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Pardon
มาตรการทางกฎหมายส�ำหรับเพื่อการ

purgation

เยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษ

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

บทน�ำ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังและเป็นที่สนใจติดตามของประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองในกรณีที่
นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูในจังหวัดสกลนคร ซึง่ ถูกศาลฎีกามีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ
ว่ากระท�ำความผิดอาญาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหายและไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที ให้ลงโทษจ�ำคุก ๓ ปี
๒ เดือน๑ ต่อมาเมื่อได้รับโทษจ�ำคุกเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ จึงได้มา
ร้องขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมว่าตนเองนั้น มิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดตามค�ำพิพากษา
ดังกล่าว จนต่อมาได้น�ำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นค�ำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณา
พิพากษาใหม่ตอ่ ศาลจังหวัดนครพนมซึง่ เป็นศาลชัน้ ต้นทีไ่ ด้พพิ ากษาคดีนี้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖
คดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วนและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการ
ตั้งค�ำถามต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยว่ามีความผิดพลาดหรือบกพร่องขึ้น
หรือไม่ประการใดโดยเฉพาะในขั้นตอนใด เนื่องจากเมื่อมีการกระท�ำความผิดทางอาญาเกิดขึ้น
จะมีองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมหลายองค์กรทีจ่ ะเข้ามาร่วมกันด�ำเนินการเพือ่ น�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิด
ทีแ่ ท้จริงมาลงโทษตามกฎหมาย ซึง่ ความผิดพลาดหรือบกพร่องนัน้ อาจจะเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่
ของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กล่าวคืออาจจะเป็นในชัน้ ของเจ้าพนักงานต�ำรวจซึง่ มีอำ� นาจหน้าที่
จ�ำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) (๘) , ๔๗,
๗๘, ๑๕๗ , ๑๖๐ วรรคหนึ่ง วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
ฐานขับรถโดยประมาทอาจเกิดอันตรายแก่บคุ คลหรือทรัพย์สนิ ขับรถโดยไม่คำ� นึงถึงความปลอดภัยหรือเดือดร้อนของบุคคลอืน่ ขับขีร่ ถ
แซงรถอื่ น ล�้ ำ เข้ า ไปในเส้ น กึ่ ง กลางของทางเดิ น รถในขณะมี ร ถอื่ น สวนทางมา และประมาทเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู ้ อื่ น ถึ ง แก่ ค วามตาย
เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อันเป็นบทที่มีอัตราโทษหนักที่สุด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จ�ำคุก ๓ ปี ฐานไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร และไม่ไปแสดงตัวกับแจ้งเหตุ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จ�ำคุก ๒ เดือน รวมจ�ำคุก ๓ ปี ๒ เดือน ส�ำหรับรายละเอียดของคดี โปรดดูคำ� พิพากษาฎีกา
ที่ ๒๒๐๖/๒๕๕๖.
๑
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ในการสืบสวนและการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีอันเป็นเสมือนต้นน�้ำ
ของความยุติธรรม หรือในชั้นของพนักงานอัยการในการพิจารณาส�ำนวนการสอบสวนและมีค�ำสั่งฟ้อง
คดีอาญาต่อศาลอันเป็นกลางน�้ำของความยุติธรรม หรือในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ซึง่ เปรียบเสมือนปลายน�ำ้ ของสายธารแห่งกระบวนการยุตธิ รรมก็เป็นได้ ซึง่ เมือ่ มีประเด็นปัญหาข้อสงสัย
ดังกล่าวเกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมในที่สุด
หากกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องย่อมจะท�ำให้ผลที่เกิดขึ้น
เบี่ยงเบนไปจากความยุติธรรมที่ควรจะเป็น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะไม่สามารถน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดที่แท้จริงมาลงทัณฑ์ได้
แต่ในทางกลับกันได้ส่งผลท�ำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับโทษอาญาที่ตนเองมิได้กระท�ำ อย่างไรก็ตาม
ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติคงไม่มีรัฐใดที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มี
ความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมโดยสมบูรณ์ ดังนัน้ หากจะมุง่ ลงโทษผูบ้ ริสทุ ธิต์ ามค�ำพิพากษาของศาลบนพืน้ ฐาน
ของหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำพิพากษาโดยเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความ
เคารพศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขสภาพ
ปัญหาดังกล่าวและเพือ่ ให้กฎหมายมีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับความยุตธิ รรมตามความเป็นจริง จึงมีการ
พัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขึ้นใน
ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่ บรรเทาหรือเยียวยาการลงโทษ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้หลายมาตรการ ซึ่งในแต่ละมาตรการก็มีเนื้อหาสาระและ
ผลทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างกันไป ดังนัน้ เพือ่ ให้ทราบถึงวิธกี ารในการเยียวยาการลงโทษในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในระบบกฎหมายของประเทศไทย คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้
จึงขอน�ำเสนอเรือ่ ง “มาตรการทางกฎหมายส�ำหรับเพือ่ การเยียวยาบุคคลทีถ่ กู ลงโทษในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา” ดังนี้
ในระบบกฎหมายของประเทศไทยของเรานั้น ได้ก�ำหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือเยียวยาการลงโทษความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาไว้หลากหลายประการ แต่ในบทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะกรณีของการอภัยโทษ
การนิรโทษกรรม การล้างมลทิน และการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่เท่านั้น
