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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
	 ในสงัคมปัจจบุนัได้มกีารกล่าวถึงเรือ่ง	“กระบวนการยติุธรรมทางอาญา”	กนัอย่างแพร่หลาย	

ซึ่งหมายถึง	 การด�าเนินการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา	 เช่น	 ต�ารวจ	 
อัยการ	ศาล	และหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม	เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	การบงัคบัใช้กฎหมาย	และการวนิิจฉยัชีข้าดให้เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
ชัน้สบืสวน	สอบสวน	พจิารณา	พพิากษา	หรอืบงัคบัคด	ีหรอืกระบวนการอืน่ใดทีจ่ะยงัให้เกดิความยตุธิรรม 
ในสังคม๑ โดยเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นอยู่ที่การอ�านวยความยุติธรรมและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน เพื่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ดี	เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกว่า	ถึงแม้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หรือกระบวนการพิสูจน์ความผิดจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม	 แต่ด้วยปริมาณของคดีอาญา 
ที่มีเป็นจ�านวนมาก	 ประกอบกับในบางคดีมีความซับซ้อนมาก	 จึงอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือ 
ความบกพร่องขึ้นได้	 ซึ่งปัญหาความผิดพลาดในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจจะมี
สาเหตุมาจากความผิดพลาดในการรวบรวมพยานหลักฐาน	 กระบวนการน�าสืบพยานหลักฐานหรือ 
การรับฟังพยานหลักฐานผู้บริสุทธิ์ได้

	 จากปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่บางครั้งอาจขาดความสมบูรณ์นั้น	 ได้ส่งผล 
ท�าให้มผู้ีกระท�าความผิดในบางคดไีด้หลดุรอดเงือ้มมอืของกฎหมาย	และยงัคงมผีูบ้รสิทุธิท่ี์ได้รบัผลร้าย	
และมาตรการที่อาจน�ามาใช้เพื่อทดแทนหรือแก้ไขปัญหา	 เช่น	 การอภัยโทษ	 การนิรโทษกรรม	 
และการล้างมลทิน	ต่างก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไป	กล่าวคือ	“การอภัยโทษ”	เป็นมาตรการแห่ง

หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่

  ๑พงษ์ธร		ธญัญสริ.ิ	กระบวนการและการบริหารงานยติุธรรมไทย.	ส�านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม	กระทรวงยติุธรรม	หน้า	๒.
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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

ความกรุณาปรานีที่ประมุขของรัฐหรือฝ่ายบริหารยกโทษให้แก่ผู ้กระท�าความผิดที่ต้องโทษตาม 
ค�าพิพากษาของศาล	 การยกโทษให้น้ีอาจยกให้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้	 “การนิรโทษกรรม”	 
เป็นมาตรการที่สังคมต้องการลืมเสียซึ่งการกระท�าที่มีโทษทางอาญา	 โดยการที่รัฏฐาธิปัตย์ยกเลิกและ
ลืมการกระท�าซึ่งเป็นความผิดอาญาในอดีตของบุคคลทัง้หลายหรือบคุคลบางประเภท	 โดยปกตมิกัเป็น
ความผดิทางการเมอืง	การล้มล้างรัฐบาล	หรือการกบฏ	และ	“การล้างมลทิน”	เป็นมาตรการแห่งความ
เมตตาปรานีเพือ่เป็นการตอบแทนความประพฤตดิขีองผูถ้กูลงโทษซ่ึงได้รบัโทษแล้ว	โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อคืนสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ต้องโทษ	 และให้สถานภาพทางสังคมที่เสียไปด้วยผล
ของค�าพิพากษา	 ดังนั้น	 มาตรการดังกล่าวจึงไม่ได้มีไว้เพื่อน�ามาใช้แก้ไขปัญหาความผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างตรงเป้าหมาย	 นานาอารยประเทศจึงได้ก�าหนดมาตรการ 
โดยยอมให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่๒ 

