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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังและเป็นที่สนใจติดตามของประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองในกรณีที ่
นางจอมทรพัย์ แสนเมอืงโคตร อดีตข้าราชการครูในจังหวัดสกลนคร ซ่ึงถกูศาลฎีกามคี�าพพิากษาถึงทีส่ดุ 
ว่ากระท�าความผิดอาญาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินของผู้อื่น 
เสียหายและไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที ให้ลงโทษจ�าคุก ๓ ปี 
๒ เดือน๑ ต่อมาเมื่อได้รับโทษจ�าคุกเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ จึงได้มา
ร้องขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมว่าตนเองนั้น มิได้เป็นผู้กระท�าความผิดตามค�าพิพากษา 
ดังกล่าว จนต่อมาได้น�าไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นค�าร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณา
พพิากษาใหม่ต่อศาลจงัหวดันครพนมซ่ึงเป็นศาลชัน้ต้นท่ีได้พพิากษาคดีน้ี ตามพระราชบญัญัติการร้ือฟ้ืน
คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖  
  คดีของนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ได้รับ 
ความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วนและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการ 
ตั้งค�าถามต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยว่ามีความผิดพลาดหรือบกพร่องข้ึน 
หรือไม่ประการใดโดยเฉพาะในข้ันตอนใด เน่ืองจากเมื่อมีการกระท�าความผิดทางอาญาเกิดขึ้น 
จะมอีงค์กรในกระบวนการยตุธิรรมหลายองค์กรทีจ่ะเข้ามาร่วมกนัด�าเนนิการเพือ่น�าตวัผูก้ระท�าความผดิ 
ทีแ่ท้จรงิมาลงโทษตามกฎหมาย ซึง่ความผดิพลาดหรอืบกพร่องนัน้อาจจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ 
ของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา กล่าวคอือาจจะเป็นในชัน้ของเจ้าพนักงานต�ารวจซ่ึงมีอ�านาจหน้าที ่

 ๑จ�าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) (๘) , ๔๗, 
๗๘, ๑๕๗ , ๑๖๐ วรรคหนึ่ง วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑  
ฐานขบัรถโดยประมาทอาจเกดิอนัตรายแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิ ขับรถโดยไม่ค�านงึถงึความปลอดภยัหรอืเดอืดร้อนของบคุคลอืน่ ขับขีร่ถ 
แซงรถอ่ืนล�้าเข้าไปในเส้นก่ึงกลางของทางเดินรถในขณะมีรถอื่นสวนทางมา และประมาทเป็นเหตุให้ผู ้อื่นถึงแก่ความตาย 
เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย อันเป็นบทที่มีอัตราโทษหนักท่ีสุด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จ�าคุก ๓ ปี ฐานไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร และไม่ไปแสดงตัวกับแจ้งเหตุ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จ�าคุก ๒ เดือน รวมจ�าคุก ๓ ปี ๒ เดือน ส�าหรับรายละเอียดของคดี โปรดดูค�าพิพากษาฎีกา 
ที่ ๒๒๐๖/๒๕๕๖.

มาตรการทางกฎหมายส�าหรับเพื่อการ

เยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Pardon

purgation
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ในการสืบสวนและการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีอันเป็นเสมือนต้นน�้า 
ของความยุติธรรม หรือในชั้นของพนักงานอัยการในการพิจารณาส�านวนการสอบสวนและมีค�าสั่งฟ้อง 
คดีอาญาต่อศาลอันเป็นกลางน�้าของความยุติธรรม หรือในชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
ซึง่เปรยีบเสมอืนปลายน�า้ของสายธารแห่งกระบวนการยติุธรรมก็เป็นได้ ซ่ึงเมือ่มปีระเดน็ปัญหาข้อสงสัย
ดังกล่าวเกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมในที่สุด   
      หากกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องย่อมจะท�าให้ผลที่เกิดขึ้น 
เบี่ยงเบนไปจากความยุติธรรมที่ควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะไม่สำมำรถน�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดที่แท้จริงมำลงทัณฑ์ได ้
แต่ในทำงกลับกันได้ส่งผลท�ำให้ผู ้บริสุทธิ์ต้องรับโทษอำญำที่ตนเองมิได้กระท�ำ อย่างไรก็ตาม 
ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติคงไม่มีรัฐใดที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มี
ความบริสุทธ์ิยติุธรรมโดยสมบูรณ์ ดังนัน้ หากจะมุง่ลงโทษผูบ้รสิทุธิต์ามค�าพพิากษาของศาลบนพืน้ฐาน
ของหลักความศักด์ิสิทธิ์แห่งค�าพิพากษาโดยเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความ
เคารพศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขสภาพ 
ปัญหาดงักล่าวและเพือ่ให้กฎหมายมีความยดืหยุน่สอดคล้องกบัความยตุธิรรมตามความเป็นจริง จงึมกีาร 
พัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ึนใน
ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ 
  ส�าหรับประเทศไทยนัน้ ได้มกีารก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่บรรเทาหรอืเยยีวยาการลงโทษ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้หลายมาตรการ ซ่ึงในแต่ละมาตรการก็มีเน้ือหาสาระและ 
ผลทางกฎหมายทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้ เพือ่ให้ทราบถงึวธิกีารในการเยยีวยาการลงโทษในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในระบบกฎหมายของประเทศไทย คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
จงึขอน�าเสนอเรือ่ง  “มำตรกำรทำงกฎหมำยส�ำหรบัเพือ่กำรเยียวยำบคุคลทีถ่กูลงโทษในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ” ดังนี้ 
 ในระบบกฎหมายของประเทศไทยของเรานั้น ได้ก�าหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือเยียวยาการลงโทษความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาไว้หลากหลายประการ แต่ในบทความฉบับน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะกรณีของกำรอภัยโทษ 
กำรนิรโทษกรรม กำรล้ำงมลทิน และกำรขอรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำพิพำกษำใหม่เท่านั้น  
 โดยในแต่ละมาตรการมีสาระส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. กำรอภัยโทษ
      การอภัยโทษ (Pardon) เป็นกำรให้อภัยเฉพำะโทษท่ีผู้ต้องโทษจะได้รับตำมค�ำพิพำกษำ
