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บทคัดยอ 
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวโดยการท่ีเจาท่ีของรัฐนําตัวผูถูกกลาวหาไปทํา

แผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพและแถลงขาวตอส่ือมวลชนนับเปนปญหาสําคัญและ

คอนขางจะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ในยุคขาวสารไรพรมแดน โดยไดมีการรวบรวมสถิติการ

เสนอขาว การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับปจจัยเส่ียงท่ีเจาท่ีของรัฐนําตัวผูถูกกลาวหาออกทําแผน

ประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพตอส่ือมวลชน  

จากปญหาในทางปฏิบัติท่ีเกิดในการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ

และแถลงขาวตอส่ือมวลชนในปจจุบันนี้ พบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูถูกกลาวหาโดย

เจาหนาท่ีตํารวจในกระบวนการยุติธรรมช้ันสอบสวนใหเห็นเปนประจําทางหนาหนังสือพิมพหรือ

โทรทัศนในประเทศไทย โดยลาสุดไดมีการฟองรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหาย

ในทางละเมิดเปนเงิน 30 ลานบาท โดยไดปรากฏขอเท็จจริงตามคําพิพากษาวาเปนการจับผูตองหา

ผิดตัวและมีการแถลงขาว ทําใหโจทกเส่ือมเสียช่ือเสียง ซึ่งประเทศไทยมีบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี

คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาท่ีไมถูกกระทําโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนในสวนของการ

ทําแผนประทุษกรรมและแถลงขาวไวแลว เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

(พ.ศ. 2550) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 (ปรับปรุงลาสุด 11 

ก.พ.2551) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2534 รวมท้ังระเบียบ,คําส่ังของสํานักงานตํารวจตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

แตในทางปฏิบัติยังมิไดมีการนําแนวทางตามบทบัญญัติหรือกฎเกณฑดังกลาวมาบังคับใชเพื่อ

คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาอยางจริงจัง  

ผู เ ขียนจึงมีขอเสนอแนะขอบเขตท่ีเหมาะสมระหวางอํานาจในการรวบรวม

พยานหลักฐานในช้ันสอบสวนกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารคดีอาญาของประชาชนและสิทธิของผู

ถูกกลาวหาท่ีจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายและระเบียบหรือคําส่ังของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหเกิดความสมดุลในกระบวนการช้ันสอบสวนกับประโยชนสาธารณะในการรับทราบขาว

คดีอาญาเพื่อเปนการปองกันปราบปรามาอาชญากรรมและยังเปนการตรวจสอบการทํางานของรัฐ

กับสิทธิสวนบุคคลของผูถูกกลาวหา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติตอ 
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ผูถูกกลาวหาของเจาหนาท่ีตํารวจในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนขอบเขตของสื่อมวลชน และ

ช้ีใหเห็นถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา 

 
1. บทนํา 
 การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพของพนักงานสอบสวน เปนผลมาจาก

คํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา ซึ่งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131

และมาตรา132 ไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนรวบรวมทุกชนิดเพ่ือจะทราบขอเท็จจริงและพิสูจน

ความผิด ประกอบกับระเบียบและคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางแนวทางการสอบสวน

ในเร่ืองการนําตัวผูตองหาไปช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดถือปฏิบัติ

กันเร่ือยมา สวนการแถลงขาวเพ่ือการรับรูขอมูลของสาธารณชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาธารณะใน

ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแต

การเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสีย

อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” การรับรูขอมูลขาวสาร

มากจนเกินขอบเขตท่ีเหมาะสม เปนเหตุใหการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไปกระทบสิทธิของผูท่ี

เก่ียวของในคดีอาญา ดังนั้นการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาในคดีอาญาจึงตองคํานึงถึงมาตรการคุมครอง

สิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนของผูนั้นดวย 

 
 1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแพรการกระทําความผิดตอสาธารณชน  

1.1.1 ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในการลงโทษเพ่ือยับย้ังหรือปองกัน 
การบังคับโทษในประเทศไทยถูกใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการกับผูกระทําความผิด 

ในข้ันสุดทายของกระบวนการยุติธรรมโดยมีเปาหมายในการควบคุมผูกระทําความผิดไวตามคํา

พิพากษาของศาล เพ่ือแกไขและปรับปรุงผูกระทําความผิดใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไมดี 

เสียใหม จนสามารถกลับเขาสูสังคมและอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางปกติสุข ไมกลับไปกระทํา

