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การเสนอข้อเทจ็จริงเพิ�มเตมิ  
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยเรื�องการควบคมุตัวคมุขังโดยพลการ ขององค์การสหประชาชาต ิ

(UN Working Group on Arbitrary Detention) 
กรณี นายมูฮมัหมัดอัณวัร เรื�อง การใช้พยานบอกเล่าi 

 

 
บทนํา 

 

เมื�อวนัที� 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 นายมฮูมัหมดัอณัวรั  หะยีเต๊ะ ถกูจบักมุเเละตั �งข้อหาวา่  (1) 

เป็นสมาชิกขบวนการแบ่งแยกดินแดน, (2) กระทําการอนัเป็นกบฏ, (3) ก่อการร้าย (4) เป็นสมาชิก

อั �งยี� เเละ (5) ซ่องโจร 

 

เมื�อวนัที� 11 มิถนุายน พ.ศ. 2553 ศาลจงัหวดัปัตตานี (ศาลชั �นต้น) ตดัสินวา่นายอณัวรัมีความผิด

ฐานเป็นสมาชิกองค์กรลบั ซึ�งมีจดุมุง่หมายที�มิชอบด้วยกฎหมาย เเละตระเตรียมการก่อการกบฏ 

รวมทั �งได้รับการอบรมการก่อการร้าย.ii ศาลพิพากษาลงโทษจําคกุ 12 ปี iii  ซึ�งเป็นการพิพากษา

โดยอาศยัพยานหลกัฐานที�เป็นพยานบอกเลา่  

 

เมื�อวนัที� 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ศาลอทุธรณ์ตดัสนิให้ยกฟ้องนายอณัวรั 

 

เมื�อวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2555 ศาลฏีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั �นต้น เเละให้ลงโทษ

ตามคําพิพากษาศาลชั �นต้น  

 

เอกสารนี �สง่เพื�อแสดงให้เห็นวา่ การที�ศาลฏีกาพิพากษายืนตามคําตดัสนิของศาลชั �นต้นให้ลงโทษ

นายอณัวรันั �นมีข้อผิดพลาดในการใช้กฎหมาย เนื�องจากใช้พยานบอกเลา่ ดงันั �นจึงถือวา่เกิดความ

เสื�อมเสียตอ่ความเที�ยงธรรมเเละการตดัสนิลงโทษนายอณัวรัเป็นการตดัสินที�ไมส่อดคล้องกบั

หลกัการพิจารณาคดทีี�เป็นธรรม 
  

ข้อเทจ็จริงที�เกี�ยวข้อง 

เมื�อวนัที� 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548 นายอณัวรั ถกูจบัเเละตั �งข้อหาเป็นสมาชิกขบวนการแบ่งแยก

ดินแดน กระทําการอนัเป็นกบฏ ก่อการร้าย เป็นสมาชิกอั �งยี�  ซ่องโจร 
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นายอณัวรัเเละพวกอีก 10 คนถกูฟ้องคดีตามความผิดข้างต้น ระหวา่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 

ถึง วนัที� 5 กรกฎาคม 2548   

 

อยัการแถลงตอ่ศาลวา่ขบวนการกู้ชาติตปัตตานีหรือกลุม่บีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนทปฏิบตักิารในพื �นที�

จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส เเละอําเภอบางอําเภอในจงัหวดัสงขลา ในพื �นที�อําเภอยะรัง 

จงัหวดัปัตตานี ขบวนการได้วางเพลิง ยิงชาวบ้าน เเละอาสาสมคัร เเละฆ่าตดัคอดาบตํารวจ 

สมัพนัธ์ อ้นยะลา  

 

หลงัจากฆ่าตดัคอดาบตํารวจสมัพนัธ์ อ้นยะลา ได้มีการสืบสวนเเละพบวา่ นายอบัดลุราห์มนั 

เจ๊ะเต๊ะ ได้นําโทรศพัท์เเละหมายเลขโทรศพัท์ของดาบตํารวจสมัพนัธ์ อ้นยะลา ไปใช้ ตํารวจจึง

ติดตามหมายเลขโทรศพัท์ที�โทรเข้าไปหาโทรศพัท์เครื�องดงักลา่วเเละเข้าปิดล้อมจบักมุผู้ที�โทรศพัท์

หานายอบัดลุราห์มนั เจ๊ะเต๊ะ  

 

ภายใต้กฎอยัการศกึเเละพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน ตํารวจได้จบักมุ 

 

(1) นายมะตอเฮ สะอะ  

(2) นายอบัดลุเลาะ สาแมง็ 

(3) นายสะตอปา ตือบิงมา 

(4) นายมะสกุรี สารอ 

 