โดยในแต่ละมาตรการมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
๑. การอภัยโทษ
การอภัยโทษ (Pardon) เป็นการให้อภัยเฉพาะโทษที่ผู้ต้องโทษจะได้รับตามค�ำพิพากษา
ของศาลเท่านั้น โดยอาจจะยกเว้นโทษให้ทั้งหมด หรือบางส่วน หรืออาจลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่
นักโทษตามค�ำพิพากษาก็ได้ แต่ไม่ได้เป็นการให้อภัยกับการกระท�ำความผิดที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษ
และไม่ ท� ำ ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ การอภั ย โทษหลุ ด พ้ น จากการเป็ น ผู ้ ต ้ อ งค� ำ พิ พ ากษาว่ า กระท� ำ ความผิ ด
แต่ประการใด ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ ได้ยอมรับเอาประเพณีการปกครองทีพ่ ระมหากษัตริย์
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ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโดยการพระราชทานอภัยโทษให้แก่ประชาชนที่กระท�ำความผิด
และได้น�ำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ทั้งนี้ ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของประเทศไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามสมัยนิยมของนานาอารยประเทศ ได้บัญญัติเรื่อง
การอภัยโทษไว้ในมาตรา ๓๐ ความว่า “คณะกรรมการราษฎรมีอ�ำนาจให้อภัยโทษแต่ให้น�ำความ
ขึ้นขอพระบรมราชานุญาตเสียก่อน” และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สอง ได้บัญญัติให้อ�ำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ
เป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๕๕ ซึ่งบัญญัติว่า
“พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจทีจ่ ะพระราชทานอภัยโทษ” และหลักการดังกล่าวได้รบั การ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน
		 ส�ำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพระราชทานอภัยโทษนั้น จะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติไว้ในภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และ
ลดโทษ โดยแบ่งการอภัยโทษออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย
และการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป
		 (๑) การพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย เป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ โดยได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้มีสิทธิจะได้รับพระราชทานอภัยโทษจะต้องเป็นผู้ต้องค�ำพิพากษาให้รับโทษ
ในทางอาญาอย่างใด ๆ และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยผู้ที่จะยื่นค�ำขออาจเป็นผู้ต้องค�ำพิพากษานั้นเอง
หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องก็ได้ ซึ่งการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์เพื่อขอรับ
พระราชทานอภั ย โทษนั้ น จะยื่ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมก็ ไ ด้ หรื อ ถ้ า หากผู ้ ถ วาย
เรื่องราวนั้นต้องจ�ำคุกอยู่ในเรือนจ�ำจะยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ�ำก็ได้ เมื่อพัศดีหรือ
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำได้รับเรื่องราวนั้นแล้ว ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนเรื่องราว แล้วให้รีบส่งเรื่องราวนั้น
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวาย
เรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ แต่ในกรณีที่
ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายค�ำแนะน�ำ
ต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องค�ำพิพากษานั้นก็ได้
		 (๒) การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป เป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ ทวิ กล่าวคือ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวาย
ค�ำแนะน�ำต่อพระมหากษัตริยข์ อให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผตู้ อ้ งโทษก็ได้ ซึง่ การพระราชทานอภัยโทษ
ในกรณีนใี้ ห้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทัว่ ไปนัน้ ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจะมีการก�ำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่านักโทษคนใดอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณตามที่กำ� หนดในพระราชกฤษฎีกาหรือไม่
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มาตรการทางกฎหมายส�ำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

			 ถึงแม้ว่าการอภัยโทษจะท�ำให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ต้องได้รับโทษ หรือ
ได้รับการลงโทษแต่เพียงบางส่วน หรือได้รับการลดโทษ แต่การได้รับการอภัยโทษนั้นไม่ได้ท�ำให้สิทธิ
ต่าง ๆ ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพราะค�ำพิพากษากลับคืนมาแต่ประการใด ทั้งนี้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ได้กำ� หนดผลของการอภัยโทษไว้ดังนี้
			 (๑)		ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามมิให้บังคับโทษนั้น ถ้าบังคับโทษไป
บ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็นโทษปรับที่ช�ำระแล้ว ให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมด
			 (๒)		ถ้าการอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยู่ก็ให้
บังคับไปได้
			 (๓)		การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นความรับผิด
ในการต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทนตามค�ำพิพากษา
			 (๔)		เมื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระท�ำความผิดอย่างหนึ่งถูกฟ้องว่า
กระท�ำความผิดอีกอย่างหนึ่ง อภัยโทษนั้นย่อมไม่ตัดอ�ำนาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญา
ตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยกระท�ำผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบ หรือว่าด้วยรอการลงอาญา
๒. การนิรโทษกรรม
			 การนิรโทษกรรม (Amnesty) เป็นการลบล้างการกระท�ำความผิดทีบ่ คุ คลได้กระท�ำมาแล้ว