	 ส�าหรบัประเทศไทยของเราน้ันในปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	ได้มกีารตรา	“พระราชบญัญตักิารรือ้ฟ้ืน 
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖”	 ขึ้น	 โดยก�าหนดให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาเพื่อเป็นมาตรการ
แก้ไขปัญหากระบวนการยติุธรรมทางอาญาทีผ่ดิพลาด	และเป็นการเยยีวยาความเสยีหายให้แก่ผูบ้รสิทุธิ	์ 
ให้สามารถกอบกู้ช่ือเสียงเกียรติยศของตนและวงศ์ตระกูลให้กลับคืนมาได้	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยเหตุที ่
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เป็นการแก้ไขผลของค�าพิพากษาในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว	 ซึ่งเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อหลักความศักด์ิสิทธ์ิแห่งค�าพิพากษา	 ดังน้ัน	 เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมี 
ความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ	และก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม	พระราชบัญญัติการรื้อฟื้น
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องขอให้รื้อฟื้น 
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่อย่างเคร่งครัด	 โดยนับตั้งแต่กฎหมายฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเป็นต้นมา	 ได้มี 
การยื่นค�าร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาแต่ศาลได้ตรวจค�าร้องแล้วมีค�าสั่งไม่รับไว้พิจารณาเป็นส่วนใหญ	่
เนื่องจากค�าร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย	

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อควรพิจารณาท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการ
รือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณาใหม่ คอลมัน์ การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอเสนอบทความ
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ”	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

	 ๑.	 หลักเกณฑ์ในกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่
  พระราชบัญญติัการรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พิจารณาใหม่	พ.ศ.	๒๕๒๖	ได้ก�าหนดให้บคุคล

ผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดมีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลังหากปรากฏ
หลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดและก�าหนดให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน	 
และได้รับบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน	 หากปรากฏตามค�าพิพากษาของศาลที่
พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้นั้นมิได้กระท�าความผิด

  ๒พัลลภ		แพทย์ไชยวงศ์.	การรื้อฟื้นคดีอาญา	:	ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ.	วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต	สาขาวิชานิติศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	๒๕๔๙	หน้า	๑	–	๔.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีสาระส�าคัญดังนี้
		 ๑.๑	 กฎหมายฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่คดีอาญาเท่าน้ัน	ซึง่ศาลทีม่อี�านาจพจิารณาพพิากษาคดี 

ตามกฎหมายนี้	ได้แก่	ศาลยุติธรรม	ศาลเยาวชนและครอบครัว	และศาลทหาร	(มาตรา	๔)	
	 ๑.๒	 คดีทีจ่ะมีการร้องขอให้รือ้ฟ้ืนคดขีึน้พจิารณาใหม่ได้	จะต้องเป็นคดทีีไ่ด้มคี�าพพิากษา

ถึงทีสุ่ดให้บคุคลต้องรบัโทษอาญาในคดนีัน้แล้ว	ซึง่คดอีาจถงึทีส่ดุในศาลชัน้ต้น	ศาลอทุธรณ์	หรือศาลฎกีา 
ก็ได้	โดยต้องปรากฏว่า

	 	 (๑)	 พยานบุคคลซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น	 ได้มี 
ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุในภายหลงัแสดงว่าค�าเบิกความของพยานนัน้เป็นเทจ็	หรอืไม่ถกูต้องตรงกบัความจรงิ	
(มาตรา	๕	(๑))

		 	 (๒)	 พยานเอกสารหรอืพยานวตัถซุึง่ศาลได้อาศยัเป็นหลกัในการพจิารณาพพิากษาคด ี
อันถึงที่สุดนั้น	 ได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ	 
หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง	(มาตรา	๕	(๒))	หรือ