คําให้การของบคุคลทั �งหมดในช่วงการซกัถามที�สํานกังานตํารวจแห่งชาติสว่นหน้า จงัหวดัยะลา 

ภายใต้ พระราชบญัญตัิการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548  โดยสรุปได้วา่ เมื�อ 

พ.ศ. 2546 นายมะตอเฮ สะอะ นายสะตอปา ตือบิงมา เเละนายมะสกุรี สารอ       เข้าร่วมกบักลุม่

บีอาร์เอน็เเละได้รับการฝึกหลายครั �ง นายอณัวรัเป็นสมาชิกที�ผา่นการฝึกความเเขง็เเรงของร่างกาย

เเละผา่นการฝึกกลุม่ปฏิบตัิการเคลื�อนที�ทางเทคนิค เเละได้ทําการปฏิบตัิการในพื �นที�อําเภอยะรัง 

จงัหวดัปัตตานี  ในการปฏิบตัิการสมาชิกกลุม่บีอาร์เอน็ใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ โดยเป็น

จกัรยานยนตที์�โจรกรรมมาหรือเป็นรถของสมาชิก เเละรถคนัหนึ�งเป็นรถของนายอณัวรั            

นายมะตอเฮ สะอะ ได้อธิบายโครงสร้างของกลุม่บีอาร์เอน็เเละการรับสมคัรเเละคดัเลือกสมาชิก 

การฝึกความเเขง็แกร่งของร่างกาย เพื�อให้เป็นนกัรบเเละการเเบ่งฝ่ายงานตา่งๆ  
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หลักฐานว่านายอัณวัร เป็นสมาชกิของกลุ่มบีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนท 
 

ในการพิจารณคดี    อยัการใช้หลกัฐานที�เจ้าหน้าที�ตํารวจให้ปากคําวา่นายอณัวรัเป็นสมาชิกกลุม่

กู้ชาติปัตตานี หรือกลุม่บีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนท  

ผู้เบิกความต่อศาล 

(1) นายมะตอเฮ สะอะ  

(2) พนัตํารวจโททินกร รังมาตย์  

(3) พนัตํารวจโทธนัยวีร์ วงศรัตน์ และ 

(4) พนัตํารวจโทณฐัภทัร รัศมีสขุานนท์ 

 

[โปรดสงัเกตวา่ นายอบัดลุเลาะห์ สาแมง็ นายสะตอปา ตือบิงมา เเละนายมะสกุรี สารอ ไมไ่ด้ถกู

จบักมุและนํามาปรากฏตวัตอ่ศาล] 

 

พนัตํารวจโททินกร รงัมาตย์ พนัตํารวจโทธนัยวีร์ วงศรตัน์ และพนัตํารวจโทณฐัภทัร รัศมีสขุานนท์ 

เบิกความวา่ ได้ซกัถามพยานร่วมกนัเเละนําเสนอคําให้การที�ได้ระหวา่งการสอบถามตอ่ศาล ใน

การซกัถามไมไ่ด้มีการแจ้งข้อกลา่วหาเเละไมไ่ด้ยื�นข้อเสนอหรือสญัญาใดๆ เพื�อเเลกกบัการไมถ่กู

ตั �งข้อกลา่วหา การซกัถามกระทําตอ่หน้าผู้นําทางศาสนาที�เป็นผู้ ชี �เเนะเเนวทางที�ถกูต้อง ผู้ถกู

ซกัถามเตม็ใจให้ความร่วมมือด้วยดเีเละได้ให้ถ้อยคํา 

 

นายมะตอเฮ เบิกความตอ่ศาลวา่ เขาเหน็นายอณัวรัที�ร้านนํ �าชาเเห่งหนึ�ง โดยนายอณัวรักําลงัดื�ม

นํ �าชากบัสมาชิกกลุม่ บีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนทคนหนึ�ง  

 

ศาลให้เหตผุลในการรับฟังคําเบิกความนี �วา่ 

 

ข้อเท็จจริงที�พยานให้เเกเ่จ้าหน้าที�ตํารวจมีข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล สถานที� เวลา เเละ สภาพ

เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นตอ่เนื�องเเละเกี�ยวข้องกนั ซึ�งเป็นการยากที�เจ้าหน้าที�ตํารวจจะสร้างเรื�องขึ �นเอง

ได้ ศาลจึงถือวา่คําให้การของของนายมะตอเฮ สะอะ นายมะสกุรี สารอ นายอบัดลุเลาะห์ สาแมง็ 

เเละนายสะตอปา ตือบิงมา เชื�อถือได้  เเม้วา่อยัการไมส่ามารถนําตวันายมะสกุรี สารอ นายอบัดลุ