โดยการก�ำหนดให้การกระท�ำนัน้ ไม่เป็นความผิดและให้ผทู้ ไี่ ด้กระท�ำการนัน้ พ้นจากการเป็นผูก้ ระท�ำ
ความผิด โดยการตรากฎหมายนิรโทษกรรมขึน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาของประเทศอันเนือ่ งมาจากสถานการณ์
บางประการที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศอย่าง
กว้างขวาง เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอันเนื่องมาจากการมีอุดมการณ์ในทางการเมือง
ทีแ่ ตกต่างกัน การปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครองของประเทศ หรือการรัฐประหารเปลีย่ นแปลงรัฐบาล
เป็นต้น
			 ส�ำหรับผลในทางกฎหมายของการนิรโทษกรรมนั้น จะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย
นิรโทษกรรมในแต่ละฉบับว่าจะมุ่งลบล้างความผิดให้แก่ผู้กระท�ำความผิดในกรณีใดบ้าง โดยอาจจะ
ยกเว้นทั้งความผิดในทางอาญาและความรับผิดในทางแพ่งด้วยก็ได้ กล่าวคือ ในคดีอาญาหากผู้กระท�ำ
ความผิดยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องระงับการสอบสวน
หรือระงับการฟ้องคดีตอ่ ศาล หากมีการยืน่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลแล้ว พนักงานอัยการจะต้องด�ำเนินการถอนฟ้อง
ในกรณีที่พนักงานอัยการไม่ได้ขอถอนฟ้อง เมื่อจ�ำเลยร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นเอง ศาลก็จะจ�ำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความของศาล เนือ่ งจากสิทธิในการน�ำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๕)๒ หากศาลมีคำ� พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าบุคคลนั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา่
“มาตรา ๓๙ สิทธินำ� คดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
				
ฯลฯ 		
ฯลฯ
(๕) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท�ำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
				
ฯลฯ 		
ฯลฯ”
๒
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิด หรือถ้าอยู่ระหว่างการรับโทษก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
หรือในคดีแพ่งก็จะฟ้องร้องให้ชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลทีไ่ ด้รบั การนิรโทษกรรม
แล้วไม่ได้ เพราะถือว่าไม่มีการกระท�ำที่เป็นการโต้แย้งสิทธิอันจะท�ำให้เกิดอ�ำนาจฟ้องคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕๓
			 ในอดีตทีผ่ า่ นมาการนิรโทษกรรมนัน้ จะตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัตหิ รือพระราชก�ำหนด
เพือ่ นิรโทษกรรมให้แก่การกระท�ำในเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ในการลบล้างบรรดาการกระท�ำทัง้ หลาย
ที่ผิดกฎหมายให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง แต่นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้กระท�ำการยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นผลส�ำเร็จ เมือ่ วันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
รูปแบบของการนิรโทษกรรมให้แก่คณะผู้ยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศมีพัฒนาการที่แตกต่างไปจาก
การนิรโทษกรรมที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กล่าวคือ มีการบัญญัติเรื่องการนิรโทษกรรมให้แก่คณะผู้ยึด
อ�ำนาจการปกครองประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๓๒๔ ซึง่ แนวทางดังกล่าวนีไ้ ด้นำ� มาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับต่อ ๆ มา เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๗๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติวา่
“มาตรา ๕๕  เมือ่ มีขอ้ โต้แย้งเกิดขึน้ เกีย่ วกับสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สทิ ธิทางศาล
บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ�ำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้”
๔
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ บัญญัติวา่
“มาตรา ๓๒ บรรดาการกระท�ำ ประกาศหรือค�ำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ได้กระท�ำ ประกาศ หรือสั่งก่อนวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้ ทั้งนี้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการยึดและควบคุม
อ�ำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่ว่าจะกระท�ำด้วยประการใด หรือเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะกระท�ำ
ประกาศ หรือสั่งให้มีผลใช้บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้ถือว่าการกระท�ำ ประกาศหรือค�ำสั่ง รวมทั้ง
การกระท�ำของผู้ปฏิบัติตามประกาศหรือค�ำสั่งนั้นตลอดจนการกระท�ำของบุคคลใด ๆ ซึ่งได้กระท�ำเนื่องในการยึดหรือควบคุมอ�ำนาจ
การปกครองแผ่นดินดังกล่าว เป็นการกระท�ำ ประกาศหรือค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย”
๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติว่า
“มาตรา ๓๗ บรรดาการกระท�ำทั้งหลายซึ่งได้กระท�ำเนื่องในการยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของหัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมตลอดทั้งการกระท�ำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือของผู้ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้กระท�ำไป เพื่อการดังกล่าว
ข้างต้นนั้น การกระท�ำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ
รวมทั้งการลงโทษและการกระท�ำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระท�ำในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�ำ หรือผู้ถูกใช้
ให้กระท�ำ  และไม่ว่ากระท�ำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระท�ำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระท�ำพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง”
๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติวา่
“มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การกระท�ำทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกรณีดงั กล่าวไม่วา่ ก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
