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บทคดัย่อ 
  
 จากคาํกล่าวทีว่า “ทุกคนย่อมบริสุทธิอยู่เสมอจนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงทีสุดว่าผูน้ัน
เป็นผูก้ระทาํความผดิ” อนัเป็นหลกัการทีสาํคญัในการปกป้องคุม้ครองสิทธิของจาํเลยตงัแต่เริมตน้
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา ซึงในการเริมตน้การฟ้องร้องคดีตอ้งพิจารณาทีตวัคาํฟ้องเป็นสาํคญั
ว่าไดมี้การบรรยายฟ้องให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดต่างๆ ทีกล่าวอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํ
ความผดิตามกฎหมาย ลกัษณะการบรรยายฟ้องดงักล่าวส่งผลใหจ้าํเลยเขา้ใจไดดี้ในการกระทาํของ
ตนวา่เป็นความผดิอยา่งไร และจาํเลยสามารถต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเตม็ทีเตม็ความสามารถของตนอีกดว้ย 
เมือมีการยนืฟ้องศาลจะเขา้มามีบทบาทในการกลนักรองคดีเบืองตน้วา่ คดีนนัมีมูลเพียงพอทีศาลจะ
ประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาต่อไปหรือไม่ โดยศาลจะทาํการตรวจฟ้องและไต่สวนมูลฟ้อง หากการ
กลนักรองคดีในชนัประทบัฟ้องมีประสิทธิภาพ คดีทีขึนสู่การพิจารณาของศาลยอ่มมีความน่าเชือว่า
จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิจริงตามฟ้องและสามารถลงโทษผูก้ระทาํความผดิไดอ้ยา่งแน่แท ้
 แต่สําหรับประเทศไทย ไม่ค่อยให้ความสาํคญัต่อการดาํเนินคดีอาญาชนัประทบัฟ้อง
มากเท่าทีควรกล่าวคือ ในการตรวจฟ้องศาลจะพิจารณาเพียงแค่คาํฟ้องทียนืเขา้มานนัมีการบรรยาย
ฟ้องทีครบองค์ประกอบความผิดตามทีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิดหรือไม่ โดยทีศาลไม่ได้
คาํนึงว่าคาํฟ้องนนัจาํเลยจะเขา้ใจหรือไม่ว่าการกระทาํของตนเป็นความผิด ถือเป็นการตรวจฟ้องที
ไม่เขม้งวด ส่งผลใหจ้าํเลยไม่สามารถต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ ส่วนการไต่สวนมูลฟ้องใน
กรณีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ฟ้องคดี ศาลจะไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้อง ศาลจะประทบัฟ้องทนัที 
เนืองจากศาลเชือถือการทาํงานของพนกังานอยัการทีไดผ้่านการสอบสวนของพนกังานสอบสวน
มาแลว้ขนัตอนหนึง ถือว่าเป็นการกลนักรองคดีทีไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร ก่อใหค้ดีจาํนวนมาก
ขึนสู่ศาลและมีจาํนวนไม่นอ้ยทีถูกศาลยกฟ้องเพราะเหตุผลเลก็ๆ นอ้ยๆ หรือเหตุผลทางเทคนิค 
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          ABSTRACT  

 From the word saying that “Every one still be free, until the last judgment return a 
verdict that person commits an offence”, It is a key principle that protect the defendant’s rights in 
a first step of a criminal justice process which begin with a suit action must consider at a charge 
that it can be explain a statement of claim to see a matters of fact or all details that refer to the 
defendant commits an offence according to law. The character of such a statement of claim affect 
to the defendant who will understand his commits an offence and the defendant also litigate in his 
full ability when it has to file a suit in court which has initial role to screen a suit that such a suit 
has enough a legal ground to accept a charge to the next consideration or not. The court will 
examine a charge and investigate a suit ground, if a screen suit has an effective in a step of 
accepted a charge, such court case will believe that the defendant has a truly commits an offence 
according to law and enable punish the defendant. 
 But in Thailand, does not given the important to the criminal indictment in case of 
accepted a charge, in a step of to check the indictment, court will review only such indictment 
that accepted that has completely described offence according to a law order without any consider 
to defendant who will understand that he/she commits an offence. It is not strictly check which 
affected to defendant who cannot fully fight through the court, in the part of investigate a suit 
ground in case of a prosecutor is made a complaint against court and court will not investigate a 
suit ground, then accepted a charge immediately due to court believe in a prosecutor’s work that 
pass an examine step from the officer. This mean a lawsuit insufficient screen cause of many 
lawsuit in court and dismiss an action of many lawsuit because a bit of reason or technical reason.     
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บทท ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การดาํเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการทีกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของบุคคล ส่งผล
ใหทุ้กองคก์รในกระบวนการยติุธรรมไม่วา่จะเป็น ตาํรวจ พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการหรือแม้
กระทงัศาลจาํตอ้งร่วมมือกนัในการคน้หาความจริงตงัแต่ชนัประทบัฟ้อง อนัมีความเป็นภาวะวิสัยคือ
ความเป็นกลาง มิใช่การวางเฉยทีปล่อยให้คู่ความต่อสู้กนัเอง วิธีพิจารณาคดีอาญาทีดีตอ้งกระทาํโดย
คาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของจาํเลยในฐานะทีเป็น “ประธานในคดี” อนัเป็นไปตามขอ้สันนิษฐานของ
กฎหมายทีว่าทุกคนย่อมบริสุทธิอยู่เสมอจนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงทีสุดว่าผูน้นัเป็นผูก้ระทาํความผิด1 
ประกอบกบัคาํนึงถึงสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย สิทธิไม่ถูกฟ้องคดีอาญาโดยไม่เป็นธรรม 
สิทธิไดรั้บการแจง้ขอ้กล่าวหา และสิทธิไม่ถูกนําเอาพยานหลกัฐานทีได้มาโดยมิชอบมาใช้พิสูจน์
ความผิด แสดงถึงการคุม้ครองผูที้ถูกกล่าวหา การดาํเนินคดีอาญาจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ทีเป็นนิติรัฐ
หมายถึงมีความเป็นเสรีนิยมประกอบกบัความเป็นประชาธิปไตยควบคู่กนัไปเสมอ2 การดาํเนินคดีอาญา
สามารถแบ่งออกมีทงัหมดสีขนัตอนไดแ้ก่ ชนัก่อนการฟ้อง ชนัการประทบัฟ้อง ชนัการพิจารณาและ
ชนัการบงัคบัคดี การดาํเนินคดีอาญาชนัประทบัฟ้องจดัเป็นชนัแรกทีศาลพิจารณาว่าคดีทีฟ้องมานนัมี
มูลหรือไม่มีมูล กล่าวคือศาลตอ้งพิจารณาวา่จะประทบัฟ้องไวห้รือไม่ 
 ในนานาอารยประเทศทีแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ กลุ่มประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์
มีหลกัการในชันประทบัฟ้องซึงเริมตน้ทีตวัคาํฟ้อง เห็นไดว้่าตวัคาํฟ้องจะมีความกระฉับ ไม่มีการ
อธิบายรายละเอียดแห่งขอ้เทจ็จริงเกียวกบัการกระทาํความผดิ โดยใหค้วามสาํคญัการกลนักรองคดีซึงมี
คณะลูกขนุเขา้มาร่วมในการพิจารณาคน้หาความจริง ส่วนกลุ่มประเทศระบบกฎหมายซีวิลลอว ์ในชนั
ประทบัฟ้องเริมตน้ทีตวัคาํฟ้องทีมีความละเอียดของขอ้เทจ็จริงประกอบทงัพยานหลกัฐานทีแสดงตาม
ขอ้กล่าวหาในคาํฟ้อง อีกทงัศาลมีบทบาทเขา้มาร่วมคน้หาความจริงอยา่งเตม็ที 

                                                            
  1   สุรศกัดิ  ลิขสิทธิวฒันกุล  ก.  (2539,  ตุลาคม  –  ธนัวาคม).  “กระบวนยติุธรรมทางอาญาในประเทศ
ไทย  :  ปัญหาและขอ้เสนอแนะบางประการ.”  ดลุพาห,  83,  4.  หนา้  4.  
  2  คณิต  ณ  นคร  ก.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา้  48.  
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 ส่วนของประเทศไทยในชนัประทบัฟ้อง เริมตน้จากตวัคาํฟ้องทีเป็น “วตัถุในคดี” หรือ 
“ขอ้หา” ในชนัศาลทาํนองเดียวกบัขอ้หาในชนัสอบสวน คาํฟ้องทีดีตอ้งบรรยายเรืองราวหรือเหตุการณ์
ทีผูต้อ้งหาไดก่้อขึนและยืนยนัให้ผูต้อ้งหาทราบว่าการกระทาํของตนเขา้ข่ายเป็นความผิดอาญาฐานใด
ประกอบกบัตอ้งมีการบรรยายฟ้องให้ตรงตามหลกัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 
และการบรรยายฟ้องจาํตอ้งให้จาํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้ เพือให้จาํเลยแกฟ้้องหรือต่อสู้คดีไดถู้กตอ้งทงันี
เป็นไปตามหลกัการฟังความทุกฝ่าย เมือปรากฏวา่มีการยนืฟ้องขึนสู่ศาล ศาลจะตอ้งทาํการดงันี 
 1)  ตรวจคาํฟ้อง ซึงเป็นหน้าทีของศาลทีจะตอ้งพิจารณาคาํฟ้องนันถูกตอ้งตามกฎหมาย
หรือไม่ หรือมีขอ้ขาดตกบกพร่องไปจากรายการสาระสําคญัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 158 อย่างไรบา้ง3 ถา้คาํฟ้องไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายศาลจะมีคาํสังแกไ้ข ยกฟ้องหรือไม่
ประทบัฟ้องก็ไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 แต่ถา้ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่า
คาํฟ้องถูกตอ้งตามกฎหมาย ศาลจะตอ้งดาํเนินการในขนัตอนต่อไปคือ 
 2)  การไต่สวนมูลฟ้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(12) บญัญติัว่า
“การไต่สวนมูลฟ้อง หมายความถึง กระบวนไต่สวนของศาลเพือวินิจฉยัถึงมูลคดีซึงจาํเลยตอ้งหา” ซึง
ในการไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายไดก้าํหนดเป็น 2 กรณีคือ กรณีทีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์กบั กรณีที
ราษฎรเป็นโจทก ์
 เมือศาลทาํการไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ขนัตอนต่อมาก็คือ ศาลจะมีคาํสัง
ประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาต่อไป แต่ในทางกลบักนัถา้ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่า คดีไม่มีมูล ศาลจะมีคาํสัง
ยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 167 ฉะนันในชนัการประทบัฟ้องจดัเป็น
กระบวนการในการหาคน้หาความจริงและคุม้ครองสิทธิจาํเลยอนัเป็นขนัแรกของศาล 
 จากการดาํเนินคดีอาญาในชนัการประทบัฟ้องไม่ว่าจะเป็นการตรวจฟ้องหรือการไต่สวน
มูลฟ้อง จะพบว่าคาํฟ้องมีความสาํคญัอยา่งยิงยวดสาํหรับการดาํเนินคดีอาญาในชนันี การบรรยายฟ้อง
ของไทยกลบับรรยายให้ครบเพียงองคป์ระกอบความผิดของกฎหมายหรือเป็นการฟ้องทีมีขอ้หาหนกั
กว่าขอ้เทจ็จริงทีไดจ้ากการสอบสวนและเป็นโทษแก่จาํเลย มิไดบ้รรยายให้ศาลเห็นถึงขอ้เทจ็จริงหรือ
รายละเอียดต่างๆ ทีจาํเลยเป็นผูก่้อขึน ถือว่าขดักบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 
(5) ทีวางหลกัวา่ “เท่าทีจะใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้” จากลกัษณะการบรรยายฟ้องดงักล่าวไม่สามารถทาํ
ใหจ้าํเลยเขา้ใจไดว้า่ตนไดก้ระทาํความผดิตามกฎหมายอยา่งไร เกิดความไม่เสมอภาคในการต่อสู้คดีขึน 
เมือคาํฟ้องไม่มีความสมบูรณ์อยา่งเพียงพอ ส่งผลกระทบต่อบทบาทของศาลดงันี 
 1)  การตรวจฟ้อง การตรวจฟ้องของศาลไทยจะพิจารณาจากตวัคาํฟ้องทีพนกังานอยัการยนื
เขา้มาเป็นสาํคญั ศาลจะทาํการพิจารณาดูเฉพาะวา่คาํฟ้องนนัครบองคป์ระกอบตามทีกฎหมายบญัญติัไว้
                                                            
 

3
  สุจินตนา  ชุมวสูิตร.  (2550).  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งทีเกียวเนืองกับคดีอาญา.  หนา้  7 - 41. 
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เป็นความผิดหรือไม่ ไม่คาํนึงว่าการบรรยายฟ้องนันจาํเลยเขา้ใจหรือไม่ว่าการกระทาํของตนเป็น
ความผดิตามกฎหมาย จดัไดว้่าเป็นการตรวจฟ้องทีมีลกัษณะไม่เขม้งวด กระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดี
ของจาํเลย 
 เมือการตรวจฟ้องของศาลมีลกัษณะทีไม่เขม้งวด พิจารณาแค่องคป์ระกอบความผิดตาม
กฎหมาย ทาํให้คาํฟ้องทียืนเขา้มาสู่ศาลเป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้คาํฟ้อง
เหล่านนัสู่ขนัตอนต่อไปคือ 
 2)  การไต่สวนมูลฟ้อง ในกรณีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกย์นืฟ้อง กฎหมายกาํหนดใหศ้าล
ใชดุ้ลพินิจจะทาํการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได ้ซึงส่วนใหญ่ศาลจะไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที
พนักงานอยัการเป็นโจทก์ เนืองจากศาลเชือถือการทาํงานของพนักงานอยัการทีได้มีการรวบรวม
พยานหลกัฐานหรือ มีการสอบสวนโดยพนกังานสอบสวนมาก่อน เมือถึงขนัการดาํเนินคดีของพนกังาน
อยัการ พนกังานอยัการจะตรวจสาํนวนการสอบสวนถา้พิจารณาแลว้เห็นว่าคดีมีพยานหลกัฐานอย่าง
เพียงพอจึงสงัฟ้องคดีต่อศาล ถือวา่มีการกลนักรองมาชนัหนึงแลว้คดีจึงควรจะมีมูลเพียงพอทีจะสังฟ้อง
ได้4 ศาลจะมีคาํสงัประทบัฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 167 ทนัที 
 จากปัญหาดงักล่าวบทบาทของศาลในการตรวจฟ้องทีมีลกัษณะไม่เขม้งวด กบัการทีศาลไม่
ทาํการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ ทาํให้ศาลตอ้งรับฟ้องไวทุ้กคดี การกระทาํ
ดงักล่าวเป็นการกลนักรองคดีทีไม่มีประสิทธิภาพและเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของจาํเลย เป็นการขดัต่อ
ขอ้สันนิษฐานของกฎหมายทีว่าทุกคนยอ่มบริสุทธิอยูเ่สมอจนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงทีสุดว่าผูน้นัเป็น
ผูก้ระทาํความผดิ และเป็นการฟังความฝ่ายเดียว เนืองจากการตรวจฟ้องและการไต่สวนมูลฟ้องของศาล 
ศาลยึดตวัคาํฟ้องเป็นสาํคญั พิจารณาพยานหลกัฐานเพือวินิจฉยัว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิตามฟ้อง 
ส่วนมากเป็นพยานหลกัฐานในทางเป็นโทษแก่ตวัจาํเลยทีใชอ้า้งว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด อีกทงั
จาํเลยไม่สามารถล่วงรู้ถึงพยานหลกัฐานดังกล่าวหรือสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
ส่งผลต่อการต่อสู้คดีของจาํเลยโดยตรงคือ จาํเลยไม่สามารถไดรั้บทราบมูลเหตุแห่งรายละเอียดของ
ขอ้หาจึงไม่อาจต่อสู้คดีไปในทิศทางทีถูกตอ้ง เมือจาํเลยไม่มีความเสมอภาคในการต่อสู้คดี ความเป็น
ธรรมของกระบวนการยติุธรรมยอ่มมิอาจเกิดขึนไดเ้ช่นกนั 
 สําหรับศาลทีเป็นองคก์รหนึงในกระบวนการยุติธรรมทีเป็นทีพึงสุดทา้ยของประชาชน 
ศาลจาํตอ้งมีบทบาทในการคน้หาความจริงอย่างกระตือรือร้น และมีความเป็นภาวะวิสัยพร้อมทงั
คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตงัแต่ในชนัประทบัฟ้อง คือศาลตอ้งทาํการตรวจฟ้องโดยคาํนึงถึง
สิทธิในการต่อสู้คดีของจาํเลยว่า การบรรยายฟ้องของโจทกส์ามารถอธิบายให้จาํเลยเขา้ใจไดห้รือไม่ว่า
การกระทาํของตนเป็นการกระทาํทีผิดกฎหมาย พร้อมทงัตอ้งให้พนักงานอยัการแนบสํานวนการ
                                                            
 