	 	 (๓)	 มพียานหลกัฐานใหม่อนัชดัแจ้งและส�าคญัแก่คดีซึง่ถ้าได้น�ามาสบืในคดอีนัถงึทีส่ดุน้ัน 
จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระท�าความผิด	(มาตรา	๕	(๓))

	 ๑.๓	 บุคคลที่มีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่	ได้แก่	
	 	 (๑)	 บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด
	 	 (๒)	 ผู ้แทนโดยชอบธรรมหรือผู ้อนุบาลในกรณีที่บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดย 

ค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นเป็นผู้เยาว์	หรือคนไร้ความสามารถ
	 	 (๓)	 ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลนั้นต้องรับโทษอาญา

โดยค�าพิพากษาถึงที่สุด
	 	 (๔)	 ผู ้บุพการี	 ผู ้สืบสันดาน	 สามีหรือภริยาของบุคคลผู ้ต้องรับโทษอาญาโดย 

ค�าพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการยื่นค�าร้อง	หรือ
	 	 (๕)	 พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม	(มาตรา	๖)	
		 	 	 โดยพนกังานอยัการจะยืน่ค�าร้องเมือ่เหน็สมควรหรอืเมือ่บคุคลตามทีร่ะบไุว้ใน	

(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	ร้องขอก็ได้	(มาตรา	๗)
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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

	 ๑.๔	 ค�าร้องให้ยืน่ต่อศาลชัน้ต้นทีไ่ด้พพิากษาคดนีัน้หรอืศาลอืน่ทีไ่ด้มเีขตอ�านาจแทนศาลน้ัน	
และในค�าร้องต้องอ้างมูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาโดยละเอียดชัดแจ้ง	 และถ้าประสงค์จะ 
ขอค่าทดแทนเพ่ือการทีต้่องรับโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึท่ีสดุ	หรือขอรับสทิธทิีต้่องเสยีไปอันเป็นผล
โดยตรงจากค�าพิพากษานั้นคืนก็ให้ระบุการขอค่าทดแทนหรือขอรับสิทธิคืนไว้ในค�าร้องนั้นด้วย	 ทั้งน้ี	
สิทธิดังกล่าวไม่รวมถึงสิทธิในทางทรัพย์สิน	(มาตรา	๘)	

	 ๑.๕	 เมือ่ได้มกีารยืน่ค�าร้องต่อศาลแล้ว	ให้ศาลทีไ่ด้รบัค�าร้องท�าการไต่สวนค�าร้องนัน้ว่ามมีลู 
พอที่จะรื้อฟื ้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่หรือไม่	 เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู้ร้อง	 
ศาลจะไต่สวนค�าร้องหรือไม่ก็ได้	 ในการไต่สวนค�าร้องพนักงานอัยการและโจทก์ในคดีเดิมจะมาฟัง 
การไต่สวนและซักค้านพยานของผู้ร้องด้วยหรือไม่ก็ได้	 และเมื่อได้ไต่สวนค�าร้องแล้วให้ศาลที่ไต่สวน
ค�าร้องส่งส�านวนการไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังศาลอุทธรณ์	(มาตรา	๙)

	 	 ถ้าศาลอทุธรณ์เหน็ว่าค�าร้องน้ันมมูีล	 ให้ศาลอุทธรณ์สัง่รบัค�าร้องและสัง่ให้ศาลชัน้ต้น 
ที่รับค�าร้องด�าเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ต่อไป	 แต่ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าค�าร้องนั้น
ไม่มีมูลให้ยกค�าร้องนั้น	ค�าสั่งของศาลอุทธรณ์นี้ให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๑๐)

	 ๑.๖	 ในระหว่างด�าเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่	หากบุคคลผู้ต้องรับโทษ
อาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดก�าลังรับโทษนั้นอยู่	 ศาลชั้นต้นที่รับค�าร้องจะสั่งปล่อยบุคคลนั้นช่ัวคราว
โดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้	(มาตรา	๑๒)	

