปนการกระทําที่ตอบสนองตอสิทธิที่จะ
รับรูของประชาชนและสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย แตผูเขียนเห็นวาการใหขอมูลขาวสาร
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ดังกลาวจะตองไมใชเปนการใหขอมูลขาวสารอันเปนขอมูลสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา ซึ่งเปน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม ประวัติการทํางาน เลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวผูน้ัน เชน ลาย
พิมพน้ิวมือ แผนบันทึกเสียงของคนหรือรูปภาพ ปจจุบันที่ปรากฎใหเห็นจากการใหขาวของเจา
พนักงานสอบสวนมักเปนเร่ืองของการใหขาวในลักษณะนําผูถูกกลาวหาใหสัมภาษณโดยการ
ถายทอดทางสถานีโทรทัศนโดยใหเห็นหนาตาที่เดนชัด สัมภาษณถึงการศึกษา ประวัติการทํางาน
สถานที่อยู และใหยืนยันในคํารับสารภาพ ผูเขียนเห็นวาการปฏิบัติเชนน้ีเปนการไมสมควรอยางยิ่ง
เพราะกฎหมายไมไดใหอํานาจไวและเปนการละเมิดสิทธิผูถูกกลาวหา

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ของ
รัฐจึงตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคดีอาญาใหประชาชนทราบแมขอมูลบางอยางอาจสงผลกระทบตอ
สิทธิสวนบุคคลหรือชื่อเสียงของผูถูกกลาวหา แตเจาหนาที่ของรัฐก็มีความจําเปนที่ตองแจงให
ประชาชนไดทราบถึงการกระทําความผิดอันมีลักษณะที่นาจะเปนอันตราย เพื่อใหประชาชนได
ระมัดระวังอันเปนประโยชนตอสาธารณะ (Public Interest) หรือเพื่อประโยชนในการรวบรวม
พยานหลักฐาน หรือหาตัวผูกระทําความผิด ซึ่งกรณีเหลาน้ีถือเปนกรณีที่เปนประโยชนสาธารณะใน
การรับรูขาว คดีอาญาของประชาชนที่ตองมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา แตเมื่อไร
ก็ตาม การกระทําความผิดของผูถูกกลาวหาไดเปดเผยขอมูลที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณชนที่จะ
รับรูอีกตอไป เจาหนาที่ของรัฐก็ไมมีอํานาจที่จะกระทําได

การที่เจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารในคดีอาญา ในลักษณะที่เปนการยืนยันการ
กระทําความผิด แถลงขาวการจับกุมตัว ทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพใหสัมภาษณ
ตอผูสื่อขาวถึงการกระทําความผิดของผูถูกกกลาวหา ในลักษณะเปนการประจานผู ถูกกลาวหา ซึ่ง
การเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวไดสงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลที่เกี่ยวของในคดี ทั้งในสิทธิที่
จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาล และสิทธิที่จะกลับคืนสู
สังคมโดยปกติสุขของผูถูกกลาวหา รวมทั้งสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง และความปลอดภัยของบุคคล
ที่เกี่ยวของ ถือเปนการไมสมควร

เมื่อการเปดเผยขอมูลในคดีอาญาของเจาพนักงาน มีประโยชนที่ขัดแยงกันระหวางสิทธิ
ในการรับรูขอมูลของสาธารณกับสิทธิสวนบุคคลที่ไดรับผลกระทบที่ควรไดรับความคุมครอง การ
ใหขาวของเจาหนาที่ตอสาธารณชนจึงตองหาจุดสมดุลระหวางทั้งสองสิทธิ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
เจาหนาที่ของรัฐจึงควรใหขาวเฉพาะที่ เปนประโยชนแกสาธารณชนเทาน้ัน ซึ่งเปนเร่ืองที่สาธารณชน
มีความจําเปนที่จะตองรับทราบ เชน วิธีการปองกันอาชญากรรม อันตรายที่อาจเกิดขึ้น หรือกรณีที่
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ผูตองหาหลบหนีจากการควบคุมของเจาหนาที่ เทาน้ัน สวนสิทธิสวนบุคคลที่เปนรายละเอียดเชิง
เจาะลึกของผูถูกกลาวหาไมสมควรที่จะใหขาวหรือเสนอขาว

การพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นศาล มีหลักวาจะตองกระทําโดยเปดเผยเพื่อใหสาธารณชน
ไดควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของศาล หนาที่ของผูพิพากษาคือ การประสาทความยุติธรรมแกผูมีอรรถคดี
ซึ่งจะตองปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ถูกตองตามกฎหมายและนิติประเพณี ทั้งจักตอง
แสดงใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชนดวยวาตนปฏิบั ติเชนน้ีอยางเครงครัด ครบถวน ผูพิพากษา
จักตองยึดมั่นในความเปนอิสระของตน

ในประเทศไทย การอนุญาตใหถายทอดการพิจารณาคดีของศาลยังถือเปนดุลพินิจของ
ศาลที่จะอนุญาตได การอนุญาตใหมีการถายทอดคดีตางๆ ศาลตองคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปน
มนุษยของผูตองหาหรือจําเลย การถายทอดตางๆ จึงทําใหศาลกลายเปนเวทีการแสดงไป อันสงผล
กระทบถึงสิทธิสวนบุคคลของผูที่เกี่ยวของในคดี ซึ่งแทนที่จะเปน “การควบคุมโดยสาธารณชน” ก็
จะกลายเปน “การครอบงําโดยสาธารณชน” ไป

ดังน้ันการเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวนและชั้น
ศาล เปนการสงผลกระทบตอภารกิจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนอยางมาก

วัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีอยู 2 ประการคือ การหาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษ (Crime Prevention) และการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล หรือผูถูกกลาวหา
ในคดี (Due Process)เพื่อมิใหสิทธิของบุคคลถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เปาหมาย
ของการดําเนินคดีอาญาคือ การคนหาความจริง แตจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเปนการกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซึ่งความจริง

ในการใหขาวของเจาหนาที่ของรัฐอาจสงผลกระทบตอภารกิจในกระบวนการยุติธรรม
ที่อาจทําใหประชาชนขาดความศรัทธา เชื่อมั่นตอกระบวนการ ทั้งน้ีจากการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนไดรับทราบในระหวางดําเนินคดีไปแลว ประชาชนอาจเชื่อวาผูถูกกลาวหาน้ันเปน
ผูกระทําความผิดในเร่ืองน้ันอยางแนนอน แตเมื่อปรากฏวาพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟอง หรือศาล
มีคําพิพากษายกฟองคดีน้ัน ประชาชนโดยทั่วไปที่เคยติดตามและทราบในการรายงานขาวที่เจา
พนักงานเคยใหขาวไวยืนยันในความผิดของผูถูกกลาวหา หรือเคยพบเห็นภาพในการทําแผน
ประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ ก็อาจมีการวิพากษวิจารณ และไมมั่นใจในกระบวนการ
ยุติธรรมได ซึ่งสงผลกระทบตอความศรัทธาของประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรมของรัฐตอ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในปจจุบันวิธีการปฏิบัติในชั้นพนักงานสอบสวนในการเปดเผยขอมูลขาวสารในการ
ดําเนินคดีอาญาโดยการนําตัวผูถูกกลาวหาใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนเพื่อยืนยันคํารับสารภาพใน
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การกระทําความผิดน้ันผูเขียนเห็นวา เปนการกระทําที่พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจกระทําได จาก
วิธีปฎิบัติของพนักงานสอบสวนดังกลาวเปนการกระทําเพื่อมุงหาพยานหลักฐานจากตัวผูถูก
กลาวหาโดยกระทําทุกอยางเพื่อใหผูถูกกลาวหารับสารภาพเพื่อยืนยันวาตนเปนผูกระทําความผิด
จริง ผูเขียนเห็นวาจากการปฎิบัติของพนักงานสอบสวนดังกลาวเปนการกระทําที่เกินกรอบอํานาจ
กระทําโดยคิดวาตนมีอํานาจในการที่จะปฎิบัติตอผูถูกกลาวหาได อันเปนการประจานผูถูกกลาวหา
จึงขัดกับหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใหความคุมครองสิทธิ
ผูถูกกลาวหาในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปน
ผูกระทําความผิด จากการปฎิบัติงานของเจาพนักงานจึงกลายเปนการสรางผลงานใหตนเองมากกวา
การคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหา

ความจําเปนในการเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินคดีขอบเขตในการเปดเผยขอมูล
ในการดําเนินคดีอาญาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับไวโดยชัดเจน วาในการปฏิบัติหนาที่ควร
มีขอบเขตในการใหขาวแกประชาชนไดมากนอยแคไหนเพื่อความเหมาะสมและเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณชนที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารในคดีอาญา มีเพียงระเบียบปฏิบัติภายใน
ของหนวยงานราชการที่กําหนดแนวทางในการใหขาวของเจาพนักงานไว ไดแก ระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุดวาดวยการใหขาวและบริการขาวสาร พ.ศ. 2537 และระเบียบคําสั่งของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซึ่งแมจะมีแนวทางกําหนดไวเปนหลักปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานแลว ยกตัวอยาง
เชน การแถลงขาวโดยหามปดปายชื่อไวดานหนาของผูตองหาขณะนําออกแถลงขาวตอสื่อมวลชน
ซึ่งประมวลระเบียบตํารวจไมเกี่ยวกับคดีกําหนดหามไวชัดเจน การแถลงขาวการจับกุมผูตองหาโดย
ใชถอยคําที่มีลักษณะเปนการประจานผูตองหา หรือการติดตอสื่อมวลชนไปทําขาวแผนการประทุษ
กรรมประกอบคํารับสารภาพ ซึ่งมีคําสั่งหามมิใหกระทําแตเจาหนาที่ ตํารวจก็ยังฝาฝน กระทําไป
ทั้งๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือเวียนกําชับใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบที่วางไวโดยเครงครัด ผูเขียนมีความเห็นวาแมเจาหนาที่ตํารวจฝาฝนระเบียบดังกลาว ก็แคมี
ความผิดทางวินัยเทาน้ันไมมีบทลงโทษที่เปนบทกฎหมายที่จะใหเกรงกลัวกันเหมือนอยางประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ซึ่งแมเพียงแตโฆษณาคํารับสารภาพนอกศาลก็มีความผิด
ฐานละเมิดอํานาจศาลแลว ลักษณะการใหขาวของเจาพนักงานของประเทศไทยจึงมุงเนนการ
ปราบปรามอาชญากรรม สรางผลงานใหตนเองมากกวาการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา จึงเห็น
ไดวาการใหขาวตอสื่อมวลชนขององคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐในหลายคร้ังเปน
ความตองการจะแสดงใหประชาชนเห็นถึงประสิทธิภาพของการทําหนาที่ของตน และยังมีประเด็น
ที่แฝงเรนอยูดวย กรณีจึงเปนการแสวงหาประโยชนจากผูที่ถูกกลาวหาเพื่อชื่อเสียงของเจาหนาที่
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หรือของหนวยงานหรือของทั้งเจาหนาที่และหนวยงานซึ่งเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
และศีลธรรม ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาที่ควรไดรับการแกไข

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห เหตุผล และความจําเปนรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปดเผยขอมูลขาวสารในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล ซึ่งจะเห็นวา ยังไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมการใหขาวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยชัดเจน มีเพียงระเบียบ
ปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติเทาน้ัน ดังน้ันการเปดเผยขอมูลในการใหขาวของพนักงาน
สอบสวนจึงเปนเร่ืองการใชดุลพินิจ และเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชนสาธารณะในการ
รับรูขาวคดีอาญาเพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและตรวจสอบการทํางานของรัฐกับสิทธิ
สวนบุคคลของผูถูกกลาวหา ดังน้ันในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ควรมีขอบเขตดังขอเสนอแนะดังน้ี คือ

1) ในการเปดเผยขอมูลขาวสารของผูถูกกลาวหาในชั้นสอบสวนในคดีอาญา ไมควร
นําผูถูกกลาวหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยไมควรปดปายชื่อไวที่ดานหนาผูถูกกลาวหา ไมควร
ใหสัมภาษณโดยกลาวถอยคําอันเปนการยืนยันวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิด ไมควรนําตัวผูถูก
กลาวหาออกแถลงขาวโดยใหสื่อมวลชนเปนผูสัมภาษณและใหยืนยันคํารับสารภาพในการกระทํา
ความผิดของตน

หากเปนคดีอาชญากรรมที่มีความจําเปนเพื่อเปนประโยชนสาธารณะในการแจงขาว
ในคดีอาญาใหประชาชนตองเปนเร่ืองที่ไมกระทบถึงผลของคดี ไดทราบถึงพฤติการณของผูกระทํา
ความผิด ควรแจงในลักษณะการเตือนภัยใหประชาชนทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เตือนให
ประชาชนระมัดระวังปองกันตนเองจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือมีคนรายที่กําลังตามจับตัว
อาจทําไดโดยแถลงขาวสรุปชื่อ นามสกุล ลักษณะการกระทําผิด แจงใหประชาชนผูพบเห็นแจง
เบาะแสใหกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อตามจับตัว รวมทั้งแจงใหผูเสียหายติดตอขอดูตัวที่สถานีตํารวจ
กรณีเห็นวาการนําตัวผูถูกกลาวหาออกแถลงขาวโดยใหสื่อมวลชนถายภาพและโฆษณาลงหนาหน่ึง
ของหนังสือพิมพ หรือถายทอดทางสถานีโทรทัศน จึงเปนการไมสมควรอยางยิ่ง หากเปนคดี
ความผิดที่เปนความผิดตอสวนตัว เชน ความผิดฐานขมขืน ฐานหมิ่นประมาทแมจะเปนความจริง ก็
ทําใหบุคคลที่เกี่ยวกับคดีไดรับความเสียหาย อับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง กรณีเชนน้ีพนักงาน
สอบสวนก็ไมควรเปดเผยขอมูลในการใหขาว

2) ในการทําแผนประทุษกรรม ประกอบคํารับสารภาพโดยใหผูถูกกลาวหาแสดง
ทาทางขณะกระทําความผิดประกอบคํารับสารภาพยังสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเปนหลักฐานวาผูถูก
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กลาวหาไดรับสารภาพโดยสมัครใจ โดยใหสื่อมวลชนเปนผูถายทําและโฆษณาการกระทําน้ัน
ผูเขียนมีความเห็นวาพนักงานสอบสวนไมมีความจําเปนที่พนักงานสอบสวนตองไปทําแผนประทุษ
กรรมเพราะไมเปนการเพิ่มนํ้าหนักพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาพิพากษาของศาล ถือวาเปนเร่ือง
นอกสํานวนไมสามารถนํามาประกอบการพิจารณาได ศาลจะลงโทษจําเลยไดโจทกตองนําสืบโดย
ปราศจากขอสงสัย อีกทั้งในการเปดเผยคํารับสารภาพของผูตองหาไมเปนประโยชนตอรูปคดีและ
ไมเปนประโยชนตอสาธรณชนดวย หรือเรียกไดวาในการจัดทําแผนประทุษกรรมดังกลาวเปนการ
โฆษณาในผลงานของเจาพนักงาน หรือเปนการประโคมขาวเพื่อใหประชาชนเห็นประสิทธิภาพใน
การทํางาน ในการทําแผนประทุษกรรมในแตละคร้ังผูถูกกลาวหามักจะไมไดรับความคุมครองและ
ความปลอดภัยจากเจาหนาที่ตํารวจ เชน ถาเปนคดีขมขืน กระทําชําเราผูเสียหายที่เปนเด็กมักถูก
ประชาชนผูสนใจและญาติของผูเสียหายรุมทํารายเสมอ ผูติดตามขาวและผูพบเห็นเมื่อพบเห็นและ
ทราบถึงคํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาก็มักจะตัดสินแลววาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด แม
จะยังไมมีคําพิพากษาของศาลก็ตาม

ดังน้ันหากพนักงานสอบสวนตองการที่จะรวบรวมขอเท็จจริง หรือเร่ืองราว
เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับคดีอาญาเพื่อรวมไวในสํานวนการสอบสวนในการที่ใหผูตองหา
แสดงทาทางขณะกระทําความผิดประกอบคํารับสารภาพเพื่อเปนหลักฐานวาผูตองหาไดใหการรับ
สารภาพโดยสมัครใจก็ควรกระทําในหองสอบสวนและใชวีดีโอเทปบันทึกคําใหการของผูตองหา
น้ัน และควรแกไขเพิ่มเติมอํานาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา 132 บัญญัติวา เพื่อประโยชนแหงการรวบรวม
หลักฐานใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดังตอไปน้ี (1)..... (2)..... (3)..... (4).... และควรมีบั ญญัติ
เพิ่มเติมไวในวรรคทายวา “ การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายของพนักงานสอบสวนจะตองไม
เปนอันตรายอันจะกอใหเกิดความเสียหาย และไมเปนการประจานอันสงผลกระทบตอสิทธิของผู
ถูกกลาวหาที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์”

3) ระเบียบวาดวยการใหขาวของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2537
ในเร่ืองการใหขาวและบริการขาวสารเกี่ยวกับคดีผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุด

ที่จะไมใหการใหขาวน้ันกระทบกระเทือนผลของคดี และในแตละกรณีผูใหขาวตองพิจารณาดวย
ประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีของประชาชนมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวน
บุคคลของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาว

ดังน้ันในการใหขาวของพนักงานสอบสวนที่ผานมาเปนการใหขาวที่มีลักษณะเปน
การประจานผูถูกกลาวหาใหเขาไดรับความอับอายถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม ละเมิดศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย เปนการใหขาวโดยลักษณะมุงเนนถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูถูกกลาวหาที่ไมเปน
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ประโยชนตอสาธารณชน อันไมสอดคลองกับระเบียบวาดวยการใหขาวของสํานักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ. 2537 ซึ่งผูเขียนมีความเห็นสอดคลองกับระเบียบดังกลาว ดังน้ันการใหขาวจึงควรที่จะใหขาว
ในลักษณะที่เปนประโยชนตอสาธารณชน ขณะเดียวกันตองไมกระทบตอสิทธิของผูถูกกลาวหา
การใหขาวในคดีอาญาในปจจุบันจึงไมควรมีการถายทอดคํายืนยันรับสารภาพในการกระทําผิด
ของผูถูกกลาวหาควรกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนวาการใหขาวที่เปนประโยชนตอสาธารณะตอง
ไมไปกระทบสิทธิความเปนสวนตัวของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวของในคดี ควรมีระบุให
ชัดเจนวา การแพรภาพทางโทรทัศน หรือการโฆษณาทางสื่อสารมวลชนในแขนงตางๆ ที่เปนการ
ละเมิดในสิทธิผูถูกกลาวหาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไมเปนประโยชน
ตอสาธารณชนเปนสิ่งตองหาม

4) การพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นศาล
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลมีหลักวาจะตองกระทําโดยเปดเผยเพื่อให

สาธารณชนไดควบคุมการปฎิบัติหนาที่ของศาล และเปนหลักประกันความยุติธรรมใหแกจําเลยใน
คดีแตแคไหนจึงจะถือวาเปนการกระทําโดยเปดเผย ยังไมมีหลักกฎหมายของไทยบัญญัติไวชัดเจน
ดังน้ันในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่สําคัญจึงไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก
จนทําใหผูสนใจไมอาจเขาฟงการพิจารณาพิพากษาในหองพิจารณาทั้งหมดได ศาลจึงใชดุลพินิจ
อนุญาตใหมีการถายทอดการพิจารณาทางโทรทัศน หรือโทรทัศนวงจรปดได การกระทําเชนน้ียอม
ทําใหศาลกลายเปนเวทีการแสดง หรือการจัดฉาก ดังน้ันการเผยแพรทางโทรทัศน หรือโทรทัศน
วงจรปดยอมจะไมเปนธรรมแกจําเลย และจะทําใหประชาชนรูจักหนาตาของจําเลยมากขึ้น ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอการกลับเขาสูสังคมของจําเลย และสงผลกระทบตอความเปนอิสระของศาลได

ดังน้ัน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา 172 วรรคหน่ึงบัญญัติ
วา การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน
วรรคสอง.......ดังน้ันผูเขียนจึงมีความเห็นวา ควรจะมีกฎหมายที่กําหนดไวใหชัดเจนและนาจะ
แกไขเพิ่มเติมในวรรคที่สาม บัญญัติใหชัดเจนตอไปวา “การบันทึกเสียงและภาพทางโทรทัศนก็ดี
การบันทึกเสียงของวิทยุกระจายเสียงก็ดี รวมทั้งการบันทึกเสียงและภาพยนตรอันไดกระทําเพื่อ
เสนอตอสาธารณชน หรือเพื่อเปดเผยเน้ือหาน้ันเปนสิ่งตองหาม” ดังเชนกฎหมายวาดวยธรรมนูญ
ศาล มาตรา 169 ของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
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ภาคผนวก ก.

ครุฑ
บันทึกขอความ

สวนราชการกรมตํารวจ       โทร. 252-1725
ที่ 0608.5/4545 วันที่ 19 พฤษภาคม 2531
เร่ือง กําชับการปฏิบัติและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการแถลงขาว หรือแพรภาพสื่อมวลชน
ผบช., ผบก. หนวยขึ้นตรงตอกรมทุกหนวย และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา

ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 วาดวยแถลงขาวหรือให
สัมภาษณหนังสือพิมพ และหนังสือ ตร. ที่ 6010.04/2787 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2530 เร่ืองคําแนะนํา
แนวทางปฏิบัติในการนําตัวผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชน ซึ่งกําหนดเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติไวแลวน้ัน แตปรากฏวายังมีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนจากแนวทางที่กําหนด เปนเหตุให ตร.
ถูกวิพากษวิจารณไปในทางเสื่อมเสีย

เพื่อใหการปฏิบัติในการแถลงขาวตอสื่อมวลชนเปนไปตามแนวนโยบายของ ตร. จึงให
ถือปฏิบัติ ดังน้ี

1. เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในทองที่ใด ใหสารวัตรหรือสารวัตรใหญ ผูเปนหัวหนาสถานี หรือ
ผูรักษาการแทนขึ้นไปเปนผูใหขาวแกสื่อมวลชนไดตามระเบียบการตํารวจไมเกี่ ยวกับคดีลักษณะที่
30 ขอ 1 (ค) โดยใหคํานึงถึงขอหามมิใหขาวดังตอไปน้ี

1.1 ขอความที่ทําใหเกิดการเสียหายแกทางราชการหรือรูปคดี
1.2 เร่ืองที่เกี่ยวกับคําสั่งใหปฏิบัติในหนาที่อันเปนระเบียบการภายใน และคําสั่ง

หรือระเบียบการใดๆ ที่ถือวาเปนความลับ
1.3 เร่ืองที่จะเกิดการเสียหายแกผูอ่ืนทางชื่อเสียง หรือผลประโยชน เชน คดีความ

ผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเร่ืองอ่ืนๆ ทํานองน้ี
1.4 คดีที่อยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนยังไมเสร็จ เชน แนวการสืบสวน

การจับกุม ตรวจคน และการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนตน
1.5 เหตุการณหรือเร่ืองราวซึ่งถาหากเปดเผยตอประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคลอ่ืน

จะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําขึ้นอีก เชน แผนประทุษกรรมตางๆ ของคนราย หรือวิธีการที่
แสดงถึงการฉอโกงการกระทําอัตวินิบาตกรรมและวิธีการอันชั่วรายอ่ืนๆ
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1.6 ขอความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งอาจจะทําให
บุคคลอ่ืนรูจักตัว ชื่อตัว ชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนรูปถายหรือการถายรูปเด็กหรือเยาวชนซึ่งตอง
หาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดหรือขอความแสดงถึงสถานที่อยู หรือโรงเรียนของ
เด็กหรือเยาวชนน้ัน

2. ไมควรนําผูตองหามาแถลงขาว หรือแพรภาพตอสื่อมวลชน โดยเฉพาะผูตองหาที่
ใหการปฏิเสธ เวนแตกรณีผูตองหาใหการปฏิเสธแตคดีพยานหลักฐานของกลางนาเชื่อวาผูตองหา
กระทําผิดจริง เชน คดียาเสพติด สวนกรณีผูตองหาใหการรับสารภาพ อาจจะนํามาแถลงขาวไ ด
หากเกิดประโยชนตอสาธารณชน หรือตอทางราชการ

3. หามทําปายชื่อแขวนคอผูตองหา แลวนําออกมาแถลงขาวหรือแพรภาพตอสื่อ
มวลชนนอกจากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน หรือกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร เพื่อถายรูปเก็บรวบรวมในภาพสมุดแฟมประวัติคนรายเทาน้ัน

4. ในการแถลงขาวเมื่อจับกุมผูตองหาไดน้ัน ผูแถลงขาวพึงระมัดระวังการใชถอยคํา
กิริยาทาทาง ซึ่งจะเปนการละเมิดสิทธิ หรือเปนการประจาน ดูหมิ่นเหยียดหยามผูตองหา ควรใช
ถอยคําที่กลาวเปนกลางๆ เชน “ผูตองหาที่ถูกจับกุมมาน้ี ถูกกลาวหาวากระทําความผิด แตจะมี
ความผิดจริงหรือไมน้ัน เปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม”

5. ในการนําตัวผูตองหาไปชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพน้ัน ไมควรจัดให
สื่อมวลชนไปทําขาวหากสื่อมวลชนทราบ และติดตามไปเองพนักงานสอบสวนเจาของคดีตองจัด
สถานที่ใหสื่อมวลชนอยู เพื่อไมใหกีดขวางการทํางานของพนักงานสอบสวน และใหพึงระมัดระวัง
การใชถอยคํากิริยาทาทาง ซึ่งมองภาพใหเห็นวาเปนการขมขูทารุณโหดราย หรือปฏิบัติเปนการไม
สมควรตอผูตองหา

6. พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใหสัมภาษณใดๆ ที่มีลักษณะเปนการตอบโต
ระหวางพนักงานสอบสวนกับผูตองหาโดยมีสื่อมวลชนเปนผูทําการสัมภาษณในลักษณะเปนคน
กลาง

จึงแจงมาเพื่อทราบและขอกําชับใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น กวดขันใหมีการปฏิบัติ
ตามคําสั่งน้ี โดยเครงครัด

พล.ต.อ. เภา  สารสิน
(เภา  สารสิน)

อ.ตร.
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ครุฑ
บันทึกขอความ

สวนราชการกองคดีกรมตํารวจ       โทร. 2511089
ที่ 0503.6/16442 วันที่ 11 ธันวาคม 2539
เร่ือง  กําชับและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการชี้ตัวผูตองหา การนําตัวผูตองหาชี้ที่ เกิดเหตุ

ประกอบคํารับสารภาพ และการแถลงขาวตอสื่อมวลชน

รอง อ.ตร.ผูชวยภาค อ.ตร.ภาค 1-9, ผบช.ภาค 1-9, ผบช.น.,ผบช.ก.,ผบช.ปส.,ผบช.สตม., ผบช.
สกพ.,จตร.,ผบก.วช. และ ผบก.คด.

