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บทคัดยอ 
 

 ความเปนภาวะวิสัย หมายถึง ความเปนกลาง ความเปนอิสระ ความละเอียดถ่ีถวน  
ความสมบูรณ การสิ้นกระแสความ ไมมีฉันทาคติ ความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวนคดีอาญา  
จึงหมายถึงการดําเนินคดีอาญาที่พึงกระทาํ พึงปฏิบัติในฐานะเจาพนกังานในกระบวนการยุติธรรม 
 การสอบสวนคดีอาญา เปนตนสายของการดําเนนิคดอีาญา เปนเงือ่นไขใหอํานาจแก
พนักงานอยัการฟองคดีในการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยมีพนกังานสอบสวนเปนผูมีอํานาจหนาที่
ในการเริ่มดําเนินคดี ทั้งมหีนาที่รวบรวมพยานหลักฐานและมีอํานาจใชมาตรการบังคับ อันไดแก 
การจับ การคน การควบคุม เปนตน  
 พนกังานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนกังานของรฐัจึงตองวางตวัเปนกลาง ดําเนินคดีดวยความ 
ชอบธรรม มีความเปนภาวะวิสัย แตจากการศึกษาพบวา มีการรองเรียน รองทุกขกลาวโทษ หรือการ
ดําเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินยัเกีย่วกบัการปฏิบัติหนาที่มิชอบของพนกังานสอบสวน ทัง้ในเรื่อง
การแสวงหาพยานหลักฐานที่มิชอบ การสอบสวนที่ใชอํานาจเกนิขอบเขตจนเปนการละเมิดตอสิทธิ
เสรีภาพของบคุคล การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดจากผูตองหาหรือผูเสียหาย ตลอดจนการกระทาํ
อ่ืนใดทีแ่สดงถึงความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน อันทําใหการสอบสวน
ไมเปนภาวะวสัิย  
 วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงไดศึกษาถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน
ในกระบวนการสอบสวน ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย พบวา การที่
พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงการใชมาตรการบังคับ
ตาง ๆ นั้น ยงัขาดมาตรการในการควบคมุโดยองคกรภายนอกที่มีประสิทธิภาพ จึงทําใหพนักงาน
สอบสวนใชอํานาจเกนิขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และการสอบสวนโดยพนกังานสอบสวนซึ่งเปน
เจาหนาทีต่ํารวจ ภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแหงชาตินัน้ ยังไมมีความเปน
อิสระอยางแทจริง การปฏิบัติหนาที่ยังคงอยูภายใตอิทธิพลทางการเมือง ทําใหการสอบสวนถูก
แทรกแซงไดโดยงาย ทัง้ระยะเวลาที่เปนกรอบควบคุมการทํางานของพนกังานสอบสวนใหตองทําการ
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สอบสวนใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา การที่ตองสอบสวนอยางรวดเรว็ ตอเนื่อง และเปนธรรม 
ตองมีความรอบคอบ ใชความพยายาม ความรูความสามารถ เพื่อความสมบูรณและละเอียดรอบคอบ
ของสํานวนการสอบสวน และใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาและผูเสียหาย เมื่อประกอบกบั
ปริมาณสํานวนคดีในความรบัผิดชอบของพนักงานสอบสวนแตละคนที่มีจํานวนมาก การสอบสวน
ที่ถูกวางหลักใหตองรวดเร็วและเปนธรรม การเรงรัดในการสอบสวนจึงสงผลตอความเปนภาวะวิสัย
ของการสอบสวน 
 ดังนั้น เพื่อความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวนที่จะมีผลโดยตรงกับผลแหงคดีวาจะ
สามารถคนหาความจริงในเรื่องนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานมาไว  
ในสํานวนการสอบสวนไดอยางครบถวน จึงควรที่จะมีใหมีพนักงานอัยการเขารวมการสอบสวน
หรือหามาตรการควบคุมจากภายนอกที่มีประสิทธิภาพ อันจะทําใหการสอบสวนเปนไปดวยความ
รอบคอบและมีความผิดพลาดนอยที่สุดเพือ่ความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน 
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ABSTRACT 
 

 The objectivity has its meaning of being neutral, independence, exhaustive. It also 
means integrity, completeness and non-bias. The objectivity of investigation especially in the 
criminal case is therefore meant to be an appropriate criminal lawsuit that the official officers in 
the justice should have acted.  

 The criminal case investigation can be seen as the origin of the criminal lawsuit since 
it provides the conditional authority to the prosecutor in order to prosecute the criminal lawsuit on 
behalf of the state. The inquiry officer is the person who is in charge of initiating the case, 
collecting all relevant evidences for them. They also have the power to enforce the measurement 
for instance arrest, search and retain etc. 

 The inquiry officers who are also the state personal have to position themselves 
neutrally and prosecute the case with their legitimacy and objectivity. However, the study has 
come across that there are many petitions and complains to the inquiry officers. It is even going 
beyond that by having more criminal lawsuit and discipline case from the abusive discharge to the 
inquiry officers suing that the collection of evidences is illegitimate as well as the investigation 
has been done excessively to the legal limitation. The mentioned actions have led to the violation 
of the liberty and rights of individuals. Furthermore, the inquiry officers have normally been 
charged that they are acquiring the benefit in which they should not have obtained from the 
accused or sufferer. This is also included the complaint on the bias behavior in the inquiry 
officers which in turn generate the non – objectivity of the investigation. 

 This thesis has studied into the role, authority and function of the inquiry officers who 
is in charge in the investigation procedure. It also touches upon the problems, barrier that influent 
the investigation to be in the position of non – objectivity. The study have concluded that the 
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inquiry officers have the authority to investigate, collect the evidence and also some compulsory 
measurements without the proper check and balance system by the external organization. With 
out this control, the inquiry officers tend to exert their power over the legal limitation. 
Furthermore, the investigation done by the inquiry officers who are also a police under the Royal 
Thai Police is still not in fact independent since it is still effected and influenced enormously by 
the politic. This, in turn, makes the investigation to be intervened easily.  

 Moreover, the time frame forces the inquiry officers to finish their investigation in 
time where the inquiry officers have to do it continually, fairly and cautiously also put more 
pressure to the inquiry officers. Besides, the quantity of the cases that the inquiry officers have to 
look after is out number to the personal so that it makes a huge burden to each inquiry officer and 
therefore creates a pressure to their objectivity. 

 As a result of that, to make sure that the objectivity that link directly to the outcome 
of the case has been truly created, the prosecutor should have brought in to join the investigation 
or at least setting up the effective check and balance system with the external organization. These 
will ensure that the investigation can be done effectively with less error and hence create the 
objectivity of the investigation in the end. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 การสอบสวนเปนตนสายของกระบวนการยุติธรรม พนักงานสอบสวนเปนองคาพยพ  
ที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม พนักงานสอบสวนซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการเริ่มดําเนินคดีอาญา และมีอํานาจหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานใชมาตรการบังคับ    
อันไดแก การจับ การคน เปนตน อํานาจสอบสวนจึงมีความสําคัญ และเปนเงื่อนไขในการเริ่มตน
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวนจึงเปนขั้นตอน
สําคัญในการกาํหนดขอหา การวางรูปคด ี และการรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจนความผิดหรอื
บริสุทธิ์ของผูตองหา  
 แตจากสถานการณปจจุบนั มีการรองเรียน รองทุกข กลาวโทษ หรือการดําเนินคดีทัง้
ทางอาญาและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่มิชอบของพนักงานสอบสวนที่ปรากฏ ทั้งในเรื่องการ
แสวงหาพยานหลักฐานที่มิชอบ, การสอบสวนที่ใชอํานาจเกินขอบเขตจนเปนการละเมิดตอสิทธิ
เสรีภาพของบคุคล, การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดจากผูตองหาหรือผูเสียหาย ตลอดจนการกระทาํ
อ่ืนใดที่แสดงถึงความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน ปรากฏเปนรายละเอียด
ขอมูลที่พนักงานสอบสวนถูกรองเรียนและถูกดําเนินการทางวินัย ในป 2550 วา รับคํารองทุกขหรือ
สอบสวนคดีอาญาลาชา เปนจํานวน 318 ราย, สอบสวนคดีอาญาหรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง จํานวน 
174 ราย, ถูกรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรม จํานวน 47 ราย และเรยีกรับเงนิเพื่อใหการชวยเหลือ
ทางคดี 49 ราย และเพยีงระยะเวลาจากเดอืนมกราคม 2551 ถึงเดือนมนีาคม 2551 มขีอมูลที่พนกังาน
สอบสวนถูกรองเรียนและถูกดําเนนิการทางวินยั รายงานวา รับคํารองทุกขหรือสอบสวนคดีอาญา
ลาชา เปนจํานวน 26 ราย, สอบสวนคดีอาญาหรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง จํานวน 13 ราย, ถูกรองเรียน
วาไมไดรับความเปนธรรม จํานวน 5 ราย  และเรยีกรับเงินเพื่อใหการชวยเหลือทางคดี 1 ราย1 และ 
ที่ไมปรากฏใหเหน็เนื่องจากไมมีการรองเรยีน หรือรองทกุขกลาวโทษขึ้นมา หรือมกีารรองเรียนแลว 
มีการสืบสวนขอเท็จจริง ไมมีพยานหลักฐานทีแ่สดงชัดเจนวาพนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่ มิชอบ
อยางไร ก็จะไมปรากฏเปนคดีอาญาหรือไมเปนความผิดทางวินยั เชน การกระทําที่ไมเปนกลางของ
พนักงานสอบสวน, การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดของผูตองหาเพียงอยางเดียว    
                                                 

1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  สรุปรายงานภายในกองวินัย.  (2551).   
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ซ่ึงขัดกับเจตนารมณอันแทจริงของการสอบสวน, ความไมกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่2 ตาง ๆ
เหลานี้ ลวนสงผลดานลบในความรูสึกของประชาชนที่มีตอพนักงานสอบสวน เกดิวิกฤตศรัทธาตอ
หนวยงานและกระบวนการยตุิธรรม ทั้งที่พนักงานสอบสวนตองเปนที่พึ่งอันดับแรกของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม ตองอํานวยความยตุิธรรมแกทกุฝาย ไมวาจะเปนผูเสียหาย หรือผูถูกกลาวหา
ก็ตาม ภารกจิของพนักงานสอบสวนจึงตองอาศัยทั้งความรูความสามารถ และความเปนภาวะวิสัย 
(Objectivity) 
 ความเปนภาวะวิสัยของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรม คือ การดําเนินคดีอาญา   
ที่พึงกระทํา พึงปฏิบัติในฐานะเจาพนักงาน จากการที่พนักงานสอบสวนเปนเจาพนักงานตํารวจ  
การใชดุลพินจิในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวนแลวดําเนินคดี
ตอไปนั้น เปนการใชดุลพินิจอยางกวางขวาง เพื่อสามารถปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบรอยของสังคม พนักงานสอบสวนจึงมกัใหความสําคัญกับการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 
การรวบรวมพยานหลักฐานจึงเนนไปที่การแสวงหาพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนความผิดของผูถูก
กลาวหา ทั้งทีห่ลักการสอบสวนนัน้ พนกังานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนดิเกีย่วกบั
การกระทําความผิดที่ถูกกลาวหา และเพื่อที่จะรูตัวผูกระทําความผิด และพิสูจนใหเห็นความผิด 
เพื่อใหไดความจริงตอกระบวนพิจารณาในชั้นศาล พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพยีงเพื่อใชยนัผูตองหาเพยีงอยางเดยีวไมได แตตองคํานึงถึงพยานหลกัฐานทีเ่ปนผลดแีกผูตองหาดวย 
รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษของผูตองหา3 เนื่องจากการหลักดําเนินคดีอาญา 
เปนหลักฟงความทุกฝาย ผูถูกกลาวหาเปนประธานในคดี มีสิทธิตาง ๆ ในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่4 
พนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานของรัฐจึงตองวางตัวเปนกลาง ดําเนินคดีดวยความชอบธรรม 
แตในทางปฏบิัติพบวาขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพนักงานสอบสวนยังไมมีการ
ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางดังกลาวแตอยางใด ยังไมมีความชัดเจนในการสั่งการของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติที่มีถึงพนักงานสอบสวน เปนเรื่องที่พนกังานสอบสวนตองแกไขแนวทางการปฏบิัติ
หนาที่ดวยตนเอง5 ทั้งการใชมาตรการบงัคับตางๆของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนและแสวงหา
พยานหลักฐาน ไดแก การจบั การคน การควบคุมตัวระหวางสอบสวน ก็ไมมีองคกรหรือหนวยงาน

                                                 
2 มีชัย ฤชุพันธ.  (2544).  “พนักงานสอบสวนในอุดมคติ.”   รวมปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ.   
3 คณิต  ณ นคร  ก  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 432.  
4 คณิต  ณ นคร.  เลมเดิม. หนา 64.  
5 เบญจพล  จันทวรรณ.  พนักงานสอบสวนรูหรือไมวาการสอบสวนคดีอาญากําลังเปลี่ยนไป.           

จาก   http://www.lawyerthai.com 
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อ่ืนเขาควบคุมตรวจสอบได การสอบสวนที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน สงผลกระทบตอ
ความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน และทัศนคติของประชาชนตอเจาพนักงานตํารวจ    

 การสอบสวนโดยพนกังานสอบสวน ซ่ึงเปนเจาพนักงานตํารวจ มหีนาที่อํานวยความ
ยุติธรรมนั้น หากการปฏิบตัิหนาที่ในการสอบสวนโดยชอบดวยกระบวนการและขัน้ตอน มีความ
เปนภาวะวิสัย การสอบสวนจึงเปนจุดเริม่ตนคดีที่มีผลไปสูการบรรยายฟองคดีอาญาของพนักงาน
อัยการโดยไดรับการกลั่นกรองมาอยางเปนธรรมในชั้นสอบสวน สงผลถึงความเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชนตอกระบวนการยตุิธรรม  จึงสมควรที่จะมกีารศึกษาวาการดําเนินคดีอยางมีภาวะวิสัยของ
พนักงานสอบสวนนั้น ควรเปนอยางไร มีผลดี ผลกระทบอยางไรตอการดําเนินคดีอาญา สาเหตุ
ปจจยัที่ทําใหการสอบสวนคดีอาญาไมเปนภาวะวิสัย และควรมแีนวทางแกไขอยางไรใหการสอบสวน
มีความเปนภาวะวิสัย  

   
1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาความสําคัญของความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน ตอระบบการ
ดําเนินคดีอาญา    

1.2.2  เพื่อศกึษาถึงแนวความคดิและหลักเกณฑของพนักงานสอบสวน ในการสอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน และการตรวจสอบความถูกตองในการสอบสวนคดีอาญา 

1.2.3 เพื่อศึกษาบทบาทและอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน ในกระบวนการสอบสวน 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย 
  
1.3  สมมติฐานในการศึกษา 
 ความเปนภาวะวิสัยในการดาํเนินคดีอาญา หมายถึง ความเปนกลาง ความเปนอสิระ 
เปนการดําเนนิคดีอาญาที่พงึปฏิบัติในฐานะเปนเจาพนกังานในกระบวนการยุติธรรม เมื่อพนักงาน
สอบสวนเปนผูเร่ิมตนดําเนนิคดีอาญา จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดขอหา การวางรูปคดี และ
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูตองหา  พนักงานสอบสวนจึงมีอํานาจ
อยางกวางขวางในการสอบสวน และดวยเหตุที่การใชอํานาจสอบสวน การใชมาตรการบังคับ
เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน ที่อาจเกิดการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และอํานาจอยางกวางขวางในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนี้ตองมี
การพิจารณาอยางรอบคอบและเปนธรรมแกผูที่เกี่ยวของในคดีทุกฝาย แตปญหาและอุปสรรคหลาย
ประการในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่สงผลใหการสอบสวนขาดความเปนภาวะวิสัย 
ทั้งปจจัยภายนอก ไดแก การแทรกแซงการสอบสวน กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับในการ
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สอบสวน หรือปจจัยภายในที่เกีย่วกับทศันคติ ความรูความสามารถ ความละเอียดรอบคอบของ
พนักงานสอบสวน ตาง ๆ เหลานี้ ลวนสงผลตอความเปนภาวะวิสัยในการสอบสวนทั้งส้ิน ดังนัน้ 
การที่ทราบถึงสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย ก็จะสามารถหาแนวทางแกไข
ปญหาและอุปสรรคเหลานั้นได เพื่อใหการสอบสวนมีความเปนภาวะวสัิยมากขึ้น  
    
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงความสําคัญ จุดมุงหมายของการสอบสวน  การใชอํานาจ
หนาที่ของพนักงานสอบสวน อยางเปนภาวะวิสัย นาํเสนอถึงปญหาความเปนภาวะวิสัยของการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อันมีหนาที่โดยตรงในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหา
ขอขัดของ เพื่อใหพนักงานสอบสวนไดทําหนาที่ของตนไดอยางเปนภาวะวิสัย อันเปนบทบาทที่
พนักงานสอบสวนพึงตองกระทํา 
   
1.5  วิธีการศึกษา 
 เปนการศกึษาโดยทําการศกึษาคนควาเชงิคณุภาพ โดยใชวิธีการศึกษาคนควาจากเอกสาร 
(Documentary Research) จากบทความทางวิชาการตาง ๆ ทั้งของไทยและตางประเทศ เอกสาร
ประกอบการสัมมนา วิทยานิพนธ ขอมูลที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต คําพิพากษาฎกีา และนําขอมูล
ตาง ๆ มาวิเคราะหอยางเปนระบบ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1   ทําใหทราบถึงความสําคัญของความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน ตอระบบ
การดําเนนิคดอีาญา     

1.6.2 ทําใหทราบถึงแนวความคิดและหลักเกณฑของพนักงานสอบสวน ในการสอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน  และการตรวจสอบความถูกตองในการสอบสวนคดีอาญา  

1.6.3  ทําใหทราบถึงบทบาทและอาํนาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน ในกระบวนการ
สอบสวน  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย          
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บทที่  2 

แนวความคดิและหลกัการในการสอบสวนคดีอาญา 
  
 การดําเนินคดีอาญา มีวิวัฒนาการมาจากระบบการดําเนินคดีอาญาที่ไมคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน จนสูระบบการดําเนินคดีอาญาที่เกิดหลักเกณฑวิธีพิจารณาความอาญาสมยัใหม ซ่ึงใชระบบ
กลาวหา เปนระบบที่มีการแยกหนาที่สอบสวนฟองรอง และหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีออกจากกนั 
ใหองคกรในการดําเนินคดีอาญาที่ตางหากจากกันเปนผูทําหนาที่ทั้งสอง และยกฐานะของผูถูกกลาวหา 
(ผูตองหาและจําเลย) จาก “กรรมในคด”ี เปน “ประธานในคด”ี และใหสิทธิตาง ๆ แกผูถูกกลาวหา 
เปดโอกาสใหตอสูคดีไดอยางเต็มที ่ตามหลักฟงความทกุฝาย ผูถูกกลาวหาตองทราบวาเขาถกูกลาวหา
วาอยางไร เพือ่ใหมีโอกาสแกขอกลาวหาในชั้นเจาพนักงาน หรือใหการแกขอหาในฟองในชัน้ศาลได
อยางถูกตอง การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐตามขั้นตอน เร่ิมตนที่การสอบสวน เพื่อเปนการคนหา
ขอเท็จจริงเกีย่วกบัการกระทาํของผูตองหา และขอเทจ็จริงเกีย่วกบัตวัผูตองหา การสอบสวนคดีอาญา
จึงมีแนวคิดและหลักการในการสอบสวนดังจะกลาวตอไป  
 
2.1  ความหมายของภาวะวิสัย 
 คําวา “ภาวะวสัิย” ตรงกับคําภาษาอังกฤษคําวา “objectivity” ซ่ึงมีการใหความหมายไว
ดังนี ้
 Objectivity (n.) judgment based on observable phenomena and uninfluenced by 
emotion or personal prejudices1 
 Objectivity  หมายถึง  การยดึวัตถุวิสัย, ขอเท็จจริงภายนอก, ความเปนรูปธรรม2 
 Objective หมายถึง เปาหมาย, วัตถุประสงค, เปา, จุดประสงค, เกี่ยวกับรูปธรรม 
เกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ, เปนจรงิ ไมลําเอียง ไมมีอคติ เกี่ยวกับภาวะวิสัย3 
 Objective หมายถึง ภาวะวิสัย คือความเปนกลาง ไมเปนการมองผานสายตาแตละบคุคล  
ตรงขามกับคําวา Subjective ซ่ึงหมายถึง เชิงอัตวิสัย คือ การอางอิงอยูกับความคิดสวนบุคคลของ 
คนใดคนหนึ่ง  การมองสิ่งตาง ๆ ผานสายตาของแตละบุคคล4 

                                                 
 1 http://www.siamdic.com.  

 2 แหลงเดิม. 
 3 แหลงเดิม. 
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 Objective หมายถึง จุดประสงค, เปาหมาย, ไมลําเอียง, ยุติธรรม, ไมเอาความรูสึกหรือ
ความเหน็สวนตัวเขามาเกีย่วของ5 
 Objectivity หมายถึง อยางยุติธรรม, อยางไมลําเอียง, ไมเอาความรูสึกสวนตัวเขามา
เกี่ยวของ6 
 Objectivity   หมายถึง  ลัทธิวัตถุนิยม ความเปนจริง ความเปนรูปธรรม ภาวะวิสัย7  
  วัตถุวิสัย หรือภาวะวิสัย คือการศึกษาปรากฏการณ (Phenominal) ตาง ๆ โดยพยายาม
ตัดอารมณ หรือความรูสึกที่อาจทําใหผลของการศึกษาผดิแผกจากสภาพที่เปนจริง วธีิการใชปรนัย
ทางรัฐศาสตร คือ ผูศึกษาตองวางตัวเปนกลาง แมตนจะไมเหน็ดวยหรือไมชอบปรากฏการณที่
เกิดขึ้น 
 วัตถุวิสัย หรือภาวะวิสัย คือภาวะที่เปนอยู หรือมีอยู หรือถือวาเปนอยู มีอยูภายนอกโดย
ไมขึ้นกับจิต หรือการรับรูของผูใด ความเปนจริง การเปนอิสระ ไมขึ้นกับผูใด เปนกลาง ไมลําเอียง 
ไมฝกใฝฝายใด ตรงขามกับคําวา อัตวิสัย ซ่ึงหมายถึง การมองเห็นสิ่งตาง ๆ โดยมกีารตัดสินคุณคา
ตามความรูสึกสวนตัว8 
 ภาวะวิสัย (Objectivity) จึงหมายถึง ความเปนอิสระ ไมขึ้นกับผูใด ความละเอียดถ่ีถวน 
ความสมบูรณตามความเปนจริง การสิ้นกระแสความ การไมมีฉันทาคติ การปฏิบัติตามเนื้อผา 
ฉะนั้นจึงใหความหมายไดวา  การดําเนนิคดีอาญาที่พึงกระทํา พึงปฏิบัติในฐานะเจาพนักงาน9 
 
2.2  ความหมายของการสอบสวน  
 “การสอบสวน” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) ไดให
นิยามไววา “การสอบสวน หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลาย
อ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนีซ่ึ้งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา 
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ” การสอบสวน
จึงเปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวน เมื่อมีความผิดเกิดขึ้น แลวมีผูรองทุกขหรือกลาวโทษ พนักงาน
สอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและดาํเนนิการทัง้หลายเกีย่วกบัความผิดทีก่ลาวหา เพื่อจะทราบ

                                                                                                                                            
4 http://www.bkkonline.com. 
5 สําราญ  คํายิ่ง.  (2545).  พจนานุกรมอังกฤษไทย.  หนา 514. 
6 แหลงเดิม.  
7 วิชัย  เชิดชีวาศาสตร และคณะ. (2548).  พจนานุกรมอังกฤษไทย.  หนา 588.  
8 http://www.plpp5.com. 
9 วัชรินทร  ภาณุรัตน.  (2544).  บทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา. หนา 4.   
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ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และนําตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ การสอบสวนจึงเปน   การ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง 
 วัตถุประสงคของการสอบสวนคดีอาญา ก็เพื่อใหทราบขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
ความผิดที่ถูกกลาวหา เนือ่งจากคดีอาญาตองดําเนินการตามขั้นตอน มิฉะนั้นแลว ศาลจะไมรับ
พิจารณา เพราะคดีอาญาเปนคดีที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในรางกายของบุคคลผูถูกกลาวหาโดยตรง 
และเกีย่วกับความสงบเรียบรอยของประชาชนสวนรวม หากยอมใหมีการพิจารณาคดีโดยงายแลว 
จะเกิดความเสียหายแกกระบวนการยุติธรรม โดยอาจนาํเอาเรื่องที่ไมมีมูลความจริงมาฟอง ทําให   
ผูบริสุทธิ์ตองเดือดรอน เสียเวลาและคาใชจายในการตอสูคดีโดยไมจําเปน มาตรา 120 จึงบัญญัติ
หามมใิหพนกังานอยัการฟองคดีตอศาลโดยมิไดทําการสอบสวนความผดิที่กลาวหา และการสอบสวน
คดีอาญา นอกจากปองกันการกลั่นแกลงผูบริสุทธิ์มิใหไดรับความเดอืดรอน ยังเปนการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหาอีกดวย  
 เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ไดบัญญัติให ทั้งพนกังาน 
อัยการและผูเสียหาย ตางเปนบุคคลที่มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาลไดโดยในคดีที่ผูเสียหายเปนโจทก 
ไมจาํตองมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอนแตอยางใด แตคดีทีพ่นักงานอัยการเปนโจทก มาตรา 
120 บัญญัติวา “หามมิใหพนักงานอยัการยื่นฟองคดใีดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิด
นั้นกอน” และตามแนวคําพิพากษาฎกีาที่วินิจฉยัถึงความสัมพันธระหวางการสอบสวนและอํานาจ
ฟองของพนักงานอัยการตามมาตรา 120 นั้น หาใชเพียงแตมีการสอบสวนแลวจะทําใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจฟองไม หากแตการสอบสวนตองเปนการสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย เพราะหาก  
มีการสอบสวนแตการสอบสวนไมชอบดวยกฎหมายในสวนที่เปนสาระสําคัญ10 ศาลฎีกาไดวินิจฉยั
เปนบรรทัดฐานตลอดมาวาเปนการสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหการสอบสวนเสียไป 
เทากับไมมีการสอบสวนและสงผลใหพนกังานอัยการไมมีอํานาจฟอง 
 การสอบสวนตองเปนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับตัวผูตองหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 131 บัญญัติวา “ใหพนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคทราบขอเท็จจริงและ
พฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทาํความผิด และพิสูจนใหเห็น
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา” และมาตรา 138 บัญญัติวา “ พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนหรือสงประเด็นไปสอบสวน เพือ่ทราบความเปนมาแหงชวีติ และความประพฤติอันเปน
อาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา” ซ่ึงแสดงถึงวา พนกังาน
สอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เปนผลดี ผลรายแกผูตองหา รวมทั้งขอเท็จจริงอื่น ๆ       
                                                 
 10 ธานิศ   เกศวพิทักษ.  (2550).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2.  หนา 108. 
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ที่เปนประโยชนในการดําเนนิคดีของพนักงานอัยการ โดยเฉพาะอยางยิง่คือ ตองรวบรวมพยานหลักฐาน 
ขอเท็จจริงเพื่อใหพนกังานอยัการสั่งคด ี
 คดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองจําเลยนั้น เปนระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดกําหนดใหมีเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรม
ฝายตาง ๆ ทําหนาที่รวมกนัในการคนหาความจริงวา ผูตองหามีผิดหรือบริสุทธิ์ โดยกําหนดใหมี
พนักงานสอบสวนทําหนาทีร่วบรวมพยานหลักฐาน เมือ่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวาการ
สอบสวนเสร็จแลว ก็จะสรุปสํานวนทําความเห็น “ควรงดการสอบสวน” “ควรสั่งฟอง” หรือ  
“ควรสั่งไมฟอง” สงไปพรอมกับสํานวนการสอบสวนยังพนักงานอยัการเพื่อพิจารณา หากพนกังาน
อัยการเหน็วาสํานวนการสอบสวนยังขาดตกบกพรอง ก็อาจมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมหรือส่ังใหสงพยานคนใดมาใหซักถามเพิ่มเติม เพื่อส่ังตอไป โดยอาจสั่งฟอง หรือ
ส่ังไมฟองก็ได การที่กฎหมายไดกําหนดใหมีเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐหลายฝาย
ทําหนาที่รวมกันคนหาความจริงวาผูตองหามีผิดหรือบริสุทธิ์ เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
ไดตั้งแตในชั้นสอบสวน กระบวนการสอบสวนและสรุปสํานวนพิจารณาสั่งฟองหรือสั่งไมฟอง   
จึงเปนขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐที่สําคัญ จะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนกอนที่จะยื่นฟอง
คดีตอศาล 
 เมื่อการสอบสวนเปนการเริ่มตนคดี การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน
จึงเปนการกระทําเพื่อใหไดขอเท็จจริงเกีย่วกับการกระทาํที่ถูกกลาวหา ตองรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เปนผลดีแกผูตองหาดวย เพราะในคดีอาญานั้น ตองตัดสินกันดวยความจริง และการที่จะวนิิจฉัย
วาส่ิงใดจริงหรือไม อยางไร ตองพิจารณาโดยฟงความทุกฝายมิใชฝายเดยีว การสอบสวนจึงตองมี
ความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) โดยพนักงานสอบสวนตองมีความเปนกลาง และอิสระ การตรวจสอบ
การทํางานของพนักงานสอบสวน ตองเปนไปในลักษณะที่ไมเขาไปกาวกายอํานาจการตัดสินใจ 
ตองใหความเปนอิสระแกพนักงานสอบสวนเจาของสํานวน  ไมมีการแทรกแซง 

  
2.3   การสอบสวนที่เปนภาวะวิสัยในระบบการดําเนินคดีอาญา 
 2.3.1 การสอบสวนเปนการคนหาความจริงชั้นเจาพนักงาน 
   การคนหาความจริงในทางอาญา เปนการกระทําของรัฐที่ไดกระทําตามกฎหมาย ทั้งในชั้น
สอบสวน ฟองรอง และพิจารณา เปนการกระทําที่ถูกตองตามหลักนิติบัญญัติของรัฐ และทําไดโดยชอบ
ดวยกระบวนการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงอันมีทั้งผลดีและผลรายของผูถูกกลาวหา ไมวาจะเปน
การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจคนเพื่อพสูิจนหรือคนหาความผิด รวมท้ังการคนหา
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ เทากับการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ จากทุกฝาย
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กอนเขาสูกระบวนการสุดทาย คือ การประเมินคาพยาน (Evaluation) วามีความนาเชื่อเพียงใด 
(Creditability) เพื่อใหไดขอเท็จจริงอันเปนยุติ11 โดยความจริงที่ไดมานัน้ จะเปนขอมูลที่จะวินิจฉัย
ความผิดหรือบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาตอไป การคนหาความจริงนี้ เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวา
แตกตางกับการไดมาซึ่งขอเท็จจริงในทางกฎหมาย โดยขอเท็จจริงในทางกฎหมายนี้ เปนส่ิงที่ได
กระทํา การกระทําที่ไดปฏิบัติ เหตุการณที่เกิดขึ้น เปนสถานการณหรือเหตุการณทีแ่ทจริง ที่มีผล
ในทางคดี ขอเท็จจริงที่ไดมาเปนรูปของพยานหลักฐานในทางคดี (Evidence) โดยการหยิบยกหรือ
ถูกหยิบยกขึ้นมาของผูที่เกี่ยวของในคดี กลาวคือ การไดมาซึ่งขอเท็จจริงเปนเรื่องของสถานการณ
ทั้งหลายที่ถูกยืนยนัโดยคูความฝายหนึ่ง และถูกปฏิเสธโดยคูความอีกฝายหนึ่ง สวนการคนหาความ
จริงทางอาญา เปนการคนหาความจริงของเจาพนักงานของรฐัที่จะดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อใหไดมา
ซ่ึงความจริง เปนผลดีและผลรายของผูถูกกลาวหาและเปนเปาหมายในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ 
 ประเทศไทยมรีะบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ เชนเดยีวกับระบบกฎหมายของประเทศ
ซีวิลลอว ถือวารัฐเปนผูเสียหาย รัฐมีหนาที่อํานวยความยุติธรรมแกประชาชน เมื่อมกีารกระทําผิด
กฎหมายอาญาเกิดขึ้น รัฐมีอํานาจและหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง องคกรตาง ๆ 
ของรัฐ อันไดแก พนกังานสอบสวน อัยการ และศาลตองรวมมือกนั และชวยกนัคนหาความจริง 
เพื่อใหไดความจริงที่ถองแท การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหาซึ่งแยกอํานาจ “สอบสวนฟองรอง” 
ออกจาก “การพิจารณาพิพากษา” ใหองคกรดําเนินคดีอาญาแยกตางหากจากกัน ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
การสอบสวนฟองรองคือ อัยการ และถือวาการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน ไมอาจ
แบงแยกกนัได อัยการเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนฟองรอง เพราะอัยการจะตองนําคดีขึ้นสูศาล 
ในที่สุด ตํารวจเปนเพียงเจาพนักงานผูมีหนาที่ชวยเหลืออัยการเทานั้น12  สวนประเทศไทยนั้น 
การดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนฟองรองไดกําหนดองคกร และกําหนดความรับผิดชอบชั้น
สอบสวนเปนของพนักงานสอบสวน ความรับผิดชอบฟองรองเปนของพนักงานอัยการ ทําให
พนักงานอยัการไมไดเหน็และทราบขอเท็จจริงดวยตนเอง และไมอาจเขาไปรับรูเรื่องราวตั้งแตแรก 
แตอาศัยสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซ่ึงถือวาเปนการมองขามสําคัญของขอเท็จจริง
ที่เปนเครื่องชวยพยานหลักฐานเชนเดียวกนั ถาพนักงานสอบสวนไมทําการคนหาความจริงในการ
สอบสวนแลว อัยการกจ็ะมีความเหน็หรอืส่ังคดีที่ไมไดมาจากความจริง เปนเหตใุหผูถูกกลาวหา
ไมไดรับความเปนธรรม อาจถูกฟองรองตอศาล ตองเสียอิสรภาพ เสียคาใชจาย ตอมาเมื่อศาล
พิจารณายกฟอง แตในทางกลับกัน พนักงานสอบสวนสวนทําการสอบสวนและคนหาความจริง 
เมื่อไดขอเท็จจริงเปนอันยุตแิลว พนักงานสอบสวนคงมีความเหน็ทางคดี ส่ังไมฟองผูตองหา ปลอย
                                                 

11 สุเมธ  จิตตพานิชย.  (2538).  หลักการคนหาความจริงในชั้นสอบสวน.  หนา 5. 
12 สุเมธ  จิตตพานิชย.  เลมเดิม.  หนา 6.   
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ตัวผูตองหาไป เชนเดยีวกับอัยการ เมื่อการสอบสวนไดความจริงอาจสั่งไมฟองเชนเดียวกัน ทําให
คดียุติ ไมตองดําเนินการพจิารณาในศาล ถาการคนหาความจริงแลวคดีมีมูล เมื่อสงฟองศาลแลว     
ก็จะลงโทษจําเลยได  
 หลักการดําเนนิคดอีาญา คือ หลักการตรวจสอบ (Examination Principle) 13 การตรวจสอบ
เปนการสอบสวนคนหาความจริง การสอบสวนจึงตองเปนการคนหาขอเท็จจริงเกีย่วกับการกระทาํ
ของผูตองหา และขอเท็จจรงิเกี่ยวกับตวัผูตองหา 
 จากหลักการขางตน การคนหาความจริงนั้นมีจุดมุงหมายที่จะใหเกิดความเปนธรรมหรือ
เที่ยงธรรมของทุกฝาย โดยรัฐจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  กอนมีความเห็นทางคดี  ไมวาชั้นสอบสวนฟองรอง หรือช้ันพิจารณาคดีของศาล 
 เมื่อการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น ทุกฝายตางมีหนาที่ตองตรวจสอบคนหาความจริง  
ในการดําเนินคดีอาญาชั้นเจาพนักงานนั้น เจาพนักงานจึงมีหนาที่ตรวจสอบคนหาความจริงโดยไม
ผูกมัดกับคํารองขอของผูใด14 การสอบสวนซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งของการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ   
การคนหาความจริงในชั้นสอบสวน จึงเปนการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให
ขอเท็จจริงเกีย่วกับการกระทาํที่ถูกกลาวหา 
 พยานหลักฐานที่ตองรวบรวมนั้นจึงมี 3 ชนิด  คือ15  
 1.  พยานหลักฐานที่เปนผลรายแกผูตองหา  หรือพยานหลักฐานที่ใชยันผูตองหา 

 2.  พยานหลักฐานที่เปนผลดีแกผูตองหา  และ 
 3.  พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษผูตองหา 

 เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13116 ประกอบมาตรา 9817 
จะเห็นวา การที่จะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา และ    
เพื่อจะรูตวัผูกระทําผิดและพสูิจนใหเห็นความผิดนั้น พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่ยันผูตองหาอยางเดยีวหาไดไม แตตองรวบรวมพยานหลกัฐานที่เปนผลดีแกผูตองหาดวย เพราะในคดี 
                                                 
 13 หลักการตรวจสอบในคดีอาญา เจาพนักงานและศาลตางมีหนาที่ที่จะตองตรวจสอบความจริงในเรื่อง
ที่กลาวหา  เจาพนักงานและศาลมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและคนหาความจริงไดโดยปราศจากขอผูกมัดใด ๆ 

14 คณิต  ณ นคร  ก  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 63.  
 15 ธานิศ เกศวพิทักษ. (2550).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2.  หนา 108. 
 16 มาตรา 131 “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงค
จะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิด และพิสูจนให
เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา 
 17 มาตรา 98 (1)  “ในกรณีที่คนหาสิ่งของโดยไมจํากัดสิ่ง   เจาพนักงานผูคน มีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ        
ซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อเปนประโยชนหรือใชยันผูตองหา 
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อาญานัน้ ตองตัดสินกันดวยความจริง และการทีจ่ะวนิิจฉยัวาสิ่งใดจริงหรือไม อยางไร ตองพจิารณา
โดยฟงความทุกฝายมิใชฝายเดียว การสอบสวนจึงตองมีความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) สวนพยาน 
หลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษผูตองหานั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา 13818 ซ่ึงบัญญัติใหพนักงาน
สอบสวนมีอํานาจสอบสวน เพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤติอันเปนอาจิณของ
ผูตองหา เปนบทบัญญัติที่ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงดงักลาว เพื่อเปนประโยชนในการ
ใชดุลพนิิจในการกําหนดโทษของศาล เพือ่ใหจาํเลยไดรับความยุติธรรมอยางแทจริง  
  จากหลักเกณฑดังกลาว พนักงานสอบสวนจึงตองวางตัวเปนกลาง มีหนาที่รวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิด ไมวาจะเปนคณุหรือเปนโทษแกผูตองหา แตในความเปนจรงิ การปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวน ถามีผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ พนักงานสอบสวนจะทําหนาที่   
โดยเชื่อถือผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ โดยจะสอบสวนพยานหลักฐานเฉพาะแตผูรองทุกข หรือ    
ผูกลาวโทษ เสมือนพนักงานสอบสวนเปนผูอยูฝายเดยีวกับผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษ ตั้งตัวเปน
ปฏิปกษกับผูตองหาตั้งแตตน โดยไมไดนําพยานหลักฐานของฝายผูตองหามาวินิจฉัยช่ังน้ําหนัก 
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนการสอบสวนตามหลักในการคนหาความจริง และ
เมื่อพิจารณาระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคด ีขอ 254 ที่บัญญัติวา “ตามปกติ ผูสอบสวนไมจําเปนตอง
สอบสวนพยานของผูตองหา เพราะตามธรรมดา พนักงานสอบสวนมหีนาที่พิจารณาคดีวา พอมีมลู
ดําเนินการฟองรองหรือไมเปนหลัก หาใชเปนผูวินจิฉัยคดีของคูความไม แตหลักดงักลาวนี้ บางที
อาจเกิดความจําเปนหรือดวยลักษณะแหงการสอบสวนที่มีบางคดี อาจจําเปนที่ผูสอบสวนตองรีบชิงไหว 
ชิงพริบสอบสวนตัด หรือพิสูจนพยานของผูตองหาเสียแตตน หรือปองกันมิใหผูตองหามีสิทธิซักซอม
พยาน ทําใหเสียความเปนธรรมในคดี ก็อาจสอบสวนพยานผูตองหาในบางคดี เพื่อใหเกิดผลแกคดี
นั้น ๆ ก็ได”  ทั้งนี้การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนนาจะเปนเพราะเชื่อวาระบบกระบวนการ
พิจารณาของไทยเปนไปในระบบกลาวหานัน่เอง จึงมีคําแนะนําใหพนักงานสอบสวนทํางานในลักษณะ
ที่เปนปฏิปกษกับผูตองหา ซ่ึงนาจะถือวาเปนการขัดกับเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหพนักงาน 
สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิด เพื่อประโยชนในการทราบ  
 ตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวนิิจฉัยวา การสอบสวนเปนการกระทําเพื่อประโยชน
ในการที่จะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ โดยไมจํากดัวาการสอบสวนจะกระทําไดเฉพาะพยาน
ฝายใดฝายหนึง่ จนกระทั่งป พ.ศ. 2538 ไดมีขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนิน
คดีอาญา ใหสิทธิผูตองหายื่นคํารองขอใหพนักงานสอบสวนสอบสวนพยานฝายผูตองหาได เพื่อให
                                                 

18 มาตรา 138 “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวน เพื่อทราบความ
เปนมาแหงชีวิต  และความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา  แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่
ไดมา”  
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เกิดความเปนธรรมมากขึ้น19 ระเบียบตํารวจเกี่ยวกบัคดีขอ 254 จึงถูกยกเลิกโดยปรยิาย ที่จํากดัไมให
พนักงานสอบสวนสอบสวนพยานของฝายผูตองหา โดยใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนพยาน 
ของฝายผูตองหาที่อางดวย บทบาทและหนาที่ของพนักงานสอบสวนจึงตองเปลี่ยนแปลงไป คือ
ตองมีการสอบสวนพยานหลกัฐานของผูตองหามาในสํานวนใหมากขึน้ แตพนกังานสอบสวนก็ยัง
ยึดอยูกับระบบกลาวหา ไมยอมสอบสวนพยานฝายผูตองหา โดยมีเหตุผลวา ผูตองหาสามารถไป
ตอสูคดีในชั้นศาลได20   
 
  2.3.2 ความเปนภาวะวิสัยของพนักงานสอบสวน 
 ภาวะวิสัย (Objectivity) หมายถึง ความเปนอิสระ ปลอดจากการแทรกแซง ความละเอยีด  
ถ่ีถวน ความสมบูรณตามความเปนจริง การสิ้นกระแสความ การไมมีฉันทาคติ การปฏบิัติตามเนื้อผา 
ฉะนั้นจึงใหความหมายไดวา  การดําเนนิคดีอาญาที่พึงกระทํา  พึงปฏิบัติในฐานะเจาพนักงาน21 
 พนักงานสอบสวน คือ เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน22 
โดยทําการรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการทั้งหลายอ่ืน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาทีเ่กี่ยวกับความผดิที่ถูกกลาวหา เพือ่ที่จะทราบขอเทจ็จรงิหรือพิสูจนความผิด และเพื่อทีจ่ะ
เอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ23 
 พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หมายถึง พนักงานสอบสวนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมพยานหลักฐานขั้นสดุทายเขาสํานวนการสอบสวน แลวทําความเหน็เสนอตอพนกังานอยัการ
วาควรสั่งฟอง หรือส่ังไมฟอง หรืองดการสอบสวน หรือทําการสอบสวนเพิ่มเติมตามคําสั่งของ
พนักงานอยัการ24 
 ในเรื่องผูมีอํานาจสอบสวนนัน้ มีความสําคญัยิ่ง เพราะหากผูที่ไมมีอํานาจสอบสวนทําการ
สอบสวน กจ็ะทําใหการสอบสวนนัน้ไมชอบดวยกฎหมาย สงผลใหพนักงานอยัการไมมีอํานาจฟอง
ตามไปดวย นอกจากนี้ อํานาจสอบสวนยังเปนการลวงละเมิดสิทธเิสรีภาพของบุคคลอีกสวนหนึ่ง 
ดวยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจงึบัญญัติใหเปนอาํนาจเจาพนกังานของรัฐเทานัน้
ที่มีอํานาจสอบสวน โดยในสวนเจาพนักงานของรัฐก็ไมไดใหมีอํานาจสอบสวนกันทุกฝาย ทั้งนี้ 

                                                 
19 ภาคผนวก ก.  
20 วัชรินทร  ภาณุรัตน.  (2544).  บทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา. หนา 19.   
21 วัชรินทร  ภาณุรัตน.  เลมเดิม.  หนา 6.    
22 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6)  
23 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11)  
24 กูเกียรติ  เจริญบุญ.  (2548).  คูมือพนักงานสอบสวนตามกฎหมายใหม.  หนา 67.  
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เจาพนักงานใดจะมีอํานาจสอบสวน กฎหมายไดบัญญัติถึงตัวบุคคลไวโดยเฉพาะ โดยจะมีบัญญัติ
ไวในมาตรา 18, 19 และ 20 เมื่อกฎหมายบญัญัติไวโดยเฉพาะเชนนี้ บุคคลอื่นจะเปนพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมได นอกจากจะมีกฎหมายบัญญัติขึ้นเปนเรื่อง ๆ ไป25 
 การดําเนนิคดอีาญาตามหนาที่สอบสวน ฟองรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทย ซ่ึงเปนการดําเนนิการสอบสวน กระทําโดยพนักงานสอบสวนนัน้ กฎหมาย
ไมไดบัญญัติไวโดยตรงวา พนักงานสอบสวนจะใชดุลพินิจที่จะไมดาํเนินการสอบสวนในคดีที่เปน
ความผิดอาญาไดหรือไม แตเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 122 ที่เปดโอกาสใหพนักงานสอบสวน
มีดุลพินิจไมดาํเนินการสอบสวนได จึงอาจแปลความหมายไดวา กรณีที่นอกเหนือจากที่มาตรา 122 
ระบุไว พนักงานสอบสวนตองดําเนินการสอบสวน ดังนั้น จึงมีผูเหน็วา การดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวนเปนการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมาย26    
 พนกังานสอบสวน เปนเจาพนักงานซึง่กฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่สอบสวน คดีอาญา
จะเริ่มเปนคดีเมื่อมีเร่ืองเกิดขึ้นหรืออางวาไดเกิด กลาวคือ เมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้น พนักงานสอบสวน
มีอํานาจหนาที่ในการเริ่มดาํเนินคดีอาญา และในการสอบสวนนี้ พนกังานสอบสวนมีอํานาจหนาที่
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และมีอํานาจหนาทีใ่นการใชมาตรการบังคับ ในการรวบรวมพยาน 
หลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติวา 
“ใหพนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกีย่วกับความผิดที่ถูกกลาวหา และเพือ่พิสูจนและรูตัวผูกระทําผิด 
และพิสูจนใหเห็นความผิด” และมาตรา 138 บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเอง 
หรือสงประเด็นไปสอบสวน เพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของ
ผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบทุกขอความที่ไดมา” จากเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว  
จะเห็นวา พนักงานสอบสวนตองมีความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) โดยการพิจารณาดําเนินการ
อยางรอบคอบและเที่ยงธรรม ประกอบกบัระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดี ลักษณะ 8 บทที่ 1 เร่ือง
หลักทั่วไปวาดวยการสอบสวน ขอ 208 ไดกําหนดใหพนกังานสอบสวนเปนผูมีหนาทีใ่นการสอบสวน 
อํานวยความยตุิธรรมทางอาญาใหกับคูกรณี จงึตองมีคณุธรรมและจรรยาบรรณสูงเปนพิเศษ โดยตอง 
ทําใจเปนกลาง ทรงไวซ่ึงความยุติธรรม ตองการแตความจริงโดยบรสุิทธิ์เทานั้น การซักถามจะตอง
ระวังไมใหเปนคําถามที่ช้ีนําผูใหถอยคําคลอยตามหรือช้ีชองอยางใดอยางหนึ่งเวลาถาม ดวยเหตุนี้ 
พนักงานสอบสวนจึงตองพึงมีจรรยาบรรณเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยมีระเบยีบ
                                                 

25 ธีสุทธิ์  พันธฤทธิ์.  (2550).  การสอบสวน.  หนา 37.  
26 จิตติมา  ศรีอโนมัย.  (2550).  การสอบสวนฟองรอง : ศึกษาแนวทางพัฒนาการคุมครองสิทธิเสรีภาพ

และประสิทธิภาพของการสอบสวนฟองรองในประเทศไทย.  หนา 14. 
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สํานักงานตํารวจแหงชาต ิวาดวยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2544 ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2544 (แกไขใหม)27 เรื่องวางระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 17 ขอ 3 วาดวย
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ที่ตองประพฤติปฏิบัติควบคูไปกับอุดมคติของตํารวจ ตามภาคผนวก
ทายระเบยีบ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและสงัคมสวนรวม 
 พนักงานสอบสวนตองมีความเปนกลางที่เปนภาวะวิสัย เพื่อใหคูความทั้ง 2 ฝายไดรับ
ความเปนธรรม ซ่ึงระบบการดําเนินคดีอาญาของไทยเปนระบบกลาวหา ผูถูกกลาวหาเปนประธาน
ในคดี ผูถูกกลาวหาจึงตองมสิีทธิตาง ๆ ในอันที่จะสามารถตอสูคดีได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูถูกกลาวหา
ตองไดรับทราบวาเขาถูกกลาวหาวาอยางไร เพื่อเขาจะไดมีโอกาสแกขอกลาวหาหรือใหการแกขอ
กลาวหาในการฟองได บทบาทของพนกังานสอบสวนทีต่องมีความเปนกลางทีเ่ปนภาวะวิสัย เหน็ได
จากบทบัญญัตใินประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 ที่บัญญัติใหพนักงานสอบสวน
ตองสอบถามผูตองหาในเรื่องทนายความกอนเริ่มถามคําใหการ เพราะเปนการเร่ิมตนหลักความ
เสมอภาคและความโปรงใสในการดําเนินคดี  ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผูตองหาในการสอบสวน ตามมาตรา 40 (7) วา “ในคดีอาญา 
ผูตองหาหรือจาํเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพจิารณาคดีที่ถูกตอง รวดเรว็ และเปนธรรม 
โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบ หรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร    
การรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว” กลาวคือ ตามมาตรา 
134/1 เปนกรณีที่พนกังานสอบสวนจะตองสอบถามผูตองหาเรื่องทนายความ และจดัหาใหซ่ึงแสดง
ถึงบทบาทของพนักงานสอบสวนที่ตองมีความเปนกลาง โดยการเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาตอสู
คดีไดอยางเต็มที่ กลาวคือ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชวีิต หรือในคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดป 
ในวนัที่พนกังานสอบสวนแจงขอหา กอนเริ่มถามคําใหการ ใหพนกังานสอบสวนถามผูตองหาวา  
มีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจดัหาทนายความให หรือในคดีทีม่ีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถาม
คําใหการ ใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหาตองการ
ทนายความใหรัฐจัดหาทนายความให 
 ตามบทบัญญัติมาตรา 134/1 เปนการจัดระดบัความชวยเหลือแตกตางกันตามความรายแรง
ของโทษ และความสามารถของผูตองหาในการตอสูคดี ซ่ึงในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต กับคดี
ที่ผูตองหามีอายุไมเกนิสิบแปดปในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา เนื่องจากอัตราโทษอุกฉกรรจ
ถึงประหารชีวติ หรือคดีที่ผูตองหามีวุฒภิาวะไมเพยีงพอทีจ่ะดําเนินคดีโดยไมมีทนายความชวยเหลือได 
กรณดีังกลาวนี ้ กอนเร่ิมถามคําใหการ พนกังานสอบสวนตองถามและจัดการเรื่องทนายความใหเสมอ 
โดยไมตองถามผูตองหาวาตองการหรือไม สวนในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไมวาจะมากนอยเทาใด 
                                                 

27  ภาคผนวก ข.  
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พนักงานสอบสวนก็ตองถามเชนกันวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหาตองการ พนักงาน
สอบสวนก็จะตองจัดทนายความให เปนหนาที่ของพนกังานสอบสวนตองถามผูตองหากอนเสมอ 
ถาพนักงานสอบสวนพลั้งเผลอ หลงลืม ไมถาม ยอมเปนการไมเอื้ออํานวยใหเกิดความเปนกลาง 
และความยุติธรรม ทาํใหการสอบสวนนั้นไมชอบ แตไมถึงกับทําใหการสอบสวนเสยีไปจนถึงขนาด
ทําใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองตามมาตรา 120 ไม คงมีผลวา คําใหการที่ผูตองหาใหการใน
ช้ันสอบสวนที่ทําไมชอบนัน้ รับฟงยันเขาในชั้นพจิารณาไมได 
 การที่พนักงานสอบสวนตองวางตัวเปนกลาง จึงมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด 
ไมวาจะเปนคณุหรือเปนโทษแกผูตองหา แตในความเปนจริง การปฏิบัติหนาที่ของพนกังานสอบสวน 
ถามีผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ พนกังานสอบสวนจะทําหนาที่โดยเชื่อถือผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ 
โดยจะสอบสวนพยานหลักฐานเฉพาะแตผูรองทุกข หรือผูกลาวโทษ เสมือนพนักงานสอบสวนเปน
ผูอยูฝายเดยีวกบัผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษ ตั้งตัวเปนปฏิปกษกับผูตองหาตั้งแตตน โดยไมไดนาํ
พยานหลักฐานของฝายผูตองหามาวนิิจฉัยช่ังน้ําหนกั เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวน
การสอบสวนตามหลักในการคนหาความจรงิ จึงมักเกดิปญหาวา พนกังานสอบสวนปฏิบัติหนาที่
โดยขาดความเปนภาวะวิสัย คูความหรือผูมีสวนไดเสียในคดีก็ไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้น ความเปน
ภาวะวิสัยของพนักงานสอบสวน คือ ความเปนกลางในการที่จะคนหาความจริงในคดี เพื่อสราง
ความเที่ยงธรรม เปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ และมีความเปนอิสระ ละเอียดถ่ีถวนสมบูรณ  
ซ่ึงความละเอยีดถ่ีถวนและสมบูรณในการปฏิบัติหนาที่สอบสวน กเ็ปนผลมาจากความรูความสามารถ 
และประสบการณของพนักงานสอบสวน 
 มีผูกลาววา การมีความเปนภาวะวิสัยตองคํานึงถึงหลักแหงนิติธรรม (Rule of Law)   
อันประกอบไปดวยอุดมการณเพื่อรับใชประชาชน แมไมมีกฎหมายบัญญัติไวใหตองกระทําก็ตาม 
แตก็ตองกระทาํใหตรงกับหลักการที่วา “Do the right things, not simply do the things right”28 
เพื่อใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนหรือสังคมจะมีตอพนักงานสอบสวนได เพราะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนจะตองมีความโปรงใส และถูกตรวจสอบจากหลายฝาย ซ่ึงมีปจจัย
หลายอยางที่มอิีทธิพลตอความเปนภาวะวสัิยของพนักงานสอบสวน 
 
   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนภาวะวิสัยของพนักงานสอบสวน 
 1. ความรูความสามารถ 
  พนักงานสอบสวน หมายถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหอํานาจและหนาที่ในการ
สอบสวนในความผิดอาญาที่ไดกระทําทั้งในและนอกราชอาณาจักร และผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา
                                                 

28 วัชรินทร  ภาณุรัตน.  (2544).  บทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา. หนา 34.   
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดแก ขาราชการตํารวจที่มียศนายรอยตํารวจตรีหรือ
เทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึน้ไป ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ทําการสอบสวนคดีอาญาที่ไดเกดิ 
หรือเชื่อวาไดเกิดในทองที่ของพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจหนาที่ แตบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปน
พนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนขาราชการตํารวจตั้งแตนายรอยตํารวจตรี หรือเทียบเทานายรอยตํารวจตร ี
  หลักเกณฑของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไว    
ผูที่จะทําหนาที่พนักงานสอบสวนได ไมวาจะเปนผูซ่ึงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
หรือผูที่สําเรจ็ปริญญาตรีทางนิติศาสตร จะตองเขารับการอบรมวิชาชพีพนกังานสอบสวน จากสถาบัน
สงเสริมงานสอบสวน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เปนระยะเวลา 3 เดือน  จึงไดรับประกาศนยีบตัร 
และรอรับการแตงตั้งเปนพนกังานสอบสวนตอไป ซ่ึงนอกจากความรูความสามารถจากการศึกษา
อบรมแลว ยังตองเปนผูมีความละเอยีดรอบคอบ เนื่องจากการสอบสวนเปนกระบวนการแรก ตนทาง
ของการดําเนนิคดีอาญา หากการเริ่มตนไมถูกตอง สอบสวนมาไมชอบดวยกระบวนการ ขาดความ
รอบคอบ ก็จะเปนภาระตอมาของพนักงานอัยการผูรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน 
ที่จะตองพจิารณาแลวมีคําส่ังใหสอบสวนเพิ่มเติมหรืออยางใด ก็ขึ้นอยูกับดุลพนิิจในการดําเนินคดี
ตอมาของพนักงานอัยการ แตในทางตรงขาม หากการสอบสวนดี มีความเปนธรรม ใชความสามารถ 
พนกังานอยัการหรือศาลกจ็ะเบาภาระ เพราะคดไีดรับการกลั่นกรองมาแลวอยางเปนธรรม มนี้ําหนกั
พยานที่ชัดเจน งานสอบสวนจึงเปนงานทีย่าก ถาการสอบสวนลมเหลว การดําเนนิคดอีาญาก็ลมเหลว 
กระทบตอความปลอดภัย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางรุนแรง 29 
 
 2. อคต ิ
  เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว พนักงานสอบสวน   
มีอํานาจมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจทีก่ระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เชน การจับ 
การคน แมจะตองเปนการกระทําโดยมหีมายกต็าม ทั้งกฎหมายก็มีความมุงหมายใหพนักงานสอบสวน 
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐวางตวัเปนกลาง ดําเนนิคดดีวยความชอบธรรม แตในทางปฏิบัติ การสืบสวน 
จับกุมผูตองหา บางครั้งตองใชกําลังในการตอสูจับกมุ เกดิความสูญเสียทั้งเจาหนาที่ตาํรวจ แมกระทัง่
ผูเสียหาย ทําใหเกิดอคติ เมือ่ตองทําสํานวนการสอบสวน หากพนกังานสอบสวนทาํตัวเปนคูความ
กับผูตองหา โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานที่มุงจะพิสูจนใหเห็นเพียงวาผูตองหาคือผูกระทําผิด30 
ลืมสํานึกในบทบาทของตนที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ที่กฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวน
                                                 

29 มีชัย  ฤชุพันธุ.  (2544).  “พนักงานสอบสวนในอุดมคติ.”  รวมปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ. หนา 62. 