ของศำลเท่ำน้ัน โดยอาจจะยกเว้นโทษให้ทั้งหมด หรือบางส่วน หรืออาจลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่
นักโทษตามค�าพิพากษาก็ได้ แตไ่ม่ได้เป็นกำรให้อภัยกับกำรกระท�ำควำมผิดที่เป็นเหตุให้ต้องรับโทษ  
และไม่ท�ำให้ผู ้ได้รับกำรอภัยโทษหลุดพ้นจำกกำรเป็นผู ้ต้องค�ำพิพำกษำว่ำกระท�ำควำมผิด 
แต่ประกำรใด ในระบบกฎหมายของประเทศไทยนัน้ได้ยอมรบัเอาประเพณกีารปกครองทีพ่ระมหากษัตรย์ิ 
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ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโดยการพระราชทานอภัยโทษให้แก่ประชาชนที่กระท�าความผิด 
และได้น�ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ทั้งน้ี ดังจะเห็นได้
จากพระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผ่นดนิสยามชัว่คราว พทุธศกัราช ๒๔๗๕ ซึง่เป็นรฐัธรรมนญู
ฉบับแรกของประเทศไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามสมัยนิยมของนานาอารยประเทศ ได้บัญญัติเรื่อง 
การอภัยโทษไว้ในมาตรา ๓๐ ความว่า “คณะกรรมการราษฎรมีอ�านาจให้อภัยโทษแต่ให้น�าความ
ขึ้นขอพระบรมราชานุญาตเสียก่อน” และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สอง ได้บัญญัติให้อ�านาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
เป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ท้ังน้ี ตามความในมาตรา ๕๕ ซ่ึงบัญญัติว่า  
“พระมหากษตัรย์ิทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจทีจ่ะพระราชทานอภยัโทษ” และหลกัการดงักล่าวได้รบัการ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน 
   ส�าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพระราชทานอภัยโทษนั้น จะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติไว้ในภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และ
ลดโทษ โดยแบ่งการอภัยโทษออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ กำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรเฉพำะรำย 
และกำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรทั่วไป
   (๑) กำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรเฉพำะรำย เป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ โดยได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ไว้ว่าผู ้มีสิทธิจะได้รับพระราชทานอภัยโทษจะต้องเป็นผู้ต้องค�ำพิพำกษำให้รับโทษ 
ในทำงอำญำอย่ำงใด ๆ และคดีถึงท่ีสุดแล้ว โดยผู้ที่จะยื่นค�าขออาจเป็นผู้ต้องค�าพิพากษานั้นเอง  
หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องก็ได้ ซึ่งการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์เพื่อขอรับ
พระราชทานอภัยโทษนั้น จะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ หรือถ้าหากผู ้ถวาย 
เรื่องราวนั้นต้องจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�าจะยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ�าก็ได้ เมื่อพัศดีหรือ 
ผู้บัญชาการเรือนจ�าได้รับเรื่องราวนั้นแล้ว ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราว แล้วให้รีบส่งเรื่องราวน้ัน 
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าท่ีถวาย 
เรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ แต่ในกรณีที ่
ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายค�าแนะน�า 
ต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องค�าพิพากษานั้นก็ได้
   (๒) กำรพระรำชทำนอภัยโทษเป็นกำรทั่วไป เป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ ทวิ กล่าวคือ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวาย 
ค�าแนะน�าต่อพระมหากษตัรย์ิขอให้พระราชทานอภยัโทษแก่ผูต้้องโทษกไ็ด้ ซึง่การพระราชทานอภยัโทษ  
ในกรณนีีใ้ห้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยการพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปน้ัน ในพระราชกฤษฎกีา 
ดังกล่าวจะมีการก�าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่านักโทษคนใดอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาหรือไม่
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มาตรการทางกฎหมายส�าหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

    ถึงแม้ว่าการอภัยโทษจะท�าให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ต้องได้รับโทษ หรือ
ได้รับการลงโทษแต่เพียงบางส่วน หรือได้รับการลดโทษ แต่การได้รับการอภัยโทษนั้นไม่ได้ท�าให้สิทธ ิ
ต่าง ๆ ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพราะค�าพิพากษากลับคืนมาแต่ประการใด ทั้งนี้ ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ได้ก�าหนดผลของการอภัยโทษไว้ดังนี้
   (๑)  ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามมิให้บังคับโทษนั้น ถ้าบังคับโทษไป
บ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็นโทษปรับที่ช�าระแล้ว ให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมด
   (๒)  ถ้าการอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยู่ก็ให ้
บังคับไปได้
    (๓)  การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นความรับผิด 
ในการต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทนตามค�าพิพากษา
    (๔)  เมื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระท�าความผิดอย่างหน่ึงถูกฟ้องว่า
กระท�าความผิดอีกอย่างหนึ่ง อภัยโทษน้ันย่อมไม่ตัดอ�านาจศาลท่ีจะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญา 
ตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยกระท�าผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบ หรือว่าด้วยรอการลงอาญา 

 ๒. กำรนิรโทษกรรม
    การนริโทษกรรม (Amnesty) เป็นกำรลบล้ำงกำรกระท�ำควำมผดิท่ีบคุคลได้กระท�ำมำแล้ว
โดยกำรก�ำหนดให้กำรกระท�ำนัน้ไม่เป็นควำมผิดและให้ผูท่ี้ได้กระท�ำกำรนัน้พ้นจำกกำรเป็นผูก้ระท�ำ
ควำมผิด โดยการตรากฎหมายนริโทษกรรมขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาของประเทศอันเน่ืองมาจากสถานการณ์
บางประการที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอันเน่ืองมาจากการมีอุดมการณ์ในทางการเมือง 