4
  วนิยั  ตวูเิชียร.  (2550).  การไต่สวนมลูฟ้องและการพิจารณาคดีในศาลชันต้น.  หนา้  8  -  9. 
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สอบสวนและรายละเอียดแห่งพยานหลกัฐานทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัตวัจาํเลยทงัทางทีเป็นคุณและโทษ
เพือให้จาํเลยไดท้ราบมูลเหตุหรือขอ้เท็จจริงอนัเป็นรายละเอียดแห่งขอ้หาทีตนถูกกล่าวหา มิใช่เพียง
ตรวจว่าคาํฟ้องทีเขา้มาบรรยายครบองคป์ระกอบความผิดตามความผิดทีกฎหมายกาํหนดเป็นความผิด
เท่านนั ส่วนการไต่สวนมูลฟ้องมีความจาํเป็นทีตอ้งกระทาํทุกคดี เพือทีศาลไดอ่้านและอธิบายฟ้องให้
จาํเลยฟัง ก่อใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้ยงิขึน อนัเป็นหลกัประกนัสิทธิความเสมอภาคในการต่อสู้คดีของ
จาํเลย ประกอบกบัถา้มีเหตุสงสัยอยา่งใดศาลมีอาํนาจเรียกพยานหลกัฐานอืนๆ เขา้มาสืบเพิมเติมได ้ถือ
เป็นบทบาทศาลในการกลนักรองคดีก่อนทีคดีจะขึนสู่ชนัพิจารณาเป็นการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยใน
ฐานะเป็นประธานในคดีตงัแต่ตน้กระบวนการ ช่วยลดปริมาณคดี และเป็นการตรวจสอบการทาํงานของ
พนักงานอยัการ เป็นส่วนกระตุน้ให้พนักงานอยัการตอ้งมีส่วนร่วมในการสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนมิใช่แค่อ่านสํานวนทีพนักงานสอบสวนทาํความเห็นส่งมาให้แลว้ยืนฟ้องต่อศาลโดยไม่รู้
รายละเอียดของขอ้เทจ็จริงใดๆ เพือทาํใหก้ารทาํงานของพนกังานอยัการเกิดความน่าเชือถือยงิขึน  
 ดงันนัจึงควรทาํการศึกษาถึงลกัษณะการบรรยายคาํฟ้องวา่ คาํฟ้องควรจะมีลกัษณะประการ
ใดเพือเป็นประโยชน์ในการทีศาลนาํคาํฟ้องดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาว่าสมควรจะประทบัฟ้อง
หรือไม่อยา่งไร 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
       1.  เพือศึกษาแนวคิดเกียวกบับทบาทศาลในชนัประทบัฟ้อง 
       2.  เพือศึกษาลกัษณะของคาํฟ้อง 
       3.  เพือศึกษาบทบาทของศาลในการตรวจฟ้องและการไต่สวนมูลฟ้อง 
       4,  เพือศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑ์ในการแกไ้ขปัญหาจากต่างประเทศ เพือนาํมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
       5.  เพือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบรรยายฟ้อง เพือให้บทบาทศาลในชนัประทบัฟ้องมี
ประสิทธิภาพยงิขึน 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา  
 แนวทางปฏิบติัของศาลไทยไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัต่อการตรวจฟ้องและการไต่สวนมูลฟ้อง
เท่าทีควรคือ ศาลตรวจฟ้องเพียงพิจารณาว่าคาํฟ้องนนัครบองคป์ระกอบความผดิตามทีกฎหมายบญัญติั
เป็นความผิดหรือไม่ ถา้ไม่ครบองคป์ระกอบความผดิถือว่าเป็นฟ้องทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย สาํหรับการ
ไต่สวนมูลฟ้องกรณีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ ศาลจะไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องเลย แสดงให้เห็นถึง
บทบาทศาลในชนัประทบัฟ้องขาดความกระตือรือร้นในการคน้หาความจริงและไม่ไดคุ้ม้ครองสิทธิใน
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การต่อสู้คดีของจาํเลยตงัแต่ตน้กระบวนการพิจารณา เป็นการขาดประสิทธิภาพในการกลนักรองคดี 
อนัมีสาเหตุมาจากการบรรยายฟ้องทีไม่สมบูรณ์ จาํเลยไม่สามารถเขา้ใจในขอ้หาไดดี้พอ  
 ดว้ยเหตุนีตอ้งทาํใหช้นัประทบัฟ้องมีประสิทธิภาพในการกลนักรองคดี ศาลตอ้งมีบทบาท
ในการตรวจฟ้องโดยคาํนึงถึงสิทธิในการต่อสู้คดีของจาํเลยว่าการบรรยายฟ้องนันทาํให้จาํเลยเขา้ใจ
ขอ้หาไดดี้หรือไม่ ศาลควรพิจารณาคาํฟ้องนนัว่าไดมี้การบรรยายเรืองราวหรือเหตุการณ์อนัทาํให้เกิด
การกระทาํความผดิขึนและตอ้งยนืยนัว่าการกระทาํของจาํเลยเป็นความผดิตามกฎหมาย พร้อมทงัตอ้งมี
การระบุพยานหลกัฐานทีใชอ้า้งว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิและสาํนวนการสอบสวนมาพร้อมกบัคาํ
ฟ้อง ส่วนการไต่สวนมูลฟ้องกรณีพนกังานอยัการเป็นโจทก์ ศาลตอ้งมีบทบาทในการคน้หาความจริง
อย่างกระตือรือร้นโดยควรรวบรวมขอ้เท็จจริงทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทงัทีเป็นคุณ
และเป็นโทษเช่น การเรียกพยานหลกัฐานเขา้มาสืบ การใหสิ้ทธิจาํเลยนาํพยานหลกัฐานเขา้สืบ เป็นตน้ 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 โดยจะทาํการศึกษาแนวความคิดในเรืองการบรรยายฟ้องและบทบาทศาลในชนัประทบั
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ศึกษาระบบกฎหมายต่างประเทศจาก 
ระบบกฎหมายจารีตประเพณีโดยให้ความสําคญัต่อ ประเทศองักฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา 
และจากระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรโดยใหค้วามสาํคญัต่อ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั
และประเทศฝรังเศส นาํมาเปรียบเทียบกบัประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงบทบาทศาลในเรืองดงักล่าว 
 
1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจยัครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงเอกสาร โดยจะทาํการศึกษารวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ ทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ความเห็นของนักนิติศาสตร์ ตาํรา
กฎหมาย คาํพิพากษาฎีกา วารสาร และหนงัสือบทความทางวิชาการ โดยนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ในเรืองของบทบาทศาลในชนัประทบัฟ้อง เพือพิจารณาถึงการตรวจฟ้องและการไต่
สวนมูลฟ้อง 
 
1.6  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
       1.  ทาํใหท้ราบและเขา้ใจ แนวคิดเกียวบทบาทศาลในชนัประทบัฟ้อง 
       2.  ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะของคาํฟ้อง  
       3.  ทาํใหท้ราบถึงบทบาทของศาลในการตรวจฟ้องและการไต่สวนมูลฟ้อง 
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       4.  เพือนาํผลจากการศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑใ์นต่างประเทศนาํมาเปรียบเทียบกบัประเทศ
ไทย 
       5.  เป็นแนวทางปรับปรุงการบรรยายฟ้องให้มีความสมบูรณ์ยิงขึน เพือให้บทบาทในชัน
ประทบัฟ้องมีประสิทธิภาพยงิขึน 
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บทท ี 2 
แนวความคดิในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของบทบาทศาลในชันประทบัฟ้อง 

 การดาํเนินคดีอาญาเป็นการคน้หาความจริงเพือนาํผูก้ระทาํความผิดทีแทจ้ริงมาลงโทษ 
ซึงการดาํเนินคดีอาญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การดาํเนินคดีอาญาแบบไต่สวน ทีตงัอยู่บน
พืนฐานของประโยชน์สาธารณะ ไม่มีการแบ่งแยก “หน้าทีสอบสวนฟ้องร้อง” และ “หน้าที
พิจารณาพิพากษาคดี” ออกจากกนั ศาลมีอาํนาจในการคน้หาความจริงอยา่งกวา้งขวางตงัแต่เริมตน้
คดีจนเสร็จสินกระบวนการโดยไม่คาํนึงถึงวิธีการ ทาํใหเ้กิดวิธีการทรมานร่างกายของผูถู้กกล่าวหา
เพือให้ไดม้าซึงความจริง ผูถู้กกล่าวหามีฐานะเป็น “กรรมในคดี” แทบไม่มีสิทธิใดๆ ในการต่อสู้
คดี1 แตกต่างจากการดาํเนินคดีอาญาแบบกล่าวหา ทีตงัอยูบ่นพืนฐานของการประกนัสิทธิเสรีภาพ
ของผูถู้กกล่าวหา มีการแบ่งแยก “หน้าทีสอบสวนฟ้องร้อง” และ “หน้าทีพิจารณาพิพากษาคดี” 
ออกจากกนั ผูถู้กกล่าวหาถูกยกฐานะจาก “กรรมในคดี” เป็น “ประธานในคดี”2 มีสิทธิในการต่อสู้
คดีตามทีตนพึงมีอยา่งเตม็ที ซึงสามารถแยกออกเป็น การมีสิทธิอยา่งผูร่้วมในคดีในทางกระทาํ กบั
มีสิทธิอย่างผูร่้วมคดีในทางอยู่เฉย3 การคน้หาความจริงตกเป็นหน้าทีของคู่ความ ศาลวางตวัเป็น
กลางอยา่งเคร่งครัด มีหนา้ทีเพียงควบคุมคู่ความใหด้าํเนินคดีเป็นไปตามกฎหมาย  
 การดาํเนินคดีอาญาในชนัประทบัฟ้อง เป็นมาตรการหนึงของศาลในการกลนักรองมูล
คดีก่อนทีจะนาํคดีขึนสู่การพิจารณาของศาลว่าคดีทีไดย้นืฟ้องเขา้มานนัมีมูลความผดิเพียงพอทีศาล
จะรับฟ้องไวพ้ิจารณาพิพากษาหรือไม่ เป็นการป้องกนัมิให้ผูบ้ริสุทธิตอ้งถูกดาํเนินคดีตงัแต่ตน้
กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหา แสดงให้เห็นว่า
การกลนักรองคดีในชนัประทบัฟ้องมีความสาํคญัอยา่งยงิยวด 
 
        

                                                            
1  คณิต  ณ  นคร  ก.  เล่มเดิม.  หนา้  56. 

 2  แหล่งเดิม.  หนา้  57.   
 3  คณิต  ณ  นคร  ข.  (2551).  ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ  :  อัยการกับการสอบสวน
คดีอาญา.  หนา้  60. 
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2.1  ความสําคญัของการกลนักรองคดีเพอืคุ้มครองสิทธิของจําเลยในชันประทบัฟ้อง 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ผูที้มีอาํนาจฟ้องคดีอาญาคือ พนกังานอยัการ
และผูเ้สียหาย4 สือใหเ้ห็นถึงว่าประเทศไทยไดรั้บเอาหลกัการการดาํเนินคดีอาญาโดยเอกชน มาใช้
ควบคู่กบัหลกัการการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ แต่อยา่งไรก็ดีในการดาํเนินคดีอาญาจะใหค้วามสาํคญั
ต่อคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกย์ืนฟ้อง ผูเ้สียหายทีเป็นโจทกย์ืนฟ้องร่วมกบัพนกังานอยัการไม่
สามารถกระทาํการใดๆ ไปในทางทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อคดีของพนกังานอยัการไดต้ามหลกั
กฎหมายทีไดก้าํหนดไวว้่า “เมือพนกังานอยัการและผูเ้สียหายเป็นโจทกร่์วมกนั ถา้พนกังานอยัการ
เห็นว่าผูเ้สียหายจะกระทาํให้คดีของอยัการเสียหาย โดยกระทาํหรือละเวน้กระทาํการใดๆ ใน
กระบวนพิจารณา พนกังานอยัการมีอาํนาจร้องต่อศาลใหส้ังผูเ้สียหายกระทาํหรือละเวน้กระทาํการ
นนัๆ ได”้5 อาทิเช่น โจทกร่์วมเขา้มาดาํเนินคดีแก่จาํเลยโดยอาศยัสิทธิตามฟ้องของพนกังานอยัการ 
จึงไม่มีอาํนาจขอแกแ้ละเพิมเติมฟ้องให้นอกเหนือไปจากฟ้องของพนกังานอยัการ หากศาลชนัตน้
สงันดัไต่สวนมูลฟ้องในส่วนทีโจทกร่์วมขอแกแ้ละเพิมเติมฟ้องไว ้กมี็อาํนาจสงังดเสียได้6 
 เมือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อาํนาจแก่พนกังานอยัการและผูเ้สียหายในการ
ฟ้องร้องคดี ทาํให้เกิดการฟ้องร้องคดีเป็นจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีการกลนักรองคดีก่อนการ
พิจารณาคดีของศาล ซึงก็คือ ขนัตอนการดาํเนินคดีอาญาในชนัประทบัฟ้อง เพือมิให้คดีทีไม่มีมูล
ความผิด หรือคดีทีไม่มีพยานหลกัฐานทีเพียงพอในการกล่าวหาผูก้ระทาํความผิด หรือเป็นการ
ตรวจสอบว่ามีการกระทาํความผิดเกิดขึนจริงมิใช่เป็นการฟ้องร้องคดีกนัเล่นๆ เพือกลนัแกลง้ผูอื้น
ใหเ้กิดความเดือดร้อนโดยใชศ้าลเป็นเครืองมือ 
 ถา้หากกฎหมายมิไดก้าํหนดให้ศาลทาํการกลนักรองคดีก่อนทีคดีจะขึนสู่การพิจารณา
ของศาล หรือการประทบัฟ้องไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คดีขึนสู่ศาลเป็นจาํนวนมาก เพราะศาล
ตอ้งรับฟ้องคดีไวทุ้กคดีทีฟ้องร้องกนั และผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเกิดความเดือดร้อนเกินควรในการ
ดาํเนินคดี จึงทาํให้การประทบัฟ้องทีเป็นมาตรการกลนักรองคดีก่อนการพิจารณา ศาลเขา้มามี
บทบาทความสาํคญัดงันี7 
 (1)  เพือให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูถู้กฟ้องว่าเขาจะ
ไม่ถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีอาญาไดรั้บความเดือดร้อนเสียหาย โดยปราศจากพยานหลกัฐานทีเพียงพอ

                                                            
 4  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  28  
 5  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา  32 
 6  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  3833/2525.  เนติบัณฑิตยสภา.  หนา้  2828.  
 7  อธิป  อินทรบุรี.  (2554).  การตังทนายให้แก่ผู้ถกูฟ้องในชันประทับฟ้องคดีทีราษฎรเป็นโจทก์.   
หนา้  18 – 19. 
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เนืองจากการทีตอ้งตกอยู่ในฐานะจาํเลยในคดีอาญา อาจตอ้งถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณาของ
ศาล หรือมิฉะนนัก็ตอ้งหาทรัพยสิ์นหรือบุคคลมาเป็นหลกัประกนัต่อศาลในการร้องขอปล่อยตวั
ชวัคราวในระหว่างพิจารณา หรือตอ้งมาศาลฟังการพิจารณาในทุกนดั ทาํให้เสือมเสียชือเสียงเป็น
ตน้ ดงันนัก่อนทีผูใ้ดจะตกเป็นจาํเลยในการพิจารณาพิพากษาของศาล จึงตอ้งไดรั้บการกลนักรอง
พยานหลกัฐานก่อน 
 (2)  เพือป้องกนัมิให้คดีเขา้สู่การพิจารณาพิพากษาของศาล โดยไม่มีพยานหลกัฐานที
เพียงพอ เนืองจากในปัจจุบนัมีการกระทาํความผดิอาญามากขึน และมีคดีเขา้สู่การพิจารณาพิพากษา
ของศาลเป็นปริมาณทีสูง ซึงเป็นภาระทีหนักของศาล การประทบัฟ้องจึงมีบทบาทสําคญัในการ
ช่วยป้องกันมิให้คดีเขา้สู่การพิจารณาพิพากษาของศาลโดยไม่จาํเป็น โดยจะส่งผลให้คดีทีคา้ง
พิจารณาอยูใ่นศาลไดรั้บการพิจารณาพิพากษาใหเ้สร็จไปอยา่งรวดเร็ว 
 และการประทบัฟ้องยงัมีความสาํคญัต่อการบริหารงานยติุธรรมทางอาญาอีกดว้ยคือ8 
 (1)  การกลนักรองคดีอาญาทีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลใหค้ดีอาญาขึนสู่การพิจารณาของ
ศาลลดน้อยลง เมือคดีขึนสู่ศาลลดน้อยลง ผูพ้ิพากษาก็จะมีเวลาให้กับคดีได้อย่างเต็มที ปัญหา
คดีอาญาทีคา้งในการพิจารณาของศาลกจ็ะลดนอ้ยลงไปดว้ย 
 (2)  การกลนักรองคดีอาญาทีมีประสิทธิภาพ ช่วยลดงบประมาณของรัฐในการจา้ง
บุคลากรเป็นค่าใชจ่้ายในการฟ้อง และดาํเนินคดี 
 (3)  การกลนักรองคดีอาญาทีมีประสิทธิภาพ ทาํใหค้ดีอาญาทีขึนสู่การพิจารณาของศาล
เป็นคดีทีมีมูลความผดิจริง ส่งผลต่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาและจาํเลย 
 (4)  การกลนักรองคดีอาญาทีมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระของผูพ้ิพากษาในการที
จะตอ้งทาํหนา้ทีพิจารณาพิพากษาคดี 
 (5)  การกลนักรองคดีอาญาทีมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ในดา้นคดีความ
ของผูเ้สียหายทีเป็นโจทกด์าํเนินคดีเอง หรือโจทกร่์วมกบัพนกังานอยัการ ผูต้อ้งหาและจาํเลย   
 (6)  การกลนักรองคดีอาญาทีมีประสิทธิภาพ ช่วยลดจาํนวนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํให้ลด
นอ้ยลง ส่งผลให้ราชทณัฑส์ามารถทีจะแกไ้ข ฟืนฟูใหผู้ก้ระทาํความผิดกลบัสู่สังคมไดโ้ดยไม่ตอ้ง
กลบัมากระทาํความผดิซาํอีก 
 (7)  การกลนักรองคดีอาญาทีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ระบบการจดัการบริหาร
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาเกิดประสิทธิอย่างสูงสุดในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพได้
ในทุกองคก์ร 

                                                            
 8  เอกรินทร์  หนุนภกัดี.  (2543).  การกลนักรองคดีอาญาก่อนการพิจารณาของศาล.  หนา้ 8 – 9 . 
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 กล่าวโดยสรุป การประทบัฟ้องเป็นมาตรการกลนักรองคดีก่อนการพิจารณาของศาล 
เป็นการตรวจสอบถึงมูลคดี ว่าคดีทีพนักงานอยัการหรือผูเ้สียหายยืนฟ้องนันมีมูลความผิดจริง
หรือไม่ หรือมีพยานหลกัฐานเพียงพอหรือไม่ ถือเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของจาํเลยว่าเขาจะ
ไม่ถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีอาญาให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยปราศจากพยานหลกัฐานที
เพียงพอตงัแต่เริมตน้กระบวนการยติุธรรม และยงัเป็นการกลนักรองคดีมิให้ตอ้งขึนสู่การพิจารณา
ของศาลทุกคดี ส่งผลใหค้ดีทีขึนสู่การพิจารณาของศาลเป็นคดีทีมีความน่าเชือถือว่าผูถู้กฟ้องร้องได้
กระทาํความผดิจริงและจะไดรั้บการลงโทษอยา่งแน่แท ้หากการประทบัฟ้องมีประสิทธิทีดีพอ 
 
2.2  รูปแบบการกลนักรองคดีในชันประทบัฟ้อง 
 การกลนักรองคดีในชนัประทบัฟ้อง ในนานาอารยประเทศต่างให้ความสําคญัต่อการ
กลนักรองคดีอย่างยิง เพือมิให้คดีทีไม่มีมูลความผิด หรือคดีทีไม่มีพยานหลกัฐานทีเพียงพอขึนสู่
การพิจารณาคดีของศาลโดยมีรูปแบบของการกลนักรองคดีทีสาํคญัคือ        
       2.2.1  การกลนักรองคดีโดย Grand Jury  
 Grand Jury คือคณะบุคคลทีไดรั้บการคดัเลือกจากผูพ้ิพากษาทีรับผดิชอบในแต่ละศาล
ทอ้งถิน โดยผูพ้ิพากษาจะคดัเลือก Grand Jury จาํนวนทงัหมด 12 คนใหท้าํหนา้ทีเป็นระยะเวลา 4 
เดือน หนา้ทีของ Grand Jury คือการกลนักรองคดีว่าคดีทียนืเขา้มามีพยานหลกัฐานเพียงพอหรือไม่ 
โดยยึดถือหลกัมีเหตุอนัสมควร (Probable case) ผูต้อ้งหาไม่มีสิทธิเขา้รับฟังและไม่มีสิทธิเสนอ
พยานหลกัฐานฝ่ายตน9 
 คดีที Grand Jury ตอ้งเขา้มากลนักรองคดีก่อนนาํคดีขึนสู่ศาลคือ คดีอุกฉกรรจ ์(Felony) 
ในการทีพนักงานอยัการจะฟ้องร้องคดีต่อศาลไดต้อ้งไดรั้บความยินยอมจาก Grand Jury ดว้ย
คะแนนเสียง 9 คนจาก 12 คน คาํสังฟ้องของ Grand Jury เรียกว่า “True Bill” ส่วนคาํสังไม่ฟ้อง
เรียกวา่ “No Bill”10 
 