30 เมธา  วาดีเจริญ.   (2539).  บทบาทของเจาพนักงานตํารวจในการสอบสวนคดีอาญา.  หนา 135.  
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รวบรวมพยานหลักฐานทกุชนิดทั้งที่เปนผลดีและผลรายแกผูถูกกลาวหาดวย เพื่อที่จะใหพนกังาน
อัยการไดนําเอาขอเท็จจริงตางๆเหลานี้แถลงตอศาล และการที่งานสอบสวนตองใชความรูความสามารถ
ดานกฎหมายมากกวางานดานการรักษาความสงบเรียบรอย ซ่ึงเปนหนาที่หลักของตํารวจ พนักงาน
สอบสวนตองรวบรวมขอเทจ็จริงและพยานหลักฐาน การตั้งขอหา และทําความเหน็ทางกฎหมาย 
เปนภาระที่หนักมากของพนักงานสอบสวน จึงทําใหบางครั้งพนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐาน
จากตัวผูตองหา ซ่ึงเปนวิธีที่งาย แตขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน31 
 
 3. สวัสดิการและคาตอบแทน 
  สวัสดิการเปนเครื่องกระตุน หรือสงเสริมใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เปนไปอยางรวดเร็วหรือลาชา สวัสดิการสําหรับพนักงานสอบสวนที่ยังขาดอยู เชน ที่พักอาศัย 
สถานที่ทํางานไมสะดวกสบาย คอมพิวเตอรสําหรับพิมพสํานวนการสอบสวน รถยนตสําหรับออก
ตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือการคนหาติดตามพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนสวนใหญจึงตองออก
คาใชจายเองซื้อคอมพิวเตอรมาใชเปนการสวนตัว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทําสํานวนการ
สอบสวน ซ้ือปนเอง จายเงินใหกับสายสืบในการทํางาน รวมทั้งซ้ือรถยนตเพื่อใชในงานราชการ 
เมื่อรัฐไมใหเงนิสนับสนุนดงักลาว พนักงานสอบสวนตองใชเงิน ตองทํางาน เมื่อไมมีเงินเปนปจจยั
จึงเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา  “ตีเมืองขึ้น”  ในทองที่รับผิดชอบ  มักจะเปนสถานบริการตาง ๆ เชน  
คลับ บาร อาบอบนวด มานรูด ซอง บอน เพื่อจะไดเงินมาใช มาทํางาน ส่ิงเหลานี้เมื่อกลายเปน      
ที่รูกัน  จึงเกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชนตอเจาหนาที่ตํารวจ32 
  การที่พนักงานสอบสวนไดรับคาตอบแทนหรือรายได ไมเพียงพอแกการดาํรงชีวิต 
จักทําใหเกดิปญหาการทุจรติ เรียกรองเงนิจากผูมีสวนเกี่ยวของในคด ี ไมวาจะเปนการเรียกรับเงนิ
จากผูตองหา เพื่อใหทําสํานวนคดีออน หาชองทางวิ่งเตนใหผูตองหาหลุดพนจากคดี หรือการ
เรียกรองทรัพยสินหรือผลประโยชนจากผูเสียหาย เพื่อเปนคาตอบแทนในการเรงรัดคดี ตาง ๆ เหลานี้
ลวนเปนพฤตกิรรมที่ทําใหการสอบสวนขาดความเปนภาวะวิสัย เชน กรณตีัวอยางซึ่งเกิดขึ้นจริง
ตอไปนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนเหลานีป้ฏิบัตหิรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพือ่ใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยการเรียกรับเงนิ 
 
 
                                                 
 31 กิตติพงษ   กิตยารักษ.  (2540, มกราคม).   “อัยการกับกระบวนการยุติธรรม.”   วารสารกฎหมาย,           
17, 1.  หนา 65. 
 32 โกวิท วงศสุรวัฒน.  (2549, 28 มิถุนายน).  “เรื่องของตํารวจ.”  มติชนรายวัน. หนา 9.  
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  กรณีตัวอยางที่ 1  
  พ.ต.ต. ก. ปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวน (สบ2) สถานีตํารวจนครบาลบางเขน 
สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 กองบัญชาการตํารวจนครบาล ถูกกลาวหาวา ปฏิบัติหรือ   
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มคิวรได เปนการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยเรียกรับเงินจาํนวน 20,000 บาท จาก นาย ข. ผูตองหาคดีใหที่พกัพงิ   
แกคนตางดาว เพื่อมิใหถูกดาํเนินคดี เหตุเกิดที่ สถานีตํารวจนครบาลบางเขน เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 
2546  
  มูลกรณีเร่ืองนีป้รากฏขึ้นเนื่องจาก เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2546 นาย ข. ไดรองเรียน 
พ.ต.ต.ก. ตอผูบัญชาการตํารวจนครบาลวา ผูรองถูกดําเนินคดีอาญาในขอหาใหที่พักพิงแกบุคคล
ตางดาว ตามคดีอาญาของสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ที่..../2546 โดย พ.ต.ต. ก. เปนพนกังาน
สอบสวนผูรับผิดชอบคดี ตอมา พ.ต.ต. ก. เรียกรับเงินจากผูรองเปนเงนิ 20,000 บาท เพื่อมิใหผูรอง
ถูกดําเนินคดี ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางเขนขณะนั้น จึงวางแผนจับกุม โดยนําธนบัตร
จํานวน 20,000 บาท ไปถายสําเนา และใหผูรองนําเงินดังกลาวไปมอบให พ.ต.ต. ก. ในวันที่ 30 
ตุลาคม 2546 ที่บริเวณรานอาหารหลัง สถานีตํารวจนครบาลบางเขน โดยกอนออกเดินทางไปตามนัด 
เจาหนาที่ของสถานีโทรทัศนไอทีวี ไดบันทึกภาพธนบัตรที่จะนําไปมอบให และใชอุปกรณบันทกึภาพ
พรอมเสียง ติดไวที่บริเวณเสื้อของผูรอง ที่สวมใสอยู จากนั้นไดนําเงินสดจํานวน 20,000 บาท     
ไปสงมอบให พ.ต.ต. ก. ซ่ึงพบ พ.ต.ต. ก. กําลังขับรถยนตกระบะออกมาจากหมูบานอมรินทร 
ดานขางสถานตีํารวจ เมือ่ พ.ต.ต. ก. ไดรับมอบเงินดังกลาวไปเรียบรอยแลว ไดยนืยันวาจะดําเนนิการ
ชวยเหลือทางคดีใหกับผูรอง โดยไมตองมกีารฟองคดตีอศาล จากนัน้ผูรองจงึไดโทรศพัทแจง ผูกํากับการ
สถานีตํารวจนครบาลบางเขนทราบ ตอมาจึงจับกุมตัว พ.ต.ต. ก. พรอมเงินของกลางดําเนินคดี 
ผูบัญชาการตํารวจนครบาล จงึมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแก พ.ต.ต. ก.    
  คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยพิจารณาตามพฤติการณ โดยชั่งน้ําหนกัพยานหลักฐาน
ของพยานบุคคลฝายผูกลาวหา และภาพบันทึกเหตุการณจากแถบบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอ) เช่ือวา 
พ.ต.ต. ก. เรียกรองรับเงินจาก นาย ข. ตามที่กลาวหาจริง จึงมีมติวา พ.ต.ต. ก. กระทําผิดวินัย      
โดยอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน แสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพือ่ใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได ไมรักษาชือ่เสียง 
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ อันเปนการประพฤติช่ัวรายแรง และเปนความผิดวินยัอยาง
รายแรง  พ.ต.ต. ก. ออกจากราชการ33 

                                                 
   33 ขอมูลจากกองอุทธรณ  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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  กรณีตัวอยางที่ 2  
  ร.ต.อ. ก. ปฏิบัติหนาที่  รอยเวรสอบสวนประจําอยูที ่  สถานีตํารวจภูธรตําบลทาพล 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ถูกกลาวหาวาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ กรณี
รวมกันเรยีกรับเงินจากนายเอ จํานวน 10,000 บาท เพื่อเปนคาทําสํานวนคดีอาญาสงฟองใหเร็วขึ้น 
และเปนคาตดิตอพนักงานอยัการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 และเรียกรับเงินจากนายบี จํานวน 
10,000 บาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไมดําเนินคดใีนความผิดตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 เหตุเกดิ  
เมื่อวันที ่ 20 พฤศจิกายน 2534 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2534 เวลากลางวันตอเนื่องกนั    
เหตุเกดิที่  สภ.ต. ทาพล  อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบูรณ 
  มูลกรณีเร่ืองนีเ้กิดขึ้นเนื่องจาก นาย ข. รองเรียนกลาวหา ร.ต.อ. ก. วา จับกุมผูรอง
ในความผดิตาม พ.ร.บ. ปาไม แลวเรียกรองเอาเงนิ, นาํไมของผูอ่ืนมาเพิ่มเปนของกลาง และปลอยตัว
ผูตองหาที่กระทําผิด จากการสืบสวนขอเท็จจริงไดความวา เมื่อวันที ่20 พฤศจิกายน 2534 ร.ต.อ. ก. 
กับพวก ไดจบักุมตัวนายเอ ดําเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม ญาติไดไปเยี่ยมนายเอที่ สภ.ต. 
ทาพล ร.ต.อ. ก. ไดเรียกญาติ ไปพบ บอกใหเตรียมเงนิไว 3,000 บาท เปนคาทําคดีใหฟองเร็วขึน้ 
ญาติ บอกใหนายเอ ทราบ นายเอ จึงใหนางลิ้ม ภรรยา นําเงินมาใหจํานวน 3,000 บาท ในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2534 และในวนัเดียวกนัระหวางที่ ญาติของนายเอ และนางลิ้ม นั่งรออยูที่ สภ.ต.ทาพล 
ร.ต.อ. ก. ไดมาบอกนายเอ และนางลิ้ม ขอเงินเพิ่ม 5,000 บาท ญาติ จึงไปเอาเงนิจากนายเอ 3,000 
บาท และจากนางลิ้ม 2,000 บาท รวมเปนเงิน 5,000 บาท มอบให ร.ต.อ. ก. และตอมาวันที ่ 4 
ธันวาคม 2534  ร.ต.อ. ก. ไดเรียกรองเอาเงินจากนายเอ อีก 5,000 บาท เพื่อไปวิ่งเตนคดีที่พนกังาน
อัยการ สวนกรณีจับกุมนายบี เมื่อวนัที ่27 สิงหาคม 2534 ในขอหาความผดิตาม พ.ร.บ.ปาไม ร.ต.อ. ก. 
ไดเรียกรองเอาเงินจํานวน 10,000 บาท เปนคาปลอยตัวใหพนขอกลาวหา ไมตองถูกดําเนินคดี   
โดยนายบี เปนผูนําเงินไปมอบใหกับนายตํารวจชั้นประทวน ลูกนองของ ร.ต.อ. ก. ซ่ึงการสืบสวน
ขอเท็จจริงมีพยานหลักฐานยืนยันตามคํารองเรียนของนายเอ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง     
  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพิจารณาจากพยานหลักฐานเห็นวา ร.ต.อ. ก. ไดเรียกรับ
เงินคาทาํสํานวนเร็ว และเงินคาวิ่งเตนคดีช้ันอัยการจากนายเอ จริง นับวาการกระทาํของ ร.ต.อ. ก. 
เปนความผดิฐานเปนเจาพนกังานปฏิบัตหิรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมชิอบ เพือ่ใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนขาราชการพลเรือนปฏิบัติ
หนาที่โดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติหรือนโยบายของรัฐบาล อันเปน
เหตุใหเสียหายแกทางราชการ และกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษหนักกวาจําคุก  
โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคกุ หรือไดรับโทษหนกักวาจําคกุ เวนแตโทษที่กระทําโดย
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ประมาทหรือลหุโทษ หรือกระทําอ่ืนใดอนัไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงตามความผิดวนิัย
อยางรายแรง แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสอง, 85 วรรคสอง 
และ 98 วรรคสอง เห็นควรลงโทษปลด ร.ต.อ. ก. ออกจากราชการ   
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ เหน็วา ร.ต.อ. ก. ถูกดําเนินคดทีางอาญา โดยผลคดีอาญา
ไดถึงที่สุดแลว ศาลฎีกาพิพากษายนืตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณวา ร.ต.อ. ก. เปนเจาพนักงาน 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพื่อกระทําการ 
หรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ร.ต.อ. ก. รับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จําคุก 20 ป สวนในทางวนิัย
พยานหลักฐานฟงไดวา ร.ต.อ. ก. กระทาํผิดอาญาขอหาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
กรณีรวมกันเรยีกรับเงินจากนายเอ จํานวน 10,000 บาท เพื่อเปนคาทําสํานวนคดีอาญาสงฟองใหเร็วข้ึน 
และเปนคาตดิตอพนักงานอยัการ และเรียกรับเงินจากนายบี จาํนวน 10,000 บาท เพื่อแลกเปลี่ยน 
กับการไมดําเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ. ปาไม จริง  เห็นควรลงโทษไลออกจากราชการ 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงมีคําส่ัง  ลงโทษไล ร.ต.อ. ก. ออกจากราชการ34 
  จากกรณีตวัอยางขางตน เปนเครื่องแสดงใหเหน็วา แมโทษทณัฑในการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ จะถึงปลดออกหรือไลออกจากราชการก็ตาม แตก็ยังมีพนักงานสอบสวนที่ทุจริต แสวงหา
ผลประโยชน เรียกรับเงินจากผูตองหา ทั้งนี้ก็เนื่องจากรายไดของพนักงานสอบสวน เมื่อเปรยีบเทยีบ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ ที่ตองรับผิดชอบความยุติธรรม ความเปนธรรมแกสังคมแลว เปนจํานวน
นอยมาก  จึงเกิดปญหาการทุจริตดังกลาว  
 คาตอบแทนหรือรายไดของพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนเจาพนักงานในหนวยงานหนึง่
ในกระบวนการยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ทั้งพนักงานอัยการ ผูพิพากษา อัตรา
เงินเดือนของพนักงานสอบสวนนั้นนอยมาก ทั้งที่งานของพนักงานสอบสวนเปนงานที่จะตองดําเนินการ
ตั้งแตการเริ่มรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อรับคดีไวจะตองปฏิบัติตอเนื่องไปจนกวาจะเสร็จสิ้น และ
ดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอยัการสั่ง พนกังานสอบสวนกต็องรับผิดชอบ
ในความเปนธรรมของคูกรณีเชนเดียวกับพนักงานอยัการและผูพิพากษา หากพนักงานสอบสวนเกิด
ความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับรายได หรือมีรายไดไมพอใช ก็อาจจะแสวงหาชองทาง
หาผลประโยชนจากประชาชน หรือผูเกีย่วของในคดีโดยทุจริต เกดิความไมเปนธรรมแกคูกรณ ีดังนัน้ 
องคกรที่อยูในกระบวนการยตุิธรรมโดยเฉพาะพนกังานสอบสวน ตองใหมีคาตอบแทน และใหมี
ชีวิตความเปนอยูที่นาภาคภมูิใจ และมีอุปกรณการทํางานใหพรอม 
 
                                                 

34 ขอมูลจากกองอุทธรณ  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
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 4.  การแทรกแซงจากผูบังคบับญัชา 
  การจัดการเปนองคประกอบในการบริหารงาน ถาหากการจัดการไมดีก็อาจทําให
หนวยงานนั้นไมไปสูเปาหมาย การจดัการไมดีอาจเนื่องมาจากการขาดการกระจายงาน ระบบงาน
ซับซอน การประสานงานไมดี มีระเบียบยุงยากในการปฏิบัติ การใชคนใหถูกหรือเหมาะสมกับงาน 
และผูบังคับบัญชาตองใหอํานาจในการตัดสินใจ การสั่งการแกพนักงานสอบสวน ไมกุมอํานาจและ
ไมใชความเปนผูบังคับบัญชาแทรกแซงงานของพนักงานสอบสวน เพื่อเปนการกระจายอํานาจและ
สรางความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งตองใหความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
และการพจิารณาแตงตั้งตาง ๆ 
  ขอเท็จจริงในปจจุบัน ระเบียบและระบบบริหารในการทํางานขององคกรไมเอื้อที่
จะใหพนกังานสอบสวนทํางานโดยอิสระ นอกจากมกีารควบคุมกันเปนลําดับชั้นแลว ในคดใีหญ ๆ
ที่เกิดขึ้นและไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนมากเทาใด ผูบังคับบัญชาระดับสูงก็จะ
เขามาแทรกแซงมากขึ้นอีก บางครั้งเสมือนวาไมไวใจความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน
เจาของคดี แตความจริงจะพบวาผูบังคับบัญชาระดับสูงที่เขามากาวกายแทรกแซงนัน้ มีทั้งที่ไมเคย
ผานงานสอบสวนมาเลย หรือผานมาบางก็เล็กนอย ไมสามารถเขามาควบคุมการสอบสวนได ดังนั้น 
นอกจากความรูความชํานาญที่จะสอบสวนแลว การที่มผูีบังคับบัญชาเขามากํากับดแูล ทําใหความ
เปนอิสระของพนักงานสอบสวนกห็มดไป ทําใหการสอบสวนในเรื่องนั้นขาดความเปนภาวะวิสัย 
 
 2.3.3 บทบาทของพนักงานอยัการท่ีสนับสนุนความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน 
  พนักงานอัยการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจเกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงประมวล 
กฎหมายวิธีพจิารณาอาญา มาตรา 2 (5) นยิามคําวา พนกังานอยัการวาหมายถึง เจาพนกังานผูมหีนาที่
ฟองผูตองหาตอศาล ทั้งนี้ จะเปนขาราชการอัยการในสํานักงานอยัการสูงสุด หรือเจาพนักงานอืน่  
ผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได 
  แมวาตามนยิามดังกลาวนี้ กฎหมายจะกลาวถึงพนกังานอยัการในฐานะเปนตวัแทน หรือ
ในฐานะเปนตวับุคคล แตแทจริงแลวเปนการกลาวถึงในฐานะองคกร เพราะตามกฎหมายวาดวย
พนักงานอัยการนั้น พนักงานอัยการทําหนาที่แทนกันไดโดยไมตองมีการมอบหมาย ฉะนั้น ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาก็ดี หรือตามกฎหมายวาดวยพนกังานอัยการก็ดี พนักงานอยัการ     
จึงเปนองคกรดําเนินคดีอาญาของรัฐ 
  พนักงานอยัการไมมีหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญาโดยตรง แตก็มกีรณีที่พนกังานอยัการ
เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน คือ กรณีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยกระทําลงนอกราชอาณาจกัร, 
กรณีที่พนักงานอัยการเขาฟงการสอบสวน ไดแก การถามปากคําเด็กที่เปนผูเสียหายหรือพยาน     
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ในการชี้ตวัผูตองหาของเด็ก ในการสอบปากคําผูตองหาที่เปนเดก็ และการชันสูตรพลิกศพรวมกบั
พนกังานสอบสวนและแพทย ในกรณคีวามตายเกดิขึ้นโดยการกระทําของเจาพนกังานซึ่งอางวาปฏิบัติ 
หนาที่  และบทบาทในการสวนรวมในการสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 
 
  1. กรณีความผดิเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคหนึ่ง วางหลักสําคัญของขอบเขตการใชกฎหมาย
อาญาวา “ผูใดกระทําความผดิในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมาย” ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กฎหมาย 
อาญาของไทยใชบังคับกับบคุคลที่กระทาํผิดในราชอาณาจักรเทานัน้ อยางไรกต็าม ประมวลกฎหมาย
อาญาไดมีบทบัญญัติยกเวนใหผูกระทําผิดนอกราชอาณาจักรตองรับโทษในราชอาณาจักรดวย ดังที่
บัญญัติไวในมาตรา 4 วรรคสอง 5, 6, 7, 8 และ 9 อันเขาเกณฑความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย  
ไดกระทําลงในราชอาณาจกัร ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 20 ซ่ึงการสอบสวน
ดําเนินคดีแกผูกระทําผิดในกรณีเชนนี ้ เมื่อมใิชความผิดทีเ่กิดขึ้นในราชอาณาจักร ยอมไมเขาเกณฑ
มาตรา 18 และ 19 ที่จะมีพนักงานสอบสวนทองที่ใดทองที่หนึ่งมีอํานาจสอบสวน หรือทําหนาที่
เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ดังนั้น ในกรณีเปนความผิดตามกฎหมายไทยกระทําลงนอก
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 20 จึงบัญญัติกําหนดตัวเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ทําการสอบสวนไว
เปนพิเศษวา “ใหอธิบดีกรมอัยการ (ปจจุบันคืออัยการสูงสุด) หรือผูรักษาการแทนเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหนาที่นัน้ใหพนักงานอยัการหรือพนักงานสอบสวนคนใด
เปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได” 
   อยางไรก็ตาม เนื่องจากอัยการสูงสุด หรือผูรักษาการณแทนมีอยูเพียงตําแหนงเดยีว 
และรักษาการณอยูในสวนกลาง มาตรา 20 วรรคหา จึงบญัญัติวา “ในกรณีจําเปน พนกังานสอบสวน
ตอไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ังจากอธิบดีกรมอัยการ หรือผูรักษาการณแทน 
   (1)  พนักงานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 
   (2) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่น หรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายได
ฟองรองใหทําโทษผูตองหา” 
    ในกรณีความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจกัร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไดกาํหนดใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการณแทนเปนผูรับผิดชอบ จึงเปนคดีที่ตัง้ตนที่พนกังานอยัการ 
การสอบสวนคดีความผดิดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอยัการภายใตการควบคุมของอยัการ
สูงสุด โดยทีอั่ยการสูงสุดมอํีานาจหนาที่ในการสอบสวนคดปีระเภทนี ้ จึงสามารถใชมาตรการบังคับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ  พ.ศ. 2478 
มาตรา 13  และ มาตรา 14 ไดอีกดวย  
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   มาตรา 13 บัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาที่ราชการกฎหมายเฉพาะในคดีที่ตองตั้งตน
ที่พนักงานอยัการ พนักงานอัยการมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลใดๆนอกจากพยานของคูความอกี
ฝายหนึ่ง เวนแตคูความฝายนั้นยินยอมมาใหการตอพนักงานอัยการโดยจะใหสาบานหรือปฏิญาณตัว  
ก็ได” 
   มาตรา 14 บัญญัติวา “ในการออกหมายเรียกตามความในมาตรา 13 ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55  และมาตรา 56 มาใช
บังคับโดยอนโุลม  
   อยางไรก็ตาม ในการดําเนนิการสอบสวนคดีอาญา อัยการสูงสุดอาจมอบหมายให
พนักงานสอบสวนทําแทนได ซ่ึงหมายความวา เปนการมอบหมายใหพนักงานสอบสวนในฐานะ
องคกร มิใชเปนการมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งทาํแทน และการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวนยังตองอยูในความรับผิดชอบของอัยการสูงสุด ในฐานะที่เปนพนักงานสอบสวน
ผูเปนหัวหนา ตามนัยแหงมาตรา 18 วรรคทาย35  
   เห็นไดวา คดีความผิดเกดิขึ้นนอกราชอาณาจกัรที่ผูกระทําตองรับโทษในราชอาณาจักรนัน้ 
มีความสําคัญตอเร่ืองของความสัมพนัธระหวางประเทศ การที่ใหอัยการสูงสุดเปนผูรับผิดชอบในการ
สอบสวน และมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดทาํการสอบสวนนั้น เปนหลักประกันความ
เปนภาวะวิสัยในการสอบสวนไดเปนอยางดี เนื่องจากคดีดังกลาวตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ
และรัดกุมในการดําเนินคดีเปนอยางมาก เพื่อมิใหกระทบถึงความสัมพันธระหวางประเทศ และ 
เปนหลักประกันความชอบธรรมในการสอบสวนแกผูเกีย่วของในคด ี
 
  2. การเขารวมการสอบสวน 
   การทีพ่นกังานอัยการเขารวมในการสอบสวนนี้ปรากฏอยูในหลายประเทศ ทั้งในกลุม
ประเทศคอมมอนลอว เชน สหรัฐอเมรกิา ซ่ึงพนกังานอยัการจะมีบทบาทอยางใกลชิดในการควบคมุ
การสอบสวน คือ สามารถรวมอยูในการสอบสวนพรอมกับพนักงานสอบสวน โดยจะแจงให
พนกังานอยัการทราบในคดสํีาคัญๆและอัยการทองถ่ินซึ่งปฏิบัติหนาที ่24 ช่ัวโมง จะเขารวมสอบสวน
เมื่อผูตองหาถูกจับ เหตุผลใหพนกังานอัยการรวมในการสอบสวนก็เพือ่คุมครองสิทธิเสรีภาพผูตองหา 
เพื่อยับยั้งการสอบสวนอันมชิอบของพนักงานสอบสวนที่อาจเกิดขึน้ไดเสมอ และเปนการยับยั้งที่
ไดผลมาก เพราะพนักงานอยัการเปนผูส่ังฟองหรือไมฟองคดีอาญา หากเห็นวาผูตองหาใหการรับ
สารภาพโดยมไิดเกดิจากความสมัครใจ ซ่ึงขัดตอหลักกฎหมาย พนักงานอัยการอาจมคีําสั่งไมฟองกไ็ด 
                                                 

35 จิราธร  เจริญวุฒิ.  (2550).  วิวัฒนาการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทพนักงานอัยการ.            
หนา 99-100.  
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   สําหรับมาตรการในการใหพนักงานอยัการเขารวมการสอบสวนกบัพนักงานสอบสวน
ของไทยนั้น เริ่มมีขึ้นตั้งแตมีการแกไขเพิม่เติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 เรื่องการ
สอบสวนผูเสียหาย หรือพยานซึ่งเปนเดก็อายุไมเกนิสิบแปดป ในมาตรา 133 ทวิ และการสอบสวน
ผูตองหาอายุไมเกินสิบแปดป ในมาตรา 134/2 กลาวคือ ในการถามปากคาํเด็ก ใหมีนักจิตวิทยา    
นักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ หรือพนักงานอัยการ เขารวมในการถามปากคาํนั้นดวย  
เพื่อเปนหลักเกณฑปฏิบัติในการคุมครองเด็กที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ไมใหถูกละเมิด
ตอสิทธิในการที่จะตอบหรือไมตอบคําถาม หรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม และการสอบปากคาํ
เด็กที่ไมปฏิบตัิตามมาตรา 133 ทวินี้ ไมทําใหการสอบสวนเสียไปทั้งหมด เพียงแตทําใหคําใหการที่
สอบสวนไดนั้น ใชรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูตองหาในชั้นศาลไมได  
แตแมการสอบสวนไมเสียไปก็ตาม การที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว อันมีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองสทิธิของผูใหถอยคําตอพนกังานสอบสวนนัน้ ยอมทาํใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย  
 
  3. การสอบสวนคดีชนัสูตรพลกิศพ ตามมาตรา 150 วรรคสาม 
   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม พนักงานอัยการ
เปนผูชันสูตรพลิกศพผูตายในทองที่ที่พบศพรวมกับเจาหนาที่ฝายอื่น ๆ คือ เจาพนกังานฝายปกครอง 
พนกังานสอบสวนและแพทย ในการรวมชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่มคีวามตายเกดิขึน้โดยการกระทาํ
ของเจาพนักงาน หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน พนกังานอยัการมีบทบาท
สําคัญในการกาํกับควบคุมการชันสูตรพลิกศพ เพือ่คุมครองสิทธิทุกฝาย มีอํานาจสั่งการใหพนักงาน
สอบสวนซึ่งเปนผูรวบรวมหลักฐานและทําสํานวนชันสูตรพลิกศพปฏิบัติตาม สงผลตอการชันสูตร
พลิกศพในเรื่องการบังคับใชกฎหมายชันสูตรพลิกศพ โดยมีพนักงานอัยการทําหนาที่ผลักดันใหการ
ชันสูตรพลิกศพเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ฎหมายกําหนด เชน การแจงแกผูมีหนาที่ใหไป
ทําการชันสูตรพลิกศพทราบ การแจงใหผูเกี่ยวของกับผูตาย เชน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน 
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับ อยางนอย 1 คน เทาที่จะทาํได 
กอนการชันสูตรเริ่มขึ้น ทั้งยังเปนการเก็บขอมูลสําคัญจากศพและในบริเวณที่พบศพ ครบถวน 
เที่ยงตรง โดยพนักงานสอบสวนเปนผูมีหนาที่ในการเกบ็รวบรวมพยานหลักฐานจากศพที่พบ และ
โดยรอบบริเวณที่พบศพ ขอมูลเหลานี้แสดงเหตแุหงการตาย พฤติการณที่ตาย และใครคือผูตาย     
ในระดับที่มีนัยสําคัญ ซึ่งจะนําไปสูการคนหาความจริงในเนื้อหาของการตายนั้นตอไป สงผลให
การชันสูตรพลิกศพสามารถคุมครองชีวิตของประชาชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และขณะเดยีวกัน
ก็คุมครองเจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการโดยชอบไปพรอมกนัดวย 
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  4. การสอบสวนคดีพิเศษ 
   พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  มาตรา 32  บัญญัติวา 
   “ในกรณีที ่กคพ. เห็นวา เพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทาํความผิดคดี
พิเศษ กคพ. จะใหความเห็นชอบใหคดีพเิศษคดีหนึ่งคดใีด หรือคดีประเภทใดตองมพีนักงานอยัการ
หรืออัยการทหารแลวแตกรณี มาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือมาปฏิบัติหนาที่
รวมกับพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแตช้ันเริ่มการ
สอบสวน แลวแตกรณีก็ได เวนแตการสอบสวนคดีพเิศษที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 
21 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือ (ง) ตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงาน
สอบสวนคดีพเิศษทุกคด ี แลวแตกรณี ทั้งนี้ การสอบสวนรวมกนัหรือการปฏิบัติหนาที่รวมกนั
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กคพ. กําหนด” 
   จากบทบญัญัตดิังกลาว สามารกแบงแยกอาํนาจของพนกังานอยัการได 2 ประเภท คือ 
   1) การเขารวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
    พนักงานอยัการจะเขามามีบทบาทตั้งแตช้ันเริ่มคดี โดยจะมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง วางแนวทาง หรือแผนงานเกีย่วกบัการสอบสวน ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน โดยที่
พนักงานอยัการหรืออัยการทหารตองลงลายมือช่ือรวมในบันทึกคําใหการพยานบุคคลหรือผูตองหา 
หรือบันทึกการเขารวมตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอื่นดวย36 นอกจากนี้ ในการใชมาตรการ
บังคับแกบุคคล โดยการขอหมายคนหรือหมายจับ พนกังานสอบสวนคดีพิเศษและพนกังานอัยการ
หรืออัยการทหารตองใหความเห็นชอบรวมกันกอนดําเนินการตามกฎหมาย  
   2) การปฏิบัติหนาที่รวมกับพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ 
    ตามขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกัน 
หรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษ ระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547  ขอ 3  กําหนดวา 
    “การปฏิบัติหนาที่รวมกนั หมายความวา การมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
ใหคําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแตช้ันเริ่มการสอบสวนคดีพิเศษ โดยใหเร่ิมดําเนินการ
นับแตโอกาสแรกที่พึงกระทําได” 
    ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่รวมกันจึงมีลักษณะ 2 ประการ คือ 
    (1)  ใหคําแนะนํา 
    (2)  ตรวจสอบพยานหลักฐาน 
                                                 

36 ขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติหนาที่
รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547  ขอ 6  
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    การใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมารวมสอบสวน หรือมาปฏิบัติหนาที่
รวมกับพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ในทางปฏิบัติ พนักงานอัยการและพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ
จะหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การวางรูปคดี  
ซ่ึงจะทําใหการสอบสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตเนื่องจากแตเดิมนั้นไมมีระเบียบปฏิบัติที่
ชัดเจน จึงอาจมีขอขัดแยงในการสอบสวน หรือปฏิบัติหนาที่รวมกนัระหวางพนกังานอัยการและ
พนักงานสอบสวนได อยางไรก็ตาม ปจจบุันเมื่อมีการแตงตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นรับผิดชอบ และ
เปนกรณีที่ตองมีพนกังานอยัการสอบสวนรวม หรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพเิศษ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบสํานวนการสอบสวน จะตองศึกษาโครงสรางของสํานวน
การสอบสวน ขอเท็จจริง พยานหลักฐานทีป่รากฏเพือ่ประชุมวางแผนในการอํานวยการคด ี ตามคูมอื
ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนตามพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.254737 
 
2.4   ลักษณะของการสอบสวนที่เปนภาวะวสิัย 
 2.4.1   การสอบสวนที่มีความเปนกลาง 
  ความเปนกลางที่เปนภาวะวสัิย คือการทาํใหคูความทั้งสองฝายไดรับความเปนธรรม38 
ซ่ึงระบบการดาํเนินคดีอาญาระบบกลาวหา ผูถูกกลาวหาเปนประธานในคดี ผูถูกกลาวหาจึงตองมี
สิทธิตาง ๆ ในอันที่จะสามารถตอสูคดีได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถูกกลาวหาตองไดรับทราบวาถูก
กลาวหาวาอยางไร เพื่อเขาจะไดมีโอกาสใหการแกขอกลาวหา พนกังานสอบสวนตองมีความยุติธรรม 
โปรงใสในการสอบสวนโดยปราศจากอคติ ไมเขาขางฝายใด เปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดมีสิทธิ
และใชสิทธิในการตอสูคดอียางเต็มที่ นอกจากนี ้ พนกังานสอบสวนยังตองคุมครองสิทธิของผูถูก
กลาวหาไมใหถูกละเมิดโดยกระบวนการยตุิธรรมดวย และใหความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย กลาวคือ 
ทั้งฝายผูเสียหายหรือโจทกตองมีโอกาสดาํเนนิคดไีดอยางเตม็ที่ สวนฝายผูถูกกลาวหาตองไมถูกมอง
เปนเพยีงวัตถุช้ินหนึ่งในการดําเนินคดี ตองไดรับการแนะนําชี้แจง และคุมครองสิทธิของตนที่มี
ตามกฎหมาย  
  ความเปนกลางที่เปนภาวะวสัิย ตองเปนการกระตือรือรนในการคนหาความจริงดวยใจ
ที่เปนกลาง ไมเขาขางฝายใด การสอบสวนตองเปนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของ
ผูตองหา และขอเท็จจริงที่เกีย่วกับตัวผูตองหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
131 บัญญัติวา “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะทําได      
                                                 

37  จิราธร  เจริญวุฒิ.  (2550).  วิวัฒนาการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทพนักงานอัยการ.            
หนา 122.  

38  สมชาย  วิมลสุข.  (2549).  บทบาทของศาลในการคนหาความจริง.  หนา 16.  

DPU



 27

เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัว
ผูกระทําผิด และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา” และมาตรา 138 บัญญัติวา 
“พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเดน็ไปสอบสวน เพื่อทราบความเปนมาแหง
ชีวิต และความประพฤติอันเปนอาจณิของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่
ไดมา” ซ่ึงแสดงถึงวา พนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เปนผลดี ผลรายแก
ผูตองหา รวมทั้งขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินคดีของพนักงานอยัการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือ ตองรวบรวมพยานหลักฐาน ขอเท็จจริงเพื่อใหพนกังานอยัการสั่งคด ี อันแสดงถึงการ    
ที่ตองดําเนินคดีดวยความชอบธรรมและวางตัวเปนกลางของพนักงานสอบสวน ไมเขาขางฝายหนึง่
ฝายใด ไมวาจะเปนผูเสียหายหรือผูถูกกลาวหากต็าม แตเมื่อพิจารณาอาํนาจของพนกังานสอบสวน
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ไมวาจะเปนการจับ การคน แมจะตองกระทําโดยมีหมายก็ตาม 
ในทางปฏิบัต ิ การสืบสวนจับกุมผูตองหา บางครั้งตองใชกําลังในการตอสูจับกุม เกิดการสูญเสีย  
ทั้งเจาหนาทีต่าํรวจ แมกระทั่งผูเสียหาย ทําใหเกิดอคต ิ เมื่อตองทําสํานวนการสอบสวน พนักงาน
สอบสวนทําตัวเปนคูความกบัผูตองหา โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานที่มุงจะพิสูจนใหเห็นเพียงวา 
ผูตองหาคือผูกระทําผิด ลืมสํานึกบทบาทของตนที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ที่กําหนดให
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ทั้งที่เปนผลดีและผลรายแกผูถูกกลาวหาดวย 
เพื่อที่จะใหพนักงานอยัการไดนําเอาขอเทจ็จริงตาง ๆ เหลานี้แถลงตอศาล และการที่งานสอบสวน
ตองใชความรูความสามารถดานกฎหมายมากกวางานดานการรกัษาความสงบเรยีบรอย ซ่ึงเปนหนาที่
หลักอีกหนาที่หนึ่งของตํารวจ พนักงานสอบสวนตองรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน      
การตั้งขอหาและทําความเห็นทางกฎหมาย เปนภาระที่หนักมากของพนักงานสอบสวน จึงทาํให
บางครั้งพนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐานจากตัวผูตองหา ซ่ึงเปนวิธีที่งาย แตขัดกับหลักสิทธิ
มนุษยชน39 
 เมื่อพิจารณาประมวลระเบยีบการตํารวจเกีย่วกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 1 เร่ือง หลักการ
ทั่วไปวาดวยการสอบสวน ขอ 207 มีหลักวา “การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญานัน้ คือการรวบรวมพยานหลักฐานและดาํเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเจาพนักงานไดทําไปเกีย่วกบัความผิดทีก่ลาวหา เพื่อทีจ่ะทราบขอเทจ็จริง 
หรือพิสูจนความผิด และเพื่อที่จะเอาตวัผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ” และ ลักษณะ 8 บทที่ 5 เร่ืองการ
ถามปากคํา ขอ 254 ก็มีหลักวา “ตามปกติ ผูสอบสวนไมจาํเปนตองสอบสวนพยานของผูตองหา 
เพราะตามธรรมดา พนกังานสอบสวนมีหนาที่จะตองพิจารณาคดีวา พอมีมูลดําเนินการฟองหรือไม
                                                 

39 กิตติพงษ  กิตยารักษ.  (2540, มกราคม).  “อัยการกับกระบวนการยุติธรรม.”  วารสารกฎหมาย, 17, 1. 
หนา 65. 
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เปนหลัก หาใชเปนผูวนิิจฉยัคดีของคูความไม แตหลักเชนกลาวนี้ บางทีอาจเกิดความจําเปนหรือ
ดวยลักษณะแหงการสอบสวนที่ดี บางคดีก็อาจจําเปนที่ผูสอบสวนตองรีบชิงไวชิงพริบ สอบสวน
ตัดหรือพิสูจนพยานของผูตองหาเสียแตในชั้นตน หรือปองกันมิใหผูตองหามีโอกาสซักซอมพยาน 
ทําใหเสียความเที่ยงธรรมในคดี ก็อาจจะสอบสวนพยานของผูตองหาในบางคดี เพื่อใหเกิดผลแก  
คดีนั้น ๆ ก็ได” 
 เห็นไดวา ตามประมวลระเบยีบการตํารวจเกีย่วกับคดีดังกลาว มุงเนนที่จะใหการสอบสวน 
ใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่จะพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษใหได 
อันเปนการไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักการดําเนินคดีอาญา อันเปนหลักการตรวจสอบ 
และหลกัการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 131 กลาวคอื เมื่อหลักการ
ดําเนินคดีอาญา เปนหลักการตรวจสอบ (Examination Principle) การสอบสวนก็ตองเปนการ
ตรวจสอบความจริง คนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ทัง้ที่ใชยันผูตองหา ที่เปนผลดี 
และที่เกีย่วกับเหตุบรรเทาโทษ ทั้งมาตรา 131 ก็มุงเนนใหการสอบสวนเปนการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อรูตัวผูกระทําผิด และพสูิจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ เมื่อการสอบสวนในทางปฏิบัติ
มุงไปในทางคนหาความผิด จึงเปนเหตุใหผูตองหาไมไดรับความเปนธรรม และขัดกบัจุดมุงหมายที่
แทจริงของการสอบสวน แตอยางไรก็ตามระเบยีบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 254 ดังกลาว ไดถูกยกเลิก
ไปโดยปริยาย โดยประกาศขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบยีบการดําเนินคดีอาญา (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 วา เมื่อผูตองหาใหการกลาวอางผูใดเปนพยาน ใหพนักงานสอบสวน
สอบปากคําพยานที่ผูตองหาไดกลาวอางนัน้ไวดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมพยานหลักฐาน 
และพิสูจนพยานผูตองหาเสียแตในชัน้ตน ดังนี้ เมื่อมีการสอบสวนพยานฝายผูตองหาที่อาง ขอเท็จจริง
ที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน จึงไดมาจากการสอบสวนตามจุดมุงหมายอันแทจริงของการสอบสวน 
 ความเปนกลางที่เปนภาวะวิสัย รวมถึงการที่พนักงานสอบสวนเองตองไมเขาไปมี
ผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับเรื่องที่สอบสวนดวย (Conflicts of Interests) แมไมมีกฎหมายหามไว
ก็ตาม เหมือนเชนกรณีการคัดคานหรือการตั้งรังเกียจผูพพิากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 11  
 คําพิพากษาฎกีาที่ 292/2482 ผูเสียหายซึ่งเปนปลัดอําเภอไดรองทุกขตอตนเองในฐานะ
ปลัดอําเภอ การที่ปลัดอําเภอบังเอิญเปนบคุคลที่เปนเจาทุกขเองนั้น ไมมีกฎหมายหามมิใหกระทํา
การรองทุกขแตอยางใด และไมมีบทกฎหมายใดทีห่ามมใิหเจาพนักงานสอบสวน ทาํการสอบสวน
ในคดีที่ตนเองมีสวนไดเสีย ดังนั้น ในคดีนี้จึงตองถือวามีการรองทุกขและมีการสอบสวนตาม
กฎหมายแลว   พนักงานอยัการจึงมีอํานาจฟอง 
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 ดังนั้น การทีพ่นักงานสอบสวนรองทุกขตอตนเองโดยตนเองเปนผูเสยีหาย จึงมีอํานาจ
สอบสวน แมไมมีกฏหมายบัญญัติหามไวก็ตาม แตกรณีดังกลาวกจ็ะทําใหการสอบสวนไมเปนกลาง 
การสอบสวนในกรณีดังกลาวจึงไมเปนภาวะวิสัย 
 
  2.4.2 การสอบสวนที่มีความเปนอิสระ 
  องคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมลวนมีความเปนอิสระ  ไมวาจะเปนพนักงาน
อัยการ หรือศาล ดังนั้น พนักงานสอบสวนซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรมจึงตองมีความ
เปนอิสระ การตรวจสอบการทํางานของพนักงานสอบสวนตองตรวจสอบในลักษณะที่ไมเขาไป
กาวกายอํานาจการตัดสินใจวามีการกระทําผิดหรือไม และความผิดนั้นใครเปนผูกระทํา ตองให
ความเปนอิสระแกพนักงานสอบสวนเจาของสํานวน ผูบังคับบัญชาตองใหอํานาจในการตัดสนิใจ 
การสั่งการแกพนักงานสอบสวน ไมกุมอํานาจและไมใชความเปนผูบงัคับบัญชาแทรกแซงงานของ
พนักงานสอบสวน เพื่อเปนการกระจายอํานาจและสรางความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งตองให
ความเปนธรรมในการพจิารณาความดีความชอบ และการพิจารณาแตงตั้งตาง ๆ 
  การสอบสวนที่มีความเปนอสิระนี้ ตองไมขึ้นกับผูใด ไมวาจะมีการขอหรือส่ัง หรือ
บังคับใหพนกังานสอบสวนมีความเหน็เปนอยางใดอยางหนึ่งตามที่เขาตองการไมได แมผูบังคับบัญชา
ก็ตาม แมวาจะตองมีความเปนอิสระแตก็ตองรับฟงและพิจารณาความเห็นของคนอื่นดวยเชนกัน 
เมื่อผูอ่ืนก็มีอิสระในการแสดงความเห็นของเขา ถาความเห็นของผูอ่ืนถูกตอง พนักงานสอบสวน   
ก็ตองพรอมทีจ่ะยอมรับ พรอมที่จะเปลีย่นความเหน็ไดถาไมถูกตอง จงึจะไดการสอบสวนที่ดีมคีวาม
เปนภาวะวิสัย  และที่สําคัญตองกลาที่จะแสดงความเห็นอนัเปนอิสระ40 
 ขอเท็จจริงในปจจุบัน ระเบียบและระบบบริหารในการทํางานขององคกรไมเอื้อที่จะ 
ใหพนักงานสอบสวนทาํงานโดยอิสระ  นอกจากมีการควบคุมกันเปนลําดับชั้นแลว  ในคดีใหญ ๆ    
ที่เกิดขึ้นและไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนมากเทาใด ผูบังคับบัญชาระดับสูงก็จะ
เขามาแทรกแซงมากขึ้นอีก บางครั้งเสมือนวาไมไวใจความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน
เจาของคดี แตความจริงจะพบวาผูบังคับบัญชาระดับสูงที่เขามากาวกายแทรกแซงนัน้ มีทั้งที่ไมเคย
ผานงานสอบสวนมาเลย หรือผานมาบางก็เล็กนอย ไมสามารถเขามาควบคุมการสอบสวนได ดังนั้น 
นอกจากความรูความชํานาญที่จะสอบสวนแลว การที่มผูีบังคับบัญชาเขามากํากับดแูล ทําใหความ
เปนอิสระของพนักงานสอบสวนกห็มดไป เมื่อประกอบกับเหตุผลทีก่ารเมืองสามารถมีอิทธิพลตอ
องคกรในกระบวนยุติธรรมไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถมีอิทธิพลตอพนักงานสอบสวน
                                                 

40 พิเชษฐ  เมาลานนท.  (2551).  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ทานอาจารยจิตติพรํ่าวอนสอนอะไร.           
หนา 30.  
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ซ่ึงเปนขาราชการตาํรวจ ทั้งนี้เพราะขาราชการตํารวจเปนขาราชการพลเรือนที่อยูใตอํานาจบังคับ
บัญชาของฝายการเมืองโดยตรง และไมมีกฎหมายที่จะประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่41 
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนจึงไมมีความเปนอิสระอยางแทจริง ทําใหการสอบสวน
ในเรื่องนั้นขาดความเปนภาวะวิสัย 
 
 2.4.3 การสอบสวนที่รวดเร็ว 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 วรรคสาม บัญญัติให ผูตองหา
มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม เนื่องจากการดาํเนินคดีอาญา       
มีความเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูถูกกลาวหาโดยตรง หากมีการควบคุมผูตองหา
ระหวางการสอบสวน ยอมหมายถึงการจาํกัดเสรีภาพของผูถูกกลาวหา ทั้งนี้ ตามมาตรา 87 กําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาระหวางการสอบสวน โดยการยืน่คํารองขอหมาย
ขังตอศาล กําหนดระยะเวลาในการควบคุมขึ้นอยูกับขอหาและอัตราโทษ ดังนั้น ในกรณีที่ผูตองหา
ถูกควบคุม พนักงานสอบสวนก็ตองเรงรัดการทําสํานวนการสอบสวนใหเสร็จสิ้นโดยเรว็ และตอง
คํานึงถึงเหตุจําเปนอยางแทจริงในการควบคุมฝากขังผูตองหาตอศาล การปฏิบัติตองเปนไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่มาตรา 87 กําหนดไว สวนคดีที่ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราวนัน้ พนกังาน
สอบสวนมีเวลาเพียง 3 เดือน ที่จะตองทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานใหเสร็จสิ้นหลังจาก
ปลอยช่ัวคราว นอกจากจะมีเหตุผลที่จาํเปนอยางยิ่ง ก็จะสามารถขยายระยะเวลาออกไปได แตไมเกนิ  
6 เดือน หากหลังจากนั้นแลว พนักงานสอบสวนจะตองยื่นคํารองตอศาล42 ศาลก็จะใชดุลพินิจ
อนุญาตใหฝากขังหรือไมตามที่เหน็สมควร หากพนกังานสอบสวนไมมีเหตุผลที่เพยีงพอ กอ็าจไมได
รับการพิจารณาใหขยายเวลาตอไป ซ่ึงอาจมีผลเสียหายแกคดีได พนักงานสอบสวนจึงตองพึงระลึก
ถึงความรวดเร็วในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานอยูเสมอ และไมเพียงแตจะตองมีความ
รวดเร็วในการสอบสวนเทานั้น การสอบสวนที่มีความเปนธรรมตองกระทําโดยรอบคอบ ดังที่กลาว
ขางตนวา การดําเนินคดีอาญามีความเกีย่วของกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูถูกกลาวหาโดยตรง 
หากมกีารจบักมุบุคคล ก็ตองมีพยานหลักฐานเบื้องตนพอทีจ่ะเชื่อไดวาคนนัน้มีสวนกระทาํความผิด 
เดิมนั้นผูตองหาถูกจับมาแลวจึงคอยหาพยานหลักฐาน ซ่ึงก็จะใชเวลานาน ความลาชาคือความไม
ยุติธรรมอยูในตัวเอง43 จะพบวานับจากผูตองหาถูกจับกุมจนกระทั่งศาลตดัสนิเปนที่สุด จะใชเวลานานมาก 
                                                 

41 คณิต  ณ นคร  ก  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 466. 
 42 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 113  

43 มีชัย  ฤชุพันธ. (2544).  “พนักงานสอบสวนในอุดมคติ.”  รวมปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  หนา 69. 