ทีแ่ตกต่างกนั การปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศ หรอืการรฐัประหารเปลีย่นแปลงรฐับาล 
เป็นต้น
    ส�าหรับผลในทางกฎหมายของการนิรโทษกรรมน้ัน จะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย 
นิรโทษกรรมในแต่ละฉบับว่าจะมุ่งลบล้างความผิดให้แก่ผู้กระท�าความผิดในกรณีใดบ้าง โดยอาจจะ
ยกเว้นทั้งความผิดในทางอาญาและความรับผิดในทางแพ่งด้วยก็ได้ กล่าวคือ ในคดีอาญาหากผู้กระท�า
ความผิดยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องระงับการสอบสวน 
หรอืระงบัการฟ้องคดีต่อศาล หากมีการยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลแล้ว พนกังานอยัการจะต้องด�าเนนิการถอนฟ้อง 
ในกรณีที่พนักงานอัยการไม่ได้ขอถอนฟ้อง เมื่อจ�าเลยร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นเอง ศาลก็จะจ�าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความของศาล เนือ่งจากสทิธิในการน�าคดีอาญามาฟ้องระงบัไปตามประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๕)๒ หากศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าบุคคลนั้น 

 ๒ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ บัญญัติวำ่
 “มาตรา ๓๙ สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
     ฯลฯ   ฯลฯ
 (๕) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท�าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
    ฯลฯ   ฯลฯ” 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิด หรือถ้าอยู่ระหว่างการรับโทษก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 
หรอืในคดีแพ่งกจ็ะฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่าสนิไหมทดแทนจากบคุคลทีไ่ด้รบัการนิรโทษกรรม
แล้วไม่ได้ เพราะถือว่าไม่มีการกระท�าที่เป็นการโต้แย้งสิทธิอันจะท�าให้เกิดอ�านาจฟ้องคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕๓ 
    ในอดตีทีผ่่านมาการนิรโทษกรรมน้ันจะตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบญัญติัหรอืพระราชก�าหนด 
เพ่ือนิรโทษกรรมให้แก่การกระท�าในเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงในการลบล้างบรรดาการกระท�าท้ังหลาย 
ที่ผิดกฎหมายให้ผู้กระท�าพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง แต่นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบ
เรยีบร้อยแห่งชาต ิ(รสช.) ได้กระท�าการยดึและควบคุมอ�านาจการปกครองแผ่นดนิเป็นผลส�าเรจ็ เมือ่วนัที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
รูปแบบของการนิรโทษกรรมให้แก่คณะผู้ยึดอ�านาจการปกครองประเทศมีพัฒนาการที่แตกต่างไปจาก
การนิรโทษกรรมที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กล่าวคือ มีกำรบัญญัติเรื่องกำรนิรโทษกรรมให้แก่คณะผู้ยึด
อ�ำนำจกำรปกครองประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญการปกครอง 
ราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๓๒๔  ซึง่แนวทางดงักล่าวน้ีได้น�ามาบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู
ฉบับต่อ ๆ  มา เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๗๕ 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙๖ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  

 ๓ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง บัญญัติว่ำ
  “มาตรา ๕๕  เมือ่มข้ีอโต้แย้งเกิดข้ึน เกีย่วกบัสทิธิหรอืหน้าทีข่องบคุคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรอืบคุคลใดจะต้องใช้สทิธทิางศาล  
บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ�านาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้”   
 ๔ธรรมนูญกำรปกครองรำชอำณำจักร พุทธศักรำช ๒๕๓๔ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๓๒ บรรดาการกระท�า ประกาศหรือค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ได้กระท�า ประกาศ หรือสั่งก่อนวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้ ทั้งนี้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการยึดและควบคุม
อ�านาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่ว่าจะกระท�าด้วยประการใด หรือเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะกระท�า 
ประกาศ หรือสั่งให้มีผลใช้บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้ถือว่าการกระท�า ประกาศหรือค�าสั่ง รวมทั้ง
การกระท�าของผู้ปฏิบัติตามประกาศหรือค�าสั่งนั้นตลอดจนการกระท�าของบุคคลใด ๆ ซึ่งได้กระท�าเนื่องในการยึดหรือควบคุมอ�านาจ
การปกครองแผ่นดินดังกล่าว เป็นการกระท�า ประกาศหรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย”  
 ๕รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๔๙ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๓๗ บรรดาการกระท�าทั้งหลายซึ่งได้กระท�าเนื่องในการยึดและควบคุมอ�านาจการปกครองแผ่นดิน เม่ือวันท่ี ๑๙ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของหัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมตลอดทั้งการกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือของผู้ซ่ึงได้รับค�าสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้กระท�าไป เพื่อการดังกล่าว
ข้างต้นนั้น การกระท�าดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นการกระท�าเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ
รวมทั้งการลงโทษและการกระท�าอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระท�าในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�า หรือผู้ถูกใช ้
ให้กระท�า และไม่ว่ากระท�าในวันที่กล่าวน้ันหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระท�านั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระท�าพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง”
 ๖รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ บัญญัติวำ่
 “มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรฐัธรรมนญู รวมท้ังการกระท�าทีเ่กีย่วเนือ่งกบักรณดัีงกล่าวไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้ 