                                                            
  9  ศุภชยั  เกียรติเฉลิมพร.  (2539).  การตรวจสอบพยานหลักฐานโดยศาลก่อนการพิจารณาคดีอาญา.  
หนา้  66. 
 10  นาํแท ้ มีบุญสลา้ง. (2552, ธนัวาคม).  “กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา.”  
บทบัณฑิตย์,  65,  4.  หนา้  97. 
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 การปฏิบติัหนา้ทีของ Grand Jury เพือกลนักรองคดีจะดาํเนินการเป็นความลบัซึงเป็น
ประเพณีทีสืบทอดกนัมา การดาํเนินการทีกระทาํเป็นความลบัสืบเนืองมาจากเหตุผล 5 ประการ
สาํคญัคือ11 
 (1) ป้องกนัการหลบหนีออกจากเขตอาํนาจศาลของบุคคลทีถูกฟ้องร้องแต่ยงัมิไดถู้ก
ควบคุมตวั 
 (2) เพือให้การตดัสินใจของ Grand Jury เป็นไปอย่างมีอิสรภาพโดยป้องกนัสิงชกัจูง
หรืออิทธิพลจากภายนอก 
 (3) ป้องกนัการชกัจูงโนม้นา้วพยาน 
 (4) เป็นการสนับสนุนให้บุคคลผูที้รู้ขอ้มูลเกียวกบัอาชญากรรม นาํขอ้มูลดงักล่าวมา
เปิดเผย 
 (5) ป้องกนับุคคลผูซึ้งเป็นผูบ้ริสุทธิให้พน้จากขอ้กล่าวหา หรือความผิดจากการถูก
ฟ้องร้องโดยการสืบสวนสอบสวนขอ้เทจ็จริงของ Grand Jury 
       2.2.2  การกลนักรองคดีโดยศาลไต่สวน 
 การไต่สวนคดีอาญาโดยศาลไต่สวนเป็นการดาํเนินคดีอาญาชนัก่อนการพิจารณาของ
ระบบกฎหมายฝรังเศสโดยเฉพาะเป็นอาํนาจหนา้ทีของผูพ้ิพากษาไต่สวนทีคน้หาขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
ประโยชน์ต่อศาล หรือต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มากทีสุดเพือนําไปใช้ในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล เนืองจากผูพ้ิพากษาศาลไต่สวนมีสถานะเป็นตุลาการมีอาํนาจอิสระในการ
คน้หาพยานหลกัฐานต่างๆ ซึงหนา้ทีในการคน้หาขอ้เท็จจริงผูพ้ิพากษาศาลไต่สวนจะกระทาํการ
เอง หรือมอบหมายใหพ้นกังานตาํรวจฝ่ายคดี (La police judiciaire) ดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ของผูพ้ิพากษาศาลไต่สวนได้12 
 ผูพ้ิพากษาศาลไต่สวน (Juge d’instruction) ไม่สามารถเริมการไต่สวนคดีอาญาไดด้ว้ย
ตนเอง แต่จะมีอาํนาจไต่สวนคดีก็ต่อเมือไดรั้บคาํร้องขอจากพนักงานอยัการ หรือบุคคลทีเป็น
ผูเ้สียหายและยนืคาํร้องขอใหด้าํเนินคดีพร้อมคาํขอเขา้เป็นคู่ความฝ่ายแพ่ง13 ผูพ้ิพากษาศาลไต่สวน
ตอ้งชีขาดวา่การกระทาํผดินนัเป็นความผดิฐานใด เขา้บทเพิมโทษหรือไม่และมีอาํนาจสอบสวนคดี
ความผดิต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิในคดีนนั นอกจากนีผูพ้ิพากษาศาลไต่สวนมีอาํนาจทีจะ

                                                            
  11  John  N.  Ferdico,  J.D.  (1985).  Criminal Procedure For The Criminal Justice Professional.     
p.  32. 
  12  อุทยั  อาทิเวช.  (2554).  รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรังเศส.  หนา้  184.  
  13  แหล่งเดิม.  หนา้  185. 
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กล่าวหาผูอื้นเป็นผูต้อ้งหาเพิมขึนอีกได  ้แมว้่าในคาํฟ้องนันกล่าวหาผูต้อ้งหาเพียงคนเดียว หรือ
ไม่ไดร้ะบุตวัผูต้อ้งหาไวก้ต็าม14 
 ถึงแม้ว่าการไต่สวนโดยศาลไต่สวนจะมีลักษณะการปฏิบัติหน้าทีทีคล้ายคลึงกับ
พนกังานสอบสวนแต่กมี็ความแตกต่างจากการสอบสวน 3 ประการคือ15 
 (1) การไต่สวนกระทาํไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาในการดาํเนินงาน 
 (2) การกระทาํของผูพ้ิพากษาไต่สวนนันมีความหลากหลายและมีขอบเขตทีไม่จาํกดั
เหมือนกบัการสอบสวนของเจา้พนกังานตาํรวจฝ่ายคดี 
 (3) การไต่สวนจะกระทาํไดต่้อเมือไดมี้การเริมคดีอาญา (La mise en movement des 
poursuites) บุคคลทีอยูใ่นกระบวนการไต่สวนจะไม่ใช่อยูใ่นฐานะของผูต้อ้งสงสัยหรือผูเ้สียหายอีก
ต่อไป แต่จะมีฐานะเป็นผูถู้กไต่สวนและคู่ความฝ่ายแพง่ 
 แต่อยา่งไรก็ตามถา้เป็นคดีความผิดทีเป็น Crime เป็นความผิดทีมีโทษรุนแรง ก่อนทีจะ
ฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล Courd’ Assises ได  ้จะตอ้งนาํคาํฟ้องดงักล่าวส่งต่อศาล Chambre d’ 
accusation (ศาลไต่สวนขนัที 2)16 เพือศาลไต่สวนขนัที 2 ตรวจสอบการทาํงานของผูพ้ิพากษาศาล
ไต่สวนว่าปฏิบัติหน้าทีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากปรากฏว่าผูพ้ิพากษาศาลไต่สวน
ดาํเนินการไม่ถูกตอ้ง กจ็ะมีคาํสงัเพิกถอนการดาํเนินการนนัๆ เสียเพือทาํใหม่ใหถู้กตอ้ง หรือเห็นว่า
การไต่สวนของผูพ้ิพากษาไต่สวนมีความชดัเจนไม่เพียงพอ ก็สามารถสังใหท้าํการไต่สวนเพิมเติม
ได ้นบัไดว้า่เป็นการคุม้ครองผูถู้กไต่สวนวา่จะไดรั้บความยติุธรรมในการดาํเนินคดีอยา่งแน่แท ้
 
2.3  บทบาทศาลกบัการคุ้มครองสิทธิของจําเลยในชันประทบัฟ้อง  
 ประเทศไทยแต่เดิมนันใชก้ารดาํเนินคดีอาญาในระบบกฎหมายทีเรียกว่า “จารีตนคร
บาล” ใชว้ิธีการทีรุนแรงในการพิสูจน์พยานหลกัฐานเช่น การดาํนาํลุยไฟ การบีบขมบั การตอกเลบ็ 
เป็นตน้ เมือผูใ้ดถูกจบักุมในขอ้หาว่าเป็นโจรผูร้้ายถือว่าเป็นผูม้วัมองทนัทีทีถูกกล่าวหา ศาลจะตอ้ง
สันนิษฐานว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดดงัทีไดถู้กกล่าวหาจนกว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหาพยานหลกัฐาน
มาพิสูจน์ให้ศาลเชือว่าตนเป็นผูบ้ริสุทธิ ศาลจึงจะเชือว่าไม่มีความผิด17 ต่อมาไดมี้การเปลียนแปลง

                                                            
  14  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.ธิรพนัธ์ุ  รัศมิทตั.  (2541).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฝรังเศสฉบับปี ค.ศ. 1958 และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฝรังเศส.  หนา้  50.  
  15  อุทยั  อาทิเวช.  เล่มเดิม.  หนา้  100.  
  16  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.ธิรพนัธ์ุ  รัศมิทตั.  เล่มเดิม.  หนา้  59. 
 17  วรวิทย ์ ฤทธิทิศ.  (2538, กรกฎาคม – กนัยายน).  “การเปิดเผยขอ้เท็จจริงในคดีอาญาในประเทศ
ไทย.”  ดลุพาห,  42,  3.  หนา้  70.  

DPU



13 

การดาํเนินคดีอาญา โดยไดย้กฐานะผูถู้กกล่าวหาจาก “กรรมในคดี” เป็น “ประธานในคดี” ทาํให้ผู ้
ถูกกล่าวหามีสิทธิต่างๆ ในการต่อสูค้ดีเพิมมากขึนตงัแต่เริมตน้กระบวนการยติุธรรม 
 การดาํเนินคดีอาญาในชนัประทบัฟ้อง เป็นขนัตอนหนึงของกระบวนการยติุธรรมทาง
อาญาทีศาลตอ้งมีบทบาทเขา้มาคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของจาํเลยตงัแต่เริมตน้ จึงถือไดว้่าการประทบั
ฟ้องเป็นมาตรการทีสามารถช่วยคุม้ครองสิทธิของจาํเลยไม่ใหต้อ้งถูกฟ้องและตกเป็นจาํเลยในคดีที
ไม◌่มีพยานหลกัฐานอย่างเพียงพอ หากศาลจะประทบัฟ้องคดีไวพ้ิจารณา ศาลตอ้งคาํนึงถึงสิทธิ
ของจาํเลยเหล่านี 
       2.3.1  สิทธิทีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ (presumption of innocence) เป็น
สิทธิขนัพืนฐานของจาํเลยผูถู้กกล่าวหาว่าไดก้ระทาํความผิดตามทีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิด 
ไม่ว่าจะเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหรือผูบ้ริสุทธิทีถูกกล่าวหาโดยมิชอบ บุคคลเหล่านีลว้นเป็นมนุษย์
อนัควรไดรั้บการปฏิบติัอย่างคาํนึงถึงความเป็นมนุษย ์ดงันนัการดาํเนินคดีอาญาต่อผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยทีทาํให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บความเดือดร้อนเกินกว่าสมควร ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยถือวา่เป็นการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม 
 สิทธิทีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธิไดถู้กรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 บญัญติัว่า “ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่า
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงทีสุดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระทาํ
ความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนนัเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผิดมิได”้ กล่าวคือรัฐจะใชม้าตรการใดๆ 
ในการดาํเนินคดีอาญาหรือปฏิบติัต่อผูต้อ้งหา จาํเลย จะตอ้งคาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนนั
ว่าเขามีฐานะเป็นประธานในคดี ทีมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มทีตามขอ้สันนิษฐานของ
กฎหมายทีวา่ทุกคนยอ่มบริสุทธิเสมอจนกวา่จะมีคาํพิพากษาถึงทีสุดวา่ผูน้นัเป็นผูก้ระทาํความผดิ 
       2.3.2  สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย รวดเร็ว ต่อเนืองและเป็นธรรม ไดรั้บรองไว้
ในรัฐธรรมนูญเฉกเช่นเดียวกบัสิทธิทีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ บญัญติัไวใ้น
มาตรา  40 มีหลกัวา่ “ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ทีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสูค้ดีอยา่งเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบ
พยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความและการไดรั้บการ
ปล่อยตวัชวัคราว” แสดงถึงความเป็นประธานในคดีของผูถู้กกล่าวหาทีมีสิทธิต่างๆ ในคดีไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 172 วางหลกัไวว้า่ “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหท้าํโดยเปิดเผยต่อหนา้จาํเลย เวน้แต่
บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืน” ชีใหเ้ห็นถึงการคุม้ครองสิทธิและใหค้วามยติุธรรมแก่จาํเลย ทาํใหจ้าํเลยได้
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รับทราบขอ้กล่าวหาและพยานหลกัฐานต่างๆ ทีกล่าวอา้งวา่จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิ เป็นการเปิด
โอกาสให้จาํเลยต่อสู้คดีหรือแกต่้างไดอ้ย่างเต็มความสามารถ อีกทงัเป็นการตรวจสอบการทาํงาน
หรือการใชอ้าํนาจตุลาการของศาลโดยประชาชนวา่ศาลใชอ้าํนาจตุลาการในทางทีชอบหรือไม่ 
 สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งรวดเร็วและต่อเนือง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 8 วางหลกัไวว้่า “นับแต่เวลาทียืนฟ้องแลว้ จาํเลยมีสิทธิดงัต่อไปนี ไดรั้บการ
พิจารณาคดีดว้ยความรวดเร็ว ต่อเนือง และเป็นธรรม” เป็นสิทธิทีมีความสาํคญัอีกประการหนึงต่อ
กระบวนการยุติธรรม เนืองจากเมือผูถู้กกล่าวหาถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิด ผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งเสีย
ชือเสียงในการถูกกล่าวหาดงักล่าวและเมือถูกดาํเนินคดีอาจถูกควบคุมตวัไวใ้นอาํนาจรัฐเป็นการ
สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ ถา้หากการดาํเนินคดีเกิดความล่าช้า ผูถู้กกล่าวหาจะไดรั้บความทุกข์
ทรมานจากการควบคุมตวัหรือจากการคุมขงั สาเหตุอีกประการทีทาํให้กระบวนการยุติธรรมตอ้ง
ดาํเนินคดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมคือ ความเสียหายทีอาจเกิดกบัพยานหลกัฐานของแต่ละฝ่าย 
เช่น พยานบุคคลอาจจดจาํเรืองราวเหตุการณ์ทีเกิดขึนนนัไดไ้ม่แน่ชดั หรือพยานอาจหลบหนี หรือ
พยานตายไปก่อน เป็นตน้18 ส่งผลใหก้ระบวนการยติุธรรมทางอาญาไม่มีประสิทธิภาพในการเอาตวั
ผูก้ระทาํความผดิทีแทจ้ริงมาลงโทษ  
 สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม เพือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที
เขา้มาเกียวขอ้งกบัการดาํเนินคดี ทุกวิธีการและทุกขนัตอนของการดาํเนินการของกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาจะตอ้งเป็นธรรมดว้ย ในระบบกฎหมาย Common Law มีคณะลูกขนุทาํหนา้ทีใน
การตดัสินปัญหาขอ้เทจ็จริงของคดี ผูพ้ิพากษาจะวางตนเป็นกลาง หรือทีเรียกว่าการวางเฉยในการ
คน้หาความจริง มีหน้าทีเพียงควบคุมการต่อสู้คดีของคู่ความให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีกฎหมาย
กาํหนด โดยศาลจะให้คู่ความทงัสองฝ่ายต่อสู้กนัในการสืบพยานหลกัฐาน เพือโน้มน้าวใจคณะ
ลูกขนุซึงศาลเชือวา่ขอ้เทจ็จริงทงัหมดจะปรากฏออกมาเองจากการถามคา้นของทนายความฝ่ายตรง
ขา้ม19 แตกต่างจากระบบกฎหมาย Civil Law ทีศาลมีบทบาทอยา่งกวา้งขวางอยา่งมากในการคน้หา
ความจริง แต่ไม่ตดัสิทธิการถามคา้นพยานของคู่ความ ไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมาย Common Law 
หรือระบบกฎหมาย Civil Law ต่างก็เป็นการกลนักรองคดีเพือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทุก
ฝ่าย 
       2.3.3  สิทธิทีจะไม่ถูกฟ้องคดีอาญาโดยไม่เป็นธรรม การฟ้องคดีอาญาเป็นเรืองทีกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพและชือเสียงของบุคคล จึงตอ้งมีการกลนักรองและตรวจสอบคดีเพือให้เกิดความ

                                                            
18  ชาติ  ชยัเดชสุริยะ.  (2549).  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา.  หนา้  108.  
  19  แหล่งเดิม.  หนา้  106. 

DPU



15 

ถูกตอ้งและชอบธรรม การฟ้องร้องคดีกบับุคคลใดตอ้งเป็นทีแน่ชดัว่าบุคคลนนัไดก้ระทาํความผิด
จริง คือตอ้งมีพยานหลกัฐานอยา่งเพียงพอในการดาํเนินคดีไดก้อปรกบัศาลตอ้งทาํการตรวจสอบให้
ปรากฏว่าคดีทีขึนมาสู่ศาลเป็นคดีทีมีมูล หากรัฐฟ้องคดีอาญาโดยทีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอหรือ
ฟ้องในขอ้หาหนกักว่าพยานหลกัฐานทีมี เท่ากบัว่าล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เป็นการกลนั
แกลง้หรือปรับปรําต่อผูถู้กกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมสร้างความเดือดร้อนต่อผูถู้กกล่าวหาโดยมิ
ชอบ ส่งผลต่อความน่าเชือถือของกระบวนการยติุธรรม   
 ตามหลกักฎหมายอเมริกัน หากเป็นการฟ้องคดีอาญาในความผิดร้ายแรง กฎหมาย
กาํหนดให้ตอ้งทาํการสืบพยานหลกัฐานให้ Grand Jury ไดพ้ิจารณาก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ หาก 
Grand Jury เห็นวา่คดีไม่มีมูล จะไม่ทาํการประทบัฟ้อง ดงันนัก่อนทีพนกังานอยัการจะยนืฟ้องตอ้ง
ตรวจสอบและชังนาํหนักพยานหลกัฐานเป็นอย่างดีแลว้ว่าคดีมีมูล มิใช่เสียงฟ้องไปก่อนโดยที
พยานหลกัฐานไม่เพียงพอ เพราะจะเกิดความเสียหายหากศาลไม่ประทบัฟ้อง20  
       2.3.4  สิทธิทีจะไดรั้บการแจง้ขอ้กล่าวหา เมือผูถู้กกล่าวหาถูกฟ้องคดี สิทธิทีจะไดรั้บการแจง้
ขอ้กล่าวหาเป็นสิทธิอนัชอบธรรมทีผูถู้กกล่าวหาพึงมีพึงไดใ้นฐานะประธานในคดี ทีผูถู้กกล่าวหา
จะไดท้ราบถึงลกัษณะและเหตุแห่งขอ้หาว่าถูกกล่าวหาดว้ยเหตุผลอนัใด เพือจะไดแ้กข้อ้กล่าวหา
หรือสามารถต่อสู้คดีไดอ้ย่างเตม็ทีและถูกตอ้ง หากการแจง้รายละเอียดในการฟ้องคดีหรือการแจง้ 
“ขอ้หา” ไม่สามารถทาํให้ผูถู้กกล่าวหาเขา้ใจไดว้่าตนกระทาํความผิดตามกฎหมายอย่างไร ผูถู้ก
กล่าวหากไ็ม่สามารถทีจะชีแจง้หรือแกข้อ้กล่าวหาทีถูกกล่าวหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้เหตุของการ
กระทบสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหา 
 สิทธิทีจะได้รับการแจ้งขอ้กล่าวหา มิได้มีเพียงในชันสอบสวนของพนักสอบสวน
เท่านัน สิทธิดงักล่าวมีผลไปถึงการบรรยายคาํฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158 ซึงก็คือ “การกระทาํทงัหลายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิด” เพราะคาํฟ้องใน
คดีอาญาถือเป็นขอ้หาในชนัศาล การบรรยายฟ้องของพนกังานอยัการ ตอ้งคาํนึงถึงสิทธิดงักล่าวว่า
จะบรรยายฟ้องอย่างไรเพือให้จาํเลยเขา้ใจว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิด อีกทงัประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาอาญามาตรา 158 ยงับญัญติัว่า “เท่าทีจาํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้” แสดงใหเ้ห็นถึงสิทธิของผูถู้ก
กล่าวหาทีสาํคญัอีกประการหนึงคือ “สิทธิทีจะใหก้ารแกข้อ้กล่าวหา” ไดอ้ยา่งชดัเจน21 
 ดงันนัการแจง้ขอ้กล่าวหาทีถูกตอ้ง ตอ้งเป็นการแจง้เรืองราวหรือเหตุการณ์ทีกล่าวหาว่า
ผูต้อ้งหาไดก่้อขึน และเพือเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหาจึงตอ้งมีการยนืยนัให้

