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การกันผูตองหาไวเปนพยาน
โดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑. ความนำ

การดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา (Accusatorial System) นัน้ ไดวางหลักการในการดำเนิน
คดีอาญาออกเปน ๒ หลักการ ดวยกัน คือ หลักการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle)
กลาวคือ กรณีทปี่ รากฏพยานหลักฐานวามีการกระทำผิดและปรากฏผูกระทำความผิด เจาพนักงาน
จะต อ งดำเนิน การสอบสวนและฟ อ งร อ งคดี ต อ ไป และหลั ก การดำเนิ น คดี อ าญาตามดุ ล พิ นิ จ
(Opportunity Principle) กลาวคือ แมจะปรากฏวามีการกระทำความผิดและมีผูกระทำความผิด
เจ า พนัก งานอาจจะไมส อบสวนดำเนิ น คดี กั บ ผู ก ระทำผิ ด ก็ ไ ด หรื อ เมื ่อ สอบสวนแล ว ปรากฏมี
ผูก ระทำความผิด เจาพนักงานอาจจะไมฟองรองคดีก็ไดหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งเปนการเปดโอกาส
ให เ จ า พนัก งานสามารถใช ดุ ล พิ นิ จ ในการดำเนิ น คดี ไ ด อ ยา งกว า งขวาง อัน ก อ ให เ กิ ด หลั ก
ในเรื่องการเจรจาเพื่อตอรองกับผูตองหาดวยการกันผูรวมกระทำผิดไวเปนพยานในคดีบางประเภท
ทีม่ ีความจำเปนทางพยานหลักฐาน โดยทีเ่ จาพนักงานจะใหหลักประกันแกผูตองหาวา จะไมฟองรอง
หรือไมนำคำใหการนั้นมาใชพสิ ูจนความผิดของพยานในภายหลัง ทัง้ นี้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรืออำนาจตามหลักการดำเนินคดีอาญาตามดุลพินิจดังกลาว๑
สำหรับการกันผูต องหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีในสวนของประเทศไทยนั้น ไดมีมา
เปนระยะเวลานานแลว ประกอบกับไดมีการนำมาใชเปนหลักปฏิบตั ใิ นกรณีท่มี พี ยานหลักฐานนอย หรือ
แทบไมมีพยานหลักฐานเพียงพอสำหรับที่จะลงโทษจำเลยได ซึ่งคำวา “การกันผูตองหาไวเปนพยาน” นัน้
นอกจากการดำเนินคดีอาญาทัว่ ไปดังกลาวแลวในการดำเนินคดีทเี่ กี่ยวของกับการทุจริตยังไดมี
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ในการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔๒ ใชบังคับเปนการเฉพาะ
อีก ดว ย ดังนั้น เพื่อใหผอู านไดมีความรูความเขาใจถึงหลักการในการกันผูตองหาไวเปนพยาน
สุชิน ตางงาม, การกันผูรวมกระทำผิดเปนพยาน, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร), ๒๕๒๙, บทคัดยอ หนา ๑.
๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๕ โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔.
๑
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โดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา และตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวของศาล มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย”
๒. การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา
การกันผูต องหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา โดยหลักการแลวมิไดมีการ
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยชัดแจงแตประการใด แตในทางปฏิบัติ
ที่ผานมานั้นมักจะกระทำไดในชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ดังนี้
๒.๑ การกันผูตองหาไวเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวน
การกันผูต องหาเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวนนี้ เปนวิธีการแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๘
บทที่ ๗ วาดวยการกันผูตอ งหาเปนพยานบางคดี และหนังสือสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๑(ป)/๑๒๔
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ

ในคดีท่มี ีเหตุพเิ ศษ คดีมคี วามยุงยากสลับซับซอน คดีทมี่ คี วามรายแรงและคนจำนวนมาก
พากันเกรงกลัว หรือคดีซ่งึ พนักงานสอบสวนไดพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอยางเต็มความสามารถ
แลวแตไมทำใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้น พนักงานสอบสวนอาจพิจารณากันผูตองหาซึ่งไดรวม
กระทำผิดดวยกันคนใดคนหนึ่งเปนพยาน โดยใหช้แี จงเหตุผลแหงความจำเปนตามรูปคดีเสนอตอหัวหนา
พนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหัวหนาพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูสั่ง เวนแตคดีที่มีลักษณะ
เปน คดี อ ุก ฉกรรจ ให เ สนอผูบ ัง คั บ การขึ ้น ไปเป น ผู สั ่ง ถ า เป น ความผิ ด เกี ่ย วกั บ ความมั ่น คง
แหงราชอาณาจักรและความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเปนคอมมิวนิสตใหเสนอสำนักงานตำรวจแหงชาติ
เปนผูพิจารณาสั่ง
เมื่อไดรบั อนุญาตใหกนั ผูตอ งหาเปนพยานแลว ใหมีความเห็นสั่งไมฟอ งผูตอ งหานั้นเสนอตอ
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจมีคำสั่งใหฟองและใหสงตัวไปฟองโดยไมกันเปนพยานก็ได
ขอสังเกต
จากระเบีย บดั ง กลา วจะพิ จ ารณาเห็ น ได ว า การกั น ผู ต อ งหาไว เ ป น พยานในชั ้น
พนักงานสอบสวนไมมผี ลเปนการผูกมัดพนักงานอัยการ เพราะอำนาจในการสั่งคดีอาญาโดยแทจริงนั้น
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เปนอำนาจของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓๓
๒.๒ การกันผูต อ งหาไวเปนพยานในชัน้ พนักงานอัยการ
การกั น ผู ต อ งหาไว เ ป น พยานในชั ้น พนั ก งานอั ย การ เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ สั ่ง ไม ฟ อ ง
ตามหลักการดำเนินคดีตามดุลพินิจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓
นอกจากนี้ยังอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗๙ และขอ ๘๐ โดยมีสาระสำคัญ คือ
ในกรณี ท ีพ่ นั ก งานสอบสวนกั น ผู ต อ งหาซึ ่ง ได ร ว มกระทำผิ ด ด ว ยกั น คนใดคนหนึ ่ง
เปนพยาน ใหพนักงานอัยการพิจารณาโดยคำนึงวาถาไมกันผูตองหาคนใดคนหนึ่งเปนพยานแลว
พยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอแกการที่จะดำเนินคดีกับผูตองหาทั้งหมดนั้นไดหรือไม และอาจแสวงหา
พยานหลักฐานอื่นแทนเพื่อใหเพียงพอแกการที่จะดำเนินคดีกับผูตองหาทั้งหมดนั้นไดหรือไม รวมทั้ง
ความคาดหมายในการที่ผูนั้นจะเบิกความเปนประโยชนในการพิจารณาหรือไมดวย
ทั้งนี้ เมื่อพนักงานอัยการไดวินิจฉัยตามหลักเกณฑดังกลาวแลว และพนักงานอัยการ
เห็นควรกันผูตองหาคนใดคนหนึ่งเปนพยาน ใหพนักงานอัยการออกคำสั่งไมฟองผูตองหานั้น แลวให
พนักงานอัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนถอยคำผูทกี่ ันไวเปนพยานนั้นเปนพยาน
ประกอบสำนวนตอไป
๓. การกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การกันบุคคลหรือผูกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผูถกู กลาวหา
ไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๖๔
อันเปนมาตรการในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกบั เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูถกู กลาวหาวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติวา
“เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวไวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่มี ีความเห็นควรสั่งไมฟอ ง ใหออกคำสั่งไมฟอ ง แตถา ไมเห็นชอบดวย ก็ใหส่งั ฟอง และแจงใหพนักงานสอบสวน
สงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอำนาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นสมควร ใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไป
(ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง และจัดการหรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น....”.
๔
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๓/๖ บัญญัติวา
“บุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกระทำความผิดกับเจาหนาทีข่ องรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหารายอื่น
หากไดใหถอยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสำคัญในการที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำผิด
ของเจาหนาที่ของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูน้นั ไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีกไ็ ด ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด”.
๓
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กระทำความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคลผูกระทำการทุจริตที่เปนตัวการสำคัญ โดยมีสาระสำคัญ คือ
บุค คลทีจ่ ะได รั บ การกั น เปน “พยาน” หมายถึ ง บุ ค คลผู ซึ ่ง ยัง มิไ ด ถู ก แจ ง ข อ กล า วหา
หรือผูถกู กลาวหารายใดที่ไดใหถอ ยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสำคัญในการที่จะใชเปน
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำความผิดของเจาหนาทีข่ องรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดกนั ไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
โดยบุคคลหรือผูถูกกลาวหาที่อาจถูกกันไวเปนพยาน นั้น ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย
(๑) เปนผูท รี่ ูเห็นเหตุการณและมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนรวมในการกระทำผิดกับเจาหนาที่
ของรัฐที่อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือระหวางการดำเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานกอนการไตสวนขอเท็จจริง หรือระหวางการไตสวนขอเท็จจริง