ให้ถือว่าการนั้นและการกระท�ำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้”
๓
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มาตรการทางกฎหมายส�ำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๘๗ และในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่
มาตรา ๒๗๙๘
๓. การล้างมลทินโทษ
			 การล้างมลทินโทษ (Purgation) เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เป็นการลบล้างผลของ
ค�ำพิพากษาของศาลหรือผลของการถูกลงโทษทางวินัย เพราะการถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาของศาล
หรือการถูกลงโทษทางวินัยนั้น ท�ำให้ผู้ถูกลงโทษมีมลทินติดตัวและท�ำให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการเข้าถึงสิทธิบางประการ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคมของผู้ถูกลงโทษ
ตามค�ำพิพากษาของศาลหรือผูถ้ กู ลงโทษทางวินยั ส�ำหรับผลทางกฎหมายของการล้างมลทินนัน้ ถ้าผูใ้ ด
ต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลให้ลงโทษหรือให้กักกันหรือถูกลงโทษโดยค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษโดยค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
ในกรณีความผิดนั้น ๆ หรือกรณีที่ผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยก็ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวินยั ในกรณีนนั้ ๆ อย่างไรก็ตาม การล้างมลทินไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิแก่ผไู้ ด้รบั การล้างมลทินในอันทีจ่ ะ
เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
			 การล้างมลทินจึงเป็นเพียงการล้างเฉพาะโทษอันเป็นผลสุดท้ายของการกระท�ำเท่านั้น
แต่จะไม่สามารถลบล้างพฤติกรรมหรือการกระท�ำทีเ่ ป็นเหตุให้ผกู้ ระท�ำถูกลงโทษ โดยผลทางกฎหมาย
ของการล้างมลทินนั้น ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔/๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกรณี
ที่กรมที่ดินมีค�ำสั่งให้ลงโทษข้าราชการทางวินัยโดยให้ปลดออกจากราชการฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยมิชอบเพือ่ ให้ตนเองได้ประโยชน์ทมี่ คิ วรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าทีแ่ ละรายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อมาข้าราชการซึ่งถูกปลดออกนั้นได้ไปยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน
ต่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาลงมติว่าข้าราชการผู้นั้นมีลักษณะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๔๘ บรรดาการกระท�ำทัง้ หลายซึง่ ได้กระท�ำเนือ่ งในการยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองแผ่นดิน เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการกระท�ำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระท�ำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระท�ำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำ
เพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระท�ำ
อันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระท�ำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�ำ  หรือผู้ถูกใช้ให้กระท�ำ  และไม่ว่ากระท�ำ
ในวันทีก่ ล่าวนัน้ หรือก่อนหรือหลังวันทีก่ ล่าวนัน้ หากการกระท�ำนัน้ ผิดต่อกฎหมาย ให้ผกู้ ระท�ำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิน้ เชิง”
๘
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ บัญญัติวา่
“มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ ค�ำสั่ง และการกระท�ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็น
ประกาศ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำทีม่ ผี ลใช้บงั คับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ ค�ำสัง่ การกระท�ำ
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค�ำสั่ง การกระท�ำนั้น เป็นประกาศ ค�ำสั่ง การกระท�ำ  หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค�ำสั่งดังกล่าวให้กระท�ำ
เป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค�ำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อ�ำนาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�ำโดย
ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๕๙ ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทัง้ การกระท�ำทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกรณีดงั กล่าว ให้ถอื ว่าการนัน้ และการกระท�ำนัน้
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”
๗
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ต้องห้ามตาม มาตรา ๑๙ (๗)๙ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงไม่สมควรที่จะให้เป็นช่างรังวัดเอกชน
แม้ขา้ ราชการผูน้ นั้ จะได้รบั การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตกิ ารล้างมลทินในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วก็ตาม ดังนัน้
ข้าราชการผูน้ นั้ จึงได้นำ� คดีมาฟ้องต่อศาล เพือ่ ขอให้ศาลพิพากษาว่ามติของคณะกรรมการฯ ทีไ่ ม่อนุญาต
ให้ตนเป็นช่างรังวัดเอกชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
			 คดีดงั กล่าวศาลฎีกาได้พพิ ากษาว่า ตามพระราชบัญญัตกิ ารล้างมลทินฯ ทีก่ ำ� หนดว่า ให้ถอื ว่า
ผูน้ นั้ มิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินยั ในกรณีนนั้ ๆ ย่อมหมายความเพียงว่า ผูท้ ถี่ กู ลงโทษทางวินยั
ไม่ เ คยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย เท่ า นั้ น ส่ ว นความประพฤติ ห รื อ การกระท� ำ ที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ บุ ค คลนั้ น
ถูกลงโทษทางวินัยหาได้ถูกลบล้างไปด้วยไม่ เพราะความประพฤติหรือการกระท�ำที่เกิดขึ้นแล้ว
ไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าการกระท�ำของข้าราชการดังกล่าว