DPU



 31

เกิดความเสียหายทั้งดานผูถูกจับกุมฟองรอง หากในทีสุ่ดไมไดกระทําความผิด เวลาที่เสียไปทาํให
เกดิความเสยีหายกับผูถูกกลาวหามาก แตหลังจากมกีารแกไขประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
ในป พ.ศ. 2547 กําหนดใหพนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนจนมีพยานหลักฐานพอฟงได
วาผูตองหากระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา จึงขอหมายจับจากศาลได ซ่ึงตางจากแตกอนทีจ่ะมีการแกไข
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา พ.ศ. 2547 พนกังานสอบสวนจะใชวิธีจบักุมผูตองสงสยักอน 
แลวจึงมาสอบสวนในภายหลัง ทําใหเกดิปญหาในการควบคุมตัวผูตองหา การขอผลัดฟองและฝาก
ขังผูตองหา 44 
 ขอเท็จจริงที่วาการสอบสวนที่รวดเร็วและรอบคอบนั้นไมใชทําไดโดยงาย แตก็เปน
เร่ืองสําคัญที่พนักงานสอบสวนจะตองพยายามใชความรูความสามารถในการสอบสวนอยางรวดเรว็
และรอบคอบ ความลาชาไมแมนยํา ไมมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหเกิดความไมเปนธรรมแกทุกฝาย 
อันมีผลกระทบตอสังคมสวนรวม ผูเสียหายไมเชื่อถือเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ผูกระทําผิด   
ก็ไมเกรงกลัวตอกระบวนการยุติธรรม  มีผลไปถึงความสงบสุขของสังคม  
 นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ตองเริม่ทําการสอบสวนโดยไมชักชา ก็เนื่องมาจาก
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดมาครบถวน รองรอย สถานทีเ่กดิเหตุ ไมใหถูกลบเลือน ยักยาย 
ซอนเรนไปกอน หากเนิน่ชาไปแลวพยานหลักฐานทีม่อีาจเสื่อมสลาย สูญหาย หรืออาจมีคนอื่น
ลบทิ้งไป45 ทั้งพยานบุคคลกย็ังอยูในชวงเวลาที่สามารถจดจําเหตุการณไดอยางแมนยาํหรือใกลเคียง
กับขอเท็จจริงมากที่สุด ดังนัน้ กฎหมายจึงบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนที่ใด 
เวลาใด ตามที่พนักงานสอบสวนจะเห็นสมควร โดยปกติจะเปนที่ทําการของพนักงานสอบสวน 
สวนการที่พนักงานสอบสวนจะไปทําการสอบสวนที่ใดเวลาใดหรือไมนั้น เปนดุลพินิจของพนักงาน
สอบสวนจะเห็นสมควร เพื่อที่จะใหการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเรว็ ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะตอง
ทําการสอบสวนภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดไว 
 การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน จะปรากฏในชั้นพิจารณาคดีของศาล 
ซ่ึงจะลงโทษจาํเลยไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกบัพยานหลักฐานในการนําสืบ พยานหลักฐานซึ่งเกิดจาก
การรวบรวมมาในชั้นพนักงานสอบสวนมาสืบแสดงตอศาล พยานทุกชนิดที่นาจะพิสูจนไดวาจําเลย
กระทําความผดินัน้ มีทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ ดังนั้น การรวบรวมพยานหลกัฐาน
ของพนักงานสอบสวน จงึมีความสําคัญยิง่ในการพจิารณาสั่งคดีของพนกังานอยัการ และการพจิารณา
พิพากษาของศาล 
                                                 

44 ชัยเกษม  นิติสิริ.  (2551). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน.  หนา 131-132.   
 45 เรวัต  ฉ่ําเฉลิม. (2549).  คําบรรยายสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 1-2.  หนา 117. 
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 เมื่อพนักงานสอบสวนตองรับผิดชอบในการสอบสวนคดีเร่ืองใดเรื่องหนึง่ จึงตองคํานึงถึง
พยานหลักฐานที่มีอยูในคดนีั้น ๆ โดยจัดลําดับและแสวงหาพยานหลกัฐานใหมากที่สุดและพยานที่
ดีที่สุด อันไดแก ประจักษพยาน ซ่ึงรูเห็นเหตุการณ ซ่ึงจะทําใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลยได ถาไม
สามารถรวบรวมติดตามหาประจักษพยานได ตองพิจารณาคนหาพยานพฤติเหตุแวดลอมกรณีมาเพื่อ
ประกอบพยานหลักฐานอืน่ การรวบรวมคนหาพยานอาจเปนเรื่องยาก พยานอาจเกรงกลัวอิทธิพล
ผูตองหาหรือพยานไมอยากเขามาเกี่ยวของกบัการดําเนนิคดี กลัวเสยีเวลา ไมอยากเปนธรุะ กลัวอันตราย 
เหตุตาง ๆ ทาํใหพนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐานลําบาก การทาํการสอบสวนรวบรวมพยาน 
หลักฐาน สรุปสํานวนสงพนักงานอยัการก็จะลาชา เปนเหตใุหพนักงานอัยการตองรีบส่ังคด ี หากการ
พิจารณาของศาลพบวาไมมพียานหลักฐานเพียงพอก็จะยกฟอง อันทาํใหคดีเสยีหายได เพราะการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่บกพรอง ลาชาของพนักงานสอบสวน ทําใหพนักงานอัยการไมมีโอกาส
กล่ันกรองตรวจสอบพยานหลักฐานทางคดไีด ตองฟองคดีไปตามคํารับสารภาพ ซ่ึงสุดทายเมื่อศาล
พิพากษาจึงรูวาไมใชผูกระทาํผิดที่แทจริง  
 
 2.4.4 การสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย 
  การสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย   ไดแกกรณีดังตอไปนี้ 
  1.  การสอบสวนนั้นไดกระทําโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวน กลาวอีกนัยหนึ่ง  
เจาพนกังานผูทําการสอบสวนจะตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 2(6) 
   หมายถึง พนักงานสอบสวนที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 18 และตามกฎหมายอื่น เชน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547  
   พนักงานสอบสวนตามมาตรา 18 หมายถึง 
  (1) ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) 
ไดแก พนกังานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญ ปลัดอาํเภอ ขาราชการตํารวจซึ่งมยีศตั้งแตนายรอย 
ตํารวจตรีขึ้นไป 
  (2) ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) ไดแก ขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศตั้งแตนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป 
 2. พนกังานสอบสวนจะตองมีเขตอํานาจสอบสวนที่จะสอบสวนคดนีั้นได ตามที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 18 ถึง 21 
  กรณีเขตอํานาจสอบสวนตามมาตรา 18 ถึง 21  
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  (1) กรณีตามมาตรา 18 เปนเรื่องที่แนชัดวาความผิดไดเกดิในทองที่ใด หรือเชื่อวา
ความผิดเกดิขึ้นในทองทีใ่ดทองที่หนึ่ง โดยปกติพนักงานสอบสวนในทองที่ความผิดอาญาเกิดขึน้ 
หรืออาง หรือเชื่อวาไดเกดิความผิดอาญาขึน้ เปนผูรับผิดชอบดําเนนิการสอบสวน เวนแตมีเหตจุําเปน
หรือเพื่อความสะดวก จึงใหพนกังานสอบสวนในทองทีท่ี่ผูตองหามีทีอ่ยูหรือถูกจบั เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการสอบสวน 
  (2) กรณีตามมาตรา 19 เปนกรณีที่ความผิดอาญาเกี่ยวพันกันหลายทองที่โดยเหตุ
ตาง ๆ  เชน  
   - เปนกรณีที่ไมแนชัดวา ความผิดอาญาไดเกิดขึ้นในทองที่ใดทองที่หนึ่งใน
ระหวางหลายทองที่ เชน พบชิ้นสวนศพในทองทีห่นึง่ และพบอาวุธทีใ่ชฆาผูตายอยูในอกีทองทีห่นึ่ง 
กรณีนีจ้ึงไมแนใจวาผูตายถูกฆาตายในทองที่ใด 
   - เมื่อความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองทีห่นึง่ แตความผิดอกีสวนหนึง่ไดกระทํา
ในอีกทองทีห่นึ่ง 
   - เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่อง  และกระทําตอเนื่องในทองที่ตาง ๆ
เกินกวาหนึ่งทองที่ขึ้นไป เชน พาหญิงไปเพื่อการอนาจารโดยใชอุบายหลอกลวง พรากผูเยาวไป 
เพื่อการอนาจารในหลายทองที่  
   -  เมื่อเปนความผิดหลายกรรม กระทําลงในหลายทองที่  
   - ความผิดเกดิขึ้นเมื่อผูตองหากําลังเดินทาง 
   -  ความผิดเกดิขึ้นในขณะผูเสยีหายกําลังเดนิทาง 
   ในกรณีเหลานี ้ พนกังานสอบสวนทองทีห่นึง่ทองทีใ่ดทีเ่กีย่วของมีอํานาจสอบสวน 
และใหพนกังานสอบสวนตอไปนี้เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
   (ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือ พนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับไดอยูในเขต
อํานาจ 
   (ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือ พนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทํา
ผิดกอนอยูในเขตอํานาจ 
  (3) กรณีตามมาตรา 20 เปนกรณีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลง
นอกราชอาณาจักรไทย ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
หรือจะมอบหมายหนาที่นัน้ใหพนกังานอยัการหรือพนกังานสอบสวนคนใด เปนผูรับผิดชอบทําการ
สอบสวนแทนก็ได 
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   ในกรณีอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน มอบหมายใหพนกังานสอบสวนคนใด
เปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงานอัยการ
คนใดทําการสอบสวนรวมกบัพนักงานสอบสวนก็ได 
   สําหรับพนกังานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวน ผูรับผิดชอบ 
หรือใหทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน ใหมอํีานาจและหนาที่ในการสอบสวนเชนเดยีวกับ
พนักงานสอบสวน และใหมีอํานาจหนาที่ประการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหเปนอํานาจและ
หนาที่ของพนกังานอัยการ 
   ในกรณพีนกังานอยัการทําการสอบสวนรวมกับพนกังานสอบสวน ใหพนกังาน
สอบสวนปฏิบัติตามคาํสั่ง และคําแนะนําของพนกังานอยัการในเรื่องที่เกีย่วกับการรวบรวมพยานหลกัฐาน  
   อนึ่งระหวางรอคําสั่งจากอยัการสูงสดุหรือผูรักษาการแทน ใหพนกังานสอบสวน
ซ่ึงผูตองหาถูกจับกุมในเขตอาํนาจ หรือพนกังานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่น หรือบุคคลผูไดรับ
ความเสยีหายไดฟองรองใหทาํโทษผูตองหา เปนผูมีอํานาจสอบสวน แตไมใชเปนพนกังานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ ทําการสอบสวนไปพลางกอน ในระหวางรอคําส่ังอัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทน 
จะมอบหมายใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใด เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
จึงสงเรื่องใหผูไดรับมอบหมายทําการสอบสวนตอไป 
  (4) กรณีตามมาตรา 21 เปนกรณีที่ไมแนชัดวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัด
เดียวกันควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูช้ีขาด หากเปนกรณี  
ในกรุงเทพมหานครใหรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขึ้นไปเปนผูช้ีขาด และในกรณหีลายจังหวัด
ใหอัยการสูงสุดหรือผูทําการแทนเปนผูช้ีขาด 
   พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หมายถึงพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการ
สอบสวน ซ่ึงมีหนาที่สรุปสํานวนการสอบสวนแลวทาํความเห็นในสํานวนการสอบสวนเสนอ
พนักงานอยัการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140, 141 และ 142 
   การสอบสวนทีก่ระทําโดยพนกังานสอบสวนซึ่งไมมีอํานาจสอบสวนนั้น แมผูตองหา
หรือจําเลยไมคัดคานอํานาจสอบสวน ก็หามีผลทําใหการสอบสวนที่กระทําโดยปราศจากอํานาจนัน้ 
กลับเปนการสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมายขึ้นมาเพราะจําเลยมิไดคัดคานไม และยอมสงผลให
พนักงานอยัการไมมีอํานาจฟองตามมาตรา 120  
 3. การสอบสวนตองดําเนนิการโดยถูกตอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
หากมีการดําเนินการสอบสวนบางกรณีไมถูกตองตามกฎหมาย จะทําใหการสอบสวนเสียไปทั้งหมด 
และมีผลกระทบตออํานาจฟองของพนักงานอัยการหรือไมนั้น ตามแนวคําพิพากษาฎีกาไดวางแนว
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วินิจฉัยไววา จะตองเปนการสอบสวนที่มิชอบในสวนที่เปนสาระสําคัญจริง ๆ46 จึงจะทําใหการสอบสวน
เสียไปทั้งหมด  อันมีผลกระทบตออํานาจฟองของพนักงานอัยการ ดังเชน 
  (1) การสอบสวนที่ไมดําเนนิการตามกรณีตามขอ 1 และขอ 2 กลาวคือ การสอบสวน
โดยผูที่มิไดเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) และ
การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่ไมมีอํานาจสอบสวน และมิใชพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
ตามมาตรา 18 และ 19 
  (2) การสอบสวนคดีความผิดตอสวนตัวโดยไมมีการรองทุกข หรือเปนคํารองทุกข
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ถือวาไมมีการสอบสวน ทําใหพนักงานอยัการไมมีอํานาจฟอง ซ่ึงการรอง
ทุกขตามระเบยีบ มาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติวา “ถาเปนคดีความผดิตอสวนตวั หามมิใหมกีาร
สอบสวน เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ” เชน ผูรองทุกขไมใชผูเสียหายโดยนิตินยั หรือ     
รองทุกขตอเจาหนาที่ที่ไมมอํีานาจรับคํารองทุกข หรือรองทุกขโดยไมมีเจตนาใหผูกระทําความผดิ
ตองรับโทษ   เปนตน47 
  (3) การสอบสวนที่ไมแจงขอหาแกผูตองหาทราบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 134  
  การแจงขอหาเปนขั้นตอนทีก่ฎหมายกําหนดใหพนกังานสอบสวนตองปฏิบัติกอนที่
จะสอบปากคาํผูตองหา หากการสอบสวนผูตองหาในความผิดฐานใดมิไดมีการแจงขอหาให
ผูตองหาทราบ ยอมเปนการสอบสวนที่กระทําไปโดยฝาฝนตอหลักฟงความทุกฝาย48 และละเมดิ
สิทธิของผูตองหาในการที่จะตอสูไดอยางเต็มที่ในฐานะที่เขาเปนประธานในคดี หรือสิทธิที่จะให
การแกขอกลาวหา49 การไมแจงขอหาใหผูตองหาทราบ ไมถือวาคดีนั้นมกีารสอบสวน มีผลถึงทําให
อัยการฟองคดนีั้นไมได ตามความในมาตรา 120 คือหมายความวา แมจะไดรวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งหมดแลว โดยอาจกระทําไดโดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย ตามมาตรา 130 และกรณีฟงไดวา
ผูตองหาไดกระทําตามที่ถูกกลาวหานั้นจริง ก็ตองเปดโอกาสใหผูตองหาแกขอกลาวหา กลาวคือ 
ตองมีการสอบสวนผูตองหาตามมาตรา 134 เสียกอน  ซ่ึงในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอหาให
ผูตองหาทราบ เพื่อผูตองหาจะไดมีโอกาสรูวาถูกกลาวหาวาอยางไร เพื่อจะไดแกขอกลาวหาได
อยางถูกตอง แมวาตามกฎหมายผูตองหามีสิทธิใหการหรือไมใหการหรือไม อยางไรก็ได แตถาผูตองหา

                                                 
46 ชัยเกษม  นิติสิริ.  (2551). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน.  หนา 17.     
47 ธีสุทธิ์  พันธฤทธิ์.  (2550).  การสอบสวน.  หนา 31.  
48 คณิต  ณ นคร  ก  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 193.   
49 คณิต  ณ นคร  ก  (2549).  เลมเดิม.  หนา 32. 
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เต็มใจใหการ กรณีอาจเปนการชวยขจัดความผิดพลาดหรือหลงผิดของการสอบสวนคดีนั้นได     
อันจะเปนการคุมครองสิทธิของผูตองหา   
  ปญหาวาการสอบสวนตามบทความผิด หรือการสอบสวนตามการกระทําที่เปน
ความผิด จะมีผลถึงอํานาจฟองของพนักงานอัยการอยางใดหรือไม ขอนี้ แตเดิมมักจะถือเอาการ
สอบสวนตามบทความผิดหรือตามขอหาทีก่ลาวหา หากบทความผิดหรือขอหาใดที่พนักงานสอบสวน
มิไดตั้งไว ถือวายังไมมีการสอบสวนในความผิดนั้น พนักงานอัยการจะยังไมมีอํานาจฟองคดีใน
ขอหาหรือบทความผิดอื่นอกี โดยถือวายังไมมีการสอบสวน แตในปจจุบันเห็นวา ตามความใน
มาตรา 120 ใชคําวา “การสอบสวนในความผิดนัน้” จึงเห็นไดวาเปนการสอบสวนเกีย่วกบัการกระทํา 
ที่เปนความผิดตางหาก หาใชขอหาหรือบทความผิดไม ทั้งนี้เพราะการกระทําที่เปนความผิดนัน้ได
สอบสวนไปแลว การปรับบทความผิดหรือขอหาเปนอาํนาจของพนกังานสอบสวนที่จะตองหาบท 
กฎหมายเขามาปรับกับการกระทํานั้นเอง พนักงานสอบสวนอาจจะตองปรับบทหรือขอหาหลายบท
หลายขอหาก็ได และบางครั้งอาจจะมีการปรับบทหรือขอหาผิดไปก็เปนไปได ซ่ึงจะตองทําการ
ปรับบทหรือขอหานั้นใหม ในการปรับบทหรือขอหาใหมนี้ ตองถือวาการกระทาํนั้นไดทําการ
สอบสวนแลว  
  การสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย ตองชอบทั้งสํานวน คือ ผูสอบสวนตองมีอํานาจ
สอบสวน และมีเขตอํานาจสอบสวนภายในทองที่ของตน หากมีการกระทําที่ไมชอบในสวนใดสวน
หนึ่งก็ตองถือวาไมชอบทั้งหมด ซ่ึงจะทาํใหการสอบสวนนัน้ไมชอบดวยกฎหมาย สงผลถึงอํานาจ
ฟองของพนักงานอัยการ เมื่อการสอบสวนรวมทั้งคดมีีการสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมายไวดวย 
การสอบสวนนั้นจึงไมชอบ และไมเปนการสอบสวนตามมาตรา 120 พนกังานอัยการจึงไมมีอํานาจฟอง  
 
  การสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตไมมีผลกระทบถึงอํานาจฟองคดีของ
พนักงานอัยการ 
  แมวาพนักงานสอบสวนจะทาํการสอบสวนมาโดยไมชอบ ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากไมใชเปนสาระสําคัญของการสอบสวนแลว ไมมี
ผลใหการสอบสวนเสียไปทั้งหมด เพยีงแตทําใหการสอบสวนที่ไมชอบนั้น ใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิสูจนความผิดของจาํเลยไมไดเทานั้น  เชน 
  1. การที่พนักงานสอบสวนไมสอบถามผูตองหาเรื่องทนายความ และไมจดัหาทนายความ
ใหผูตองหากอนเริ่มทําการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 134/1 
  2.  การสอบสวนผูตองหาซึ่งเปนเด็กโดยไมจดัใหมกีารสอบสวนวิธีพเิศษ ตามมาตรา 
133 ทวิ, 133 ตรี  (ตามมาตรา 134/2)  

DPU



 37

  3. การไมแจงสิทธิผูตองหานําทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการสอบสวน
ปากคําตนได ตามมาตรา 134/3 
  4.  การไมแจงสิทธิของผูตองหา ตามมาตรา 134/4 วรรคแรก ใหผูตองหาทราบกอน
ถามคําใหการผูตองหา 
  กรณีตามขอ 1 ถึงขอ 4 ไมทําใหการสอบสวนเสียไปทั้งหมด เพียงแตทําใหถอยคําใด
ที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการดําเนินการตามขอ 1 ถึงขอ 4 จะรับฟงเปนพยาน 
หลักฐานในการพิสูจนความผิดนั้นมิได  (มาตรา 134/4 วรรคทาย) 
  5. การที่พนักงานสอบสวนมิไดแจงเตือนวา ถอยคําที่ใหการอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ยันเขาในชั้นพจิารณาได  (คําพิพากษาฎกีาที่ 7586/2546) 
  6.  การทําแผนที่เกิดเหตุโดยไมชอบ  (คําพิพากษาฎีกาที ่4546/2436) 
  7.  การตรวจคนจบักุมไมชอบ  (คําพิพากษาฎกีาที่ 4370/2544) 
  8. ลามแปลคําใหการโดยมิไดสาบานหรือปฏิญาณตนกอน (คาํพิพากษาฎีกาที่ 
5476/2537) 
  9.  การสอบสวนชักชาฝาฝนกฎหมาย  มาตรา 130  (คําพิพากษาฎีกาที่ 430/2546) 
  เมื่อมาตรา 120 กําหนดใหการสอบสวนเปนเงื่อนไขในการฟองรองคดีอาญาของ
พนักงานอัยการแลว เฉพาะการสอบสวนเทานั้นที่เปนเงื่อนไขในการฟองคดี สวนการจับกุม
ผูกระทําความผิดเปนคนละขั้นตอนกับการสอบสวน และกฎหมายไมไดบัญญัติใหการจับกุมเปน
เงื่อนไขการฟองคดีของพนกังานสอบสวน ดังนัน้ แมการจับกุมจะไมชอบดวยกฎหมาย แตหากการ
สอบสวนนั้นชอบดวยกฎหมายแลว อัยการก็มีอํานาจฟองคดีอาญาเรื่องนั้นได ดังนี ้เมือ่การตรวจคน 
จับกุม และการสอบสวนเปนการดําเนินการคนละขั้นตอนกัน หากการตรวจคนและจับกุมไมชอบ
ดวยกฎหมาย ก็เปนเรื่องที่จะตองวากลาวกันอีกสวนหนึ่งตางหาก ในทางทฤษฎี การรวบรวม
พยานหลักฐานและการใชมาตรการบังคับแยกออกจากกนัได กลาวคอื แมการใชมาตรการบังคับ  
จะมิชอบดวยกฎหมาย การรวบรวมพยานหลกัฐานหรือการสอบสวนก็ไมเสียไป เมื่อคดมีีการสอบสวน
โดยพนกังานสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมายแลว แมการตรวจคนจับกมุจะมีปญหาวาอาจไมชอบดวย
กฎหมาย ก็หากระทบกระเทอืนถึงการฟองคดีอาญาไม พนักงานอยัการมีอํานาจฟอง เมื่อการสอบสวน
นั้นชอบดวยกฎหมายแลว  
   แตผูเขียนกลับเห็นวา การสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมายในกรณีที่ไมมีผลกระทบ
ตออํานาจฟองของพนักงานอัยการ แมการสอบสวนนั้นจะไมเสียไปก็ตาม แตการสอบสวนที่ไม
ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัตไิว ไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายดังกลาว ทําใหการสอบสวนนั้น
ขาดความเปนภาวะวิสัย เนื่องจากกระทําโดยละเมดิตอสิทธิตาง ๆ ของผูถูกกลาวหาทีก่ฎหมายบัญญัติ
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ใหความสําคญัไว เชน การสอบสวนเดก็อายุไมเกินสบิแปดป ที่ตองมีพนักงานอัยการ นักสงัคม
สงเคราะหหรือนักจิตวิทยาเขารวมการสอบสวนดวย เปนตน สงผลตอความรูสึกและศรัทธาของ
ประชาชนที่มตีอกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะตอการสอบสวน  
 
 2.4.5 การสอบสวนดวยความซื่อสัตยสุจริต 
  แมวาจะมีกฎเกณฑจรรยาบรรณพนักงานสอบสวนไวอยางเปนลายลักษณอักษร แตการ
ประพฤติมิชอบของพนักงานสอบสวน โดยการเรยีกรับเงินหรือผลประโยชนตาง ๆ จากผูเกีย่วของ
ในคดี ไมวาจะเปนการเรียกเงินจากผูเสียหายเพื่อเปนคาเรงรัดการทําคดีใหรวดเร็ว หรือการเรียกเงนิ
จากผูตองหาเพื่อชวยใหหลุดพนจากคดี และการกระทําอีกหลายอยางที่พนักงานสอบสวนปฏิบัติ 
มิชอบ อันเปนการสอแสดงถึงการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ทําใหการสอบสวนขาดความเปนภาวะ
วิสัย ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา หรือระเบียบการตํารวจเกี่ยวกบัคดี ไมมีบทบัญญัติที่
เปนหลักใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานโดยซื่อสัตยสุจริต แตความ
ซ่ือสัตยสุจริตก็เปนหลักพื้นฐานที่เจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝาย จักตองมีในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทัศนคติทั่วไปในการปฏิบัตหินาที่โดยทุจริต คือความรูสึกที่วาเมื่อคนอื่นทําได ทําไม
เราจงึจะทาํบางไมได ตนตอของปญหานีค้ือความโลภ แมตวัพนกังานสอบสวนจะรูดีวาเปนความผิด 
แตความยั่วเยาเราใจนั้นมากเหลือจะทัดทาน จึงไมสามารถแกปญหาเรื่องการรับสินบนไดอยาง
เด็ดขาด50 ดังกรณีตัวอยางที่จะเสนอตอไปนี้ เปนเรื่องทีพ่นักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
เรียกเงนิจากผูตองหาเพื่อแลกกับการปลอยตัว อันเปนการกระทําโดยทุจริต ทําใหตวัพนักงานสอบสวน
เองตองถูกดําเนินการทางวินยั และไดรับโทษรายแรงถึงขั้นถูกไลออกจากราชการในทีสุ่ด ดังที่กลาวไว
เบื้องตนวา แมตัวพนกังานสอบสวนจะรูดีวาการกระทาํเปนความผิด ทั้งผิดกฎหมายอาญา และผิด
วินัยขาราชการก็ตาม  แตผลประโยชนเปนเครื่องดึงดูดใหพนักงานสอบสวนทุจริต 
 
  กรณีตัวอยางที่ 1  
  ร.ต.อ. ก. พนกังานสอบสวน (สบ 1) สถานีตํารวจภธูรอําเภอลําปลายมาศ จงัหวดับรีุรัมย 
ถูกกลาวหาวา กระทําความผิดวินยัอยางรายแรง ตองหาคดีอาญา ขอหากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการและความผิดตอเสรีภาพ จนศาลมีคําพิพากษาวามีความผิดและลงโทษ เหตเุกิดเมื่อวันที่..... 
เดือนมิถุนายน 2541  เวลากลางวันที่สถานตีํารวจภูธรลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

                                                 
50 ธานินทร  กรัยวิเชียร และ  มุนินทร  พงศาปาน.  (2550).  “หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช

กฎหมายระบบคอมมอนลอว.”   รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย.  หนา 180 - 181. 
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 มูลกรณีเร่ืองนีเ้กิดขึ้น เมื่อวนัที่... เดือนมถุินายน 2541 เวลากลางวนั ขณะที่ ร.ต.อ. ก. 
ปฏิบัติหนาที่รอยเวรสอบสวน ไดมีนายเอ มารองทุกขใหดําเนินคดีกับนางบี ในกรณีที่นางบี 
ไดฉอโกงเอาเงินของนางเอไป ร.ต.อ. ก. จึงไดใหเจาหนาที่ตํารวจไปเชิญตัวนางบี มาที่ สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอลําปลายมาศ เมื่อนางบี มาถึงไดมีการพูดจาตกลงกนัเรื่องเงิน แตตกลงกันไมได
นายเอ จึงไดออกจาก สถานีตํารวจภูธรอําเภอลําปลายมาศไป สวน ร.ต.อ. ก. ไดสอบถามนางบี  
เรื่องเงินอีกและบอกวา หากไมมีเงินใหจะนําตัวนางบีไปขัง เวลาเดียวกันนี้ ร.ต.อ. ก. ไดรับแจง
อุบัติเหตุคดีจราจร จึงไดออกไปดูที่เกิดเหตุ โดยส่ังใหสิบเวรนําตัวนางบี ไปควบคุมไวยังหอง 
ควบคุม  นางบี จึงไดโทรศพัทแจงใหนาย อ. สามีทราบและใหเดนิทางมาประกันตวั เมื่อนาย อ. 
เดินทางมาถึงพบนางบีอยูในหองควบคุมแลว ตอมาเมื่อ ร.ต.อ. ก. เดนิทางกลับมาจากดูที่เกดิเหตคุดี
จราจร นาย อ. จึงไดเขาไปพูดคุยกับ ร.ต.อ. ก. ร.ต.อ. ก. จึงใหสิบเวรนําตวันางบี ออกมาจาก
หองควบคุม และไดมีการพดูคุยกันถึงเรื่องเงินโดย ร.ต.อ. ก.ขอใหนางบี และนาย อ. นําเงินมามอบ
ใหจํานวน 40,000 บาท แลวจะปลอยตัว แตนาย อ.หาเงินไมไดจึงไดนําทองคําไปจาํนําเอาเงินมา
มอบใหกับ ร.ต.อ. ก. จํานวน 10,000 บาท เพื่อมอบให ร.ต.อ. ก. นําไปมอบใหกับนายเอ หลังจาก
มอบเงินใหแลวนาย อ.ขอประกันตวันางบ ีตอ ร.ต.อ. ก. แต ร.ต.อ. ก. แจงวายังไมไดมกีารรองทุกขหรือ  
ลงประจําวันรับคดี นางบีและนาย อ. จึงทราบวา ร.ต.อ. ก. ไดทําการควบคุมตัวนางบีโดยไมชอบดวย
กฎหมาย จงึไดนําคดไีปฟองยงัศาลจงัหวดับรีุรัมย ตอมาตํารวจภูธรภาค 3 จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยแก ร.ต.อ. ก.   
 คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเหน็วา ร.ต.อ. ก. กระทําผิดจริงตามขอกลาวหาประกอบ
กับศาลจังหวัดบุรีรัมยมีคําพิพากษาวา ร.ต.อ. ก. กระทําผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบฯ และหนวงเหนีย่วกกัขังทําใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157, 310 ซ่ึงหากใหอยูรับราชการตอไปอาจจะเสยีหายแกราชการไดจึงเห็นควรปลด 
ร.ต.อ. ก.  ออกจากราชการตาม  พ.ร.บ. ระเบยีบขาราชการการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 98 วรรคสอง  
 ตํารวจภูธรภาค 3 เห็นวา ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดบุรีรัมยไดความ
ประจักษชัดวา ขณะเกิดเหตุไมไดมีการรับคํารองทุกขตามกฎหมาย แตไดนําตัวนางบี ไปควบคุมไวจริง 
จึงไดมีคําส่ังลงโทษปลด ร.ต.อ. ก. ออกจากราชการ 
 คณะอนกุรรมการขาราชการตํารวจเกีย่วกบัการดําเนนิการทางวินัย ในการประชุมครั้งที่ 
.../2548 เมื่อวนัที่... เดือน... 2548 พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณและการกระทําของ ร.ต.อ. ก.       
ถือไดวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงอันเปนความผิดวนิัยอยางรายแรง ความรายแรงแหงกรณีสมควร

DPU



 40

ถูกลงโทษไลออกจากราชการ จึงมีมติแจงใหตํารวจภูธรภาค 3 แกไขคําส่ังเปนลงโทษไล ร.ต.อ. ก. 
ออกจากราชการ51   
 
 กรณีตัวอยางที่ 2  
 ร.ต.อ. ส. พนักงานสอบสวน (สบ 1) สถานีตํารวจนครบาลยานนาวา กระทําความผิด
วินัยอยางรายแรง ฐานปฏบิัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเอง หรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและกระทําการอืน่
ใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เหตุเกิดเมื่อวันที่... เดือนตุลาคม 2545 ที่ สถานีตํารวจ
นครบาลยานนาวา 
 มูลกรณีเร่ืองนีเ้กิดขึ้น เนื่องจากเมื่อวนัที่... เดือนตุลาคม 2545 นาย ซี  ไดขับรถยนตคนั
หมายเลขทะเบียน 1  เฉี่ยวชนกับรถยนตตูรับจางคันหมายเลขทะเบยีน 2  ซ่ึงขับขี่โดยนายเอฟ และ   
มีการทํารายรางกายกนั เปนเหตุใหนายซี ไดรับอันตรายแกกาย และถึงแกความตายในเวลาตอมา 
ภายหลังญาติของนายซี และนายอี บิดาของนายเอฟ ไดตกลงเจรจาคาสินไหมทดแทนกันโดยฝาย
นายอี ตกลงชําระเงินคาสินไหมใหเปนเงนิ 100,000 บาท โดยตกลงชําระเงินใหในวันที่... เดือนตุลาคม 
2545 ร.ต.อ. ส. จึงไดมีการควบคุมตัวนายเอฟไวในในหองควบคุมของ สถานีตํารวจนครบาลยาน
นาวา ตั้งแตวนัที่... ถึง ... เดือนตุลาคม 2545 ฐานเมาสรุากอความวุนวายในที่สาธารณะ โดยมิได     
มีการลงประจาํวันรับคาํรองทุกขคดีอาญาหรือคดีจราจรและดําเนินคดีกับนายเอฟ ตอมาในวันที่... 
เดือนตุลาคม 2545 นายอีบิดาของนายเอฟ ไดรองเรียนวามีการควบคุมตัวนายเอฟโดยมิชอบดวย
กฎหมาย ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลยานนาวา จงึไดทําการตรวจสอบและสัง่การใหปลอยตัว
นายเอฟไป และตอมาอีก 2 วัน นายเอฟ ไดแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีกับ ร.ต.อ. ส. ในขอหา
หนวงเหนี่ยวกักขังผูอ่ืนใหเส่ือมเสียเสรีภาพ กรรโชกทรัพยและเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ พนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขไวตามคดีอาญาที่..../2545 และสงเรื่องให ป.ป.ช. 
ดําเนินการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอยาง
รายแรงกับ ร.ต.อ. ส.    
 คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย เห็นวา จากคําใหการของนายเอฟ นายอีบิดาของนายเอฟ 
และสิบเวรที่มหีนาที่ควบคุมผูตองขังตั้งแตวันที่...ถึง... เดือนตุลาคม 2545 ใหการยนืยันวานายเอฟ 
ถูกควบคุมตวัในระหวางวนัดงักลาวจริง และรายงานประจาํวนัที่ ร.ต.อ. ส. ใหเสมียนคดีลงประจาํวนั
ควบคุมตัวนายเอฟ ระบุวา ควบคุมตัวชายไทยไมทราบชือ่ เปนการปกปดขอเท็จจริงในเรื่องชื่อและ
นามสกุลของนายเอฟ และขอหาที่ควบคุมตัวนั้นเปนขอหาเมาสุรากอความวุนวายในที่สาธารณะ 
                                                 

51 ขอมูลจากกองอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
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ทั้งที่ความจริงนายเอฟ ไดทํารายผูอ่ืนเปนเหตใุหถึงแกความตายในเวลาตอมา พฤติการณและการ
กระทําของ  ร.ต.อ. ส. ถือไดวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เหน็ควรลงโทษไลออกจากราชการ    
 กองบัญชาการตํารวจนครบาลเห็นวา ร.ต.อ. ส. ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดรับประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
เปนการประพฤติช่ัวอยางรายแรง  จึงมีคําสั่งลงโทษไล ร.ต.อ. ส.  ออกจากราชการ52 
 จากกรณีตัวอยางขางตนเห็นไดวา การที่พนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ดังกลาว ไดรับโทษทางวินยัถึงออกจากราชการ และถูกดําเนินคดีอาญาอีกสวนหนึ่ง เปนผลของการ
ปฏิบัติหนาที่โดยขาดความซื่อสัตยสุจริต อาศัยชองทางในหนาที่แสวงหาผลประโยชน ในแตละป  
มีการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหนาที่มิชอบเปนจาํนวนมาก เมื่อเทียบกับ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมของพนักงานสอบสวน ซ่ึงตองปฏิบัติหนาที่อยูบนความถูกตองชอบธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต พนักงานสอบสวนที่ถูกลงโทษทางวินยัแตละราย ยอมเปนตัวอยางแกพนักงานสอบสวน
ใหเห็นถึงผลของการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ แตก็ยังมีพนักงานสอบสวนที่อาศัยตําแหนงหนาที่
ราชการแสวงหาผลประโยชนที่มิชอบอยู ทั้งนีก้็เนื่องจากผลประโยชนที่เปนสิ่งเราใหกระทาํความผิด 
เปนสวนหนึ่งที่ทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย  ซ่ึงเปนปจจยัที่ตัวพนักงานสอบสวนเอง 
 
    

                                                 
52  ขอมูลจากกองอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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บทที่  3 

บทบาทของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนที่เปนภาวะวิสัย   
 

 การดําเนนิคดอีาญาในชั้นสอบสวนไดกําหนดองคกร และกําหนดใหความรับผิดชอบ
ช้ันสอบสวนเปนของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนทาํการสอบสวนและคนหาความจริง 
เมื่อไดขอเท็จจริงเปนอันยุตแิลว พนักงานสอบสวนจะมีความเหน็ทางคดี ส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง   
สงพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป พนักงานสอบสวนจึงมีบทบาทสําคัญในการคนหาความจริง 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเที่ยงธรรมแกทุกฝาย 
 
3.1   พนักงานสอบสวนกับหลักการสอบสวนคดีอาญา 
 การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และ
ตามหลักทั่วไปตํารวจมีหนาที่รักษากฎหมาย กลาวคือ ตองดําเนินการใหกฎหมายมีผลบังคับได    
ถาพนักงานสอบสวนใชดุลพินิจที่จะสอบสวนหรือไมสอบสวนคดีอาญาคดีใดคดีหนึ่งแลว พนักงาน
สอบสวนซึ่งเปนเจาพนกังานตํารวจยอมทาํผิดหนาที่ทัว่ไป การดําเนนิคดีอาญาของพนกังานสอบสวน
จึงอาศัยหลักการสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมาย  ดังนี ้
 
 3.1.1 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการสอบสวน
คดีอาญาไวดังนี้ 
  ในหมวดที่ 3 เร่ืองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
  มาตรา 32  “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนษุยธรรม จะกระทาํ
มิได แตการลงโทษตามคําพพิากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัตไิมถือวาเปนการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือไรมนษุยธรรมตามวรรคนี้ 
  การจับและคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุ 
อยางอื่นตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ 
  การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใด อันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระทํามิได   เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบญัญัติ 
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  ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย พนกังาน
อัยการ หรือบคุคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อส่ังใหระงบัหรือเพิกถอน
การกระทําเชนวานั้น รวมทั้งกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย  
ก็ได” 
  มาตรา 33 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหะสถาน 
  บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการทีจ่ะอยูอาศยั และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 
  การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคน
เคหสถานในทีร่โหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่
กฎหมายบัญญตัิ” 
  สวนที่ 4  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
  มาตรา 40  “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดงัตอไปนี้.... 
  (3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดขีองตนไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรม ภายในระยะ 
เวลาอันสมควร  และเสียคาใชจายตามควรแกกรณ ี
  (4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณ ี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิ
ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับ
การสอบสวนอยางถูกตอง รวดเรว็ เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษกับตนเอง 
  (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และ
ความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายทีจ่ําเปน 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  (7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่
ถูกตอง รวดเรว็ และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และไดรับการปลอยตัว
ช่ัวคราว” 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดปรับปรุงจากฉบับ พ.ศ. 2540 ซ่ึงเดิม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องของการใชมาตรการ
บังคับของเจาพนักงาน ที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา และการใชอํานาจของเจาพนักงานในการ
ใชมาตรการบงัคับเพื่อการสอบสวน ไดแกการจับ คุมขัง คน ตาง ๆ ไวในมาตรา 237 ถึง มาตรา 247 
แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไมไดบัญญัติรายละเอียดในเรื่องดังกลาวไวอีก 
โดยมีเหตุผลวา ไดนําไปบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของแลว และหากยังคงบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จะทําใหมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสิทธิและ

DPU



  44

เสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมจะกระทําไดยาก จึงไดปรับปรุงใหมโดยไมบัญญัติรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการในรัฐธรรมนูญ แตบัญญัติถึงความสําคัญของสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะไดรับใน
กระบวนการยตุิธรรมใหครบถวน รวมถึงการเพิ่มหลักการเกีย่วกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
(access to justice) เพือ่เปนหลักประกนัแหงสิทธิ และจะตองมีการตรากฎหมายเพือ่กาํหนดรายละเอยีด
ในแตละเรื่องตามขอบเขตที่กาํหนดไว ซ่ึงจะสามารถทําใหการปรับปรุงคุมครองประชาชนใหเหมาะสม
เมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป1 
  จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอกลาวถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
ในสวนที่เกี่ยวกับหลักการสอบสวน เนื่องจากมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการใชมาตรการบังคับของเจาพนกังาน เปนตนแบบใหมีการปรับปรุงแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหเปนปจจุบัน กลาวคือ มาตรการบังคับในการดําเนินคดีอาญามี
หลายประการ คือ การเรียก การจับ การคน การควบคุม การขังและเรียกตัว มาตรการบางชนดิ
รุนแรงมาก เพราะกระทบถึงเสรีภาพของบุคคล เชน การจับ กระทบตอเสรีภาพในการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงทีท่างของบุคคล เปนตน แตไมวาจะเปนมาตรการบังคับชนิดใด ตางกก็ระทบถึงสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลทั้งส้ิน เดิมการจับซึ่งเปนมาตรการบงัคับที่สําคัญที่สุด ไดกลายเปนเรื่องที่อยูใน
อํานาจของเจาพนักงานโดยปราศจากการตรวจสอบโดยองคกรอ่ืนไป กลาวคือ เจาพนักงานสามารถ
ออกหมายจับไดเอง แมตอมาจะไดมีการวางระเบยีบการอนุมัติการออกหมายจับ แตการตรวจสอบ
การใชอํานาจนี้ก็เปนการตรวจสอบระหวางเจาพนักงานดวยดันเอง กลาวคือระหวางเจาพนักงาน
ฝายปกครองกบัเจาพนกังานตํารวจ จึงมิใชการตรวจสอบที่จะทําใหเกดิความรับผิดชอบ (accountability) 
หรือการถวงดลุอํานาจ (check and balance) ที่แทจริง2 

  1. การใชมาตรการบังคับในการจับ คุมขัง 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 237 วรรคสอง ไดบัญญัติวาง
หลักการวา 
   “หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ 
   (1) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงที่มีอัตราโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ 

                                                 
1 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ.  (2550).  สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม ฉบับรับฟงความคิดเห็น.   หนา 18-19. 
2 คณิต  ณ นคร .  (2548).  รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม.  หนา 27.   
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   (2) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมเีหตุอันควร
เชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี  หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่นดวย” 
    หลักการในรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ ความจริงไมใชหลักการใหม บทบัญญัตินี้   
จึงเปนเพยีงตอกย้ําหลักการทีม่ีอยูในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปจจุบัน เพราะเหตุทีจ่ะออก
หมายจับกับเหตุที่จะเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐเปนเหตุเดียวกัน และหลักการของมาตรา 237 วรรคหนึ่ง
ที่วา 
    “ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมาย
ของศาล หรือผูนั้นไดกระทําผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่
กฎหมายบัญญตัิ โดยผูถูกจับจะตองไดรับทราบการแจงขอกลาวหา และรายละเอยีดแหงการจับโดย
มิชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซ่ึงถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูก
จับซ่ึงถูกควบคุมอยูตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจบัถูกนําตัวไปถึง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม 
เวนแตมีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจาํเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” ก็สอดคลองกับหลักการ 
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเฉพาะผูถูกจับตองไดรับการแจงขอกลาวหาและ
รายละเอียดแหงการจับโดยไมชักชา” 
    ที่วา “ความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่
กฎหมายบัญญัติ” แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่รับรองเหตุการณจับโดยไมตองมี
หมายศาล จะตองเปนกรณฉีุกเฉินเพื่อระงับเหตุเชนเดียวกับลักษณะความผิดซึ่งหนา ทั้งนี้เพราะมี
หลักฐานชัดเจนและมีความจําเปนตองระงับเหตุการณขณะนั้น หากเนิ่นชาไปคนรายก็อาจหนีไป 
หรือมิฉะนั้นความรายแรงของการกระทําความผิดอาจมากขึ้น หากไมจับผูนั้น สวนขอความทีว่า          
มีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนหลักการที่กําหนดไวเพื่อใหรัฐไดออก
กฎหมายยกเวนการจับโดยไมมีหมายจับ3  
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
(Human dignity) เปนครั้งแรก มนุษยในที่นี้รวมผูตองหาหรือจําเลยดวย การปฏิบตัิตอผูกระทําผิด
โดยละมอม  การใชกําลังตองเปนขอยกเวน  
 
 
 
                                                 

3 ณรงค  ใจหาญ.  (2546, มีนาคม).  “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ดุลยภาพระหวางสิทธิ
มนุษยชนกับประสิทธิภาพในการปองกันอาชญากรรม.”   นิติศาสตร, 31, 1.  หนา 19.   
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  2. การควบคุมตวัระหวางคด ี
   การควบคุมตวัระหวางคดี คอืการควบคุมโดยพนกังานสอบสวนและการขัง  โดยศาล
ในระหวางการดําเนินคดี การควบคุมตัวระหวางคดีกับการเรียก และการจับเปนเรื่องเดียวกนั 
กลาวคือ การที่ตองเรียกผูถูกกลาวหาก็เพราะกรณีมีความจําเปนตองไดตัวผูถูกกลาวหามาเพื่อการ
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เชน เพื่อสอบสวนปากคําผูตองหา และเมื่อสอบสวนปากคําผูตองหาที่
ไดเรียกมานั้น ตามปกติชอบที่จะตองปลอยตัวผูตองหานั้นไป และการที่จะตองจับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งก็เพราะกรณีอาจมีความจําเปนตองเอาตัวบุคคลนัน้มาไวในอํานาจรฐั เมื่อความจาํเปน ตองเอาตัว
บุคคลผูนั้นมาไวในอํานาจรฐัไมมีหรือหมดไปในภายหลัง ก็ตองปลอยตัวผูถูกจับนั้นไป การเรียก 
และการจับ จึงหาใชเหตุที่กอใหเกิดอํานาจควบคุมตัวระหวางคดีแกเจาพนักงานหรือศาลโดยอัตโนมัติไม 
แตการควบคุมตัวระหวางคดีของเจาพนักงานที่วา หากไมควบคุมหรือขังผูตองหาไวในระหวาง
ดําเนินคดีของเจาพนักงาน หรือหากไมขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลยไวระหวางการพิจารณาคดีของศาลแลว 
การดําเนนิคดขีองเจาพนกังานหรอืศาลจะไมอาจกระทําไดเทานั้น ซ่ึงตามปกตกิรณยีอมมีความจําเปน
โดยนยัดงักลาวเมื่อผูนัน้หลบหนหีรือจะไปยุงเหยงิกับพยานหลักฐาน เหตุแหงการขังนั้น ตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 237 เปนเหตุเดียวกับการจับ เปนกรณีที่จํากัดเวลาในการควบคุม
ระหวางสอบสวนของตํารวจ ใหตองนําตัวมาศาลเพื่อการตรวจสอบเหตจุําเปนในการที่จะคุมขังตอไป 
โดยการขอฝากขังตอศาลภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตวันที่ผูถูกจับมาถึงสถานีตํารวจ การกําหนดระยะเวลานี ้
หากพิจารณาหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคแรกและวรรคสาม  
ถือไดวาเปนหลักการอยางเดยีวกัน 
   การควบคุมตัวระหวางคดี คือ การจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลีย่นที่ทางของ           
ผูถูกกลาวหา เพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐในการดาํเนินคดีในชั้นเจาพนักงานและศาล หรือ    
เพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐในการบังคบัคดี หรือเพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐทั้งสองประการ 
การควบคุมตัวระหวางคดีจึงมีจุดมุงหมาย 3 ประการ  คือ 
   1.  เพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปโดยเรียบรอย 
   2.  เพื่อประกนัการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย และ 
   3.  เพื่อประกนัการบังคับโทษ 
   ในการสอบสวนดําเนินคดีอาญากับผูตองหาคนใดคนหนึ่งนั้น รัฐอาจมีความจําเปน 
ตองควบคุมตวัผูตองหาไวกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการสอบสวนปากคําผูตองหา เพราะหากไมมี
การสอบสวนผูตองหาแลว การฟองผูตองหาตอไป (หากจําเปนตองกระทํา) กย็อมไมอาจกระทําได 
และเมื่อไดมีการสอบสวนผูตองหาแลว ก็อาจมีความจําเปนตองควบคุมผูตองหานั้นไวตอไปอีก 
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เพราะหากไมควบคุมผูตองหาตอไปแลว ผูตองหาอาจไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานทําใหเสียหายแก
การสอบสวนคดีนั้นได 
   แมวาจุดมุงหมายของการควบคุมตัวระหวางคดี จะมี 3 ประการดังกลาวมาแลว     
แตจุดมุงหมายหลักก็คือ เพือ่ใหการสอบสวนเปนไปไดโดยเรยีบรอย และเพื่อการประกันการมตีัว
ผูตองหาหรือจาํเลย สวนจุดมุงหมายเพื่อการบังคับโทษนั้นเปนเพียงจดุมุงหมายรอง เพราะกรณีอาจ
ไมมีการบังคับโทษในคดนีั้นเลยกเ็ปนได แมศาลจะพิพากษาวาจาํเลยไดกระทําผิด ศาลรอการลงโทษ
หรือรอการกําหนดโทษไว ดังนี้ แสดงวาการควบคุมตัวระหวางคดีเปนขอยกเวน โดยหลักแลว    
เจาพนกังานหรือศาลตองปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลย  จะควบคุมตัวไวก็เฉพาะกรณีจาํเปนเทานัน้ 
   ในการควบคุมตัวผูถูกจับไมวาจะเปนการควบคุมตามกฎหมาย หรือควบคุมตัวช่ัวคราว 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาหามมิใหใชวิธีควบคุมเกนิกวาทีจ่ําเปน เพื่อปองกันมใิหเขาหลบหนี 
อันแสดงถึงความเปนเสรีนยิมของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และความเปนประธานในคดีของ
ผูถูกกลาวหา ฉะนั้น การใชวิธีจับและควบคุมที่เปนการใชอํานาจโดยมิชอบ เชน ใสกุญแจมือโดย
เจตนาใหเขาไดรับความอับอาย  
  3. เสรีภาพในเคหสถาน 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 238 
   “ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะกระทาํมิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ 
   ที่รโหฐาน เขาใจงาย ๆ คือเคหสถานซึ่งเจาของมีสิทธิ บทบัญญัติมาตรา 238 นี้      
ไดยกเลิกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 58 ที่ใหอํานาจพนกังานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญออกหมายคนไดเอง และยกเลิกมาตรา 92 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่วา “เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเอง ไมตองมีหมายคนก็ได” กลาวคือ
ปจจุบันการคนตองมีหมายคนหรือคําส่ังศาลเทานั้นจึงจะทําได  
  4. การตรวจสอบคนหาความจรงิ 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 241 
   “ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยยอมมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณา
ดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
   ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคําตนได” 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 236 
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   “การนั่งพจิารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ และผูพพิากษา 
และตุลาการซึ่งมิไดนั่งพจิารณาคดีใดจะทําคําพิพากษาหรอืคําวินิจฉยัคดนีั้นมิได” 
   บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการตรวจสอบคนหาความจริงในคดีอาญาวา
ตองกระทาํโดยละเอยีดถ่ีถวนอยางแทจริง แมตามกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาในปจจุบนั พนกังาน
สอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานที่ใชยันผูตองหาอยางเดียวไมได แตตองรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เปนผลดีแกผูตองหาดวย 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 241 วรรคสี่ 
   “ในคดีที่พนักงานอัยการมีคาํส่ังเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวน
ไดเสีย ยอมมสิีทธิขอทราบสรุปพยานหลกัฐานพรอมความเหน็ของพนักงานสอบสวนและพนกังาน
อัยการในการสั่งคดี”  
   เพื่อใหเจาพนกังานทัง้สองฝายไดปฏิบัตหินาที่ดวยความละเอียดถ่ีถวนนั่นเอง ทัง้เพือ่การ
ตรวจสอบการทํางานของเจาพนักงานทั้งสองฝายดวย  
  5. การไดรับการปลอยชั่วคราว 
   พนักงานสอบสวนตองยึดหลักของรัฐธรรมนูญในเรื่องการประกันตัว การใหประกันตัว
ตองถือเปนหลัก การไมใหประกันตวัตองเปนขอยกเวนที่พิเศษจริงๆ เพราะการไมใหประกันตวัเปน
การปฏิเสธพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และการที่จะปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญตองมีการ
กล่ันกรองและไตรตรองในระดับสูง แตการปฏิบัติตามหลักเกณฑทัว่ไปของรัฐธรรมนูญไมตองมี
การกลั่นกรอง ผูใดทําผูนั้นก็รับผิดชอบเอง4 การที่จะใหประกันตวัหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับสํานวนคดี 
ความมั่นใจในการกระทําผิด และผลกระทบของคดีเมื่อมีการใหประกนัตัว ซ่ึงพนกังานสอบสวน
ทราบขอเท็จจริงทั้งหมดดีทีสุ่ด 
  6. การสอบสวนที่รวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 241 วรรคแรก 
   “ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจาํเลยยอมมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ดวยความรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และเปนธรรม” 
   ตามรัฐธรรมนูญจะเหน็ไดวากฎหมายคุมครองผูตองหาเปนอยางมาก เพราะมีสิทธิ
ไดรับการสอบสวนดวยความรวดเรว็ ตอเนือ่ง และเปนธรรม และหากจะใหความรวดเรว็แลวจะตอง
เพิ่มพนักงานสอบสวนใหมากขึ้น5  
                                                 

4 มีชัย   ฤชุพันธุ.  (2544).  “พนักงานสอบสวนในอุดมคติ.”  รวมปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  หนา 62.   

5 ธีสุทธิ์   พันธฤทธิ์.  (2550).  การสอบสวน.  หนา 282-283.   