เลาะห์ สาแมง็ เเละนายสะตอปา ตือบิงมา มาเบิกความตอ่ศาลระหวา่งการพิจารณาคดี เนื�องจาก

ได้หลบหนีไปเพราะความกลวัอนัตรายหากต้องเบิกความ อย่างไรก็ตาม ไมม่ีกฎหมายใดห้ามมใิห้

ใช้บนัทึกการให้ถ้อยคําเเละบนัทกึคําให้การที�พยานได้ให้ไว้ตั �งแตใ่นชั �นการสอบสวนและการ
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ซกัถาม เมื�อศาลได้พิจารณาเเล้ว คําให้การของนายมะตอเฮ สะอะ คําให้การเเละการให้ถ้อยคําใน

ระหวา่งการสอบสวนเเละการซกัถามของนายมะสกุรี สารอ นายอบัดลุเลาะห์ สาแมง็ เเละนายมะ

ตอเฮ สะอะ สอดคล้องเเละมีความเชื�อมโยงกนั สามารถเป็นหลกัฐานโดยชอบในการยอมรับ

ข้อเท็จจริงที�พยานให้การได้วา่มีเหตกุารณ์เกิดขึ �นจริง ศาลจึงสามารถยอมรับการให้การที�ปรักปรํา

นี �ร่วมกบัพยานหลกัฐานอื�นๆ ได้…v 

 

… ศาลพิจารณาเเล้วเห็นวา่ เเม้วา่นายมะตอเฮ สะอะ นายมะสกุรี สารอ นายอบัดลุเลาะห์ สาแมง็  

และนายสะตอปา ตือบิงมา เป็นสมาชิกขบวนการกู้ชาติปัตตานี หรือ บีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนท เเละ

คําให้การของนามะตอเฮ สะอะ อีกทั �งคําให้การของนายมะสกุรี สารอ นายอบัดลุเลาะห์ สาแมง็  

และนายสะตอปา ตือบิงมา ให้ไว้ระหวา่งที�มีการสอบสวนเเละซกัถาม อาจมีลกัษณะในการ

ปรักปรําจําเลยอื�นๆ แตก่็ไมไ่ด้มีเจตนาที�ปัดความรับผดิชอบและการปรักปรําบคุคลที�เกี�ยวข้อง แต่

เป็นเพียงการเลา่ประสบการณ์ที�ประสบมา มใิชก่ารกลา่วหาสมาชิกคนอื�นๆ ของขบวนการกู้ชาติ

ปัตตานีหรือบีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนทเพื�อที�จะหลบเลี�ยงความผิดของตน…vi 

 

นอกจากนี � เนื�องจากอยัการไมส่ามารถติดตามนายมะสกุรี สารอ เเละนายอบัดลุเลาะห์ สาแมง็ 

เเละนายสะตอปา ตือปิงมา เพื�อเป็นพยานตอ่ศาล ศาลยอมรับวา่การเบิกความจากเจ้าหน้าที�

ตํารวจทั �งสาม 

 

โดยศาลเชื�อวา่ พนัตํารวจโททินกร รังมาตย์ พนัตํารวจโทธนัยวีร์ วงศรัตน์         และพนัตํารวจโท 

ณฐัภทัร รัศมีสขุานนท์ ไมเ่คยรู้จกัจําเลยทั �ง 11 มาก่อน เเละไมม่เีหตผุลที�จะสงสยัวา่เจ้าหน้าที�

ตํารวจจะให้การเพื�อปรักปรําจําเลยvii 

 

ศาลฏีกาได้ตรวจสอบคดีเเล้วเเละยืนยนัการวิเคราะห์ของศาลชั �นต้น โดยศาลฏีการะบวุา่ 

 

ศาลเห็นวา่แม้คําให้การจะมาจากการสอบสวนและการซกัถาม (ตาม พรก. ฉกุเฉินฯ ) เป็นพยาน

บอกเลา่ที�มาจากกลุม่สมาชิกบีอาร์เอน็ แตค่ําให้การไมไ่ด้ปฏิเสธความผิดของตนเองและปรักปรํา

ผู้อื�น แตเ่ป็นการบอกเหตกุารณ์ที�พยานเข้าร่วมและสงัเกตเหตกุารณ์ รายละเอียดของ (พยานบอก

เลา่) มีความยาวเเละมีความเกี�ยวเนื�องกนั รวมทั �งปรากฏชื�อและสถานที� ที�นายมะตอเฮ เเละนาย

มะสกุรี กลา่วถึงชื�อและสถานที�ในการบรรยายลบั ซึ�งบคุคลที�อยูน่อกกลุม่ย่อมไมส่ามารถที�จะ