ไม่ได้รบั การล้างมลทิน และเป็นการกระท�ำทีข่ าดคุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตชิ า่ งรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๙ (๗) ที่ว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียจึงชอบด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว
๔. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
			 การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เป็นมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาบุคคลผู้ต้อง
รับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้มีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลัง หากปรากฏ
หลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดและก�ำหนดให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน และ
ได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�ำพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตามค�ำพิพากษาของศาล
ที่พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้นั้นมิได้กระท�ำความผิด
			 ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้น ได้มีการรับรองสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๓๐
ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดหากปรากฏตามค�ำพิพากษาของศาล
ที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลังว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิด ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
ค่าทดแทนและได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�ำพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ”
			 เมื่อมีการรับรองสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ไว้ในรัฐธรรมนูญ การที่
ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองให้สมดังสิทธิจึงต้องมีการตรากฎหมายเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
						
ฯลฯ 			
ฯลฯ
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีผู้รับรองความประพฤติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
						
ฯลฯ			
ฯลฯ”
๙
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มาตรการทางกฎหมายส�ำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

			 ๑) คดีที่จะขอให้รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่จะต้องเป็นคดีอาญาที่ศาลได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุด
ให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญา๑๐ ดังนั้น หากมิใช่คดีอาญา หรือหากเป็นคดีอาญาแต่เป็นการ
ถูกลงโทษตามค�ำสั่งของบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศ เช่น ค�ำสั่งของ
คณะปฏิวัติ คณะรัฐประหาร คณะปฏิรูปการปกครอง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ บุคคลผูถ้ กู ลงโทษตามค�ำสัง่ ดังกล่าวไม่สามารถจะขอให้รอื้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณา
ใหม่ ไ ด้ และต้ อ งเป็ น กรณี ที่ ถู ก บั ง คั บ โทษตามค� ำ พิ พ ากษาแล้ ว หากได้ รั บ การยกเว้ น โทษ
หรือรอการลงโทษจ�ำคุกโดยมิได้ก�ำหนดโทษปรับด้วย ในกรณีเช่นนี้จะมาขอใช้สิทธิรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ไม่ได้
			 ๒) เหตุที่จะขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่มี ๓ กรณี คือ (๑) พยานบุคคลซึ่งศาล
ได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่า
ค�ำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง (๒) พยานหลักฐานอื่นนอกจาก
พยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มี
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง
ตรงกับความจริง หรือ (๓) มีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและส�ำคัญแก่คดีซึ่งถ้าได้นำ� มาสืบในคดี
อันถึงที่สุดนั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระท�ำความผิด
			 ๓) บุคคลผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอให้รอื้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่มี ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) บุคคล
ผูต้ อ้ งรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ (๒) ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูอ้ นุบาลในกรณีทบี่ คุ คลผูต้ อ้ ง
รับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูเ้ ยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ (๓) ผูจ้ ดั การหรือผูแ้ ทนอืน่
ของนิตบิ คุ คลในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลนัน้ ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ (๔) ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน
สามีหรือภริยาของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการ
ยื่นค�ำร้อง หรือ (๕) พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม
			 ๔) ค�ำร้องขอรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ให้ยนื่ ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ทีป่ รากฏข้อเท็จจริง
อันเป็นเหตุที่จะขอรื้อฟื้นคดีได้ หรือภายใน ๑๐ ปี นับแต่ค�ำพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด เว้นแต่
มีพฤติการณ์พิเศษ ศาลจะรับค�ำร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
			 ๕) วิธีการในการยื่นค�ำร้องขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่นั้น ให้ยื่นค�ำร้องขอรื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ต่อศาลชั้นต้น คือ ศาลที่ได้พิพากษาคดีเดิมหรือศาลอื่นที่ได้มีเขตอ�ำนาจแทนศาลนั้น
ถึงแม้ว่าคดีเดิมคดีจะถึงที่สุดตามค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ตาม เว้นแต่ (๑) คดีของ
ศาลอาญาศึกหรือศาลประจ�ำหน่วยทหาร ให้ยื่นต่อศาลทหารกรุงเทพ (๒) คดีของศาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นศาลทหารและศาลนั้นไม่เป็นศาลทหาร
ส�ำหรับคดีนั้นแล้ว ให้ยื่นต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เคยเป็นศาลทหารนั้น
หรือศาลอื่นที่ได้มีเขตอ�ำนาจแทนศาลนั้น
โทษทางอาญามี ๕ สถาน คือ ประหารชีวติ จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘.