ความผิดซ้ําอีก แตในการปฏิบัติตอผูตองหาระหวางการข้ันตอนการสอบสวน การแถลงขาว

เปดเผยการการกระทําความผิดของผูตองหาก็นับเปนการบังคับโทษเพื่อเปนการปองกันหรือ

ยับย้ังไมใหบุคคลอ่ืนกระทําความผิดตามดวย  
1.1.2  สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารตามหลักกฎหมาย 
 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ระบุถึงสิทธิ

ที่ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารจากรัฐไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับการรับรูขอมูลขาวสาร

จากการท่ีเจาหนาท่ีตํารวจจัดใหมีการนําผูถูกกลาวหาคดีอาญาออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน  

 2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ซึ่งมี

สาระสําคัญวาหนวยงานของรัฐตองจดัใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  
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แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ราชการ พ.ศ. 2540 จะใหสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารแกประชาชนไว แตกฎหมายก็ยังคงมีหลัก

เพ่ือคุมครองสิทธิสิทธิความเปนสวนตัวในเชิงขอมูลของบุคคลไว  
1) ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 12 “บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกแซงโดย

พลการในความเปนอยูสวนตัวในครอบครัวในเคหสถานหรือในการส่ือสารหรือจะถูกลบหลูใน

เกียรติยศ และช่ือเสียงมิได ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองโดยกฎหมายตอการแทรกแซง 

หรือ การลบหลูดังกลาว” 

2) ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 35 “สิทธิของบุคคล

ในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครองการกลาวหรือ

ไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือ

กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได 

เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน”  
 
 1.2 การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาคดีอาญาในช้ันสอบสวน 

1.2.1 สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์   

ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human 

Right) ขอ 11 (1) กําหนดวา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดทางอาญามีสิทธิท่ีจะไดรับการ

สันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายโดยกระบวนพิจารณาคดี

ซึ่งกระทําโดยเปดเผย และผูถูกกลาวหาไดรับหลักประกันท่ีจําเปนท้ังหมดในการตอสูคดี” 

1.2.2  สิทธิและสถานะของผูถูกกลาวหาในฐานะที่เปนมนุษย 
มนุษยทุกคนมีเกียรติ เกียรติของมนุษยไดรับความคุมครองตามกฎหมายอาญาดวย 

ถึงแมวามนุษยบางคนจะบังเอิญตกเปนผูถูกกลาวหาในคดีอาญาแตเขาก็ยังคงเปนผูทรงเกียรติอยู

นั่นเอง มิใชวาจะตกเปนผูท่ีปราศจากเกียรติเพราะเหตุถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิดทางอาญา 
1.2.3 สิทธิที่จะเปนประธานแหงคดี  
แนวคิดพื้นฐานในการยกฐานะของผูตองหาจากกรรมคดี หรือ วัตถุแหงคดี  

ในระบบไตสวนมาเปนประธานแหงคดี ในระบบกลาวหา เพ่ือใหเกิดความเทาเทียม และเท่ียงธรรม

แกผูตองหา เพราะผูตองหาหรือผูถูกกลาวหาอาจไมใชผูกระทําความผิดท่ีแทจริง    
1.2.4 สิทธิที่จะไมถูกประจานหรือหยามเกียรติ  
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 5 กําหนดวา “บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือ

ไดรับการปฏิบัติ หรือการลงโทษท่ีทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได” ตาม

ปฏิญญาสากล ตองหามมิใหมีการกระทําในลักษณะเปนการหยามเกียรติ ดังนั้นการประจาน ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของการหยามเกียรติ ยอมทําใหมิไดเชนเดียวกัน 
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1.2.5 สิทธิที่จะไมถูกกระทําโดยปราศจากอํานาจ 

จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงวา หลักกฎหมายใดท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะละเมิด

มิไดเวนแตมีกฎหมายใหอํานาจ ซึ่งกฎหมายท่ีใหอํานาจนั้นจะตองบัญญัติข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติ

อันเปนองคกรท่ีมีอํานาจสูงสุดในการบัญญัติกฎหมายเทานั้น 

1.2.6  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาที่ยุติธรรมและปราศจากอคติ 