ให้ถือว่าการนั้นและการกระท�านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้”   
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มาตรการทางกฎหมายส�าหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

(ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๘๗ และในร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัใหม่  
มาตรา ๒๗๙๘

  ๓. กำรล้ำงมลทินโทษ 
    การล้างมลทินโทษ (Purgation) เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เป็นการลบล้างผลของ 
ค�าพิพากษาของศาลหรือผลของการถูกลงโทษทางวินัย เพราะการถูกลงโทษตามค�าพิพากษาของศาล
หรือการถูกลงโทษทางวินัยนั้น ท�าให้ผู้ถูกลงโทษมีมลทินติดตัวและท�าให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการเข้าถึงสิทธิบางประการ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการกลับเข้าสู่สังคมของผู้ถูกลงโทษ 
ตามค�าพพิากษาของศาลหรอืผู้ถกูลงโทษทางวนัิย ส�าหรับผลทางกฎหมายของการล้างมลทนิน้ัน ถ้าผูใ้ด
ต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ลงโทษหรือให้กักกันหรือถูกลงโทษโดยค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษโดยค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
ในกรณีความผิดนั้น ๆ หรือกรณีที่ผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยก็ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ทางวนิยัในกรณนีัน้ ๆ  อย่างไรกต็าม การล้างมลทนิไม่ก่อให้เกดิสทิธแิก่ผูไ้ด้รบัการล้างมลทนิในอนัทีจ่ะ
เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
    การล้างมลทินจึงเป็นเพียงกำรล้ำงเฉพำะโทษอันเป็นผลสุดท้ำยของกำรกระท�ำเท่ำนั้น  
แต่จะไม่สำมำรถลบล้ำงพฤตกิรรมหรอืกำรกระท�ำทีเ่ป็นเหตุให้ผู้กระท�ำถกูลงโทษ โดยผลทางกฎหมาย 
ของการล้างมลทินนั้น ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ตามค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๙๔/๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกรณ ี
ที่กรมท่ีดินมีค�าส่ังให้ลงโทษข้าราชการทางวินัยโดยให้ปลดออกจากราชการฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที ่
ปฏบิติัหน้าทีร่าชการโดยมชิอบเพือ่ให้ตนเองได้ประโยชน์ทีม่คิวรได้เป็นการทจุริตต่อหน้าทีแ่ละรายงานเทจ็ 
ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อมาข้าราชการซึ่งถูกปลดออกนั้นได้ไปยื่นค�าขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน
ต่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาลงมติว่าข้าราชการผู้นั้นมีลักษณะ 

 ๗รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๔๘ บรรดาการกระท�าทัง้หลายซ่ึงได้กระท�าเนือ่งในการยดึและควบคมุอ�านาจการปกครองแผ่นดนิ เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าดังกล่าวหรือของผู้ซึ่ง 
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซ่ึงได้รับค�าสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระท�าไปเพ่ือการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระท�าดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�า 
เพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระท�า 
อันเป็นการบริหารราชการอย่างอ่ืน ไม่ว่ากระท�าในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�า หรือผู้ถูกใช้ให้กระท�า และไม่ว่ากระท�า 
ในวนัท่ีกล่าวน้ันหรือก่อนหรือหลังวนัทีก่ล่าวน้ัน หากการกระท�านัน้ผดิต่อกฎหมาย ให้ผูก้ระท�าพ้นจากความผดิและความรบัผดิโดยสิน้เชงิ” 
   ๘รำ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับใหม่ บัญญัติวำ่
  “มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ ค�าสั่ง และการกระท�าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็น
ประกาศ ค�าสัง่ หรือการกระท�าทีม่ผีลใช้บงัคบัในทางรฐัธรรมนญู ทางนติบิญัญตั ิทางบรหิาร หรอืทางตลุาการ ให้ประกาศ ค�าสัง่ การกระท�า 
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค�าสั่ง การกระท�านั้น เป็นประกาศ ค�าสั่ง การกระท�า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ 
และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค�าสั่งดังกล่าวให้กระท�า
เป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือค�าสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อ�านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�าโดย 
ค�าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 
  บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๕๙ ว่าเป็นการชอบด้วยรฐัธรรมนญูและกฎหมาย รวมทัง้การกระท�าทีเ่กีย่วเนือ่งกบักรณดัีงกล่าว ให้ถอืว่าการนัน้และการกระท�านัน้ 
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ต้องห้ามตาม มาตรา ๑๙ (๗)๙ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มี 
ความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จึงไม่สมควรที่จะให้เป็นช่างรังวัดเอกชน  
แม้ข้าราชการผูน้ัน้จะได้รบัการล้างมลทนิตามพระราชบญัญติัการล้างมลทนิในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงมพีระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วกต็าม ดงันัน้  
ข้าราชการผูน้ัน้จงึได้น�าคดมีาฟ้องต่อศาล เพือ่ขอให้ศาลพพิากษาว่ามติของคณะกรรมการฯ ทีไ่ม่อนญุาต
ให้ตนเป็นช่างรังวัดเอกชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้พพิากษาว่า ตามพระราชบญัญตักิารล้างมลทนิฯ ทีก่�าหนดว่า ให้ถือว่า 
ผูน้ัน้มไิด้เคยถูกลงโทษหรือลงทณัฑ์ทางวนิยัในกรณนีัน้ ๆ  ย่อมหมำยควำมเพยีงว่ำ ผูท้ีถ่กูลงโทษทำงวนิยั 
ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยเท่ำนั้น ส่วนควำมประพฤติหรือกำรกระท�ำท่ีเป็นเหตุให้บุคคลนั้น 
ถูกลงโทษทำงวินัยหำได้ถูกลบล้ำงไปด้วยไม่ เพรำะควำมประพฤติหรือกำรกระท�ำท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
ไม่อำจล้ำงมลทินให้หมดไปได้ ดังนั้น ที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าการกระท�าของข้าราชการดังกล่าว 