๑๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

			 ๖) การพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้
						 (๑) ขั้นตอนการไต่สวนค�ำร้อง
						 ให้ศาลทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องท�ำการไต่สวนค�ำร้องนัน้ ว่ามีมลู พอทีจ่ ะรือ้ ฟืน้ คดีขนึ้ พิจารณาพิพากษาใหม่
หรือไม่ เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู้ร้อง ศาลจะไต่สวนค�ำร้องหรือไม่ก็ได้ ถ้าเห็นว่า
ไม่จ�ำเป็นต้องไต่สวนค�ำร้อง ก็ให้ศาลสั่งรับค�ำร้องและด�ำเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่
ต่อไป ค�ำสั่งของศาลในกรณีเช่นนี้ให้เป็นที่สุดจะอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปไม่ได้
						 ในการไต่สวนค�ำร้อง ให้ศาลส่งส�ำเนาค�ำร้องและแจ้งวันนัดไต่สวนไปให้โจทก์ในคดีเดิมทราบ
ในกรณีทโี่ จทก์ในคดีเดิมมิใช่พนักงานอัยการ ให้สง่ ส�ำเนาค�ำร้องและแจ้งวันนัดไต่สวนให้พนักงานอัยการ
ทราบด้วย พนักงานอัยการและโจทก์ในคดีเดิมจะมาฟังการไต่สวนและซักค้านพยานของผูร้ อ้ งด้วยหรือไม่
ก็ได้ ผู้ร้องและโจทก์ในคดีเดิมมีสิทธิแต่งทนายแทนตนได้ ทั้งนี้ แม้ศาลชั้นต้นจะมีอ�ำนาจท�ำการ
ไต่สวนค�ำร้องแต่จะไม่มอี ำ� นาจสัง่ รับหรือไม่รบั ค�ำร้อง เพราะศาลทีม่ อี ำ� นาจสัง่ ค�ำร้องคือศาลอุทธรณ์
โดยให้ ศ าลชั้ น ต้ น ที่ ไ ต่ ส วนค� ำ ร้ อ งส่ ง ส� ำ นวนการไต่ ส วนพร้ อ มทั้ ง ท� ำ ความเห็ น ไปยั ง ศาลอุ ท ธรณ์
โดยไม่ชักช้าเพื่อให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้สั่งค�ำร้องขอรื้อฟื้นคดีนั้น
						 เมือ่ ศาลอุทธรณ์ได้รบั ส�ำนวนการไต่สวนและความเห็นของศาลชัน้ ต้นแล้ว ถ้าศาลอุทธรณ์
เห็นว่าค�ำร้องนัน้ มีมลู พอทีจ่ ะรือ้ ฟืน้ ขึน้ พิจารณาใหม่ ศาลอุทธรณ์จะมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องและสัง่ ให้ศาลชัน้ ต้น
ที่รับค�ำร้องเป็นผู้ด�ำเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นต่อไป แต่ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าค�ำร้องนั้นไม่มีมูล
ก็จะสั่งยกค�ำร้องนั้น ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่สั่งรับค�ำร้องหรือสั่งยกค�ำร้องให้เป็นที่สุด
					 (๒) ขั้นตอนการพิจารณาคดีที่ขอรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่
						 เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งรับค�ำร้องและสั่งให้ศาลชั้นต้นที่รับค�ำร้องด�ำเนินการพิจารณาคดี
ที่รื้อฟื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่แล้ว การด�ำเนินกระบวนพิจารณาชั้นนี้ ศาลชั้นต้นดังกล่าวจะต้องแจ้ง
วันนัดสืบพยานผู้ร้องไปให้พนักงานอัยการและโจทก์ในคดีเดิมทราบ หากว่าพนักงานอัยการหรือโจทก์
ในคดีเดิมยังไม่ได้รบั ส�ำเนาค�ำร้องก็ให้จดั ส่งส�ำเนาค�ำร้องไปให้ดว้ ย ซึง่ ในชัน้ นีพ้ นักงานอัยการหรือโจทก์
ในคดีเดิมมีสทิ ธิยนื่ ค�ำคัดค้านได้กอ่ นวันสืบพยาน และเมือ่ สืบพยานบุคคลผูร้ อ้ งเสร็จแล้ว พนักงานอัยการ
และโจทก์ในคดีเดิมมีสทิ ธินำ� พยานของตนเข้าสืบได้ เมือ่ ศาลเห็นสมควรเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
ศาลจะเรียกพยานที่น�ำสืบมาแล้วมาสืบเพิ่มเติม หรือเรียกพยานอื่นมาสืบก็ได้ ขั้นตอนในชั้นนี้ถือว่า
อยู่ในระหว่างด�ำเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ ดังนั้น หากบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญา
โดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ทีก่ ำ� ลังรับโทษนัน้ อยูอ่ าจเป็นโทษจ�ำคุกหรือกักขังก็ตาม ผูน้ นั้ มีสทิ ธิทจี่ ะยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้ศาลสัง่ ปล่อยชัว่ คราว ซึง่ กฎหมายก�ำหนดให้หยุดการบังคับคดีไว้ชวั่ คราว ซึง่ ศาลชัน้ ต้นทีร่ บั ค�ำร้อง
จะสั่งปล่อยบุคคลนั้นชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้
			 ๗) การพิพากษาและผลของค�ำพิพากษาคดีทรี่ อื้ ฟืน้ ขึน้ พิจารณาใหม่ ถ้าค�ำพิพากษาในคดีเดิม