ในปจจุบันปรากฏวามีขาราชการตํารวจตลอดจนผูชํานาญการตรวจพิสูจนในเร่ืองตางๆ
ของกรมตํารวจ ไดออกแถลงขาวหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนในลักษณะเปดเผยรูปคดีหรือ
พยานหลักฐาน ซึ่งอาจเปนพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสาร รวมตลอดถึงผลการตรวจ
พิสูจนตางๆ เชน ผลการตรวจทางนิติเวช หรือผลการตรวจทางเคมี ผลการตรวจทางชีวะ ฯลฯ เปน
ตน นอกจากน้ียังมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการนําตัวผูตองหาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
การชี้ตัวผูตองหา ทําใหปรากฏภาพที่ไมเหมาะสมตามหนาหนังสือพิมพหรือทางโทรทัศนในแงมุม
ตางๆ อาทิเชน ผูที่เสียหายที่เปนเด็ก เยาวชน หรือสตรีในคดีเกี่ยวกับเพศ หรือภาพถายเด็กเขาชี้ตัว
ผูตองหา ฯลฯ โดยมิไดคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอรูปคดี เปนเหตุใหมี
เสียงวิพากษวิจารณการปฏิบัติเของเจาหนาที่ตํารวจวาเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม ทั้งที่กรมตํารวจ
ไดเคยมีหนังสือ ตร. ที่ 0601./3/7632 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2528 เร่ืองกําชับวิธีการชี้ตัวผูตองหา หนังสือ
ตร. ที่ 0610./2787 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2530 เร่ือง คําแนะนําแนวทางปฏิบัติในการนําตัวผูตองหามา
แถลงขาวตอสื่อมวลชน และหนังสือ ตร. ที่ 0608.5/4545 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2531 เร่ือง กําชับการ
ปฏิบัติและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการแถลงขาว หรือแพรภาพตอสื่อมวลชน ใหขา ราชการ
ตํารวจหนวยตางๆ ถือปฏิบัติโดยเครงครัดไวแลว

ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนและผูที่เกี่ยวของเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งของกรมตํารวจดังกลาวโดยเครงครัด จึงขอกําชับใหพนักงานสอบสวน
ทุกหนวยถือปฏิบัติดังน้ี

1. การแถลงขาวหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน
1.1 หามใชวิธีการหรือแสดงขอความในการแถลงขาวหรือแพรภาพที่อาจทําใหเกิด

ความเสียหายแกพยาน ผูเสียหาย ผูตองหา หรือรูปคดีโดยเด็ดขาด
1.2 ไมควรเปดเผยถึงเร่ืองเกี่ยวกับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ที่ถือเปนความลับ
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1.3 ใหระมัดระวังเร่ืองที่จะเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือผลประโยชนของผูอ่ืน
เชน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาทเปนตน

1.4 หามนําผลการสืบสวนสอบสวนหรือความเห็นมาแถลงขาวหรือใหข าวตอ
สื่อมวลชนไมวาดวยวิธีใดๆ เพราะจะทําใหเสียรูปคดีหรือทําใหพยานหลักฐานถูกเปดเผยออกไป

1.5 หามเปดเผยถึงแผนประทุษกรรมซึ่งอาจเปนแบบอยางในทางไมดี เชน วิธีการ
ฉอโกง การกระทําอัตวินิบาตกรรม หรือวิธีการอันชั่วรายอ่ืนๆ ที่พวกมิจฉาชีพหรือประชาชน อาจ
นําไปใชเปนแบบอยาง

1.6 หามเปดเผยถึงขอความ หรือรูปภาพ อันอาจทําใหบุคคลอ่ืนรูจักตัว รูจักชื่อที่อยู
ที่ทํางาน สถานศึกษา ของบุคคลที่เกี่ยวของกับคดี หรือพยาน เวนแตในสํานวนการสอบสวน

1.7 คดีที่ตองมีการชี้ตัวหรือชี้รูปผูตองหา หามนําตัวผูตองหาออกแถลงขาวหรือ
แพรภาพตอสื่อมวลชนกอนทําการชี้ตัวหรือชี้รูป ถาจะทําการแถลงขาวก็ไมจําเปนตองใหผูตองหา
อยูรวมในที่น้ันดวย

1.8 การแถลงขาวหามใชถอยคําหรือกิริยาทาทางที่เปนการละเมิดสิทธิหรือประจาน
ดูหมิ่นเหยียดหยามผูตองหาหรือผูอ่ืน

2. การนําตัวผูตองหาไปชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
2.1 ในการนําตัวผูตองหาไปชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ ใหปองกันมิ

ใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในที่นําชี้ และใหพึงระมัดระวังการใชถอยคําหรือกริยาทาทางที่เห็นวา
เปนการขมขู หรือการปฏิบัติที่ไมสมควรแกผูตองหา

2.2 ควรหลีกเลี่ยงการใหสัมภาษณใดๆ ในลักษณะเปนการตอบโตระหวาง
พนักงานสอบสวนกับผูตองหาหรือบุคคลใดๆ โดยมีสื่อมวลชนเปนผูสัมภาษณ เน่ืองจากอาจเปน
เหตุใหรูปคดีเสียหาย

3. การชี้ตัวผูตองหา
3.1 ใหพนักงานสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการชี้ ตัว พึง

ระลึกเสมอวา การชี้ตัวผูตองหาเปนการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุก
ฝายโดยปราศจากอคติและการบังคับ จึงหามจัดใหมีการชี้ตัวโดยผูชี้ตัวไมเต็มใจหรือไมสมัครใจ
โดยเด็ดขาด

3.2 ในกรณีผูชี้ตัวสมัครใจชี้ตัวผูตองหา หรือสมัครใจชี้ตัวโดยเผชิญหนากับ
ผูตองหาก็ใหดําเนินการไปตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 8 เวนแตผูชี้ตัวเกรง
กลัววาจะไมไดรับความปลอดภัยในขณะน้ันหรือภายหลัง หรือพนักงานสอบสวนพิจารณาแลวเห็น
วาจะเปนอันตรายตอผูชี้ตัว ก็ใหหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากันระหวางผูตองหากับผูชี้ตัว ทั้งน้ีให
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พนักงานสอบสวนพิจารณาใชวิธีการและสถานที่ที่เหมาะสมดวย เชน จัดสถานที่สําหรับชี้ตัวโดยมิ
ใหผูตองหามองเห็นผูชี้ตัวได ทั้งน้ีเพื่อความเปนธรรมแกผูตองหา พนักงานสอบสวนจะตองจัด
บุคคลที่เปนกลางเขาดูการชี้ตัว ลงชื่อไวในบันทึกดวย

3.3 การชี้ตัว ใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวาตามที่จัดการเพื่อใหชี้ตัวน้ันเปน
ที่พอใจของผูตองหาหรือไม หรือจะใหจัดการอยางไร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม เมื่อการชี้ตัวเสร็จ
สิ้น ใหพนักงานสอบสวนบันทึกรายละเอียดและผลการชี้ตัว โดยใหผูตองหา ผูชี้ตัว พนักงาน
สอบสวน และผูที่ไดรวมรูเห็นการชี้ตัว ลงชื่อไวในบันทึกดวย

3.4 การชี้ตัวผูตองหา ใหชี้ตัวในหองหรือสถานที่ที่เตรียมการไว
ดังน้ัน จึงขอกําชับพนักงานสอบสวน และผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของใหถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด โดยให จต. ติดตามตรวจสอบและกวดขันการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
หนวยตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่ง และหนังสือ ตร. ดังกลาวขางตน หากพบวามีการฝาฝนให
พิจารณาทัณฑอยางจริงจัง

พล.ต.อ. พจน  บุณยะจินดา
(พจน  บุณยะจินดา)

อ.ตร.
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ครุฑ

คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ 855/2548

เร่ือง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน
และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ดวย สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีนโยบายที่จะกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการใหขาว
การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การ
อนุญาตใหใชสถานที่ บุคลากร อุปกรณ หรือยานพาหนะในการถายทําภาพยนตร ละคร โฆษณา
หรือบันทึกภาพน่ิง ใหทุกหนวยงาน และขาราชการตํารวจมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน เพื่อให
ประชาชนไดรูผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดอยางถูกตองตรงกัน ธํารงไวซึ่ง
ภาพลักษณที่ดี สรางความเชื่อมั่นและเชื่อถือศรัทธาแกประชาชนในการใหความร วมมือกับ
ขาราชการตํารวจ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน จึงใหปฏิบัติดังน้ี