ไม่ได้รบัการล้างมลทนิ และเป็นการกระท�าทีข่าดคณุสมบตัติามพระราชบญัญตัช่ิางรงัวดัเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๙ (๗) ที่ว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียจึงชอบด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว

 ๔. กำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่
    การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เป็นมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาบุคคลผู้ต้อง 
รับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้มีสิทธิขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลัง หากปรากฏ 
หลักฐานขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดและก�าหนดให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน และ 
ได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตามค�าพิพากษาของศาล 
ที่พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้นั้นมิได้กระท�าความผิด 
    ในระบบกฎหมายของประเทศไทยน้ัน ได้มีกำรรับรองสิทธิในกำรขอรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้น
พิจำรณำใหม่เป็นครั้งแรกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๒๑ มำตรำ ๓๐ 
ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดหากปรากฏตามค�าพิพากษาของศาล
ที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ในภายหลังว่าบุคคลน้ันมิได้เป็นผู้กระท�าความผิด ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ 
ค่าทดแทนและได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ”
   เมื่อมีการรับรองสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ไว้ในรัฐธรรมนูญ การที่
ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองให้สมดังสิทธิจึงต้องมีการตรากฎหมายเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 ๙พระรำชบัญญัติชำ่งรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวำ่ 
  “มาตรา ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
       ฯลฯ    ฯลฯ
 (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีผู้รับรองความประพฤติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�าหนด
      ฯลฯ   ฯลฯ”
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    ๑) คดีที่จะขอให้รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่จะต้องเป็นคดีอำญำที่ศำลได้มีค�ำพิพำกษำถึงท่ีสุด 
ให้บุคคลต้องรับโทษทำงอำญำ๑๐ ดังนั้น หากมิใช่คดีอาญา หรือหากเป็นคดีอาญาแต่เป็นการ 
ถูกลงโทษตามค�าสั่งของบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ยึดอ�านาจการปกครองประเทศ เช่น ค�าสั่งของ 
คณะปฏิวัติ คณะรัฐประหาร คณะปฏิรูปการปกครอง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ หรอื คณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาต ิบคุคลผูถ้กูลงโทษตามค�าสัง่ดงักล่าวไม่สามารถจะขอให้รือ้ฟ้ืนคดอีาญาขึน้พจิารณา 
ใหม่ได้ และต้องเป็นกรณีที่ ถูกบังคับโทษตำมค�ำพิพำกษำแล้ว หากได้รับการยกเว้นโทษ 
หรือรอการลงโทษจ�าคุกโดยมิได้ก�าหนดโทษปรับด้วย ในกรณีเช่นน้ีจะมาขอใช้สิทธิรื้อฟื้นคดีอาญา 
ขึ้นพิจารณาใหม่ไม่ได้
    ๒) เหตุที่จะขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่มี ๓ กรณี คือ (๑) พยำนบุคคลซึ่งศาล 
ได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้นได้มีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดในภำยหลังแสดงว่ำ 
ค�ำเบิกควำมของพยำนนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับควำมจรงิ (๒) พยำนหลักฐำนอื่นนอกจาก
พยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดน้ัน ได้ม ี
ค�ำพิพำกษำถึงที่สุดในภำยหลังแสดงว่ำเป็นพยำนหลักฐำนปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง 
ตรงกับควำมจริง หรือ (๓) มีพยำนหลักฐำนใหม่อันชัดแจ้งและส�ำคัญแก่คดซีึ่งถ้าได้น�ามาสืบในคดี
อันถึงที่สุดนั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระท�าความผิด
   ๓) บคุคลผู้มีสิทธิยืน่ค�าร้องขอให้รือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ม ี๕ ประเภท ได้แก่ (๑) บคุคล 
ผูต้้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถึงทีส่ดุ (๒) ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นุบาลในกรณทีีบุ่คคลผูต้้อง
รบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุนัน้เป็นผูเ้ยาว์ หรอืคนไร้ความสามารถ (๓) ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอืน่
ของนติิบคุคลในกรณทีีน่ติบิคุคลนัน้ต้องรบัโทษอาญาโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุ (๔) ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน 
สามีหรือภริยาของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแก่ความตายก่อนท่ีจะมีการ 
ยื่นค�าร้อง หรือ (๕) พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม
    ๔) ค�าร้องขอรือ้ฟ้ืนคดีอาญาขึน้พจิารณาใหม่ให้ยืน่ได้ภำยใน ๑ ปี นบัแต่วนัทีป่รากฏข้อเทจ็จรงิ 
อันเป็นเหตุท่ีจะขอรื้อฟื้นคดีได้ หรือภำยใน ๑๐ ปี นับแต่ค�าพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด เว้นแต่ 
มีพฤติกำรณ์พิเศษ ศาลจะรับค�าร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
    ๕) วิธีการในการยื่นค�าร้องขอรื้อฟื้นคดีข้ึนพิจารณาใหม่น้ัน ให้ยื่นค�าร้องขอรื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ต่อศำลชั้นต้น คือ ศาลที่ได้พิพากษาคดีเดิมหรือศาลอื่นที่ได้มีเขตอ�านาจแทนศาลนั้น  
ถึงแม้ว่าคดีเดิมคดีจะถึงที่สุดตามค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ตาม เว้นแต่ (๑) คดีของ
ศาลอาญาศึกหรือศาลประจ�าหน่วยทหาร ให้ยื่นต่อศาลทหารกรุงเทพ (๒) คดีของศาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นศาลทหารและศาลน้ันไม่เป็นศาลทหาร
ส�าหรับคดีนั้นแล้ว ให้ยื่นต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เคยเป็นศาลทหารนั้น 
หรือศาลอื่นที่ได้มีเขตอ�านาจแทนศาลนั้น

 ๑๐โทษทางอาญาม ี๕ สถาน คือ ประหารชวีติ จ�าคกุ กักขงั ปรับ และรบิทรพัย์สนิ ท้ังนี ้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘.