เป็นค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอาญาศึกให้เป็นอ�ำนาจของศาลชั้นต้นที่ท�ำการพิจารณาคดีนั้น
ท�ำการพิพากษา แต่ถ้าค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมเป็นค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
ให้ศาลชัน้ ต้นทีร่ บั ค�ำร้องด�ำเนินการพิจารณาและท�ำความเห็นส่งส�ำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
เป็นผู้ท�ำค�ำพิพากษาแล้วแต่กรณี
ม.ค. - ก.พ. ๖๐
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มาตรการทางกฎหมายส�ำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

			 การท�ำค�ำพิพากษาในคดีรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่นั้น กฎหมายบัญญัติให้ศาล
พิพากษาได้เป็น ๒ กรณี กล่าวคือ กรณีที่ศาลเห็นว่าบุคคลผู้ต้องโทษในคดีเดิมเป็นผู้กระท�ำผิดจริง
ศาลต้องพิพากษายกค�ำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีเสีย แม้จะปรากฏเหตุยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ตาม แต่กรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ต้องโทษในคดีเดิมมิได้กระท�ำผิดก็ต้องพิพากษา
ยกค�ำพิพากษาเดิมและพิพากษาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้กระท�ำความผิด ซึ่งในกรณีที่ศาลพิพากษา
ว่าผู้ต้องโทษในคดีเดิมไม่มีความผิดนี้ ศาลจะต้องดูต่อไปว่าผู้ร้องขอให้รื้อฟื้นคดีได้ขอค่าทดแทน
การที่ถูกลงโทษไปในคดีก่อนหรือขอรับสิทธิอย่างอื่นที่เสียไปคืนด้วยหรือไม่ ถ้ามีการขอมาศาลจะต้อง
ก�ำหนดหรือมีคำ� สั่งในเรื่องดังกล่าวให้ด้วย
			 การอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษาในคดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่นั้น พนักงานอัยการผู้ร้องขอ
หรือโจทก์ในคดีเดิมซึง่ เป็นคูค่ วามมีสทิ ธิอทุ ธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้ แต่อทุ ธรณ์หรือฎีกาได้เพียงชัน้ เดียว
เท่านั้น กล่าวคือ ถ้าเป็นค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีสิทธิอุทธรณ์ค�ำพิพากษานั้นต่อศาลอุทธรณ์และ
ค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้เป็นทีส่ ดุ ถ้าเป็นค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์กม็ สี ทิ ธิฎกี าค�ำพิพากษานัน้
ต่อศาลฎีกาได้
			 ส�ำหรับผลของค�ำพิพากษาในคดีอาญาที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่นั้น เมื่อศาลมีค�ำพิพากษา
ยกค�ำพิพากษาเดิมและพิพากษาว่าบุคคลนั้นมิได้กระท�ำความผิดแล้ว จะมีผลท�ำให้บุคคลนั้น
เป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท�ำความผิดอีกต่อไป และท�ำให้จ�ำเลยที่รับโทษ
จ�ำคุกหรือกักขังอยู่ได้รับการปล่อยตัวไป และถ้ามีการร้องขอค่าทดแทนในท้ายค�ำร้องศาลจะก�ำหนด
ค่าทดแทนให้ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด กล่าวคือ ถ้าต้องรับโทษริบทรัพย์สนิ ให้ได้รบั ทรัพย์สนิ
ทีถ่ กู ริบนัน้ คืน เว้นแต่ทรัพย์สนิ นัน้ เป็นทรัพย์สนิ ทีก่ ฎหมายบัญญัตวิ า่ ให้รบิ ไม่วา่ เป็นของผูก้ ระท�ำความผิด
และมีผู้ถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาหรือไม่ ถ้าไม่สามารถคืนทรัพย์สินที่ถูกริบนั้นได้ ให้ได้รับชดใช้
ราคาของทรัพย์สินที่ถูกริบนั้น โดยถือราคาในขณะที่ศาลพิพากษาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ และ
ถ้าทรัพย์สินที่ถูกริบเป็นเงิน ให้ได้รับเงินจ�ำนวนนั้นคืนโดยศาลจะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละสิบห้า
ต่อปีของจ�ำนวนเงินนั้น นับแต่วันริบจนถึงวันที่ศาลเห็นสมควรก�ำหนดก็ได้
			 ในกรณีตอ้ งรับโทษปรับและได้ชำ� ระค่าปรับต่อศาลแล้ว ให้ได้รบั เงินค่าปรับคืน โดยศาลจะคิด
ดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของจ�ำนวนเงินค่าปรับนับตั้งแต่วันช�ำระค่าปรับ จนถึงวันที่ศาล
เห็นสมควรก�ำหนดก็ได้ ถ้าต้องรับโทษกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับหรือจ�ำคุก ให้ได้รับค่าทดแทน