1. การใหขาว การแถลงขาว และใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
1.1 ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว และใหสัมภาษณ

1.1.1 ใหหัวหนาหนวยงานระดับสถานีตํารวจ แผนก งาน หรือผูได รับ
มอบหมายเฉพาะ และผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว หรือ
ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนง เฉพาะงานในหนาที่รับผิดชอบหรือที่ไดรับมอบหมายเทาน้ัน

1.1.2 ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงตํ่ากวาขาราชการตํารวจตามขอ 1.1.1
หากประสงคจะเปนผูใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนง ใหขออนุญาตตอ
ผูบังคับบัญชาลําดับชั้น จนถึงผูบังคับบัญชาตนสังกัด หากเปนเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาที่ยัง
ไมถึงที่สุด ใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจตามขอ 1.1.1 หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทาน้ัน

1.1.3 กรณีที่ขาราชการตํารวจตํ่ากวาผูบังคับการ ประสงคใหสัมภาษณเปน
พิธีกร ผูดําเนินรายการ หรือเขารวมรายการตางๆ ที่การนําเสนอผานสื่อมวลชนทุกแขนงเกี่ยวกับ
การใหความรู ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความเห็นหรือการดําเนินการอ่ืนๆ ในลักษณะทํานองเดียวกัน
นอกเหนือการดําเนินการตามขอ 1.1.1 ใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับการ
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1.2 แนวทางการปฏิบัติในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุก
แขนง

1.2.1 ผูมีอํานาจหนาที่ในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณตองปฏิบัติภายใน
ขอบเขต อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทาน้ัน ควรระมัดระวังถอยคํา หรือกริยาทาทางอันจะเปน
การลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และควรใชถอยคําที่เปนกลางเพื่อมิใหเปนการประจาน ดูหมิ่นเหยียด
หยามผูอ่ืน

1.2.2 การใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณ ใหปฏิบัติตามประมวลระเบียบ
การตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 30 รวมถึงหามใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณที่เกี่ยวกับเร่ือง
ตอไปน้ี

1.2.2.1 เร่ืองที่มีผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ

1.2.2.2 เร่ืองหรือขอความที่ทําใหเกิดความเสียหายแกขาราชการ
1.2.2.3 เร่ืองที่เกี่ยวกับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่อันเปนระเบียบการภายใน

และคําสั่งหรือระเบียบการใดๆ ที่ถือวาเปนความลับ
1.2.2.4 เร่ืองที่จะเกิดความเสียหายทางชื่อเสียงหรือผลประโยชนแกผูอ่ืน

เชน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเร่ืองอ่ืนๆ
ในลักษณะทํานองเดียวกัน

1.2.2.5 เร่ืองที่อาจสงผลกระทบหรือเสียหายตอคดี โดยเฉพาะคดีที่อยู
ในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น เชน การเปดเผยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงานที่ควรปกปดเปนความลับ แนวทางการสืบสวนสอบสวน การจับกุม ตรวจคน และการ
รวบรวมพยาน หลักฐานตางๆ ในทุกขั้นตอน เปนตน

1.2.2.6 เหตุการณหรือเร่ืองราวที่ไมเหมาะสม ซึ่งถาหากเปดเผยตอ
ประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคลอ่ืนจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําขึ้นอีก เชน แผนประทุษ
กรรมตางๆ ของคนราย หรือการที่แสดงถึงการฉอโกง การกระทําอัตวินิบาตกรรม และวิธีการอันชั่ว
รายอ่ืนๆ

1.2.3 การใหสัมภาษณโดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเปนผูทําการสัมภาษณใน
ลักษณะเปนคนกลาง หามขาราชการตํารวจตอบโตกับฝายผูเสียหาย ผูตองหา หรือบุคคลใดเพื่อมิให
เกิดความเสียหายแกทางราชการ
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1.2.4 หามนําหรือจัดใหผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยาน มาใหขาว แถลงขาว
หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนง ยกเวนกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน ใหขออนุญาต
ตอผูบัญชาการ

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม หามผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกิน
18 ปบริบูรณ พระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผูเสียหายที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ มาใหขาว แถลง
ขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนทุกแขนงเปนอันขาด รวมตลอดถึงการชี้ตัวผูตองหาในลักษณะ
ที่เปนการเผชิญหนาตอสื่อมวลชนทุกแขนง

1.2.5 เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนประโยชนในการนําเสนอขาวของสื่อ
มวลชนทุกแขนง และใหประชาชนไดรับทราบขาวที่ไมคลาดเคลื่อนจากความจริง ควรจัดเตรียม
เอกสารขาวประกอบการแถลงขาว โดยเอกสารขาวน้ันตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูเกี่ยวของ
ในคดี และรูปคดี

1.2.6 เร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบายของแตละหนวยใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวย
ระดับกองบัญชาการ หรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทาน้ันที่จะเปนผูใหขาว แถลงขาวหรือ
ใหสัมภาษณ

1.2.7 กรณีที่เกิดเหตุการณรุนแรงหรือสถานการณวิกฤตที่สงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของชาติและภยันตรายของประชาชน ใหถือปฏิบัติในการใหขาว แถลงขาว ใหสัมภาษณ
หรือประชาสัมพันธใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของในเร่ืองน้ันๆ

2. การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันภยันตรายมิใหเกิดขึ้นกับผูมีสวน

เกี่ยวของ และไมใหมีภาพที่ไมเหมาะสมถูกนําออกเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนง อันเปนการลวง
ละเมิดตอสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน จึงใหปฏิบัติดังน้ี

2.1 หามนําสื่อมวลชนทุกแขนงไปทําขาวหรือถายภาพ ในขณะปฏิบัติการ ตรวจคน
จับกุม

2.2 หามเจาหนาที่ฝายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวน อนุญาต หรือจัดใหสื่อ
มวลชนทุกแขนงถายภาพในหองสืบสวน หรือสอบสวน ในขณะที่ทําการสืบสวนสอบสวน เวนแต
เปนกรณีที่เจาหนาที่ฝายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชน
แหงคดี

2.3 หามอนุญาต หรือจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงถายภาพ สัมภาษณ หรือใหขาวของ
ผูตองหา หรือผูตองกักขัง ในระหวางควบคุมตัวของตํารวจทั้งภายใน และภายนอกที่ทําการหรือ
สถานีตํารวจ เวนแตพนักงานสอบสวนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงคดี
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2.4 หามจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงเขาทําขาว ขณะเมื่อมีการใหผูตองหานําพนักงาน
สอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และหลีกเลี่ยงการใหสัมภาษณใดๆ ในลักษณะเปน
การตอบโตระหวาง พนักงานสอบสวน กับผูตองหา หรือบุคคลใด โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเปน
ผูสัมภาษณ เน่ืองจากอาจเปนเหตุใหรูปคดีอาจเสียหาย

พนักงานสอบสวนไมควรใหผูตองหานําไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพวา
ผูตองหากระทําผิดอยางไร เพราะการนําชี้ที่ เกิดเหตุประกอบคํ ารับสารภาพดังกล าวมิ ใชพยาน
หลักฐานที่จะมารับฟงประกอบคํารับสารภาพของผูตองหา เพื่อใหเห็นวาผูตองหากระทําผิดตาม
แนวคําพิพากษาฎีกาที่ 7562/2537 แตถาชี้ประกอบคํารับสารภาพอ่ืน เชน นําชี้ที่ซอนทรัพยสินซึ่ง
ไดมาจากการกระทําผิด หรืออาจใชเปนพยานหลักฐาน ใหผูตองหานําชี้ได และปองกันมิใหผูมีสวน
เกี่ยวของเขาไปในที่นําชี้ ใหพึงระมัดระวังการใชถอยคํา หรือกิริยาทาทางที่เห็นวาเปนการขมขู หรือ
การปฏิบัติที่ไมสมควรแกผูตองหา รวมทั้งการทํารายรางกายผูตองหา

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม หามเจาพนักงานนําผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ
ไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ เพราะจะเปนการประจานเด็ก และอาจจะเปนการกระทําผิด
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก นอกจากน้ีหามนําผูเสียหาย พยาน เขารวมในการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับ
สารภาพของผูตองหาเปนอันขาด โดยเฉพาะผูเสียหายที่เปนเด็ก สตรี พระภิกษุสามเณร นักพรต
นักบวช

3. การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
3.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2547

3.2 การเปดเผยขอมูลขาวสารทางเว็บไซดของหนวยงาน ใหปฏิบั ติตามหนังสือ
สํานักงานแผนงานและงบประมาณ ที่ 0007.53/1988 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เร่ืองการจัดทํา
และบริหารระบบอินเทอรเน็ตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