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    ๖)  การพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังน้ี
       (๑) ขั้นตอนกำรไต่สวนค�ำร้อง 
       ให้ศาลทีไ่ด้รบัค�าร้องท�าการไต่สวนค�าร้องน้ันว่ามมีลูพอท่ีจะรือ้ฟ้ืนคดข้ึีนพจิารณาพพิากษาใหม่ 
หรือไม่ เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู ้ร้อง ศาลจะไต่สวนค�าร้องหรือไม่ก็ได้ ถ้าเห็นว่า 
ไม่จ�าเป็นต้องไต่สวนค�าร้อง ก็ให้ศาลสั่งรับค�าร้องและด�าเนินการพิจารณาคดีท่ีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่
ต่อไป ค�าสั่งของศาลในกรณีเช่นนี้ให้เป็นที่สุดจะอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปไม่ได้
       ในการไต่สวนค�าร้อง ให้ศาลส่งส�าเนาค�าร้องและแจ้งวันนดัไต่สวนไปให้โจทก์ในคดเีดมิทราบ  
ในกรณทีีโ่จทก์ในคดเีดมิมใิช่พนกังานอัยการ ให้ส่งส�าเนาค�าร้องและแจ้งวันนัดไต่สวนให้พนักงานอยัการ
ทราบด้วย พนักงานอัยการและโจทก์ในคดเีดิมจะมาฟังการไต่สวนและซกัค้านพยานของผูร้้องด้วยหรอืไม่ 
ก็ได้ ผู้ร้องและโจทก์ในคดีเดิมมีสิทธิแต่งทนายแทนตนได้ ทั้งน้ี แม้ศำลชั้นต้นจะมีอ�ำนำจท�ำกำร
ไต่สวนค�ำร้องแต่จะไม่มอี�ำนำจสัง่รบัหรอืไม่รบัค�ำร้อง เพรำะศำลท่ีมอี�ำนำจส่ังค�ำร้องคือศำลอทุธรณ์  
โดยให้ศาลชั้นต้นที่ไต่สวนค�าร้องส่งส�านวนการไต่สวนพร้อมทั้งท�าความเห็นไปยังศาลอุทธรณ์ 
โดยไม่ชักช้าเพื่อให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้สั่งค�าร้องขอรื้อฟื้นคดีนั้น
       เมือ่ศาลอทุธรณ์ได้รบัส�านวนการไต่สวนและความเหน็ของศาลชัน้ต้นแล้ว ถ้าศาลอทุธรณ์
เหน็ว่าค�าร้องนัน้มมีลูพอทีจ่ะรือ้ฟ้ืนขึน้พจิารณาใหม่ ศาลอทุธรณ์จะมีค�าสัง่รบัค�าร้องและสัง่ให้ศาลชัน้ต้น 
ที่รับค�าร้องเป็นผู้ด�าเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟื้นต่อไป แต่ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าค�าร้องน้ันไม่มีมูล 
ก็จะสั่งยกค�าร้องนั้น ค�ำสั่งของศำลอุทธรณ์ที่สั่งรับค�ำร้องหรือสั่งยกค�ำร้องให้เป็นที่สุด
       (๒) ขั้นตอนกำรพิจำรณำคดีที่ขอรื้อฟื้นขึ้นพิจำรณำใหม่ 
       เม่ือศาลอุทธรณ์สั่งรับค�าร้องและสั่งให้ศาลชั้นต้นที่รับค�าร้องด�าเนินการพิจารณาคด ี
ที่ร้ือฟื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่แล้ว การด�าเนินกระบวนพิจารณาชั้นน้ี ศาลชั้นต้นดังกล่าวจะต้องแจ้ง 
วันนัดสืบพยานผู้ร้องไปให้พนักงานอัยการและโจทก์ในคดีเดิมทราบ หากว่าพนักงานอัยการหรือโจทก ์
ในคดีเดิมยงัไม่ได้รบัส�าเนาค�าร้องกใ็ห้จัดส่งส�าเนาค�าร้องไปให้ด้วย ซ่ึงในชัน้น้ีพนักงานอยัการหรอืโจทก์
ในคดเีดมิมสีทิธยิืน่ค�าคัดค้านได้ก่อนวนัสบืพยาน และเมือ่สบืพยานบคุคลผูร้้องเสรจ็แล้ว พนกังานอยัการ
และโจทก์ในคดเีดมิมีสทิธนิ�าพยานของตนเข้าสืบได้ เมือ่ศาลเหน็สมควรเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 
ศาลจะเรียกพยานที่น�าสืบมาแล้วมาสืบเพิ่มเติม หรือเรียกพยานอื่นมาสืบก็ได้ ขั้นตอนในชั้นนี้ถือว่ำ 
อยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรพิจำรณำคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจำรณำใหม่ ดังนั้น หากบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญา
โดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุทีก่�าลงัรบัโทษนัน้อยูอ่าจเป็นโทษจ�าคกุหรอืกกัขงักต็าม ผูน้ัน้มสีทิธทิีจ่ะยืน่ค�าร้อง
ขอให้ศาลสัง่ปล่อยชัว่คราว ซึง่กฎหมายก�าหนดให้หยดุการบงัคบัคดีไว้ช่ัวคราว ซึง่ศาลชัน้ต้นทีร่บัค�าร้อง
จะสั่งปล่อยบุคคลนั้นชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ 
    ๗)  การพพิากษาและผลของค�าพพิากษาคดทีีร่ือ้ฟ้ืนขึน้พจิารณาใหม่ ถ้าค�าพพิากษาในคดเีดมิ
เป็นค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอาญาศึกให้เป็นอ�านาจของศาลชั้นต้นที่ท�าการพิจารณาคดีนั้น 