ทราบได้ 
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เจ้าหน้าที�ตํารวจเป็นเจ้าหน้าที�ที�เข้าร่วมทั �งในการซกัถาม (ภายใต้ พรก. ฉกุเฉินฯ ) และการ

สอบสวน (ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) ตามหน้าที� เจ้าหน้าที�ไมเ่คยรู้จกัหรือ

มีเหตผุลที�จะโกรธเคืองกบัจําเลยที� 1, 2, 3 [นายอณัวรั] และ จําเลยที� 7 และ 11 เจ้าหน้าที�ไมม่ี

ประโยชน์ใดๆ ในการสร้างหรือแตง่เรื�องราวใดๆ และไมไ่ด้รับประโยชน์จากการบงัคบั / ขม่ขู ่ / ให้

สญัญาใดๆ ตอ่ผู้ที�ให้การ/ให้ถ้อยคํา ดงันั �นศาลจึงเชื�อวา่นายมะตอเฮ นายมะสกุรี เเละพวก        

ได้ให้การหลงัจากได้รับคําแนะนําจากผู้นําทางศาสนาที�เข้าร่วมในการซกัถาม (ภายใต้ พรก. 

ฉกุเฉินฯ )  นอกจากนั �น นายมะตอเฮ เเละนายมะสกุรี อยากจะกลบัใช้ชีวิตปกติเหมือนบคุคล

ทั�วไปแทนที�จะใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงตามคําให้การของบคุคลทั �งสอง ดงันั �นศาลเชื�อวา่ สิ�งที�นาย

มะตอเฮ นายมะสกุรี นายราซิส นายอบัดลุมบิูน นายอบัดลุเลาะ เเละนายสะตอปาให้การเป็น

ความจริงทั �งหมดเเละเป็นการให้การตามความสมคัรใจ 

 
 

ข้อกฎหมาย 
 

ประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา พ.ศ.  2477 

 

ประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 ปรากฏความสว่นหนึ�งวา่ 

“...ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเลา่ เว้นแต ่

(1) ตามสภาพ ลกัษณะ แหลง่ที�มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเลา่นั �น น่าเชื�อวา่จะ

พิสจูน์ความจริงได้ หรือ 

(2) มีเหตจํุาเป็น เนื�องจากไมส่ามารถนําบคุคลซึ�งเป็นผู้ที�ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี�ยวใน

เรื�องที�จะให้การเป็นพยานนั �นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตผุลสมควร เพื�อ

ประโยชน์แห่งความยตุธิรรมที�จะรบัฟังพยานบอกเลา่นั �น” 

 

มาตรา 227/1 

“ในการวินิจฉยัชั�งนํ �าหนกัพยานบอกเลา่ พยานซดัทอด พยานที�จําเลยไมม่ีโอกาสถามค้าน หรือ

พยานหลกัฐานที�มีข้อบกพร่องประการอื�นอนัอาจกระทบถงึความน่าเชื�อถือของพยานหลกัฐานนั �น 

ศาลจะต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั และไมค่วรเชื�อพยานหลกัฐานนั �นโดยลําพงัเพื�อลงโทษ

จําเลย เว้นแตจ่ะมเีหตผุลอนัหนกัแนน่ มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคด ี หรือมีพยานหลกัฐานประกอบ

อื�นมาสนบัสนนุ 
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พยานหลกัฐานประกอบตามวรรคหนึ�ง หมายถงึ พยานหลกัฐานอื�นที�รับฟังได้ และมีแหลง่ที�มาเป็น

อิสระตา่งหากจากพยานหลกัฐานที�ต้องการพยานหลกัฐานประกอบนั �น ทั �งจะต้องมีคณุคา่เชิง

พิสจูน์ที�สามารถสนบัสนนุให้พยานหลกัฐานอื�น ที�ไปประกอบมีความน่าเชื�อถือมากขึ �นด้วย” 

 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง 

 

ข้อ 14 

“1. บคุคลทกุคนย่อมเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตลุาการ ในการพิจารณาคดีอาญาอนั

บคุคลต้องหาวา่กระทําหรือการพิจารณาข้อพิพาททางสทิธิและหน้าที�ของตน ทกุคนย่อมมีสิทธิ

ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยในศาลที�มีอํานาจมีอิสระและเป็นกลาง ซึ�งจดัตั �งขึ �น

ตามกฎหมาย หนงัสือพิมพ์หรือสาธารณชนอาจถกูห้าม รับฟังการพิจารณาคดทีั �งหมด หรือ

บางสว่นได้ก็ด้วยเหตผุลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยหรือความมั�นคงของชาติในสงัคม

ประชาธิปไตย หรือด้วยเหตผุลด้านความเป็นอยู่ สว่นตวัของคูก่รณี หรือในกรณีศาลเหน็เป็นความ

จําเป็นอย่างยิ�งวา่เป็นพฤติกรรมการณ์พิเศษ ซึ�งการเป็นขา่วอาจทําให้กระทบตอ่ความยตุิธรรม แต่

คําพิพากษาในคดีอาญา หรือข้อพิพาททางแพ่งย่อมเป็นที�เปิดเผย เว้นแตจํ่าเป็นเพื�อผลประโยชน์

ของเดก็และเยาวชน หรือเป็นกระบวนการพิจารณาคดเีกี�ยวด้วย ข้อพิพาทเรื�องทรัพย์สินของคู่

สมรส หรือการเป็นผู้ปกครองเดก็. 