4. การอนุญาตใหใชสถานที่ บุคลากร อุปกรณ หรือยานพาหนะของทางราชการ
การอนุญาตใหใชสถานที่ บุคลากร อุปกรณ หรือยานพาหนะของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ เขารวมหรือประกอบฉากถายทําภาพยนตร ละคร โฆษณา หรือบันทึกภาพน่ิงเพื่อเผยแพร
ภาพทางสื่อมวลชนทุกแขนง ใหผูขออนุญาตยื่นเร่ือง พรอมบท (script) และเน้ือหาที่จะนําเสนอตอ
หัวหนาหนวยงานที่ไดรับการรองขอ แลวใหหัวหนาหนวยงานน้ันพิจารณามีความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับการตนสังกัด ยกเวนอุปกรณ หรือยานพาหนะใดที่
ระเบียบกําหนดไว ใหขออนุญาตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปก็ใหดําเนินการตามระเบียบน้ัน
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ใหผูบังคับบัญชา พิจารณาบท (script) และเน้ือหา ในการอนุญาต โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ และภาพลักษณที่ดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสําคัญ

เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหหัวหนาหนวยงานที่ไดรับการรองขอ เปนผูดูแลสถานที่
อุปกรณและยานพาหนะ ของทางราชการมิใหเกิดความเสียหาย

5. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีความประสงคจะวาจาง หรือขอ

ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกจัดทําสื่อประชาสัมพันธใดๆ ใหหนวยงานน้ันต้ังคณะทํางาน
พิจารณาตรวจสอบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ กอนนําออกเผยแพรเกี่ยวกับรายละเอียดและเน้ือหา
ในการนําเสนอวา มีความเหมาะสมหรือไม เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ

หากการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรตอสื่อมวลชนทุกแขนง มีการสัมภาษณ
ขาราชการตํารวจ หรือใชสถานที่ อุปกรณ หรือยานพาหนะของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการถาย
ทําใหหนวยงานผูวาจาง หรือขอความรวมมือ ดําเนินการตามขอ 1 หรือ 4 แลวแตกรณี

6. การกํากับดูแลและการควบคุมการปฏิบัติ
6.1 หากพบการกระทําที่ไมเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การให

สัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชนการอนุญาตใหใชสถานที่ บุคลากร อุปกรณ หรือยานพาหนะ
ของทางราชการ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย ใหกองสารนิเทศ หรือ
ผูบังคับบัญชาหนวยเหนือที่ตรวจพบ แจงขาราชการตํารวจผูน้ันยกเลิกการกระทําดังกลาว หรืออาจ
จะมีขอเสนอแนะในทางที่เหมาะสมดวยก็ได

6.2 หากพบขาราชการตํารวจผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามนัยคําสั่งน้ี ใหผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดดําเนินการทางวินัย และหากผูบังคับบัญชาหนวยเหนือตรวจพบวา ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
ละเลยไมดําเนินการกับผูฝาฝน ใหผูบังคับบัญชาหนวยเหนือที่ตรวจพบพิจารณาดําเนินการทางวินัย
กับผูบังคับบัญชาตนสังกัดน้ันดวย

6.3 ใหกองสารนิเทศเปนเจาของเร่ืองตามคําสั่งน้ี หากพบวามีการกระทําฝาฝนให
รายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาสั่งการตอไป

7. ใหยกเลิกหนังสือดังตอไปน้ี
7.1 หนังสือกรมตํารวจ ที่ 0601 (ป)/273 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2540 เร่ืองการ

กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว ใหสัมภาษณหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน
7.2 หนังสือกรมตํารวจ ที่ 0625.23/11412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2540 เร่ืองการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
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7.3 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนมาก ที่  0007.23/7033ลงวันที่  25
มิถุนายน 2542 เร่ือง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูตองหาในการแถลงขาวหรือ
เผยแพรขาวตอสื่อมวลชน

7.4 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0002.62/335 ลงวันที่ 14 มกราคม 2543
เร่ือง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการกับผูเสียหายในการแถลงขาวหรือเผยแพรขาว

7.5 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนมาก ที่  0025.43/648 ลงวันที่  26 มกราคม
2543 เร่ือง กําหนดแนวทางในการชี้แจงขอเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอขาวพาดพิง

7.6 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0025.43/202 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 เร่ือง
กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ หรือเผยแพรตอสื่อมวลชน

7.7 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0006.42/1422 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545
เร่ือง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว แถลงขาว หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน

7.8 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0025.43/4986 ลงวันที่ 19 กันยายน 2545
เร่ือง กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ หรือเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน

7.9 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0007.23/10212 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547
เร่ือง กําชับแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุที่มีขาราชการตํารวจเขาเกี่ยวของเฉพาะขอ 4

บรรดา หนังสือ หรือคําสั่งที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งน้ี ใหถือปฏิบัติตามนัยคําสั่งน้ีแทน
ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ
(โกวิท  วัฒนะ)

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
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ครุฑ

คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ 465/2550

เร่ือง  การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน
และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (แกไขเพิ่มเติม)

ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีคําสั่ง 855/2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน
และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธไวแลว น้ัน

เน่ืองจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0107/ว 782 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ 2545 ความรวมมือสํานักงานตํารวจแหงชาติในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2541 เพื่อคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล สิทธิสวนบุคคลในครอบครัว
เกียรติยศชื่อเสียง หรือความเปนอยู ทั้งน้ี โดยใหพิจารณาดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่ 855/2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ คร้ังที่ 1/2549

ดังน้ัน จึงใหยกเลิกความในขอ 2.3 ของคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 855/2548 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 และใหใชความตอไปน้ีแทน

“2.3 หามอนุญาตหรือจัดสื่อมวลชนทุกแขนงถายภาพ สัมภาษณ หรือใหขาวของบุคคล
ดังตอไปน้ี

2.3.1 ผูตองหาในระหวางการควบคุมของตํารวจทั้งภายในและภายนอกที่ทําการ
หรือสถานี

2.3.2 เหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งภาคที่มีลักษณะอุจาดหรือทารุณโหดราย หรือ
ลวงละเมิดสิทธิ หรือสงผลกระทบตอชื่อเสียง เกียรติยศ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย

เวนแตพนักงานสอบสวนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงคดี หรือไดรับความยินยอมจาก
ผูตองหา เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหาย”

บรรดาหนังสือ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งน้ี ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งน้ีแทน

DPU



114

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ  เตมียาเวส
(เสรีพิศุทธ  เตมียาเวส)

รักษาราชการแทน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติDPU
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ภาคผนวก ข.

ประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี
ลักษณะที่ 30

การแถลงขาวหรือใหสัมภาษณหนังสือพิมพ

ขอ 1 กระทรวงมหาดไทยไดวางระเบียบเกี่ยวกับการใหขาวราชการหรือใหสัมภาษณ
แกหนังสือพิมพไวเปนหลักปฏิบัติดังน้ี

ก) เร่ืองที่เกี่ยวกับขอเท็จจริง
(1) ในสวนกลาง ใหอธิบดีเปนผูใหสัมภาษณ และใหพิจารณาวาจะควรมอบ

อํานาจใหผูใดสัมภาษณดวยอีกหรือไม
(2) ในสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจ ผูกํากับการ

หรือผูรักษาการแทน เปนผูใหสัมภาษณไดแตเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงอันจะพึงเปดเผยได
ข) เร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบาย

ถาเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไวแลว และไดดําเนินการไป
แลว ใหอธิบดีแตผูเดียวเปนผูใหสัมภาษณไดเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับกรมที่ตนรับผิดชอบ

ค) เร่ืองที่เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ดวยปรากฏวาในปจจุบันน้ีเมื่อมีคดีเกิดขึ้นในทองที่ใด หนังสือพิมพ มักจะไป

ขอขาวจากสถานีตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุ เพื่อใหการใหขาวแกหนังสือพิมพไดเปนไปถูกตองสมตาม
ความมุงหมายของทางราชการ และใหประชาชนไดทราบขาวที่ไมคลาดเคลื่อนจากความจริง จึง
กําหนดใหผูดํารงตําแหนงตางๆ ในกรมตํารวจเปนผูใหแกหนังสือพิมพไดดังตอไปน้ี

สารวัตรหรือสารวัตรใหญแลวแตกรณี ผูบังคับกอง หัวหนาสถานี หรือผู
รักษาการแทนขึ้นไปเปนผูใหขาวแกหนังสือพิมพได ในคดีธรรมดาและคดีอุกฉกรรจหรือเหตุพิเศษ
อ่ืนๆ ซึ่งเห็นสมควรจะใหไดตามหลักเกณฑที่จํากัดไว คือ หามมิใหขาวดังตอไปน้ี

(1) ขอความที่จะทําใหเกิดการเสียหายแกทางราชการหรือรูปคดี
(2) เร่ืองที่เกี่ยวกับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่อันเปนระเบียบการภายในและคําสั่ง