DPU



  49

   มีปญหาวา การฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมผีลอยางไร ขอนี้ มีคําพิพากษา
ฎีกาที่ 430/2546 วินิจฉัยวา แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 241 วรรคหนึ่ง จะบัญญัติ
ใหผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 กําหนดใหเร่ิมการสอบสวนโดยไมชักชา จะทําการในที่ใด เวลาใด 
แลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย อันเปนบทบัญญัติเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของผูตองหาใหไดรับผลกระทบจากการเปนผูตองหานอยที่สุด แตไมมีบทบัญญัติของกฎหมายวา 
ถาพนักงานสอบสวนมิไดทาํการสอบสวนโดยไมชักชาแลว การสอบสวนนั้นจะเปนการสอบสวน
ที่ไมชอบ ดงันั้น แมจะปรากฏวาพนกังานสอบสวนเพิ่งเริ่มสอบสวนเกีย่วกับความผิดของจําเลย   
ในขอหามีเฮโรอีนไวในครอบครอง ในระหวางที่จําเลยตองโทษอยูในเรือนจํากลางคลองเปรม
หลังจากไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาถึง 1 ป 3 เดอืนก็ตาม แตเมื่อการสอบสวนคดนีี้กระทาํ
โดยเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน การสอบสวนคดีนี้จึงชอบดวย
กฎหมายแลว 
   จากคําพพิากษาฎีกาดงักลาวขางตนทาํใหเกิดหลักอนัเปนบรรทัดฐานวา แมการสอบสวน
ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยเปนการสอบสวนที่ชักชา ไมรวดเร็ว เปนผลรายตอผูตองหานั้น ไมมีผล
ถึงกับทําใหการสอบสวนนั้นเสียไปจนทําใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองแตอยางใด เพราะไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดบทบังคบั (Sanction) ซ่ึงในเรื่องนี้ผูเขียนเหน็วา แมการสอบสวนที่
ไมรวดเรว็ดังกลาวจะไมทําใหการสอบสวนนั้นเสียไปกต็าม แตสงผลถึงสิทธิของผูถูกกลาวหาทีจ่ะ
ไดรับความเปนธรรมในการแกขอกลาวหาและตอสูคดี  และความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน 
  7. การใหความชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลย 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช 2540 มาตรา 242 วรรคแรก 
   “ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหา
ทนายความใหตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจจัดหาทนายความได 
รัฐตองใหความชวยเหลือโดยจัดหาทนายความใหโดยเรว็” 
   สิทธิของผูตองหาที่จะมีทนายความใหการชวยเหลือแกตางให ตามวรรคหนึ่งของ
มาตรานี้ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เปนบทบังคับเด็ดขาด ผูตองหาจะสละเสียมิได แมผูตองหาไม
ตองการทนายความพนกังานสอบสวนก็ตองจัดหาให อยางไรก็ตาม ถาพนักงานสอบสวนปฏิบัติ  
ฝาฝนมาตรานี้ ผลทําใหไมอาจรับฟงคําใหการของผูตองหาเปนพยานหลักฐานพิสูจนความผิดของ
เขาในชั้นศาลได แตก็ไมทาํใหการสอบสวนเสยีไปทั้งหมด ไมมีผลกระทบตออํานาจฟองของพนักงาน
อัยการ แตการสอบสวนที่ไมเปนไปตามเงือ่นไขของกฎหมายดังกลาวนี้ ทําใหการสอบสวนนั้นขาด
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ความเปนภาวะวิสัย  เนื่องจากกระทําโดยละเมิดตอสิทธิตาง ๆ ของผูถูกกลาวหาทีก่ฎหมายบัญญัติ
ใหความสําคญัไว 
 
 3.1.2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

  1. การเริ่มตนสอบสวน 
   ในคดีอาญา พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนไดตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 121 เวนแตคดคีวามผิดตอสวนตัว  จะทําการสอบสวนได
ตอเมื่อมีคํารองทุกขตามระเบียบ โดยหลักทั่วไปอํานาจในการสอบสวนจะเริ่มตนเมือ่มีผูมารองทุกข
หรือกลาวโทษ เพื่อใหทราบวามีการกระทําความผิดใด เกดิขึ้นที่ใด การรองทกุขหรือกลาวโทษ    
ทําใหพนักงานสอบสวนไดทราบขอเท็จจริงจากผูเสียหาย และใชเปนพยานหลักฐานในการกลาวหา
ผูตองหา ในกรณีความผิดตอสวนตัว การสอบสวนจะเริม่ขึ้นเมื่อมีผูเสียหายมารองทุกข โดยการรอง
ทุกขเปนไปตามเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กลาวคือ ตองเปนผูเสียหายที่
แทจริง หรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูเสยีหาย, การรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึง่มี
ตําแหนงหนาที่รองหรือเหนอืพนักงานสอบสวน และเปนผูซ่ึงมีหนาทีรั่กษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมายก็ได6 โดยการรองทกุขมีความประสงคจะใหพนกังานสอบสวนดําเนนิคดี หรือมุงหมายจะ
ใหนําตวัผูกระทําผิดมาลงโทษอยางแทจริง พนักงานสอบสวนจึงจะมอํีานาจสอบสวน ตามมาตรา 
121 วรรคสอง สวนกรณีทีม่ิใชความผิดตอสวนตัว พนกังานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเมื่อรูเร่ือง
ความสงสัยวามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น แตการรูเรื่องนั้น อาจรูไดโดยการรองทุกขหรือ
กลาวโทษ และรูเอง เมื่อมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวน 
แตหากเปนกรณีที่พนักงานสอบสวนรูเอง การทีพ่นกังานสอบสวนจะดาํเนนิการสอบสวนหรือไมนัน้ 
ยังไมมีบทบัญญัติชัดเจนในกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา แตพนกังานสอบสวนจะตองพิจารณา
ฐานความผิดอาญาประกอบ กลาวคือ ความผิดอาญาบางฐานที่เกีย่วของกับประโยชนสวนไดเสยี
ของสาธารณชน หรือความสงบสุขของประชาชนโดยสวนรวม พนักงานสอบสวนตองดําเนินการ
สอบสวน แตหากเกี่ยวกับความผิดอาญาที่ประโยชนสวนไดเสียของสาธารณชนหรือความสงบสุข
ของประชาชนสวนรวมไมถูกกระทบกระเทอืนมาก พนักงานสอบสวนก็จะยังไมดําเนนิการสอบสวน 
จนกวาจะไดมกีารรองทุกขหรือกลาวโทษเสียกอน 
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  2. อํานาจพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
   พนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเพื่อใหการ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงบรรลุตามความประสงคแหงการสอบสวน ทั้งเพื่อเอาตัวผูกระทําผิด
มาฟองลงโทษ กฎหมายก็ไดใหอํานาจตาง ๆ แกพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
อันไดแก  การใชมาตรการบงัคับตาง ๆ  อันไดแก 
   ก.  การจับกุม 
    เมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น กฎหมายไดใหอํานาจแก
พนักงานสอบสวนในการจบักุมผูตองหาหรือผูตองสงสัย โดยมพีฤติการณอันควรสงสัย และการจับ
จะตองถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งการจับกุมโดยมีหมายจับ หรือการจับโดยไมมหีมายจับ 
ก็ตาม การจับโดยมีหมายจับ การออกหมายจับตองมีการกลั่นกรองเหตทุี่จะออกหมายจับ โดยหลัก
แลวจะจับโดยไมมีหมายจับไมได เวนแตจะเขาขอยกเวน เชน จับผูกระทําผิดซ่ึงหนา, จับบุคคลที่มี
พฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุราย, จับบุคคลที่มีเหตุจะออกหมายจับแตมีความจําเปน
เรงดวนทีไ่มอาจขอใหศาลออกหมายจับบคุคลนั้นได และการจับผูตองหาหรือจําเลยที่จะหลบหนี
ระหวางการปลอยช่ัวคราว7 การใชมาตรการในการจับผูตองหานั้น เปนการใชอํานาจซึ่งตองมีการ
กล่ันกรองเหตใุนการจับกุม และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเปนหลักประกนัตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
ที่จะมิใหถูกลดิรอนหรือสูญเสียไปโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร มิฉะนั้นการกระทําที่กระทบถงึ
สิทธิเสรีภาพในเนื้อตวัรางกายของผูตองหาโดยมิชอบ จกัสงผลตอความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน 
ในแงของการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนวา  เปนการกระทําที่ขาดความเปนธรรม 
  หลักการทั่วไปในเรื่องการจับกุม แมระบุอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา รัฐธรรมนูญ แตตามขอเท็จจริงในทางปฏิบัติซ่ึงเกิดขึ้นเปนปญหาชัดเจน เชน 
ในคดีเชอรีแอน พบวาเปนพฤติกรรมการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจที่มิไดเปนไปตามกฎ ระเบยีบ 
กลาวคือ หลักการอันเปนพืน้ฐานในเรื่องของการจับกุมผูตองหานั้น ประเด็นสําคัญคือ เจาหนาที่
ตํารวจจะทําการจับกุมผูตองหาได จะตองมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่เพียงพอที่มีมูลใหเช่ือวา
ผูตองหานั้นไดกระทําผิดจริง เชน มีพยานที่รูเห็นวาผูตองหาไดกระทาํความผิด ไมวาจะเปนพยาน
แวดลอม ประจักษพยาน รวมตลอดพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่เพียงพอที่จะนํามารวมทําเปน
สํานวนเพื่อสงพนักงานอยัการ ส่ังฟองผูตองหา 
  ขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจสมุทรปราการ ไดนํากําลังเขา
จับกุมบุคคลทั้ง 5 ราย อันประกอบไปดวย นายวินยั ชัยพานิช นายเฉลิม กนกชวาลชัย นายพิทกัษ 
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คาขาย นายกระแสร พลอยกลุม และนายธวัช กจิประยูร ในขอหารวมกันฆานางสาวเชอรี่ แอน   
โดยเขาจับกุมตามคําใหการของคนขับรถสามลอรับจาง 
  ถากลุมบุคคลดังกลาวเปนผูตองหาจริง ถือไดวาการรวบรวมพยานหลักฐานของ
เจาหนาที่ตํารวจยังไมเพียงพอที่จะทําสํานวนสงฟองผูตองหาได เนื่องจากพยานหลักฐานที่มีนั้น     
มีเพียงแคพยานปากเดียว คือคนขับรถสามลอรับจาง ซ่ึงไมเพียงพอที่จะทําใหศาลเชื่อวาบุคคล
เหลานั้นกระทาํผิดจริง ประกอบกับพยานดังกลาวมิไดเห็นถึงขั้นตอนของการฆาแตอยางใด หรือ
แมแตเห็นพฤติกรรมอื่นที่พอจะเปนมูลที่ควรเชื่อไดวาบุคคลทั้ง 5 ไดรวมกันฆาจริง คนขับรถสามลอ
รับจางใหการวา ตนเหน็เพียงแคบุคคลกลุมดังกลาวประคองนางสาวเชอรี่แอนออกมาจากตกึหลังหนึ่ง 
โดยที่นางสาวเชอรี่แอนไมมีสติอยูในขณะนั้น ซ่ึงคําใหการดังกลาวของคนขับรถสามลอรับจาง   
ไมมีน้ําหนักพอที่จะเปนประจักษพยานทีน่าเชื่อถือแตอยางใด 
  ขอเท็จจริงที่ปรากฏตอมาภายหลังในคดีเชอร่ีแอนนี้ที่กลาวกันวาเปนการจับแพะ
และยัดขอหานั้นก็เนื่องจาก คนขับรถสามลอรับจางซึ่งเปนพยานปากสําคัญเพียงปากเดียวที่มีอยู 
และเจาหนาทีไ่ดใชเปนพยานสําคัญและเขาจับกุมผูตองหาทั้ง 5 รายดงักลาวนั้น ตอมาภายหลังเปน
พยานเทจ็ที่มีผูจางวานโดยใหสินจางในการเปนพยานเทจ็ และบุคคลจางวานดังกลาวก็ปรากฏวามี
เจาหนาทีต่ํารวจบางนายในชุดสอบสวนเปนผูรวมดวย แสดงใหเห็นถึงวา บุคคลดังกลาวทั้ง 5 ทีถู่ก
จับกุมไมไดเปนผูกระทําผิดจริง แตถูกเจาหนาที่ตํารวจยัดขอหาวาฆาคนตาย โดยมีการปนแตง
พยาน8  การกระทําทีก่ระทบถึงสิทธิเสรีภาพในเนื้อตวัรางกายของผูตองหาโดยมิชอบดงักลาว จึงสงผล
ตอความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน ในแงของการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนวา 
เปนการกระทาํที่ขาดความเปนธรรม 
  ข.   การควบคุม 
   การควบคุมเปนการใชมาตรการบังคับของรัฐตอผูถูกกลาวหา ในการจาํกัดสิทธิ
เสรีภาพเปลี่ยนที่ทางของบุคคลที่ตองหาวากระทําความผิด และตามกฎหมายการควบคุมตัวเริ่ม  
เมื่อผูถูกจับมาถึงที่ทําการเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ วิธีการควบคุมตัวผูถูกจับตามกฎหมาย
หามใชวิธีควบคุมเกินกวาที่จาํเปนเพื่อมิใหหลบหนี อันเปนการแสดงถึงการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ 
ช่ือเสียงของผูถูกกลาวหา ดงันั้น วิธีปฏิบตัิของเจาพนกังานตํารวจทีจ่บัและควบคุมผูตองหาใหไดรับ
ความอับอาย เชน เอาโซลามมือผูถูกจับหลายคนโยงติดกันโดยไมมีเหตุหลบหน ี การใสกุญแจมือ   
ผูถูกกลาวหาเพื่อใหไดรับความอับอาย นอกจากนี้ เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะควบคุมผูถูกจับ กฎหมาย
ไดกําหนดระยะเวลาในการควบคุมเพื่อคุมครองเสรีภาพของผูถูกกลาวหา โดยกาํหนดวาหามมิให
                                                 
 8 สาธิดา   ไทยประดิษฐ.  (2545).  จริยธรรมของตํารวจในการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษากรณีเชอรี่  
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ควบคุมผูถูกกลาวหาไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี และจะควบคุมผูถูกกลาวหาไวเกิน
กําหนดเวลาดงับัญญัติไวในกฎหมายไมได9  
  ค. การปลอยชั่วคราว  
   ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไป การปลอยช่ัวคราว จะมีประกนั
หรือไมตองมปีระกันก็ได สวนในคดีอยางอื่น จะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน 
หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได จึงเห็นไดวา เจตนารมณของกฎหมายไมมีการเรียกรอง
หลักประกนั แตในทางปฏิบตัิของพนักงานสอบสวนและศาลไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 
โดยมักจะเรียกรองใหมีหลักประกันเสมอ เพื่อตองการใหเปนหลักประกันวาผูตองหาหรือจําเลย
เหลานั้นจะไมหลบหนี แตจากขอเท็จจริงที่ปรากฏในบางคดี แมจะมกีารเรียกประกนัสูงก็ยังมีการ
หลบหนี ทําใหเกิดความไมเสมอภาคในแงที่บุคคลที่มีฐานะร่ํารวย ยอมไดโอกาสที่ไดรับการปลอย
ช่ัวคราวดกีวาบุคคลที่มีฐานะยากจน และตามกฎหมายใหอํานาจพนักงานสอบสวนอยางกวางขวาง
ในการใชดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหการปลอยชั่วคราว จึงอาจเอาตัวบุคคลไวโดยไม
จําเปนหรือเกนิความจําเปน  อันเปนการกระทบตอเสรีภาพของบุคคลที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย10 
   การรองขอปลอยช่ัวคราวเปนเรื่องของผูตองหาหรือจําเลย หรือผูมีประโยชน
เกี่ยวของยื่นคาํรองขอตอพนักงานสอบสวน พนกังานอัยการ หรือศาล ใหปลอยช่ัวคราว เมื่อไดรับ 
คํารองแลวตองรีบสั่งปลอยชั่วคราว ตามหลักเกณฑของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 107 ถึง 113 โดยหลักแลวจะสั่งปลอยช่ัวคราว ซ่ึงสอดคลองกับหลักที่วา การควบคุมระหวาง
สอบสวนเปนเรื่องของขอยกเวน พนักงานสอบสวนหรือศาลตองปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลย      
จะควบคุมตัวไวเฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น การรองขอใหปลอยตัวช่ัวคราวจึงเปนวิธีการผอนคลาย
การจํากัดสิทธเิสรีภาพในการเคลื่อนไหวของผูถูกกลาวหาในระหวางการสอบสวนหรือระหวางการ
พิจารณาคดี  เปนการประกนัสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาตามความประสงคของรัฐธรรมนูญ 
 ง.   การคน 
  การคนเปนมาตรการบังคับทางอาญาทางหนึ่ง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ในกรณีที ่
การคนเปนการกระทําเพื่อพบและยดึสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี, เพื่อพบและ
ยึดสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือจะใช
ในการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (2) ใหพนักงาน
สอบสวนมีอํานาจในการคนดังกลาว เพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน การคนเปนการ
กระทําที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทั้งการคนสถานที่และการคนตัวบุคคล ดังนั้น      
                                                 
 9 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 

 10 เมธา  วาดีเจริญ.  (2539).  บทบาทของเจาพนักงานตํารวจในการสอบสวนคดีอาญา.  หนา 11-12. 
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ในการที่เจาพนักงานจะใชมาตรการบังคับโดยการคนเพือ่ใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน จึงตองปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการคนอยางเครงครัด กลาวคือ แมวา
พยานหลักฐานที่ไดมาจากการคนที่มิชอบ แตศาลกย็ังรับฟงโดยเหตุผลวาพยานหลกัฐานนัน้ไดเกิดขึน้
เองแลว ความไมชอบของพยานหลักฐานอยูที่วิธีการไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้น ศาลยอมรับฟงเปน
พยานหลักฐานในคดีอาญาไดก็ตาม แตสงผลตอความรูสึกและศรัทธาของประชาชนที่มตีอกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน  
  -  การคนสถานที่ 
   การคนสถานทีเ่พื่อหาสิ่งของ อันเปนการกระทําเพื่อแสวงหาพยานหลกัฐานนัน้ 
หากเปนที่สาธารณสถาน เจาพนักงานมีอํานาจที่จะเขาไปคนหาพยานหลักฐานไดโดยไมมีขอจํากดั 
แตการที่จะเขาไปแสวงหาพยานหลักฐานในที่รโหฐาน เจาพนักงานไมอาจที่จะเขาไปคนหาพยาน 
หลักฐานไดเหมือนกับการหาพยานหลักฐานในที่สาธารณสถาน กลาวคือ เมื่อจาพนักงานจะเขาไป
แสวงหาพยานหลักฐานในทีร่โหฐาน จําตองมีหมายคนหรือคําส่ังของศาล หรือเขาขอยกเวนในกรณี
ที่คนไดโดยไมตองมีหมายคน ตามมาตรา 92 ซ่ึงตองมีเหตุแหงการคนที่สามารถนํามาขออนุญาตให
ศาลออกหมายคนให 
  - การคนตัวบคุคล 
   การคนตัวบุคคลตามมาตรา 93 บัญญัติหามมิใหคนตวับุคคลในที่สาธารณสถาน 
เวนแตเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้น มีส่ิงของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทํา
ความผิด หรือซ่ึงมีไวเปนความผิด และตองทําการคนโดยเจาพนักงานของรัฐเทานั้น สวนกรณีการ
คนตัวบุคคลในที่รโหฐานนัน้ ไมมีกฎหมายใหอํานาจทําได และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 238 ไดบญัญัติวา “ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะกระทํามไิด เวนแตจะมี
หมายหรือคําสั่งของศาล หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบญัญัติ” จึงไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนวาการคนตัวบุคคลในที่รโหฐานนั้น มีกฎหมายใหอํานาจ
ทําไดหรือไม  
   การคนตัวบุคคลอีกวิธีหนึ่งคือ การคนอันสืบเนื่องมาจากการจับ หมายถึงการ
คนในขณะที่ทาํการจับกุมอันชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ การคนบุคคลผูถูกจับ หรือบริเวณสถานที่      
ที่ผูนั้นถูกจับกมุ ตองกระทําอยางตอเนื่องกับการจับกุมในทันทีทันใด11 ซ่ึงตามมาตรา 83 บัญญัติไว
วา “เจาพนกังานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับ มีอํานาจคนตวัผูตองหาและยดึสิ่งของตาง ๆ ที่อาจเปน
พยานหลักฐานได 
                                                 
 11 ศิรินทร   อินทรวิชะ.  (2548).  การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผูถูกกลาวหา : ศึกษาการตรวจตัว
และการคนตัวในการดําเนินคดีอาญา. หนา 48. 
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   การคนตัวบุคคล   มีทั้งการคนภายนอกรางกายและการคนภายในรางกาย 
   การคนภายนอกรางกาย ไดแก การคนหาสิ่งของจากเสื้อผา มักจะมีวัตถุประสงค
เพื่อยึดอาวุธในกรณีที่อาจมอีาวุธติดอยูกับรางกาย หรือการคนหาหลักฐานเพื่อไมใหทําลายพยาน 
หลักฐานที่อยูกับรางกายของบุคคลผูถูกคน 
   การคนภายในรางกาย หมายถึง การดําเนนิการโดยการรบกวนรางกายเพื่อนํา
ส่ิงอ่ืนที่อยูภายในรางกายรวบรวมเปนพยานหลักฐาน ซ่ึงจะเปนวิธีที่จะพิสูจนความผิดหรือความ
บริสุทธิ์ของผูตองหา การดําเนินการคนภายในรางกายนี้จะตองใชความรูทางวิทยาศาสตรเขาชวย 
ในการคนหาความจริงเพื่อพสูิจนความผิดนั้น ซ่ึงไดแก การตรวจคนชองทวารหนกัหรือชองคลอด 
เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานวา ผูตองหาไดกระทําผิด การคนวิธีนี้โดยมากจะเปนการคนหา
ยาเสพติด หรือการผาตัดเพือ่ใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานวาผูตองหาไดกระทําผิด 
 จ. การตรวจตัวบคุคล สิ่งของและที่ทาง 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) บัญญัติใหอํานาจ
พนักงานสอบสวนตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยนิยอม หรือตรวจตัวผูตองหาหรือส่ิงของ หรือที่ทาง
อันสามารถใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาด หรือพิมพ
ลายนิ้วมือ  หรือลายเทา  กับบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดแีจมกระจางขึ้น 
  - อํานาจตรวจตวัผูเสียหาย 
    การตรวจตวัผูเสียหายอาจทํา เพื่อทราบบาดแผลหรือรองรอยที่ถูกประทุษราย 
ขมขืนกระทําชําเรา หรือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของผูเสียหายเอง พนกังานสอบสวนมีอํานาจตรวจ
ตัวผูเสียหายไดเมื่อไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย ทั้งนี้ ผูเสียหายอาจมีความอาย เชน หญิงที่ถูกขมขืน
กระทําชําเรา เมื่อผูเสียหายไมยินยอมใหตรวจ พนกังานสอบสวนก็ไมมอํีานาจตรวจได เพราะจะเปน 
การละเมิดตอสิทธิในรางกายของผูเสียหาย แตหากมีความจําเปนตองตรวจเพราะตองการพยานหลักฐาน
อันเปนประเด็นสําคัญแกคดี การอธิบายใหผูเสียหายเขาใจถึงความจําเปนดังกลาวเพื่อใหยินยอม  
ใหตรวจ ก็เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวน และในกรณีที่ผูเสียหายเปนหญิงก็ใหหญิงดวยกนัเปน
ผูตรวจ ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) ไดมีบทบญัญัติเพิ่มเติมถึง
กรณีที่มีเหตุอันสมควร ผูเสียหายหรือผูตองหา จะขอนําบุคคลใดมาอยูรวมในการตรวจนัน้ดวยก็ได 
  - อํานาจตรวจตวัผูตองหา 
   พนักงานสอบสวนมีอํานาจตรวจตัวผูตองหา โดยไมตองไดรับความยนิยอมกอน 
แตอยางไรก็ตาม พนกังานสอบสวนก็จะใชวิธีการที่ละมนุละมอมเทาทีจ่ะทําได ถาผูตองหาเปนหญิง 
ก็จะใหหญิงตรวจ ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) ไดมีบทบัญญัติ
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เพิ่มเติมถึงกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผูเสียหายหรือผูตองหา จะขอนําบคุคลใดมาอยูรวมในการตรวจ
นั้นดวยก็ได 
  - อํานาจตรวจสิง่ของ 
   กฎหมายใหอํานาจพนักงานสอบสวนทีจ่ะตรวจสิ่งของไดทุกชนดิ ไมวาสิ่งของ
นั้น ๆ จะเปนของผูใด แตส่ิงของนั้นตองเปนของอันสามารถใชเปนพยานหลักฐานได สวนสิ่งใดไม
อาจใชเปนพยานหลักฐานได พนกังานสอบสวนก็ไมมีอํานาจทําการตรวจได ทั้งนี้ขึน้อยูกับประเดน็
แหงคด ีส่ิงของที่พนักงานสอบสวนมีอํานาจตรวจอาจเปนสิ่งของที่ปรากฏอยูตอหนาพนกังานสอบสวน 
เชน อาวุธหรือทรัพยสินที่ตกอยูในที่เกิดเหตุ หรืออาจเปนสิ่งของที่ไดจากการคนตัวผูถูกจับตาม
มาตรา 85 หรือจากบุคคลใดตามมาตรา 93 หรือจากที่รโหฐานตามมาตรา 92 (4), 95 หรือที่เรียกมา
ตามมาตรา 132 (3) หรือที่เปนเอกสารทางไปรษณยีโทรเลขตามมาตรา 105 
  - อํานาจตรวจที่ทางหรือสถานที่เกิดเหตุ 
   การตรวจที่ทาง หรือสถานที่เกิดเหตุนั้น ถาสามารถใชเปนพยานหลักฐาน
ในทางคดีไดแลว พนักงานสอบสวนยอมมีอํานาจตรวจได เชนเดยีวกบัการตรวจสิ่งของ ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาวาคดีใดควรตรวจที่ทางหรือสถานที่เกิดเหตุ หลักการ
คือ ถาคดีใดหากไดทําการตรวจที่ทางหรือสถานที่เกิดเหตุดวยแลว จะทําใหคดีกระจางชัดขึ้นก็ตองตรวจ 
เชน ในคดีลักทรัพยในเคหะสถาน หรือคดีทํารายรางกาย พนกังานสอบสวนควรตรวจที่ทางหรือ
สถานที่เกิดเหตุ เปนตน  
   การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อทราบการกระทําความผิดและรวบรวมพยาน 
หลักฐาน  เพื่อพบหลักฐาน  ดังนี้12 
   (1) รองรอยปรากฏอยู ณ สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เกิดเหต ุ
   (2) ความเสียหายเกิดขึ้นปรากฏอยู ณ ที่เกิดเหตุ แกวัตถุที่ถูกกระทําปรากฏอยู 
ณ สถานที่ที่ถูกกระทํา  หรือกอนใหเกดิเหตุแกบุคคล  สัตว  ส่ิงของที่ถูกกระทํา 
   (3)  พฤติการณการกระทําผิดที่ปรากฏอยูในที่เกิดเหตหุรือบริเวณที่เกิดเหต ุ
   (4) วัตถุส่ิงของของผูกระทําผิด หรือของที่ผูรวมกระทําผิดตกอยูในที่เกดิเหตุ 
หรือบริเวณทีเ่กิดเหตุ หรือใกลเคียง 
   (5) วัตถุส่ิงของที่มีไวเปนความผิดตกอยูในที่เกิดเหตุหรือที่ใกลเคียง 
   (6) พยานบุคคลเหน็เหตกุารณ หรือไดยนิเสียงของเหตุการณการกระทําผิดที่
เกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทาํผิด กอนมีการกระทําผิด หรือภายหลังที่มีการกระทําผิด ในสถานที่
ใกลกับสถานที่ที่การกระทําผิดเกิดขึ้น  
                                                 
 12 เมธา  วาดีเจริญ.  (2539).  บทบาทของเจาพนักงานตํารวจในการสอบสวนคดีอาญา.  หนา 148. 
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   (7) ทําตามคําบอกเลาของผูกระทําผิด ภายหลังการกระทําผิด หรือกระทําผิด
มาแลวทําแผนที่ประกอบคํารับสารภาพ 
   (8) พบเจาพนักงานผูรับทราบการกระทําผิด หรือทําการจับกุมผูกระทําผิด 
รวมทําการจับกุม 
   พนักงานสอบสวนผูออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ จะตองพิจารณาตามความ
จําเปนวา คดใีดบางควรจะทาํแผนที่เกดิเหตุ เพื่อเปนการแสดงถึงรายละเอยีดของสถานที่ประกอบการ
สอบสวน และเปนประโยชนแกคดนีั้น แตตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 บทที่ 9 
เร่ืองการทําแผนที่และถายรูปสถานที่เกิดเหตุ ขอ 265 ไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนตองทําแผนที่
เกิดเหตุแนบไวในสํานวนการสอบสวน 3 คดีเทานั้น  คือ 
   1.  คดีอุกฉกรรจ 
   2.  คดียวดยานพาหนะโดยบคุคลหรือทรัพยในถนนหลวง  
   3.  คดีบุกรุกทีด่ิน 
   พนักงานสอบสวนตองทําแผนที่ เมื่อทําแผนที่เสร็จแลวตองใหผูกลาวหา ผูตองหา 
หรือพยานลงลายมือช่ือรับรองไวในแผนที่นั้นดวย แผนที่ตองแสดงทิศทางการเขาออกของบุคคล 
ความเคลื่อนไหวของผูกระทําผิด ตลอดจนเหตกุารณตาง ๆ และเสนทางหลบหนี ความเคลื่อนไหว
กอนและหลังกระทําผิด และอื่น ๆ เทาที่จาํเปน เพื่อประโยชนในการทีจ่ะใหขอเท็จจริงแจมกระจาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรจัดใหมีการถายภาพสถานที่เกิดเหตุและรองรอยตาง ๆ ประกอบเขาไวใน
สํานวนการสอบสวน  เพื่อประโยชนในคดีอีกชั้นหนึ่ง 
 ฉ. การออกหมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองสิ่งของ 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (3) บัญญัติใหพนักงาน 
สอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตบุคคล
ที่ถูกหมายเรยีกไมจําตองมาเอง เมื่อจัดสงส่ิงของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนวาปฏิบัติตามหมาย 
  ตามหลักทั่วไป บุคคลผูถูกหมายเรียกจะตองมาพบผูที่ออกหมายเรียกตามวัน
เวลาและสถานที่ระบุไวในหมายเรยีก แตในกรณีที่เปนหมายเรียกใหสงส่ิงของ เมื่อผูถูกหมายเรียก
สามารถจัดสงส่ิงของตามที่พนักงานสอบสวนตองการแลว ผูถูกหมายเรียกก็ไมจําตองมาพบผูที่ออก
หมายเรยีกกไ็ด 
 ช. การยึดไวซ่ึงสิง่ของที่คนพบหรือสงมา 
  ส่ิงของใดที่สามารถใชเปนพยานหลักฐานทางคดีได เมือ่พนักงานสอบสวนพบ 
หรือผูที่ครอบครองไดนํามาสงตามหมายเรียก ส่ิงของดงักลาว พนกังานสอบสวนมอํีานาจยดึไวได 
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่วาดวยการยึดสิ่งของ 
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  การยึด หมายถงึ การนํามาอยูในความครอบครองและการดแูลรักษาของเจาพนักงาน 
ซ่ึงตางกับการอายัดที่วา อํานาจการครอบครองและดูแลรักษาเปนของเจาของหรือผูครอบครองสิ่งนั้น 
โดยอาศัยอํานาจของเจาพนกังาน และแมวามาตรา 132 (4) จะใชคําวา “ยึด” แตกม็ีความหมายถึง 
“อายัด” ดวย13   
 ซ. การเรียกบุคคลมาใหถอยคํา 
  บุคคลที่พนักงานสอบสวนมอํีานาจออกหมายเรียกมาถามปากคํา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา 133  ไดแก 
  -  ผูเสียหาย ซ่ึงรวมทั้งผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย ตามมาตรา 4, 5 และ 6 ดวย 
  - บุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวา ถอยคําของเขาอาจใชเปนประโยชนแกคดี    
ซ่ึงไดแก พยาน 
  การออกหมายเรียกบุคคลดังกลาว ไมจําเปนตองใหมา ณ ที่ทําการของพนักงาน
สอบสวน แตจะใหมา ณ สถานที่ใด เวลาใดก็ได  และถาเปนกรณีพนักงานสอบสวนไปทําการ
สอบสวนดวยตนเอง เชน ไปยังสถานที่เกดิเหตุ หากพนักงานสอบสวนเห็นวาถอยคําของบุคคลใด
เปนประโยชน  พนักงานสอบสวนยอมมีอํานาจเรียกบุคคลนั้นใหถอยคําไดโดยไมตองออกหมายเรียก14  
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคสาม มีบัญญัติเปนขอหาม
พนักงานสอบสวนวา “หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจ หรือใชกลอุบายอื่น
เพื่อปองกันมใิหบุคคลใดใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจ” ดังนั้น พนกังานสอบสวนควร
ตองบันทึกการใหถอยคําในสิ่งที่พยานเต็มใจใหถอยคําดวยความเปนจริง ไมแตงเติมถอยคําซึ่งพยาน
ไมไดรูเหน็ หรือตองใหพยานรูถึงการบันทึกและขอความ อีกทั้งใหพยานทราบวาพยานจะตองเบกิ
ความในชัน้ศาลในถอยคําที่ปรากฏตามบันทึกคําใหการชั้นสอบสวน ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏวา 
พนักงานสอบสวนพิมพถอยคําใหการของพยาน โดยที่พยานไมทราบและใหพยานลงชื่อโดยที่
พยานไมทราบขอความ และการที่จะตองเบิกความตามที่พนักงานสอบสวนพิมพ เมื่อพนักงาน
อัยการนําพยานบุคคลเหลานี้เขาสืบตอศาล พยานเบกิความแตกตางจากที่มีการบนัทึกคําใหการชั้น
สอบสวน ถาเปนพยานสําคัญ อันจะเปนขอสําคัญทางคดี พยานดังกลาวอาจถูกดําเนนิคดีในฐานเบกิ
ความเท็จหรือแจงความเท็จได  เนื่องจากถือวาพยานกลับคําใหการ 
 
 

                                                 
 13 สัญญา  บัวเจริญ.  หลักกฎหมายวาดวยการสอบสวนและการทําสํานวนการสอบสวน.  หนา 75. 
 14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 52 วรรคสอง 
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  3. การสอบสวนผูตองหา 
   ตามมาตรา 134 ใหอํานาจพนักงานสอบสวนในการสอบสวนบุคคลซึ่งเปนผูตองหา 
แตการสอบสวนจะตองปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตราดังกลาว 
   การสอบสวนผูตองหา มีความจําเปนในการดําเนินคดีโดยเจาพนักงานของรัฐ    
2 ประการ คือ15 
   1) ความจําเปนทางวิธีการพิจารณา แมพนักงานสอบสวนจะไดสอบสวน
ผูเสียหาย พยาน และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายอืน่ที่ตองการจนครบถวนแลวก็ตาม ถามิได   
มีการสอบสวนผูตองหา อันไดแก การแจงขอกลาวหา รวมทั้งถามคําใหการ ไมถือวาคดีนั้น          
ไดมีการสอบสวนในความผิดตามขอหานั้น พนกังานอัยการจึงไมมอํีานาจฟองผูตองหาในความผิด 
ตามมาตรา 120 
   2) ความจําเปนทางพยานหลักฐาน ถาผูตองหาเต็มใจใหการ คําใหการยอมเปน
ประโยชนแกการสอบสวน เชน คําใหการรับสารภาพ ยอมเปนหลักฐานในการพิสูจนความผิดของ
ผูตองหาไดอยางหนึ่ง หรือถาเปนคําใหการที่เรียกวา ภาคเสธ คือ การยอมรับบางสวนแตปฏิเสธ
บางสวน  กย็ังเปนชองทางทีพ่นักงานสอบสวนจะตองคนหาความจริงของคดีไดอีก  
   การสอบสวนผูตองหาเปนหวัใจของการสอบสวน เนื่องจากพนกังานสอบสวน
ตองมีการแจงขอหาแกผูตองหา การไมแจงขอหา ทาํใหการสอบสวนไมชอบ ถือวาไมมีการ
สอบสวน ทําใหพนกังานอยัการไมมีอํานาจฟอง16 หลักอีกประการหนึ่ง คือ การเตือนใหผูตองหา
ทราบวา คําใหการของเขาที่ใหการตอพนกังานสอบสวนอาจใชเปนพยานยันเขาในชัน้พิจารณาได 
   จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดเีชอรี่แอน นายธวัช  กิจประยูร หนึ่งในผูตองหาที่
ตกเปนแพะไดใหสัมภาษณกบัสื่อมวลชนพรอมกับแจกเอกสาร ซ่ึงนายธวัชจะนํายื่นตอผูบังคับการ
กองปราบปราม โดยเนื้อความสวนหนึ่งในเอกสารนั้นไดระบุวาตนถูกตํารวจจับกุมแลวตั้งขอหา
รวมกันฆา โดยที่ตนกับพวกมิไดกระทําความผิดแตอยางใด นอกจากนี้นายธวัชยังไดกลาวอีกวา
ระหวางที่อยูในหองสอบสวนสมุทรปราการนั้น ไดถูกเจาหนาที่ตํารวจทาํรายรางกายเพือ่ใหรับสารภาพ 
โดยการทุบหลัง ทุบหนาอก ตบหนา เหยยีบเทา และยังกลาวถึงกรณีของนายวนิัยที่เปนผูตองหา
รวมกันฆาอีกหนึ่งคนที่ถูกจับกุมควบคุมตวัไวในโรงพกั ไดถูกเจาหนาที่ตํารวจบังคับใหกนิแฮมเบอรเกอร
ซ่ึงในนั้นมยีาพิษผสมอยู ในขณะที่กนินายวนิัยไมทราบวามียาพษิอยู เมื่อกินเขาไปจึงเกิดอาการ
เหงื่อออกเปนจํานวนมาก แนนหนาอก หายใจไมออก แตโชคยังดีที่เพื่อนผูตองขังไดชวยกนัรักษา
และนําตวัสงโรงพยาบาล 
                                                 
 15 คนึง  ฦๅไชย.  (2543).   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 322. 

16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 120   
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   ถาพฤติกรรมของตํารวจจากคดีเชอรี่แอนทีม่ีการใชวิธีตาง ๆ ไมวาจะขมขู เตะ
ทุบ หรือตบหนา เพื่อใหผูตองหาสารภาพวาเปนผูกระทําความผิดดังกลาวขางตนเปนจริงแลว 
อาจกลาวไดวาพฤติกรรมดังกลาวนั้นเปนพฤติกรรมที่ผิดในเชิงจริยธรรม เนื่องจากวาพิจารณาตาม
ขอเท็จจริงที่เกดิขึ้นตามคําใหสัมภาษณของนายธวัชนั้น ไมวาจะเปนการทํารายรางกาย การทุบหลัง 
ทุบหนาอกหรือตบหนา เพือ่ใหรับสารภาพนั้นอยูในสวนของการสอบสวนหรือสอบปากคํานั่นเอง 
ซ่ึงหลักในการสอบปากคําผูตองหา กฎหมายไดวางหลักเกณฑไววา การสอบปากคําจะตองกระทาํ
โดยปราศจากการขมขู  ขูเข็ญ หรือใชกําลังประทุษรายผูตองหาใหรับสารภาพ17 
   โครงสรางของระบบการสอบสวนคดีอาญาของไทยที่เปนระบบที่เปดโอกาสให
เจาหนาที่ตํารวจทําการจับกุมและควบคุมไดงายเกินไป ทําใหมักมีปญหาในทางปฏิบัตินั่นคือ
เจาหนาทีต่ํารวจมักทําการจบักุมกอนแลวนํามาสอบสวนทีหลัง จึงทาํใหเจาพนักงานตํารวจบางคน
ใชวิธีการซอมผูตองหา เพือ่ขยายผลและบีบบังคับใหผูตองหารับผิดโดยไมยอมคนหาความจริงอัน
เปนจริยธรรมที่นาประพฤติมากกวา สวนอีกมุมมองหนึ่งเปนการมองปญหาวาเกิดจากตัวบุคคล  
นั่นคือตัวของเจาหนาที่ตํารวจเองเพราะตอใหระบบดีแคไหน แตหากตัวผูปฏิบัติไมไดมีจริยธรรม
ในการปฏิบัตหินาที ่
   การที่ตํารวจมอํีานาจหนาที่โดยลําพังในการสอบสวนผูตองหา ยอมเปนการเอื้อ
ใหเกิดโอกาสชองวางที่ตํารวจจะใชอํานาจที่มีนั้นอยางไรก็ได จากขอเท็จจริงที่ผูตองหาชุดแรกที่ถูก
จับกุมไมไดมคีวามผิดเลย แตดวยอํานาจที่มีอยูของเจาหนาที่กลับสามารถทําใหบุคคลกลุมดังกลาว
กลายเปนผูมีความผิดได  จับเขาคุกได  และยังหามมิใหมกีารประกันตวัอีกดวย 
   ก. การแจงขอหา 
     ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 134 บัญญัติวา “เมื่อผูตองหา
ถูกเรียก หรือสงตัวมาอยูตอหนาพนกังานสอบสวนเปนผูตองหา ใหถามชื่อตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล 
สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิด และแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกีย่วกับการกระทําที่
กลาวหาวาผูตองหาไดกระทาํผิด แลวจึงแจงขอหาใหทราบ 
    การแจงขอหาตามวรรคหนึ่ง จะตองมหีลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะได
กระทําผิดตามขอหานั้น” 
    จากบทบัญญัตดิังกลาว เมือ่พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนและทราบ 
ตัวผูกระทําความผิดวาไดกระทําผิดฐานใดแลว เมื่อปรากฏตัวผูถูกกลาวหา หรือผูตองหาถูกเรียก 
หรือสงตัวมา หรือถูกจับกุม หรือผูตองหาปรากฏตอหนาพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนตอง
แจงขอกลาวหาใหผูตองหาทราบ และบอกใหผูตองหาทราบกอนวา ถอยคําที่ผูตองหากลาวนัน้   
                                                 

17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 134   
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อาจใชเปนพยานยันเขาในการพิจารณาได การสอบถามและแจงขอกลาวหาของพนกังานสอบสวน
จึงเปนการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งพนกังานสอบสวนทําไปเกีย่วกบัความผิดที่กลาวหา 
    “การแจงขอหา” คือ การแจงการกระทําหรือเร่ืองราว หรือเหตุการณที่ผูตองหา
ไดกอข้ึน และตองแจงใหผูตองหาเขาใจ เพื่อใหสามารถตอสูคดีไดตามหลักฟงความทุกฝาย ฉะนัน้ 
การแจงขอหา คือการแจงเรื่องราวหรือเหตุการณที่ผูตองหาไดกอนขึ้น และตองยืนยนัใหเขาทราบ
ดวยวา การกระทํานั้นเขาขายเปนความผิดอาญาฐานใด18 
    สาระสําคัญของการแจงขอกลาวหา มไิดอยูที่ช่ือฐานความผิดที่แจง แตอยูที่
พฤติการณอันเปนเนื้อหาของความผิดที่กลาวหา รวมทั้งสภาพของขอหา พอที่จะทําใหผูตองหา
ทราบวาตนถูกกลาวหาวากระทําการอันเปนความผิดเรื่องใด อยางไร 
    ปญหาในการแจงขอหาคือ การแจงขอหาเกินความจริง แจงไมครบ ทําให
เกิดผลเสียตาง ๆ หากการแจงขอหาไมครบ พนักงานอัยการก็จะสั่งใหแจงขอหาเพิ่มเติม ทําให
เสียเวลา บางครั้งผูตองหาอยูในเรือนจํา อยูระหวางฝากขัง และคดดีังกลาวสวนมากศาลจะใชดุลพินจิ
รอการลงโทษจําเลย แตถาจาํเลยยากจนไมมเีงินหรือหลักทรัพยประกันตวั ตองถูกขังระหวางสอบสวน 
เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปสํานวนสงพนักงานอัยการพิจารณา พนักงานอัยการเห็นวาพนักงาน
สอบสวนแจงขอหาไมถูกตองหรือไมครบถวน จึงตองสั่งใหแจงขอหาใหม ทาํใหตองฝากขังผูตองหา
ตอไปโดยไมมีความจําเปน ซ่ึงถาพนักงานสอบสวนแจงขอหาถูกตองครบถวน พนักงานอัยการ   
ยื่นฟองคดีตอศาล จําเลยรบัสารภาพ ศาลก็พิพากษาใหรอการลงโทษ สามารถปลอยตัวจําเลยจาก
เรือนจําในวันดังกลาวได แตถาเปนการปฏิบัติหนาที่บกพรองของพนักงานสอบสวนดังกลาว ก็จะ
เปนเหตุใหผูตองหาหรือจําเลยตองถูกขังตอไปโดยไมควรตองถูกขัง ดังนี้ ยอมกระทบถึงความชอบธรรม
ที่ผูตองหาควรไดรับ ความบกพรองของพนักงานสอบสวนดังกลาวทําใหการสอบสวนไมเปน
ภาวะวิสัย 
    จากกรณีคดีเชอรี่แอน พบวาพฤติกรรมการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจได
กระทําไปผิดหลักกฎหมาย กลาวคือกอนที่จะทําการจับกุมบุคคลใด นอกจากจะตองมีพยานหลักฐาน
เพียงพอแลว ในขณะเขาทําการจับกุมบุคคลคนนั้น เจาหนาที่ตํารวจจะตองแจงขอหาใหบุคคลที่จะ
ตกเปนผูตองหาไดทราบเสยีกอนวาเขาไดกระทําความผดิอะไร ถูกจบัในขอหาใด ถาไมเชนนั้นถือ
วาเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติไมชอบ ขอเท็จจริงปรากฏอยูในคําใหการสัมภาษณทางสื่อของนายกระแสร 
พลอยกลุม หนึ่งในผูตองหาซึ่งตกเปนแพะไดใหสัมภาษณถึงชวงเวลาที่ตนถูกจับกุม เจาหนาที่ตํารวจ
เขามาหาตน แตงกายชดุนอกเครื่องแบบมา และแจงกับตนวาจะนําตวัไปสอบปากคําเรือ่งคดเีชอร่ีแอน 
แตเมื่อถึงโรงพักกลับมิไดสอบปากคําอะไร กลับตั้งขอหาวารวมกันฆาผูอ่ืน การกระทําดังกลาว  
                                                 
 18 คณิต  ณ  นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 438. 
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อาจเรียกวาเปนการยดัขอหา เหน็ไดวา เจาหนาที่ตํารวจจงใจทีจ่ะละเลยการปฏิบัตหินาทีแ่ละมเีจตนา
จะยดัขอหา โดยการจางบุคคลมาเปนพยานเทจ็ ใสรายบุคคลผูบริสุทธิ์ที่ไมไดกระทําความผิดใหตกเปน
ผูตองหานั้น การกระทําดังกลาวของเจาหนาที่ตํารวจเปนการกระทําทีผิ่ดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
เนื่องจากวา หลักปฏิบัติในวิชาชีพตํารวจไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานสอบสวน เปนงานที่มี
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน พนักงานสอบสวนจึงตองมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติ
หนาที่โดยทรงไวซ่ึงความเปนธรรมแกทกุฝาย ไมวาจะเปนฝายผูตองหา หรือผูกลาวหา  พฤติกรรม
การยัดขอหามกัเกิดขึน้ควบคูไปกับการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจที่เปนการจับกุมโดยมิชอบ และ
ขาดซึ่งพยานหลักฐานที่จะเอาผิดตอผูตองหา19 การกระทาํของพนักงานสอบสวนในคดีนี้จึงเปนการ
ใชอํานาจที่มีอยูในทางที่ผิด ไมคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ สงผลกระทบตอบุคคลผูบริสุทธิ์
ใหตองถูกจับกุม  การปฏิบัติหนาที่ตอไปยอมขาดความนาเชื่อถือจากสังคม  
   ข. การถามคําใหการ 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 /4 บัญญัติวา “ในการ
ถามคําใหการผูตองหา  ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูตองหาทราบกอนวา 
    (1) ผูตองหามีสิทธิที่จะใหการหรอืไมกไ็ด ถาผูตองหาใหการ ถอยคําที่ผูตองหา
ใหการนัน้อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาได 
    (2) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคาํ
ตนได” 
    สิทธิของผูตองหาประการแรกตามมาตรานี ้คือ “สิทธิที่จะใหการหรอืไมใหการ” 
และตองแจงดวยวา ถาผูตองหาใหการ ถอยคําที่ผูตองหาใหการนั้น อาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดไีด ตอมาคือ “สิทธิที่จะใหทนายความหรือผูซ่ึงผูตองหาไววางใจเขาฟงการสอบปากคํา
ผูตองหา” 
    ถอยคําใด ๆ ที่ผูตองหาใหไวแกพนักงานสอบสวนกอนการแจงสิทธิดังกลาว
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูตองหานั้นไมได 
    การสอบสวนผูตองหาจะตองทําดวยความบริสุทธิ์ ตามมาตรา 135 บัญญัติ
วา “ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวน ทํา หรือจัดใหทําการใด ๆ ซ่ึงเปน
การใหคํามั่นสญัญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ 
เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องทีต่องหานั้น” 

                                                 
19 สาธิดา  ไทยประดิษฐ.  จริยธรรมของตํารวจในการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษากรณีคดีเชอรี่ แอน         

ดันแคน.  หนา 81. 
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    คําใหการของผูตองหาที่เกิดขึ้นโดยการลอลวง ขูเข็ญ หรือการใหสัญญา  
แมจะไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณทางวิธีพิจารณาความอาญา คือ ยังถือวามกีารสอบสวน
ผูตองหาแลว แตจะกระทบถึงพยานหลกัฐาน คือ จะนําคําใหการไปใชยันจําเลยในชั้นพิจารณา
ไมได 
 
  4. การสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็ก 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 /2 บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติ
ในมาตรา 133 ทวิ  มาใชบังคบัโดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหาอายุไมเกนิสิบแปดป”  
   พื้นฐานความจําเปนที่จะตองมีมาตรการพิเศษสําหรับเด็ก ไมวาเดก็นัน้จะอยูใน
ฐานะผูเสียหายหรือพยาน หรือผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด คือ ความออนวยัทั้งในดานรางกาย
และจิตใจ ซ่ึงมีผลตอการที่รัฐหรือสังคมจะตองใหการดูแลเปนพิเศษ แตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยทั่วไป กลาวโดยเฉพาะ ความไรเดยีงสาและความรูผิดชอบในการกระทําของตนที่ไมสมบูรณนี้ 
มีผลกระทบถึงความสามารถที่จะดําเนินคดีดวยตนเอง20 
   ในการสอบสวนผูตองหาอายุยังไมเกินสิบแปดป กฎหมายบังคับใหมบีุคคลตาม
มาตรา 133 ทวิ กลาวคือ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงาน
อัยการเขารวมในการสอบสวนนัน้ดวย อันเปนบทบังคบัโดยเดด็ขาด เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน
อยางยิ่ง จึงใหพนักงานสอบสวนถามปากคําเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจ
รอบุคคลอื่นไวในสํานวนการสอบสวน และตองแยกกระทําเปนสัดสวนในสถานที่ที่เหมาะสม กรณี
ยอมมีผลทั้งในดานคุมครองเด็ก และเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐดวย กับทั้งสอดคลอง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 มาตรา 241 ที่วา “ผูตองหา  
มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความเปนธรรม” และ “มีสิทธิใหทนายหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟง
การสอบสวนปากคําตนได” 
   หนาที่ของพนกังานสอบสวนในการนี้ก็คอื 
   (1) มีหนาที่ตองแจงใหนักจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห, บุคคลที่เดก็รองขอ 
และพนกังานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหาย หรือพยานที่เปนเด็กทราบถึงสิทธิตาม มาตรา 
133 ทวิ วรรคหนึ่งดวย 

                                                 
20  ณรงค   ใจหาญ.  (2543, กันยายน).  “การถามปากคําเด็กในคดีอาญา : หลักกฎหมายและทางปฏิบัติ.” 