2. บคุคลทกุคนผู้ถกูหาวา่กระทําผิด ย่อมมีสิทธิได้รับการสนันิษฐานเป็นผู้บริสทุธิ�จนกวา่จะพิสจูน์

ได้วา่กระทําผิดตามกฎหมาย…”  

 

หลกัการพิจารณาคดีโดยเที�ยงธรรม  หลกัอาวธุที�เท่าเทียมกนั (equality of arms) เเละสิทธิในการ

ตรวจสอบพยาน  

 

โดยทั�วไปแล้วจําเลยสว่นใหญ่ถือวา่มีความเสียเปรียบในแง่ของทรัพยากรเมื�อเทียบกบัรฐั ดงันั �น

กระบวนการยตุิธรรมต้องรับประกนัสิทธิของจําเลยในการคดัค้านหลกัฐานจากฝ่ายอยัการ แม้วา่

จะไมม่ีข้อกําหนดแน่นอนวา่ต้องใช้พยานหลกัฐานที�ปรากฏตวัตอ่ศาลได้เท่านั �น  หากไมส่ามารถ

ดําเนินการซกัค้านเมื�อจําเป็น เพื�อยืนยนัความเที�ยงธรรมของการพิจารณาคดี ก็อาจเป็นการละเมิด

สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที�ยงธรรมได้ viii   

 

คณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชนกลา่วใน คําแนะนําทั�วไป ที� 32 ความวา่ 
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 “การประยกุตใ์ช้หลกัการความเสมอภาคของอาวธุเป็นหลกัประกนัที�สําคญัที�ทําให้ผู้ถกูกลา่วหา

และทนายสามารถตอ่สู้คดีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการประกนัวา่ผู้ถกูกลา่วหาย่อมมีอํานาจ

ตามกฎหมายในการเรียกพยานให้ปรากฏตวัตอ่ศาล การสอบพยาน หรือการซกัค้านพยานใน

ระดบัเดยีวกบัอยัการ”ix 

 
ประเด็นที�นําเสนอในกรณีนี� 

 

การใช้พยานหลกัฐานบอกเล่าที�ไม่สามารถเชื�อถือได ้  (หรือ ไม่ควรใช้ขอ้ยกเวน้สําหรับกรณีพยาน

บอกเล่า) 

 

เอกสารนี �เสนอมาเพื�อชี �ให้เหน็วา่ การพิพากษาให้นายอณัวรัมีความผิดเป็นการทําให้เสื�อมเสียตอ่

ความยตุิธรรม เนื�องจากมีการใช้พยานบอกเลา่ ซึ�งเป็นการละเมิด ข้อ 14 ของกติการะหวา่ง

ประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที�กําหนดหลกัประกนัขั �นตํ�าสดุสําหรบัการ

พิจารณาคดีโดยเที�ยงธรรม 

 

จากการพิจารณาและคําตดัสนิของศาลชั �นต้นและศาลฎีกาที�ให้นายอณัวรมีความผิดตามข้อ

กลา่วหาดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่นายอณัวรถกูละเมิดสทิธิตาม ข้อ 14 ของกติการะหวา่งประเทศ

วา่พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 

ข้อ 14 ของกติการะหวา่งประเทศวา่สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคุ้มครองสิทธิในการได้รับ

การพิจารณาคดีโดยเที�ยงธรรม โดยตลุาการที�มีอํานาจ เป็นอิสระ และเป็นกลาง  ในกรณีนี �ปรากฏ

วา่มีการละเมิดหลกัประกนัขั �นตํ��าตามสทิธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที�ยงธรรมเกิดขึ �น 

 

สิทธิในการการตรวจสอบพยานหลักฐาน 

 

ไม่สามารถใหโ้อกาสจําเลยคดัคา้นพยานหลกัฐานไดจํ้าเลยไมไ่ด้มีโอกาสที�จะคดัค้าน

พยานหลกัฐานที�เจ้าหน้าที�ตํารวจทั �งสาม คือ   พนัตํารวจโททินกร รังมาตย์ พนัตํารวจโทธนัยวีร์ 