ท�าการพิพากษา แต่ถ้าค�าพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมเป็นค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 
ให้ศาลช้ันต้นทีร่บัค�าร้องด�าเนนิการพจิารณาและท�าความเหน็ส่งส�านวนไปให้ศาลอทุธรณ์หรอืศาลฎกีา
เป็นผู้ท�าค�าพิพากษาแล้วแต่กรณี 
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    การท�าค�าพิพากษาในคดีรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่นั้น กฎหมายบัญญัติให้ศาล
พิพากษาได้เป็น ๒ กรณี กล่าวคือ กรณีที่ศำลเห็นว่ำบุคคลผู้ต้องโทษในคดีเดิมเป็นผู้กระท�ำผิดจริง 
ศำลต้องพิพำกษำยกค�ำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีเสีย แม้จะปรากฏเหตุยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษ 
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ตาม แต่กรณีที่ศำลเห็นว่ำผู้ต้องโทษในคดีเดิมมิได้กระท�ำผิดก็ต้องพิพำกษำ
ยกค�ำพิพำกษำเดิมและพิพำกษำใหม่ว่ำบุคคลนั้นมิได้กระท�ำควำมผิด ซ่ึงในกรณีที่ศาลพิพากษา 
ว่าผู้ต้องโทษในคดีเดิมไม่มีความผิดนี้ ศาลจะต้องดูต่อไปว่าผู้ร้องขอให้รื้อฟื้นคดีได้ขอค่าทดแทน 
การที่ถูกลงโทษไปในคดีก่อนหรือขอรับสิทธิอย่างอื่นที่เสียไปคืนด้วยหรือไม่ ถ้ามีการขอมาศาลจะต้อง
ก�าหนดหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังกล่าวให้ด้วย
    การอุทธรณ์หรือฎีกาค�าพิพากษาในคดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่นั้น พนักงานอัยการผู้ร้องขอ 
หรือโจทก์ในคดีเดิมซึง่เป็นคูค่วามมีสิทธอุิทธรณ์หรอืฎกีาต่อไปได้ แต่อทุธรณ์หรือฎกีำได้เพียงชัน้เดยีว
เท่ำนั้น กล่าวคือ ถ้าเป็นค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นมีสิทธิอุทธรณ์ค�าพิพากษาน้ันต่อศาลอุทธรณ์และ 
ค�าพพิากษาของศาลอทุธรณ์ให้เป็นทีส่ดุ ถ้าเป็นค�าพพิากษาของศาลอุทธรณ์ก็มสีทิธฎิกีาค�าพพิากษานัน้ 
ต่อศาลฎีกาได้
    ส�าหรับผลของค�าพิพากษาในคดีอาญาท่ีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่นั้น เมื่อศำลมีค�ำพิพำกษำ 
ยกค�ำพิพำกษำเดิมและพิพำกษำว่ำบุคคลนั้นมิได้กระท�ำควำมผิดแล้ว จะมีผลท�ำให้บุคคลนั้น 
เป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ต้องตกอยู่ในฐำนะเป็นผู้กระท�ำควำมผิดอีกต่อไป และท�าให้จ�าเลยที่รับโทษ 
จ�าคุกหรือกักขังอยู่ได้รับการปล่อยตัวไป และถ้ามีการร้องขอค่าทดแทนในท้ายค�าร้องศาลจะก�าหนด 
ค่าทดแทนให้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด กล่าวคอื ถ้าต้องรบัโทษรบิทรัพย์สนิ ให้ได้รับทรพัย์สนิ 
ทีถ่กูริบน้ันคนื เว้นแต่ทรัพย์สินนัน้เป็นทรพัย์สินทีก่ฎหมายบญัญตัว่ิาให้ริบ ไม่ว่าเป็นของผูก้ระท�าความผดิ 
และมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่ ถ้าไม่สามารถคืนทรัพย์สินที่ถูกริบน้ันได้ ให้ได้รับชดใช้ 
ราคาของทรัพย์สินที่ถูกริบนั้น โดยถือราคาในขณะท่ีศาลพิพากษาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ และ 
ถ้าทรัพย์สินที่ถูกริบเป็นเงิน ให้ได้รับเงินจ�านวนนั้นคืนโดยศาลจะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละสิบห้า
ต่อปีของจ�านวนเงินนั้น นับแต่วันริบจนถึงวันที่ศาลเห็นสมควรก�าหนดก็ได้
    ในกรณีต้องรบัโทษปรบัและได้ช�าระค่าปรบัต่อศาลแล้ว ให้ได้รบัเงินค่าปรบัคืน โดยศาลจะคิด 
ดอกเบ้ียให้ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของจ�านวนเงินค่าปรับนับตั้งแต่วันช�าระค่าปรับ จนถึงวันท่ีศาล
เห็นสมควรก�าหนดก็ได้ ถ้าต้องรับโทษกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับหรือจ�าคุก ให้ได้รับค่าทดแทน 
เป็นเงนิโดยค�านวณจากวันทีถ่กูกกัขงัหรอืถกูจ�าคกุในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อหน่ึงวัน ถ้าต้องรบัโทษประหาร