	 ๑.๗	 การพจิารณาคดีทีร่ือ้ฟ้ืนขึน้พจิารณาใหม่นัน้	ในกรณทีีค่�าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดเีดมินัน้ 
เป็นค�าพิพากษาของศาลช้ันต้น	 ให้ศาลชัน้ต้นทีร่บัค�าร้องด�าเนินการพจิารณาพพิากษาต่อไป	 ถ้าเห็นว่า 
บคุคลผูต้้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดเีดมิได้กระท�าความผิดกใ็ห้พพิากษายกค�าร้อง
นัน้เสยี แต่ถ้าเห็นว่าบุคคลผูต้้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึท่ีสดุในคดเีดมิมไิด้กระท�าความผิด 
ให้พพิากษายกค�าพพิากษาเดมิและพพิากษาว่าบคุคลนัน้มไิด้กระท�าความผดิ	ในกรณทีีค่�าพพิากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิมเป็นค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา	 ให้ศาลช้ันต้นที่รับค�าร้องด�าเนินการ
พจิารณาและท�าความเห็นส่งส�านวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎกีา	แล้วแต่กรณ	ีพจิารณาเพือ่พพิากษา
ยกค�าร้อง	หรือยกค�าพิพากษาเดิม	และพิพากษาว่าบุคคลนั้นมิได้กระท�าความผิด	และในกรณีที่มีค�าขอ
ค่าทดแทนหรือขอรับสิทธิคืน	 เมื่อศาลพิพากษาว่าบุคคลน้ันมิได้กระท�าความผิด	 ก็ให้ศาลก�าหนด 
ค่าทดแทนหรือมีค�าสั่งเกี่ยวกับการขอรับสิทธิคืนด้วย	(มาตรา	๑๓)

	 	 ทั้งนี้	 การก�าหนดค่าทดแทนให้ก�าหนดได้ไม่เกินจ�านวนตามค�าขอ	 ถ้าต้องรับโทษ 
รบิทรพัย์สินกใ็ห้ได้รบัทรพัย์สินทีถ่กูรบิน้ัน	ถ้าไม่สามารถคนืทรพัย์สนิทีถ่กูรบิน้ันได้ก็ให้ได้รบัชดใช้ราคา	
และถ้าทรัพย์สินที่ถูกริบเป็นเงินก็ให้ได้รับเงินจ�านวนน้ันคืนโดยศาลจะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตรา 
ร้อยละ	๑๕	 ต่อปี	 ก็ได้	 แต่ถ้าต้องรับโทษที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโทษกักขัง	 โทษจ�าคุก	
โทษประหารชีวิต	 หรือถูกใช้วิธีการส�าหรับเด็กและเยาวชนก็ให้ศาลก�าหนดค่าทดแทนให้ตามที ่
เห็นสมควร	(มาตรา	๑๔)
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	 ๑.๘	 เมื่อศาลได้มีค�าพิพากษาแล้วให้พนักงานอัยการผู้ร้องหรือโจทก์ในคดีเดิมซึ่งเป็น 
คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้	(มาตรา	๑๕)

	 ๑.๙	 ค�าร้องเกี่ยวกับผู ้ต ้องรับโทษอาญาคนหน่ึงในคดีหนึ่งให้ยื่นได้เพียงครั้งเดียว	 
(มาตรา	๑๘)	

				๑.๑๐	 ในกรณีที่ได้ยื่นค�าร้องแล้ว	 ผู้ร้องถึงแก่ความตาย	 ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	 สามีหรือ
ภริยาของผู้ยื่นค�าร้องนั้นจะด�าเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้	(มาตรา	๑๙)

				๑.๑๑	ค�าร้องให้ยื่นได้ภายใน	๑	ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง	หรือภายใน	๑๐	ปีนับแต่
วันที่ค�าพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด	 แต่เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษศาลจะรับค�าร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้นนั้นไว้พิจารณาก็ได้	(มาตรา	๒๐)