นิติศาสตร. 30, 3.  หนา 357.    
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   (2)  มีหนาที่ตองจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาว ซ่ึงสามารถ
นําออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยานหลักฐาน และรวบรวมเขาสํานวนการสอบสวนตาม
มาตรา 139 
 
  5. การสอบสวนผูเสียหายและพยาน 
   อํานาจพนักงานสอบสวนเบื้องตนในการถามปากคํา คือ การที่พนักงานสอบสวน
มีอํานาจที่จะใหผูใหถอยคําสาบานหรือปฏิญาณตัวกอน21 เพื่อใหผูใหถอยคําระลึกวา ตนควรใหการ
ดวยความสัตยจริง การสาบานเปนการแชงตนเองใหไดรับภัยพิบัต ิ ถาตนไมใหการตามความจริง 
สวนการปฏิญาณตน  เปนการกลาวยืนยันวา  ผูใหถอยคําจะใหถอยคําตามความสัตยจริง 
   กฎหมายไมบังคับวาการสอบสวนปากคําบุคคลใดตองมีการสาบาน หรือปฏิญาณตน
เสียกอน แตใหอํานาจเจาพนักงานทีจ่ะจดัใหมกีารนั้นกอนไดเมือ่เห็นสมควร ตางกบัพยานที่เบกิความ
ในชั้นศาล   ซ่ึงจะตองสาบานหรือปฏิญาณกอนเสมอ 
   การสอบสวนปากคําผูเสียหายหรือพยาน จะตองกระทําดวยความบริสุทธิ์ตาม
มาตรา 133 วรรคสาม ที่หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจ หรือใชกลอุบายอื่น     
เพื่อปองกันมใิหบุคคลใดใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจ 
   การสอบสวนปากคําผูเสียหายหรือพยาน พนักงานสอบสวนจะตองบันทึกไวตาม
มาตรา 9 และผูใหถอยคําลงลายมือช่ือรับรองวาถูกตอง สวนวิธีการตั้งคําถามใหตอบ การบันทกึ
ปากคําผูเสียหาย ผูตองหา และพยาน โดยใชวิธีตั้งคําถามใหตอบ แลวบันทึกคําถามและคําใหการ
ตอบคําถาม เพื่อใหปรากฏขอเท็จจริงเปนลําดับไป การบันทึกคําใหการ ใหเร่ิมตั้งแตคําถามแรก
จนถึงคําถามสุดทาย หามมิใหพนักงานสอบสวนใชวิธีสอบปากคําแลวบันทึกเรียบเรียงขึ้นเอง 
ในลักษณะของการบรรยายขอเท็จจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสอบสวน
คดีอาญา พ.ศ. 2523 ขอ 7 ซ่ึงการบันทึกลักษณะนี้จะเปนผลดีในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐาน 
เพราะในการสืบพยานชั้นศาล ผูเสียหาย พยาน หรือผูตองหา อาจอางวาพนกังานสอบสวนเรียบเรียง
ขึ้นเองทั้งหมด เพราะฉะนัน้ การบันทึกตามลําดับคําถามแรกจนคําถามสุดทาย จึงเปนประโยชน  
แกพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ทั้งผูใหถอยคําเอง ที่จะมีการตั้งคําถามเปนประเด็น ๆ ไป 
ทั้งประเด็นขอเท็จจริง  และขอกฎหมาย  และมีการตอบคําถามภายในขอบเขตของคําถามนั้นๆ22  

                                                 
 21 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 วรรคสอง 
 22 สัญญา  บัวเจริญ.  (2545).  หลักกฎหมายวาดวยการสอบสวนและการทําสํานวนการสอบสวน.      
หนา 87. 
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   แตหลักการสอบปากคําดังกลาว ไมควรนํามาใชกับการสอบปากคําพยานเด็ก 
เพราะการถามเรียงลําดับเหตกุารณนี้ เปนการบังคับใหเดก็ตองตอบตามขั้นตอน ซ่ึงไมเหมาะสมกบั
เด็กที่จะตองตอบคําถามในลักษณะนี้ การถามจึงควรเปนการถามเพื่อใหเดก็เลาเหตกุารณที่ตนเอง 
จําได แลวจึงคอย ๆ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมเทาที่เดก็จะใหขอเทจ็จรงิอันเปนรายละเอียดได และ
ควรเนนที่เหตกุารณที่เปนการกระทําสําคัญอันเปนพฤติการณที่เปนความผิด สวนขอเท็จจริงอ่ืน ๆ
ไมจําตองสอบปากคําจากเด็ก เพราะจะทําใหเสียเวลาโดยไมจําเปน23  
   สวนการการชีต้ัวและชี้รูปผูตองหานั้น  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีบทบัญญัติของมาตรา 133 วรรคหา บัญญัติใหพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือ
พนักงานสอบสวนจัดใหมีการยืนยันตัวผูกระทําความผิด หรือช้ีตัวผูตองหาในสถานที่ที่เหมาะสม 
และจะสามารถปองกนัมิใหผูกระทาํความผิด หรือผูตองหาเหน็ตวัผูเสียหายหรือพยาน เทาทีเ่หมาะสม
แกพฤติการณแหงกรณี เวนแตผูเสียหายหรือพยานนัน้ยนิยอม และใหบันทึกความยินยอมไว และ
มาตรา 133 ตรี ที่บัญญัติใหการจัดใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกนิสิบแปดปช้ีตัวบุคคล
ใดนั้น ตองจดัใหมกีารชีต้วัในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะปองกันมใิหบคุคลซึ่งจะถูกชี้ตวันัน้
เห็นตวัเดก็  จึงเปนการใหความคุมครองแกผูกลาวหาและพยานผูทําการชี้ตัว 
 
  6. การสอบสวนคดีท่ีตองมีการชันสูตรพลิกศพ 
   มาตรา 129 บัญญัติวา “ใหทาํการสอบสวนรวมทั้งการชนัสูตรพลิกศพ ในกรณีที่
ความตายเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ดั่งที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยงัไมเสร็จ กฎหมายหามไมใหฟองผูตองหา 
ยังศาล”  
   บทบัญญัตินี้ กับบทบัญญัติแหงมาตรา 131 ที่วา “ใหพนกังานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได...” จึงเปนบทบัญญัติที่สอดคลองกัน ดังนั้น ในกรณี       
ที่มีศพ ในการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในควบคุมของเจาพนักงาน จึงตองมีการ
ชันสูตรพลิกศพเสมอ มิฉะนั้น จะเปนการละเลยหนาที่ในการที่รัฐจะตองใหความคุมครองสิทธิ
สวนบุคคล และจะฟองคดีอาญาไมได ดังนั้น การที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉยัวา กฎหมายบทนี้ไมหามฟอง
ในกรณีที่ไมมกีารชันสูตรพลิกศพเลยนัน้ จงึไมถูกตอง เพราะกรณไีมอาจถือไดวาเปนไปตามหลักการ
ตรวจสอบที่เจาพนักงานตองมีความเปนภาวะวิสัย24 
                                                 

23 ณรงค  ใจหาญ.  (2543, กันยายน).  “การถามปากคําเด็กในคดีอาญา : หลักกฎหมายและทางปฏิบัติ.” 
นิติศาสตร, 30, 3.  หนา 357.        
 24 คณิต  ณ  นคร  ก  (2549).  กฎหมายพิจารณาความอาญา.  หนา 441. 
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   การตายที่เจาพนักงานตองชนัสูตรพลิกศพ  มี 3 กรณี  คือ 
   1. ตายโดยผิดธรรมชาติ25 
   2. ตายระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนกังาน เวนแตตายโดยการประหาร
ชีวิตตามกฎหมาย 
   3.  ตายโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่
   ในการชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 150 ใหพนักงานสอบสวนรวมกับแพทยทาง
นิติเวชศาสตร ซ่ึงไดรับวุฒิบตัร หรือไดรับหนังสืออนุมัตจิากแพทยสภา ซ่ึงแสดงใหเห็นวากฎหมาย
ใหความสําคัญกับความเปนภาวะวิสัยเปนอยางมาก แมพนักงานสอบสวนจะทาํหนาทีเ่ปนหลักในการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยรวมดําเนินการกับแพทย แตความเห็นแพทยจากการชันสูตรพลิกศพ จะเปนสิ่ง
ที่มีน้ําหนกัมากในการดําเนนิคดี คดีอาญาจํานวนมากทีผ่ลของคดีขึ้นอยูกับรายงานการตรวจพิสูจน
ทางการแพทย เนื่องจากวิธีการทางวิทยาศาสตรที่สามารถใหเหตุผลที่มาโดยหลักการและเหตุผล
วิชาการได จึงมีความนาเชื่อถือ การชันสูตรพลิกศพ เพื่อตองการทราบถึงสาเหตุและรายละเอียดของ
การตาย ซ่ึงอาจจะมีผลสืบเนือ่งมาจากการกระทําความผดิทางอาญา เพือ่จะสามารถสบืสวนสอบสวน
หาตัวผูกระทําผิดใหได26 
   กรณีตามมาตรา 150 วรรคสาม คือ ความตายเกดิขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงาน 
ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนกังานซึ่งอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาที่ ซ่ึงตองมีการไตสวนการตาย โดยพนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาล   
เมื่อปรากฏหลักฐานจากการไตสวนการตายวา ผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ฆาตาย หรือถูกทําใหตายโดยเจตนาในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวา
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เจาพนกังานดงักลาวจะตกเปนผูตองหาในขอหาฆาผูอ่ืนโดยเจตนา จะตองมีการ
สอบสวนเปนสํานวนตางหากที่เรียกวา “สํานวนคดวีิสามัญฆาตกรรม” ซ่ึงอาจจะมีพยานหลักฐาน
อยางอื่นมากกวาที่รวบรวมไวในสํานวนการชันสูตรพลิกศพ แตผูที่มหีนาที่สอบสวนกรณดีังกลาวคอื 
พนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจแหงทองที่ความผิดเกิด หรืออาง หรือเชื่อวาเกดิ จึงเกดิ
ประเด็นปญหาในเรื่องความโปรงใสและการตรวจสอบเบื้องตน เนื่องจากเจาพนักงานที่ตกเปน
ผูตองหาในคดีวิสามัญฆาตกรรมเปนเจาหนาที่ตํารวจ พนักงานสอบสวนก็เปนเจาหนาที่ตํารวจ   
เมื่อเปนขาราชการฝายเดยีวกนั พนักงานสอบสวนจึงตองทําการสอบสวนดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูตาย และฝายเจาพนกังานผูทําใหตาย อยางเทาเทยีมกัน นอกจากนั้น 
                                                 
 25 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148. 
 26  กิตติพงษ   กิตยารักษ.  (2538, มิถุนายน).  งานนิติเวชกับการดําเนินคดีอาญา : บทบาทที่ตองทบทวน.  
วารสารอัยการ, 18, 208.  หนา  76. 
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ยังตองใหมีพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองที่มีตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอ หรือ
เทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ทีศ่พนั้นอยู เขารวมในการชันสูตรพลิกศพดวย ทั้งนี้ ใหเปนหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหแพทย พนักงานอัยการ และพนกังานฝายปกครองทราบ และ
กอนการชันสตูรพลิกศพ พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน 
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอย 1 คนทราบ เทาที่จะทําไดดวย27 
 
  7. การสอบสวนความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติของผูตองหา 
   ตามมาตรา 138 บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเอง หรือสง
ประเด็นไปสอบสวน เพื่อทราบความเปนมาแหงชวีิตและความประพฤติอันเปนอาจณิของผูตองหา 
แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา”  มีหลักในการพจิารณา  ดังนี ้  
   (1) ความเปนมาแหงชีวติ หมายถึง ประวัตวิิถีชีวิตของผูตองหากอนการกระทําผิด 
เชน มีการศึกษาอยางไร ประกอบอาชีพอะไรมาบาง เคยกระทําผิดมาแลวหรือไม สวนความ
ประพฤติอันเปนอาจิณ กเ็ชน ผูตองหาเปนคนเสพสุรายาเมาเปนปกติวิสัย เปนคนใจบุญสุนทาน 
หรือเปนคนเกะกะเกเร  เหลานี้เปนตน 
   (2) การที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวน ที่จะสอบสวนเรื่องเหลานี้ได 
ก็เพราะอํานาจการสอบสวนโดยปกติ ยอมตองมุงหมายเพื่อทราบขอเทจ็จริง หรือเพือ่พิสูจนความผิด 
และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษในความผิดทีก่ลาวหาตามคาํนิยาม มาตรา 2 (11) แตการ
สอบสวนตามมาตรา 138 เปนการสอบสวนตามจุดมุงหมายของการสอบสวน กลาวคือ เปนการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูตองหา ในสวนที่เปนคุณหรือเปนประโยชนแกผูตองหา ทั้งในสวนที่จะพิสูจนวา
ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์ หรือมีเหตุอันควรปรานีใดๆที่สมควรไดรับการพิจารณาลดหยอนผอนโทษ 
อันเปนสวนที่เปนผลดีแกผูตองหาดวย 
   (3) การสอบสวนตามมาตรา 138 มีขอแตกตางจากการสอบสวนโดยปกติอยางหนึ่ง
คือ การสอบสวนตามมาตรา 138 พนักงานสอบสวนจะตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่
สอบสวนไดมา แตการสอบสวนโดยปกติไมมีบทบัญญัติใดบังคับใหพนักงานสอบสวนตองทํา
เชนนั้น  เวนแตจะเปนการสอบสวนผูตองหาซึ่งจะตองแจงขอหาใหทราบตามมาตรา 13428 
   ขอเท็จจริงที่ปรากฏคือ แทบจะไมมกีารนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 138 มาใชเพื่อคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณ
                                                 
 27  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 150 วรรคสอง 

28 ธีสุทธิ์   พันธฤทธิ์.  (2550).  การสอบสวน.  หนา 304.  
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ของผูตองหาแตอยางใด โดยแนวความคิดเกี่ยวกับการสอบสวนถึงภูมิหลังของผูตองหานั้น มีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความเห็นไวตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สวนใหญจะเห็นดวยกับการสอบสวนในเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกับตัวผูตองหา เพราะจะเปนประโยชนอยางมากตอตัวผูตองหา ตลอดจนกระบวนการ
ฟองรอง และการกําหนดโทษ ถึงแมวานกัวิชาการบางสวนจะมีความเห็นแยงวาไมสามารถนํามาใช
ผูตองหาไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากความไมพรอมของพนักงานสอบสวน และมองวาเปนการ
ชวยเหลือ  
   ปญหาหลักในกระบวนการสอบสวน คือ แนวปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
ยังคงทําการสอบสวนเฉพาะตามขอกลาวหาและการรวบรวมพยานหลกัฐานก็รวบรวมเฉพาะสวนที่
เปนโทษเทานัน้ กลาวคือ เฉพาะพฤติการณแหงคดีเทานั้นวาผูถูกกลาวหากระทําผิด ที่ใด เวลาใด 
และเหตุการณเกี่ยวกับคดี โดยไมตองมองมุมอ่ืนวาขอเท็จจริงที่อาจเปนประโยชนแกตัวผูถูกกลาวหา
ก็ตองทําการสอบสวนดวยเชนเดียวกนั แมจะไมเกี่ยวกับคดีโดยตรง ทาํใหขอมูลเกีย่วกับตวัผูตองหา
ในดานอื่นนอกจากประวัติที่เคยกระทําความผิดไมปรากฏอยูในสํานวนการสอบสวน ทําใหใน
ขั้นตอนการฟองรองและการกําหนดโทษขาดขอเทจ็จริงในสวนนี้ จึงสงผลใหการสั่งคดีของพนกังาน
อัยการและการกําหนดโทษของศาลไมเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด29 
   เนื่องจากแนวทางที่ปฏิบัติกันมาของพนักงานสอบสวนที่จะคิดวา เมือ่รับคํารอง
ทุกขหรือกลาวโทษแลว ก็เร่ิมเปนคดี การที่พนักงานสอบสวนตัดสินใจรับเปนคดีความขึ้นมา ก็ตอง
รวบรวมพยานหลักฐานสงพนักงานอยัการเพื่อฟองผูตองหาใหได ดังนั้น การทีจ่ะสอบสวนความ
เปนมาแหงชีวติตามมาตรา 138 จึงไมมปีระโยชนตอสํานวนคดีทีจ่ะฟองผูตองหา อีกทั้งการสอบสวน
ความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจณิของผูตองหา เพื่อใหไดพยานหลักฐานทีเ่ปน
ประโยชนแกผูตองหา เปนการเพิ่มภาระหนาที่แกพนักงานสอบสวน ในทางปฏิบัตพินกังานสอบสวน
จึงไมมีการสอบสวนตามมาตรา 138  
 
 3.1.3 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคด ี

  1. ความหมายของการสอบสวน 
   ลักษณะ 1 ขอความเบื้องตน  บทที่ 3 คําจํากัดความ 
   ไดใหคํานิยามของการสอบสวนไวดังนี ้

                                                 
29 ณัฐพงศ  สวัสดิ์วงษพร.  (2550).  การคนหาความจริงจากภูมิหลังของผูตองหาในชั้นสอบสวน.     

หนา 94. 

DPU



  69

   “การสอบสวน” หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลาย
อ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา 
เพื่อจะทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผดิ และเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ   
   และลักษณะ 8 การสอบสวน บทที่ 1 หลักทั่วไปวาดวยการสอบสวน บัญญัติวา 
   ขอ 207 การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการทั้งหลายตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเจาพนักงานไดทําไปเกีย่วกับความผิดที่
กลาวหา เพื่อทีจ่ะทราบขอเทจ็จริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตวัผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
   ตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีดังกลาว มุงเนนที่จะใหการสอบสวน  
ใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่จะพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษใหได 
อันเปนการไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักการดําเนินคดีอาญา อันเปนหลักการตรวจสอบ 
และหลักการสอบสวน กลาวคือ เมื่อหลักการดําเนนิคดอีาญา เปนหลักการตรวจสอบ (Examination 
Principle) การสอบสวนก็ตองเปนการตรวจสอบความจริง คนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ทั้งที่ใชยันผูตองหา ที่เปนผลดี และที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ เปนการรวบรวมพยานหลักฐาน   
เพื่อรูตัวผูกระทําผิด และพสูิจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ เมื่อการสอบสวนในทางปฏิบัติ
มุงไปในทางคนหาความผิด สงผลตอทัศนคติในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน ใหตั้งตน
เปนฝายตรงขามผูถูกกลาวหา แลวหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดผูถูกกลาวหา จึงเปนเหตใุหผูถูกกลาวหา
ไมไดรับความเปนธรรม ระเบียบการตํารวจดังกลาวขางตนจึงขัดกับจุดมุงหมายที่แทจริงของการ
สอบสวน 

  2. หลักปฏิบัติในการสอบสวน 
   ระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดใีนสวนที่เปนหลักปฏิบัติในการสอบสวน ไดบญัญัติแนวทาง
สําหรับพนักงานสอบสวนไวหลายขอ ดังนี้ 
   - หนาที่ของพนักงานสอบสวนตองทําใจเปนกลาง ทรงไวซ่ึงความยุติธรรม แตความจริง
โดยบริสุทธิ์เทานั้น การถามความตองไมเปนคําที่แสดง แนะนําใหผูใหถอยคําคลอยตาม หรือช้ีชอง
อยางใดอยางหนึ่งในเวลาถาม (ขอ 208) 
   - การสอบสวนตองกระทําโดยมิชักชา การสอบสวนลาชาทําใหเดือดรอนแกคูกรณี
และพยาน และอาจทําใหขอเท็จจริงผันแปรไป  ผูสอบสวนจึงชอบทีจ่ะรีบกระทํา (ขอ 209 (1)) 
   - ผูสอบสวนจะตองใหความสะดวกแกพยานในคดี และใหถือเสมือนหนึ่งเปนผูชวยเหลือ 
(ขอ 209 (3)) 
   - ผูสอบสวนจะตองติดตามสํานวนการสอบสวนใหสําเร็จโดยเร็ว (ขอ 209 (4)) 
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   - ถาสํานวนใดสงยังพนักงานอัยการขอใหฟอง พนักงานสอบสวนตองหมั่นไปติดตอ
กับพนักงานอยัการเพื่อจะไดทราบ หากมขีอบกพรอง เพื่อพนักงานอัยการจะไดช้ีแจงสั่งตามสมควร
ไดสะดวกและเกิดผลด ี(ขอ 209 (5)) 
   - กอนลงมือสอบสวนควรตั้งรูปคดีและประเด็นของเรื่องเสียกอน แลวดําเนินการ
สอบสวนตามประเด็นที่ตั้งโดยครบถวน (ขอ 210) 
   หลักปฏิบัติในการสอบสวนที่ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ไดบัญญัติไวดังกลาว 
เปนหลักการที่เปนแนวทางใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามเพื่อความรวดเร็ว ละเอียดรอบคอบ สมบูรณ 
และเปนธรรมของการสอบสวนเทานั้น มิไดเปนบทบังคับเชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่หากไมปฏิบัติตามแลวจะทําใหการสอบสวนไมชอบ แตแนวทางปฏิบัติดังกลาวขางตน
ก็เพื่อใหพนักงานสอบสวนอํานวยความยุติธรรมทางอาญาใหกับคูกรณี จึงตองมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณสูงเปนพิเศษ  โดยตองทําใจเปนกลาง ทรงไวซ่ึงความยุติธรรม ตองการแตความจริง
โดยบริสุทธิ์เทานั้น การซักถามจะตองระวังไมใหเปนคาํถามที่ช้ีนําผูใหถอยคําคลอยตามหรือช้ีชอง
อยางใดอยางหนึ่งเวลาถาม และติดตามผลคดีอยูเสมอ ดวยเหตนุี้ พนักงานสอบสวนจึงตองพึงมี
จรรยาบรรณเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหนาที่   

  3. การบันทึกการสอบสวน 
   - การสอบสวนนั้นยอมเปนที่เขาใจกันแลววา เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนตอง
พยายามรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงพนักงานสอบสวนทําไปเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะทราบ
ขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองใหศาลลงโทษ ฉะนั้น การสอบสวน
และการทําบันทึก จะเปนหนังสือใดที่พนกังานฝายปกครอง หรือตํารวจจดไวเปนหลักฐานในการ
สอบสวนคดีอาญาก็ตาม การจดบันทึกคํารองทุกขหรือกลาวโทษ ผูสอบสวนตองถือวาเปนหลักฐาน
สวนหนึ่งในคดีอาญา บันทึกทุกอยางตองระบุสถานที่ วัน เดือน ป ที่ทําบันทึก นามและตําแหนง
ของพนักงานผูบันทึก (ขอ 232) 

  4. การถามปากคาํ 
   - กฎหมายมิไดบังคับวาจะตองถามผูเสียหายหรือพยานอยางใดบาง จึงเปนหนาที่
ของพนักงานสอบสวนตองพิจารณาในการสอบสวน ถามถอยคําที่เปนประโยชนแกคดี  (ขอ 245) 
   - คํารับสารภาพของผูตองหานั้น พนกังานสอบสวนตองพจิารณาใหดี เพราะอาจเปน
คํารับสารภาพที่ไมจริง เชนรับสารภาพเพราะความรัก ความกลัว หรือเพื่อชวยผูอ่ืนใหหลุดพนโทษ 
ดังนั้น แมจะมีคํารับสารภาพ พนกังานสอบสวนก็ตองสอบสวนพยานหลักฐานในคดีเสมือนไมมี 
คํารับสารภาพ เพื่อไวสืบประกอบในศาล เพราะตามปกติ คํารับสารภาพชั้นสอบสวน จะฟงได
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ตอเมื่อโจทกมพียานหลักฐานอื่นประกอบ หากเจาพนกังานวางใจไมเตรยีมพยานหลกัฐานใหเพียงพอ 
จําเลยปฏิเสธในชั้นศาล หรือตอสูวาไมควรรับโทษ ศาลก็จะไมรับฟงคํารับชั้นสอบสวน (ขอ 248) 
   - ผูสอบสวนไมจําเปนตองสอบสวนพยานของผูตองหา เพราะตามธรรมดา พนกังาน
สอบสวนมีหนาที่พิจารณาคดีวา พอมีมูลดําเนินการฟองรองหรือไมเปนหลัก หาใชเปนผูวินจิฉัยคดี
ของคูความไม แตหลักดังกลาวนี้ บางทอีาจเกิดความจาํเปนหรือดวยลักษณะแหงการสอบสวนที่มี
บางคดี อาจจาํเปนที่ผูสอบสวนตองรีบชิงไหวชิงพริบสอบสวนตัด หรือพิสูจนพยานของผูตองหา
เสียแตตน หรือปองกันมิใหผูตองหามีสิทธิซักซอมพยาน ทําใหเสียความเปนธรรมในคดี ก็อาจ
สอบสวนพยานผูตองหาในบางคดี  เพื่อใหเกิดผลแกคดนีั้น ๆ ก็ได (ขอ 254) 
   ตอมาไดมีขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2538 
ใหสิทธิผูตองหายื่นคํารองขอใหพนกังานสอบสวนสอบสวนพยานฝายผูตองหาได เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมมากขึ้น30 ระเบียบตํารวจเกีย่วกับคดีขอ 254 จึงถูกยกเลิกโดยปริยาย ที่จํากัดไมใหพนักงาน
สอบสวนสอบสวนพยานของฝายผูตองหา โดยใหพนกังานสอบสวนทําการสอบสวนพยานของฝาย
ผูตองหาที่อางดวย บทบาทและหนาที่ของพนักงานสอบสวนจึงตองเปลี่ยนแปลงไป คือตองมีการ
สอบสวนพยานหลักฐานของผูตองหามาในสํานวนใหมากขึ้น แตพนักงานสอบสวนกย็ังยดึอยูกบั
ระบบกลาวหา ไมมีการสอบสวนพยานฝายผูตองหา โดยมีเหตุผลวา ผูตองหาสามารถไปตอสูคดี 
ในชั้นศาล และตามระเบยีบตํารวจเกีย่วกับคดีกใ็หความหมายเปนหลักการสอบสวนไวเพื่อพิสูจน
ความผิดของผูตองหา ซ่ึงทําใหการสอบสวนขาดความเปนกลาง คือมุงเนนเพื่อใหไดตัวบุคคลมา
ลงโทษใหได ทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย 
   นอกจากระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีสรุปแนวทางการสอบสวนไดดังกลาวขางตนแลว 
ยังมีคําส่ังกรมตํารวจอีกหลายฉบับ ซ่ึงออกมาสั่งการเพื่อเปนแนวทางในการสอบสวนแกพนกังาน
สอบสวน ซ่ึงโดยหลักการแลว ระเบยีบหรือคําส่ังตาง ๆ หากไมสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับ การจับ ควบคุม คุมขัง การคน 
ตาง ๆ เหลานี้ พนักงานสอบสวนก็ตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจาก
เปนประมวลกฎหมายที่มกีารแกไขเพิม่เติมเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงใหความสําคัญกับ
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน การระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ไมใหเปนการละเมิดสิทธิของ
ประชาชนโดยไมชอบ สอดคลองกับสภาพเหตุการณ สถานการณปจจุบนั และการปฏิบัติหนาที่ของ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ก็ปฏิบัติตามกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญาเชนกัน 
 
                                                 

30 ภาคผนวก ก.  
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 3.1.4 จรรยาบรรณพนักงานสอบสวน 
  คําวา “จรรยาบรรณ” มาจากคําวา จริยะ รวมกับคําวา บรรณ นอกจากจรรยาบรรณแลว 
จริยธรรม  นั้นนับไดวามีความสําคัญเชนกัน   
  จริยธรรม หมายถึง ธรรมะที่บุคคลควรปฏิบัติ และในทางพุทธศาสนา จริยธรรมในทาง
พุทธศาสนาประกอบดวย 3 ระดับ กลาวคือ จริยธรรมระดับตน ระดบักลาง และระดับสูง ในสวน
ของจริยธรรมระดับตนนั้น เปนพื้นฐานขัน้ตนที่บุคคลตองมีไวในตน เพราะเปนพืน้ฐานความเปน
มนุษย ดังนั้น กรณีของพนกังานสอบสวน นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ กรอบ ระเบียบ 
คําสั่งในตําแหนงหนาที่ของตนแลว จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองยดึในหลกัเบญจศีล เบญจธรรม ซ่ึงก็เปน
สวนหนึ่งของจริยธรรมระดบัตนที่มนุษยพึงมี31 
  เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตางหมายถึงความประพฤตทิี่ดี  
ที่เหมาะสม  หรือธรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติ32  
  จรรยาบรรณพนักงานสอบสวนนั้น มีความเปนมาคือ เนื่องดวยการสอบสวนเปนภารกิจ
หลักในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน ในการดาํเนินการตองโปรงใส สุจริต รวดเรว็ เสมอภาค 
และเที่ยงธรรม ตามหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 77 บัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหินาที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดปรับปรุงพัฒนากาํหนดจรรยาบรรณ
ของพนักงานสอบสวนไว ควบคูกับอุดมคตขิองตํารวจ เพือ่ใหเกดิผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม33 
  การที่สํานักงานตํารวจแหงชาติตระหนกัถึงความสําคัญของการสอบสวนคดีอาญา อันเปน
ภารกิจหลักในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนโดยมีพนักงานสอบสวนเปนผูปฏิบัติหนาที่ 
การทีก่ําหนดจรรยาบรรณพนกังานสอบสวนไว จงึมีทั้งขอกําหนดและแนวทางปฏิบัตซ่ึิงมีจุดมุงหมาย
หากพนักงานสอบสวนสามารถปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณพนักงานสอบสวนที่กําหนดไวนั้น เพื่อปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติหนาที่ จึงสรุปขอปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณพนักงานสอบสวนได   ดงันี้ 

                                                 
31 สาธิดา  ไทยประดิษฐ.  (2545).  จริยธรรมของตํารวจในการสอบสวนคดีอาญา:ศึกษากรณีคดีเชอรี่

แอน  ดันแคน.  หนา 92. 
32 กูเกียรติ  เจริญบุญ.  (2548).  คูมือพนักงานสอบสวนตามกฎหมายใหม.  หนา 45.  
33 ภาคผนวก ข.  
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  - พนักงานสอบสวนตองศึกษา และทําความเขาใจกฎหมายและบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ ถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน, ตองแจงสิทธิตามกฎหมายใหผูเกี่ยวของทราบ, เคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  - การปฏิบัติหนาที่บนพื้นฐานของความสุจริต ตรงไปตรงมา ไมมุงหวังหรือแสวงหา
ผลประโยชน ไมวาจะดวยการเรียกรอง แสดงทาทีหรือกิริยาอาการ, ไมพยายามหลีกเลี่ยงหรือหา
ชองวางของกฎหมายเพื่อกระทําในส่ิงที่ไมถูกตอง, มีจติสํานึกในการปฏิบัติงานในกรอบของศีลธรรม
ตามหลักศาสนา 
  - ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง ไมเขากับฝายใดฝายหนึง่ ใหบริการประชาชนดวย
ความรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม ตามลําดับขั้นตอนตามระยะเวลาที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด  เปดโอกาสใหประชาชนเขาตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ 
  -  ปฏิบัติหนาที่โดยยดึมั่นความถูกตอง ดีงาม ชอบธรรม ยึดหลักวิชาจรรยาวิชาชีพ   
ไมเกรงกลัวตออิทธิพลใด ๆ 
  - รับผิดชอบ ทุมเทสติปญญา ความรูความคิดที่มีอยูกับงานอยางเต็มที่ เสียสละ อดทน
และรับผิดชอบในหนาที ่
  - บริการประชาชนดวยความเต็มใจเอื้อเฟอ มีน้ําใจ กิริยาวาจาสุภาพออนโยน เต็มใจ
แนะนําและบริการ ชวยเหลือประชาชนเสมือนญาติ 
  -  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม พัฒนาตนใหมีความรูความชํานาญ ทันเหตกุารณ เขาใจ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ
  - ดํารงตนใหเหมาะสมกับเปนขาราชการในกระบวนการยุติธรรม ดวยการใชชีวติที่
เรียบงาย  มีเกยีรติ  มีศักดิ์ศรี  มีหลักการ  คณุธรรม  เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน 
  ดังนี ้หลักปฏบิัติของพนกังานสอบสวนตามจรรยาบรรณพนกังานสอบสวนนัน้ ลวนเปน
แนวทางใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่ดวยความ เปนกลาง ถูกตอง ชอบธรรม แมเปนแนวทาง
ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติในลักษณะที่เปนพนักงานสอบสวนในอุดมคติก็ตาม หากพนักงาน
สอบสวนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณพนักงานสอบสวน และขอกําหนดที่สอดคลองกันแลว 
จะทําใหการสอบสวนมีความเปนภาวะวิสัย  อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางแทจริง 
  อยางไรก็ตาม มาตรฐานจรรยาบรรณของพนกังานสอบสวนดังกลาว ไมมบีทกําหนดโทษ 
(sanction) ผูละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณใหชัดเจน ทําใหไมมีสภาพบังคับ การที่มาตรฐานทาง
คุณธรรมหรือจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพที่ไมมีการกําหนดบทลงโทษ หรือมีบทลงโทษที่ไมมี
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ความหมายแลว มาตรฐานทางคณุธรรมหรอืจริยธรรมนั้นก็ไมมีสภาพบงัคับ จะเปนเพียงเสือกระดาษ
ตัวหนึ่งเทานั้น34 
 
3.2  การตรวจสอบความสมบูรณและความชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน 
  การดําเนินคดีอาญาเปนภารกิจของรัฐประการหนึ่ง เปนทั้งการอํานวยความยุติธรรม  
แกประชาชนโดยสวนรวม และแกบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถูกกลาวหาโดยสวนตวั  
ในการดําเนินคดีอาญา รัฐซึ่งมีหนาที่ดําเนนิคดี มีขอพึงระวังสองประการ คือ ระมัดระวังมใิหความ
ยุติธรรมที่ผิดพลาดเกิดขึน้ กับระมัดระวังมิใหการดําเนนิคดีอาญากอความเดือดรอนแกผูถูกกลาวหา
เกินความจําเปน35 
  กระบวนการในการดําเนินคดีอาญาทุกขั้นตอน ตามปกติตองสามารถตรวจสอบการใช
อํานาจได ทั้งนี้ เพื่อปองกนัมิใหมกีารใชอํานาจรัฐโดยมิชอบจากบุคคลในองคกรในการดําเนินคดี
อาญาของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจนี ้นอกจากจะเปนไปในรูปแบบการควบคุมตรวจสอบ
ภายในหนวยงาน ซ่ึงเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ตองกระทําแลว ที่สําคัญก็คือจะตองมีกฎหมายกาํหนด
กลไกควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจจากภายนอกดวย และที่สุด จะตองเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถควบคมุตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐและเจาพนกังานไดอีกทางหนึง่ การควบคุมตรวจสอบ
การใชอํานาจจากภายนอก คือการดุลและคานอํานาจกนัและกันระหวางองคกรตาง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมตลอดถึงความรับผิดชอบที่เรียกวา accountability ในการบริหารงานยุติธรรมดวย 
สวนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐไดก็คือ การเปดเผย
และใหประชาชนสามารถวิพากษวิจารณการกระทําของเจาพนกังานได36 
  การสอบสวนที่ถูกตองเกิดความยุติธรรมนั้น จะทําใหผูที่มีเหตุผลนาเชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์
จะไมตองถูกฟองคดีอีกตอไป และขณะเดียวกันผูที่มีเหตุผลนาเชื่อวาเปนผูกระทําผิด จะถูกฟอง
เพื่อใหศาลพิพากษาลงโทษ 
  การที่ผูบริสุทธิ์จะไมตองถูกดําเนินคดีตอไป และผูที่กระทําผิดจะตองถูกฟองตอศาล
เพื่อใหถูกลงโทษไดขึ้นอยูกับการสอบสวนเปนหลัก ดังนั้นจึงตองระมัดระวังเกี่ยวกับสํานวนการ
สอบสวน กลาวคือ การรวบรวมพยานหลกัฐานถูกตองครบถวน การทาํบันทึกการจบักุมและบนัทกึ
คําพยานอยางถูกตอง  ขั้นตอนการสอบสวนปฏิบัติถูกตองตามหลักกฎหมาย  
                                                 

34 ธานินทร   กรัยวิเชียร และ   มุนินทร   พงศาปาน.  (2550).  “หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช
กฎหมายระบบคอมมอนลอว.”   รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย.  หนา 128.  

35 คณิต  ณ นคร.  (2549).  รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม.   หนา 67-69.     
36 คณิต  ณ นคร.  (2549).  เลมเดิม.  หนา 72.  
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  การที่พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เปนไปดวยความ
ถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว จาํเปนตองมีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ
ของพนักงานสอบสวน  เพือ่ปองกันการกระทําใด ๆ อันจะเปนการเสียความยุติธรรม  
 
 3.2.1 การตรวจสอบควบคุมภายใน (Internal Control) 
  เปนการควบคุมภายในองคกรตํารวจเอง ทั้งนี้ตามสายงานการบังคับบัญชาตามลําดับ 
กลาวคือ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนนั้น มีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และ
ผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนมีอํานาจติดตามดูแลกํากับการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชา
นั้นได  และผูใตบังคับบัญชาตองรายงานหรือเสนอความเห็นชองตอผูบงัคับบัญชาตามวิธีการ 
  ในการที่พนักงานสอบสวนมีความเหน็ทางคดีควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟอง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 141 และมาตรา 142 ใหอํานาจพนักงานสอบสวนทุกระดบั 
มีอํานาจในการมีความเห็นทางคดีวาควรสัง่ฟอง หรือส่ังไมฟองได 

  1. การสั่งคดขีองผูบังคับบัญชา 
   เมื่อพนักงานสอบสวนไดทาํการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว จะตองรวบรวมพยานหลกัฐาน
เขาสํานวนการสอบสวนพรอมกับทํารายงานการสอบสวน พรอมดวยสรุปความเห็นทางคดีควร   
ส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง และเมื่อเห็นวาอํานาจการสั่งคดีไมอยูในอํานาจของตน ก็จะเสนอสํานวนการ
สอบสวนพรอมดวยความเหน็เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งคดีตามระเบียบ กอนที่จะสงสํานวน
การสอบสวนใหพนักงานอัยการพิจารณาดําเนินการ เมื่อผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่มีอํานาจสั่งคดี 
จะดําเนินการตามขั้นตอน ดงันี้ 
   1) พิจารณาความสมบูรณของสํานวนการสอบสวน 
     เมื่อพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว กอนที่จะเสนอสํานวน
การสอบสวนใหพนกังานอยัการ พนักงานสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามลําดับชั้นไป
ยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งคดี เมื่อผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งคดีไดรับสํานวนการสอบสวนแลว 
จะตรวจดูความสมบูรณของสํานวนการสอบสวนในเบือ้งตน จะตองพิจารณาถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี ้
     ก. พนักงานสอบสวนผูทําการสอบสวน เปนผูมีอํานาจสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาหรือไม 
     ข.  ความผิดที่เกดิขึ้นอยูในเขตอาํนาจของพนกังานสอบสวนหรือไม 
     ค. พนักงานสอบสวนไดแจงขอกลาวหาถูกตองหรือไม และกอนถามคําใหการ
ผูตองหา   ไดมีการแจงสิทธใิหผูตองหาทราบหรือไม 
     ง.  พนักงานสอบสวนมีความเหน็ทางคดีอยางไร  หรือไม  ครบถวนหรือไม 
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     จ.  มีการรองทุกขถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
     ฉ.  สวนอื่น ๆ เชน พนักงานสอบสวน พยาน ผูตองหา ไดลงลายมือช่ือใน
บันทึกการสอบสวนครบถวนหรือไม 
   2) การพิจารณาพยานหลักฐานของสํานวนการสอบสวน 
     ในการตรวจสาํนวนการสอบสวน นอกจากจะดูความสมบูรณของสํานวนการ
สอบสวนแลว จะตองพิจารณาคําใหการหรือถอยคําของบุคคล เชน เปนคําใหการของผูเสียหาย 
ผูตองหา หรือพยาน ไมวาจะเปนประจักษพยาน พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานพฤติเหตุแวดลอมกรณี 
และขอความในเอกสาร รูปถาย วัตถุพยาน แผนทีเ่กิดเหตุ บันทกึการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และ
บันทึกตางๆทีใ่ชประกอบการพิจารณาคดี เพื่อพิจารณาวา 
     ก. ไดมีการกระทาํผิดตามขอกลาวหาหรือไม 
     ข. การกระทําที่กลาวหานั้น มกีฎหมายบัญญัตเิปนความผิดหรือไม 
     ค. ผูตองหาเปนผูกระทําความผดิตามที่ถูกกลาวหาหรือไม 
   3) พิจารณาสั่งสํานวนการสอบสวนเพื่อส่ังคด ี
     ภายหลังที่พิจารณาสํานวนแลว ผูบังคับบัญชาก็ตองบันทึกความเหน็พรอมดวย
เหตุผล  ทั้งขอเท็จจริง  และขอกฎหมายประกอบการพจิารณามีความเห็นในทางคดี  ซ่ึงไดแก 
     ก. มีความเหน็ควรสั่งฟอง ถาเห็นวาขอเทจ็จริง และขอกฎหมาย ผูตองหาได 
ทําผิดตามขอกลาวหา  และการกระทําความผิดนั้นไมมกีฎหมายยกเวนโทษ 
     ข.  มีความเหน็ควรสั่งไมฟอง เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาพยานหลักฐานไมพอฟอง 
     ค.  ส่ังใหเปรียบเทียบ ถาเปนคดีอยูในอํานาจพนักงานสอบสวนเปรียบเทยีบได
     ง.  มีความเหน็งดการสอบสวน หรือควรใหงดการสอบสวน หรือใหสอบสวน
ตอไป สําหรับสํานวนไมปรากฏผูกระทําผิด 

  2. อํานาจในการมีความเห็นทางคดขีองผูบังคับบัญชา 
   เมื่อพนักงานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมดวยความเห็นทางคดีตอ
ผูบังคับบัญชาแลว เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวไมเห็นดวยกับความเห็นของพนกังานสอบสวน      
ก็มีคําสั่งแกไขเปนอยางอื่นได เชน พนกังานสอบสวนสถานีตํารวจมีความเห็นควรสั่งฟอง แตผูบังคับ
การเห็นวาควรสั่งไมฟอง ก็จะมีความเห็นทางคดี ควรสั่งไมฟองได หรือผูบัญชาการตํารวจนครบาล
มีความเหน็ควรสั่งฟอง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาตยิอมมีอํานาจมีความเห็นควรสั่งไมฟองไดการมี
ความเห็นควรสั่งฟองหรือไมฟองทางคดีของผูบังคับบัญชาไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว แตเปน
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อํานาจสืบเนื่องมาจากหลักการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น37 อยางไรก็ตามการควบคุมความถูกตอง
และความชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน โดยผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนเองนัน้อาจ
ควบคุมไมเต็มที่เพราะ (1) เกรงจะตองพลอยรับผิดรวมกับพนักงานสอบสวนผูใตบังคับบัญชาตอ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงอาจปกปดความผิดของผูใตบังคับบัญชาไว (2) ผูบังคับบัญชาอาจ
รวมมือกับพนกังานสอบสวนทําผิดเสียเอง เชน ส่ังใหทําเพราะรับสินบน หรือเพราะเปนญาติกบั
ผูตองหาหรือผูเสียหาย นอกจากนี้ยังมีเหตุอ่ืน ๆ อีกที่ทําใหการควบคุมการสอบสวนในสายงาน
บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนไมอาจดําเนินไปเปนผลดีได38 จึงตองมีองคกรอื่นที่สามารถ
ควบคุมตรวจสอบการสอบสวนได 
 
 3.2.2 การตรวจสอบจากภายนอก (External Control) 
  1. โดยพนักงานอัยการ 
   พนักงานอยัการซึ่งเปนเจาพนักงานของรัฐองคหนึ่งของกระบวนการยตุิธรรม และ
ถือเปนทนายของแผนดนิผูคุมครองสิทธิและเสรภีาพของคูกรณ ีมีอํานาจหนาทีใ่นการยื่นฟองผูตองหา
ตอศาล และการที่พนักงานอัยการฟองคดีตอศาลไดนั้น จะตองมีการสอบสวนโดยชอบดวยกฎหมาย 
และจะตองมีการสอบสวนจนหมดกระแสความแลวเหน็วา ไดมีการกระทาํผิดจริง และมพียานหลักฐาน
รับฟงไดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดตามขอกลาวหา ก็จะยื่นฟองตอศาล และเมื่อไดยื่นฟอง  
ตอศาลแลว จะตองนําพยานเขาสืบและดําเนินการทั้งหลายอื่นเทาที่เหน็สมควร เพื่อคนหาความจริง
เกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งที่เปนขอเทจ็จริง ขอกฎหมาย ถาการรวบรวมพยานหลักฐานในชัน้
สอบสวนไมดพีอ การนําพยานหลักฐานมาสูศาลก็ขาดน้ําหนกั ไมอาจใหศาลรับฟงไดวาจําเลยได
กระทําความผดิตามฟองของพนักงานอยัการ ศาลอาจยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย และ
พิพากษายกฟอง ปลอยตัวจําเลยพนขอหาไป แตในทางกลับกัน ถาพนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนความผิดของจําเลยไดอยางเพยีงพอ และพนกังานอัยการสามารถนํา
สืบพยานหลักฐานตอศาลใหพอรับฟงวาจําเลยไดกระทําความผิดตามฟองแลว ศาลยอมพิพากษา
ลงโทษจําเลยไดอยางถูกตองและเปนธรรม  
   วัตถุประสงคของการฟองคดีอาญาโดยตองมีการสอบสวน ก็เพื่อเปนการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการที่จะไมใหผูถูกกลาวหาถูกฟองโดยไมมีพยานหลักฐานใด
                                                 
 37 เมธา  วาดีเจริญ.  (2540).  รวมบทความกฎหมาย  การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ตํารวจกับอัยการใครจะ
มีอํานาจกวากัน.   หนา 186. 

38 หยุด  แสงอุทัย.  (2533,  สิงหาคม).  “ใครควรมีอํานาจสอบสวน.”   รายงานการสัมมนา  เร่ือง การ
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน.   หนา 137. 
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วาเปนผูกระทาํความผิด และเพื่อปราบปรามผูกระทําผิดใหเกิดความสงบเรียบรอย องคกรสอบสวน
คดีอาญาจะตองเอื้ออํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน จึงใหพนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุมสํานวนการสอบสวน เมื่อพนักงานสอบสวนเหน็วาการสอบสวนเสรจ็สิ้นแลว จะทําความเห็น
ทางคดีพรอมสงสํานวนการสอบสวนเสนอพนักงานอยัการ พนักงานอัยการมีอํานาจพิจารณาพยาน 
หลักฐานทั้งหมดในสํานวนการสอบสวน ถาเห็นวาสํานวนการสอบสวนยังบกพรองอยูก็มีอํานาจ
ส่ังตามที่เห็นสมควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงพยานคนใดมาให
การซักถาม เพื่อส่ังตอไป และเมื่อพนักงานอัยการพิจารณาสํานวนการสอบสวนเห็นวาสมบูรณ
ครบถวนแลว พนักงานอยัการมีอํานาจออกคําส่ังไมฟองแจงผูตองหาทราบ หรือออกคาํส่ังฟอง และ
ฟองผูตองหาตอศาล ดังนี้ 
   ก. สั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม 
    การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ยอมมีแนวโนมที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
เฉพาะ ที่สอดคลองกับความเห็นของตนเองเทานั้น พนักงานอัยการไดพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐาน
ที่ปรากฏในสาํนวนการสอบสวนตามแนวความเห็นของพนักงานสอบสวนฝายเดียว การพิจารณา
ของพนักงานอัยการตามสํานวนทีพ่นักงานสอบสวนเสนอมาจึงไมเพยีงพอ ดังนัน้ เพื่อใหไดความ
กระจางชดัเจนยิ่งขึ้น จึงไดใหพนกังานอยัการมีอํานาจที่จะสั่งใหพนกังานสอบสวนทําการสอบสวน
เพิ่มเติม หรือสงพยานมาเพื่อซักถามได และพนกังานสอบสวนตองปฏิบัติตาม เพราะพนกังาน
อัยการตองรับผิดชอบความสมบูรณของพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน พนกังานอยัการจึงจะสามารถ
วินิจฉยัส่ังคดีไดอยางถูกตอง วาควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟองคดี อัยการจะสั่งคดีโดยใชหลักเกณฑ
ตามมาตรา 227 วา  “เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยเปนผูกระทําผิดหรือไม  ใหยกประโยชน
แหงความสงสัยใหจําเลย” มาสั่งฟองผูตองหา ดวยเหตนุี้ เมื่อพยานหลักฐานที่พนกังานสอบสวน  
ทําการสอบสวนมาไมสมบูรณ พนักงานอัยการก็จําตองสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
เพิ่มเติม และการที่พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมไดนี้ 
ทําใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการรวบรวมพยานหลกัฐานดวย 
   ข. การสั่งคดขีองพนักงานอัยการ 
    เมื่อพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว สงสํานวนการสอบสวน
ใหพนักงานอัยการ ถารูตัวผูกระทําความผิด ไมวาจะเปนคดีที่จับตัวไดหรือไมก็ตาม พนักงาน
สอบสวนตองมีความเหน็ควรสั่งฟอง หรือไมฟองผูตองหา ความเหน็ของพนักงานสอบสวนที่ไม
ผูกมัดความเหน็ของพนักงานอัยการ เพราะมาตรา 143 ไดบัญญัติชัดเจนวา กรณีพนักงานสอบสวน
มีความเหน็ควรสั่งฟอง แตเมื่อพนักงานอยัการมีความเห็นควรสั่งไมฟอง พนกังานอัยการก็มีอํานาจ
ส่ังไมฟองไดเสมอ อํานาจในการสั่งฟองคดีเปนอํานาจของพนักงานอัยการ เมื่อพนักงานอัยการ
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ไดรับความเหน็และสํานวนจากพนกังานสอบสวนแลว กอนที่จะสั่งคดี พนักงานอัยการจะพิจารณา
ขอสําคัญในสํานวนการสอบสวนดังนี ้
    (1) ขอความสําคัญที่จะกลาวในฟอง 
     ขอความในสาํนวนการสอบสวน จะตองปรากฏการกระทําความผิดของ
ผูตองหาหรือจาํเลย ขอเท็จจริงวันเวลาที่เกดิเหตุ สถานที่เกิดเหตุ บุคคลหรือส่ิงของที่เกี่ยวของกบั
การกระทําความผิด  ทั้งนี้เพือ่ความสะดวกของพนักงานอัยการในการรางคําฟอง 
    (2) พยานที่เกี่ยวของกับคด ี
     ในการสอบสวนพยานของพนักงานสอบสวน พยานอาจใหการเกีย่วพันกับ
พยานอีกคนหนึ่งวาไดรูเห็นในการกระทําความผิด หรือเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ในการ
พิจารณาคดีของพนักงานอัยการ หากเห็นวาพนักงานสอบสวนยังไมทําการสอบสวน ก็จะสั่งให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนตามที่จะเห็นควร ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานอัยการสั่งคดีไดอยาง
ถูกตอง 
    (3) เหตุผลที่ควรเชื่อคําใหการพยาน 
     ในการสอบสวนพยานบุคคลนั้น พนกังานสอบสวนตองคํานึงถึงเหตุผลที่ควร
เชื่อคําพยานดวย เชน พยานใหการวาเหน็คนรายลักทรัพย พยานจบัคนรายได พนักงานสอบสวน
จะตองสอบสวนใหปรากฏถึงระยะทางใกลไกลระหวางพยานกับคนราย เพื่อทราบถึงความสามารถ
ในการมองเหน็ ถาเปนเวลากลางคืนหรือมืด ก็ตองสอบสวนใหปรากฏวาพยานมองเห็นไดอยางไร 
พยานเคยรูจักหรือเคยเห็นคนรายมากอนหรือไม คนรายแตงกายอยางไร มีการปกปดซอนพราง
ใบหนาหรือไม หากพนักงานสอบสวนไมทําการสอบสวน หรือการสอบสวนยังไมชัดเจน พนกังาน
อัยการก็ไมสามารถสั่งคดีได 
    (4)  ความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
     ในคดีอาญาบางประเภท กอนที่พนักงานอัยการจะสั่งคดีจะตองดูความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญประกอบ เชน การตรวจพิสูจนเอกสารในคดีปลอมแปลงเอกสาร หรือผลการตรวจ
พิสูจนยาเสพตดิ เปนตน แตความเหน็ของผูเชี่ยวชาญยงัไมกระจางชดั พนักงานสอบสวนจะตอง
สอบสวนผูเชี่ยวชาญใหส้ินกระแสความ ทั้งนี้ เพื่อใหการสั่งคดีของพนักงานอัยการเปนไปอยาง
ถูกตอง 
    (5) พิจารณาพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
     ในบางคดี พยานหรือผูเสียหายอาจเคยเหน็หรือรูจักผูตองหามากอน พนักงาน
สอบสวนจะตองจัดใหมีการชี้ตัววาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหพยานกลับคําใหการ
เมื่อพนักงานอัยการไดฟองผูตองหาตอศาลแลว 
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     การสั่งคดีของพนักงานอัยการจะตองประกอบดวยเหตุผล พยานหลักฐาน 
และขอกฎหมาย เมื่อเห็นวาผูตองหากระทาํผิดจะมีคําส่ังฟองผูตองหา ถาเห็นวาไมมคีวามผิดก็จะมี
คําส่ังไมฟองผูตองหา  
     เนื่องจากการดาํเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการในประเทศไทยใชหลักการ
ดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) โดยไมจาํเปนตองเห็นดวยกับความเห็นของ
พนักงานสอบสวนแตอยางใด เมื่อพนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนแลวเหน็วาผูตองหาได
กระทําผิดจริง พนักงานอยัการอาจไมฟองผูตองหาได แมจะไดวนิิจฉัยวาผูตองหาไดกระทําผิดและ
มีพยานหลักฐานพอฟองที่แสดงวาผูตองหาไดกระทําความผิด เชน การสั่งไมฟองผูตองหาเพื่อกนั
ไวเปนพยาน 
 
  2. โดยศาล 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญแกการตรวจสอบ
โดยองคกรภายนอกไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การใชอํานาจของเจาพนักงานของรัฐนั้นจะ
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการดําเนนิคดอีาญา การใชอํานาจของพนกังานสอบสวน
ในชั้นสอบสวนอาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใชอํานาจที่เปนมาตรการบังคับ 
   ก. การตรวจสอบการจับ 
    มาตรการบังคับ ในเรื่องการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 59 นัน้ ใหศาลเปนองคกรเดียวที่มีอํานาจตรวจสอบ โดยมีอํานาจออกหมายจับตามที่เห็นสมควร
โดยมีผูรองขอ 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 32 บัญญัติวา 
    “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและรางกาย 
    การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดราย หรือไรมนุษยธรรม 
จะกระทํามิได แตการลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวย
วิธีการอันโหดรายหรือไรมนษุยธรรมตามความในวรรคนี ้
    การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่
กฎหมายบัญญตัิ” 
     จากบทบญัญัตดิังกลาวจึงเหน็วา รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ไดกาํหนดให
มีการตรวจสอบอํานาจการจบัของเจาพนักงานตํารวจโดยองคกรภายนอก คือ ศาล และนอกจากจะ
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กําหนดเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจจบัจากองคกรภายนอกแลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ยังไดบัญญัติถึงเหตุที่จะออกหมายจับไวอยางชัดเจนดวย ตามมาตรา 66 วรรคสอง ดังนี้ 
    ก.  มีหลักฐานตามสมควรวาผูใดนัน้นาจะไดกระทําความผิดอาญา ซ่ึงมีอัตราโทษ
จําคุกอยางสูงเกินสามป  หรือ 
    ข. มีหลักฐานตามสมควรวา บุคคลนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่ง และ
มีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี  หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุรายประการอื่น  
    ดังนั้น การที่ศาลจะออกหมายจับตามคํารองของเจาพนักงานตํารวจไดก็ตอเมือ่ 
มีเหตุตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว นอกจากนี ้ บุคคลที่ถูกจับตามหมายกจ็ะตองไดรับทราบถึง
เหตุแหงการถกูจับดวย  เพื่อที่จะมีโอกาสตรวจสอบดวยวามีเหตุทีจ่ะถกูจับตามหมายจับหรือไม 
   ข.  การตรวจสอบการคุมขัง 
    การมีตัวผูตองหาระหวางสอบสวนของพนกังานสอบสวนนั้น เมื่อมีความจําเปน
ผูตองหาก็อาจถูกคุมขังไดเพือ่ทําการสอบสวน ซ่ึงการคมุขังเชนนี้ ยอมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลได การใชอํานาจคุมขังในระหวางสอบสวนจึงตองมีระบบการตรวจสอบที่เขมงวด 
    โดยหลักแลว การคุมขังผูตองหาหรือจาํเลยระหวางคดี มีจดุมุงหมายอยู 3 ประการ คือ 

1. เพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปอยางเรียบรอย 
2. เพื่อประกนัการมีตัวผูตองหา หรือจําเลย และ 
3. เพื่อประกนัการบังคับโทษ 

    ในทางปฏิบัตขิองพนักงานสอบสวน เมือ่มกีารจับตวัผูตองหาไดแลว มกัจะมกีาร
ควบคุมตัวโดยอัตโนมัติ โดยไมพิจารณาวาผูตองหาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
ในการสอบสวนหรือไม ซ่ึงขัดกับวัตถุประสงคของการมีตัวผูตองหาระหวางการสอบสวนดังกลาว
ขางตน 
    การควบคุม  ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 2 (21) ไดให
นิยามของคําวา ควบคุม วาหมายถึง “การคุมขังหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจระหวางสืบสวน และสอบสวน” 
    การขัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (22) ไดใหนิยาม
ของคําวา ขัง วาหมายถึง “การกักขังจําเลยหรือผูตองหาโดยศาล” 
    หากพิจารณาบทบัญญัติในเรื่องการควบคุม ตามมาตรา 87 จะเห็นไดวา อํานาจ
การควบคุมตัวผูตองหาไวเบือ้งตน 48 ช่ัวโมงนั้น มีเหตพุอสมควร เพราะพนักงานสอบสวนจะได
ทําการสอบปากคําผูตองหา เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีอาญานั้นตอไป แตอํานาจควบคุมตัวนี ้
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เนื่องจากเปนระยะเวลาที่ส้ัน จึงไมจําเปนตองมีการตรวจสอบจากองคกรภายนอก39 แตอยางไรก็ตาม 
พนักงานสอบสวนจะควบคมุตัวผูถูกจับไวไดไมเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดีเทานั้น 
     การที่เดิมพนกังานสอบสวนเองมีอํานาจควบคุมผูตองหาเปนเวลานาน และมีอํานาจ
ขอใหศาลสั่งขงัผูตองหาไดตอไปอกี โดยมีการยื่นคาํรองขอใหศาลออกหมายขงั ซ่ึงความจริงกฎหมาย
จํากัดวาขังตอไปไดเฉพาะตอเมื่อมีความจาํเปนเกี่ยวกับการสอบสวนไมเสร็จส้ิน ความจาํเปนที่วา
การสอบสวนไมเสร็จส้ินนี้ตองไมใชเกิดจากความผิดพลาดของทางราชการ เชน มีพนักงานสอบสวน
ไมเพียงพอ หรือพนักงานสอบสวนไมเรงรัดในการสอบสวน แตตองเกิดจากเหตุที่เกี่ยวกับการ
สอบสวนนั้นเอง เชน ผูเสียหายยังใหการไมไดโดยท่ีศาลไมไดสอบสวนเหตุจําเปนที่จะตองออก
หมายขัง เมื่อผูตองหาไมคัดคานคํารองขอใหออกหมายขังของพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการศาลก็มักที่จะออกหมายขัง จึงเกิดความเดือดรอนของราษฎรเกี่ยวกับการใชอํานาจควบคุม
หรือขังโดยไมจําเปน40  
    ตอมากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงพัฒนา
เพื่อใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหามากขึ้นจนปจจุบัน การที่พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหานั้น ศาลตองสอบถามผูตองหาวามีขอ   
ขัดคานประการใดหรือไม และเมือ่ศาลสั่งขังครบ 48 วนั ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา
ตามมาตรา 87 วรรค 7 แลว พนักงานสอบสวนหรือพนกังานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอขังตอไปอีก
โดยอางเหตุจําเปน ศาลจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไดแสดง
เหตุจําเปนและนําพยานหลักฐานมาใหศาลไตสวนจนเปนที่พอใจแกศาล โดยในการไตสวนผูตองหา
มีสิทธิแตงทนายความเพื่อแถลงขอคัดคานและซักถามพยาน ซ่ึงถือเปนกลไกการตรวจสอบอํานาจ
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการจากองคกรภายนอกประการหนึ่ง ซ่ึงศาลจะพิจารณาอนุญาต
ใหขังตอไปไดเมื่อเกิดความจาํเปนที่จะควบคุมผูถูกจับไว เพื่อใหการสอบสวนเสร็จส้ินซึ่งหมายความวา 
อาจเปนกรณีทีเ่กรงวาผูตองหาจะหลบหนีหรือเกรงวาผูตองหาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และ
การอนุญาตของศาลจะคํานึงถึงความรายแรงของความผิด โดยที่ศาลจะอนุญาตไดตามหลักเกณฑ
ตามมาตรา 87 
    ความเดือดรอนของประชาชน จากการไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมในการใช
อํานาจควบคุมนั้นจึงเกิดขึ้นเนื่องจากวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวน ดงันั้นไมวาอํานาจการสอบสวน
                                                 
 39 สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2541).   “ความโปรงใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาตามแนวทางในรัฐธรรมนูญ.”   บทบัณฑิตย, 54, 4.  หนา 54. 