                                                            
  20  ชาติ  ชยัเดชสุริยะ.  เล่มเดิม.  หนา้  93. 
 21  คณิต ณ  นคร  ค.  (2540).  รวมบทความด้านวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร.  คณิต  ณ  นคร  อัยการ
สูงสุด  :  การแจ้งข้อหากับเสรีภาพของบุคคล.  หนา้  283. 
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ผูถู้กกล่าวหาทราบดว้ยว่าการกระทาํของผูถู้กกล่าวหาเขา้ข่ายเป็นความผิดฐานใด ทงันีเพือทีผูถู้ก
กล่าวหาไดมี้โอกาสคดัคา้นและดาํเนินมาตรการในทางคุม้ครองตนเองได้22 
       2.3.5  สิทธิทีจะไม่ ถูกนํา เอาพยานหลักฐานทีได้มาโดยมิชอบมาใช้พิ สูจน์ความผิด 
พยานหลกัฐานทีจะใชพ้ิสูจน์ในศาลตอ้งเป็นพยานหลกัฐานทีไดจ้ากการแสวงหามาโดยชอบ ศาลจึง
จะรับฟังได ้หากพยานหลกัฐานทีไดม้าเกิดจากการแสวงหาโดยมิชอบอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการ
ยติุธรรมคือ พยานหลกัฐานนนัไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไดป้ระกอบกบัสิทธิของบุคคล
ทีเกียวขอ้งยอ่มถูกกระทบกระเทือนเกิดความไม่ชอบธรรมขึน ตามกฎหมายไทยไดบ้ญัญติัถึงสิทธิที
จะไม่ถูกนาํเอาพยานหลกัฐานทีไดม้าโดยมิชอบมาใชพ้ิสูจน์ความผิดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 226 บญัญติัว่า “พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึงน่าจะ
พิสูจน์ไดว้่าจาํเลยมีผิดหรือบริสุทธิ ให้อา้งเป็นพยานหลกัฐานได้ แต่ตอ้งเป็นพยานชนิดทีมิได้
เกิดขึนจากการจูงใจ มีคาํมนัสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอืน และให้สืบตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายนีหรือกฎหมายอืนอนัว่าดว้ยการสืบพยาน” เพือเป็นการปกป้อง
และคุม้ครองสิทธิของบุคคลทีเขา้มาเกียวขอ้งกบัการดาํเนินคดีอาญาไม่ว่าการดาํเนินคดีอาญาจะอยู่
ในขนัตอนใดของกระบวนการยติุธรรมศาลตอ้งรับฟังพยานหลกัฐานทีชอบดว้ยกฎหมายเท่านนั จึง
เป็นการกลนักรองคดีและดาํเนินคดีอยา่งชอบธรรม 
 หลกัการไม่รับฟังพยานหลกัฐานทีไดม้าโดยมิชอบ ประเทศสหรัฐอเมริกาถือหลกัการ
ดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด กล่าวคือหากการแสวงหาใหไ้ดม้าซึงพยานหลกัฐานเป็นการกระทาํทีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย พยานหลกัฐานทีแสวงหามาไดน้นัยอ่มไม่ชอบ เปรียบเสมือนกบัตน้ไมที้เป็นพิษ ผลที
เกิดจากตน้ไมย้อ่มเป็นพิษไปดว้ย (Fruit of the poisonous tree doctrine) ซึงมีเหตุผลรองรับว่าหาก
ศาลยอมรับฟังพยานหลกัฐานทีไดม้าโดยวิธีการอนัมิชอบนนัแลว้ อาจเป็นการส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที
ตาํรวจใชว้ิธีทีผดิกฎหมายในการแสวงหาพยานหลกัฐานมาประกอบการดาํเนินคดี23 
 องคก์รในกระบวนการยติุธรรมทุกองคก์รตอ้งมีบทบาทร่วมกนัในการคน้หาความจริง 
โดยตอ้งรวบรวมขอ้เท็จจริงทุกอย่างซึงเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทีเกิดขึนในแต่ละครังทงั
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นโทษแก่ผูถู้กกล่าวหาและขอ้เท็จจริงอนัเป็นประโยชน์แก่ผูถู้กกล่าวหา ประกอบ
กบัองคก์รทุกองคก์รโดยเฉพาะศาลจกัตอ้งรับฟังขอ้เท็จจริงทงัฝ่ายผูถู้กกล่าวหา ผูก้ล่าวหา และ
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ทีเจา้พนกังานแสวงหามาได ้ศาลจะรับฟังขอ้เทจ็จริงเฉพาะฝ่ายผูก้ล่าวหาอา้ง แลว้
ซกัฟอกเอาความผิดจากผูถู้กกล่าวหาไม่ได ้เป็นหลกัประกนัสิทธิในการต่อสู้คดีของจาํเลยไดอ้ยา่ง
เต็มที หลกัดังกล่าวเรียกว่า “หลกัฟังความทุกฝ่าย” ทีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวหาแกข้อ้
                                                            

22  คณิต  ณ  นคร  ค.  เล่มเดิม.  หนา้  285. 
23  ชาติ  ชยัเดชสุริยะ.  เล่มเดิม.  หนา้  111. 
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กล่าวหาได ้เนืองจากการดาํเนินคดีอาญาผูถู้กกล่าวหามีฐานะเป็นประธานในคดีทีมีสิทธิต่างๆ ใน
การต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที โดยเฉพาะอย่างยิงผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งได้รับทราบว่าถูกกล่าวหาว่า
อย่างไร หรือถูกฟ้องว่าอย่างไร เพือทีเขาจะไดมี้โอกาสให้การแกข้อ้กล่าวหาในชนัเจา้พนักงาน 
หรือใหก้ารแกข้อ้หาในฟ้องในชนัศาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง24 และการดาํเนินคดีตอ้งคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลทุกคนทีอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนัไม่วา่บุคคลนนัจะเป็นผูก้ระทาํความผดิหรือไม่ ผูน้นัก็
มีฐานะเป็นมนุษย  ์มีศกัดิศรีของความเป็นมนุษยที์จะถูกลดคุณค่าของความเป็นมนุษยล์งไม่ได ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศาลทีเป็นองค์กรทีประชาชนให้ความเชือถือศรัทธาว่าเป็นองค์กรทีให้ความ
ยุติธรรม เพราะศาลเป็นทีพึงสุดทา้ยของประชาชนทีประชาชนเชือว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ตน 
ศาลจึงตอ้งมีบทบาทในการให้ความเป็นธรรมทุกขนัตอนของการดาํเนินคดี ซึงการดาํเนินคดีอาญา
ชนัการประทบัฟ้องศาลตอ้งมีบทบาทเฉกเช่นชนัพิจารณาในการคน้หาความจริงแทแ้ละคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลทีเขา้มาสู่ในกระบวนการยติุธรรมมิใช่แค่ตอ้งการนาํตวัผูก้ระทาํความผดิมา
ลงโทษเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ไดค้าํนึงถึงวา่จะกระทบสิทธิบุคคลอืนหรือไม่ 
 
2.4  ลกัษณะคาํฟ้อง 
 จากทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าการดาํเนินคดีอาญามีโครงสร้างเป็น 4 ขนัตอนคือ การดาํเนิน
คดีอาญาชันก่อนการฟ้อง การดาํเนินคดีอาญาชันการประทบัฟ้อง การดาํเนินคดีอาญาชันการ
พิจารณา และ การดาํเนินคดีอาญาชนัการบงัคบัคดี 
 1)  การดาํเนินคดีอาญาชนัก่อนการฟ้อง คือการสอบสวนของพนกังานสอบสวนและ
การปฏิบติัหนา้ทีของพนกังานอยัการก่อนการยนืฟ้อง โดยการสอบสวนของพนกังานสอบสวนและ
การปฏิบติัหน้าทีของพนักงานอยัการอนัเป็นกระบวนการเดียวกนัทีมิอาจแบ่งแยกได ้พนักงาน
สอบสวนและพนกังานอยัการจะตอ้งทาํการสอบสวนร่วมกนัในการรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ 
เ มือได้มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึนซึงพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวม
พยานหลกัฐานทงัในส่วนทีเป็นคุณและเป็นโทษแก่ผูต้อ้งหาหรือพยานหลกัฐานทงัหมดทีเกียวขอ้ง
กบัคดี มิใช่วา่หาแต่พยานหลกัฐานทีจะเอาผดิแก่ผูต้อ้งหาเพียงอยา่งเดียว 

 2)  การดาํเนินคดีอาญาชนัประทบัฟ้อง เป็นการปฏิบติัหน้าทีขององค์กรศาลโดยผู ้
พิพากษาจดัเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งศาลกบัโจทก ์ซึงโจทกอ์าจเป็นพนกังานอยัการผูฟ้้องคดี หรือ
ราษฎรเป็นผูฟ้้องคดีดว้ยตนเอง หรือราษฎรขอเขา้เป็นโจทก์ร่วมกบัพนักงานอยัการ  โดยในชนั
ประทบัฟ้องขนัแรกศาลจะทาํการตรวจฟ้องก่อนว่าคาํฟ้องนันถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมาย
กาํหนดไวห้รือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 เมือศาลพิจารณาแลว้
                                                            
  24  คณิต  ณ  นคร  ก.  เล่มเดิม.  หนา้  64  -  65. 
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เห็นว่าคาํฟ้องนันถูกตอ้งตามกฎหมาย ศาลจะเขา้สู่กระบวนการการไต่สวนมูลฟ้องต่อไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 162  
 3)  การดาํเนินคดีอาญาชนัการพิจารณา เป็นกระบวนการหลงัจากศาลไดมี้คาํสังประทบั
ฟ้องแลว้ ศาลจะวินิจฉยัว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิดตามทีไดถู้กกล่าวหาไวใ้นฟ้องหรือไม่ ถา้จาํเลย
ไดก้ระทาํความผดิจริงตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาลงโทษจาํเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 
คือ ประหารชีวิต จาํคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น 
 4)  การดาํเนินคดีอาญาชนัการบงัคบัคดี25 คือ การบงัคบัตามคาํพิพากษาอนัถึงทีสุดของ
ศาล ในการบงัคบัคดีอาญาโดยทวัไปกระทาํโดยการออกหมายบงัคบัคดี โดยเฉพาะอยา่งยิงคือการ
ออกหมายจาํคุก และการดาํเนินคดีอาญาชนัการบงัคบัคดีมิใช่การดาํเนินคดีอาญาชนัการบงัคบัโทษ 
 สาํหรับการดาํเนินคดีอาญาชนัประทบัฟ้อง เป็นขนัตอนทีศาลตอ้งทาํการตรวจฟ้องและ
ทาํการไต่สวนมูลฟ้องก่อนทีจะทาํการประทบัฟ้อง ซึงการตรวจฟ้องและการไต่สวนมูลฟ้องศาลจะ
ทาํการพิจารณาจากตวัฟ้องเป็นสาํคญั จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงรายละเอียดแห่งคาํฟ้องวา่เป็นเช่นใด 
 ลกัษณะคาํฟ้อง  
 คาํฟ้อง คือ กระบวนพิจารณาทีพนกังานอยัการหรือผูเ้สียหายผูเ้ป็นโจทกไ์ดเ้สนอขอ้หา
ต่อศาล ไม่วา่จะไดเ้สนอดว้ยวาจาหรือทาํเป็นหนงัสือและไม่ว่าจะเสนอต่อศาลชนัใดก็ตาม โดยการ
บรรยายฟ้องเป็นหน้าทีของโจทก์ทีโจทก์ตอ้งบรรยายฟ้องให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมาย
กาํหนดไว ้ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 บญัญติัไวว้า่ 
 “มาตรา 158 ฟ้องตอ้งทาํเป็นหนงัสือ และมี 
 (1)  ชือศาลและวนัเดือนปี 

(2)  คดีระหวา่งผูใ้ดโจทก ์ผูใ้ดจาํเลยและฐานความผดิ 
 (3)  ตาํแหน่งพนกังานอยัการผูเ้ป็นโจทก ์ถา้ราษฎรเป็นโจทกใ์หใ้ส่ชือตวั นามสกุล อาย ุ
ทีอยู ่ชาติ และบงัคบั 

(4)  ชือตวั นามสกลุ ทีอยู ่ชาติและบงัคบัของจาํเลย 
 (5)  การกระทาํทงัหลายทีอา้งวา่จาํเลยไดก้ระทาํผดิขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดทีเกียวกบั
เวลา และสถานทีซึงเกิดการกระทาํนนัๆ อีกทงับุคคลหรือสิงของทีเกียวขอ้งดว้ยพอสมควรเท่าทีจะ
ใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้  
 ในคดีหมินประมาท ถอ้ยคาํพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิงอืนอนัเกียวกบัขอ้หมิน
ประมาท ใหก้ล่าวไวโ้ดยบริบูรณ์หรือติดมาทา้ยฟ้อง 
 (6)  อา้งมาตราในกฎหมายซึงบญัญติัวา่การกระทาํเช่นนนัเป็นความผดิ 
                                                            

25  คณิต  ณ  นคร  ก  เล่มเดิม.  หนา้  418  -  419.    
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 (7)  ลายมือชือโจทก ์ผูเ้รียง ผูเ้ขียน หรือพิมพฟ้์อง”  
ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 มาตรา 158 (1) ชือศาลและวนัเดือนปี โจทก์จะตอ้งระบุชือศาลและระบุวนัเดือนปีที
โจทกย์นืฟ้องตามแบบพิมพห์รือแบบฟอร์มของศาล เพือทีจะไดท้ราบว่าศาลทีโจทกย์นืคาํฟ้องเป็น
ศาลใด มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาหรือไม่ เช่นศาลอาญา ศาลจงัหวดันครปฐมแลว้แต่กรณี ส่วนการ
ระบุวนัเดือนปีโจทกย์ืนฟ้องวนัใดก็ระบุวนันนั เพือจะไดท้ราบว่าคาํฟ้องทียืนต่อศาลขาดอายคุวาม
หรือไม่ ทงันีเพราะปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ในคดีอาญาเป็นปัญหาขอ้กฎหมายที
เกียวขอ้งกบัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ศาลสามารถหยิบยกขึนอา้งเพือ
เป็นเหตุยกฟ้องตามมาตรา 185 ได ้
 มาตรา 158 (2) คดีระหว่างผูใ้ดโจทก์ ผูใ้ดจาํเลยและฐานความผิด ในแบบพิมพห์รือ
แบบฟอร์มของศาลจะมีใหโ้จทกก์รอกขอ้ความลงไปวา่ใครเป็นโจทก ์ใครเป็นจาํเลย และโจทกต์อ้ง
ระบุว่าจาํเลยได้กระทาํความผิดฐานใด ฐานความผิดคือ ความผิดฐานทีจาํเลยถูกฟ้องกล่าวหา 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาบางความผิดกฎหมายให้ชือฐานไว ้เช่นความผดิฐานลกัทรัพย ์
ความผดิฐานรับของโจร ความผดิฐานฉอ้โกงเป็นตน้ 
 มาตรา 158 (3) ตาํแหน่งพนกังานอยัการผูเ้ป็นโจทก์ ถา้ราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชือตวั 
นามสกลุ อาย ุทีอยู ่ชาติ และบงัคบั  
 กรณีทีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ก็ระบุในแบบพิมพ์ศาลหรือแบบฟอร์มศาล เช่น
พนกังานอยัการจงัหวดันครปฐมโจทก ์
 กรณีทีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีด้วยตนเอง ตอ้งใส่ชือ นามสกุล อายุ ทีอยู่ ชาติและ
บงัคบั 
 คาํวา่ “ชาติ” คือสญัชาติของโจทกห์รือจาํเลย เช่นสญัชาติไทย สญัชาติลาว เป็นตน้ 
 คาํว่า “บงัคบั” ในอดีตไทยยงัไม่มีเอกราชทางศาลอยา่งสมบูรณ์ จึงมีการบญัญติัโดยให้
มีการระบุว่าจาํเลยอยู่ในบงัคบัของชาติใด เช่นคนกัมพูชาหรือเขมรเป็นคนทีอยู่ในบงัคบัของ
ประเทศฝรังเศส แต่หลงัจากทีไทยมีเอกราชทางศาลอยา่งสมบูรณ์ไม่ว่าเป็นคนของประเทศใดและ
อยู่ในบงัคบัของชาติใด เมือกระทาํความผิดอาญาก็ตอ้งขึนศาลไทยเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน 
“บงัคบั”จึงไม่มีใชใ้นแบบพิมพห์รือแบบฟอร์มคาํฟ้องของศาลอีก ปัจจุบนัมีแต่สัญชาติและเชือชาติ 
เนืองจากมาตรานีไม่มีการแกไ้ข คาํวา่ “บงัคบั” จึงยงัมีปรากฏอยูใ่นตวับท26  
 มาตรา 158 (4) ชือตวั นามสกุล ทีอยู่ ชาติและบงัคบัของจาํเลย กรอกขอ้ความ
เช่นเดียวกบัมาตรา 158 (3) การระบุชือของจาํเลยจะตอ้งมีการระบุเพศใหถู้กตอ้งดว้ยวา่เป็นเพศหญิง
                                                            

26  รวมคาํบรรยายสาํนกัศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  ภาคสอง  สมยัที  60  เล่ม  2.  หนา้  8. 
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หรือเพศชาย เนืองจากถา้ระบุผิดพลาดถือว่าเป็นการฟ้องทีไม่ถูกคน แต่ความผิดพลาดดงักล่าวเป็น
ความผดิพลาดทีเลก็นอ้ยศาลสามารถสงัใหแ้กไ้ขได ้กย็งัเป็นฟ้องทีสมบูรณ์อยู่27 
 มาตรา 158 (5) การกระทาํทังหลายทีอ้างว่าจ ําเลยได้กระทาํผิดข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดทีเกียวกบัเวลา และสถานทีซึงเกิดการกระทาํนนัๆ อีกทงับุคคลหรือสิงของทีเกียวขอ้ง
ดว้ยพอสมควรเท่าทีจะใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้  
 ในคดีหมินประมาท ถอ้ยคาํพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิงอืนอนัเกียวกบัขอ้หมิน
ประมาท ใหก้ล่าวไวโ้ดยบริบูรณ์หรือติดมาทา้ยฟ้อง                                                                                                     
 สาํหรับมาตรา 158 (5) มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากของคาํฟ้องเป็นเรืองทีโจทกจ์ะตอ้ง
กล่าวให้ชัดเจนและให้เป็นไปตามทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว  ้มิฉะนันฟ้องจะไม่สมบูรณ์ อาจแยก
พิจารณาดงันี  
 1)  การกระทําทังหลายทีอ้างว่าจ ําเลยได้กระทําผิด  หมายถึงข้อเท็จจริงอันเป็น
องคป์ระกอบของความผิดทีโจทกฟ้์องขอให้ลงโทษจาํเลย28 กล่าวคือโจทก์ตอ้งบรรยายฟ้องให้เขา้
หลกัเกณฑต์ามทีกฎหมายบญัญติัไวว้า่จาํเลยไดก้ระทาํผดินนักระทาํอยา่งไร และกระทาํความผดิใน
ฐานไหน ซึงในความผดิแต่ละฐานจะมีสาระสาํคญัหรือองคป์ระกอบความผดิทีแตกต่างกนัออกไป 
โจทก์ต้องบรรยายให้ครบทัง “องค์ประกอบภายนอก” และ “องค์ประกอบภายใน” รวมถึง 
“พฤติการณ์ประกอบการกระทาํของจาํเลย” ถา้โจทกบ์รรยายฟ้องไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามบทบญัญติั
ของกฎหมายทีจะฟังว่าจาํเลยกระทาํผิดหรือบรรยายขาดองคป์ระกอบความผิด ศาลจะพิพากษายก
ฟ้อง เช่นฟ้องว่าจาํเลยกระทาํผิดฐานลกัทรัพย ์โจทก์จะตอ้งบรรยายการกระทาํของจาํเลยให้ครบ
องค์ประกอบของความผิดฐานลกัทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 กล่าวคือ ตอ้ง
บรรยายว่าจาํเลยมีเจตนาทุจริตเอาทรัพยข์องบุคคลอืนหรือทีบุคคลอืนเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย และ
จะตอ้งระบุให้ชดัเจนว่าทรัพยที์จาํเลยเอาไปนนัเป็นอะไร ถา้โจทกไ์ม่บรรยายให้ชดัเจนว่าทรัพยที์
จาํเลยเอาไปนนัเป็นสิงใดถือว่าเป็นการบรรยายฟ้องทีไม่ครบองคป์ระกอบความผิดฐานลกัทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 
 การบรรยายฟ้องตามมาตรา 158 (5) มีความสําคญัยิงถา้หากบรรยายฟ้องไม่ครบ
องคป์ระกอบความผิดในฐานความผิดทีโจทก์ไดฟ้้องแลว้ จะเป็นฟ้องทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ศาล
ตอ้งยกฟ้องแมว้่าจาํเลยจะไม่ยกขึนเป็นขอ้ต่อสู้หรือจาํเลยให้การรับสารภาพ แต่สําหรับคดีแพ่ง