๒.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
	 พระราชบญัญตักิารรือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พิจารณาใหม่	พ.ศ.	๒๕๒๖	น้ันเป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ 

เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลที่มิได้กระท�าความผิดให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุด	 
ถอืได้ว่าเป็นกฎหมายทีมุ่ง่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	ให้โอกาสประชาชนผูบ้รสิทุธิไ์ด้ร้องขอ
ต่อศาลให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ถึงแม้ว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วก็ตาม	 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า 
การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายฉบับน้ีมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมากมายตามหลัก 
ความศกัดิส์ทิธ์ิแห่งค�าพิพากษา	เป็นผลให้ประชาชนมโีอกาสใช้สทิธใินการรือ้ฟ้ืนคดอีาญาได้ยาก	อาทเิช่น

	 -	 มูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาข้ึนพิจารณาพิพากษาใหม่ตามมาตรา	 ๕	 (๑)	 
ซึง่ต้องปรากฏว่าพยานบคุคลทีศ่าลใช้เป็นหลกัในการพพิากษาคด	ีได้มคี�าพพิากษาถงึท่ีสดุในภายหลงั
แสดงว่าค�าเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง นอกจากนี้	ค�าเบิกความ
ทีเ่ป็นเทจ็หรอืไม่ถูกต้องตรงกบัความจรงิดังกล่าวยงัต้องเป็นค�าเบิกความของพยานบคุคลทีศ่าลใช้เป็นหลกั 
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หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

ในการพิพากษาคดีด้วย	 เพราะหากพยานบุคคลในคดีเดิมเป็นแต่เพียงพยานแวดล้อมหรือมิได้อาศัย 
เป็นหลักในการพิพากษาคดี	 ย่อมไม่สามารถอ้างมูลเหตุดังกล่าวเพื่อขอให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ได้	

	 -	 มูลเหตุในการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาข้ึนพิจารณาพิพากษาใหม่ตามมาตรา	 ๕	 (๒)	 
ซึ่งต้องปรากฏว่าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี	ได้มี
ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุในภายหลงัแสดงว่าเป็นพยานหลกัฐานปลอมหรอืเป็นเท็จ หรอืไม่ถกูต้องตรงกบั 
ความจริง	หรือ

	 -	 ระยะเวลาในการยื่นค�าร้องตามมาตรา	 ๒๐	 ที่ก�าหนดให้ต้องยื่นได้ภายใน	 ๑	 ปีนับแต่ 
วนัทีป่รากฏข้อเทจ็จรงิ	หรอืภายใน	๑๐	ปีนบัแต่วนัทีค่�าพิพากษาในคดเีดมิถึงทีส่ดุ	ซึง่ก�าหนดระยะเวลาน้ี
อาจเป็นอปุสรรคส�าคญัในการใช้สิทธิของจ�าเลยได้	หากปรากฏว่าจ�าเลยต้องรบัโทษตามค�าพพิากษาอยู	่
ไม่อาจไปแสวงหาพยานหลักฐานมารื้อฟื้นคดีได้

	 ทัง้นี	้จากหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการรือ้ฟ้ืนคดอีาญาทีเ่คร่งครดั	จึงมข้ีอควรพจิารณาเกีย่วกบั 
การบังคับใช้กฎหมายว่า	 กฎหมายฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสมดังเจตนารมณ์หรือไม่	
และสมควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันหรือไม่

๓.	บทสรุป
	 จะพิจารณาเห็นได้ว่าการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่นั้นก็เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรม

และเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริสุทธิ์	 ส�าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม	่
หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าพิพากษา	 ตลอดจนหลักเกณฑ์การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ใน 
ต่างประเทศนัน้	คอลมัน์	การปฏิรปูกฎหมาย	:	LAW	REFORM	ใคร่ขอน�าเสนอในวารสารจุลนติฉิบบัต่อไป
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