40 หยุด  แสงอุทัย.  (2533, สิงหาคม).  “ใครควรมีอํานาจสอบสวน.”   รายงานการสัมมนา  เร่ือง             
การปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน.  หนา 126. 
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จะตกอยูกับฝายใด หรือมีองคกรที่มีหนาทีส่อบสวนโดยเฉพาะก็ตามหากความไมเปนธรรมเกิดจาก
บุคคลผูปฏิบัติประชาชนก็ยังคงไดรับความเดือดรอนเชนเดิม การที่ใหศาลเปนองคกรภายนอกมี
อํานาจในการออกหมายขังและไตสวนคํารองขอออกหมายจึงเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของ
พนักงานสอบสวนไดดีอีกทางหนึ่ง 
   ค. การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของพยานหลักฐาน 
     ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 226 บัญญัติวา “พยานวัตถุ 
พยานเอกสาร หรือพยานบคุคล ซ่ึงนาจะพสูิจนวาจําเลยมผิีดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปนพยานหลักฐานได 
แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น....” หลักเกณฑในเรื่องนี้เปนมาตรการคุมครองผูที่เกี่ยวของในคดีอาญาทั้งในเชิงบวก 
คือมีสิทธินําพยานหลักฐานเขาสืบอยางกวางขวางตอศาล และในเชิงลบคือ บทตัดพยานอยางหนึง่ 
มิใหมีการนําเอาพยานหลักฐานที่เกดิขึ้นโดยมิชอบเขาสืบ เพราะนอกจากจะเปนการไมถูกตองชอบ
ธรรมแลว ยังเปนการทําลายกระบวนการยตุิธรรมดวย   แตอยางไรก็ดมีีขอพิจารณา   ดังนี ้
    1. พยานบุคคลอืน่ซึ่งมิใชผูตองหา หากใหการไปเพราะการจูงใจ มีคํามัน่สัญญา 
ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมชิอบประการอื่น เปนกรณีตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  มาตรา 226  ดังกลาววา  รับฟงเปนพยานหลกัฐานไมได 
    2. พยานที่เปนคํารับสารภาพของผูถูกจับ หรือผูตองหาในชัน้จับกุมนัน้ เดมิไมมี
กฎหมายหามรับฟงโดยเฉพาะ จึงอยูภายใตบังคับของมาตรา 226 เทานั้น กลาวคือ หากไมไดเกดิ
จากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่นแลว ยอมรับฟงประกอบ
พยานหลักฐานอื่น ๆ ได สวนจะมีน้ําหนักมากนอยเพียงใดนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตปจจุบันตาม
มาตรา 84 วรรคทาย ที่แกไขเพิ่มเติมบัญญัติวา “ถอยคาํใด ๆ ที่ผูถูกจับใหไวตอเจาพนักงานผูจับ 
หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจในชั้นจับกุม หรือรับมอบตัวผูถูกจับ ถาถอยคํานั้นเปนคํารับ
สารภาพของผูถูกจับวา ตนไดกระทําความผิด หามมใิหรับฟงเปนพยานหลักฐาน แตถาเปนถอยคําอืน่ 
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับไดตอเมื่อ ไดมีการแจงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
หรือตามมาตรา 83 วรรคสอง แกผูถูกจับแลวแตกรณ”ี ซ่ึงอาจถือไดวาเปนหลักเกณฑพิเศษ และเปน
หลักเกณฑใหมในกฎหมายไทยที่หามรับฟงคํารับสารภาพในชั้นจับกุมเปนพยานหลักฐาน ในการ
พิสูจนความผิดของผูถูกจับ ดังนั้น แมเปนคํารับสารภาพที่มิไดเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา        
ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น ก็รับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของ 
ผูนั้นมิได 
    3. พยานที่เปนคาํรับสารภาพของผูตองหาในชั้นสอบสวน ที่ไดมาโดยมิชอบ 
หากเปนกรณีที่พนักงานสอบสวนสอบปากคําผูตองหา โดยไมไดแจงใหผูตองหาทราบกอนวา 
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คําใหการนั้นสามารถใชเปนพยานหลักฐานยันผูตองหาในชั้นศาลไดนั้น ตามมาตรา 134/4 ไดบัญญัติ
ไวชัดเจนวา จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได สวนกรณีคํารับ
สารภาพเกิดจากการจูงใจ  มคีํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง  ยอมรับฟงเปนพยานหลกัฐานไมไดตาม
มาตรา 226   ตัวอยางเชน 
     คําพิพากษาฎกีาที่ 473/2539 วินจิฉัยวา เจาหนาที่ตํารวจพดูใหจาํเลยรับสารภาพ 
โดยบอกวาถาจําเลยไมใหการรับสารภาพ เจาหนาที่ตาํรวจกจ็ะตองไปจับภรรยาของจําเลยและคน
ในบานทั้งหมดไปดําเนินคดดีวย จําเลยจึงยอมรับสารภาพไป เปนคํารับสารภาพที่เกดิจากการจูงใจ 
ขูเข็ญใหกลัว  จึงรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของจําเลยไมได   
    4. พยานหลักฐานที่เจาพนักงานไดมาจากการคนหรือยึด ภายหลังจากไดทราบ
ขอมูลจากคํารับสารภาพของผูตองหาที่ถูกสอบปากคําโดยมิชอบ กรณีนี้ การคนหรือยดึกระทําโดยชอบ 
เพียงแตตอนทีพ่นักงานสอบสวนสอบปากคําผูตองหาอาจมีการใชวิธีที่มชิอบ เชน มีการซอมผูตองหา
จนผูตองหาใหการรับสารภาพและยอมบอกใหทราบถึงที่ซุกซอนของพยานหลักฐานอืน่ หรือของกลาง 
ทําใหเจาหนาที่ตํารวจทราบถึงที่ซุกซอนของพยานหลักฐานอื่น หรือของกลาง ทําใหเจาหนาที่ตํารวจ
ตามไปคนและยึดมาได  
    5. พยานหลักฐานที่มีอยูแลวโดยชอบ เพียงแตเจาพนักงานใชวิธีการตรวจคน
และยึดมาโดยมิชอบ เชน เจาพนักงานสืบทราบวาผูตองหามีของผิดกฎหมายซุกซอนอยูในบาน 
แทนที่เจาพนกังานจะขอหมายคนไปทําการตรวจคนใหถูกตอง กลับบุกเขาไปยดึของกลางโดยไมมี
หมายคน หรือทําการคนโดยมิชอบนั้น ศาลฎีกาเคยวนิจิฉัยวาขอปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคน
นั้น เปนเพยีงกําหนดวิธีการอันหนึ่งที่เจาพนักงานตองทํา แตไมไดบังคบัวาถาไมปฏิบัติตามนั้นแลว 
จะไมใหฟงเสียเลยวาไดของกลางที่บานจําเลยจริง จึงเปนพยานหลักฐานใชในการลงโทษจําเลยวา
กระทําผิดตามฟองได 
 
3.3   บทบาทของพนักงานสอบสวนในตางประเทศ 
         3.3.1 พนักงานสอบสวนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  หลักการสอบสวนคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเปนหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของผูตองหาและจาํเลย และหลักการคุมครองสิทธิดังกลาวมีระบบตรวจสอบโดยประชาชนผาน
ทางคณะลูกขนุใหญหรือที่เรียกวา แกรนด จูล่ี และศาล โดยเฉพาะบทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 
1 - 10 ที่รูจักกันในนาม the Bill Of Rights การที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐซึ่งเปนรัฐธรรมนูญของ
สหพันธรัฐ (Federal Constitution) สามารถเขาไปมีบทบาทและเปนหลักประกันที่สําคัญในการ
คุมครองสิทธิผูตองหาและจาํเลยในคดีอาญา ในแตละขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรมทุก ๆ มลรัฐ 

DPU



  85

เนื่องจากศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme Court) ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญ 
ไดเนนถึงความสําคัญของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสหรัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับวธีิพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงอาจจะเรยีกชื่ออีกชือ่หนึง่วากฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาแนวรัฐธรรมนญู41(Constitutional 
Criminal Procedure) ไดกาํหนดแนวทางขยายความใหเขาไปคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลย
อยางแทจริง ในขณะเดยีวกนัไดมีการกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย ไดแก 
เจาหนาทีต่ํารวจและอัยการ จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ รวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ในการสอบสวน
คดีอาญา ไดแก การคน การยึด การจับและหลักประกันสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและจําเลยใน
ระหวางการดําเนินการสอบสวน เชน หลักประกันที่จะไดรับแจงสิทธิ สิทธิที่จะพบศาลโดยเร็ว
หลังจากการถกูจับกุม สิทธิที่จะไดรับการประกันตวั สิทธิในการมีทนาย เพื่อใหสิทธิเหลานี้ไดรับ
การคุมครองอยางจริงจัง   เปนตน42  
  มาตรการในการสอบสวนที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของผูตองหา
และจําเลย  ไดแก 
  1. การคนและการยึด 
   รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมรกิาแกไขเพิ่มเติม มาตรา 4 บัญญัติวา “สิทธิของประชาชนทีจ่ะ
ไดรับความปลอดภัยในตวัของคน.....จากการคน และการยึด โดยไมมีเหตุผลจะไมถูกฝาฝน และจะ
ไมมีการออกกฎหมาย เวนแตจะมีเหตุอันควรสงสัย” ศาลสูงสุดตีความถึงเจตนารมณ มุงเนนถึงสิทธิ
และผลประโยชนที่ปจเจกชน “มีความคาดหวังอันสมเหตุสมผลที่จะไดรับความเปนสวนตัว” 
(reasonable expectation of privacy) และตีความอยางเครงครัด การคนและการยึดที่ไมมีหมาย        
ใหถือเปนการยึดที่ไมสมเหตุสมผล  ซ่ึงขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 4 ทําใหศาลสูงสุด สามารถที่จะสราง
หลักประกนัในการคุมครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ใหปลอดภยัจากการที่เจาหนาที่ของรัฐอาจ
ใชอํานาจกระทบถึงสิทธิความเปนสวนตวัไดอยางกวางขวาง โดยผานกระบวนการออกหมาย (warrant 
process) ซ่ึงมีผูพิพากษา (magistrate) เปนผูตรวจสอบ จากแนวคาํพิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐ 
อเมริกา การคนและการยึดจะตองมีหมายเสมอ จะมีขอยกเวนเฉพาะกรณีที่มีจําเปนจริง ๆ เทานั้น 
เชน การคนยานพาหนะโดยมีเหตุอันควรสงสัย (propable cause) เพื่อหาเครื่องมือจากการประกอบ
อาชญากรรม การคนที่สืบเนื่องจากการจบัโดยชอบดวยกฎหมาย (search incident to a valid arrest) 
การคนในลักษณะเปนการตรวจสอบเบื้องตน ที่เรยีกวา “Stop and frisk” การคนทีเ่กดิจากเหตุฉกุเฉนิ 
                                                 
 41 วิสาร  พันธุนะ.  (2521, กันยายน - ตุลาคม).  “วิธีพิจารณาความอาญาในสหรัฐอเมริกา.”   ดุลพาห, 25. 
หนา 39-41. 
 42 กิตติพงษ  กิตยารักษ.  (2541).  กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของความเปลี่ยนแปลง.  หนา 129-
131. 
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เชน การคนในกรณีติดตามอยางกระชั้นชิด (hot pursuit) และการคนโดยความยินยอม (consent 
search)  เปนตน 
 
  2. หลักประกันเก่ียวกับการจับ (Arrest) 
   การจับเปนการที่เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายของรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจใช
อํานาจในการจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคล ศาลสูงสหรัฐจึงตีความวาเปน “การยดึ” 
อยางหนึ่ง คือ “การยึดตัวบุคคล” (seizure of person) ซ่ึงอยูในความหมายมาตรา 4 (The Fourth 
Amendment) ที่กลาวมา ดังนั้นการจับ จะตอง “มีเหตุอันควรสงสัย” (probable cause) จึงจะสามารถ
ออกหมายได 
   เนื่องจากแนวทางในการตีความคําวา “เหตุอันควรสงสัย” สวนใหญจะขึ้นอยูกับทัศนคติ
ของศาลแตละแหง ดังนั้นเจาหนาที่ตํารวจมักจะขอหมายเพื่อใหศาล (magistrate) ไดพิเคราะหถึง 
“เหตุอันควรสงสัย” เสียกอนแทนทีจ่ะจับโดยไมมีหมายแลวมาถูกตัดพยานในตอนหลัง เมื่อศาล
วินิจฉยัวาการจับไมชอบ 
 
  3. การแจงสิทธิผูตองหา 
   วิธีนี้ถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของวิธีพจิารณาความอาญาของสหรัฐอเมรกิา คือ การแจง
สิทธิของผูตองหาอยางละเอยีดกอนจะจับกมุ ที่รูจักกันในชื่อ “หลักเกณฑมิแรนดา” (Miranda Rules)  
กําหนดหามมใิหเจาหนาที่ตาํรวจสอบถามบุคคลซึ่งอยูภายใตการควบคมุ จนกวาจะไดบอกสิทธิกับ
บุคคลนั้นอยางชัดเจนวา เขามีสิทธิที่จะนิ่งเฉยไมใหการ หากเขาพูด ส่ิงที่พูดออกมาอาจจะเปน
พยานผูกมดัเขาในศาล เขามสิีทธิที่จะพบทนาย และถาเขาไมมีความสามารถที่จะจางทนาย กจ็ะมี
การแตงตั้งทนายใหเขากอนที่จะมีการสอบสวนคําใหการ เพราะศาลสูงสุดเกรงวา ผูตองสงสัยที่อยู
ภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ตํารวจ จะอยูภายใตความกดดันที่จะตองใหการปรักปรําตนเอง 
หากมิไดกําหนดมาตรการการปองกันไวลวงหนา เนื่องจากการสอบสวนภายใตการควบคมุ (in-custody 
interrogation) เปนมาตรการที่มีลักษณะกดดันอยูในตัวเอง ทําใหสภาวะจิตใจของผูตองสงสัยท่ีจะ
ตอตานลดนอยถอยลง และสภาพบังคับที่เขาจะตองพูดออกไปทั้ง ๆ ที่เขาจะไมทําเชนนั้น หากเขา
อยูอยางอิสระ43 
   ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาไดวางหลักไวในคดี Miranda V. Arizona วา กอนเริ่ม
การสอบสวนคดีอาญาพนักงานผูมีหนาทีส่อบสวนจะตองใหผูตองหาทราบวา 
                                                 
 43 กิตติพงษ   กิตยารักษ.   (2541).   กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของความเปลี่ยนแปลง.               
หนา 131-135. 
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  1.   ตองหามีสิทธิที่จะไมใหการใด ๆ ก็ได 
  2. ถอยคําที่ผูตองหากลาวออกมา อาจใชเปนพยานยนัแกผูตองหาในชัน้ศาลได 
  3. ผูตองหามีสิทธิที่จะมีทนายความอยูรวมดวยในระหวางการสอบสวน 
  4. หากผูตองหาไมสามารถจัดหาทนายความเองได จะมีการแตงตั้งทนายความใหแก
ผูตองหา   กอนเริ่มการสอบสวน   ถาผูตองหามีความประสงคเชนนั้น 
  ความสําคัญของคดี Miranda อยูตรงที่วา ทนายความมสิีทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะรวมฟง
การสอบสวนไดทุกขณะหากผูตองหาประสงคเชนนั้น นอกจากนี้ศาลสูงสุดสหรัฐยังกําหนดมาตรการ
ที่สําคัญที่สุด อันเปนมาตรการที่นํามาใชในการคุมครองสิทธิผูตองหาหรือจําเลย อีกประการหนึ่ง 
คือ “กฎเกณฑในการตัดพยานหลักฐานทีไ่ดมาโดยไมชอบ” ( Exclusionary Rule) มีสาระสําคัญ คือ 
การหามมิใหนําพยานหลักฐาน ซ่ึงไดมาโดยวิธีที่ไมชอบดวยกฎหมาย ในการพิจารณา ซ่ึงเปนการ
ควบคุมพฤฒิกรรมของตํารวจ โดยการตดัมูลเหตุจูงใจ ในการไปแสวงหาพยานหลักฐานที่มิชอบ
ออกไปเสีย อันเปนลักษณะที่มีความเฉพาะและเปนเอกลักษณของสหรัฐอเมริกา เหตุผลหลักที่ศาล
ใชในการนําหลักเกณฑนี้มาใชเพราะศาลเชื่อวา การตัดพยานหลักฐานที่ไดมาโดยขัดรัฐธรรมนูญ
ออกไป เปนการยับยั้งตํารวจไมใหกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ นอกจากนีศ้าลไดอางหลัก 
“ศักดิ์ศรีของตุลาการ” (Judicial Integrity) วาการรับฟงพยานหลักฐานเหลานี้ จะทาํใหศาลดูเหมอืน
รวมสนับสนุนกับเจาหนาที่ของรัฐในการทําผิดกฎหมาย หลัก Exclusionary Rule ไดถูกตีความ
ขยายขอบเขตออกไป โดยผลของทฤษฎี “ผลไมของตนไมมีพิษ” เชน ที่เราไดพยานหลักฐานชิ้น
แรกจากการกระทําที่ขดัตอรัฐธรรมนูญ ไดแก กรณพียานหลักฐานทีไ่ดมาโดยไมชอบและตดัออกไป 
แตขอมูลที่ไดจากพยานหลกัฐาน ทําใหตํารวจสามารถนําพยานหลักฐานอีกชิน้หนึ่งมาโดยวิธีการที่
ชอบดวยกฎหมาย ถือวาพยานหลักฐานชิ้นหลังเปนเสมือนผลไมซ่ึงถือกําเนิดมาจากตนไมที่มีพิษ 
ซ่ึงยอมตองมีพิษดวย ทําใหไมอาจใชเปนพยานได 
  ขอที่ควรพิจารณาวาเหตุผลประกรใด ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา จึงหามไมใหรับฟงพยาน
วัตถุหรือพยานเอกสารที่ไดมาโดยวิธีการอันมิชอบ ทั้งที่ความนาเชื่อถือ (reliability) ของพยาน 
หลักฐานนัน้ มิไดแปรเปลี่ยนไปเพราะการจับ การคน หรือการยึด ทีม่ิชอบดวยกฎหมายแตอยางไร 
อาจสรุปเหตุผลแหงการไมยอมรับฟงได 3 ประการ  คือ44 
  1. เหตุผลในแงของการยับยั้ง มใิหเจาพนักงานกระทําการเชนนั้นอีก (Deterrent) ในกรณนีี้
อาจเปนการยบัยั้งเจาพนักงานผูนั้นโดยเฉพาะเจาะจง  หรือยับยั้งเจาพนักงานอื่น ๆโดยทัว่ไปก็ได 
                                                 
 44 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2520-2521, ธันวาคม-กุมภาพันธ).  “หลักการไมยอมรับฟงพยานวัตถุ 
พยานเอกสาร ซึ่งไดมาโดยการจับการคนการยึด ที่ไมชอบดวยกฎหมายในสหรัฐอเมริกา.”   วารสารนิติศาสตร,   
9, 4.  หนา 123-126. 
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  2. เหตุผลในแงของความบริสุทธิ์ยุติธรรมของศาล (Judicial integrity) หลักความเปน
กลางของศาลที่ไมเอียงเอนเขากับฝายใด มีผลเปนการบังคับใหศาลตองไมรับฟงพยานที่ไดมาโดย
วิธีการอันมิชอบ ซ่ึงเทากบัเปนการเตือนใหฝายบรหิารผูควบคมุเจาพนักงานไดตระหนกัวา ศาลจะไม
ยอมใหฝายบริหารไดรับผลประโยชนใด ๆ จากการกระทําอันมิชอบโดยเจาพนักงานของฝายบริหารนัน้ 
  3. เหตุผลในแงของสิทธิสวนบุคคล (Personal Right) ของผูถูกเจาพนักงานกระทําการ
อันไมชอบ เหตุผลเดิมที่ไมใหรับฟงพยานหลักฐานทีไ่ดมาโดยมิชอบก็เพราะ เปนสิทธิของจําเลย       
ผูถูกเจาพนักงานกระทําโดยไมชอบ จะขอใหศาลไมรับฟงพยานหลักฐานนั้น ๆ และการที่ศาลไม
ยอมรับฟงพยานหลักฐานตามที่จําเลยรองขอ เสมือนหนึ่งเทากับวาศาลไดใหคาสินไหมทดแทนแก
จําเลยในการที่มีการคน การยึดหรือการจับ อันมิชอบตอจําเลยนั้น เชนเดียวกับที่ศาลบังคับให
ผูกระทําละเมดิกรณีทัว่ ๆ ไปใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกลวงละเมิดนั้นเอง45    
  ฉะนั้นจะเห็นไดวา ในการสอบสวนคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา อํานาจการสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน การจับกุมผูกระทาํความผิดเปนอํานาจหนาทีข่องตํารวจก็ตาม แตอัยการมี
อํานาจควบคุมตํารวจตั้งแตเร่ิมตนคดี ซ่ึงถือเปนหลักการสําคัญที่สุดประการหนึ่งของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของนานาอารยะประเทศ คือ หลักการที่หามมิใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจสอบสวน
คดีอาญาทําการใดๆไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันจะเปนการบีบบังคับใหผูตองหา จําตองให
การออกมาโดยปราศจากความสมัครใจของตนเอง จึงมีหลักการที่จะมีผลเปนการขจัดหรือทําให  
ลดนอย ซ่ึงการกระทําอันมชิอบของพนักงานสอบสวน 
  โดยหลักการทั่วไปในการควบคุมอํานาจพนักงานสอบสวนในสหรัฐอเมริกา ดังนี้ คือ 
  1. การควบคุมโดยจํากดัระยะเวลาการควบคุมตัวในระหวางการสอบสวน 
  2. การควบคุมโดยบุคคลภายนอก 
  3. การควบคุมโดยใหมกีารบันทึกของการสอบสวนอยางถูกตอง 

  1. การควบคุมโดยจํากัดระยะเวลาการควบคุมตัวในระหวางการสอบสวน  
   กลาวคือ หากควบคุมตัวผูตองหาโดยเจาพนักงานตํารวจ หลังถูกจับกมุมีระยะเวลา 
นานเกนิไป อาจเปนการเปดโอกาสใหเจาพนักงานผูควบคุมกระทําการอันมิชอบตอผูตองหามากขึน้ 
กฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา และของมลรัฐตาง ๆ จึงบัญญัติไวชัดเจน ใหนําตัวผูตองหา
ไปยังศาลโดยไมชักชา ภายใน 24 ช่ัวโมง หรือภายใน 48 ช่ัวโมง เพื่อศาลอาจใหประกันตัว หากไมมี
ประกันตวัจะสงควบคุมเรือนจํากลางในทองถ่ิน  เปนตน 

                                                 
 45 เมธา  วาดีเจริญ.  (2540).  “การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  ตํารวจกับอัยการใครจะมีอํานาจกวากัน.”          
รวมบทความกฎหมาย, 1, 21.  หนา 16. 
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  2. การควบคุมโดยบุคคลภายนอก 
   - ทนายความ กฎหมายของมลรัฐตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา 
เมื่อผูตองหาถูกจับและนําตัวไปควบคุมไวที่สถานีตาํรวจ ผูตองหามีสิทธิที่จะติดตอกับทนายของ 
ตนได  หลังจากไดรับแจงสิทธิดังกลาวแลว 
    เมื่อการสอบสวนเริ่มตน บทบาทของทนายความในการควบคมุพนกังานสอบสวน
จะมีมากขึน้เชนเดียวกนั ในคดี Miranda V. Arizona ซ่ึงเปนคดีสําคัญของกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญาของสหรัฐอเมริกา ที่เรียกกันวา คดี Miranda ไดเพิ่มอํานาจของทนายความกวางขวางขึ้น  
โดยใหทนายความมีสวนรูเห็นเปนพยานในขณะทําการสอบสวนคดีอาญาดวย อาจมีผลยับยั้งเจาพนักงาน 
ตํารวจไมกลากระทําการอันไมชอบ เพราะทนายความอาจนําไปเผยแพรตอศาล เพื่อขอใหการสอบสวนนัน้
ไมชอบดวยกฎหมาย และไมใหรับฟงพยานหลักฐานใดที่ไดมาจากการกระทําอันมชิอบนั้น ๆ ก็ได
   - ญาติของผูตองหา กฎหมายมลรัฐตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ใหสิทธิแกผูตองหาที่
ถูกควบคุมตัวท่ีสถานีตํารวจ ในอันที่จะตดิตอกับญาติของตนเองได ถือวา พนักงานสอบสวนตอง
ตระหนกัดวีา การกระทําอันมิชอบตาง ๆ มีโอกาสถูกเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบไดโดยทนัท ี
   - อัยการ มีบทบาทในการควบคุมพนักงานสอบสวนอยางใกลชิด เพราะสามารถ
รวมในการสอบสวน และอาจรวมทําการสอบสวนพรอมกับเจาพนักงานตํารวจ กลาวคือ เมื่อมีการ
กระทําผิดเกดิขึ้น พนกังานอัยการจะเปนผูทําหนาที่เปนผูบริหาร ประสานงาน และส่ังการกับผูอยู
ในสํานักงานของตนและกับตํารวจ หรือเจาหนาที่ซ่ึงทําการสอบสวนและปองกันอาชญากรรม
หนวยอ่ืน ๆ ดวย เชน สํานักงานอัยการในนครนิวยอรก มีหนวยฆาตกรรม ซ่ึงมีอัยการผูชวยประจาํ
อยูตลอดเวลาเมื่อมีการฆาตกรรมเกิดขึน้ อัยการผูชวยจากหนวยนี้ตองไปทําการสืบสวนรวมกบัตํารวจ
ในที่เกดิเหตุ ไตสวนปากคําพยาน ควบคมุการสอบสวนดําเนนิคดี จนถึงชั้นพิจารณา46 ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติ คดีเรื่องใดที่รับสารภาพจะมีสวนใหคดีนั้นสําเร็จลุลวงไปโดยเรว็ พนักงานอัยการมักมีสวนรวม
ในการสอบสวนอยูดวยเสมอ 
    อยางไรก็ตาม กฎหมายทั่ว ๆ ไปมิไดใหพนักงานอัยการมีหนาที่สอบสวนคดี 
คือ มิไดใหพนักงานอยัการเองแสวงหาหลักฐานวามกีารกระทําผิดเกดิขึ้นจริงหรือไม และผูตองหา
เปนผูกระทําผิดนั้นหรือเปลาในทุกมลรัฐ กฎหมายบางฉบบัระบุไวใหพนักงานอยัการมีหนาที่สอบสวน

                                                 
 46 เมธา  วาดีเจริญ.  (2540).  “การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  ตํารวจกับอัยการใครจะมีอํานาจกวากัน.”          
รวมบทความกฎหมาย, 1, 21.  หนา 233.  
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ไดในความผิดบางอยาง เชน มีหลายมลรัฐไดออกกฎหมายใหพนักงานอัยการมีหนาที่สอบสวนคดี
เร่ืองวางเพลิง  เปนตน47 
    การที่พนักงานอัยการสามารถรวมอยูในการสอบสวนได อาจมีผลเปนการยับยั้ง
การสอบสวนอันมิชอบของเจาพนักงานตํารวจไดเปนอยางมาก เพราะตองตระหนกัอยูเสมอวาผูมี
อํานาจสั่งฟองคดีนั้น คือ อัยการ48 อาจสั่งไมฟองก็ได ถาเห็นวาคํารับสารภาพคดีนัน้ ๆ มาจากการ
สอบสวนที่ไมถูกตอง  
   - ศาล  มีบทบาทในการควบคุมอํานาจพนกังานสอบสวน  ดังนี ้  
    1) การเตือนผูตองหาใหทราบถงึสิทธิที่จะไมใหการ หลังจากถูกจับและนําตัว
ผูตองหามาศาลโดยไมชักชา หรือภายใน 24 ช่ัวโมง หรือภายใน 48 ช่ัวโมง กฎหมายระบุใหเปน
หนาที่ของผูพพิากษาตองแจงใหผูตองหาทราบวา เขามีสิทธิที่จะไมใหการใด ๆ ก็ได แตถาประสงค
จะใหการ  ถอยคําที่ผูตองหากลาวออกมา  อาจใชเปนพยานหลักฐานยนัผูตองหาได49 
    2) การไมยอมรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาจากการสอบสวนที่มิชอบ อาจมีหลาย
กรณีดวยกัน  คือ 
     - การสอบสวนถือวาไมชอบเพราะลักษณะการสอบสวน หรือสภาพแวดลอม
นั้นเอง ถาหากพนักงานสอบสวนใชกาํลังบังคับ ขมขูหรือหลอกลวงผูตองหา หรือใหสัญญาอยาง
หนึ่งอยางใดกบัผูตองหา โดยผลแหงการนัน้ ผูตองหาใหการอยางใด ๆ ออกมา คําใหการนั้นจะใช
รับฟงไมได และมีกรณีอ่ืน ๆ ที่ผลทําใหการรับฟงไมได เชน การสอบสวนผูตองหาที่กําลังเจ็บไข
ไมสบาย50 หรือความรูสึกผิดชอบดอยกวาคนปกติธรรมดา เหตุผลที่ไมยอมรับฟงคําใหการในกรณี
ดังกลาว เพราะถือวาไดมาโดยผูใหไมสมคัรใจ (Involuntary) ซ่ึงกฎหมายเรื่องพยานหลักฐานที่ยดึถือ
แตเดิมวา คําใหการที่ไดมาโดยปราศจากความสมัครใจนั้น  จะใชรับฟงเปนพยานหลักฐานไมได 
     - การสอบสวนที่ถือวาไมชอบ เพราะกระทําไปในระหวางที่ไมไดมีการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติเฉพาะเรื่อง ไดแก กรณีไมนําตัวผูตองหาไปยังศาลโดยทันที, กรณีไมยอมใหผูตองหา

                                                 
 47 อมร  อินทรกําแหง.  (2503).  “อํานาจใชดุลพินิจของอัยการอเมริกัน.”  วารสารอัยการนิเทศ, 2, 22. 
หนา 144-146. 
 48 รุงแสง  กฤตยพงษ.  (2534, สิงหาคม).  “ระบบอัยการในประเทศสหรัฐอเมริกา.”  วารสารอัยการ, 14, 
162.  หนา 33-34 .   

49 Larry K. Gaines, Micheal Kaune and Roger LeRoy Miller.  (2001).  Criminal Justice in action the 
core. Wadworth : Thomson Learning.  p.63.  
 50 ผูตองหามีอาการออนเพลียเพราะพิษไขขณะที่ใหการรับสารภาพ คํารับสารภาพนั้นจะใชรับฟงมิได
เมื่อพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงอื่น ๆ  จากคดี Reck v. Pate, 367 U.S. 433 (1961)  
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ใชสิทธิบางอยาง เชน การใหสิทธิผูตองหาที่ถูกควบคุมใชโทรศัพทติดตอญาติหรือทนายความ และ
กรณีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ Miranda ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะตองแจงใหผูตองหาทราบกอน
เร่ิมทําการสอบสวนนั้น  

  3. การควบคุมโดยใหมีการบันทึกของการสอบสวนอยางถูกตอง 
   การบันทึกเปนลายลักษณอักษรเพยีงอยางเดียว คงไมเปนการเพยีงพอที่จะขจดัความ
คลาดเคลื่อนตางๆ เพราะพนกังานสอบสวนอาจจงใจบันทึกหรือไมบันทึกขอเท็จจริงอยางใด ๆ เชน 
ไมมีการใหคําใหการ หรือเตือนอยางถูกตอง แตอาจมีการบันทึกวามีการเตือนถูกตองครบถวน          
เปนตน 
   ดวยเหตุนี้จึงมีการนําเสนอวา ควรบังคับใหพนักงานสอบสวนบันทึกเสียง หรือ
บันทึกเสียงและภาพในระหวางการสอบสวนไวทั้งหมด โดยเฉพาะการใหคําเตือนตาง ๆ บันทึกการ
เคล่ือนไหวอิริยาบถของผูตองหานั้นจะไดประโยชนอยางมาก เพราะทําใหบุคคลอื่น ๆ เชน ศาล
สังเกตเห็นไดวา ขณะนั้นผูตองหามีอากปักิริยาอยางไร ซ่ึงจะมีผลอยางมากในอนัที่จะวินจิฉัยวา          
คํารับสารภาพนั้น ๆ ไดมาโดยสมัครใจหรือไม 
   ดังนั้น จากการศึกษาหลักการสอบสวนคดีอาญาในสหรัฐอเมริกา อํานาจสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน การจับกุมผูกระทาํความผิด เปนอํานาจของตํารวจก็ตาม แตพนักงานอยัการ
มีอํานาจควบคมุตํารวจตั้งแตเริ่มตนคดีและอํานาจในการเริ่มคดีการสอบสวนเอง โดยไมตองรับแจง
จากตํารวจเลยก็ได และเมื่อสอบสวนเสร็จส้ินแลว ไมวาจะเปนการสืบสวนสอบสวนโดยตํารวจ 
โดยอัยการ หรือทั้งสองฝายรวมมือกันสอบสวน จะตองนําพยานหลักฐานที่ไดรวบรวมมาแลว
ทั้งหมด มารวมเปนสํานวนการสอบสวน แลวพนกังานอัยการจะพิจารณาสํานวน ถาเห็นควรฟองก็
จะฟองผูตองหาตอศาล หากเห็นควรสั่งไมฟองก็มีอํานาจสั่งไมฟองได และคดจีะยุตทิันที ผูเสียหาย
ไมมีสิทธิฟองคดีอาญาได ตองใหพนกังานอัยการดําเนนิคดีให 
   การพิจารณาพยานหลักฐานกอนส่ังฟองหรือไมฟองของอัยการในสหรัฐอเมริกานั้น 
ฝายผูตองหาและทนายของผูตองหามีบทบาทเขามาใหขอเท็จจริงตอพนักงานอยัการ โดยปกติแลว
เปนคดีที่อัตราโทษสูง หรือเปนคดีที่พนักงานอัยการอาจสั่งใหใชวิธีการทดแทนการฟอง การอนุญาต
ใหผูตองหาและทนายมาใหการและแสดงพยานหลักฐานตอหนาพนกังานอัยการ กเ็สมือนเปนการ
พิจารณาคดีอยางไมเปนทางการ (informal adversary hearing) กอนที่พนักงานอัยการจะสั่งฟอง
หรือไมฟอง โดยปกตแิลวพนักงานอยัการจะสรุปขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานตาง ๆ ที่แสดงวา
ผูตองหาไดกระทําผิด และอธิบายถึงขอหาที่พนักงานอยัการคิดวาอาจจะสั่งฟอง การพิจารณาอยาง
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ไมเปนทางการนี้ เปนการใหและรับพยานหลักฐานซึ่งกันและกัน51 ในการใหอํานาจแกพนักงาน
อัยการนี้จะเปนการใหความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย โดยพนกังานอัยการจะตองมีความเปนภาวะ
วิสัยในการพิจารณาสั่งสํานวน ตามหลักพนักงานอัยการจะสั่งฟองเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาพยาน 
หลักฐานรับฟงไดวาผูตองหาเปนผูกระทําผิด และเมื่อฟองแลวมีโอกาสเปนไปไดสูงที่ศาลจะพิพากษา
ลงโทษผูตองหา 
   กลาวโดยสรุป หลักการสอบสวนคดีอาญาในสหรัฐอเมริกา ถือเปนหลักคนหาความจริง 
หรือระบบตรวจสอบ ซ่ึงเหน็ไดจากการจบักุม ตองพาไปศาลโดยไมชักชา เพื่อตรวจสอบเบื้องตน
ถึงความจําเปนที่จะควบคุมตัวผูตองหาหรอืสมควรไดรับประกันตวัหรือไม และผูตองหาจะถูกสง
ตัวไปยังเรือนจํา อันเปนองคกรที่ตางกัน เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองหา และการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและจําเลย จะเปนการคุมครองสิทธิที่มีการควบคุมหรือตรวจสอบ
โดยประชาชน หรือศาล อาทิเชน การตรวจสอบโดยประชาชนผานทางคณะลกูขุนใหญ ซ่ึงเปน
ตัวแทนของประชาชน จะทําหนาที่เปนผูกล่ันกรองดลุพินิจในการฟองคดีของพนักงานอยัการและ 
มีคณะลูกขุนซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนเชนเดียวกัน เปนผูกล่ันกรองดุลพินิจของศาล ในการ
วินิจฉัยขอเท็จจริงและการพิจารณาคดี หรือศาลจะทาํหนาที่ควบคุมการใชมาตรการบังคับอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะกฎเกณฑในการตัดพยานหลักฐานทีไ่ดมาโดยไมชอบ ซ่ึงเปนการควบคุมพฤติกรรม
ของตํารวจและถือเปนการยบัยั้งตํารวจมใิหกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ   
 
 3.3.2 พนักงานสอบสวนในประเทศญี่ปุน 
  การดําเนนิคดอีาญาในประเทศญี่ปุน มหีลักเกณฑการสอบสวนอยูในกฎหมายวิธีพจิารณา
ความอาญา ค.ศ. 1948 และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวของกับการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งการพิจารณา
คดีในชั้นศาล  ไดมีการคุมครอง  และรับรองอยูภายใตรัฐธรรมนูญญี่ปุน  ค.ศ. 1947 
  ในการสอบสวน พนกังานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมาย และรวบรวม
พยานหลักฐาน และคดีอาญาสวนใหญสอบสวนเบื้องตนโดยเจาหนาที่ตํารวจ ในขณะเดยีวกัน หลักการ
สอบสวนของญี่ปุนนัน้ กฎหมายบญัญัติใหอํานาจพนกังานอยัการเขามารวมในการสอบสวนคดีอาญา
ดวยเชนกนั 
  ผูเสียหายในคดีอาญาอาจรองทุกขตอตํารวจหรืออัยการ และบุคคลใดที่เชื่อวาไดเกิด
กระทําความผดิอาญา การรองทุกขตอตํารวจหรืออัยการ จะกระทําดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือก็ได 

                                                 
 51 รุงแสง   กฤตยพงษ.  (2534, สิงหาคม).   “ระบบอัยการในประเทศสหรัฐอเมริกา.”  วารสารอัยการ,  
14, 162.  หนา 33-34 .   
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  โดยหลักการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุน ตํารวจหรืออัยการจะตองทําการ
สอบสวนคดีอาญาอยางกวางขวางกอนจะใชวิธีบังคับ โดยการจับกุมผูกระทําความผดิ และการจับ
ผูกระทําความผิดจะใชเมื่ออยูภายใตพฤตกิารณพิเศษเทานั้น 
  แมโดยพฤติการณเจาหนาที่อาจจับกุมผูกระทําความผิด แลวนํามาควบคุมตัวไดก็ตาม 
แตเจาหนาที่และองคกรยุติธรรมตาง ๆ มกัจะไมใชวิธีบังคับ ตราบใดทีก่ารสอบสวนคดีอาญาสามารถ
กระทําไดโดยไมตองจับและควบคุมตัวผูกระทําความผิด 
  โดยหลัก ผูกระทําความผิดเมื่อมีหมายจับซึ่งออกโดยผูพิพากษาที่มีอํานาจเทานัน้ และ 
ผูพิพากษาจะออกหมายจับเมือ่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา บุคคลตองสงสัยเปนผูกระทําความผิด โดยผูที่
ทําหนาที่ขอหมายจับ ไดแก ตํารวจ หรืออัยการ สวนขอยกเวนในการจับที่ไมตองมีหมายศาล          
ที่รับรองไวในกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2 กรณี  คอื 
  1. ความผิดซึ่งหนา (Flagrant Offence) ไดแก ความผิดซึง่ผูตองหากําลังกระทํา หรือ
เพิ่งกระทําความผิดเสร็จสิ้น 
  2. การจับกุมกรณีเรงดวน (Emergency Arrest) ไดแก กรณีกระทําความผิดอาญาซึ่งมี
โทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกตั้งแต 3 ปขึ้นไป และมีเหตเุรงดวนซึ่งไมสามารถ
ขอหมายจับจากศาลได อยางไรก็ดี ภายหลังการจับกรณดีังกลาว จะตองมีการขอหมายศาลในทันท ี
มิฉะนั้นแลวผูตองหาจะไดรับการปลอยตัว 
  นอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุนจะควบคุมตํารวจ ผูอาจยื่นขอหมายจับ
จากผูพิพากษาผูมีอํานาจโดยกําหนดชัน้ยศและตําแหนงไวสูงแลว กฎหมายยังกําหนดขอจาํกดัไวดวย 
กลาวคือ ความผิดที่มีโทษปรับและจําคุกไมสูงเกินกวาทีก่ฎหมายกําหนดก็จับไมได การกระทําใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการสอบสวน สามารถทําไดเพยีงเทาที่จําเปนเพื่อการสอบสวนเทานั้น และยังตั้งอยูบน
พื้นฐานของการใหความรวมมือดวยความสมัครใจของผูถูกกลาวหาอีกดวย52 
  ในการขอหมายจับจะตองเปนไปตามเงื่อนไข   ดังนี ้
  1. ผูตองหาไมมีที่อยูเปนหลักแหลงหรือไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  2. การจับผูกระทาํความผิดซึ่งหนา จะจับไดกต็อเมื่อไมทราบที่อยูหรือช่ือของผูกระทํา
ความผิด หรือมีเหตุผลอันสมควร เชื่อไดวาผูกระทําความผิดจะหลบหนี 
  ในความผิดทีม่ีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชวีิต หรือความผิดที่มีอัตราโทษ
จําคุก 3 ป หรือสูงกวา ถามีพยานหลักฐานสมควรเชื่อไดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด และเปน
กรณีฉุกเฉินที่ไมอาจขอหมายจับจากศาลได พนักงานอัยการ ผูชวยพนักงานอัยการ หรือตํารวจ
                                                 

52 Dando  Shigemitsu.   Japanese criminal procedure.  p.306. 
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สอบสวน อาจจับผูตองหาไดโดยแสดงเหตผุลไวเปนหนังสือ เมื่อจับกุมผูตองหาแลวใหรีบดําเนนิการ
ขอหมายจับจากศาล  ถาศาลไมออกหมายจบัให พนกังานผูจับจะตองปลอยผูตองหาทันที 
  การขอหมายจบัในระบบกฎหมายของญี่ปุน มใิชเปนคาํสั่ง แตเปนการขออนุญาตทาํการ
จับกุมผูตองหา ดังนั้น แมจะมีหมายจับ พนักงานสอบสวนก็อาจใชดุลพินิจจับหรือไมจับผูตองหา   
ก็ได กอนทําการจับกุมผูตองหา พนกังานสอบสวนจึงตองพิจารณาองคประกอบของกฎหมาย และ
พฤติการณแวดลอมคดี  โดยคํานึงถึง อาย ุส่ิงแวดลอม ลักษณะความผดิ และปจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดวย 
  เมื่อจับกุมผูตองหาไปยังสถานีตํารวจแลว เขาจะไดรับแจงขอเท็จจริงที่ทําใหเขาถูกจับ 
และสิทธิตาง ๆ เชน สิทธิการมีทนายใหแกผูตองหาทันที รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถูกจับอธิบาย
ขอเท็จจริง เจาหนาที่ตองแจงสิทธิที่จะไมใหการแกผูตองหากอนเริ่มทําการสอบสวน53 
 
  การปลอยชั่วคราว 
  ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการ ผูตองหาคดีอาญาในระบบกฎหมาย
ญี่ปุนจะไมมีสิทธิขอประกนัตัว ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมญี่ปุนจงึมีกลไกในการกลั่นกรองผูตองหา
ในคดีอาญาซึ่งถูกจับและสอบสวนแลว มใิหถูกคุมขังโดยไมผานกระบวนการพจิารณาและวนิิจฉัย
ของศาล โดยเฉพาะควบคุมผูตองหาเกินกวาอํานาจควบคุมตัวของพนกังานสอบสวนและพนักงาน
อัยการ อยางไรก็ตาม ผูตองหามีสิทธิที่จะขอใหปลอยช่ัวคราวไดเมือ่พนักงานอยัการไดฟองคดตีอ
ศาลแลว แตศาลก็มีดุลพนิิจที่จะปฏิเสธทีจ่ะไมใหประกันตัวได หากศาลเชื่อวาภายหลังการประกนัตวั 
จําเลยอาจจะไปกออาชญากรรมอื่นอีก54 
 
  การควบคุมชัน้สอบสวนและอัยการ 
  เมื่อผูตองหาถูกจับโดยมีหมายจับแลว ถาผูจับกุมผูตองหาเปนเจาหนาที่ตํารวจที่มีอํานาจ
ควบคุมตัวผูตองหาได 48 ช่ัวโมง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และเมื่อครบกําหนดจะตองสงตัว
ผูตองหาใหแกพนักงานอยัการ เมื่อพนักงานอัยการไดรับตัวผูตองหาแลว พนกังานอยัการมีอํานาจ
ควบคุมตัวผูตองหาไดอีก 24 ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาควบคุมตัวในชัน้นี ้(รวม 72 ช่ัวโมง) 
ถามีความจําเปนจะควบคุมผูตองหาตอไปอีก พนักงานอัยการจะตองยื่นคํารองตอศาล ขออนุญาต
ควบคุมตัวผูตองหาไวไดอีกอยางมาก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 วัน (ใหนับวันทีย่ื่นคําขอในจํานวน 10 วันดวย) 
รวมระยะเวลาสูงสุดนับตั้งแตวันจับกุมตวัไมเกิน 23 วัน 
                                                 
 53 ณรงค  ใจหาญ  และคณะ.  สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา. หนา 121-123. 
    54 อํานาจ  เนตยสุภา.  (2544, สิงหาคม).  “กระบวนการกอนฟองคดีอาญาของประเทศญี่ปุน   (Pre-trial 
Criminal Procedure).”  ขาวเนติบัณฑิตย, 3, 145.  หนา 89. 
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  เมื่อพนักงานอัยการไดรับตัวผูตองหาจากตาํรวจแลว พนักงานอัยการจะแจงขอหาให
ผูตองหาทราบ โดยใหโอกาสผูตองหาชี้แจงขอเท็จจริงและแจงสิทธิในการมีทนายความใหผูตองหาทราบ 
และภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากไดรับตัวผูตองหา พนักงานอัยการจะตองวินิจฉัยวาจะปลอยตัว
ผูตองหาหรือจะขอใหศาลสั่งควบคุมตัวผูตองหา หรือใชดุลพินิจสั่งฟองผูตองหา (ในกรณีพนกังาน
อัยการเปนผูจบัผูตองหา  พนักงานอยัการมีอํานาจควบคมุตัวผูตองหาไวได 48 ช่ัวโมง)55 
 
  การฝากขงักอนฟองคด ี
  เมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนพรอมตัวผูตองหาจากตํารวจแลว พนักงานอัยการพิจารณา
แลวเหน็วาควรฝากขังผูตองหาไว สามารถที่จะยื่นคํารองขอฝากขังผูตองหาตอศาลได ทั้งนี้ คํารอง
ขอดังกลาวจะตองมีขึ้นภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันที่พนักงานอยัการไดรับตัวผูตองหา หรือภายใน 
72 ช่ัวโมงนับแตมีการจับกุม ระยะเวลาในการฝากขงั พนักงานอยัการจะตองขอตอศาลไดคร้ังละ 
ไมเกิน 10 วนั (รวมวนัหยดุประจําสัปดาหและวนัหยดุราชการดวย) ระยะเวลาฝากขังสูงสุดที่สามารถ
กระทําไดคือ 23 วัน  ในสวนหลักเกณฑที่ศาลจะพิจารณาวาจะอนุญาตใหมีการฝากขังหรือไม 3 ประการ  คือ 
  1. ผูตองหามีถ่ินที่อยูแนนอนหรือไม 
  2. ผูตองหามีแนวโนมที่จะทําลายพยานหลักฐานหรือไม 
  3.  ผูตองหาจะหลบหนีหรือไม 
  ภายหลัง 23 วัน พนักงานอัยการจะพิจารณาวาจะฟองผูตองหาหรือไม อํานาจฟอง
ผูตองหาเปนของพนักงานอยัการเพียงคนเดยีว  กลาวคือ  ตํารวจหรือผูเสียหายไมมีสิทธิฟองคดี 
  ตามหลักกฎหมาย ตํารวจญี่ปุนมีอํานาจเบื้องตนที่จะทําการสอบสวนคดีอาญา และ
ในทางปฏิบัติ ตํารวจจะทําการสอบสวนเริ่มตนคดีเปนสวนมาก โดยตํารวจจะสอบสวนคดีอาญาใน
ความผิดทัว่ไปและความผิดทีเ่กีย่วกบัยาเสพติด ในขณะทีพ่นกังานอยัการจะเนนเรื่องการสอบสวนเอง
ในคดีสําคัญ ๆ เชน การคอรรัปชั่นรายใหญของนักการเมืองหรือขาราชการระดับสูง คดีความผิด
เกี่ยวกับการหลบภาษี  หรือคดีที่จําเปนตองใชความรูความสามารถในทางเทคนิคเปนพิเศษ56 
 
  ความสัมพันธระหวางตํารวจกับอัยการในการสอบสวน 
  พนักงานอัยการกับคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะจังหวัด (Prefecture Public 
Safety Commission) และตาํรวจ ตองรวมมือกันในการสอบสวนคดีอาญาภายในเขตอํานาจของตน 
                                                 
 55 ณรงค  ใจหาญ  และคณะ.  สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา.  หนา 124. 
 56 สมใจ  เกษรศิริเจริญ.  (2541, สิงหาคม).  “บทบาทของอัยการในกระบวนการยุติธรรม.”   วารสาร
อัยการ, 21, 246.  หนา 40.  
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พนักงานอัยการสามารถใหคําแนะนําทั่วไปอันจําเปนแกตํารวจในการสอบสวนได ซ่ึงอาจกระทํา
โดยวางระเบยีบทั่วไปเพื่อใหมีการสอบสวนที่เหมาะสมในประเดน็อื่นที่จําเปนในการดําเนินการฟอง 
  พนักงานอยัการสามารถออกคําสั่งทั่วไป อันจําเปนตอตํารวจใหรวมมือในการสอบสวนได 
ในกรณีพนักงานอัยการสอบสวนดวยตนเอง หากมีความจําเปน สามารถสั่งและใหตํารวจชวย
สอบสวนได  ซ่ึงตํารวจตองปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งจากพนักงานอัยการ 
  ในกรณีตํารวจไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งดังกลาวโดยไมมีเหตุผลสมควร พนักงาน 
อัยการสามารถกลาวหาตอคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติ (National Public 
Safety Commission) หรือคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะจังหวัด หรือบุคคลที่มีอํานาจ
เพื่อใหปลดหรือใชมาตรการทางวินัยตอตํารวจได หากคณะกรรมาธิการดังกลาว หรือบุคคลที่มี
อํานาจนั้นพิจารณาวาคํากลาวหามีเหตุผล ตองปลดหรือใชมาตรการทางวินยัตอตํารวจที่ถูกกลาวหา 
ซ่ึงเทากับใหอัยการมีอํานาจกํากับดแูลตํารวจในการปฏิบตัิหนาที่ในการสอบสวนได โดยมีกฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดเจน นับวาเปนการควบคุมตํารวจในการสอบสวนที่ดวีิธีหนึ่ง ซ่ึงเปนการ
ควบคุมจากอกีองคกรหนึ่ง 
  การรองทุกข หรือกลาวโทษตองกระทําตอพนักงานอยัการ หรือตํารวจเปนลายลักษณ
อักษร หรือดวยวาจา เมื่อตาํรวจไดรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ ใหสงเอกสารหรือพยานวัตถุที่
เกี่ยวของไปยังพนักงานอยัการโดยเร็ว เวนแตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะบัญญัติไว
เปนอยางอื่น เมื่อตํารวจไดทําการสอบสวนความผิดอาญาใด ตองสงเอกสารและพยานวัตถุพรอม
ดวยสํานวนคดีไปยังพนักงานอัยการโดยเร็ว เวนแตคดีที่พนักงานอัยการกําหนดไวเปนอยางอื่น 
ดังนั้น การที่กฎหมายบัญญัตใิหพนกังานอยัการญี่ปุนมีอํานาจรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ และ
รับสํานวนคดีการสอบสวนโดยตํารวจ ที่จะตองสงมาใหพนักงานอัยการพิจารณาตรวจสอบกอน  
จึงถือเปนกลไกการควบคุมหรือตรวจสอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยพนกังานอัยการ
ที่ดีวิธีหนึง่ ถาหากมีคดีความผิดเกิดขึ้น ตํารวจไมยอมรับคํารองทกุขหรือคํากลาวโทษ ก็สามารถไป
รองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานอยัการได 
  การที่พนักงานอัยการญี่ปุนมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเองจนเสร็จสิ้นคดี หรือกรณีมี
ความจําเปนสามารถสั่งใหตํารวจชวยตนในการสอบสวนก็ได เหตทุี่กฎหมายญี่ปุนไดใหพนกังาน
อัยการมีอํานาจและบทบาทครอบคลุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญานั้น ก็เนื่องจากแนวความคิด
ทางทฤษฎีที่ถือวา อํานาจการสอบสวนและฟองคดเีปนอํานาจที่มิอาจแยกได (Inseparable Authority) 
มีความหมายวา การฟองคดีจะตองอาศัยขอเท็จจริงจาการสืบสวนสอบสวนเปนปจจัยสําคัญ การสืบสวน
และสอบสวนซึ่งเปนวิธีการแสวงหา และรวบรวมขอเท็จจริง จึงเปนเพียงอุปกรณหรือเครื่องมือ 
(Instrument) ของการฟองรองดําเนินคดี และพนักงานอัยการซึ่งเปนผูฟองรองดําเนินคดีในศาล 
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ก็ควรจะมีโอกาสไดสัมผัสหรือรูเห็นขอเทจ็จริงตาง ๆ เกี่ยวกับคดนีั้นดวยตนเองใหมากที่สุดเทาที่
จะเปนไปได และในระบบการสอบสวนของญี่ปุนนั้น พนักงานอัยการจะตรวจสอบการสอบสวน
ของตํารวจอยางเขมงวด ซ่ึงจะใกลเคียงกับการตรวจสอบโดยผูพิพากษา ระบบของญี่ปุนจะหลีกเลี่ยง
การนําบุคคลเขาเปนผูตองหา ซ่ึงจะตองรับทุกขจากการควบคุมหรือขังและการพจิารณาคดีในระยะ
เวลานาน โดยการปลดปลอยบุคคลดังกลาวเสียแตขั้นตอนแรก ๆ ดังนั้น ระบบของญี่ปุนจึงเคารพ
สิทธิของผูตองหา 
 