                                                            
27  ความรู้เบืองตน้ประกอบการฝีกอบรมวชิาวา่ความ  เล่ม  2.  หนา้  5. 
28  ธานิศ  เกศวพิทกัษ.์  (2551).  คาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาค  3  –  4   

(มาตรา  157  –  245)  เล่ม  2.  หนา้  10  -  11. 
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เรียกว่าฟ้องเคลือบคลุมถา้จาํเลยไม่ยกขึนต่อสู้ ศาลจะยกฟ้องเช่นคดีอาญาไม่ไดเ้พราะในคดีแพ่ง
ฟ้องเคลือบคลุมไม่ใช่ปัญหาทีเกียวดว้ยความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 2)  ขอ้เท็จจริงและรายละเอียดทีเกียวกับเวลาและสถานทีซึงเกิดการกระทาํนันๆ 
นอกจากการบรรยายการกระทาํทงัหลายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํผิดแลว้ โจทก์ยงัตอ้งบรรยาย
ขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดทีเกียวกบัเวลาและสถานทีซึงเกิดการกระทาํทีกล่าวหาเป็นความผดิดว้ย  
 คาํว่า “เวลา” หมายความรวมถึง เวลา วัน เดือน ปี ทีกระทําความผิด29  มิไม่ได้
หมายความแต่เฉพาะเวลากลางวนัหรือกลางคืนในขณะเกิดเหตุเท่านนั30 สาํหรับเวลาทีบรรยายใน
ฟ้องก็เพียงแต่บรรยายว่าเป็นเวลากลางวนัหรือกลางคืน31 และถา้เป็นเวลากลางคืนตอ้งบรรยายว่า
เป็นกลางคืนก่อนเทียงหรือกลางคืนหลงัเทียง หรือระบุเวลาทีแทจ้ริงลงในฟ้องกไ็ด ้ 
 เวลากลางคืนก่อนเทียง หมายถึงเวลากลางคืนก่อนเทียงวนัหรือเวลาตงัแต่ 00.00 นาฬิกา
ถึงเวลาทีพระอาทิตยขึ์น ส่วนเวลากลางคืนหลงัเทียง หมายถึงเวลากลางคืนหลงัวนัหรือเวลาตงัแต่
พระอาทิตยต์กดินจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา  การระบุเวลาในฟ้องให้ถูกตอ้งกบัวนัเกิดเหตุนบัว่ามี
ความสาํคญัพอสมควร เพราะแมโ้จทกไ์ดก้ล่าวถึงวนัเวลาโดยครบถว้นตามมาตรา 158 (5) แลว้ก็
ตาม แต่อาจทาํให้ศาลยกฟ้องไดใ้นเหตุทีว่าขอ้เท็จจริงทีไดค้วามต่างกบัขอ้เท็จจริงทีกล่าวในฟ้อง
ตามมาตรา 192                                       
 สถานที โจทก์ตอ้งบรรยายในฟ้องว่าการกระทาํความผิดเกิดขึนทีไหนเพือให้จาํเลย
เขา้ใจในขอ้หาไดดี้ซึงเขาถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผดิทีไหน และการระบุสถานทีทีเกิดเหตุนนัทาํ
ให้ศาลทราบไดว้่าคดีดงักล่าวอยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทีโจทก์ไดย้ืนคาํฟ้องหรือไม่ 
โดยปกติในการบรรยายทีเกิดเหตุนันจะบรรยายเพียงกวา้งๆ ว่าเกิดเหตุทีไหน ถา้เป็นต่างจงัหวดั 
ตาํบลอะไร อาํเภออะไร หรือถา้ในกรุงเทพมหานครก็แขวงอะไร เขตอะไร ไม่จาํเป็นจะตอ้ง
บรรยายโดยละเอียดถึงกบัวา่เป็นบา้นเลขทีเท่าใด ซอยอะไร ถนนอะไร หน่วยเลก็ทีสุดทีบรรยายใน
คาํฟ้องคือตาํบลหรือแขวง32 ในกรณีทีโจทก์ไม่ไดบ้รรยายสถานทีเกิดเหตุ จะทาํให้เป็นฟ้องทีไม่
สมบูรณ์ศาลอาจยกฟ้องได ้กลบักนักรณีทีโจทก์บรรยายสถานทีเกิดเหตุคลาดเคลือนหรือระบุไม่
ชดัเจนแต่จาํเลยยงัเขา้ใจไดว้่าตนเองไดก้ระทาํความผิดทีไหน ก็ยงัถือว่าเป็นฟ้องทีสมบูรณ์ แต่
อยา่งไรก็ตามการระบุสถานทีเกิดเหตุแมจ้ะไม่ครบถว้นทงัสามหน่วยการปกครองอนัไดแ้ก่ ตาํบล

                                                            
29  ปริญญา  จิตรการนทีกิจ.  (2549).  หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เล่ม  2.  หนา้  15. 
30  คนึง  ฦๅไชย  ก.  (2551).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เล่ม  2.  หนา้  22. 

 31  มาตรา  1  (11)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  บญัญติัวา่  “กลางคืน”  หมายความวา่  เวลาระหวา่งพระ
อาทิตยต์กและพระอาทิตยขึ์น 

32  รวมคาํบรรยายสาํนกัศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา.  เล่มเดิม.  หนา้  172. 
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หรือแขวง อาํเภอหรือเขต จงัหวดั แต่ไดแ้สดงถึงสถานทีเกิดเหตุทีเกียวขอ้งพอสมควรเท่าทีจะให้
จาํเลยเขา้ใจไดว้า่เป็นสถานทีใดแลว้ฟ้องของโจทกก์ใ็ชไ้ด้33 
 3)  อีกทงับุคคลหรือสิงของทีเกียวขอ้ง  
 กฎหมายจึงบงัคบัให้โจทก์กล่าวในฟ้องถึงตวับุคคลหรือสิงของทีเกียวขอ้งดว้ย เหตุที
กฎหมายบงัคบัใหบ้รรยายไว ้เพราะการกระทาํความผดิทุกอยา่งตอ้งเกียวขอ้งกบับุคคลหรือสิงของ 
ถา้ไม่มีบุคคลหรือสิงของมาเกียวขอ้งการกระทาํผิดย่อมเกิดขึนไม่ได ้เช่นในความผิดฐานฆ่าผูอื้น
โดยเจตนา ก็ตอ้งบรรยายฟ้องว่าฆ่าผูใ้ด อาวุธทีใชใ้นการทาํร้ายหรือในการฆ่าเป็นอาวุธอะไร เช่น 
มีด ปืน ในกรณีเป็นความผดิฐานลกัทรัพย ์ก็ตอ้งบรรยายฟ้องว่าเป็นทรัพยอ์ะไร เป็นทรัพยข์องผูใ้ด 
มีจาํนวนมากนอ้ยแค่ไหน ราคาเท่าใด ในกรณีของบุคคลหรือสิงของทีเขา้มาเกียวขอ้งนนัอาจเขา้มา
เกียวขอ้งในลกัษณะทีเป็นองค์ประกอบความผิดเช่น การทาํร้ายร่างกาย ตวัผูถู้กทาํร้ายหรือตวั
ผูเ้สียหายเป็นองคป์ระกอบความผิด โจทก์จะตอ้งบรรยายฟ้องให้ครบถว้น หากโจทก์ไม่บรรยาย
ฟ้องให้ครบถว้นถือว่าเป็นฟ้องทีไม่สมบูรณ์หรือไม่ชอบด้วยมาตรา 158 เพราะเป็นการไม่ได้
บรรยายถึง “การกระทาํทงัหลายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํผิด” แต่หากบุคคลหรือสิงของทีเขา้มา
เกียวขอ้งนันเขา้มาเกียวขอ้งในลกัษณะทีไม่ใช่องค์ประกอบความผิด เป็นเพียงเขา้มาเกียวขอ้ง
เท่านันเช่นความผิดฐานหมินประมาทตอ้งเป็นการใส่ความผูอื้นต่อบุคคลทีสาม บุคคลทีเขา้มา
เกียวขอ้งมี 3 คนคือ ผูก้ระทาํผดิ ผูเ้สียหายและบุคคลทีสาม 
 4)  ตอ้งทาํใหจ้าํเลยเขา้ใจในขอ้หาไดดี้  
 การทีกฎหมายกาํหนดใหโ้จทกต์อ้งบรรยายคาํฟ้องใหจ้าํเลยเขา้ใจในขอ้หาไดดี้ เพือเปิด
โอกาสใหจ้าํเลยต่อสูค้ดีไดด้ว้ยความเป็นธรรมและไม่หลงขอ้ต่อสู้ การบรรยายฟ้องทีไม่สามารถทาํ
ใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้เรียกว่า “ฟ้องเคลือบคลุม” หมายความว่า ฟ้องทีทาํใหจ้าํเลยไม่น่าจะเขา้ใจ
ไดว้่าตนถูกฟ้องว่ากระทาํความผิดฐานใด หรือไม่ทราบขอ้เท็จจริงและรายละเอียดทีเกียวกบัการ
กระทาํผดิ หรือไม่ทราบวนั เวลา สถานทีทีกระทาํผดิ ทาํใหจ้าํเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้34 ดงันนัการ
บรรยายฟ้องตอ้งบรรยายการกระทาํทีจาํเลยไดก้ระทาํตามทีไดค้วามตามการสอบสวนและตอ้ง
ยืนยนัว่าการกระทาํนนัผิดกฎหมายอยา่งไร การบรรยายฟ้องตอ้งบรรยายให้ชดัเจนทีสุด ให้จาํเลย
เขา้ใจไดดี้ว่าเขาไดก้ระทาํอะไร อย่างไร และเป็นความผิดกฎหมายอย่างไร เพือให้จาํเลยจะไดแ้ก้
ฟ้องไดอ้ยา่งถูกตอ้ง35 

                                                            
 33  คนึง  ฦๅไชย  ก.  เล่มเดิม.  หนา้  27. 
 34  แหล่งเดิม.  หนา้  35. 

35  คณิต  ณ  นคร  ก.  เล่มเดิม.  หนา้  505.    
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 สาํหรับมาตรา 158 (5) วรรค 2 ในคดีหมินประมาท โจทกก์็ตอ้งบรรยายฟ้องตามมาตรา 
158 (5) วรรค 1 โจทกต์อ้งบรรยายฟ้องใหช้ดัเจนว่าจาํเลยกล่าวว่าอยา่งไร ถา้เป็นการหมินประมาท
ดว้ยการโฆษณา เอกสาร ภาพวาด ภาพเขียน หรือสิงพิมพ ์ตอ้งนาํสิงเหล่านีแนบมาทา้ยคาํฟ้องดว้ย
และถา้หากว่าถอ้ยคาํทีหมินประมาทนนัมีความหมายพิเศษ หรือเป็นถอ้ยคาํทีรู้กนัอยูเ่ฉพาะทอ้งถิน
หรือเป็นภาษาถินกต็อ้งระบุความหมายของถอ้ยคาํนนัๆ ว่ามีความหมายอยา่งไร เพราะภาษาถินบาง
คาํพดูคนอืนอาจฟังแลว้เป็นหมินประมาท แต่สาํหรับในทอ้งถินไม่ไดเ้ป็นการหมินประมาท 
 มาตรา 158 (6) อา้งมาตราในกฎหมายซึงบญัญติัว่าการกระทาํเช่นนันเป็นความผิด 
โจทกมี์หนา้ทีตอ้งกรอกบทมาตราในแบบฟอร์มหรือแบบพิมพค์าํขอทา้ยฟ้องว่าจาํเลยไดก้ระทาํผิด
ตามกฎหมายใด มาตราใด เพือให้จาํเลยเขา้ใจขอ้กล่าวหาของโจทก์โดยชัดแจง้ การทีคดีอาญา
จะตอ้งอา้งมาตราในกฎหมายบญัญติัว่าการกระทาํเช่นนนัเป็นความผิดเนืองจากประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 2 บญัญติัไวว้่า “บุคคลตอ้งรับผิดในทางอาญาต่อเมือกระทาํการอนักฎหมายทีใชอ้ยู่
ในขณะกระทาํนันบญัญัติเป็นความผิดและกาํหนดโทษไว”้ ทาํให้เวลาฟ้องโจทก์ตอ้งอา้งบท
กฎหมายมาใหศ้าลเห็นวา่ในขณะทีจาํเลยกระทาํผดินนั การกระทาํดงักล่าวผดิกฎหมายอะไร มาตรา
ใด ซึงจะแตกต่างกบัการฟ้องคดีแพ่งทีไม่จาํเป็นตอ้งอา้งตวับทกฎหมายเพียงแต่บรรยายขอ้เทจ็จริง
เนือหาทีพิพาทกนัและมีคาํขอใหศ้าลบงัคบัใหจ้าํเลยกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึงแลว้แต่โจทก ์
 มาตรา 158 (7) ลายมือชือโจทก์ ผูเ้รียง ผูเ้ขียน หรือพิมพฟ้์อง โจทกต์อ้งลงลายมือชือ

ของตนเองในทา้ยคาํฟ้อง คาํฟ้องทีไม่ไดล้งลายมือชือโจทก ์คาํฟ้องนนัยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ใน

กรณีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์พนกังานอยัการยอ่มลงชือเป็นโจทกไ์ด ้ส่วนกรณีราษฎรเป็นโจทก์

ฟ้องคดีเอง ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สียหายหรือผูมี้อาํนาจจดัการแทนฟ้องแทนผูเ้สียหาย ผูเ้ป็นโจทกต์อ้งลง

ลายมือชือในฟ้องดว้ยตนเองเสมอทนายความทีรับมอบอาํนาจใหย้นืฟ้องแทนไม่มีอาํนาจลงลายมือ

ชือแทนโจทกไ์ด ้แต่ผูเ้สียหายไม่ว่าผูเ้สียหายจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีสิทธิมอบอาํนาจ

ให้บุคคลอืนฟ้องคดีอาญาแทนได ้ผูรั้บมอบอาํนาจมีอาํนาจลงชือในคาํฟ้องในฐานะเป็นโจทก์ได ้ 

การทีโจทก์ตอ้งลงลายมือชือด้วยตนเองนันใช้บงัคบัเฉพาะในศาลชันต้นเท่านัน ส่วนคาํฟ้อง

อุทธรณ์หรือคาํฟ้องฎีกาและคาํร้องต่างๆ กฎหมายไม่ไดก้าํหนดใหโ้จทกต์อ้งลงลายมือชือดว้ยตนเอง

ทนายความผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจสามารถลงลายมือชือแทนโจทก์ได  ้แต่ในคดีแพ่งทนายความสามารถลง

ลายมือชือในคาํฟ้องแทนโจทก์ได ้สาํหรับ “ผูเ้รียง” คือผูร่้างคาํฟ้อง ผูเ้รียง ผูเ้ขียนหรือผูพ้ิมพฟ้์อง

ตอ้งลงลายมือชือในฟ้องเช่นเดียวกนั  
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 จากรายละเอียดมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดงัทีไดก้ล่าว
ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการบรรยายคาํฟ้องเป็นสิงสาํคญัทีพนกังานอยัการผูเ้ป็นโจทก์ฟ้องคดีตอ้ง
บรรยายคาํฟ้องให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑที์กฎหมายไดก้าํหนดไว ้มิฉะนนัจะถือว่าเป็นคาํฟ้องทีไม่
ชอบดว้ยกฎหมายหรือขดัต่อมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลอาจมี
คาํสงัใหโ้จทกแ์กไ้ขคาํฟ้องเพือใหถู้กตอ้ง หรือยกฟ้องถา้คาํฟ้องนนัขาดสาระสาํคญั หรือไม่ประทบั
ฟ้องถา้คาํฟ้องทียืนเขา้มานนัไม่ไดอ้ยูอ่าํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทีโจทกย์นืฟ้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 แต่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าคาํฟ้องทีโจทก์ยืนฟ้องมาไม่
ครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนด โดยทีคาํฟ้องไม่มีรายละเอียดหรือผดิพลาดเลก็นอ้ยตามมาตรา 158 
(1), (2), (3), (4) ซึงเป็นรายละเอียดทีไม่ใช่สาระสาํคญั ศาลสามารถสังใหโ้จทกแ์กไ้ขฟ้องทีขาดตก
บกพร่องใหมี้ความสมบูรณ์ตามหลกัการมาตรา 158 ได ้ 
 ตามแนวทางกระบวนการยติุธรรมของไทย จะใหค้วามสาํคญัต่อมาตรา 158 (5) ถา้การ
บรรยายฟ้องเป็นการบรรยายฟ้องทีไม่ครบองคป์ระกอบความผดิทีเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าคาํฟ้อง
นนัขดัต่อมาตรา 158 (5) หรือเป็นคาํฟ้องทีไม่ชอบดว้ยกฎหมายโดยทีศาลไม่สามารถสังให้โจทก์
แกไ้ขคาํฟ้องทีขาดองคป์ระกอบความผิดไดต้ามมาตรา 161 เพราะการทีศาลสังให้แกไ้ขคาํฟ้องได้
ตอ้งเป็นคาํฟ้องทีสมบูรณ์มาตงัแต่ตน้ ซึงหากศาลมีคาํสังยกฟ้องตามมาตรา 158 (5) ทีเป็น
สาระสาํคญัในฟ้องทาํให้โจทกผ์ูฟ้้องไม่สามารถนาํคดีกลบัมาฟ้องใหม่ไดอี้กหรือสิทธินาํคดีอาญา
มาฟ้องระงบัไปตามมาตรา 39 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนืองจากถือว่าศาล
ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องในความผดิซึงไดฟ้้องแลว้36  
 หลกัเกณฑ์การบรรยายฟ้องทีให้ความสําคญัต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 158 (5) นนั ผูเ้สียหายทีเป็นโจทกย์ืนฟ้องคดีดว้ยตนเองก็ยดึหลกัการบรรยายฟ้องเฉก
เช่นเดียวกบัการบรรยายฟ้องของพนกังานอยัการ กล่าวคือ ราษฎรซึงเป็นผูเ้สียหายจะบรรยายฟ้อง
ให้ครบองคป์ระกอบของความผิดตามทีกฎหมายไดบ้ญัญติัเป็นความผิดไว ้ไม่มีรายละเอียดของ
ขอ้เท็จจริงอนัเกียวกบัการกระทาํความผิดอาญา และบรรยายฟ้องให้ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ที
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 กาํหนดไวเ้พียงเท่านนั 
 