วงศรัตน์ และพนัตํารวจโทณฐัภทัร รัศมีสขุานนท์ ใช้ในศาลชั �นต้น เนื�องจากจําเลยไมส่ามารถขอ

ซกัค้านพยานหลกัฐานตอ่ศาล เเละศาลไมส่ามารถตรวจสอบพฤติการณ์ของจําเลยและตรวจสอบ

ความจริงเเท้ได้xดงันั �นนายอณัวรัจึงถกูลิดรอนหลกัประกนัในด้านกระบวนการพิจารณาคดี เพื�อให้
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มั�นใจวา่ "เพื�อให้เกิดการพิจารณาคดีโดยเที�ยงธรรม จําเลยย่อมได้รับโอกาสด้วยความเที�ยงธรรม

และแท้จริงในการคดัค้านหลกัฐานของพนกังานอยัการ" 

 

ดงันั �นจึงควรตั �งข้อสงัเกตอย่างมนียัสําคญัวา่ คําให้การที�เจ้าหน้าที�ตํารวจทั �งสามนําเสนอตอ่ศาล

ได้มาจากขั �นตอนการซกัถามพยานที�อยู่ภายใต้อํานาจกฎอยัการศกึ และพรก.ฉกุเฉินฯ              

กฎอยัการศกึให้อํานาจการกกัตวับคุคลไว้ถึงเจ็ดวนั และพรก. ฉกุเฉินฯ ให้อํานาจการควบคมุตวั

นานถึงสามสิบวนั  ก่อให้เกิดข้อห่วงใยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริบทที�มีการใช้

คําให้การ ทั �งที�คําให้การนั �นได้มาภายใต้การควบคมุตวัของเจ้าหน้าที�   

 

เนื�องด้วยขออเท็จจริงที�วา่ บคุคลที�ถกูควบตวัภายใต้กฎอยัการศกึและพรก. ฉกุเฉินฯ มีความเสี�ยง

ตอ่การถกูขงัเดี�ยว การจํากดัการเยี�ยมและพบปะกบัครอบครัวและทนายความ ทั �งอาจจะเสี�ยงตอ่

การการประติบตัิโดยมิชอบตา่งๆ  ดงันั �น ต้องพิจารณาคําให้การหรือข้อมลูที�ได้รับจากผู้ถกูควบคมุ

ตวัและตรวจสอบวา่ผู้ถกูควบคมุตวัถกูขม่ขูห่รือการบงัคบัหรือไม ่

 

นอกเหนือจากนายมะตอเฮเเล้ว คําให้การของพยานอื�นๆ ได้มาในขณะที�พยานนั �นถกูควบคมุตวั

ภายใต้กฎหมายพิเศษ แม้วา่บคุคลดงักลา่วจะลงนามในเอกสารเพื�อยืนยนัวา่ตนสมคัรใจให้

ถ้อยคํา โดยไมต่กอยู่ภายใต้การขม่ขูห่รือการบงัคบัใดๆ แตใ่นเอกสารที�บคุคลดงักลา่วลงนามได้มี

การพิมพ์ข้อความไว้ก่อนเเล้ววา่ ผู้ให้ถ้อยคําได้ให้ถ้อยคําโดยปราศจากการขม่ขูบ่งัคบัใดๆ ใน

แมแ่บบเอกสาร 

 

ดงันั �นตราบใดที�พยานไมส่ามารถปรากฏตวัและเป็นพยานตอ่หน้าศาล ข้อวิตกกงัวลวา่ได้มีการ

บงัคบัหรือขม่ขูย่่อมไมต่กไป หลกัฐานจากพยานบอกเลา่นี �ควรได้รับการพิจารณาด้วยความ

ระมดัระวงัเพื�อที�จะไมก่่อให้เกิดความเป็นไปได้ที�จะใช้หรือยอมรับพยานบอกเลา่ 

 

เมื�อพิจารณาคําให้การของนายมะตอเฮและเจ้าหน้าที�ตํารวจที�เบิกความ รวมทั �งคําให้การจาก

พยานอื�น ๆ ที�ได้มาระหวา่งการซกัถาม ภายใต้กฎหมายพิเศษไมใ่ช่ชั �นสอบสวนตามบทบญัญัตทีิ�

ปรากฏชดัเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การให้เหตผุลและการตดัสินของศาล 

ประกอบกนัทั �งหมด ย่อมทําให้เกิดข้อสงสยัหลายประการด้านความน่าเชื�อถือของเจ้าหน้าที�ตํารวจ