3.4  เปรียบเทียบบทบาทและความสําคัญของพนักงานสอบสวนของไทยและตางประเทศ 
  จากการศึกษาหลักการสอบสวนคดีอาญาของไทยและตางประเทศ ไดกําหนดอํานาจ
หนาที่การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามบทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและรัฐธรรมนูญ
ไวไมเหมือนกัน ที่บัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือพนักงานอัยการ
รวมกับพนกังานสอบสวน และศาล มีอํานาจสืบสวนสอบสวน ฟองคดีอาญา การควบคุมหรือคาน
อํานาจซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดกระบวนการยุติธรรมที่ดี และมีระบบการดําเนนิงานขององคกรที่
เกี่ยวของ สามารถตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน (check and balance) โดยไมมีองคกรใดมี
อํานาจผูกขาดที่จะสงผลใหการดําเนินคดีเปนไปโดยมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมที่ดีจําเปน 
ตองสรางระบบที่มีความโปรงใส (transparency) ในทุกขัน้ตอนของการดําเนนิการสามารถถกูตรวจสอบได 
(accountability) ในขณะเดยีวกนักต็องมีความเปนอิสระทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม
ใหเกิดขึ้นกับประชาชนอยางแทจริง57 ดังตัวอยางกรณีของประเทศสหรฐัอเมริกา ญีปุ่น และไทย 
อาจสรุปเปรียบเทียบขอเหมอืนหรือขอตางของหลักการสอบสวนคดีอาญา อํานาจในการสั่งคดีและ
การควบคุมอํานาจพนกังานสอบสวน   ดังนี้ 
 
  1. หลักการสอบสวนคดีอาญา 
   หลักการสอบสวนคดีอาญาในสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุน และไทย ตามบทบญัญัติกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตางก็บัญญัติแนวทางและการปฏิบตัิใหเจาหนาที่ 
ผูบังคับใชกฎหมาย ไดแก ตํารวจและอัยการ เพื่อคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลย รวมทั้ง
มาตรการตาง ๆ ในการสอบสวนคดีอาญา  

                                                 
 57 กิตติพงษ   กิตยารักษ.  (2544, กรกฎาคม - สิงหาคม).   “กระบวนการยุติธรรมที่พึงประสงคของ
สังคมไทย.”   วารสารยุติธรรม, 1, 5.  หนา 10-11. 
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   หลักการสอบสวนคดีอาญาของสหรฐัอเมริกา ถือเปนหลักคนหาความจรงิ หรือระบบ
ตรวจสอบ สังเกตไดจากการจับกุม ตองพาไปศาลโดยไมชักชา เพือ่ตรวจสอบเบื้องตนถึงความจาํเปน
ที่จะควบคุมตัวผูตองหา หรือสมควรไดรับการประกันตัวหรือไม และผูตองหาจะถูกสงตัวไปยัง
เรือนจํา ซ่ึงเปนองคกรที่ตางกัน เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและจําเลย และ           
มีมาตรการที่นํามาใชในการคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลย โดยเฉพาะ “กฎเกณฑในการตัด
พยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ” (Exclusionary Rule) กลาวคือ การหามมิใหนําพยานหลักฐาน  
ซ่ึงไดมาโดยวธีิที่ไมชอบดวยกฎหมายในการพิจารณา ซ่ึงเปนการควบคุมพฤติกรรมตํารวจ โดยการ
ตัดมูลเหตุจูงใจในการแสวงหาพยานหลักฐานที่มิชอบออกไป นับเปนการยับยั้งตํารวจมิใหกระทาํ
การใด ๆ ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญสหรัฐ 
   หลักการสอบสวนคดีอาญาของญี่ปุน ถือเปนหลักการคุมครองสิทธิผูตองหาและ
จําเลยในคดีอาญาภายใตรัฐธรรมนูญ โดยหลักการแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตํารวจหรือ
อัยการจะตองทําการสอบสวนคดีอาญาอยางกวางขวางกอนจะใชวิธีบังคับ โดยการจับกุมผูกระทําผิด
จะใชเมื่ออยูภายใตพฤติการณพิเศษเทานั้น หรือโดยพฤติการณดังกลาวอาจจับกุมผูกระทําผิดแลว
นํามาควบคุมตัวไดก็ตาม แตเจาหนาที่และองคกรยุติธรรมตาง ๆ มักจะไมใชวิธีบังคับ ตราบใดที่
การสอบสวนสามารถกระทําไดโดยไมตองจับและควบคุมตัวผูกระทําผิด และกระบวนการยุติธรรม
ของญี่ปุนยังมกีลไกในการกลั่นกรองผูตองหาในคดีอาญา ซ่ึงถูกจับและสอบสวนแลว มิใหถูกคุมขัง
โดยไมผานกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาล โดยเฉพาะการควบคุมผูตองหาเกินกวาอํานาจ
ควบคุมของพนักงานสอบสวน และพนกังานอัยการ อันเปนการคุมครองสิทธิผูตองหาที่จะขอให
ปลอยช่ัวคราว   เมื่อพนักงานอัยการไดฟองคดีตอศาลแลว 
   หลักการสอบสวนคดีอาญาของไทย เปนหลักการคนหาความจรงิในคดี หรือหลักการ
ตรวจสอบ กลาวคือ การสอบสวนคดีอาญาถือเปนเรื่องที่ทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรมจะตอง
ทําหนาที่รวมมือกันคนหาความจริง โดยเฉพาะเจาพนักงานจะตองมีความเปน “ภาวะวิสัย” หมายถึง 
มีความเปนกลางและมุงอํานวยความยุติธรรม เชน พนักงานสอบสวนตองยึดหลักฟงความทุกฝาย 
โดยจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เปนผลรายและผลดีแกผูตองหา หรือหากเปนพนักงานอัยการ 
จะตองมีความเปนภาวะวิสัยที่จะตองตรวจสอบอยางรอบคอบและเที่ยงธรรม ความเปนภาวะวิสัย
และความรวมมือของทกุฝายนี้เอง ที่จะเปนพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมรวมมือกนัคนหาความจรงิ 
และทําใหการอํานวยความยตุิธรรมดําเนินไปอยางชอบธรรม  
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  2. อํานาจการสอบสวนฟองรอง  
   หลักการสอบสวนในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย ผูมีอํานาจในการสืบสวน สอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐานถือเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนเหมือนกัน ในสหรัฐอเมริกา
และญ่ีปุน พนกังานอัยการมบีทบาทเขามารวมดวยในการสอบสวนคดีอาญา และมีอํานาจฟองคดีอาญา
แตเพยีงผูเดียว โดยพนกังานอัยการของสหรัฐอเมริกา มีบทบาทในการควบคุมพนกังานสอบสวน
อยางใกลชิด เพราะสามารถรวมในการสอบสวน และอาจรวมทําการสอบสวนพรอมกบัเจาพนักงาน
ตํารวจ กลาวคือ เมื่อมีการกระทําผิดเกดิขึ้น พนกังานอัยการจะทําหนาที่เปนผูบริหาร ประสานงาน 
และสั่งการกบัผูอยูในสํานกังานของตน และกบัเจาพนกังานตํารวจซึ่งทําการสอบสวน หรือพนกังาน
อัยการอาจเริ่มคดีการสอบสวนเอง โดยไมตองรับแจงจากตํารวจกไ็ด และเมือ่สอบสวนเสรจ็สิ้นแลว 
จะโดยตํารวจ อัยการ หรือทั้งสองฝายรวมกันสอบสวน จะตองนําพยานหลักฐานที่ไดรวบรวม
ทั้งหมดมารวมเปนสํานวนการสอบสวนแลว พนักงานอัยการจะพิจารณาสํานวน ถาเห็นควรฟองจะ
มีคําส่ังฟองผูตองหาตอศาล หากเห็นควรสัง่ไมฟอง พนกังานอัยการมีอํานาจสั่งไมฟองและคดีจะยุติ
ทันที  ผูเสียหายไมมีสิทธิฟองคดีอาญาดวยตนเอง จะตองใหพนกังานอยัการดําเนินคดีให 
   สหรัฐอเมริกาไมใชระบบกลัน่กรองคดีมีมูลโดยการสอบสวน อีกนยัหนึ่งการสอบสวน
ไมใชเงื่อนไขการฟองคดีอาญาตอศาล โดยพนกังานอยัการเปนสวนหนึ่งในกระบวนการสอบสวน
และมีสวนรวมในการสอบสวน คอยช้ีแนะใหคําปรกึษาแกเจาพนกังานในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
เพื่อพิสูจนการกระทําความผดิของผูตองหา สวนการกลั่นกรองพยานหลักฐานในสหรัฐนั้น ในคดีอาญา
รายแรงไดนําเอาระบบการกลั่นกรองพยานหลักฐานโดยคณะลูกขุนใหญ ทําหนาทีพ่ิจารณาไตสวน
พยานหลักฐานที่พนักงานอยัการนําเสนอ เพื่อวนิิจฉัยวาพยานหลักฐานของพนักงานอัยการมีมูลที่
จะฟองรองตอศาลหรือไม ถามีมูลก็ส่ังอนุญาตใหฟอง สวนคดีความผิดอาญาไมรายแรง อัยการจะ
พิจารณากลั่นกรองพยานหลักฐานเอง58 
   สวนอัยการของญี่ปุน กฎหมายบัญญัติใหอํานาจพนกังานอัยการเขารวมดวยในการ
สอบสวนคดีอาญาดวยเชนกนั โดยพนักงานอัยการมีบทบาทที่จะเขามาเริ่มตนคดี โดยรองทุกขหรือ
กลาวโทษตอพนักงานอัยการได และพนักงานอัยการสามารถออกคาํส่ังทั่วไปอันจําเปนตอตํารวจ
ใหรวมมือในการสอบสวนได กรณีพนักงานอัยการสอบสวนเองในคดีสําคัญ ๆ เชน คดีฉอโกง
ประชาชน ฉอราษฎรบังหลวง อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ เจาพนักงานรับสินบน  ความผิดเกีย่วกับ
การหลบภาษ ี หรือคดีที่จําเปนจะตองใชความรูความสามารถในทางเทคนิคเปนพิเศษ และพนักงาน
อัยการญี่ปุนมอํีานาจฟองคดอีาญาแตเพียงผูเดียว  เอกชนไมมีสิทธิฟองคดีอาญาเองได 

                                                 
58  ธีสุทธิ์   พันธฤทธิ์.   (2547).   ขอคิดใหมในกฎหมายลักษณะพยาน.  หนา 25.   
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   ซ่ึงตางจากไทย กลาวคือ กฎหมายไทยบญัญัติใหการสอบสวนตกอยูในอํานาจของ
พนักงานสอบสวน ซ่ึงไดแกเจาพนักงานตํารวจเพียงองคกรเดียวและผูกขาดในการบังคับใชกฎหมาย
อาญา พนักงานอัยการไมมีอํานาจสอบสวนและไมสามารถรับคํารองทุกขได จึงไมสามารถควบคุม
การดําเนินคดีไดตั้งแตตน แตจะทําหนาที่เปนผูตรวจสํานวนคดีที่ตาํรวจสอบสวนเสร็จสิ้นแลว     
สงมาใหเทานัน้ ซ่ึงเปนผลมาจากการแบงแยกอํานาจ การสอบสวนและฟองคดีออกจากกนั จึงสงผล
ตอการวินจิฉัยคดีของพนักงานอัยการได เพราะพนกังานอัยการไมสามารถสอบสวนรวบรวมพยาน 
หลักฐานไดเอง และไมอาจเขาถึงขอเท็จจริงในคดีได ดังนั้น หากตํารวจไมเร่ิมตนดําเนินคดี ก็จะไมมี
องคกรใดเขามาดําเนินคดีแทนได  
   สวนอํานาจการฟองคดีของไทย กฎหมายใหสิทธิเอกชนผูที่ไดรับความเสียหายจาก
การกระทําความผิดอาญา มสิีทธิฟองและดําเนินคดีอาญาเองไดหรือดําเนนิคดีรวมกับพนกังานอยัการ 
ในกรณีที่ผูเสียหายขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอยัการ 
 
  3. อํานาจในการสั่งคด ี
   อํานาจในการสั่งคดีของอัยการสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน หลังจากที่มกีารสอบสวน
เสร็จสิ้นแลวถือเปนอาํนาจเดด็ขาดของพนักงานอยัการในการทีจ่ะสั่งฟองหรือไมฟองคดี โดยไมตอง
เสนอความเหน็เพื่อรับความเหน็ชอบจากผูใด และนอกจากนี้อัยการญี่ปุนมีอํานาจพิเศษที่จะพจิารณาวา 
คดีมีมูลแตไมฟอง มีอํานาจสั่งใหระงับคดีนั้นก็ได เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาเห็นวาผูตองหา
กระทําผิดอาญาจริง แตเมื่อคํานึงถึงเพศ อายุ พฤติการณและส่ิงแวดลอมแลว เห็นวาไมสมควรฟอง
ผูตองหาได และการสั่งระงับคดีดังกลาว แมผูเสียหายหรือผูมีสวนเกี่ยวของจะรองทุกขตอคณะกรรมการ
ช้ีขาดคาํสั่งระงับคดีของอยัการไดก็ตาม แตเมื่อคณะกรรมการชี้ขาดวาควรฟองแลวสงมาอยัการสูงสุด 
อัยการสูงสุดสั่งระงับคดีนั้นก็ได 
   ซ่ึงแตกตางจากของไทย เมื่อทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลว พนักงานสอบสวนจะตอง
มีความเหน็ในทางคดีเสนอตอพนักงานอยัการเพื่อส่ังคด ีฟองหรือไมฟอง ถาพนักงานอัยการเห็นวา
คดีมีพยานหลักฐานพอฟองผูตองหาตอศาล กจ็ะออกคําสั่งฟอง และฟองผูตองหาตอศาล59 ถาพนกังาน
อัยการเห็นวาพยานหลักฐานไมพอฟอง ก็จะออกคําสั่งไมฟองผูตองหา สงสํานวนการสอบสวน
พรอมกับคําส่ังไปเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจงัหวัด แลวแตกรณี ถาบุคคล
ดังกลาวแยงคาํส่ังไมฟองของอัยการ  ใหสงสํานวนพรอมดวยความเหน็ที่แยงกัน ไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อช้ีขาด เมือ่อัยการสูงสุดชี้ขาด พนกังานอัยการกฟ็องผูตองหาตอศาล ถาหากผูบัญชาการตํารวจ

                                                 
 59 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143, 157, 158 
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แหงชาต ิ ไมมคีวามเหน็แยงพนักงานอยัการ ก็จะออกคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหาและแจงใหผูตองหา
และผูรองทุกขทราบ 
 
  4. การควบคุมอํานาจพนักงานสอบสวน 
   อัยการสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ตางมีบทบาทเขามารวมสอบสวนหรือเร่ิมตนคดี และ
ควบคุมอํานาจพนักงานสอบสวนในคดีอาญาเหมือนกัน กลาวคือ พนักงานอัยการสหรัฐอเมริกา
สามารถรวมอยูในการสอบสวนได อาจมีผลเปนการยบัยั้งการสอบสวนอันมิชอบของเจาพนักงาน
ตํารวจ เพราะตองตระหนกัอยูเสมอวา พนักงานอยัการเปนผูมีอํานาจสั่งฟองหรือส่ังไมฟองคดีนัน้ 
คือ พนกังานอัยการอาจสั่งไมฟอง ถาเหน็วาคํารับสารภาพในคดีนัน้มาจากการสอบสวนที่ไมถูกตอง 
และพนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมอํานาจตํารวจได กรณีตํารวจไมยอมบังคับใช
กฎหมาย พนกังานอัยการสามารถดําเนินการฟองรองผูกระทําความผดิไดทันท ีโดยไมตองรอใหคดี
นั้นมีการสอบสวนโดยตํารวจมากอน พนักงานอยัการอาจฟองรองโดยตรงดวยวิธีการยื่นคําฟองที่
เรียกวา information ตอศาล หรืออาจขอใหลูกขุนรับฟอง (grand jury) ออกคําสั่งที่เรียกวา indictment    
ก็ได   ซ่ึงถือวาเปนการควบคมุอํานาจพนกังานสอบสวน  เปนตน 
   อัยการของญี่ปุน จากหลกัการสอบสวนญี่ปุน กฎหมายใหอํานาจพนักงานอยัการ 
เขามารวมดวยในการสอบสวนคดอีาญาเชนกัน ในกรณพีนักงานอยัการสอบสวนดวยตนเอง สามารถ
ส่ังและใหตํารวจชวยตนในการสอบสวนได ซ่ึงตํารวจตองปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังดังกลาว 
พนักงานอยัการสามารถกลาวหาตอคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติ หรือคณะกรรมาธิการ
ความปลอดภัยสาธารณะจังหวัด หรือบุคคลที่มีอํานาจ เพื่อใหปลดหรือใชมาตรการทางวินัยตอ
ตํารวจได ซ่ึงเทากับเปนการใหพนกังานอยัการมีอํานาจกํากับดแูลตํารวจในการปฏิบตัิหนาที่ในการ
สอบสวนได โดยมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดเจน นับวาเปนการควบคุมตํารวจในการ
สอบสวนที่ดีวธีิหนึ่ง เปนการควบคุมจากอกีองคกรหนึ่ง 
   นอกจากนี้ การรองทุกขหรือกลาวโทษตองกระทําตอพนักงานอัยการหรือตํารวจก็ได 
เมื่อตํารวจรับคาํรองทกุขหรือกลาวโทษ ใหสงเอกสารสํานวนการสอบสวนและพยานวัตถุที่เกีย่วของ
ไปยังพนกังานอัยการโดยเร็ว เวนแต ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
กลาวคือ เมื่อตํารวจทําสํานวนการสอบสวนในความผิดอาญาใด ตองสงเอกสารและพยานวัตถุ
พรอมสํานวนคดีไปยังอัยการโดยเร็ว เวนแตคดีที่พนักงานอัยการกาํหนดไวเปนอยางอื่น ดังนั้น  
การที่กฎหมายบัญญัติใหอัยการญี่ปุน มีอํานาจรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ และรับสํานวนคดกีาร
สอบสวนโดยตํารวจตองสงใหพนกังานอยัการโดยเร็ว ถือเปนกลไกในการควบคมุหรือตรวจสอบ
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยอัยการ  
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   จะเห็นวาในตางประเทศ กฎหมายใหอํานาจพนกังานอัยการเขามามบีทบาทในการ
สอบสวนและควบคุมอํานาจพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาที่ แตสําหรับของประเทศไทย 
อํานาจสอบสวนเริ่มตนคดีตกอยูกับตํารวจเพียงองคกรเดยีว  
 
   
 
 DPU



 

 
บทที่ 4 

วิเคราะหความเปนภาวะวิสัยและปญหาในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
  
 ความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน เปนความคาดหวังของทุกคนในสังคมและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในกระบวนการยตุิธรรม เนื่องจากการสอบสวนเปนจดุเริ่มตนของการดําเนินคดี หากการ
เร่ิมตนดวยความถูกตอง เปนกลาง เทีย่งธรรม โปรงใสและตรวจสอบได ยอมจะทําใหการดําเนิน
กระบวนการตอๆมาเปนไปดวยความเปนธรรม ผูเกี่ยวของในคดีกจ็ะมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการ
ยุติธรรมวา สามารถเปนที่พึ่งไดจริง ดังนัน้ การจะใหพนักงานสอบสวนเปนผูมีความเปนภาวะวิสัย
ในการปฏิบัตหินาที่นัน้ ประกอบดวยปจจัยหลายอยาง ในบทที่ 4 นี้ ผูเขียนจึงจะวิเคราะหถึงปจจยั 
ที่สงผลตอความเปนภาวะวิสัยของพนักงานสอบสวน และปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานสอบสวน 
 
4.1   ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนภาวะวิสัยของพนักงานสอบสวน 
 4.1.1 ทัศนคติในการทํางานของพนักงานสอบสวน  
  การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
กลาวคือ เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นและมีผูมารองทุกขกลาวโทษ เจาพนักงานตาํรวจ  
ซ่ึงเปนองคกรของรัฐองคกรแรกของกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา มหีนาที่ในการสอบสวนคดีอาญา 
สอบสวนผูตองหาในการกระทําความผิดทุกคดี ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 122 ไดบัญญัติไววาคดีใดบางที่พนักงานสอบสวนจะไมทาํการสอบสวนก็ได  ประกอบกับ
เจาพนักงานตาํรวจมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง และเปนผูดําเนินการให
กฎหมายอาญามีผลบังคับ การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน เปนจุดเริ่มตนในการนํา
พยานหลักฐานมาสูศาล 
  พนักงานสอบสวนมีหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และมีอํานาจหนาที่ใชมาตรการ
บังคับ ในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 131 บัญญัติวา “ใหพนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทกุชนิดเทาที่สามารถ 
จะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง และพฤตกิารณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา 
เพื่อจะรูตวัผูกระทําผิดและพสูิจนใหเห็นความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา” ซ่ึงแสดงถึงวา 
พนกังานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งทีเ่ปนผลดี, ผลรายแกผูตองหา และเหตุบรรเทาโทษ 
รวมทั้งขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ 
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ตองรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงเพื่อใหพนกังานอยัการสั่งคดี พนักงานสอบสวนจะรวบรวม
พยานหลักฐานที่ใชยันผูตองหาอยางเดียวไมได โดยเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวกบัเหตุบรรเทาโทษ
ผูตองหานั้น เมื่อพิจารณามาตรา 131 ประกอบมาตรา 138 แลว พนกังานสอบสวนตองดําเนินการ
รวบรวม เพราะขอเท็จจริงสวนนี้เปนประโยชนตอการใชดุลพินิจส่ังไมฟองของพนักงานอัยการ 
หรือมิฉะนั้นก็จะเปนประโยชนในการที่พนักงานอัยการจะไดแถลงตอศาล เพื่อประกอบการใช
ดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาล ซ่ึงในการแถลงนีพ้นักงานอยัการยังอาจแถลงเพื่อประโยชนแก
จําเลยก็ได เพราะตามกฎหมายพนกังานอัยการมีอํานาจดาํเนินคดีเพื่อประโยชนของผูถูกกลาวหาได1 
แตเมื่อพิจารณาคํานิยามของการสอบสวนตามมาตรา 2 (11) บัญญัติวา “การสอบสวน หมายความ
ถึงการรวบรวมพยานหลักฐาน และดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 
ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผดิ 
และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ” 
  ดังนั้น บทนิยามดังกลาวมุงเนนที่จะใหการสอบสวน เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่
จะพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษใหได สงผลตอทัศนคติของการทํางาน
ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน มุงไปในทางคนหาความผิด2 เปนเหตใุหการ
สอบสวนขาดความเปนภาวะวิสัย  ผูตองหาก็ไมไดรับความเปนธรรม 
  และในความเปนจริง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน ถามผูีมารองทุกขหรือ
กลาวโทษ พนักงานสอบสวนจะทําหนาที่โดยเชื่อถือผูมารองทุกขหรือกลาวโทษ โดยจะสอบสวน
พยานหลักฐานเฉพาะแตผูรองทุกข หรือผูกลาวโทษ เสมือนพนักงานสอบสวนเปนผูอยูฝายเดยีวกับ
ผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษ ตั้งตัวเปนปฏปิกษกับผูตองหาตั้งแตตน โดยไมไดนําพยานหลักฐานของ
ฝายผูตองหามาวินิจฉัยชั่งน้ําหนัก เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนการสอบสวนตาม
หลักในการคนหาความจริง ทั้งนี้การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนนาจะเปนเพราะเชื่อวา
ระบบกระบวนการพิจารณาของไทยเปนไปในระบบกลาวหานั่นเอง ซ่ึงนาจะถือวาเปนการขัดกับ
เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิด เพื่อประโยชน
ในการทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา แตพนักงานสอบสวนกย็ัง
ยึดอยูกับระบบกลาวหา ไมยอมสอบสวนพยานฝายผูตองหา โดยมีเหตุผลวา ผูตองหาสามารถไป
ตอสูคดีในชั้นศาลได3   
 
                                                 

1 คณิต  ณ  นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 432-433.  
2 สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2548).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับอางอิง.  หนา 132. 
3 วัชรินทร  ภาณุรัตน.  (2544).  บทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา.  หนา 19.   
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 4.1.2 ระยะเวลาในการสอบสวน 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 บัญญัติใหเร่ิมการสอบสวน
โดยมิชักชา จะทําการที่ใด เวลาใด แลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย และ มาตรา 
134 วรรคสาม บัญญัติให ผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเรว็ ตอเนื่อง และเปนธรรม 
เนื่องจากการดาํเนินคดีอาญา มีความเกีย่วของกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูถูกกลาวหาโดยตรง 
หากมีการควบคุมผูตองหาระหวางการสอบสวน ยอมหมายถึงการจํากัดเสรีภาพของผูถูกกลาวหา 
ทั้งนี้ ตามมาตรา 87 กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาระหวางการสอบสวน 
โดยการยืน่คํารองขอหมายขังตอศาล กําหนดระยะเวลาในการควบคุมขึ้นอยูกับขอหาและอัตราโทษ 
ดังนั้น ในกรณีที่ผูตองหาถูกควบคุม พนกังานสอบสวนก็ตองเรงรัดการทําสํานวนการสอบสวนให
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และตองคํานึงถึงเหตุจาํเปนอยางแทจริงในการควบคุมฝากขังผูตองหาตอศาล    
การปฏิบัติตองเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มาตรา 87 กําหนดไว สวนคดีที่ผูตองหาไดรับ
การปลอยช่ัวคราวนั้น พนักงานสอบสวนมีเวลาเพียง 3 เดือน ที่จะตองทําการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานใหเสร็จสิ้นหลังจากปลอยชั่วคราว นอกจากจะมีเหตุผลที่จําเปนอยางยิ่ง ก็จะสามารถ
ขยายระยะเวลาออกไปได แตไมเกิน 6 เดอืน หากหลังจากนั้นแลว พนักงานสอบสวนจะตองยืน่คํา
รองตอศาล4 ศาลก็จะใชดุลพนิิจอนุญาตใหฝากขังหรือไมตามที่เห็นสมควร หากพนกังานสอบสวน
ไมมีเหตุผลที่เพียงพอ ก็อาจไมไดรับการพิจารณาใหขยายเวลาตอไป ซ่ึงอาจมีผลเสียหายแกคดไีด 
พนักงานสอบสวนจึงตองพึงระลึกถึงความรวดเร็วในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานอยูเสมอ 
และไมเพยีงแตจะตองมีความรวดเร็วในการสอบสวนเทานั้น การสอบสวนที่มีความเปนธรรมตอง
กระทําโดยรอบคอบ ดังที่กลาวขางตนวา การดําเนินคดีอาญามีความเกี่ยวของกับสทิธิและเสรีภาพ
ของบุคคลผูถูกกลาวหาโดยตรง หากมีการจับกุมบุคคล ก็ตองมีพยานหลักฐานเบือ้งตนพอที่จะเชื่อ
ไดวาคนนั้นมสีวนกระทําความผิด เดิมนัน้ผูตองหาถูกจบัมาแลวจึงคอยหาพยานหลักฐาน ซ่ึงก็จะใช
เวลานาน ความลาชาคือความไมยุติธรรมอยูในตวัเอง5 จะพบวานับจากผูตองหาถูกจบักุมจนกระทัง่
ศาลตัดสินเปนที่สุด จะใชเวลานานมาก เกิดความเสียหายทั้งดานผูถูกจับกุมฟองรอง หากในทีสุ่ด
ไมไดกระทําความผิด เวลาที่เสียไปทําใหเกิดความเสียหายกับผูถูกกลาวหามาก เกิดปญหาในการ
ควบคุมตัวผูตองหา  การขอผลัดฟองและฝากขังผูตองหา6 
  
                                                 
 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113 

5 มีชัย  ฤชุพันธ.  (2544).  “พนักงานสอบสวนในอุดมคติ.”   รวมปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  หนา 64. 

6 ชัยเกษม  นิติสิริ.  (2551).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาค 2 สอบสวน.  หนา 131-132.   
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  ขอเท็จจริงที่วาการสอบสวนที่รวดเร็วและรอบคอบนั้นไมใชทําไดโดยงาย แตก็เปน
เร่ืองสําคัญที่พนักงานสอบสวนจะตองพยายามใชความรูความสามารถในการสอบสวนอยางรวดเรว็
และรอบคอบเพื่อความเปนธรรมแกทั้งฝายผูถูกกลาวหาและฝายผูเสียหาย             
 นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ตองเริม่ทําการสอบสวนโดยไมชักชา ก็เนื่องมาจาก
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดมาครบถวน รองรอย สถานที่เกิดเหตุ ไมใหถูกลบเลือน  
ยักยาย ซอนเรนไปกอน หากเนิ่นชาไปแลวพยานหลักฐานที่มีอาจเสือ่มสลาย สูญหาย หรืออาจมี 
คนอื่นลบทิ้งไป7 ทั้งพยานบุคคลก็ยังอยูในชวงเวลาที่สามารถจดจําเหตุการณไดอยางแมนยํา หรือ
ใกลเคียงกับขอเท็จจริงมากที่สุด ดังนั้น กฎหมายจึงบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนทีใ่ด เวลาใด ตามที่พนกังานสอบสวนจะเห็นสมควร โดยปกตจิะเปนที่ทําการของพนกังาน
สอบสวน สวนการที่พนกังานสอบสวนจะไปทําการสอบสวนที่ใดเวลาใดหรือไมนัน้ เปนดุลพินจิ
ของพนักงานสอบสวนจะเห็นสมควร เพื่อที่จะใหการสอบสวนเสร็จส้ินโดยเร็ว ทั้งนี้ พนักงาน
สอบสวนจะตองทําการสวบสวนภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดไว เมื่อประกอบกับจํานวน
ของสํานวนคดใีนความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนแตละคนที่มีจํานวนมาก จึงตองเรงรีบทาํการ
สอบสวนและสรุปสํานวนใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา มีผลตอความละเอียดรอบคอบของการ
สอบสวน ระยะเวลาจึงมีผลตอความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน 
 
 4.1.3 สวัสดิการและคาตอบแทน 
  คาตอบแทนหรือรายไดของพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนเจาพนักงานในหนวยงานหนึ่ง
ในกระบวนการยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ทั้งพนักงานอัยการ ผูพิพากษา อัตรา
เงินเดือนของพนักงานสอบสวนนั้นนอยมาก ทั้งที่งานของพนักงานสอบสวนเปนงานที่จะตอง
ดําเนินการตั้งแตการเริ่มรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อรับคดีไวจะตองปฏิบัติตอเนื่องไปจนกวาจะ
เสร็จสิ้น และดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการสั่ง พนักงานสอบสวน
ก็ตองรับผิดชอบในความเปนธรรมของคูกรณีเชนเดียวกับพนักงานอยัการและผูพิพากษา หากพนกังาน
สอบสวนเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับรายได หรือมีรายไดไมพอใช ก็อาจจะ
แสวงหาชองทางหาผลประโยชนจากประชาชน หรือผูเกี่ยวของในคดีโดยทุจริต เกิดความไมเปน
ธรรมแกคูกรณ ี 
 สวัสดิการเปนเครื่องกระตุน หรือสงเสริมใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เปนไปอยางรวดเร็วหรือลาชา สวัสดิการสําหรับพนักงานสอบสวนที่ยังขาดอยู เชน ที่พักอาศัย 
                                                 
 7  เรวัต  ฉ่ําเฉลิม.  (2549).   คําบรรยายสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ภาค 2 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 1-2.  หนา 78.  
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สถานที่ทํางานไมสะดวกสบาย คอมพิวเตอรสําหรับพิมพสํานวนการสอบสวน รถยนตสําหรับออก
ตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือการคนหาติดตามพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนสวนใหญจึงตองออก
คาใชจายเองซื้อคอมพิวเตอรมาใชเปนการสวนตัว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทําสํานวนการ
สอบสวน ซ้ือปนเอง จายเงินใหกับสายสืบในการทํางาน รวมทั้งซ้ือรถยนตเพื่อใชในงานราชการ 
เมื่อรัฐไมใหเงนิสนับสนุนดงักลาว พนักงานสอบสวนตองใชเงิน ตองทํางาน เมื่อไมมีเงินเปนปจจยั
จึงเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา “ตีเมืองขึ้น” ในทองที่รับผิดชอบ มักจะเปนสถานบริการตาง ๆ เชน คลับ 
บาร อาบอบนวด มานรูด ซอง บอน เพื่อจะไดเงินมาใช มาทํางาน ส่ิงเหลานี้เมื่อกลายเปนที่รูกนั    
จึงเกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชนตอเจาหนาที่ตํารวจ8 
 สวนคาตอบแทนหรือรายไดของพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนเจาพนักงานในหนวยงาน
หนึ่งในกระบวนการยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ทั้งพนกังานอัยการ ผูพิพากษา อัตรา
เงินเดือนของพนักงานสอบสวนนั้นนอยมาก ทั้งที่งานของพนักงานสอบสวนเปนงานที่จะตอง
ดําเนินการตั้งแตการเริ่มรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อรับคดีไวจะตองปฏิบัติตอเนื่องไปจนกวาจะ
เสร็จสิ้น และดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการสั่ง พนักงานสอบสวน
ก็ตองรับผิดชอบในความเปนธรรมของคูกรณีเชนเดียวกับพนักงานอัยการและผูพิพากษา ดังนั้น 
องคกรที่อยูในกระบวนการยตุิธรรมโดยเฉพาะพนกังานสอบสวน ตองใหมีคาตอบแทน และใหมี
ชีวิตความเปนอยูที่นาภาคภมูิใจ และมีอุปกรณการทํางานใหพรอม 
 ในเรื่องเงินประจําตําแหนงของพนักงานสอบสวนนั้น ควรไดรับการพิจารณาใหมีความ
ทัดเทียมกับผูมีลักษณะการปฏิบัติหนาที่ใกลเคียงกันในกระบวนการยุติธรรม เชน กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม เปนตน ปจจุบันเงินประจําตําแหนงของพนักงานสอบสวน ตามขอกําหนด 
ก.ตร. ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 วาดวยเรื่องเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2545 กําหนดอัตราคาตอบแทนแตละระดับ
ตําแหนง  ดังนี้ 
 พนักงานสอบสวน (สบ 1) มีเงินประจําตําแหนง 3,500 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 2) มีเงินประจําตําแหนง 4,000 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 3) มีเงินประจําตําแหนง 4,700 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 4) มีเงินประจําตําแหนง 5,600 บาท 
 ซ่ึงอัตราดังกลาวมีฐานแนวความคิดจากการนําบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการ
อัยการสมัยนั้นมาเทียบเคียง โดยตอมาขาราชการอัยการไดขอปรับเงินประจําตําแหนงเปลี่ยนแปลง

                                                 
 8 โกวิท  วงศสุรวัฒน.  (2549, 28 มิถุนายน)   “เรื่องของตํารวจ.”  มติชนรายวัน , 29, 10336.   หนา 9. 
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ไปจากเดิม โดยเพิ่มเงินประจําตําแหนงตามขาราชการตุลาการไปแลว9 ตอมาหลังจากการประชุม
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) คร้ังที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 มีมติเห็นชอบ
การกําหนดเงินเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ใหพนักงานสอบสวน ดังนี้ 
 พนักงานสอบสวน (สบ 1) มีเงินประจําตําแหนง 10,000 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 2) มีเงินประจําตําแหนง 20,000 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 3) มีเงินประจําตําแหนง 30,000 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 4) มีเงินประจําตําแหนง 35,000 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 5) มีเงินประจําตําแหนง 41,000 บาท  
 พนักงานสอบสวน (สบ 6) มีเงินประจําตําแหนง 43,000 บาท  
 ปจจุบันยังอยูระหวางการทําความตกลงระหวางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ (ก.ตร.) ผูรับผิดชอบเรื่องนี้ กับกระทรวงการคลัง ยังไมมีความคืบหนาในเรื่องนี้แตอยางใด10 
ทั้งที่เปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนตอการดํารงชีพของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบงานสวน
หนึ่งในกระบวนการยุติธรรม 
 
4.2   วิเคราะหปญหาในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
  4.2.1 ปญหาจากการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน 
 เมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น กฎหมายไดใหอํานาจแกพนักงาน
สอบสวนในการจับกุมผูตองหาหรือผูตองสงสัย โดยมพีฤติการณอันควรสงสัย และการจับจะตอง
ถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งการจับกุมโดยมีหมายจับ หรือการจับโดยไมมีหมายจับก็ตาม 
การจับโดยมหีมายจับ การออกหมายจับตองมีการกลั่นกรองเหตุที่จะออกหมายจับ โดยหลักแลวจะ
จับโดยไมมหีมายจับไมได เวนแตจะเขาขอยกเวน เชน จบัผูกระทําผิดซึ่งหนา, จับบคุคลที่มีพฤติการณ
อันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุราย, จบับุคคลที่มีเหตุจะออกหมายจับแตมีความจาํเปนเรงดวนที่
ไมอาจขอใหศาลออกหมายจบับุคคลนั้นได และการจับผูตองหาหรือจําเลยที่จะหลบหนีระหวางการ
ปลอยช่ัวคราว11 ดวยเหตุที่การจับกุมเปนเรือ่งเกี่ยวของกบัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง 
เนื่องจากการจับกุมเปนสวนเริ่มตนที่จะทําใหผูตองหาเขามาสูกระบวนการยุติธรรม และถูกจํากัด

                                                 
9 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ.  (2550).  ขอเสนอเบื้องตนในการพัฒนาระบบงานตํารวจ.  

หนา 292-293.  
10 กองพัฒนาระบบตําแหนงและบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 
 11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 
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สิทธิเสรีภาพในความควบคุมของเจาพนักงาน การที่มีบทบัญญัติของกฎหมายถึงเหตุที่จะออก
หมายจับได และกําหนดใหอํานาจศาลเปนผูออกหมายจับไวชัดเจน เพื่อเปนการปองกันมิใหเจาพนักงาน
ใชอํานาจในการออกหมายจบัโดยเดด็ขาดและพลการ อันจะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ถูกจํากัดจนเกนิความจําเปนหรือไมมีเหตุอันควร แมกฎหมายจะกําหนดหลักเกณฑในการออกหมายจับ
ไวแลว แตเจาหนาที่ตํารวจก็จะตองเปนผูใชดุลยพินิจในการพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมมา
ทั้งหมดวามนี้ําหนกัเพยีงพอทีจ่ะขออนุมัติจบักุมผูกระทําผิดไดหรือไม ซ่ึงก็ตองคาํนึงถึงหลักกฎหมาย 
ความถูกตอง ชอบธรรม จรรยาบรรณพนกังานสอบสวน เปนสําคัญ เพราะหากขาดซึ่งหลักเกณฑ
ดังกลาวแลว จะเปนการใชอํานาจโดยมชิอบ ยอมเกิดความเดือดรอนเสยีหายไมเฉพาะผูถูกกลาวหาเอง
เทานั้น แตยังรวมถึงญาติพี่นองของบุคคลเหลานั้นอีกดวย ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินคดีช้ันเจาพนักงาน
ที่อาจจะยังความเดือดรอน หรือไมเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา จึงอยูที่ขั้นตอนในการดําเนินคดีทีม่ี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของเอกชนผูตกเปนผูตองหา คือข้ันตอนการจับ การควบคุม การขงั 
การปลอยช่ัวคราว การแจงขอหา และการสอบปากคําผูตองหา12 
  การควบคุมเปนการใชมาตรการบังคับของรัฐตอผูถูกกลาวหา ในการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
เปลี่ยนที่ทางของบุคคลที่ตองหาวากระทําความผิด และตามกฎหมายการควบคุมตัวเร่ิมเมื่อผูถูกจับ
มาถึงที่ทําการเจาพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจ วิธีการควบคุมตัวผูถูกจับตามกฎหมายหามใชวธีิ
ควบคุมเกินกวาที่จําเปนเพื่อมิใหหลบหน ี อันเปนการแสดงถึงการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ช่ือเสียง
ของผูถูกกลาวหา ดังนั้น วธีิปฏิบัติของเจาพนักงานตํารวจที่จับและควบคุมผูตองหาใหไดรับความ
อับอาย เชน เอาโซลามมือผูถูกจับหลายคนโยงตดิกนัโดยไมมเีหตหุลบหนี การใสกุญแจมือผูถูก
กลาวหาเพื่อใหไดรับความอับอาย นอกจากนี้ เกี่ยวกบัระยะเวลาทีจ่ะควบคุมผูถูกจับ กฎหมายได
กําหนดระยะเวลาในการควบคุมเพื่อคุมครองเสรภีาพของผูถูกกลาวหา โดยกําหนดวาหามมใิหควบคมุ
ผูถูกกลาวหาไวเกินกวาจาํเปนตามพฤติการณแหงคดี และจะควบคุมผูถูกกลาวหาไวเกินกาํหนดเวลา
ดังบัญญัติไวในกฎหมายไมได13 การควบคุมผูตองหาระหวางดําเนินคดีโดยหลักแลวมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปโดยเรียบรอย เพื่อประกนัการบังคับโทษ และประกันการหลบหนี
ของผูตองหา แตในทางปฏบิัติของเจาพนกังานสอบสวนเมื่อมีการจับตัวผูตองหาไดแลว มักจะมีการ
ควบคุมตัวในทันทีทันใด โดยไมไดพิจารณาวาผูตองหาจะหลบหนีหรือจะไปกอความยุงเหยิงกับพยาน 
หลักฐานในการสอบสวนหรือไม ซึ่งขัดกับวัตถุประสงคของการควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อความ
                                                 

12 คณิต  ณ  นคร.  (2533).  “กรมสอบสวน : ทางแกความเดือดรอนของประชาชนจริงหรือ.”   รายงาน
การสัมมนา เร่ือง การปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2533.  หนา 104.  
 13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87. 
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สะดวกในการปฏิบัติงานของตนเทานัน้14 ในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวนมักถือวาระยะเวลาดังกลาว
เปนอาํนาจทีจ่ะควบคมุตวัผูตองหา โดยไมคํานึงวามีเหตุที่จะควบคุมตัวผูตองหาไวระหวางคดีหรือไม 
ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะเปนการใชกฎหมายเพื่อความสะดวกของเจาพนกังานเพียงอยางเดียว 
จะเห็นไดวาระหวางการสอบสวนของพนกังานสอบสวน เมื่อมีความจําเปนผูตองหาก็อาจถูกคุมขัง
เพื่อทาํการสอบสวน การคุมขังเชนนี้ยอมกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได ดังนั้น การใช
อํานาจคุมขังในระหวางสอบสวนจึงตองคํานึงถึงความจําเปนและความชอบกฎหมายดวย  
  การรองขอปลอยช่ัวคราวเปนเรื่องของผูตองหาหรือจําเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ
ยื่นคํารองขอตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ใหปลอยช่ัวคราว เมื่อไดรับคํารอง
แลวตองรีบสั่งปลอยชั่วคราว ตามหลักเกณฑของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
107 ถึง 113 โดยหลักแลวจะสั่งปลอยช่ัวคราว  ซ่ึงสอดคลองกับหลักที่วา การควบคุมระหวาง
สอบสวนเปนเรื่องของขอยกเวน พนักงานสอบสวนหรือศาลตองปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลย จะควบคุม
ตัวไวเฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น การรองขอใหปลอยตัวช่ัวคราวจึงเปนวิธีการผอนคลายการจํากัด
สิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของผูถูกกลาวหาในระหวางการสอบสวน หรือระหวางการพิจารณา
คดี เปนการประกันสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาตามความประสงคของรัฐธรรมนูญ แตในทาง
ปฏิบัติ การปลอยช่ัวคราวมกัคํานึงถึงหลักประกันเปนหลักมากกวาหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไว 
ซ่ึงมีผลกระทบตอผูตองหาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี15 และในการยื่นคํารองขอประกันตวัผูตองหานั้น
ทําไดตลอด 24 ช่ัวโมง แตผูตองหาหรือญาติก็มักพบปญหาความลาชาในการปฏิบัติหนาที่ดานนี้
ของพนักงานสอบสวน  
 การคนเปนมาตรการบังคับทางอาญาทางหนึ่ง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีที่ 
การคนเปนการกระทําเพื่อพบและยดึสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี, เพื่อพบและ
ยึดสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือจะใช
ในการกระทาํความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (2) ใหพนักงาน
สอบสวนมีอํานาจในการคนดังกลาว เพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน การคนเปนการ
กระทําที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทั้งการคนสถานที่และการคนตัวบุคคล ดังนั้น          
ในการที่เจาพนักงานจะใชมาตรการบังคับโดยการคนเพือ่ใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน จึงตองปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  วาดวยการคน 

                                                 
14 สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2541, ธันวาคม).  “ความโปรงใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540.”   บทบัณฑิตย, 2, 22.  หนา 67. 
15 สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 70.  
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 ในการสอบสวน การถามคําใหการของผูตองหาไมวาผูนั้นกระทําผิดจริงหรือไม แตกฎหมาย
ใหถือวาผูตองหายังเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษาตดัสินจากศาลวาผูนั้นกระทําผิดจรงิ ผูตองหา
ตองไดรับการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอยางเครงครัด การสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงอัน
เปนการกระทาํที่ไมชอบ มีผูกลาววาพนักงานสอบสวนมทีางเลือกอยูอยางนอยสองอยาง คือ คนที่มี
ประสบการณมากก็ใชจิตวิทยาเกลี้ยกลอมหรือลอหลอกจนผูตองหายอมรับสารภาพ คนที่ไมมี
ประสบการณก็ซอมหรืออุมไปซอมใหรับสารภาพ16  การซอมผูตองหาเพื่อใหไดมาซึ่งคําใหการหรือ 
คํารับสารภาพนั้น มิใชเร่ืองใหมในสังคม แตเปนปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําซาก ความพยายามแกไขก็ไม
เปนผลสําเร็จ มีกรณีตวัอยางดังนี ้
 “เมื่อป พ.ศ. 2546 นายกรีฑา ยกยอง กับพวกไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ กลาวอางวา เจาหนาที่ตํารวจกลุมหนึ่งไดรวมกันกระทําการละเมดิสิทธิมนุษยชน โดยกลาวหา
วาผูรองกับพวกรวมกนัฆาผูอ่ืน ทั้งที่ไมเปนความจริง และเพื่อใหเปนไปตามที่กลาวหา จึงจับกุม
นายวิโรจน สุวรรณี กับนายวินัย ขนุแผว แลวนําไปซอมทํารายรางกายและขมขูใหรับสารภาพ   
ดวยการทุบตี ช็อตดวยไฟฟา รวมทั้งทรมานดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหบุคคลทั้งสองใหการซัดทอด  
ผูรองที่ 1 วาเปนผูจางวานฆา นอกจากนัน้ยังมีการลอบยิงผูรองที่บริเวณตลาดระนองธานี เมื่อวนัที่ 
25 มีนาคม 2546 ทําใหบุตรสาวผูรองที่ 1 ถึงแกความตาย บุตรชายผูรองที่ 1 กับเพื่อนผูรองที่ 1 
บาดเจ็บสาหัส ซ่ึงคดีนี้ไมมคีวามคืบหนา และนาเชื่อวาการที่ผูรองถูกยิงมาจากความเขาใจผิดผูรอง 
เหน็วาการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่ตาํรวจไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหเรงดําเนนิการสอบสวน
คดีที่ผูรองถูกลอบยิง 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยคณะอนกุรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 4 
ไดมอบหมายใหเจาหนาที่สํานักงานดําเนนิการแสวงหาพยานหลักฐาน และรวบรวมขอเท็จจริง พบวา
ตํารวจชุดจับกมุไดกระทําการที่ทารุณโหดรายตอผูรองที่ 2 - 3 ซ่ึงตกเปนผูตองหา ดวยการจับผูรอง
ที่ 2 ใสกุญแจมือไพลหลังและตอยหนาทอง ทําใหมีอาการจุก จากนั้นไดนําผามาคาดปากและนํา
ถุงพลาสติกคลุมศีรษะ จับโยนขึ้นรถแลวนําตัวออกไป เมื่อเดินทางถึงบานหลังหนึ่ง พื้นเปนซีเมนต
ช้ันลางมีหองน้ํา ลักษณะเปนบานสองชั้นเนื่องจากไดยินเสียงคนเดนิอยูช้ันบน กลุมคนดังกลาวได
ไขกุญแจและถอดเสื้อผาของผูรองที่ 2 ออกทั้งหมด ไมเหลือติดตัวแมกระทั่งกางเกงใน ซ่ึงขณะนัน้
ยังมีการคลุมศีรษะดวยถุงพลาสติกและมัดปากผูรองที่ 2 พรอมกับนําปลอกใสมือและเทาโดยมีเชือก
ตอออกจากปลอกดังกลาว บังคับใหนอนหงายราบลงกบัพื้น แลวใชมือปดตาและดึงพลาสติกทีค่ลุม
ศีรษะออก ใชผาเทปปดตาอีกครั้งแลวเอาผาที่ปดปากออกเพื่อทําการซักถาม และขมขูใหรับสารภาพ 

                                                 
16 นิธิ  เอียวศรีวงศ.  (2548).  “การสืบสวนสอบสวนของตํารวจ.”  มติชนรายวัน, 28, 9816. หนา 9. 
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 เมื่อไมรับสารภาพตามตองการก็ใชไฟฟาชอ็ตตามรางกาย เชน บริเวณขอเทา ขอพับ 
ขอมือ และอวัยวะเพศ พรอมกับดึงเชือกที่มัดกับปลอกมือปลอกเทา กระทั่งรางกายของผูรองที่ 2    
มีอาการกระตุกอยางแรงและเจ็บปวดทรมานเปนอยางมาก และมีอาการเหมือนใจจะขาดจนสลบคาที่ 
และรูสึกตวัอีกครั้งเมื่อมีคนนาํน้ํามาราดบนลําตัวและใชมอืตบหูทั้งสองขางอยางพรอมกัน และไดยิน
คนกลุมดังกลาวพูดวา มึงไมรับก็ไมเปนไร กูจะทําใหมึงรับจนได ในที่สุดเมื่อทนไมไหวและ     
เพื่อรักษาชวีิตไว จึงตองรับสารภาพตามทีพ่วกเขาตองการ ภายหลังสงตัวเขาเรือนจาํผูรองรายนี้เดนิ
ไมไดอยูหลายเดือน  
 ผูรองที่ 3 ใหการวาวนัที่ถูกจับมีรถกระบะบิ๊กเอ็มสีเขียวออนสองประต ูขับปาดหนารถ
กระบะของผูรองแลวเบรกหยุดรถกะทนัหนั มีคนลงมาจากรถคนหนาประมาณ 4 - 5 คน แตงกาย
พลเรือนกรูเขามาเปดประตูรถผูรองทางดานคนขับ เมื่อเปดประตูรถดานคนขับออก คนกลุมดังกลาว
ไดผลักผูรองที่ 3 ออกจากที่นั่งคนขับไปที่นั่งอีกดานหนึ่ง และใหนั่งบนพื้นรถพรอมกดหัวลง      
คนกลุมดังกลาวจํานวน 2 คนเขามาในรถ คนแรกทําหนาที่ขับรถ อีกคนทําหนาที่กดหวัและถลก
เสื้อขึ้นปดหนาคลุมหัวผูรอง พรอมกับจับมือไพลหลังใสกุญแจนําตัวออกไปจากบริเวณดังกลาว
ทันทีจนถึงบานหลังหนึ่งเปนบานชั้นเดียว เมื่อเขาไปในบานไดใหผูรองนั่งบนพื้นแลวเร่ิมซักถามวา
เคยขับรถไปยงิคนตายหรือไม ผูรองตอบปฏิเสธวาไมไดทํา หวัหนาของคนกลุมดงักลาวไมพอใจ 
จึงส่ังใหลูกนองถอดเสื้อผาผูรองออกหมดไมเหลือแมกระทั่งกางเกงใน แลวใหนั่งบนเกาอ้ีทาํการ 
ช็อตดวยไฟฟา พรอมกบัทําการซักถามเปนชวง ๆ เหตกุารณดังกลาวดําเนินไปอยางตอเนื่อง บางชวง
เมื่อเห็นวาปฏิเสธไมยอมรับไดส่ังใหแลบลิ้นแลวใชไฟฟาช็อตล้ินจนกระทั่งล้ินเปนแผล สลับกับ
การช็อตอวัยวะเพศจนปรากฏบาดแผลหลายแหง พรอมกับขมขูวาหากไมรับสารภาพจะฆาทิ้ง ทําให
รูสึกทุกขทรมานอยางมาก รวมระยะเวลาที่คนกลุมดังกลาวทําการช็อตดวยไฟฟาเปนเวลานานประมาณ 
9 - 10 ช่ัวโมง 
 ระหวางที่พนักงานสอบสวนนําผูรองในฐานะผูตองหาไปฝากขังตอศาล เมื่อผูตองหา
รองขอใหตรวจรางกาย ผูพิพากษาไดส่ังใหเจาหนาที่ตํารวจประจําศาลตรวจบาดแผลตามรางกาย   
ผูรองในวันฝากขัง ปรากฏวาพบบาดแผลตามรางกายผูรอง เชน อวัยวะเพศ ล้ินและบริเวณลําตัว 
โดยไมตองรอใหแพทยตรวจ กรณีดังกลาว เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดใหผูถูก
กลาวอางวาละเมิดสิทธิมนุษยชน คือตํารวจชุดจับกุมชีแ้จงขอเท็จจริง ปรากฏวาการชี้แจงขอเท็จจริง
ไมอาจหักลางพยานหลักฐานที่เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแสวงหามา
ยืนยนัได  ซํ้ารายปรากฏการสรางพยานหลกัฐานเทจ็เพื่อปรักปรําผูรอง  
 ในที่สุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีรายงานการตรวจสอบการละเมดิสิทธิ
มนุษยชน โดยเสนอแนะใหสํานักงานตํารวจแหงชาติลงโทษทางอาญาและวนิัยกับเจาหนาที่ตํารวจ
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ชุดจับกุม แตก็ไมมีความคบืหนาในการดําเนินการกับเจาหนาทีก่ลุมดังกลาวแตอยางใด จนกระทั่ง        
ผูรองทนไมไหวยอมเสี่ยงชวีิตตดัสินใจนําคดีไปฟองตาํรวจชุดจับกมุทั้ง 14 นาย ตอศาลจังหวดัระนอง 
คดียังอยูระหวางการพิจารณาชั้นศาล แตนายตํารวจทีเ่ปนหัวหนาชดุจบักุมและเปนจาํเลยที่ 1 ในคดี
ดังกลาว  บัดนีไ้ดรับการปูนบําเหน็จ  จากผูกํากับการขึ้นเปนรองผูบังคับการแลว” 

 เหน็ไดวาหากเกิดการใชอํานาจสอบสวนในทางที่มิชอบ ยอมมีผลกระทบตอสิทธิเสรภีาพ
ของผูตองหาเปนอยางมาก ดวยเหตุที่การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจที่อิงกับอํานาจนิยม ทําให
การปฏิบัติหนาที่มีลักษณะรนุแรงและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน งานสืบสวนสอบสวนของ
ตํารวจยังมกีารยึดหลัก Crime Control Model17 เปนการมุงประสิทธิภาพการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่เนนประสิทธิภาพการจับกุม ขาดความระมัดระวังในการกระทบสิทธิเสรีภาพที่มีกฎหมาย
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ประกอบกับการตรวจสอบถวงดุลจากองคกรภายนอกที่คอยกลั่นกรอง
และตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ของเจาหนาที่ตํารวจยังไมเปนระบบ การใชมาตรการบังคับ
เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน จึงมกีารละเมิดสิทธิในเนื้อตวัรางกาย และเสรีภาพ
ของผูถูกกลาวหา การที่กฎหมายไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงใหบุคคลภายนอก เชน ทนายความ 
ญาติ หรือพนกังานอยัการเขารวมฟงการสอบสวนในคดทีั่ว ๆ ไป แตบัญญัติใหการสอบสวนสามารถ
กระทําในเวลา สถานที่ใดกไ็ด แลวแตจะเห็นสมควร18 ดังนั้น ในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวน    
จึงไมเปดโอกาสใหมีบุคคลภายนอกเขาฟงการสอบสวน จึงทาํใหเกิดการละเมิดสิทธิของผูตองหา
ระหวางสอบสวนได และถึงแมวากฎหมายจะหามมิใหรับฟงพยานทีเ่กดิจากการลอลวง ขูเข็ญ หรือ
ใหสัญญาเพื่อใหผูตองหาใหการก็ตาม19 แตในทางปฏิบัติก็เปนการยากตอการวินิจฉัยของศาลวา
คําใหการหรือคํารับสารภาพของผูตองหาชั้นสอบสวนนัน้เกิดจากการลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญา
หรือไม ซ่ึงถาไมปรากฏหลักฐาน ศาลกถื็อวาเปนคํารับสารภาพที่เกดิจากความสมัครใจและรับฟง
ลงโทษจําเลยได20 ดงันัน้ การสอบสวนของพนกังานสอบสวนนอกจากจะขึ้นอยูกับระเบียบ กฎเกณฑ 
หลักกฎหมายแลว ยังขึ้นอยูกับคุณธรรม จรรยาบรรณและความเปนภาวะวสัิยของพนักงานสอบสวนดวย 
 
 
 

                                                 
17 คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ.  เลมเดิม. หนา 17-18. 
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130  
19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 และ 226 
20 ณรงค  ใจหาญ.  (2537, ธันวาคม).  “มาตรการในการปองกันการใชอํานาจมิชอบของตํารวจ.”   