การใชดุลพินิจในการพิจารณาที่ยุติธรรมและปราศจากอคติ ก็ตอเม่ือมีขอมูลเก่ียวกับ

บุคคลท่ีกระทําผิดอยางถูกตองและครบถวนซึ่งขอมูลเหลานี้มักจะถูกละเลยหรือมองขามจาก

บุคคลที่เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเห็นวาไมมีความสําคัญกับคดีท่ีผูตองหาวา

กระทําความผิด โดยจะสนใจแตเพียงวาผูตองหาไดกระทําผิดจริงหรือไม และมีพยานหลักฐาน

พอท่ีจะลงโทษผูตองหาไดหรือไมเทานั้น 

1.2.7 สิทธิการกลับเขาสูสังคมของผูกระทําผิด  

การดําเนินคดีอาญาท่ีทําใหบุคคลไมสามารถกลับเขาสูสังคมไดอีกเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง

และเปนอุปสรรคตอการปองกันอาชญากรรมเปนไปเพ่ือปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดอันเปนการ

ปองกันไมใหผูท่ีไดกระทําผิดมาแลวกลับไปกระทําซ้ําข้ึน 

 

1.3 การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพของพนักงานสอบสวน 

การนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ หรือท่ีเรียกกันวา “การทําแผน” หรือ  

“การทําแผนประกอบคํารับสารภาพ” หรือ “แผนประทุษกรรม” ถือเปนหลักปฏิบัติของพนักงาน

สอบสวนท่ีเช่ือวามีความสําคัญและมีสวนชวยในการคนหาความจริงในข้ันตอนการสอบสวนการ

บันทึกแผนประทุษกรรมอยูในข้ันตอนการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําไดตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 132(1) ในรูปของบันทึกรายละเอียดท่ีทําใหคดี

กระจางข้ึน แตท้ังนี้มิไดหมายความวาพนักงานสอบสวนจะมีอํานาจนําตัวผูตองหาไปแสดงทาทาง

การกระทําความผิดทุกข้ันตอนตอหนาสาธารณชนได 

 

 1.4 หลักประกันสิทธิผูตองหาในการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพตอ
สื่อมวลชนของกฎหมายตางประเทศ  

1.4.1 สหรัฐอเมริกา 
 1) รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 (Fifth Amendment) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา สิทธิของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยท่ีจะไดรับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยเท่ียง

ธรรม ปราศจากอคติและความลําเอียงถือเปนหลักการสูงสุดในการดําเนินคดี 

 2) แนวปฏิบัติในการใหขาวคดีอาญา 

 ABA Standards relating to fair trail and free press ไดวางหลักเกณฑ

ใหเจาหนาท่ีของรัฐ (Law enforcement officers) ยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการใหขาวคดีอาญา 

โดยวางหลักวานับแตเวลาจับกุม เจาหนาท่ีของรัฐจะตองไมใหขาวแกส่ือมวลชน 
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 3) The Freedom of Information Act 1966 ได กํ าหนดหลักการไว ว า 

เอกสารตาง ๆ ตองเปดเผย เวนแตจะเขาขอยกเวน เชน สิทธิสวนบุคคล และ บันทึกการสอบสวน

ซึ่งก็สอดคลองกับการหามไมใหเจาหนาท่ีของรัฐทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพใน

สถานท่ีเกิดเหตุ ออกแถลงขาวตอส่ือมวลชน 

1.4.2 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนี มาตรา1(1)ไดบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ซึ่งถือวาเปนรากฐานของสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท้ังปวง กลาวคือ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมอาจ

ถูกลวงละเมิดได อํานาจรัฐท้ังหลายผูกพันท่ีจะใหความเคารพและใหความคุมครองตอศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย” ซึ่งการจํากัดสิทธิดังกลาว จะกระทําไดก็แตอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย และ 

ยังระบุวาในกรณีท่ีหนวยงานราชการละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองรองตอศาล

ยุติธรรมได 

อัยการสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนฟองรอง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน 

มารตรา 152 วรรคสอง ไดบัญญัติเปนหลักปฏิบัติวา “ถากฎหมายมิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

พนักงานอัยการมีหนาท่ีตองสอบสวนดําเนินคดีกับการกระทําอันเปนความผิดอาญาท่ีสามารถ

ดําเนินการไดทุกเร่ือง เม่ือปรากฏวาในกรณีนั้นมีส่ิงท่ีสนับสนุนใหเช่ือไดในทางขอเท็จจริงท่ี

เพียงพอ”ในช้ันสอบสวนในลักษณะท่ีทําใหเห็นวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดไวอยางชัดเจนและ

บังคับใชอยางจริงจัง มีดังนี้ 

1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 823 วรรคหนึ่ง กําหนดวา ผูใดจงใจ

หรือประมาทเลินเลอกระทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย 

เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอ่ืนใด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดข้ึน และ

ในวรรคสอง กําหนดวาผูใดทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปอง

บุคคลอ่ืน ถาผูฝาฝนไมมีสวนผิดในการกระทําผิด ผูฝาฝนมีหนาท่ีตองรับผิดเพียงเทาท่ีไดกระทํา 

2) ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี มาตรา 186 กําหนดวา ผูใดกลาวยืนยันหรือ

ทําใหแพรหลายซึ่งขอเท็จจริงเก่ียวกับบุคคลอ่ืนอันเปนการดูถูกหรือทําใหเสียหายตอช่ือเสียงใน

สังคมหรือเสียหายตอความนาเช่ือถือตองระวางโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท ถาการหม่ิน

ประมาทไดกระทําโดยเปดเผยหรือทําใหแพรหลายโดยการเขียน การวาดภาพ หรือรูปภาพ ตอง

ไดรับโทษตามกฎหมาย 

3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไมได

กําหนดเร่ืองการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพไว คงมีแตเร่ืองการถายภาพ ซึ่ง

กําหนดไววาการถายภาพผูตองหากระทําไดแมขัดตอความตองการของผูตองหาก็ตาม แตเพ่ือ

ความจําเปนแหงคดี หรือเพ่ือการพิสูจน สภาพบุคคล (ช่ือและหลักฐาน) (Identification) 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับกระบวน

พิจารณา การอุทธรณสิทธิของผูตองสงสัย สิทธิของผูตองหา ทนายจําเลย และอัยการไว รวมท้ังได

บัญญัติวิธีการตาง ๆ ท่ีเปนมาตรการบังคับตอตัวผูตองหาซึ่งเปนการกระทําตอเสรีภาพหรือ

รางกายของผูตองหา และมาตรการบังคับเหลานั้นเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

บุคคลตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ดังนั้นในการสอบสวนคดีอาญา 

เจาหนาท่ีของรัฐสามารถกระทําการอันละเมิดสิทธิมูลฐานตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญได หาก

กรณีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ผูละเมิดจะตองชดใชคาเสียหาย  

 กลาวโดยสรุป สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะไมมีการนําผูตองหาไปทําแผนประทุษ

กรรมประกอบคํารับสารภาพอยางใด ๆ โดยจะเนนไปท่ีวิทยาการสมัยใหมในการรวบรวม

พยานหลักฐาน สวนการแถลงขาวส่ือมวลชนในคดีอาญานั้น ไดใหสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของ

ประชาชนไว กลาวคือ การรายงานคดีโดยหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพ การแสดงความคิดเห็นตอ

สาธารณะหรือการอื่นใดอันคลายกันกอนศาลพิพากษาไมวาดวยประการใด ๆ ในประเทศเยอรมนี 

บุคคลยอมกระทําไดโดยไมมีความผิด อยางไรก็ดี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ไดใหความสําคัญ

กับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลอยางย่ิง รวมท้ังมีกฎหมายบัญญัติคุมครองและบังคับใช

อยางจริงจังถึงสิทธิในช่ือเสียง เกียรติยศของบุคคลไวโดยชัดเจน เชน ความรับผิดฐานละเมิด หรือ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท เปนตน  

 

 1.5  เปรียบเทียบหลักประกันสิทธิตามกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย   

การทําแผนประทุษกรรมประกอบคําร ับสารภาพตอส่ือมวลชนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลว จะเห็นไดวากฎหมายอเมริกา มีหลักและ

แนวทางปฏิบัติในการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพโดยท่ีเจาหนาท่ีตํารวจไมตอง

นําตัวผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพตอหนาสื่อมวลชน แตเปนการทํา

ไปเพ่ือยืนยันวาจําเลยยอมรับสารภาพโดยสมัครใจและเพ่ือตองการรวบรวมพยานหลักฐานสวน

อ่ืนเทานั้น โดยไมกาวลวงถึงขอมูลของผูกระทําความผิด ท้ังนี้เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิของผูถูก

กลาวหา และเพ่ือไมใหการเสนอขาวกระทบตอกระบวนการพิจารณาเลือกลูกขุนและกระบวนการ

พิจารณาคดีของศาลดวยความยุติธรรม  

ในกฎหมายเยอรมัน ในกรณีเม่ือผูตองหายอมรับสารภาพจะไมมีการทําแผนประทุษ

กรรมประกอบคํารับสารภาพแตอยางใด เม่ือเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมันกับกฎหมายไทยแลว 

จะเห็นไดวากฎหมายเยอรมันไดมีบทกําหนดบทลงโทษตาง ๆ ไว วาถอยคําท่ีกลาวหาวาบุคคลใด

กระทําความผิดอาญาถือเปนการหม่ินประมาทบุคคลนั้นตามประมวลกฎหมายอาญา ทําใหทาง

ปฏิบัติไมพบการเปดเผยขอมูลท่ีมีลักษณะเปนการประจานผูถูกกลาวหาโดยเจาหนาท่ีของรัฐใน

กระบวนการยุติธรรม ดังเชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  
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1.6 วิเคราะหขอดีขอเสียของการทําแผนประทุษกรรมและการแถลงขาวสื่อมวลชน 

1.6.1 ขอดี 
 1) ชวยเปนการยืนยันวาผูตองหาใหการรับสารภาพโดยสมัครใจในช้ัน

สอบสวน 

 2) ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 และ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9   

 3) ทําใหประชาชนไดรับรูถึงขอมูลของผูกระทําผิดและวิธีการกระทําผิด  

 4) การทําแผนและการแถลงขาวฯ เปนวิธีการท่ีสงผลทางดานจิตวิทยาตอ

ผูตองหา ทําใหไมกลากลับคําใหการในช้ันศาล  

 5) มองในมิติของผูตองหา ถือเปนเหตุบรรเทาโทษใหผูตองหาได เพราะ 

ถือวาผูตองหาใหการรับสารภาพ เปนการทําใหเกิดประโยชนตอการพิจารณาคดี 
1.6.2 ขอเสีย 

 1) มีลักษณะสุมเส่ียงตอการละเมิดสิทธิของผูตองหา ดวยการประจาน ดูหม่ิน 

หรือเหยียดหยาม ซึ่งเปนการกระทําท่ีตองหาม  

 2) การทําแผนฯและการแถลงขาวตอส่ือมวลชนเปนการยืนยันหรือประจาน

ความผิดของผูตองหาโดยตรง ถาหากเกิดข้ึนโดยความสมัครใจท่ีแทจริงของผูตองหา แตถาเกิดข้ึน

โดยไมสมัครใจแตเกิดเพราะเปนการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีตํารวจในการจัดการทําแผนฯและ

การแถลงขาวก็ยอมกระทบตอสิทธิท่ีใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมี 

คําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 3) สงผลถึงดุลพินิจในการส่ังฟองหรือไมฟองของอัยการซึ่งหากอัยการ

เจาของสํานวนเช่ือตามและมีความเห็นควรส่ังฟอง หากผูตองหาไมใชผูกระทําความผิดท่ีแทจริงแลว 

อาจไมไดรับความยุติธรรม หรือสําหรับในการพิจารณาคดีของผูพิพากษานั้น อาจทําใหศาลโนม

เอียงเกิดอคติซึ่งอาจสงผลตอกระบวนการยุติธรรมในภายภาคหนา และทําใหกระบวนการ

ยุติธรรมขาดความนาเช่ือถือ 

 4) เกิดผลกระทบตอผูตองหา ภายหลังการพิจารณาคดีเสร็จแลวหากศาลยก

ฟองถาเขาไมใชผูกระทําผิดท่ีแทจริง อาจทําใหเขาไมสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติ 

 5) เกิดผลกระทบกับคนนอก ไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัวของผูตองหา  

ในเร่ืองของความปลอดภัยในชีวิต รางกาย โดยเฉพาะความเสียหายแกช่ือเสียงมีความสําคัญมาก

ตอบุคคลเหลานี้  
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 1.7 วิเคราะหประเด็นปญหาและแนวทางแกไข 
1.7.1 ประเด็นปญหา  
 1) ปญหาเก่ียวกับความจําเปนท่ีตองจัดใหมีการนําผูถูกกลาวหาออกทําแผน

ฯและแถลงขาวตอส่ือมวลชนสําหรับปญหาดังกลาวเปนปญหาในทางนโยบายหรือทฤษฎี ซึ่ง

เปรียบเทียบระหวางประโยชนที่คาดวาจะไดรับคุมกับผลเสียหรือผลกระทบที่ตามมาหรือไม 

หรือมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกวาวิธีการนี้หรือไม หรือการจัดใหมีการทําแผนฯและการแถลงขาวตอ