 
 
 

                                                            
 36  รวมคาํบรรยายสาํนกัศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา.  เล่มเดิม.  หนา้  169. 
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 ตวัอยา่งการบรรยายฟ้องทีศาลตดัสินวา่เป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมายโดยพิจารณาจาก
การบรรยายทีครบองคป์ระกอบของความผดิทีโจทกฟ้์อง 
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 988/255137 พนกังานอยัการโจทกบ์รรยายฟ้องว่า ร้อยตาํรวจเอก 
ส. เป็นพนกังานสอบสวนในคดีที ต. ถูกจบักุมดาํเนินคดีอาญา จาํเลยเรียกและรับเงินจาํนวน 5,000 
บาท จาก ต. และ น. เพือเป็นการตอบแทนทีจาํเลยจะจูงใจร้อยตาํรวจเอก ส. เจ้าพนักงานใน
พนกังานสอบสวนในคดีดงักล่าว โดยวิธีอนัทุจริตผิดกฎหมายเพือใหร้้อยตาํรวจเอก ส. กระทาํการ
ในหนา้ทีอนัเป็นคุณแก่ ต. โดยการช่วยเหลือในทางคดี เพือทาํให้ ต. หลุดพน้จากความผิด เป็นการ
บรรยายฟ้องใหเ้ห็นถึงการกระทาํและเจตนาของจาํเลยว่าจาํเลยเจตนาเรียกเอาเงินจากผูเ้สียหายเป็น
การตอบแทนในการทีจาํเลยอา้งว่าจะจูงใจเจา้พนกังานไม่ให้ดาํเนินคดีแก่ ต. และปล่อยตวัใหห้ลุด
พน้จากคดีอาญา ถือไดว้า่เป็นการบรรยายฟ้องครบองคป์ระกอบแห่งความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 143 แลว้ ส่วนการทีจาํเลยไปติดต่อหรือจูงใจเจา้พนกังานโดยวิธีใด หรือเจา้พนกังาน
จะกระทาํการใดอนัเป็นการช่วยเหลือ ต. กมิ็ใช่องคป์ระกอบแห่งความผดิอนัตอ้งบรรยายมาในฟ้อง 
ฟ้องของโจทกจึ์งชอบดว้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) แลว้ 
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 3127/255138 คาํฟ้องพนักงานอยัการโจทก์ไดบ้รรยายว่า ความ
จริงจาํเลยเห็น ส. เป็นคนร้าย แต่จาํเลยมาเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญาว่า ส. มิใช่คนร้าย 
อนัเป็นการบรรยายถึงว่าความเทจ็และความจริงเป็นอยา่งไรแลว้ แมโ้จทกมิ์ไดบ้รรยายรายละเอียด
ว่าขอ้ความอนัเป็นเท็จทีจาํเลยเบิกความเป็นขอ้สาํคญัในคดีอย่างไร แต่โจทก์ไดบ้รรยายถึงขอ้ทีว่า 
ส. ตอ้งหาว่าร่วมกนัฆ่าผูต้าย กบั ส. เป็นคนร้ายทีใชอ้าวุธมีดแทงผูต้ายและจาํเลยอนัเป็นขอ้สาํคญั
ในคดี เมือความจริงจาํเลยเห็น ส. เป็นคนร้ายทีใชอ้าวุธมีดแทงผูต้ายและจาํเลย แลว้จาํเลยเบิกความ
ว่าจาํเลยไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร และ ส. มิใช่คนร้าย คาํเบิกความของจาํเลยตามทีโจทกฟ้์องยอ่ม
เป็นขอ้สาํคญัในคดีทีเขา้ใจไดใ้นตวัเอง ฟ้องโจทกด์งักล่าวมีรายละเอียดพอสมควรเท่าทีจะใหจ้าํเลย
เขา้ใจขอ้หาไดดี้ จึงเป็นฟ้องทีชอบดว้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) 
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 3915/255139 พนกังานอยัการโจทกบ์รรยายฟ้องวา่จาํเลยเขา้ไปใน
ห้องนอนของผูเ้สียหายที 2 ซึงเป็นภริยาของผูเ้สียหายที 1 ขณะผูเ้สียหายที 2 กาํลงันอนหลบัอยู ่
จาํเลยกระทาํอนาจารผูเ้สียหายที 2 อายุ 15 ปีเศษ ซึงมิใช่ภริยาจาํเลยโดยใชก้าํลงัประทุษร้ายกอด
ปลาํ ลูบคลาํร่างกายของผูเ้สียหายที 2 และพยายามถอดเสือผา้ของผูเ้สียหายที 2 ทีสวมใส่อยู่ออก 
และใชอ้าวุธปืนบงัคบัขู่เขญ็เพือจะข่มขืนกระทาํชาํเราผูเ้สียหายที 2 โดยผูเ้สียหายที 2 อยูใ่นภาวะที

                                                            
  37  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  988/2551.  สาํนักงานศาลยติุธรรม.  หนา้  61.  
  38  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  3127/2551.  สาํนักงานศาลยติุธรรม.  หนา้  82.   
  39  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  3915/2551.  สาํนักงานศาลยติุธรรม.  หนา้  24.  
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ไม่สามารถขดัขืนได ้ฟ้องของโจทกใ์นความผดิฐานกระทาํอนาจารแก่บุคคลอายกุว่าสิบหา้ปีโดยใช้
กาํลงัประทุษร้าย ไดบ้รรยายถึงการกระทาํทงัหลายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผดิ ขอ้เทจ็จริงและ
รายละเอียดทีเกียวกับเวลาและสถานทีซึงเกิดการกระทาํนันๆ อีกทังบุคคลหรือสิงของด้วย
พอสมควรเท่าทีจะใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้แลว้ ส่วนทีจาํเลยจะกระทาํอนาจารอยา่งไรและบริเวณ
ใดของร่างกายกบัจาํเลยลูบคลาํร่างกายผูเ้สียหายที 2 อยา่งไร เป็นเพียงรายละเอียดซึงโจทกส์ามารถ
นาํสืบไดใ้นชนัพิจารณา ฟ้องโจทกจึ์งชอบดว้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 
(5)  
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 10854/255340 ความผิดฐานพยายามลกัทรัพยต์ามลกัษณะของ
ความผิดไม่อาจทราบไดว้่าทรัพยที์จาํเลยทงัสองจะลกัเป็นทรัพยอ์ะไรและมีมูลค่าเพียงใดเพราะ
จาํเลยทงัสองเพียงแต่ลงมือกระทาํความผิดเท่านนั แต่ยงัไม่ไดเ้อาทรัพยไ์ป ดงันนั การทีพนกังาน
อยัการโจทกบ์รรยายฟ้องวา่จาํเลยทงัสองร่วมกนับุกรุกเขา้ไปในหอ้งพกัอาศยัอนัเป็นเคหสถานของ
โรงแรมทีเป็นทีเกิดภยัพิบติัคลืนยกัษพ์ดัถล่มเพือลกัทรัพยสิ์นของโรงแรมและนกัท่องเทียวทีเก็บ
รักษาไวใ้นห้องพกั จาํเลยทงัสองลงมือกระทาํความผิดแลว้แต่กระทาํไปไม่ตลอดเพราะมีผูพ้บเห็น
และเขา้ขดัขวาง จึงไม่อาจลกัทรัพยสิ์นของผูอื้นไปไดส้าํเร็จ ฟ้องโจทกจึ์งเป็นการบรรยายครบถว้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) แลว้ เพียงแต่ไม่ไดร้ะบุรายละเอียด
เกียวกบัทรัพยที์จาํเลยทงัสองพยายามลกัเท่านนั แต่เมืออ่านคาํฟ้องโดยตลอดแลว้ยอ่มเป็นทีเขา้ใจ
ได้ว่าจาํเลยทงัสองร่วมกันพยายามลกัทรัพยข์องผูอื้น ฟ้องโจทก์จึงระบุขอ้เท็จจริงรายละเอียด
เกียวกบับุคคลและสิงของพอสมควรเท่าทีจะทาํให้จาํเลยทงัสองเขา้ใจขอ้หาไดดี้และต่อสู้คดีได ้หา
จาํตอ้งระบุรายละเอียดเกียวกบัทรัพยสิ์นทีจาํเลยทงัสองพยายามลกัทรัพยไ์ม่ 
 ตวัอยา่งคาํฟ้องทีศาลตดัสินวา่เป็นคาํฟ้องทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 2737/251741 พนกังานอยัการโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจาํเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147, 157 ฟ้องขอ้ก. บรรยายว่า จาํเลยมีหนา้ทีควบคุมดูแลจดัการเก็บ
รักษาการบญัชีรับจ่ายและรักษาเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ ในระหว่างวนัที 27 
กมุภาพนัธ์ 2513 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2514 เป็นเวลาถึง 1 ปี 7 เดือน จาํเลยไดบ้งัอาจยกัยอกเบียดบงั
เอาเงินจํานวน 11,726.39 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุไป โจทก์นําสืบว่า
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุมี 5 งบ เงินทีฟ้องว่าจาํเลยยกัยอกนีเป็นเงินใน
งบเร่งรัดพฒันาชนบท และเกิดจากการทีจาํเลยยกัยอกเงินตามบญัชีเงินสดเกินหรือขาดไป รวม 22 
รายการ แต่โจทก์มิไดบ้รรยายรายละเอียดทีเป็นสาระสําคญัว่าเป็นเงินงบใด และแต่ละครังเป็น
                                                            
  40  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  10854/2553.  สาํนักงานศาลยติุธรรม.  หนา้  144.    
  41  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  2737/2517.  เนติบัณฑิตยสภา.  หนา้  4545.    
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จาํนวนเท่าใด และเมือใด ดงันีจาํเลยไม่อาจเขา้ใจขอ้หาเกียวกบัเงินทีจาํเลยตอ้งหาว่ายกัยอก ไม่อาจ
แกข้อ้หาไดถู้กตอ้งย่อมเสียเปรียบในการต่อสู้คดี ฟ้องขอ้นีจึงไม่ชอบดว้ยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 158 
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 1381/253342 คดีนีพนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่า เมือวนัที 29 
มีนาคม 2527 เวลากลางวนั จาํเลยไดเ้บิกความเท็จต่อศาลอาญา ในการพิจารณาดีอาญาของศาล
จงัหวดักาญจนบุรี หมายเลขดาํที 2698/2526 และหมายเลขดาํที 2699/2526 ระหว่างพนกังานอยัการ
จงัหวดักาญจนบุรีโจทก์ นายพีรพงศ์ เจียรวโรภาส จาํเลย ฐานความผิดร่วมกนัทาํเหมืองแร่โดย
ไม่ไดรั้บประทานบตัรชวัคราวหรือประทานบตัร ซึงส่งประเด็นมาสืบพยานโจทกที์ศาลอาญา โดย
บรรยายรายละเอียดขอ้ความทงัสินทีจาํเลยเบิกความ กบัความจริงทีตรงกนัขา้มกบัคาํเบิกความของ
จาํเลยนนัเป็นอยา่งไร และว่าคาํเบิกความของจาํเลยเป็นขอ้สาํคญัในคดี แต่คดีทีจาํเลยเบิกความเทจ็
นันประเด็นสําคญัของคดีคือ ขอ้เท็จจริงเกียวกับการกระทาํผิดของนายพีรพงศ์จาํเลยคดีนันมี
อยา่งไร โจทกมิ์ไดบ้รรยายไว ้ถือไม่ไดว้า่โจทกไ์ดบ้รรยายฟ้องใหเ้ห็นว่าคาํเบิกความของจาํเลยเป็น
ขอ้สําคญัในคดีอย่างไร ฟ้องของโจทก์จึงไม่ได้บรรยายถึงการกระทาํทีอา้งจาํเลยไดกระทาํผิด
พอสมควรเท่าทีจะทาํใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้ เป็นฟ้องทีไม่ชอบดว้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 158 (5) 
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 5176/255243 ตามคาํฟ้องของพนักงานอยัการโจทก์ไม่ปรากฏ
ขอ้ความวา่ บิลเงินสดทีจาํเลยปลอมเป็นหลกัฐานแห่งการก่อ เปลียนแปลง โอน สงวนหรือระงบัซึง
สิทธิ อนัเป็นนิยามของคาํว่า เอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (9) แมโ้จทก์จะ
ขอให้ลงโทษจาํเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ดว้ยก็ตาม แต่เมือโจทก์ไม่ไดบ้รรยาย
ฟ้องว่าบิลเงินสดเป็นเอกสารสิทธิถือไดว้่าคาํฟ้องของโจทก์มิไดบ้รรยายถึงการกระทาํทงัหลายที
อา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํผิดฐานปลอมและใชเ้อกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 158 (5) การกระทาํของจาํเลยตามทีโจทก์บรรยายมาในฟ้อง จึงไม่เป็นความผิด
ฐานปลอมและใชเ้อกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 และมาตรา 268 วรรค
แรกประกอบมาตรา 265 
 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 1809/255444 การกระทาํความผดิฐานฝ่าฝืนคาํสังของเจา้พนกังาน
ทอ้งถินตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ทวิตอ้งเป็นกรณีทีเจา้พนักงาน
ทอ้งถินมีอาํนาจสังให้จาํเลยรือถอนอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 

                                                            
  42  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  1381/2533.  สาํนักงานศาลยติุธรรม.  หนา้  160.    
  43  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  5176/2552.  สาํนักงานศาลยติุธรรม.  หนา้  193.    
  44  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  1809/2554.  สาํนักงานศาลยติุธรรม.  หนา้  194.    

DPU



28 

ก่อน กล่าวคือกรณีแรกอาคารทีจาํเลยก่อสร้างนนัสามารถแกไ้ขเปลียนแปลงใหถู้กตอ้งได ้แต่จาํเลย
ไม่ปฏิบติัตามคาํสังของเจา้พนกังานทอ้งถินตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 41 
กรณีทีสองอาคารทีจาํเลยก่อสร้างไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้เมือเจา้พนกังานทอ้งถินออกคาํสัง
ใหจ้าํเลยรือถอนแลว้จาํเลยไม่ปฏิบติัตาม ความผดิฐานฝ่าฝืนคาํสงัของเจา้พนกังานทอ้งถินจึงเกิดขึน 
ขอ้เท็จจริงทีว่าอาคารก่อสร้างดดัแปลงโดยผิดกฎหมายสามารถแกไ้ขเปลียนแปลงให้ถูกตอ้งได้
หรือไม่ จึงเป็นสาระสาํคญัทีตอ้งบรรยายมาในฟ้อง เพราะเป็นเงือนไขทีกฎหมายบญัญติัไว ้หาใช่
เป็นเพียงรายละเอียดทีโจทกส์ามารถนาํสืบไดใ้นชนัพิจารณาไม่ เมือโจทกมิ์ไดบ้รรยายในฟ้อง ฟ้อง
โจทกจึ์งไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) 
 
2.5  บทบาทศาลในชันประทบัฟ้อง 
 ศาลเป็นองค์กรหนึงของรัฐทีใช้อาํนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีชีคุณชีโทษแก่
บุคคลใด ศาลตอ้งมีความเป็นอิสระ 2 ประการ45คือ ศาลตอ้งมีความเป็นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ไม่อยู่ภายใตค้าํสังของบุคคลหรือองค์การใด และตอ้งทาํหน้าทีโดยปราศจาก
ความกลวัทีอาจจะไดรั้บผลร้ายในภายหลงั และตอ้งประสาทความยุติธรรมแก่ผูมี้อรรถคดีซึงจกั
ตอ้งปฏิบติัดว้ยความซือสัตยสุ์จริตเทียงธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมายและนิติประเพณีทงัจกัตอ้งแสดง
ให้เป็นทีประจกัษแ์ก่สาธารณชนดว้ยว่าตนปฏิบติัเช่นนีอยา่งเคร่งครัดครบถว้น46 เพือให้ประชาชน
เกิดความเชือถือศรัทธาต่อศาล ศาลจาํตอ้งมีบทบาทอย่างกระตือรือร้นและเป็นกลางในการคน้หา
ความจริงแท้ของเรืองหรือเหตุการณ์ทีเกิดขึนทังส่วนทีเป็นคุณและเป็นโทษแก่จาํเลยโดยพึง
คาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของจาํเลยควบคู่กันไป ศาลไม่สามารถดาํเนินการใดๆ ถ้าหากการ
ดําเนินการนันไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของจาํเลยเกินกว่าสมควร หากศาลไม่มีความ
กระตือรือร้นหรือวางเฉยในการคน้หาความจริง ศาลย่อมไม่ไดม้าซึงความจริงอนัใกลเ้คียงกบัการ
กระทาํความผดิทีเกิดขึน 
 การดาํเนินคดีอาญาชนัประทบัฟ้อง เป็นอาํนาจหน้าทีของศาลโดยตรงไม่ว่าเป็นการ
ตรวจฟ้องหรือการไต่สวนมูลฟ้อง ศาลพึงมีบทบาทในการคน้หาความจริงอยา่งกระตือรือร้นตงัแต่
ชันประทบัฟ้องเช่นเดียวกบัชันพิจารณา เป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของจาํเลยตงัแต่ตน้
กระบวนการยติุธรรมเพือเป็นหลกัประกนัใหก้บัประชาชนวา่เขาจะไดรั้บความเป็นธรรม 
 
 
                                                            
 45  คณิต  ณ  นคร  ก.  เล่มเดิม.  หนา้  86.   
 46  ประมวลจริยธรรมขา้ราชการตุลาการ  หมวด 1  อุดมการณ์ของผูพิ้พากษา  ขอ้  1. 
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        2.5.1  บทบาทศาลในการตรวจฟ้อง 
 มาตรา 161 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บญัญติัไวว้่า “ถา้ฟ้องไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหศ้าลสงัโจทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้ง หรือยกฟ้องหรือไม่ประทบัฟ้อง” 
 ศาสตราจารยค์นึง ฦๅไชย47 “คาํฟ้องทีไม่ถูกตอ้งในทีนีไม่หมายความเฉพาะคาํฟ้องทีไม่
ถูกตอ้งตามแบบดงัทีระบุไวใ้นมาตรา 158 เท่านัน แต่หมายความรวมถึงความไม่ถูกตอ้งในการ
ดาํเนินการกระบวนพิจารณาของโจทกด์ว้ย เช่นโจทกฟ้์องจาํเลยต่อศาลซึงไม่มีอาํนาจชาํระคดีนนั 
เป็นตน้ 
 อาจารยป์ริญญา จิตรการนทีกิจ48 “ฟ้องไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคือฟ้องทีไม่เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158, 159, 160” 
 ศาสตราจารยพ์ิศิษฏ ์เทศะบาํรุง49 “ก่อนทีศาลจะมีคาํสงัใหรั้บฟ้องโจทกไ์วพ้ิจารณา เช่น 
รับไวเ้พือไต่สวนมูลฟ้องในกรณีทีราษฎรเป็นโจทก์ หรือประทบัรับฟ้องไวพ้ิจารณาในกรณีที
พนกังานอยัการเป็นโจทก ์ศาลมีอาํนาจทีจะตรวจพิจารณาคาํฟ้องนนัเสียก่อนว่าชอบดว้ยกฎหมาย
หรือไม่ เช่น คาํฟ้องโจทกช์อบตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 158 หรือไม่ ศาลมีอาํนาจพิจารณาหรือไม่
หรือฟ้องนนัขาดอายคุวาม”  
 อาจารยธ์านิศ เกศวพิทกัษ์50 “ฟ้องไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายคือ กรณีทีศาลตรวจคาํฟ้อง
ของโจทก์แลว้ปรากฏว่าคาํฟ้องทียืนนัน โจทก์กระทาํไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยเขตอาํนาจ
ศาลทียืนฟ้องตามมาตรา 157 หรือกระทาํไม่ถูกต้องตามแบบทีกฎหมายบัญญัติไวใ้นมาตรา         
158 (1) – (7) และมาตรา 159, 160” 
 การตรวจฟ้องเป็นหนา้ทีของศาลไม่ว่าจะเป็นคาํฟ้องของผูเ้สียหายทียนืฟ้องเองหรือคาํ
ฟ้องของพนักงานอยัการ มีวตัถุประสงคเ์พือเป็นการกลนักรองคดีเบืองตน้ว่าสมควรรับฟ้องเขา้สู่
ชันพิจารณาของศาลหรือไม่ ในการตรวจฟ้องศาลจะพิจารณาว่าคาํฟ้องทียืนเขา้มาสู่ศาลนันมี
รายละเอียดทีครบถว้นตามทีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 กาํหนดไวห้รือไม่ 
หรือเพือพิจารณาวา่คาํฟ้องนนัอยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลหรือไม่ หรือเพือพิจารณาวา่คาํ
ฟ้องสามารถทาํให้จาํเลยเขา้ใจในขอ้หาไดดี้หรือไม่ หากผลการตรวจคาํฟ้องปรากฏว่าคาํฟ้องของ
โจทกไ์ม่ถูกตอ้งตามกฎหมายตามทีกฎหมายบญัญติัไว ้ศาลมีอาํนาจสังการอยา่งใดอยา่งหนึงคือ สัง