และของตวันายมะตอเฮ นอกจากนั �นหลกัการการชั�งนํ �าหนกัพยานหลกัฐานที�เป็นพยานบอกเลา่
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ตามบทบญัญัตใินประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยที�อนญุาตให้รับฟังพยาน   

คําบอกเลา่นั �นยงัมีลกัษณะกว้างและคลมุเครืออีกด้วย1 

 

ความน่าเชื�อถือของพยานเรื�องการมีอยู่ของกลุม่ บีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนท ยงัคงน่าสงสยั เนื�องจาก

เป็นคําให้การที�มีลกัษณะไมช่ดัเจน  การพิสจูน์วา่จําเลย คือ นายอณัวร  เป็นสมาชิกของกลุม่

ดงักลา่ว โดยอาศยัเเตเ่พียงคําให้การของเจ้าหน้าที�ตํารวจแตเ่พียงฝ่ายเดียว ร่วมกบัเทปวีดีโอของ

พยานทั �งสองที�ให้การในขณะที�ภายใต้การควบคมุตวัของเจ้าหน้าที� และคําให้การของนายมะตอเฮ

ไมส่ามารถมีนํ �าหนกัเพียงพอที�จะลงโทษนายอณัวรัให้สญูสิ �นอิสรภาพเป็นเวลาสิบสองปี เเละยงัมี

ข้อห่วงใยวา่ "อยัการในศาลไมค่วรมีข้อสนันิษฐานวา่หลกัฐานที�ให้แก่เจ้าพนกังานสอบสวนหรือ

เจ้าหน้าที�ของรัฐอื�น ๆ ย่อมเป็นหลกัฐานที�ยอมรับได้xiii” 

 

ประเดน็สําคญัคือ คําให้การของนายมะตอเฮ และบคุคลอื�นๆ ไมไ่ด้ถกูควบคมุตวัเเละนําตวัมาตอ่

หน้าศาล เจ้าหน้าที�ตํารวจยงัมคีวามคลมุเครือมากจนไมส่ามารถยอมรับข้อสนันิษฐานวา่ จําเลย

เป็นสมาชิกกลุม่บีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนท นอกจากนั �นคําให้การเเละการให้เหตผุลของศาลวา่ 

เจ้าหน้าที�ตํารวจไมม่เีหตผุลที�จะโกรธเคืองจําเลยแตอ่ย่างใด  เเละไม้ได้สร้างเรื�องเพื�อลงโทษ

จําเลย อีกทั �งธรรมชาติของคําให้การของพยานที�เป็นสมาชิกกลุม่ไมไ่ด้มุง่หมายปัดความ

รับผิดชอบไปให้จําเลย หรือปรกัปรําจําเลย เป็นการละเมิดหลกัสนันิษฐานวา่บริสทุธิ� ที�ได้รับการ

คุ้มครองภายใต้กตกิารระหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองเเละสทิธิทางการเมืองxiv. เนื�องจาก

หลกัฐานจากอยัการไมส่ามารถพิสจูน์จนสิ �นสงสยัวา่นายอณัวรัผิดจริงตามข้อกลา่วหา โดยการใช้

พยานบอกเลา่เพียงอย่างเดียว จําเลยจงึถกูรอนสทิธิที�จะซกัค้านพยานคนอื�นๆ ยกเว้นนายมะตอเฮ 

 

บทสรุป 

 

ย่อมพิจารณาได้วา่นายอณัวรัได้รับการละเมิดสทิธิในการพิจารณาคดีโดยเที�ยงธรรม อนัเป็นสิทธิที�

ได้รับการคุ้มครองใน กตกิารระหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 

เนื�องจากศาลรับฟังพยานบอกเลา่  

 
 
                                                        
i
  โปรดพิจารณาเอกสารแนบ สรุปบญัชีพยาน 

                                                        
1  International Commission of Jurists, “Legal Memorandum 2: Hearsay Evidence and International Fair Trial Standards”, October 

2008, หน้า4 {จากนี �ไปจะเรียกวา่: ICJ: Legal Memorandum 2] 
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ii  โปรดพิจารณา ประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2499 

 “มาตรา 90  

 เมื�อการกระทําใดอนัเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ กฏหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที�มีโทษหนกั

ที�สดุลงโทษแก่ผู้  กระทําความผิด 

 

 มาตรา 114: 

 ผู้ใดสะสมกําลงัพลหรืออาวธุ ตระเตรียมการอื�นใดหรือสมคบกนั เพื�อเป็นกบฏหรือกระทําความผิดใด ๆ 

อนัเป็นสว่นของ แผนการ เพื�อเป็นกบฏ หรือยยุงราษฎรให้เป็นกบฎหรือรู้ว่ามีผู้จะเป็น กบฎแล้วกระทําการใดอนั