หรือระเบียบการใดๆ ที่ถือเปนความลับ
(3) เร่ืองที่จะเกิดการเสียหายแกผู อ่ืนทางชื่อเสียงหรือผลประโยชน เชน

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเร่ืองอ่ืนๆ ทํานองน้ี
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(4) คดีที่อยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนยังไมเสร็จ เชน แนวการ
สืบสวนสอบสวน การจับกุม ตรวจคน และการรวบรวมพยานหลักฐานเปนตน

(5) เหตุการณหรือเร่ืองราว ซึ่งถาหากเปดเผยตอประชาชนอาจเปนแบบที่
บุคคลอ่ืนจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําขึ้นอีก เชน แผนประทุษกรรมตางๆ ของคนราย หรือ
วิธีการที่แสดงถึงการฉอโกง การกระทําอันวินิบาตกรรมและวิธีการอันชั่วรายอ่ืนๆ

(6) ขอความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งอาจจะทํา
ใหบุคคลอ่ืนรูจักตัว ชื่อตัว ชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชน รูปถายหรือการถายรูปเด็กหรือเยาวชน ซึ่ง
ตองหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด หรือขอความแสดงถึงสถานที่อยู  หรือ
โรงเรียนของเด็กหรือเยาวชนน้ัน

ขอ 5 การนําผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนหรือแพรภาพใหถือปฏิบัติดังตอไปน้ี
(1) ในการแถลงขาวตอสื่อมวลชนไมวากรณีใด ใหผูมีอํานาจแถลงขาวถือปฏิบัติ

ตาม ป. ระเบียบฯ ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 บทที่ 1 ขอ 1 (2) และลักษณะที่ 30 ขอ 1 อยางเครงครัด
(2) ไมควรนําตัวผูตองหามาแถลงขาวหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน โดยเฉพาะ

ผูตองหาที่ใหการปฏิเสธ เวนแตกรณีผูตองหาใหการปฏิเสธแตคดีมีพยาน หลักฐานของกลางนาเชื่อ
วาผูตองหากระทําผิดจริง เชน คดียาเสพติด สวนกรณีผูตองหา ใหการรับสารภาพอาจนํามาแถลง
ขาวได หากเกิดประโยชนตอสาธารณชน หรือตอทางราชการ ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจ
แถลงขาวและจะตองปฏิบัติตาม ป. ระเบียบฯ ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 ขอ 1 (ค) โดยเครงครัด

(3) หามมิใหทําปายชื่อแขวนคอผูตองหาแลวนําออกมาแถลงขาวตอสื่อมวลชน
หรือแพรภาพ นอกจากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน หรือกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร เพื่อถายรูปเก็บไวในภาพสมุดแฟมประวัติคนรายเทาน้ัน

(หมายเหตุ ความในขอ 5 เพ่ิมเติมโดย ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการแถลงขาวหรือ
ใหสัมภาษณหนังสือพิมพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530)
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ครุฑ

ระเบียบกรมตํารวจ
วาดวย การแถลงขาวหรือใหสัมภาษณหนังสือพิมพ

(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2530

ตามคําสั่งกรมตํารวจที่ 892/2529 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ใหยกเลิกประมวลระเบียบ
การตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 42, 43,
45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 และ 70 เสีย
ทั้งหมด และใหใชความที่แนบทายคําสั่งน้ันเปนลักษณะที่ 17 ถึงลักษณะที่ 57 แทน ต้ังแตวันที่ 1
มกราคม 2530 เปนตนไป ซึ่งลักษณะที่ 30 กําหนดการแถลงขาวหรือใหสัมภาษณหนังสือพิมพไว
เปนทางปฏิบัติแลวน้ัน

เน่ืองดวยในปจจุบัน เมื่อมีการนําตัวผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนและในบางคร้ัง
ก็มีการนําปายชื่อแขวนคอผูตองหาแลวมีการแพรภาพ โดยไมคํานึงวาผูน้ันเปนผูตองหาแทจริง
หรือไม ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอภาพพจนชื่อเสียงการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจและกรมตํารวจ
โดยสวนรวมเปนอยางมาก จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบในเร่ืองดังกลาวเสียใหม

ฉะน้ัน อาศัยตามความในขอ 3 แหงขอบังคับกระทรวงมหาดไทยที่ 4/2499 ลงวันที่ 13
ตุลาคม 2499 ที่ใหอํานาจอธิบดีกรมตํารวจ ยกเลิก แกไข เพิ่มเติมประมวลระเบียบการตํารวจ ทั้งใน
สวนที่เกี่ยวกับคดีและในสวนที่ไมเกี่ยวกับคดีได จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ใหเพิ่มความที่แนบทายระเบียบน้ีเปนขอ 5 ลักษณะที่ 30 แหงประมวลระเบียบ
การตํารวจไมเกี่ยวกับคดี

ขอ 2  ใหใชระเบียบน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2530
พลตํารวจเอก ณรงค  มหานนท

(ณรงค  มหานนท)
อธิบดีกรมตํารวจ
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ลักษณะที่ 30
การแถลงขาวหรือใหสัมภาษณหนังสือพิมพ

ฯลฯ
“ขอ 5การนําตัวผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนหรือแพรภาพใหถือปฏิบัติดังตอ

ไปน้ี
(1) ในการแถลงขาวตอสื่อมวลชนในการแถลงขาวตอสื่อมวลชนไมวากรณีใด ใหผูมี

อํานาจแถลงขาวถือปฏิบัติตาม ป. ระเบียบฯ ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 20 บทที่ 1 ขอ 1 (2) และ
ลักษณะที่ 30 ขอ 1 อยางเครงครัด

(2) ไมควรนําตัวผูตองหามาแถลงขาวหรือแพรภาพตอสื่อมวลชน โดยเฉพาะผูตองหาที่
ใหการปฏิเสธ เวนแตกรณีผูตองหาใหการปฏิเสธแตคดีมีพยานหลักฐานของกลางนาเชื่อวาผูตองหา
กระทําผิดจริง เชน คดียาเสพติด สวนกรณีผูตองหา ใหการรับสารภาพอาจนํามาแถลงขาวไดหาก
เกิดประโยชนตอสาธารณชน หรือตอทางราชการ ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจแถลงขาว
และจะตองปฏิบัติตาม ป. ระเบียบฯ ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 ขอ 1 (ค) โดยเครงครัด

(3) หามมิใหทําปายชื่อแขวนคอผูตองหาแลวนําออกมาแถลงขาวตอสื่อมวลชนหรือ
แพรภาพ นอกจากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน หรือกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร เพื่อถายรูปเก็บไวในภาพสมุดแฟมประวัติคนรายเทาน้ัน”

(ระเบียบกรมตํารวจ วาดวยการแถลงขาวหรือใหสัมภาษณหนังสือพิมพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2530)
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ภาคผนวก ค.

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด
วาดวยการใหขาวและบริการขาวสาร

พ.ศ. 2537

เพื่อใหการการขาวและบริการขาวสารของสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินไปดวยความ
ถูกตองและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล บทบาทและภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดอาศัย
อํานาจตามความใน มาตรา 32 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ 4.  การใหขาวและบริการขาวสารราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533

ในการใหขาวและบริการขาวสารเกี่ยวกับคดี ผูใหขาวตองระมัดระวังอยางที่สุดที่จะ
ไมใหการใหขาวน้ันกระทบกระเทือนผลของคดี และในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวา
ประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีของประชาชนมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวน
บุคคลของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีที่สมควรใหขาวหรือไม และพึงใหขาวเฉพาะ
เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาวเกี่ยวกับคดีมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิ
สวนบุคคลเทาน้ัน

ขอมูลจาก อัยการนิเทศ เลมที่ 57 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538
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ภาคผนวก ง.

Section 8
The press shall respect the private life and intimate sphere of persons.  If, however, the private
behavior of a person touches upon public interests, then it may be reported on in individual cases.
Care must be taken to ensure that the privacy rights of uninvolved persons are not violated. The
Press shall respect people’s right to sell-determination on information about them and guarantee
editorial data protection.

Quideline 8.1 – Publication of Names and Photographs
(1) When reporting on accidents, crimes, investigations or trials (ct Section 13 of the Press Code)
the Press shall not usually publish any information in words or pictures that would enable
identification of victims and perpetrators. Children and young people enjoy special protection
with respect to their future.  The public’s right to information must always be weighed against the
personal right of those involved.  The need for sensation alone cannot justify the public’s right to
be informed.

(2) Victims of accidents or crimes have a right to special protection of their names, it is not as a
rule necessary to identify the victim in order for readers better to understand the accident or
crime. Exceptions can be justified if the person concerned is famous of if there are special
accompanying circumstances.

(3) In the case of dependents and other people who are indirectly affected by an accident or who
have nothing to do with a crime, the publication of names and photographs is fundamentally
inpermissible.

(4) The publication of the full names and/or photographs of suspects accused of a capital crime
is, however, justified if it is in the interest of solving the crime and an arrest warrant has been
applied for, or if the crime was committed in public view.