                                                            
 47  คนึง  ฦๅไชย  ก  เล่มเดิม.  หนา้  57. 
  48  ปริญญา  จิตรการนทีกิจ.  เล่มเดิม.  หนา้  29  -  30. 
 49  พิศิษฏ ์ เทศะบาํรุง.  (2544).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2.  หนา้  27. 
  50  ธานิศ  เกศวพิทกัษ.์  เล่มเดิม.  หนา้  142. 
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ให้โจทก์แกฟ้้องให้ถูกตอ้ง สังยกฟ้องหรือสังไม่ประทบัฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 161 ว. 1  
 สาํหรับการตรวจฟ้องของศาล แยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณีคือ 
 2.5.1.1. การตรวจฟ้องตามรูปแบบของคาํฟ้อง เป็นการตรวจคาํฟ้องวา่คาํฟ้องนนัถูกตอ้ง
ตามแบบทีกฎหมายบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158  (1) - (4) และ
มาตรา 158 (7) หรือไม่ 
 จากทีได้กล่าวไวแ้ลว้ในลกัษณะการบรรยายฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 158 (1) - (4) และมาตรา 158 (7) เป็นรายละเอียดทีโจทกต์อ้งกรอกตามแบบพิมพ์
หรือแบบฟอร์มของศาล ส่งผลให้ในทางปฏิบติัไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการบรรยายฟ้องของโจทก ์
ความผดิพลาดในการบรรยายฟ้องในส่วนนีจึงเกิดขึนนอ้ย แต่อยา่งไรกดี็ถา้เกิดความผดิพลาดขึนใน
ส่วนนี ตอ้งถือว่าเป็นคาํฟ้องทีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่เป็นคาํฟ้องทีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายใน
ขอ้ผิดพลาดทีเป็นขอ้ปลีกย่อย เล็กๆ น้อยๆ ศาลสามารถมีคาํสังให้โจทก์แกไ้ขคาํฟ้องดงักล่าวให้
เป็นคาํฟ้องทีถูกตอ้งตามกฎหมายได ้
 แต่กรณีทีโจทกน์าํคดีมายนืฟ้องต่อศาลทีไม่มีเขตอาํนาจพิจารณาคดีหรือทีเรียกวา่ “ฟ้อง
ผดิเขตอาํนาจศาล” ศาลไม่สามารถสังใหโ้จทกแ์กฟ้้องได ้ศาลตอ้งมีคาํสังยกฟ้องหรือสังไม่ประทบั
ฟ้อง หรือสังคืนคาํฟ้องให้โจทกน์าํคาํฟ้องไปยืนฟ้องต่อศาลทีมีเขตอาํนาจพิจารณาคดีในคดีๆ ได้51 
ในกรณีทีศาลมีคาํสังยกฟ้องเพราะเหตุแห่งการยืนฟ้องเป็นการยืนฟ้องต่อศาลทีไม่มีเขตอาํนาจใน
การพิจารณาคดี โจทก์สามารถนาํคดีไปฟ้องใหม่ได ้ไม่เป็นการฟ้องซาํตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 39 (4) เพราะศาลยงัมิไดมี้คาํพิพากษาเสร็จเดด็ขาดในความผดิซึงไดฟ้้อง 
 ส่วนกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (7) คาํฟ้องทีไม่ไดล้ง
ลายมือชือโจทก์ ผูเ้รียง ผูเ้ขียนหรือพิมพฟ้์อง ถือเป็นคาํฟ้องทีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายเช่นกนั ศาล
สามารถมีคาํสังให้โจทก์แกฟ้้องให้เป็นฟ้องทีสมบูรณ์ได ้เนืองจากเป็นความบกพร่องเลก็ๆ นอ้ยๆ 
อีกทงัไดมี้คาํพิพากษาศาลฎีกาที 1564/254652 ไดว้างหลกักฎหมายไวด้งันี 
 ก. คาํฟ้องทีเพียงปรากฏชือผูเ้รียงและผูพ้ิมพฟ้์อง แต่ไม่มีลายมือชือโจทก ์ยอ่มไม่ชอบ
ดว้ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (7)  
 ข. แมเ้ป็นคาํฟ้องทีไม่ชอบดว้ยมาตรา 158 (7) ศาลมีคาํสังใหโ้จทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้งได้
ตามมาตรา 161 

                                                            
  51  ธานิศ  เกศวพิทกัษ.์  เล่มเดิม.  หนา้  143.  
  52  คาํพิพากษาศาลฎีกาที 1564/2546.  เนติบัณฑิตยสภา.  หนา้  1201.    
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 ค. ปัญหาเรืองฟ้องไม่ลงลายมือชือของโจทก ์ซึงไม่ชอบดว้ยมาตรา 158 (7) เป็นปัญหา
ขอ้กฎหมายทีเกียวกบัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ศาลสามารถหยิบยกขึน
มาวินิจฉยัไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีการร้องขอ 
 ง. มาตรา 161 หาไดเ้ป็นบทบญัญติัซึงมิไดก้าํหนดระยะเวลาให้ศาลมีคาํสังให้โจทก์
แกไ้ขฟ้องใหถู้กตอ้งเสียเมือใดกไ็ดก่้อนคดีถึงทีสุดไม่ 
 แต่ถา้ศาลมีคาํสังยกฟ้องในกรณีทีคาํฟ้องไม่ชอบดว้ยมาตรา 158 (7) โจทกส์ามารถนาํ
คาํฟ้องนนัไปยืนฟ้องใหม่ได ้ไม่เป็นการฟ้องซาํตามมาตรา 39 (4) เพราะศาลยงัมิไดมี้คาํพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดในความผิดซึงไดฟ้้องเช่นเดียวกบัการสังยกฟ้องของศาลในกรณีทียืนคาํฟ้องต่อศาลที
ไม่เขตอาํนาจในการพิจารณาคดีหรือฟ้องผดิศาล  
 2.5.1.2. การตรวจฟ้องตามเนือหาของคาํฟ้อง ศาลพิจารณาว่าคาํฟ้องทียืนเขา้มาสู่ศาล
เป็นคาํฟ้องทีมีการบรรยายฟ้องตามมาตรา 158 (5) ครบถว้นหรือไม่ คือคาํฟ้องไดมี้การบรรยายการ
กระทาํทงัหลายทีอา้งวา่จาํเลยไดก้ระทาํผดิขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดทีเกียวกบัเวลา และสถานทีซึง
เกิดการกระทาํนนัๆ อีกทงับุคคลหรือสิงของทีเกียวขอ้งดว้ยพอสมควรเท่าทีจะใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หา
ไดดี้หรือไม่ ซึงการบรรยายฟ้องตามมาตรา 158 (5) ถือเป็นส่วนสาระสาํคญัของคาํฟ้องอย่างยิง 
โจทกต์อ้งบรรยายขอ้เทจ็จริงทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผดิใหค้รบถว้นองคป์ระกอบความผดิใน
ความผดิฐานนนัๆ ทงัองคป์ระกอบภายนอกและองคป์ระกอบภายใน หากปรากฏว่าคาํฟ้องนนัมิได้
บรรยายให้ถูกตอ้งครบถว้นตามองคป์ระกอบความผิดสาํหรับฐานความผิดทีโจทก์ไดฟ้้อง ถือเป็น
คาํฟ้องทีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นการขาดตกบกพร่องในขอ้ทีเป็นสาระสาํคญัยงิในคาํฟ้อง ศาล
ไม่สามารถสงัใหโ้จทกแ์กฟ้้องได ้นอกจากเสียวา่มีคาํสงัใหย้กฟ้องเท่านนั  
 คาํสังยกฟ้องเพราะเหตุแห่งการบรรยายฟ้องทีไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
ความผิด มีผลทาํให้คดีอาญาระงบั โจทก์ไม่สามารถนาํคดีไปฟ้องใหม่ได ้เพราะถือว่าศาลไดมี้คาํ
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดทีไดฟ้้องแลว้ ถา้โจทก์นาํคดีไปฟ้องใหม่ถือเป็นการฟ้องซาํตาม
มาตรา 39 (4) 
 กรณีทีการบรรยายฟ้องมีขอ้บกพร่องหรือผดิพลาดในเรืองของ “วนั เวลา หรือสถานทีที
จาํเลยไดก้ระทาํความผดิ” แต่ตอ้งมิใช่คาํฟ้องทีบรรยายฟ้องขาดองคป์ระกอบของความผดิ ก็จดัเป็น
คาํฟ้องทีไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 158 (5) ศาลตอ้งพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามศาล
สามารถมีคาํสังใหโ้จทกแ์กไ้ขฟ้องใหถู้กตอ้งตามกฎหมายไดต้ามมาตรา 161 เวน้แต่จะทาํให้จาํเลย
หลงขอ้ต่อสู ้กไ็ม่สามารถสงัใหแ้กไ้ขฟ้องได ้
 ทางปฏิบติัของศาลการตรวจคาํฟ้องศาลจะพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 18, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (4), 5, 6, 28, 22, 23, 24, 
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158, 161 และดูว่าบรรยายฟ้องตรงกบัมาตราทีขอให้ลงโทษทา้ยฟ้องหรือไม่ และตรวจลายมือชือ
โจทกใ์นคาํฟ้องดว้ย ทนายความไม่มีอาํนาจลงชือเป็นโจทกฟ้์องในคดีอาญา53 
 จากการตรวจคาํฟ้องของศาลทาํให้ทราบว่า คาํฟ้องทีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ศาลจะมี
คาํสังให้โจทก์แกฟ้้องให้ถูกตอ้งไดต้อ้งเป็นการแกไ้ขในคาํฟ้องทีมีการบรรยายฟ้องครบถว้นตาม
มาตรา 158 (5) มาตงัแต่ตน้เพียงขาดตกบกพร่องเลก็ๆ นอ้ยๆ หรือขาดรายละเอียดบางประการทีไม่
เป็นสาระสําคญั และไม่ทาํให้จาํเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี อาทิเช่น ฟ้องไม่มีเวลาทีจาํเลยได้
กระทาํความผิด ศาลสังแกฟ้้องได ้กลบักนัถา้หากคาํฟ้องทีบรรยายขาดองคป์ระกอบของความผิด 
ถือเป็นฟ้องทีขาดสาระสาํคญัของความผิด ไม่อาจลงโทษจาํเลยและศาลไม่อาจสังให้แกฟ้้องตาม
มาตรา 161 ได้54 ศาลตอ้งมีคาํสังยกฟ้องเท่านัน ส่วนคาํสังไม่ประทบัฟ้องอาจเป็นในกรณีทีศาลมี
คาํสังให้แกฟ้้องแลว้โจทกไ์ม่ทาํตามคาํสัง หรือศาลไม่มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีนนั55 หรือหาก
ปรากฏว่าคาํฟ้องเป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมายหรือเป็นคาํฟ้องทีสมบูรณ์ ศาลตอ้งดาํเนินการไต่
สวนมูลฟ้องเป็นขนัตอนต่อไป 
 2.5.2.  บทบาทศาลในการไต่สวนมูลฟ้อง 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (12) บญัญติัว่า “การไต่สวนมูล
ฟ้อง หมายความถึงกระบวนไต่สวนของศาลเพือวินิจฉยัถึงมูลคดีซึงจาํเลยตอ้งหา” จากความหมาย
การไต่สวนมูลฟ้องเป็นหนา้ทีของศาลทีจะวินิจฉัยมูลคดีทีโจทก์ไม่ว่าจะเป็นราษฎรหรือพนกังาน
อยัการยืนฟ้องจาํเลยต่อศาล ซึงกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องเป็นกฎหมายทีเกียวกับความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน โดยการไต่สวนมูลฟ้องนนัจะตอ้งผา่นกระบวนการตรวจ
ฟ้องตามมาตรา 161 และตอ้งเป็นคาํฟ้องทีถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 
                   2.5.2.1  ลกัษณะการไต่สวนมูลฟ้อง 
 การไต่สวนมูลฟ้องเป็นมาตรการกลนักรองคดีของโจทกก่์อนคดีขึนสู่การพิจารณาของ
ศาล ไม่ว่าคดีทีเขา้มาสู่ศาลจะยืนฟ้องโดยราษฎรซึงเป็นผูเ้สียหาย หรือพนกังานอยัการก็ตาม ศาล
ตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องทงัสินโดยการไต่สวนมูลฟ้อง คือการทีโจทก์นาํพยานหลกัฐานมาเขา้สู่
กระบวนการพิจารณาเพือให้ศาลเห็นว่าคดีทีโจทก์ยืนฟ้องจาํเลยเป็นคดีทีมีมูลเพียงพอทีศาลจะ
ประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาต่อไป โดยการนาํพยานหลกัฐานเขา้สืบเพียงแต่การนาํสืบพยานหลกัฐานไม่

                                                            
  53  คู่มือตุลาการ ภาคปฏิบติัเกียวกบัคดีแพง่ คดีอาญา คดีลม้ละลาย.  หนา้  374. 
 54  ธานิศ  เกศวพิทกัษ.์  เล่มเดิม.  หนา้  13. 
  55  สุรศกัดิ  ลิขสิทธิวฒันกุล  ข.  (2552).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ฉบับอ้างอิง  ตัวบท  
คาํอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิงเรียงมาตรา.  หนา้  288. 

DPU



33 

ตอ้งนาํพยานหลกัฐานทงัหมดเขา้สืบจนปราศจากสินความสงสัยเฉกเช่นเดียวกบัชนัพิจารณาคดี
ของศาล 
 2.5.2.2  วตัถุประสงคข์องการไต่สวนมูลฟ้อง 
 ศาสตราจารยค์นึง ฦๅไชย อธิบายว่า เพือใหศ้าลไดพ้ิจารณารูปคดีในเบืองตน้ของโจทก์
ก่อนว่ามีมูลเพียงพอทีศาลควรรับคดีนนัไวพ้ิจารณาต่อไปหรือไม่ ทงันีเพือป้องกนัการกลนัแกลง้
หรือความเขา้ใจผดิของโจทกที์เกียวกบัขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายบางประการ เช่นฟ้องของโจทก์
อาจไม่มีมูลเป็นความผดิทางอาญาแต่เป็นเพียงความรับผิดทางแพ่ง หรือมีมูลเป็นความผดิแต่โจทก์
ไม่มีพยานหลกัฐานอนัใดเลยทีจะแสดงว่าจาํเลยนีเป็นผูก้ระทาํผิด หากศาลรับฟ้องไวพ้ิจารณาไป
เลยอาจทาํความเดือดร้อนและเป็นภาระแก่จาํเลยโดยไม่จาํเป็น56 
 ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร อธิบายว่า โดยทีการประทบัฟ้องกระทบสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล กฎหมายจึงเปิดโอกาสใหศ้าลดาํเนินการไต่สวนมูลฟ้องก่อนการประทบัฟ้องได ้ในกรณี
ราษฎรเป็นโจทกจ์าํเป็นตอ้งกระทาํเสมอเพือประกนัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ศาลจะสังประทบั
ฟ้องโดยไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องไม่ได ้แต่กรณีพนักงานอยัการเป็นโจทก์เนืองจากคดีไดผ้่านการ
สอบสวนมาแลว้ศาลจึงอาจละเสียได้57 
 ศาสตราจารยพ์ิศิษฏ ์เทศะบาํรุง อธิบายวา่ ในกรณีทีราษฎรเป็นโจทก ์ศาลจะตอ้งทาํการ
ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อน เพือจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงในเบืองตน้ว่า กรณีขอ้กล่าวหาของโจทก์ตาม
ฟ้องนนัมีมูลพอทีจะรับไวพ้ิจารณาตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 167 ทงันี ก็เพราะกรณีทีราษฎรเป็น
โจทกฟ้์องคดีอาญาดว้ยตนเอง ก่อนฟ้องไม่ไดมี้การสอบสวนในความผดิตามขอ้กล่าวหาซึงไดฟ้้อง
จาํเลยดังเช่นกรณีทีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ตามทีกฎหมายบังคับไวใ้นมาตรา 120 ว่าคดีที
พนักงานอยัการเป็นโจทก์ฟ้อง จะตอ้งมีการสอบสวนในความผิดซึงได้ฟ้องนันเสียก่อน การที
บทบญัญติัของกฎหมายบงัคบัให้มีการไต่สวนมูลฟ้องกรณีทีราษฎรเป็นโจทกก่์อนประทบัรับฟ้อง
ไวพ้ิจารณา ก็เพือทีจะป้องกนัมิให้ราษฎรซึงไม่ใช่เป็นผูเ้สียหายกลนัแกลง้ฟ้องร้องผูห้นึงผูใ้ดเป็น
คดีอาญาโดยไม่มีมูลความจริง เพราะในคดีอาญาหากศาลมีคาํสังประทบัรับฟ้องไวพ้ิจารณาแลว้ 
จาํเลยจะตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจและการควบคุมตวัในระหว่างการพิจารณาคดีในศาล เวน้แต่จาํเลยจะ
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกนัตวัจากศาล58 
 อาจารยธ์านิศ เกศวพิทกัษ์ อธิบายว่า การไต่สวนมูลฟ้องนันเพือให้ศาลได้ไต่สวน
พยานหลกัฐานโจทกใ์นเบืองตน้เสียก่อนว่า คดีอาญาทีโจทกน์าํมายืนฟ้องจาํเลยต่อศาลนนั โจทกมี์

                                                            
56  คนึง  ฦๅไชย.  เล่มเดิม.  หนา้  79. 
57  คณิต  ณ  นคร  ก.  เล่มเดิม.  หนา้  523  -  524.     
58