นิติศาสตร, 24, 4.  หนา 879.   
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 4.2.2 ปญหาการถูกแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน 
 ขอเท็จจริงในปจจุบัน ระเบยีบและระบบบริหารในการทํางานขององคกรไมเอื้อที่จะให

พนักงานสอบสวนทํางานโดยอิสระ นอกจากมีการควบคุมกันเปนลําดับชั้นแลว ในคดีใหญ ๆ            
ที่เกิดขึ้นและไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนมากเทาใด ผูบังคับบัญชาระดับสูงก็จะ
เขามาแทรกแซงมากขึ้นอีก บางครั้งเสมือนวาไมไวใจความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน
เจาของคดี แตความจริงจะพบวาผูบังคับบัญชาระดับสูงที่เขามากาวกายแทรกแซงนัน้ มีทั้งที่ไมเคย
ผานงานสอบสวนมาเลย หรือผานมาบางก็เล็กนอย ไมสามารถเขามาควบคุมการสอบสวนได ดังนั้น 
นอกจากความรูความชํานาญที่จะสอบสวนแลว การที่มผูีบังคับบัญชาเขามากํากับดแูล ทําใหความ
เปนอิสระของพนักงานสอบสวนกห็มดไป ทําใหการสอบสวนในเรื่องนั้นขาดความเปนภาวะวิสัย 
นอกจากนี้ การที่ผูตองหาพยายามหลีกเล่ียงการถูกดําเนนิคดีโดยอาศยัอิทธิพลของผูใหญหรือผูมีอํานาจ
ทางการเมือง ฝายการเมืองสามารถมีอิทธิพลตอองคกรในกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสามารถมีอิทธิพลตอพนักงานสอบสวนซึ่งเปนขาราชการตํารวจ ทั้งนี้เพราะขาราชการตํารวจ
เปนขาราชการฝายพลเรือนที่อยูใตการบังคบับัญชาของฝายการเมืองโดยตรง และไมมีกฎหมายที่จะ
ประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่21 พนักงานสอบสวนจึงมักประสบปญหาที่ไมอาจดําเนนิคดี
ไดตามกฎหมายเพราะไดรับการรองขอจากผูใหญหรือผูมีอํานาจทางการเมืองที่เหนอืกวา และหาก
ไมปฏิบัติตามก็อาจจะมีผลกระทบทางลบตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความดีความชอบ เพราะการ
แตงตั้งโยกยายและเลื่อนตาํแหนงตํารวจแทบทุกชั้นเปนไปโดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑ การวิ่งเตน
เปนเรื่องธรรมดาและไดผล ทําใหผูดํารงตาํแหนงตาง ๆ ไมปรากฏวาเปนผูมีฝมือ การปฏิบัติหนาที่
จึงขาดหลักวิชา และไมมีประสิทธิภาพ22 

  ปญหาที่พบอีกขอหนึ่งที่เกิดจากขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการสอบสวน คือเร่ืองการ 
“จับแพะ” คือการตัง้ขอหา (หรือขอสงสยั) แลวจับคนเปนผูตองหาหรือผูตองสงสัย โดยผูนั้นบริสุทธ์ิ 
ไมรูเห็นกับการกระทาํความผิด เนื่องจากความกดดันจากแรงภายนอก แรงกดดันที่สําคัญนั้น
สวนหนึ่งมาจากสังคมหรืประชาชน ซ่ึงเรียกรองใหตํารวจรีบหาตัวผูกระทําผิดใหได เสียงของ
สังคมหรือประชาชนนัน้ ปจจุบันสะทอนออกมารุนแรงโดยสื่อมวลชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
แรงกดดนัดังกลาวก็กดดันนาย หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ตํารวจใหเรงรัดสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดี  เมื่อถูกกดดันเรงรัดหลายดาน จึงเกิดการจับแพะ เพื่อใหสามารถแสดงผลงานการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางรวดเร็ว ส่ิงทีส่ามารถตานทานแรงกดดันทั้งหลาย คือการที่พนักงานสอบสวนจะตอง
มีความเปน Professionalism คือเปนผูมีฝมือ ความรู ความสามารถยอดเยี่ยมในอาชีพของตน         
                                                 

21 คณิต  ณ  นคร ก  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 667.   
22 วสิษฐ  เดชกุญชร.   “เครื่องมือรักษาความมั่นคง  (ของรัฐบาล). ”  ปฏิรูปตํารวจ.  หนา 29. 
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ยังหมายความถึงจริยธรรม ซ่ึงหมายถึงคุณธรรม ความดี และความซื่อตรงตออาชีพดวย ตํารวจทีม่ี 
Professionalism นั้น ไมแตจะตองมีฝมือ ความรูความสามารถยอดเยีย่มเทานั้น แตยงัจะตองใชฝมอื 
ความรู ความสามารถของตนโดยไมทิ้งจริยธรรม หรือเบี่ยงเบนออกจากจริยธรรม ไมวาดวย
ประการใด ๆ23  
 
 4.2.3 ปญหาปริมาณสํานวนการสอบสวนในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน 
 เมื่อพิจารณาสถิติรายละเอียดขอมูลที่พนักงานสอบสวนถูกรองเรียน และถูกดําเนนิการ
ทางวินัย ในป 2550 ในเรื่องการดําเนินการสอบสวนคดีอาญาลาชา เปนจํานวน 318 ราย ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
เฉพาะที่ปรากฏเปนรายงานขึน้มาสูกองวินยั สํานักงานตํารวจแหงชาติ ยังมีในกรณีที่พนกังานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนลาชา แตไมถูกดําเนนิการทางวนิัยอีกมาก จึงไมมีรายงานปรากฏ แตในความ
เปนจริงก็เปนที่ทราบกันวา พนักงานสอบสวนตองรับภาระรับผิดชอบสํานวนคดีจํานวนมาก เชน 
จากสถิติคดีอาญาของสถานีตํารวจภูธรบางสถานีในจังหวัดนนทบุรี ป 2550 สถานีตํารวจภูธรเมอืง
นนทบุรี มีสํานวนคดีอาญา 3,700 คดี พนกังานสอบสวน 25 นาย พนกังานสอบสวนตองรับผิดชอบ
สํานวนคดใีน 1 ป คนละ 148 คดี, สถานีตํารวจภูธรปากเกร็ด มีสํานวนคดีอาญา 2,500 คดี พนักงาน
สอบสวน 13 นาย  พนกังานสอบสวนตองรับผิดชอบสํานวนคดใีน 1 ป คนละ 192 คดี, สถานี
ตํารวจภูธรบางบัวทอง มีสํานวนคดีอาญา 1,500 คดี พนักงานสอบสวน 15 นาย พนกังานสอบสวน
ตองรับผิดชอบสํานวนคดใีน 1 ป คนละ 100 คดี, สถานีตํารวจภูธรบางกรวย มีสํานวนคดีอาญา 646 
คดี พนักงานสอบสวน 7 นาย พนักงานสอบสวนตองรับผิดชอบสํานวนคดีใน 1 ป คนละ 92 คดี,  
สถานีตํารวจภธูรปลายบาง มีสํานวนคดีอาญา 600 คดี พนักงานสอบสวน 4 นาย พนักงานสอบสวน
ตองรับผิดชอบสํานวนคดีใน 1 ป คนละ 150 คดี24 จากสถิติตัวเลขสํานวนคดีตอจาํนวนพนักงาน
สอบสวนดังกลาว เปนเครื่องสะทอนใหเหน็ถึงปริมาณคดีที่มีมากเกินอตัราจาํนวนพนกังานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ ทั้งที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหลักเกณฑการประเมิณผลงานพนักงานสอบสวน  
เพื่อรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงจากพนักงานสอบสวน (สบ 1) เปนพนักงานสอบสวน (สบ 2)  
(รองสารวัตร ขึ้นเปนสารวัตร) พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวน (สบ 1)   
เปนระยะเวลา 7 ป รับผิดชอบสํานวนคดีอาญาไมนอยกวา 140 สํานวน เทากับวาพนักงานสอบสวน
ตองทําสํานวนคดีประมาณปละ 20 คดี  อันเปนมาตรฐาน  แตเมื่อพิจารณาสถิติสํานวนคดีอาญาตอ
ความรับผิดชอบพนักงานสอบสวนแตละนายในความเปนจริงแลว มากกวาเกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติตั้งไวมาก เห็นวาการที่พนักงานสอบสวนมีจาํนวนนอยไมเพียงพอกับปริมาณงาน 
                                                 

 23 วสิษฐ  เดชกุญชร.  “ภูมิคุมกันแกจับแพะ.”  ปฏิรูปตํารวจ.  หนา 42.  
24 ขอมูลจากงานสอบสวน  ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
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ปจจุบันตามสถานตํารวจตางๆมีตําแหนงพนักงานสอบสวนที่รับคํารองทุกข คํากลาวโทษ และเรือ่ง
ตาง ๆ คือตําแหนงรองสารวตัร ซ่ึงเริ่มตั้งแตยศรอยตํารวจตรี ถึงรอยตํารวจเอก จากนั้นก็ตองเลื่อน
ตําแหนงไปสูสารวัตรที่ทําหนาที่ทางบริหาร ในบางสถานีอาจเลื่อนไปสูตําแหนงสารวัตรสอบสวน 
ซ่ึงยังมีหนาที่เกี่ยวกับการปฏบิัติงานสอบสวนอยู แตมีจํานวนจํากัด ดงันั้น พนกังานสอบสวนทีม่ี
หนาที่สอบสวนจริงจังมีจํานวนจํากัด และอยูในหนาที่นีเ้พียงระยะเวลาอันสั้น จากนัน้ก็จะพนจาก
หนาที่เพือ่จะไดกาวสูยศที่สูงขึ้นไป พนกังานสอบสวนตามสถานตีํารวจทัว่ไปจึงมอีาวุโสนอย อยูใน
สภาพฝกงานตลอดเวลา ขาดความชํานาญและประสบการณในการสอบสวน สวนนายตํารวจที่
อาวุโสก็จะทําหนาที่ดานบริหาร หรือเพียงแตชวยกลั่นกรองสํานวนที่พนักงานสอบสวนเสนอขึ้นมา
ตามสายงาน การรับภาระที่หนักยอมทําใหประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสอบสวนลดลง 
ปญหาการทําสํานวนลาชา จะมีผลกระทบตอผูเกี่ยวของในคดี โดยเฉพาะผูตองหา เมื่อถูกจับกุม
สอบสวน  
 สวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรือ่งการสืบพยานนั้น ทําใหพนักงานสอบสวน
ตองสละเวลาปฏิบัติหนาที่สวนหนึ่งไปเปนพยานศาล กลาวคือ หลังจากที่พนกังานสอบสวนสอบสวน
เสร็จสิ้นสงสํานวนใหพนักงานอัยการฟองตอศาล พนักงานสอบสวนก็ตองติดตามไปเปนพยานถึง
การสอบสวนเหลานั้น การที่ตองเรียกใหพนักงานสอบสวนไปเปนพยานศาลทุกครั้ง พนักงาน
สอบสวนก็ตองเสียเวลาไป ทั้งที่สวนหนึ่งก็ตองทํางานสอบสวนที่คางอยูแลว การไปเปนพยานศาล
ก็ตองใชเวลา หากไปแลวตองกลับเพราะไมไดเบกิความ มีการขอเลื่อนการพิจารณาคดีตาง ๆ ทําให
เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน จึงเหน็วาการที่พนกังานสอบสวนตองไปเปนพยานศาลในแตละคดนีั้น 
เปนการเพิ่มภาระหนาทีใ่หพนักงานสอบสวน ซ่ึงมีงานสอบสวนคดีอยูในความรบัผิดชอบอยูแลว 
ทําใหการสอบสวนคดีลาชา และพนกังานสอบสวนมีสํานวนคางจํานวนมากขึ้น 
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  
5.1  บทสรุป  
 การสอบสวนคดีอาญา เปนขั้นตอนสําคัญที่เปนเงื่อนไขในการเริ่มตนคดีอาญาโดยรัฐ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนขั้นตอนสําคัญในการกาํหนดขอหา การวางรูปคดี 
และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูตองหา รวบรวมเปนสํานวน
การสอบสวน  การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
กลาวคือ เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น และมผูีมารองทุกขกลาวโทษ เจาพนักงานตาํรวจ 
ซ่ึงเปนองคกรของรัฐองคกรแรกของกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา มหีนาที่ในการสอบสวนคดีอาญา 
สอบสวนผูตองหาในการกระทาํความผดิทุกคดี การรวบรวมพยานหลกัฐานในชัน้สอบสวน เปนจุดเริ่มตน
ในการนําพยานหลักฐานมาสูศาล หากการรวบรวมพยานหลักฐานไมดีพอ หรือพยานหลักฐานนัน้
เกิดขึ้นโดยไมชอบ การนําพยานหลักฐานมาสูศาลก็ขาดน้ําหนัก ไมอาจใหศาลรับฟงไดวาจําเลย
กระทําผิดตามฟองของพนักงานอัยการ ศาลก็ยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยและพพิากษา 
ยกฟอง ปลอยตัวจาํเลยพนขอหาไป แตในทางกลับกนั ถาพนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน  
ที่สามารถพิสูจนความผดิของจําเลยไดอยางเพียงพอ และพนักงานอยัการสามารถนําสืบพยานหลกัฐาน
ตอศาลใหพอรับฟงวาจําเลยกระทําผิดตามฟองแลว ศาลยอมพิพากษาลงโทษจําเลยไดอยางถูกตอง
และเปนธรรม   
  เมื่อการสอบสวนเปนขั้นตอนสําคัญของคดีอาญา เปนเงือ่นไขในการฟองคดีของพนักงาน
อัยการ สงผลตอข้ันตอนการดําเนินคดีของพนักงานอยัการและการพิจารณาของศาล การสอบสวน
จึงเปนภารกิจที่ตองอาศัยความรูความสามารถทางกฎหมาย และความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดี 
ความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน คือการสอบสวนที่มีความเปนกลาง เปนอิสระ ปราศจากอคติ 
มีความสมบูรณและชอบดวยกฎหมาย การดําเนินคดีที่พึงปฏิบัติในฐานะเจาพนักงาน พนักงานสอบสวน
ก็ตองเปนผูมีคุณธรรม, ยุติธรรม, มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ มีความเปนภาวะวิสัย      
การดําเนนิการสอบสวนตองทําโดยรวดเร็ว ระยะเวลาไมนานนกั มีผลทําใหพยานไปเบิกความตอ
ศาลไดเร็ว และไดความจริง ไมลังเลขณะเบิกความ พนกังานสอบสวนตองใชความรูความสามารถ
ในการใชสติวเิคราะหพยานหลักฐาน และขอเท็จจริงอนัใดบางทีเ่ปนสิ่งจําเปนแกการพิสูจนในชัน้ศาล 
ประเด็นขอใดเปนประเด็นสาํคัญในคดีหรือไม  
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 พนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่ โดยอาศยัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปน
เครื่องมือ ประกอบกับระเบยีบการตํารวจเกี่ยวกับคดี, คาํส่ังกรมตํารวจ ตาง ๆ เหลานี้ เปนเครื่อง
กําหนดแนวทางการสอบสวนใหชอบดวยกฎหมาย แตการสอบสวนที่เปนภาวะวิสัย ไมใชเพยีงเปน
การสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมายดังกลาวเทานั้น ยังตองมีความเปนกลาง เพื่อใหทัง้ฝายผูเสียหาย 
และผูถูกกลาวหาไดรับความเปนธรรม ความยุติธรรม โปรงใส ไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใด และเปด
โอกาสใหผูถูกกลาวหาไดมีสิทธิและใชสิทธิในการตอสูคดีอยางเต็มที่ แตเมื่อพิจารณาอํานาจของ
พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ไมวาจะเปนการจับ การคน แมจะตองกระทํา 
โดยมีหมายก็ตาม ในทางปฏบิัติ การสืบสวนจับกุมผูตองหา บางครั้งตองใชกําลังในการตอสูจับกุม 
เกดิการสูญเสยีทั้งเจาหนาที่ตาํรวจ แมกระทัง่ผูเสียหาย ทําใหพนกังานสอบสวนเกดิอคติ และแนวทาง
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนจึงมุงเนนที่จะใหการสอบสวน ใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่จะ
พิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษใหได อันเปนการไมสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักการดําเนินคดีอาญา อันเปนหลักการตรวจสอบ และหลักการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 กลาวคือ เมื่อหลักการดําเนินคดีอาญาเปน
หลักการตรวจสอบ (Examination Principle) การสอบสวนก็ตองเปนการตรวจสอบความจริง คนหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งที่ใชยันผูตองหา ที่เปนผลดี และที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ 
ทั้งมาตรา 131 ก็มุงเนนใหการสอบสวนเปนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อรูตัวผูกระทําผิด และ
พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ เมื่อการสอบสวนในทางปฏิบัติมุงไปในทางคนหาความผิด 
จึงเปนเหตุใหผูตองหาไมไดรับความเปนธรรม และขัดกับจุดมุงหมายที่แทจริงของการสอบสวน 
อันทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย 
 จากการที่พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึง
การใชมาตรการบังคับ การจับ ควบคุม และปลอยช่ัวคราวผูตองหา ยงัขาดมาตรการในการควบคมุ
โดยองคกรภายนอกที่มีประสิทธิภาพ อันทําใหพนักงานสอบสวนใชอํานาจเกนิขอบเขตที่กฎหมาย
กําหนด การซอมผูตองหาเพื่อใหไดมาซึ่งคําใหการหรือคํารับสารภาพ ซ่ึงมิใชเรื่องใหม แตก็ยัง
ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ตาง ๆ เหลานี้ลวนทําใหการสอบสวนนั้นขาดความเปนภาวะวิสัย 
เนื่องจากกระทําโดยละเมิดตอสิทธิตาง ๆ ของผูถูกกลาวหาที่กฎหมายบัญญัติใหความสําคัญการที่
พนักงานสอบสวน เปนขาราชการตํารวจซึ่งเปนขาราชการฝายพลเรือนที่อยูใตการบงัคับบัญชาของ
ฝายการเมืองโดยตรง และไมมีกฎหมายทีจ่ะประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ พนักงาน
สอบสวนจึงมกัประสบปญหาการถูกแทรกแซงในการปฏิบัติหนาที่ สงผลตอความรูสึกและศรัทธา
ของประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะตอการสอบสวน  
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 นอกจากนี้ระยะเวลาที่เปนกรอบควบคุมการทํางานของพนกังานสอบสวน ก็มีสวนสําคัญ
ตอความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน กลาวคือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 130 บัญญัติใหเร่ิมการสอบสวนโดยไมชักชาแลว พนักงานสอบสวนยังมีคําสั่งกรมตํารวจที่ 
960/2537 เรื่อง มาตรการตรวจสอบเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา1 เปนเครื่องควบคุมใหพนักงาน
สอบสวน ตองทําการสอบสวนใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายและคําสั่งดังกลาว  
เมื่อการสอบสวนที่รวดเร็วแตตองการความรอบคอบ จักตองใชความพยายาม ความรูความสามารถ 
เพื่อความสมบูรณและละเอียดรอบคอบของสํานวนการสอบสวน และใหความเปนธรรมแกผูถูก
กลาวหาและผูเสียหาย แตจากการที่ปริมาณสํานวนคดีในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน 
แตละคนมีจํานวนมาก ความเรงรีบทําการสอบสวนและสรุปสํานวนใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา 
จึงมีผลตอความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน ทั้งการที่พนักงานสอบสวนมีหนาที่ความรับผิดชอบ
ตอความยุติธรรมในเบื้องตน แตเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ทัง้พนักงานอยัการ ผูพิพากษา 
อัตราเงินเดือนของพนักงานสอบสวนนั้นนอยมาก ทั้งทีง่านของพนักงานสอบสวนเปนงานที่จะตอง
ดําเนินการตั้งแตการเริ่มรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อรับคดีไวจะตองปฏิบัติตอเนื่องไปจนกวาจะ
เสร็จสิ้น และดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการสั่ง พนักงานสอบสวน
ก็ตองรับผิดชอบในความเปนธรรมของคูกรณ ี แตคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่อันไมเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบ ทําใหเกิดปญหาการแสวงหาชองทาง หาผลประโยชนจากประชาชน หรือ
ผูเกี่ยวของในคดีโดยทุจริต เกิดความไมเปนธรรมแกคูกรณี  
 ความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน จึงมีผลโดยตรงกับผลแหงคดีวา จะสามารถ
คนหาความจริงในเรื่องนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานมาไวในสํานวน
การสอบสวนไดอยางครบถวน อันจะเปนเครื่องมือในการดําเนนิคดขีองพนักงานอัยการ ตลอดจน
คําพิพากษาของศาลตอไป 
     
5.2  ขอเสนอแนะ 
 คดีอาญาเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิต รางกาย สิทธิและเสรีภาพในรางกายแกผูที่ถูกกลาวหา 
และเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยสวนรวม การดําเนินคดีอาญาจึงตองเครงครัด
ตามลําดับขั้นตอน  มิใหเกิดความเสียหายแกกระบวนการยุติธรรม  จึงมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้
 1. การที่ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติวา “ใหพนกังาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง  
และพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น
                                                 

1 ภาคผนวก ค.  
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ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา” ซ่ึงแสดงถึงวา พนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งที่เปนผลดี, ผลรายแกผูตองหา และเหตุบรรเทาโทษ รวมทั้งขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชน     
ในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ตองรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจรงิ
เพื่อใหพนกังานอัยการสั่งคด ี พนกังานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานที่ใชยนัผูตองหาอยางเดยีว
ไมได แตเมื่อพิจารณาคํานิยามของการสอบสวนตามมาตรา 2 (11) บัญญัติวา “การสอบสวน 
หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐาน และดําเนินการทั้งหลายอืน่ตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือ
พิสูจนความผดิ และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ” 
  ดังนั้น บทนยิามดังกลาวมุงเนนที่จะใหการสอบสวน เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
ที่จะพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษใหได สงผลตอทัศนคติของการ
ทํางานของพนกังานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน มุงไปในทางคนหาความผิด เปนเหตุ
ใหการสอบสวนขาดความเปนภาวะวิสัย ผูตองหาก็ไมไดรับความเปนธรรม จึงควรเพิ่มเติมขอความ
ในบทบัญญัตแิหงประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 2 (11) ดังกลาว ใหการสอบสวน
หมายความรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองหาดวย 
 2. การแบงแยกอํานาจการสอบสวนและฟองรองออกจากกัน ทําใหอํานาจของพนักงาน 
อัยการจงึถูกจาํกัด ไมสามารถรับคํารองทกุข คํากลาวโทษไดเอง และไมสามารถดําเนนิการสอบสวน
หรือเขาควบคุมการสอบสวนของพนักงานสอบสวน เพียงใหอํานาจพนักงานอัยการสั่งตามที่เห็นสมควร 
โดยส่ังใหสอบสวนเพิม่เตมิ ใหสงพยานมาซักถาม และเมื่อพนกังานอยัการตรวจสํานวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนแลว เห็นวามีผูตองสงสัยวาจะเปนผูรวมในการกระทําความผิดในสํานวนที่
พนักงานสอบสวนเสนอมานั้นอีก พนักงานอัยการก็ไมมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนปากคําผูตองหาเพิม่เติม หรือแจงขอหากับบุคคลนั้นได พนกังานอัยการทําไดเพยีงแนะนํา
เทานั้น เนื่องจากไมมีอํานาจสอบสวน จึงสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเฉพาะผูตองหาในคดีที่พนักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนมาแลวไมชัดเจนหรือไมสมบูรณเทานั้น  
  จึงควรบัญญัติใหอํานาจพนักงานอัยการในการสอบสวน เขารวมในการสอบสวน
กับพนักงานสอบสวน เพื่อประโยชนในการสั่งคดี กลาวคือ การที่พนกังานอัยการมีสวนรวมในการ
สอบสวนตั้งแตเร่ิมสอบสวน เมื่อพนักงานอัยการจะตองเปนผูฟองรองและวาคดีเอง การเขามามี
สวนรวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนยอมทาํใหเกิดความรอบคอบ หรือผิดพลาดในคดี
นอยลง และการสั่งคดีเปนไปอยางรวดเรว็ เพราะการที่พนักงานอยัการไมเคยรูเร่ืองการสอบสวน 
ในคดีมากอนเลย จนกระทั่งไดรับสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวน 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141)  กอนการสั่งคดีจึงตองใชเวลาศึกษาสํานวน
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อีกครั้งหนึ่ง เปนการเสียเวลา และการที่พนักงานอยัการจะตองเปนฟองรองและผูวาคดีเอง การเขามี
สวนรวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนยอมทําใหเกิดความรอบคอบ หรือความผิดพลาด 
ในคดีนอยลง  
  เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึง่ที่ตองใหพนกังานอัยการเขามารวมสอบสวน ก็เนื่องจาก 
ปญหาการใชอํานาจสอบสวน และแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเปนไปอยาง
กวางขวาง เปนการยากที่จะหลีกเลี่ยงการใชอํานาจโดยมชิอบ การใชอํานาจจับ ควบคุม และปลอย
ช่ัวคราวผูตองหา ยังขาดมาตรการในการควบคุมโดยองคกรภายนอกที่มีประสิทธิภาพ อันทําให
พนักงานสอบสวนใชอํานาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น การสอบสวนเพื่อเตรียมคดี   
การแสวงหาพยานหลักฐาน การสอบปากคําผูตองหาหรือพยาน จึงควรมีพนักงานอยัการเขามารวม 
เพื่อใหการสอบสวนรัดกุม หลักฐานที่จะเสนอมีความหนักแนน และเปนการคุมครองผูบริสุทธิ์
ไมใหถูกลงโทษดวย อีกทั้งการที่พนักงานอัยการซึ่งเปนขาราชการอัยการ มีความเปนอิสระจาก  
ฝายการเมือง หากพนกังานอัยการเขามามีสวนรวมในการสอบสวนตั้งแตเร่ิมคด ี พนักงานอยัการ  
จะสามารถเขาไปดําเนินการ เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระในการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนซึ่งเปนขาราชการตํารวจได  
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ภาคผนวก ก. 
 ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2538 

 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการ
ดําเนินคดีอาญาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการดําเนิน
คดีอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538”  
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความใน 8 แหงขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการดําเนิน
คดีอาญา พ.ศ.2523 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “ 8 การสอบสวนผูตองหา 
  8.1 ในกรณีที่ผูตองหาใหการซัดทอดบุคคลหนึ่งบุคคลใดวาเปนผูรวมกระทํา
ผิดดวยนั้น ใหพนักงานสอบสวนถือปฏิบัติตามความในขอ 1 โดยเครงครัดกอนที่จะจับกุมบุคคล
นั้นมาดําเนินคดี 
  8.2 เมื่อผูตองหาใหการกลาวอางวาผูใดเปนพยาน ใหพนักงานสอบสวน
สอบปากคําพยานที่ผูตองหาไดอางนั้นไวดวย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมพยานหลักฐาน
และพิสูจนพยานผูตองหาเสียแตในชั้นตน” 
 ขอ 4 บรรดาคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2538 
 
 
         (สนั่น    ขจรประศาสน) 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
   
 

DPU



 131

ภาคผนวก ข. 
จรรยาบรรณพนักงานสอบสวน  พ.ศ. 2544 

 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยจรรยาบรรณพนักงาน
สอบสวน พ.ศ.2544”  
 ขอ 2 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว ซ่ึงขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 3 จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนที่ตองประพฤติ ปฏิบัติควบคูไปกับอุดมคติ
ตํารวจตามผนวกแนบทายระเบียบนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและสังคมสวนรวม           
มีดังนี้ 
 (1) พนักงานสอบสวนตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ 
 (2) พนักงานสอบสวนตองมีความซื่อสัตย สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม 
 (3) พนักงานสอบสวนตองอํานวยความยุติธรรม ดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง โปรงใส 
และเปนธรรม โดยปราศจากอคติ 
 (4) พนักงานสอบสวนตองกลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง  
 (5) พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอดทน 
เพื่อประโยชนแหงการอํานวยความยุติธรรม 
 (6) พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ดวยความสุภาพออนโยนมีไมตรี และ 
เต็มใจใหบริการประชาชน 
 (7) พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 (8) พนักงานสอบสวนพึงสํานึกและยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจใน
ศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง 
 ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนทุกระดับชั้น ทําความเขาใจและสอดสอง
ควบคุม ดูแล ใหพนักงานสอบสวนยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอยาง
แทจริง เพื่อใหบังเกิดผลดีแกทั้งการปฏิบัติหนาที่ของตน และสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแก
สังคม หากมีการละเลยหรือทําใหเห็นวาพนักงานสอบสวนผูใดฝาฝน ก็ใหผูบังคับบัญชาได
พิจารณาไปตามระเบียบแบบแผนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหากเขาขายผิดวินัยก็ให
ดําเนินการในเรื่องวินัยดวย 
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(ผนวกแนบทายระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน           
พ.ศ. 2544  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2544) 
 

อุดมคติตํารวจ 
  เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่   กรุณาปราณีตอประชาชน  
  อดทนตอความเจ็บใจ   ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก 
  ไมมักมากในลาภผล   มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน  
  ดํารงตนในยุติธรรม   กระทําการดวยปญญา  
  รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต 
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ภาคผนวก ค. 
 

คําสั่งกรมตํารวจ 
ที่  960/2537 

เรื่อง  มาตรการควบคุม  ตรวจสอบ  เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา 
------------------------------------ 

 
 ตามทีไ่ดมพีระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการกรมตาํรวจกระทรวงมหาดไทย  (ฉบบัที่  22)  

พ.ศ. 2536  เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงหนวยราชการในกรมตํารวจ นั้น 
 เพื่อใหการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวนของกรมตํารวจมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นภายในการอํานวยการและชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาทุกระดับโดยใกลชิด 
 อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  18  วรรคทาย  และ

ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย  วาดวยระเบียบการดําเนนิคดีอาญา  พ.ศ. 2523  ขอ  2.5  ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิ
โดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทยดวยระเบียบการดําเนนิคดีอาญา  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2536  ขอ  3  อธิบดี
กรมตาํรวจในฐานหัวหนาพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักร จึงใหยกเลิกคาํสั่งกรมตํารวจที่  
244/2532  เร่ือง  มาตรการควบคุม  ตรวจสอบ  เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ตรวจสอบ  เรงรัดการ
สอบสวนคดีอาญา  (แกไขเพิ่มเติม)  และใหใชมาตรการควบคุม ตรวจสอบ  เรงรัดการสอบสวน
คดีอาญา  ดังนี ้

 1. ระยะเวลาการสอบสวนคดีอาญา 
  1.1  คดีท่ีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําผิด 

   1.1.1  คดีอาญาทั่วไป  ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมีกําหนด  
3  เดือน นับตัง้แตวนัที่รับคํารองทุกข  หรือคํากลาวโทษ 
   1.1.2  คดีอุกฉกรรจ ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมีกําหนด   
1  ป  นับตั้งแตวันที่รับคํารองทุกข  หรือคํากลาวโทษ 
   เมื่อพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวน มาเปนระยะเวลาตามที่กําหนดแลว
ยังไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด เห็นควรงดการสอบสวนหรือมีความจําเปนตองทําการ
สืบสวนสอบสวนเกินระยะเวลาที่กําหนด ใหเสนองดการสอบสวนพรอมความเห็นตามลําดับชั้น 
ไปยังผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวดั แลวแตกรณีที่รับผิดชอบสอบสวนในเขตพื้นทีน่ั้น
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ตรวจพิจารณาและดําเนินการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันครบกําหนดตาม 1.1.1 หรือ 1.1.2 
  1.2 คดีท่ีรูตัวผูกระทําผิดแตเรียกหรือจับกุมตัวยังไมได 
   1.2.1 คดีอาญาทัว่ไป  ใหพนักงานสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนด  3  เดือน  นับตั้งแตวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษเมื่อพนักงานสอบสวนทําการ 
สืบสวนสอบสวนมาเปนระยะเวลาตามที่กําหนดแลว  ยังไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีได  
โดยไมรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จส้ินแลว หรือมีความจําเปนตองสอบสวนเกินระยะเวลาที่กําหนด  
ใหพนกังานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมความเหน็ตามลําดับชั้น ไปยังผูบังคับการ
หรือ หวัหนาตํารวจภูธรจงัหวดัแลวแตกรณี ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นทีน่ั้น ตรวจพิจารณา
และดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 141 ภายในระยะเวลา 10 วัน
นับตั้งแตวันครบกําหนดตาม  1.2.1  หรือ 1.2.2 
  1.3 คดีท่ีผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว 
   1.3.1 ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 เดือน
สําหรับคดีอาญาธรรมดาและภายใน  2  เดอืน  สําหรับคดีอุกฉกรรจ  นับแตวันแรกที่ผูตองหาไดรับ
การปลอยช่ัวคราว หากมีเหตจุําเปนไมอาจทาํการสอบสวนใหเสร็จส้ินภายในเวลาดังกลาว ใหพนักงาน
สอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งเหตุแหงความจําเปนและความเห็น เพื่อขออนุมัติ
ขยายเวลาสอบสวนไปยังผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด แลวแตกรณีที่รับผิดชอบการ
สอบสวนในเขตพื้นที่นั้น 
   1.3.2 ใหผูบังคับการหรือหัวหนาตาํรวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณี  ที่รับผิดชอบ
การสอบสวนในเขตพืน้ที่นัน้พิจารณาอนมุัติขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีก ตามความจําเปนได
คร้ังละ 15 วัน รวมแลวตองไมเกิน 6 เดือน นับแตวันแรกที่ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราว  โดยให
บันทึกเหตุความจําเปนในการอนุมัติแตละครั้งไวในสํานวนการสอบสวน 
   1.3.3 เมื่อทําการสอบสวนครบกําหนด 6 เดือน นับแตวันที่มีการปลอยช่ัวคราว
และยงัมีความจําเปนทีจ่ะตองควบคุมผูตองหาไวตอไป ใหผูบังคับการหรือหวัหนาตาํรวจภูธรจงัหวัด
แลวแตกรณี ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นทีน่ั้น บันทึกเหตแุหงความจําเปนไวในสํานวน
การสอบสวน กอนที่จะนําตัวผูตองหาไปศาลเพื่อยื่นคาํรองขอใหศาลออกหมายขังผูตองหานั้นไว  
แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงกรมตํารวจทราบ 
   1.3.4 กรณทีี่ทําการสอบสวนครบกาํหนด 6 เดือนแลว ยังมีความจําเปนทีจ่ะตอง
ควบคุมตัวผูตองหาไวตอไป ในการยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหาตามบทบัญญัติ มาตรา 87  
วรรคสี่ ถึงวรรคเกา แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากศาลไมส่ังอนุญาตใหควบคุม
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ผูตองหาไวอีกตอไป ใหพนกังานสอบสวนรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ทราบ เพื่อหาทาง
แกไขมิใหการสอบสวนตองเสียหาย พรอมทั้งพิจารณาวาพนักงานสอบสวนมีขอบกพรองในการ
สอบสวนจนเปนเหตใุหศาลใชดุลพินิจไมอนุญาตใหควบคุมผูตองหาไวอีกตอไป หรือไม แลวรีบ
รายงานใหกรมตํารวจทราบทันทีดวย 
   1.3.5 ในการนําตัวผูตองหาไปยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหา ใหหัวหนา
สถานีตํารวจหรือพนักงานสอบสวนชั้นผูใหญ ตามที่กรมตํารวจมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบตามนัยคําส่ังกรมตํารวจ ที่ 382/2530 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ไปศาลดวยเพื่อแถลง
ใหศาลทราบถึงเหตุผลและความจําเปนที่การสอบสวนยังไมเสร็จส้ิน จําเปนตองควบคุมผูตองหา
ตอไปอีก 
  1.4 คดีท่ีผูตองหาถูกควบคุมตัวหรือถูกฝากขังในระหวางการสอบสวน 
   ใหพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบ และผูบังคับบัญชาเรงรัดพนักงานสอบสวน  
เพื่อใหการสอบสวนเสร็จส้ินไปกอนที่จะครบอํานาจผัดฟองหรือฝากขัง ตามที่พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดใหอํานาจไวการ
ขอผัดฟองหรือฝากขังใหกระทําในกรณีมีความจําเปนผูมีอํานาจสั่งคดีหรือพนักงานอยัการ แลวแตกรณี
ตอไปทันท ี
 
 2. การสอบสวนคดีอาญากรณพีิเศษ 
  2.1 คดีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวดั นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
เปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอใชอํานาจเขาควบคุมการสอบสวนตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 ขอ 12 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 ขอ 4 ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
รายงานรายละเอียดตามลําดับชั้นจนถึงกรมตาํรวจ ภายใน 7 วัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวพนักงาน
สอบสวน  ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบรายงานเหตุ การเปลี่ยนตวัพนกังานสอบสวนพรอมทัง้
ความเหน็ไปดวย 
  2.2 คดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัตไิวโดยเฉพาะ หรือมีขอตกลงพิเศษกบัหนวยราชการ
อ่ืนเกี่ยวกับวิธีการสอบสวน พนักงานสอบวนและระยะเวลาการสอบสวน อาทิเชน ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต กฎหมายวาดวยการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ คดีที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกระทรวง 
มหาดไทยกับกระทรวงพฒันาการแหงชาติ (อุตสาหกรรม) ขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยกับ
กระทรวงกลาโหม ขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน  
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ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ขอตกลงและ
ระเบียบนัน้ ๆ ที่ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวโดยเครงครัดดวย 
  2.3 การทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ ในคดีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของ
เจาพนกังาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ใหรองผูบังคับการ หรือรองหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณี
ทําการสอบสวนดวยตนเองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวนัเริ่มทําการชันสูตรพลิกศพ หากไมเสรจ็
ตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหขอขยายเวลาไปยังผูบังคับการ หรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
แลวแตกรณีทีรั่บผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น โดยใหแสดงเหตุขัดของที่การสอบสวนไม
แลวเสร็จไปดวย และใหผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณีที่รับผิดชอบการ
สอบสวนในเขตพื้นที่นั้น  พิจารณาอนุมตัิขยายเวลาไดไมเกิน  30 วัน 
 
 3. การรับรองทุกขกลาวโทษและการควบคุมตรวจสอบ  เรงรัดการสอบสวน 
  3.1 ผูรับคํารองทุกขกลาวโทษ 
   3.1.1 ใหพนกังานสอบสวนรักแจงเหตุและลงหลักฐานรับคํารองทุกข หรือคํา
กลาวโทษและรีบดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา 
   3.1.2 ใหพนกังานสอบสวนผูรับคํารองทุกข หรือกลาวโทษบนัทึกรายละเอียด
ในปกหนาสํานวนการสอบสวน  ติดไวหนาสํานวนการสอบสวน  โดยระบุขอมูลที่จําเปนตองทําใน
การสอบสวนและกากบาท (×) ในขอที่ดาํเนินการไปแลวใหเสร็จสิ้นภายใน 48 ช่ัวโมง นับตั้งแต
เวลาที่รับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ เพื่อใหตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง และเพือ่การตรวจสอบ
ของผูบังคับบัญชา 
   3.1.3 เมื่อผูบังคับบัญชาแนะนําสงการอยางใด ไวในบันทกึการตรวจสํานวน
การสอบสวน พนักงานสอบสวนตองดําเนินการโดยเรว็ และบนัทึกผลการดําเนินการเหตุขัดของ  
ไวในบันทึกพนักงานสอบสวน โดยสรุปผลการปฏิบัตินั้นลงไปในปกหนาสํานวนไวเปนหลักฐานดวย 
   3.1.4 พนักงานสอบสวนมีหนาที่เสนอสํานวนการสอบสวน พรอมดวยสมุด
บันทึกคดีของตน  ใหผูบังคบับัญชาทุกชั้นตรวจไดตลอดเวลาเมื่อเรียกตรวจ 
  3.2  สารวัตรซึ่งมีหนาท่ีควบคุมงานสอบสวน 
   มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนาํการใหเกิดความถูกตองสมบูรณของสํานวนการ
สอบสวนและสมุดบันทึกคดภีายใน 48 ช่ัวโมง หลังจากรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ และใหทําการ
ตรวจตอไปทกุระยะ ๆ ละไมเกิน 15 วัน จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น 
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  3.3  ผูกํากับการและรองผูกํากับการซึ่งมีหนาท่ีควบคุมงานสอบสวน 
   มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนําและสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณของสํานวน
การสอบสวนทุกคดี  ทุกระยะ ๆ ละไมเกนิ 30 วันจนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น 
  3.4  ผูบังคับการและรองผูบังคับการซึ่งมีหนาท่ีควบคุมงานสอบสวน 
   มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนําและสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณของสํานวน
การสอบสวนทุกคดี  ทุกระยะ ๆ ละไมเกนิ 3 เดือน  จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น 
  3.5  ปกหนาสํานวนตามขอ  3.1.2  และ  3.1.3 
   3.5.1 ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในขอ 3.2 – 3.4 มีหนาที่ลงบนัทึกขอแนะนาํ
และส่ังการในการตรวจทุกครั้งไวเปนหลักฐานในปกหนาสํานวน 
   3.5.2 เมื่อพนักงานสอบสวนไดจัดสงสํานวนการสอบสวนไปใหพนักงานอัยการ
แลวใหหัวหนาสถานีตํารวจลงลายมือช่ือทายปกหนาสาํนวนการสอบสวน และใหเก็บปกหนา
สํานวนการสอบสวนดังกลาวรวมไวกับคูฉบับสํานวนการสอบสวนคดีเร่ืองนั้น โดยไมตองสงไปยงั
พนักงานอยัการ 
  3.6 ขอควรปฏิบตัใินการตรวจสาํนวนการสอบสวน       
   ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาที่ตรวจสํานวนการสอบสวนดังกลาวขางตน พึงทําการ
ตรวจสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
   3.6.1 ตรวจความสมบูรณของการสอบสวน วาผูทําการสอบสวนเปนพนักงาน
สอบสวนหรือไม มีอํานาจหนาที่และเขตอํานาจตลอดจนมขีอจํากัดและหนาที่อยางไรหรือไม คดีนั้น ๆ  
มีผูเสียหาย ผูรองทุกขหรือกลาวโทษหรอืไม หากเปนคดีความผิดอนัยอมความไดผูเสียหายไดรอง
ทุกขไวแลวหรือไม  คดีขาดอายุความหรือไม เปนตน 
   3.6.2 ตรวจพจิารณาพยานหลกัฐานตาง ๆ ในสํานวนการสอบสวน วาคําใหการ
พยานบุคคลขอความในพยานเอกสารตาง ๆ ตลอดจนบันทึกรายงานของเจาหนาที่ และรองรอย
พยานวัตถุวาไดแสดงขอเท็จจริงอยางใด รับฟงเปนยุตไิดแลวหรือไม มีน้ําหนกันาเชื่อถือมากนอย
เพียงใด มีขอพิรุธ หรือขอควรโตแยงไดอยางไร เพื่อจะไดแนะนําส่ังการใหมกีารสอบสวนเพิ่มเตมิ
หรือเพื่อปรับกับขอกฎหมายวาไดมีการกระทําผิดตามที่กลาวหาหรือไม ผูตองหาเปนผูที่กระทํา
ความผิดหรือผูอ่ืนเปนผูกระทําความผิด ความผิดนั้น ๆ เปนความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายใด  
ผูกระทําผิดนัน้มีเหตุอันควรไมตองรับโทษยกเวนโทษ ยกโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษหรือไม มีเหตุ
อันควรขอใหริบทรัพยสินตลอดจนขอใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภยัหรือไม 
    หากตรวจพบวา การสอบสวนยังมีความบกพรองหรือมีขอสงสัยบางประการ
ยังไมเปนทีก่ระจางชัดผูตรวจสํานวนจะตองสั่งใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมจนสิ้นกระแสความ 
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 4. การตรวจและการติดตามผลการปฏิบตั ิ
  4.1 ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจทําหนาที่หัวหนาภาค หรือผูบัญชาการตํารวจนครบาล
แลวแตกรณีมหีนาที่กําหนดใหผูบัญชาการ รองผูบัญชาการและผูชวยผูบัญชาการ เปนผูตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติตามคําส่ังนี้  อยางนอยทุกระยะ 6 เดอืน 
  4.2 จเรตํารวจ มหีนาที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติวาผูมีหนาที่เกี่ยวของไดปฏิบัติหรือ
ละเลยการปฏบิัติตอคําส่ังนี้อยางใดหรือไม แลวสรุปผลการตรวจแยกรายงานเปนการเฉพาะใหกรม
ตํารวจทราบ ภายใน  30  วนั  นับแตไดตรวจเสร็จสิ้นแลว 
 
 5. การสอบสวนของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง  สํานักงานตํารวจสันตบิาล  และกองบัญชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด 
  5.1 คดีที่อยูในความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานตาง ๆ ในกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง  สํานักงานตรวจคนเขาเมอืง  สํานักงานตํารวจสันติบาล  และกองบญัชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด  ใหถือปฏิบัติตามขอ  1.3  ดวยเชนเดียวกัน 
  5.2 คดีที่จะตองทําการสืบสวนเสียกอน แลวจึงรายงานขออนุมัติทําการสอบสวน
ซ่ึงอาจจะเขารวมทําการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนทองที่ หรือขออนุมัติเปนพนักงานสอบสวน
แตเพยีงฝายเดยีว ในการสืบสวนใหถือปฏิบัติดังนี ้
   5.2.1 เมื่อไดรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ หรือไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชา 
ใหทําการสืบสวน ใหผูมีหนาที่ทําการสืบสวนใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน หากไมเสร็จตามกําหนดให
ขออนุมัติขยายเวลาตอผูบังคับการ และใหผูบังคับการมีอํานาจสั่งขยายเวลาการสืบสวนไดไมเกนิ  
30 วัน  พรอมทั้งคอยติดตามเรงรัดใหเสร็จส้ินภายในกําหนด 
    เมื่อผูบังคับการสั่งขยายเวลาแลว ยังทําการสืบสวนไมเสร็จใหขออนมุัติ
ขยายเวลาตามลําดับชั้นไปยงัผูบัญชาการ และใหผูบัญชาการมีอํานาจสั่งขยายเวลาตามความจําเปน 
ได 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 30 วัน โดยใหรายงานเหตุผลความจําเปนในการขยายเวลาทุกครั้งไปยังกรม
ตํารวจ  การขออนุมัติขยายเวลาเกินกวาระยะเวลาที่กลาวมาใหขออนุมตัิกรมตํารวจ 
    ทั้งนี้  ยกเวนในคดีที่กรมตํารวจไดส่ังการไวโดยเฉพาะเปนอยางยิ่ง 
   5.2.2 แนวทางในการออกไปสืบสวนใหปฏิบัติ  ดังนี ้
    ใหสืบสวนใหไดความวาผูตองหาในคดีนัน้ถูกจบักมุมาดําเนินคดี หรือไม 
และไดรับการปลอยช่ัวคราวหรือถูกควบคมุตัวอยูในระหวางการสอบสวนหรือไม 
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    5.2.2.1 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทองที่ไดจับกุม และควบคุมตัว
ผูตองหาไว ใหสืบสวนใหไดความวาคดอียูในระหวางผัดฟองฝากขังหรือไม ถาอยูในระหวางผัด
ฟองฝากขังจะครบกําหนดผดัฟองฝากขังเมื่อใด 
    5.2.2.2 ในกรณีที่ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราว ใหทําการสืบสวนให
ไดความวาพนกังานสอบสวนทองที่ไดทําการสืบสวนเพยีงใด และจําดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น
เมื่อใด 
    ทั้งนี้ เพื่อใหเปนหลักฐานขอมูลประกอบรายงานขออนุมัติทําการสอบสวน
ตอผูบังคับบัญชาตอไปการปฏิบัติที่เกีย่วของในการขออนมุัติทําการสอบสวนของผูทีเ่กีย่วของทกุฝาย  
ทุกขั้นตอนถือเปนงานดวน ดวนมาก หรือดวนที่สุด เนื่องจากหากดําเนินการลาชาจะไมสามารถ
สอบสวนตามคํารองขอของผูรอง หรือตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาได ดวยเหตุทีพ่นกังานสอบสวน
ทองที่ไดดําเนินการสอบสวนเสร็จส้ินไปกอนแลว อันเปนการเสียความยุติธรรมและเสียคาใชจาย
โดยเปลาประโยชน 
  5.3 เมื่อพนักงานสอบสวนของหนวยงานตาง ๆ ในกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจสันติบาล และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ  
ไดรับอนุญาตใหทําการสอบสวนคดีเร่ืองใดแลว ใหพนกังานสอบสวนและผูบังคับบัญชาของหนัก
งานสอบสวนถือปฏิบัติตามคําสั่ง ขอ 1 ถึงขอ 3 เชนเดียวกัน เวนแตเปนคดีที่ผูบังคับบัญชาได
กําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ ก็ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้นตาม
กําหนดระยะเวลานั้น 
   ในกรณีทีไ่มสามารถทําการสอบสวนใหเสร็จส้ินภายในเวลาทีกําหนด ใหผูสอบสวน
รายงานเหตุผลและความจําเปนพรอมกับการขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบสวนไปยังผูบัญชาการ  
ใหผูบัญชาการพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาการสอบสวนออกไปไดตามความจําเปน และติดตาม
เรงรัดการสอบสวนใหเสร็จส้ินโดยเร็ว  โดยใหรายงานกรมตํารวจทกุครั้งดวย 
  5.4 ใหผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  
ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจสันติบาล และผูบัญชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพตดิ ตรวจและติดตาม
ผลการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของพนักงานสอบสวนตามนัย  
ขอ  4.1  และ  4.3  ของคําส่ังนี้  เสร็จแลวใหรายงานผลไปใหกรมตํารวจทราบทุกระยะ  6 เดือน 
  5.5 บรรดาระเบียบ คําส่ังใดในสวนที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี ้  ใหยกเลิกและใหถือ
ปฏิบัติตามคําส่ังนี้ 
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ทั้งนี้   ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.2537  
  
  (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอก  ประทิน  สันติประภพ 
          (ประทิน  สันติประภพ) 
              อธิบดีกรมตํารวจ 
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