ชวีติและถกูประหารชีวิตแล้ว ให้ก�าหนดค่าทดแทนเป็นจ�านวนเงินไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าถกูใช้วธิกีาร 
ส�าหรบัเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาให้ศาลก�าหนดค่าทดแทนให้ตามทีเ่หน็สมควร และในการ 
ขอรับสิทธิที่ต้องเสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากค�าพิพากษาในคดีเดิม ถ้าไม่สามารถคืนสิทธิเช่นนั้นได ้
ศาลจะก�าหนดค่าทดแทนเพื่อสิทธินั้นให้ตามที่เห็นสมควรต่อไป   
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จุลนิติ

บทสรุป
  เม่ือพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาดังที่ได้กล่าวมาตามล�าดับแล้ว จะเห็นได้ว่าในแต่ละมาตรการน้ันมีความแตกต่างกัน 
ในหลกัการและสาระส�าคัญ กล่าวคอื “กำรอภยัโทษ” เป็นมาตรการทางกฎหมายอนัมทีีม่าจากโบราณ
ราชประเพณีที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการแสวงหาความยุติธรรม ซึ่งการพระราชทาน 
อภัยโทษนั้นเป็นกำรให้อภัยเฉพำะโทษท่ีผู ้ต้องโทษจะได้รับตำมค�ำพิพำกษำของศำลเท่ำนั้น 
แต่ไม่ได้เป็นกำรให้อภัยกำรกระท�ำควำมผิดท่ีเป็นเหตุให้ต้องรับโทษ และไม่ได้ท�ำให้สิทธิต่ำง ๆ  
ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพรำะค�ำพิพำกษำกลับคืนมำแต่ประกำรใด 
  ส�าหรับกำรนิรโทษกรรมและกำรล้ำงมลทินนั้น ล้วนเป็นอ�านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการ 
ตรากฎหมายระดบัพระราชบญัญตัเิพือ่ลบล้างความผดิให้แก่ผูก้ระท�าความผดิ แต่มผีลในทางกฎหมาย
แตกต่างกนั เพราะ “กำรนริโทษกรรม” เป็นกำรลบล้ำงกำรกระท�ำควำมผดิท่ีบคุคลได้กระท�ำมำแล้ว 
โดยกำรก�ำหนดให้กำรกระท�ำนั้นไม่เป็นควำมผิดและท�ำให้ผู้กระท�ำพ้นจำกควำมผิดทำงอำญำ 
และควำมรับผิดทำงแพ่งโดยสิ้นเชิง แต่ “กำรล้ำงมลทินโทษ”นั้น เป็นกำรลบล้ำงเฉพำะผลสุดท้ำย
ของค�ำพิพำกษำหรือโทษทำงวินัยเทำ่นั้น แต่ไม่เป็นกำรลบล้ำงพฤติกรรมหรือกำรกระท�ำที่เป็นเหตุ
ให้ผู้กระท�ำถกูลงโทษและกำรล้ำงมลทินไม่ก่อให้เกดิสทิธแิก่ผูไ้ด้รบักำรล้ำงมลทินในอนัท่ีจะเรยีกร้อง
สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ จำกกำรต้องค�ำพิพำกษำหรือกำรถูกลงโทษทำงวินัย
  อย่างไรก็ตามกำรอภัยโทษ กำรนิรโทษกรรม และกำรล้ำงมลทิน หำใช่เป็นมำตรกำร 
ทำงกฎหมำยในกำรเยียวยำควำมผิดพลำดในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำโดยตรง ดังนั้น จึง
ได้มีการตรา “พระรำชบัญญัติกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖” ขึ้น ซึ่งเป็น
มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรง ในการ 
ให้สิทธิบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้สามารถขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ 
ในภายหลงั หากปรากฏหลกัฐานขึน้ใหม่ว่าบคุคลน้ันมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิและก�าหนดให้มสีทิธทิีจ่ะ 
ได้รับค่าทดแทน และได้รับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งค�าพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตาม 
ค�าพิพากษาของศาลที่พิจารณาคดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลผู้น้ันมิได้กระท�าความผิด และ 
ในท้ายที่สุดหากองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนท�าหน้าที่ของตนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ให้ถึงพร้อมแล้ว ย่อมจะท�าให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพาอาศัย 
ของประชาชนในการแสวงหาความยุติธรรมและเป็นกลไกส�าคัญของประเทศในการ “ก�ำจัดคนพำล 
อภิบำลคนดี” เป็นสายธารแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ค�้าจุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริม
ความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป  