เป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจําคกุ ตั �งแต่สามปีถึงสบิห้าปี  

 

 มาตรา 135/2: 

 ผู้ใด 

 (1) ขู่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อนัควรเชื�อได้ว่าบคุคลนั �นจะกระทําการตามที�ขู่

เข็ญจริง หรือ 

 (2) สะสมกําลงัพลหรืออาวธุ จดัการหรือรวบรวมทรัพย์สนิ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียม

การอื�นใด หรือสมคบกนั เพื�อก่อการร้าย หรือกระทําความผิดใดๆ อนัเป็นสว่นของแผนการเพื�อก่อการร้าย หรือยุ

ยงประชาชนให้เข้ามีสว่นในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้ก่อการร้ายและกระทําการใดอนัเป็นการช่วยเหลอืปกปิด

ไว้ 

 

 ผู้นั �นต้องระวางโทษจําคกุตั �งแต่สองปีถงึสบิปี หรือปรับตั �งแต่สองหมื�นบาทถงึสี�หมื�นบาท” 

 มาตรา 209: 

  ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ�งปกปิดวิธีดําเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื�อการอนัมิชอบด้วย

กฎหมาย ผู้นั �นกระทําความ ผิดฐานเป็นอั �งยี� ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน หนึ�งหมื�นสี�พนั

บาท” 
iii  โปรดพิจารณา ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตราที�เกี�ยวข้อง 

 “มาตรา 90  

 เมื�อการกระทําใดอนัเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ กฏหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที�มีโทษหนกั

ที�สดุลงโทษแก่ผู้  กระทําความผิด 

 

 มาตรา 114: 

 ผู้ใดสะสมกําลงัพลหรืออาวธุ ตระเตรียมการอื�นใดหรือสมคบกนั เพื�อเป็นกบฏ หรือกระทําความผิดใด 

ๆ อนัเป็นสว่นของ แผนการ เพื�อเป็นกบฏ หรือยยุงราษฎรให้เป็นกบฎหรือรู้ว่ามีผู้จะเป็น กบฎแล้วกระทําการใด

อนัเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจําคกุ ตั �งแต่สามปีถึงสบิห้าปี  

 

 มาตรา 135/2: 
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 ผู้ใด 

 (1) ขู่เข็ญว่าจะกระทําการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อนัควรเชื�อได้ว่าบคุคลนั �นจะกระทําการตามที�ขู่

เข็ญจริง หรือ 

 (2) สะสมกําลงัพลหรืออาวธุ จดัการหรือรวบรวมทรัพย์สนิ ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียม

การอื�นใด หรือสมคบกนั เพื�อก่อการร้าย หรือกระทําความผิดใดๆ อนัเป็นสว่นของแผนการเพื�อก่อการร้าย หรือยุ

ยงประชาชนให้เข้ามีสว่นในการก่อการร้าย หรือรู้ว่ามีผู้ก่อการร้ายและกระทําการใดอนัเป็นการช่วยเหลอืปกปิด

ไว้ 

 

 ผู้นั �นต้องระวางโทษจําคกุตั �งแต่สองปีถงึสบิปี หรือปรับตั �งแต่สองหมื�นบาทถงึสี�หมื�นบาท” 

 มาตรา 209: 

  ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ�งปกปิดวิธีดําเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื�อการอนัมิชอบด้วย

กฎหมาย ผู้นั �นกระทําความ ผิดฐานเป็นอั �งยี� ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน หนึ�งหมื�นสี�พนั

บาท” 

 

 
v
  คําพพิากษาศาลจงัหวดัปัตตานี, หน้า 16  

vi  อ้างเเล้ว, หน้า 15  
vii

  เพิ�งอ้าง, หน้า 18  
viii  อ้างเเล้ว , ICJ: Legal Memorandum 2, หน้า 3 
ix  คณะกรรมธิการสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ข้อเสนอแนะทั�วไป ลําดบัที� 32 , ข้อ 14 , สทิธิที�จะได้รับการ

พจิารณาคดีโดยเสมอภาคในการพจิารณาของศาลและตุลาการ และการพจิารณาคดีโดยเที�ยงธรรม 

 
x    อ้างเเล้ว, ICJ: Legal Memorandum 2, หน้า 3 
xiii

  เพิ�งอ้าง. หน้า 7 
xiv  กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองเเละสทิธิทางการเมือง,  ข้อ 14  

 “2. บคุคลทกุคนผู้ถูกหาว่ากระทําผดิ ย่อมมีสทิธิได้รับการสนันษิฐานเป็นผู้บริสุทธิ�จนกวา่จะพสิจูน์ได้วา่กระทําผดิ

ตามกฎหมาย.” 