ส่ือมวลชนน้ันมีความจําเปนมากนอยเพียงใด ควรจัดใหมีอยูหรือไม 

 2) ปญหาความชอบดวยกฎหมายเก่ียวกับการนําผูถูกกลาวหาออกทําแผนฯ

และแถลงขาวตอส่ือมวลชนตองพิจารณาเก่ียวกับหลักกฎหมายท่ีมีอยูขณะนี้วาถูกตอง เหมาะสม 

และเพียงพอแลวหรือไม 

1.7.2 แนว 
 1) บัญญัติเปนลายลักษณอักษรไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ใหชัดเจนเก่ียวกับความจําเปนในการนําตัวผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ 

รวมท้ังหามมิใหมีการเผยแพรทางสื่อมวลชนเก่ียวกับวีธีปฏิบัติในการทําแผนประทุษกรรมประกอบ 

คํารับสารภาพ  

 2) ตองกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา หามมิใหสื่อมวลชนทําการเสนอขาว เกี่ยวกับการกระทําผิดของผูตองหา ในทางที่เปน

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองหา ผูเสียหายหรือบุคคลอื่น ๆ ท้ังนี้เพ่ือไมใหการเสนอขาว

กระทบกระเทือนตอกระบวนการยุติธรรม  

 
2.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  
 2.1  บทสรุป 

การรวบรวบพยานหลักฐานในช้ันพนักงานสอบสวนมีเปาหมายในการคนหาความจริง 

แตการกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซึ่งความจริงโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นั่น

ยอมจะไมถูกตองตามหลักนิติรัฐ เพราะรัฐมีหนาท่ีตองอํานวยความยุติธรรม การใหความสําคัญ

ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ของผูถูกกลาวหาจึงเปนเนื้อหาสําคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา หรือการดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหานั้น ไมมีหลักการวาการคนหาความจริงจะกระทํา

ไดโดยปราศจากขอจํากัดใด ๆ ซึ่งการดําเนินคดีอาญามิใชเปนการกระทําเพียงเพื่อใหไดมาซึ่ง

ความถูกตองของเนื้อหาตามคําพิพากษาเพียงอยางเดียว แตตองเปนการกระทําท่ีถูกตองตาม

วิถีทางการอํานวยความยุติธรรมดวย ซึ่งการกระทําของรัฐตอผูถูกกลาวหาจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของหลักความสมควรแกเหตุ นั่นก็คือตองมีความพอเหมาะพอดีไมวาจะเปนเร่ืองใด ๆ ในการ

กระทําตอตัวผูถูกกลาวหา หลักความสมควรแกเหตุนี้แสดงวาการเคารพตอศักดิ์ศรีความเปน
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มนุษย เปนเนื้อหาสําคัญย่ิงของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาจึงเปนกฎหมายคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ นอกจากจะเปนกฎหมายท่ี

วางหลักเกณฑในการดําเนินคดีอาญาแลว ในขณะเดียวกันก็เปนกฎหมายที่กําหนดขอบเขตของ

อํานาจรัฐไวดวยวา กรณีไหนอยางไรจะกระทําไดจึงตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว ดวยเหตุนี้

เองจึงไมมีหลักเกณฑวาไมมีกฎหมายหามยอมทําได แตกลับมีหลักเกณฑท่ีตรงกันขามคือตองมี

กฎหมายใหอํานาจจึงจะทําได 

 
 2.2  ขอเสนอแนะ 

1)  ควรบัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุมสื่อมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ

คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา เพ่ิมเติมใหชัดเจน โดยบัญญัติเปนลายลักษณอักษร

ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ 

“หามใหส่ือมวลชนเขาทําขาวการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพและหาม

มิใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีวิธีปฏิบัติหรือแสดงถอยคําท่ีเปนการบังคับ ขูเข็ญ ดูหม่ิน เหยียดหยาม

ผูตองหา รวมถึงหามช้ีนําใหผูตองหา แสดงอากัปกริยา ทาทางในการกระทําความผิดอยางใด ๆ 

จนทําใหหลงเช่ือไดวาผูตองหานั้นเปนผูกระทําความผิดท่ีแทจริง” โดยยึดหลักการที่วา “บุคคล

ทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาบุคคลนั้นกระทําความผิด” 

2)  หากมีความจําเปนตองทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพ จะกระทําได

ในกรณีท่ีตองการรวบรวมพยานหลักฐานสวนอ่ืนท่ีไมอาจหาไดจากการสอบสวน เชนทางนิติ

วิทยาศาสตรหรือเ พ่ือใหผูตองหานํา ช้ีจุด ท่ีซอนเรนทรัพย สินหรือส่ิงของท่ีอาจใช เปน

พยานหลักฐานไดเทานั้น ท้ังนี้ควรจัดใหมีการกระทําตอหนาเฉพาะเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเก่ียวของใน

คดี จิตแพทย แพทยผูมีหนาท่ีชันสูตร ผูบันทึกคํารับสารภาพ อัยการและทนายความตามที่

ผูตองหารองขอเทานั้น อีกท้ังหากมีความจําเปนตองจําลองเหตุการณขณะเกิดเหตุ ควรจัดใหมีการ

ทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในท่ีทําการหรือสถานท่ีท่ีเปนสวนตัวท่ีเจาหนาท่ีไดจัด

หรือจําลองเหตุการณสถานท่ีเกิดเหตุไวแทนการออกไปทําแผนประทุษกรรมในสถานท่ีเกิดเหตุ

จริง โดยตองหามมิใหมีการทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพตอส่ือมวลชน 

3) เพ่ือใหผู ถูกกลาวหาหรือผูตองหาได รับการคุมครองสิทธิเสรีภาพมากข้ึน  

ควรบัญญัติกฎหมายเปนแนวทางปฏิบัติใหแกพนักงานสอบสวน เก่ียวกับการทําแผนประทุษ

กรรมประกอบคํารับสารภาพตอส่ือมวลชน โดยบัญญัติเปนลายลักษณอักษรไวในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังนี้  

“หามมิใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดี เปดเผยขอมูลรายละเอียดการกระทํา

ความผิดในคดี ในทางที่เปนการละเมิดสิทธิของผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา ผูเสียหาย และพยาน 

รวมถึงผูมีสวนเก่ียวของในคดี ซึ่งการกระทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายแกรูปคดีได และยัง 

ไมเปนประโยชนตอสาธารณะหรือสวนรวมอีกดวย” 

389



 

4) ควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมบางประการ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชน

สาธารณะในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงพฤติการณของ

ผูกระทําผิด วิธีการกระทําความผิดและขอควรระมัดระวังมิใหตกเปนเหย่ือของผูกระทําผิดใน

อนาคต โดยบัญญัติเปนลายลักษณอักษรไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ 

“เพ่ือประโยชนแกสุจริตชนโดยท่ัวไป ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับคดีท่ี

เกิดข้ึน หามมิใหเปดเผยช่ือ รูปภาพ หรือขอความอันอาจทําใหสาธารณชนท่ัวไปรูจักตัว ท่ีอยู  

ท่ีทํางาน ของบิดา มารดาหรือญาติของผูตองหาในคดี รวมถึงผูเสียหายในคดีเก่ียวกับเพศ และ

บุคคลดังกลาวซึ่งเปนญาติผูเสียหายดวย เวนเสียแตเกิดจากความยินยอมดวยความสมัครใจใน

การเผยแพรขอมูลของบุคคลคนดังกลาวนั้นเอง” 
ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปกปองคุมครองสิทธิ ช่ือเสียง ความเปนสวนตัว ของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี

ไมมีสวนรูเห็นเก่ียวของกับการกระทําความผิดในคดี แตมีความเก่ียวพันเปนญาติหรือครอบครัว

เดียวกับผูกระทําความผิดหรือผูเสียหาย อีกท้ังยังเปนการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดมิใหองคของ

รัฐตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายในทางละเมิดเหมือนดั่งเชนท่ีสํานักงานตํารวจ

แหงชาติเคยมีกรณีตองชดใชคาเสียหายเปนจํานวนมากมาแลวดังกลาวในขางตน และท่ีสําคัญ

สังคมไทยโดยผูเก่ียวของทุกฝายท้ังเจาหนาท่ีของรัฐและส่ือมวลชนเองจะตองตระหนักถึงปญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และรวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจัง โดยเร่ิมจากการเคารพสิทธิซึ่งกัน

และกัน อันจะสงผลใหสังคมไทยเกิดความสงบสุขมากข้ึน 
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