(๒) เปนผูท ไ่ี ดใหถอ ยคำอันเปนประโยชนตอ การตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน และการไตสวนขอเท็จจริง หรือใหถอยคำ หรือแจงเบาะแส หรือขอมูล
อันเปนสาระสำคัญจนสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำผิดของเจาหนาที่
ของรัฐรายอื่นที่เปนตัวการสำคัญนั้น
(๓) เปนผูท เี่ ต็มใจทีจ่ ะใหถอยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตาม (๒) และรับรองวาจะไป
เบิกความเปนพยานในชั้นศาลตามที่ใหการหรือใหถอยคำไว
ทั้งนี้ เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดเปนพยานแลว
ยอมถือวาบุคคลหรือผูถ ูกกลาวหานัน้ อยูใ นฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีทไี่ ดรับไว
พิ จ ารณานั ้น และอาจได รั บ การคุ ม ครองหรื อ จั ด ให มี ม าตรการคุ ม ครองช ว ยเหลื อ ตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนั้นสำหรับบุคคลเหลานั้นดวย
โดยในกรณีท ีพ่ ยานดั ง กลา วไมไ ปเบิ ก ความหรื อ ไปเบิ ก ความแต ไ ม เ ป น ไปตามทีใ่ ห ก าร
หรือใหถอยคำไว หรือไปเบิกความเปนพยานแตไมเปนประโยชนในการพิจาณาหรือเปนปฏิปกษ
ยอมไมไดรับการกันไวเปนพยานและใหการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาเปนพยานสิ้นสุดลง

๑๓๒
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๔. การรับฟงคำเบิกความของผูรวมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยาน
ผูรวมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานนี้ เปนพยานซึ่งนาจะพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์
ของจำเลยไดประการหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖๕ และไมเขาขอหาม
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ ซึ่งกำหนดหามมิใหโจทกอา งจำเลยเปนพยาน
เนือ่ งจากผูร วมกระทำผิดซึ่งถูกกันไวเปนพยานนั้นจะไมถูกดำเนินคดีเปนจำเลยดวย ประกอบกับไมมี
กฎหมายใดกำหนดขอหามในการรับฟงพยานประเภทนี้แตอยางใด โจทกจงึ สามารถอางผูรว มกระทำผิด
ซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีเพื่อเปนพยานในคดีได และยอมรับฟงพยานเชนวานี้ได๖
สำหรับการชั่งน้ำหนักพยานลักษณะนี้ เดิมศาลฎีกาไดวินิจฉัยวางบรรทัดฐานวา พยานผูรวม
กระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานซึ่งสามารถรับฟงไดนี้ โดยลำพังยังไมมีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่
จะลงโทษจำเลยในคดีอาญาได แตโจทกจะตองมีพยานประกอบดวยจึงจะฟงลงโทษจำเลยได๗
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการเพิ่มความในมาตรา ๒๒๗/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานซัดทอดวา “ในการวินิจฉัยน้ำหนัก.... พยานซัดทอด....
ศาลจะตองกระทำดวยความระมัดระวัง และไมควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษ
จำเลย เวนแตจะมีเหตุผลอันหนักแนน มีพฤติการณพิเศษแหงคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่น
มาสนับสนุน....”
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวไดเพิ่มเติมเงื่อนไขในการทีจ่ ะทำใหพยานซัดทอดมีน้ำหนักนาเชื่อถือ
พอทีจ่ ะลงโทษจำเลยไดอีก ๒ เงื่อนไขดวยกัน กลาวคือ พยานซัดทอดนั้นมีเหตุผลหนักแนน
หรือมีพฤติการณพิเศษแหงคดี ซึ่งหมายความวา คดีท่มี พี ยานซัดทอดอยางเดียวโดยไมมพี ยานประกอบ
แตถาพยานนั้นมีเหตุผลหนักแนน หรือมีพฤติการณพิเศษ ศาลก็อาจรับฟงได คำวามีเหตุผลหนักแนน
นาจะหมายถึง พยานเบิกความข อเท็จจริงเชื่อมโยงสมเหตุสมผลเปนพิเศษ และไมมีทีทาวาจะ
แกลงปรักปรำจำเลย สวนพฤติการณพิเศษ นาจะหมายถึง พฤติการณแหงคดีมีลักษณะพิเศษ เชน
ประจักษพยานคนอืน่ ไมอาจตามตัวมาเปนพยานได และนาเชื่อวาจำเลยขมขูพยานหรือขัดขวาง
การนำพยานมาสืบ สวนพยานประกอบนั้น มีคำอธิบายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๗/๑ วรรคสอง วา พยานประกอบตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พยานหลักฐานอืน่ ทีร่ ับฟงได
และมีแหลงที่มาเปนอิสระตางหากจากพยานหลักฐานที่ตองการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะตอง
มีคุณคาเชิงพิสูจนที่สามารถสนับสนุนใหพยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย๘
ขอสังเกต
อยางไรก็ดี การกันผูต องหาเปนพยานตองไมใชวิธีการทีต่ องหามตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ กลาวคือ ตองไมใชวธิ กี ารจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขูเ ข็ญ หลอกลวง
ธีสุทธิ์ พันธฤทธิ์, การรับฟงพยานหลักฐานคดีอาญา บทวิเคราะหและวิจารณ พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑ หนา ๕๘.
๖
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๕๓๔/๒๕๑๒.
๗
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๐๐๑/๒๕๑๔, ที่ ๒๑๐๓/๒๕๒๕, ที่ ๓๖๑๑/๒๕๒๘.
๘
เข็ ม ชั ย ชุ ติ ว งศ , คำอธิ บ ายกฎหมายลั ก ษณะพยานหลั ก ฐาน, กรุ ง เทพฯ : สำนั ก พิ ม พ นิ ติ บ รรณการ, ๒๕๕๑
หนา ๒๘๘ – ๒๙๒.
๕
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การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย

หรือโดยไมชอบประการอื่น ซึง่ จะมีผลทำใหคำเบิกความพยานนี้ตองหามรับฟงเนื่องจากเปน
พยานหลักฐานที่เกิดจากการกระทำอันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การใชวธิ ยี ่ืนขอเสนอขอความรวมมือ
จากผูก ระทำผิดวา ถายอมชวยเหลือใหการเปนประโยชนแลว จะไมดำเนินคดีอาญา๙ เปนตน
แตคำเบิกความของผูร วมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานซึ่งไมตองหามรับฟงนั้น จะตองเปนเรื่องที่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นความจำเปนและประโยชนจากถอยคำของผูตองหาบางคน
จึงมีคำสั่งไมฟองและใหสอบสวนเปนพยานในคดีแทน๑๐

๕. บทส่ ง ท้ า ย

การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดโดยการกันผูรวมกระทำผิด
ดวยกันไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี นั้นถือไดวา เปนเสมือนดาบสองคม โดยเหตุท่เี ปนวิธกี ารที่ใชบคุ คล
ผูกระทำผิดเปนพยานหลักฐานในการนำไปสูการลงโทษผูกระทำความผิดรายอื่นที่เปนตัวการสำคัญได
แตในขณะเดียวกันบุคคลทีถ่ ูกกันไวเปนพยานเหลานี้ ก็เปนผูรวมกระทำผิดเชนเดียวกับผูกระทำผิด
รายอื่น เมื่อกันไวเปนพยานแลวก็เทากับปลอยใหผกู ระทำผิดไมตอ งรับโทษ ดังนั้น การใชวธิ กี ารกันตัว
ผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีจึงตองกระทำเทาที่จำเปนและดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง
เทานั้น กลาวคือ การกันผูตองหาไวเปนพยานนั้น จะตองมีพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ หรืออาศัย
ถอยคำพยานประเภทนี้เพื่อสืบสวนสอบสวนใหไดพยานหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้การกันผูตอ งหา
ไวเปนพยานนั้น จะตองมิไดเกิดจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา หลอกลวง ขูเ ข็ญ หรือโดยมิชอบประการอื่น
มิฉะนั้นแลวการกันผูตองหาไวเปนพยานจะไมเกิดประโยชนแตอยางใด

เทียบเคียง คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๘๓๘/๒๕๔๔ ซึ่งวินิจฉัยวา “เจาหนาทีต่ ำรวจจับผูครอบครองยาเสพติดไดแลว
บอกกับผูถ ูกจับวา ใหพาไปลอซื้อลอจับคนขายแลวจะไมดำเนินคดีกับผูจับ ทัง้ คำใหการซัดทอดของผูถูกจับในชั้นสอบสวนก็ดี
ทัง้ คำเบิกความในชั้นศาลก็ดี ทัง้ การพาเจาหนาที่ไปลอซื้อก็ดี เปนพยานหลักฐานทีเ่ กิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญาโดยไมชอบ
จึงตองหามรับฟง”.
๑๐
อางแลวเชิงอรรถที่ ๘ หนา ๒๘๘.
๙
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