เป็นเงินโดยค�ำนวณจากวันทีถ่ กู กักขังหรือถูกจ�ำคุกในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อหนึง่ วัน ถ้าต้องรับโทษประหาร
ชีวติ และถูกประหารชีวติ แล้ว ให้กำ� หนดค่าทดแทนเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าถูกใช้วธิ กี าร
ส�ำหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาให้ศาลก�ำหนดค่าทดแทนให้ตามทีเ่ ห็นสมควร และในการ
ขอรับสิทธิที่ต้องเสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากค�ำพิพากษาในคดีเดิม ถ้าไม่สามารถคืนสิทธิเช่นนั้นได้
ศาลจะก�ำหนดค่าทดแทนเพื่อสิทธินั้นให้ตามที่เห็นสมควรต่อไป
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บทสรุป
เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาดังที่ได้กล่าวมาตามล�ำดับแล้ว จะเห็นได้ว่าในแต่ละมาตรการนั้นมีความแตกต่างกัน
ในหลักการและสาระส�ำคัญ กล่าวคือ “การอภัยโทษ” เป็นมาตรการทางกฎหมายอันมีทมี่ าจากโบราณ
ราชประเพณีที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการแสวงหาความยุติธรรม ซึ่งการพระราชทาน
อภัยโทษนั้นเป็นการให้อภัยเฉพาะโทษที่ผู้ต้องโทษจะได้รับตามค�ำพิพากษาของศาลเท่านั้น
แต่ไม่ได้เป็นการให้อภัยการกระท�ำความผิดที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษ และไม่ได้ท�ำให้สิทธิต่าง ๆ
ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพราะค�ำพิพากษากลับคืนมาแต่ประการใด
ส�ำหรับการนิรโทษกรรมและการล้างมลทินนั้น ล้วนเป็นอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการ
ตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัตเิ พือ่ ลบล้างความผิดให้แก่ผกู้ ระท�ำความผิด แต่มผี ลในทางกฎหมาย
แตกต่างกัน เพราะ “การนิรโทษกรรม” เป็นการลบล้างการกระท�ำความผิดทีบ่ คุ คลได้กระท�ำมาแล้ว
โดยการก�ำหนดให้การกระท�ำนั้นไม่เป็นความผิดและท�ำให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิดทางอาญา
และความรับผิดทางแพ่งโดยสิ้นเชิง แต่ “การล้างมลทินโทษ”นั้น เป็นการลบล้างเฉพาะผลสุดท้าย
ของค�ำพิพากษาหรือโทษทางวินัยเท่านั้น แต่ไม่เป็นการลบล้างพฤติกรรมหรือการกระท�ำที่เป็นเหตุ
ให้ผกู้ ระท�ำถูกลงโทษและการล้างมลทินไม่กอ่ ให้เกิดสิทธิแก่ผไู้ ด้รบั การล้างมลทินในอันทีจ่ ะเรียกร้อง
สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ จากการต้องค�ำพิพากษาหรือการถูกลงโทษทางวินัย
อย่างไรก็ตามการอภัยโทษ การนิรโทษกรรม และการล้างมลทิน หาใช่เป็นมาตรการ
ทางกฎหมายในการเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรง ดังนั้น จึง
ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖” ขึ้น ซึ่งเป็น
มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรง ในการ
ให้สิทธิบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้สามารถขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่
ในภายหลัง หากปรากฏหลักฐานขึน้ ใหม่วา่ บุคคลนัน้ มิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิดและก�ำหนดให้มสี ทิ ธิทจี่ ะ
ได้รับค่าทดแทน และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�ำพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตาม
ค�ำพิพากษาของศาลที่พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้น้ันมิได้กระท�ำความผิด และ
ในท้ายที่สุดหากองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนท�ำหน้าที่ของตนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ให้ถึงพร้อมแล้ว ย่อมจะท�ำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพาอาศัย
ของประชาชนในการแสวงหาความยุติธรรมและเป็นกลไกส�ำคัญของประเทศในการ “ก�ำจัดคนพาล
อภิบาลคนดี” เป็นสายธารแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ค�้ำจุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริม
ความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป
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