If there are reasons to believe that a suspect is deemed to be incapable of committing a crime, no
name or photograph should be published.
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(5) In the case of officials and elected representatives, the publication of names and photographs
can be permissible if there is a connection between a public office if the crime of which they are
accused is contrary to their public image.

(6) the names and photographs of missing persons may be published, but only in agreement with
the responsible authorities

Guideline 12-1 Reports on Crimes
When reporting crimes, it is not permissible to refer to the suspect’s religious, ethnic or other
minority membership unless this information can be justified as being relevant to the reader’s
understanding of the incident.

In particular, it must be borne in mind that such reterences references could stir up prejudices
against minonties

Guideline 13.1
Reports on investigations criminal court proceedings and other formal procedures must be free
from prejudice. The principle of the presumption of innocence also applies to the press.

Guideline 13.1 – Prejudice.
Reports on investigations and court cases serve to inform the public in a careful way about crimes
and other infringements of the law, their prosecution and court judgement. In the process it must
not prejudge them. The press may call a person a perpetrator if he/she has made a confession and
there is also evidence against him/her or if he/she committed the crime in public view.  In the
language of reporting, the press is not required to use legal terms that are irrelevant to the reader.

In a start based on the rule of law, the aim of court reporting must not be to punish convicted
criminals socially as well by using the media and a pillory. Reports should make a clear
distinction between suspicion and proven guilt.
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ภาคผนวก จ.

ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ. 2541

โดยเจาของ ผูประกอบการ บรรณาธิการ และผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพทั้งหลาย
ไดพรอมใจกัน สถาปนาสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ใหเปนองคกรอิสระ ทําหนาที่ควบคุมกันเอง
เพื่อสงเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผูประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ
ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนสิทธิการใชสื่อหนังสือพิมพ เพื่อการรับรูขาวสาร และการแสดงความ
คิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยสงเสริมให
หนังสือพิมพทําหนาที่ใหการศึกษาแกประชาชน รวมทั้งยึดถือความยุติธรรม และความเที่ยงธรรม
เปนหลักในการประกอบวิชาชีพ อาศัยความตามขอ 5 (1) และขอ 14 (4) แหงธรรมนูญสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ มีมติเห็นชอบใหตรา
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพไวดังตอไปน้ี

หมวด 1
หมวดท่ัวไป

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับน้ี
“ขาว” หมายถึง เน้ือขาว ความนําหรือตัวโปรย พาดหัวขาว ภาพขาว และคําบรรยายภาพขาว
“หนังสือพิมพ” หมายถึง หนังสือพิมพตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ. 2540 ขอ 3
“ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ” หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพตามธรรมนูญสภา การ
หนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ. 2540 ขอ 3
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หมวด 2
จริยธรรมของหนังสือพิมพ

ขอ 4 หนังสือพิมพตองยึดถือขอเท็จจริง ความถูกตองแมนําและความครบถวน
ขอ 5 หนังสือพิมพตองนําเสนอขาวเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตน

หรือหมูคณะ
ขอ 6 หนังสือพิมพตองแสดงความพยายามในการใหความเปนธรรมแกทุกฝาย
ขอ 7 หนังสือพิมพตองไมแตงเติมเน้ือหาสาระของขาว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปนจริง
ขอ 8 หนังสือพิมพ ตองละเวนการเสนอขาวเพราะความลําเอียง หรือมีอคติจนเปนเหตุใหขาวน้ัน

คลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปนจริง
ขอ 9 หนังสือพิมพตองไมสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว
ขอ 10 เมื่อคัดลอกขอความใดจากหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ ตองบอกที่มาของ

ขอความน้ัน
ขอ 11 การเสนอขาวที่มีการพาดพิง อันอาจนเกิดความเสียหายแกบุคคลองคกรใดๆ ตองแสดงถึง

ความพยายามในการเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาวหาแสดงขอเท็จจริงดวย
ขอ 12 ในกรณีที่มีการเสนอขาวผิดพลาด หนังสือพิมพตองลงพิมพแกไขขอผิดพลาด ดังกลาวโดย

ไมชักชา
ขอ 13 หนังสือพิมพตองไมเสนอขาวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหลงที่มา พึงระบุชื่อบุคคลที่ให

สัมภาษณหรือใหขาวอยางเปดเผย เวนแตจะมีเหตุอันควรปกปดเพื่อสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของแหลงขาว และตองเปนประโยชนตอสิทธิในการรับรูขาวสารของสาธารณชน

ขอ 14 หนังสือพิมพตองปกปดชื่อและฐานะของบุคคลที่ใหขาวเปนความลับ หากไดใหคํามั่นแก
แหลงขาวน้ันไว หนังสือพิมพตองปกปดนามปากกาหรือนามแฝงที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ฉบับน้ันไวเปนความลับ

ขอ 15 ในการเสนอขาวหรือภาพใดๆหนังสือพิมพตองคํานึงมิใหลวงละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของ
บุคคลที่ตกเปนขาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความคุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิมนุษยชน
ของเด็ก สตรี และผูดอยโอกาส ในการเสนอขาวตามวรรคแรกตองไมเปนการซ้ําเติมความ
ทุกข หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแกเด็ก สตรี และผูดอยโอกาสน้ันไมวาทางใดทางหน่ึง

ขอ 16 การพาดหัวขาวและความนําของหนังสือพิมพ ตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาวและตอง
สะทอน ใจความสําคัญหรือเน้ือหาหลักของขาว
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ขอ 17 หนังสือพิมพจะตองไมเสนอภาพขาวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือนาหวาดเสียวโดยไม
คํานึงถึงความรูสึกของสาธารณชนอยางถี่ถวน

ขอ 18 ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษวิจารณ หนังสือพิมพตองใหความเที่ยงธรรมแก
ฝายที่ถูกพาดพิงเสมอ

ขอ 19 ขอความที่เปนประกาศโฆษณา ที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ ตองแสดงใหเห็นชัดวาเป น
ประกาศ โฆษณา จะแอบแฝงเปนการเสนอขาวหรือความคิดเห็นมิได

หมวด 3
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ

ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองไมประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียเกียรติ ศักด์ิแหงวิชาชีพ

ขอ 21 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองไมอวดอางหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ เพื่อเรียกรองสิทธิ
หรือผลประโยชนใดๆ ที่ไมชอบธรรม

ขอ 22 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองละเวนการรับอามิสสินจางอันมีคา หรือผลประโยชน
ใดๆ เพื่อใหกระทําการ หรือไมกระทําการใดอันจะขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชน
ไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตอง รอบดาน

หมวด 4
แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ

ขอ 23 ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ พึงละเวนการรับอภิสิทธิ์ หรือตําแหนง เพื่อใหกระทําการ
หรือไม กระทําการใดอันจะขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
อยางถูกตองรอบดาน

ขอ 24 การเสนอขาวของหนังสือพิมพ พึงตระหนักถึงความสําคัญของขาวตอสาธารณชนและไม
เสนอขาว ในทํานองชวนเชื่อในเร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ

ขอ 25 การไดมาซึ่งขาวสาร หนังสือพิมพพึงใชวิธีที่สุภาพและซื่อสัตย
ขอ 26 ในการแสดงความคิดเห็น หนังสือพิมพพึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และไมมีพันธะกรณีอ่ืนใด

นอกจากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชน โดยไมยอมใหอิทธิพลอ่ืนใดมาครอบงําความ
คิดเห็น

DPU



125

ขอ 27 หนังสือพิมพพึงละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเพื่อประโยชนสาธารณะ
ขอ 28 หนังสือพิมพพึงใชความระมัดระวังอยางรอบคอบ ใหประกาศโฆษณาทั้งหลายอยูภายใน

ขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรม หนังสือพิมพพึงระมัดระวังที่จะไมเปนเคร่ืองมือใน
การเผยแพรประกาศโฆษณาที่นาสงสัยวาจะเปนภัยแกสังคมหรือสาธารณชน

ขอ 29 หนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรประกาศโฆษณาที่มีเหตุใหนาเชื่อวาเจาของประกาศ
โฆษณาน้ัน เจตนาจะทําใหผูอานหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย

ขอ 30 ภาษาที่ใชในหนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงคําที่ไมสุภาพ หรือมีความหมายเหยียดหยาม

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2541

นายมานิจ  สุขสมจิตร
ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ

ขอมูลจากhttp://www.Presscouncil.or.th
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล นางสาววรรณพิศ  นิยมฤทธิ์
วัน เดือน ปเกิด มกราคม 2509
สถานที่เกิด จังหวัดเชียงใหม
ภูมิลําเนา นนทบุรี
ประวัติการศึกษา ชั้นมัธยมตอนปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จังหวัดเชียงใหม
ระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ตําแหนงหนาที่และสถานที่ทํางานปจจุบัน ผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาคน
ที่สอง รศ. ดร. ทัศนา  บุญทอง
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดน
ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ สํานักงานเอกนิติ
ทนายความ
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