  พิศิษฏ ์ เทศะบาํรุง.  เล่มเดิม.  หนา้  30  -  31. 
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พยานหลกัฐานเบืองตน้เพียงพอทีจะพิสูจน์ความผดิของจาํเลยในชนัพิจารณาไดห้รือไม่ หากผลการ
ไต่สวนมูลฟ้องปรากฏว่าคดีมีมูล ศาลก็จะไดมี้คาํสังประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาต่อไปเฉพาะกระทงทีมี
มูล ถา้คดีไม่มีมูลก็จะพิพากษายกฟ้องไปตามมาตรา 167 เพือเป็นหลกัประกนัว่าจาํเลยจะไม่ถูก
โจทกก์ลนัแกลง้ฟ้องร้อง ตอ้งเดือดร้อนทุกขย์ากไปโดยไม่สมควร59 
 จากคาํอธิบายดงักล่าวสามารถสรุปวตัถุประสงคข์องการไต่สวนมูลฟ้องได ้3 ประการ
คือ60 
 (1)  เป็นมาตรการในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิให้ตกเป็นจาํเลยใน
คดีอาญาโดยไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอทีจะพิสูจน์ความผดิของจาํเลย 
 (2)   เ ป็นการป้องกันการกลันแกล้ง มิให้ มีการฟ้องร้องคดีได้โดยปราศจาก
พยานหลกัฐานทีจะยนืยนัวา่คดีมีมูล 
 (3)  เป็นการป้องกนัมิใหค้ดีขึนสู่ศาลโดยไม่จาํเป็น 
 2.5.2.3  ประเภทของการไต่สวนมูลฟ้อง 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 162 บญัญติัว่า “ถา้ฟ้องถูกตอ้งตาม
กฎหมายแลว้ใหศ้าลจดัการสงัต่อไปนี 
 (1)  ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถา้คดีนันพนักงานอยัการไดฟ้้อง
จาํเลยโดยขอ้หาอยา่งเดียวกนัดว้ยแลว้ ใหจ้ดัการตามอนุมาตรา (2) 
 (2)  ในคดีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ไม่จาํเป็นตอ้งไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถา้เห็นสมควรจะ
สงัใหไ้ต่สวนมูลฟ้องกไ็ด ้
 ในกรณีทีมีการไต่สวนมูลฟ้องดงักล่าวแลว้ ถา้จาํเลยใหก้ารรับสารภาพ ให้ศาลประทบั
ฟ้องไวพ้ิจารณา” 
 ก.  คดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจว่าจะทาํการไต่สวนมูลฟ้อง
หรือไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกย์ืนฟ้องคดีก็ได ้กฎหมายไม่ไดบ้งัคบั
ให้ศาลตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องอย่างเช่นในกรณีทีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีดว้ยตนเองเนืองจาก
การทีพนักงานอยัการจะยืนฟ้องคดีต่อศาลนันจะตอ้งมีการสอบสวนของพนักงานสอบสวนก่อน
ตามมาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีถือเป็นเงือนไขของการฟ้องร้องคดี
ของพนักงานอยัการ หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือคดีทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ยืนฟ้องตอ้งผ่านการ
กลนักรองของพนกังานสอบสวนประกอบกบัการใชดุ้ลพินิจการสังฟ้องของพนกังานอยัการมาแลว้
หนึงขนัตอน ทาํใหศ้าลมีความเชือมนัวา่คดีทีพนกังานอยัการยนืฟ้องมาน่าจะมีมูลความจริงเพียงพอ
                                                            

59  ธานิศ  เกศวพิทกัษ.์  เล่มเดิม.  หนา้  105. 
60  คาํพล  เอกทนัต.์  เล่มเดิม.  หนา้  8. 
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แก่การประทบัฟ้อง ศาลจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการไต่สวนมูลฟ้อง ซึงในทางปฎิบติัจะพบ
เสมอวา่ในคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกศ์าลจะไม่ดาํเนินการไต่สวนมูลฟ้อง เพราะศาลเชือถือการ
ทาํงานของพนักงานอยัการและพนักงานสอบสวน ศาลจะประทบัฟ้องคดีทีพนักงานอยัการเป็น
โจทก์ยืนฟ้องโดยไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเสมอ ในทางกลบักนัถา้ศาลเห็นสมควรว่าควรมีการไต่
สวนมูลฟ้องในคดีทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ยืนฟ้อง หากศาลเห็นว่าการทาํงานของพนักงาน
อยัการขาดความน่าเชือถือและความรับผดิชอบ โดยพิจารณาจากสถิติยกฟ้องในขอ้เทจ็จริง กล่าวคือ
ถา้มีการยกฟ้องคดีของพนกังานอยัการแห่งทอ้งทีมีจาํนวนสูง ศาลก็สามารถมีคาํสังให้ไต่สวนมูล
ฟ้องในคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกไ์ด้61  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165 วรรค 1 และวรรค 2 บญัญติัว่า “ใน
คดีซึงพนักงานอยัการเป็นโจทก์ ในวนัไต่สวนมูลฟ้องให้จาํเลยมาหรือคุมตวัมาศาล ให้ศาลส่ง
สาํเนาฟ้องแก่จาํเลยรายตวัไป เมือศาลเชือว่าเป็นจาํเลยจริงแลว้ ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง และ
ถามว่าไดก้ระทาํผดิจริงหรือไม่จะให้การต่อสู้อยา่งไรบา้ง คาํใหก้ารของจาํเลยใหจ้ดไว ้ถา้จาํเลยไม่
ยอมให้การให้ศาลจดรายงานไว  ้และดาํเนินการต่อไป จาํเลยไม่มีอาํนาจนาํพยานมาสืบในชนัไต่
สวนมูลฟ้อง แต่ทงันีไม่เป็นการตดัสิทธิในการทีจาํเลยจะมีทนายความมาช่วยเหลือ” จากบทบญัญติั
ของกฎหมายถา้เป็นกรณีทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ยืนฟ้องคดี จาํเลยมีสิทธิตามกฎหมายทุก
ประการเนืองจากจาํเลยมีฐานะเป็นจาํเลยก่อนทีศาลจะประทบัฟ้อง และศาลตอ้งทาํการไต่สวนมูล
ฟ้องต่อหน้าจาํเลยจะไต่สวนมูลฟ้องลบัหลงัอย่างกรณีทีราษฎรเป็นโจทก์ไม่ได้เพราะกฎหมาย
กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่าคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทก์นนัจาํเลยตอ้งมาศาลหรือถูกคุมตวัมาศาล 
เวน้แต่จาํเลยจะเป็นผูที้อยูใ่นอาํนาจศาลแลว้62 
 ข.  คดีทีราษฎรเป็นโจทกฟ้์องคดี หมายถึงคดีอาญาทีราษฎรเป็นโจทกย์นืฟ้อง ตอ้งเป็น
ราษฎรทีมีสิทธิฟ้องร้องคดีอาญาตามทีกฎหมายกาํหนด กล่าวคือราษฎรผูน้นัตอ้งเป็นบุคคลทีไดรั้บ
ความเสียหายจากการกระทาํความผิดฐานใดฐานหนึง หรือทีเรียกว่าเป็นผูเ้สียหายทีแทจ้ริง และ
รวมถึงบุคคลทีมีอาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายทีแทจ้ริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 มาตรา 5 
และมาตรา 6 โดยผูเ้สียหายสามารถฟ้องร้องคดีได้ทุกคดีไม่ว่าจะเป็นความผิดต่อส่วนตวั หรือ
ความผิดต่อแผ่นดินก็ตาม เมือปรากฏว่าผูเ้สียหายใชสิ้ทธิฟ้องร้องคดีอาญาดว้ยตนเอง กฎหมาย
กาํหนดให้ศาลตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องในทุกคดี เป็นการกลนักรองมูลคดีก่อนทีศาลจะทาํการ

                                                            
61  คณิต  ณ  นคร  ง.  (2544,  มกราคม  -  มิถุนายน).  “บทบาทของศาลในคดีอาญา.”  วารสารกฎหมาย

ธุรกิจบัณฑิตย์,  1,  1.  หนา้  62. 
 62  ธานิศ  เกศวพิทกัษ.์  เล่มเดิม.  หนา้  105. 
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ประทบัรับฟ้องไวพ้ิจารณาพิพากษาคดี ถึงแมว้่าคาํฟ้องทียืนเขา้มาจะชอบดว้ยกฎหมายแลว้ก็ตาม 
สาเหตุทีกฎหมายกาํหนดใหศ้าลตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีราษฎรเป็นโจทกสื์บเนืองมาจาก
คดีทีราษฎรเป็นผูเ้สียหายยืนฟ้องไม่ไดผ้่านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสังฟ้อง
ของพนกังานอยัการ (การกลนักรองจากเจา้พนกังาน) จึงไม่มีความน่าเชือถือว่าคดีนนัมีมูลเพียงพอ
ให้ศาลประทบัฟ้องหรือไม่ กอปรกบัศาลตอ้งพิจารณาอยา่งละเอียดถีถว้นว่าราษฎรผูซึ้งเป็นโจทก์
นันเป็นผูเ้สียหายแทจ้ริงเพียงใด หรือเพียงแต่ตอ้งการกลนัแกลง้จาํเลยโดยใชศ้าลเป็นเครืองมือ
เท่านนั กฎหมายจึงกาํหนดใหเ้ป็นภาระหนา้ทีของศาลทีตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีทีราษฎร
เป็นโจทก์ก่อนประทบัฟ้อง เพือเป็นการคุม้ครองสิทธิของจาํเลย หากศาลใชดุ้ลพินิจประทบัฟ้อง
ทนัทีโดยไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีทีราษฎรเป็นโจทก ์ถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาทีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ศาลตอ้งมีคาํสังให้ศาลชันตน้ดาํเนินการไต่สวนมูลฟ้องก่อน แลว้ถึงดาํเนินการ
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไปได ้เนืองจากบทบญัญติัมาตรา 162 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาวา่ดว้ยการไต่สวนมูลฟ้องเป็นบทบญัญติัทีเกียวกบัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165 วรรค 3 บญัญติัว่า “ในคดีราษฎร
เป็นโจทก์ ศาลมีอาํนาจไต่สวนมูลฟ้องลบัหลงัจาํเลย ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จาํเลยรายตวัไป กบั
แจง้วนันดัไต่สวนให้จาํเลยทราบ จาํเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้องโดยตงัทนายให้ซักคา้นพยาน
โจทกด์ว้ยหรือไม่ก็ได ้หรือจาํเลยจะไม่มาแต่ตงัทนายมาซกัคา้นพยานโจทกก์็ได ้ห้ามมิใหศ้าลถาม
คาํให้การจาํเลย และก่อนทีศาลประทบัฟ้องมิให้ถือว่าจาํเลยอยู่ในฐานะเช่นนัน” จากบทบญัญติั
ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงว่าการไต่สวนมูลฟ้องในคดีทีราษฎรเป็นโจทก์เป็นเรืองระหว่างศาลกบั
โจทกเ์ท่านนั ส่วนจาํเลยกฎหมายกาํหนดไวว้่ายงัไม่มีฐานะเป็นจาํเลยทาํให้จาํเลยยงัไม่มีสิทธิต่อสู้
คดีกบัโจทกแ์ต่ไม่ตดัสิทธิของจาํเลยทีจะตงัทนายความมาซกัคา้นพยานโจทก ์และศาลสามารถทาํ
การไต่สวนมูลฟ้องลบัหลงัจาํเลยได ้ 

      2.5.2.4  ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 167 บญัญติัว่า “ถา้ปรากฏว่าคดีมี
มูลใหศ้าลประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาต่อไปเฉพาะกระทงทีมีมูล ถา้คดีไม่มีมูลใหพ้ิพากษายกฟ้อง” เมือ
ศาลไดท้าํการไต่สวนมูลฟ้องแลว้ คดีทีมูลศาลจะประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาเฉพาะกระทงทีมีมูลเท่านนั 
ส่วนคดีทีไม่มีมูลศาลจะพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 167 ซึงการพิพากษายกฟ้องผลก็คือคาํสังยก
ฟ้อง ทาํให้การไต่สวนมูลฟ้องและการสังยกฟ้องเป็นอาํนาจของผูพ้ิพากษาคนเดียวตามธรรมนูญ
ศาลยติุธรรมมาตรา 22 (2) 
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บทท ี 3  
บทบาทศาลในชันประทบัฟ้องของต่างประเทศ 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีวตัถุประสงค์เพือตอ้งการนาํตวัผูก้ระทาํความผิดที
แทจ้ริงมาลงโทษ ไม่วา่จะเป็นขนัตอนใดของการดาํเนินคดีอาญาตอ้งคาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
จาํเลยเป็นสาํคญั ถึงแมว้่าจะเป็นชนัประทบัฟ้องทีเป็นอาํนาจหนา้ทีของศาลทีทาํการกลนักรองคดี
ก่อนนาํคดีขึนสู่การพิจารณาของศาลกต็อ้งคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของจาํเลยเช่นเดียวกนั ในบทนีเป็น
การศึกษาถึงการกลนักรองคดีของศาลต่างประเทศในชนัประทบัฟ้องทีใชร้ะบบกฎหมายแตกต่าง
กนัคือ กลุ่มประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์กบักลุ่มประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์
มีหลกัเกณฑใ์นการประทบัฟ้องแตกต่างกนัอยา่งไร พิจารณาไดด้งันี 
 
3.1  บทบาทศาลในชันประทบัฟ้องในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  
 ระบบกฎหมายคอมมอนลอวเ์ป็นระบบกฎหมายทีประเทศองักฤษเป็นตน้แบบและ
รวมถึงประเทศทีเป็นเครือจกัรภพองักฤษเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงเป็นระบบทีมีการพิจารณา
คดีแบบการต่อสู้โดยมีคู่ความ 2 ฝ่ายคือฝ่ายโจทก์กบัฝ่ายจาํเลย ส่วนผูพ้ิพากษาในระบบนีจะเน้น
ความเป็นกลาง บทบาทของศาลในการคน้หาขอ้เทจ็จริงมีนอ้ยหรือเรียกวา่ระบบปรปักษ์1 คือคู่ความ
ทงัสองฝ่ายจะนาํพยานหลกัฐานมาเสนอต่อศาล ศาลจะวางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัดโดยเป็นเพียง
ผูค้วบคุมใหคู้่ความดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
       3.1.1  ประเทศองักฤษ 
 การฟ้องคดีอาญาในประเทศองักฤษอาจทาํได ้2 กรณีคือ การฟ้องคดีอาญาโดยวาจา 
สาํหรับความผดิทีกฎหมายบญัญติัวา่อยูใ่นอาํนาจของศาล Magistrate และการฟ้องคดีอาญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึงในทีนีขอกล่าวเพียงการฟ้องคดีอาญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน มีรายละเอียด
ดงันี 
  

                                                            
 1  โสภณ  รัตนากร.  (2548).  รวมคาํบรรยายหลกัวิชาชีพนักกฎหมาย.  หนา้  154. 
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                 3.1.1.1  ลกัษณะคาํฟ้อง 
 การฟ้องคดีอาญาของประเทศอังกฤษมีรูปแบบคาํฟ้องเป็นลายลักษณ์อักษรแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบดงักล่าวเป็นลาํดบัดงันี 
                              1)  รูปแบบ  Indictment มีการบรรยายฟ้อง ส่วนเริมตน้ (The Commencement) มี
การบรรยายถึงชือของจาํเลย ชือศาลซึงพิจารณาคดีนนั2 โดยการฟ้องคดีในรูปแบบนีเป็นการฟ้องคดี
โดยพนกังานอยัการซึงพนกังานอยัการทาํแทนในนามของพระราชินี ตวัอยา่งเช่น 
  

The Crown Court At Exeter  
The Queen v. A.B. 
Charged as follow: 

 
ส่วนต่อไปเป็นการบรรยายถึงฐานความผดิ (The Statement of offence) ซึงมีการบรรยายดงัต่อไปนี  
คือ ตอ้งแสดงขอ้หาหรือฐานความผิด ในกรณีฐานความผิดมีหลายฐานความผิดแต่ละฐานความผิด
ตอ้งแยกจากกนัเรียกว่า กระทงความผิด (count) โดยการบรรยายฐานความผิดจะกล่าวเพียงสันๆ 
ด้วยภาษาธรรมดาง่ายๆ หลีกเลียงให้มากทีสุดทีจะไม่ใช้ถอ้ยคาํทีเป็นคาํเทคนิค ไม่จาํเป็นตอ้ง
กล่าวถึงองคป์ระกอบความผิด อาจกล่าวแต่เพียงแต่ “Murder,” “burglary,” “rape” เป็นตน้3 อนึง
กรณีทีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติในคําฟ้องต้องระบุถึงมาตราทีเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญติันนัดว้ย เช่น Theft, contrary to section 1 of the Theft Act 1968. และส่วนทา้ยเป็น
รายละเอียดแห่งความผิด (The Particulars of offence) มีการบรรยายการกระทาํอนัเป็นความผิด
กฎหมาย เวลาและสถานทีทีเกิดการกระทาํความผิด รวมทงัรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผดิเพือทีใหจ้าํเลยเขา้ใจในขอ้หาทีตนไดก้ระทาํความผดิ 
 การบรรยายชือจาํเลยตามคาํฟ้องรูปแบบ Indictment โจทกเ์พียงแต่กล่าวถึงขอ้เท็จจริง
เพียงเพือให้ทราบตวัจาํเลย ถา้ไม่ทราบชือจาํเลยให้ใชค้าํว่า “unknown”4 ไม่จาํเป็นตอ้งระบุถึงทีอยู่
อาศยั อาชีพการงานตาม Indictment Act 1915 Rule 7 กรณีทีการกระทาํความผดิฐานหนึงมีผูก้ระทาํ
ผดิหลายคน จาํเลยทุกคนอาจถูกฟ้องในคาํฟ้องเดียวกนัได ้แต่อยา่งไรกต็ามจาํเลยคนหนึงคนใดหรือ
หลายคนอาจร้องขอต่อศาลให้แยกพิจารณาได ้และเป็นดุลพินิจของศาลทีจะสังให้แยกพิจารณา

                                                            
 2  Celia  Hampton.  (1982).  Criminal  Procedure.  p.  144. 
 3  Op.cit.  p.  145. 
 4  Loc.cit.  p.  151. 
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หรือไม่ ถา้ศาลเห็นว่าเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม เช่นจาํเลยแต่ละคนในคดีนันต่างเป็น
ปฏิปักษต่์อกนั ศาลจะมีคาํสงัใหแ้ยกพิจารณา5 
 สาํหรับการบรรยายขอ้เท็จจริงเกียวกบัสถานทีทีเกิดการกระทาํความผิด บรรยายเพียง
เขตหรือแขวงการปกครอง แต่ความผิดบางประเภทตอ้งระบุสถานทีให้ชดัเจนลงไปอีก อาทิเช่น 
ความผิดจราจรมีความจาํเป็นทีตอ้งระบุถึงถนนสถานทีเกิดเหตุ6 ส่วนเวลาในการกระทาํความผิด
ตอ้งกล่าวถึงวนั เดือน ปีทีกระทาํความผดิ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งระบุวนัเวลาทีถูกตอ้งแน่นอน เวน้แต่วนั
เวลาดงักล่าวเป็นสาระสาํคญัของความผดิ อยา่งไรก็ตามบางฐานความผดิมีความจาํเป็นตอ้งกล่าวถึง
เวลากลางวนัหรือเวลากลางคืนดว้ย เช่นความผิดฐาน burglary ในเวลากลางคืนเป็นตน้ นอกจากนี
กรณีไม่ทราบว่าวนัเวลาในการกระทาํความผดิ อาจใชค้าํว่า “...on a day unknown between stated 
dates, not merely as between those dates.7  
 การบรรยายรายละเอียดแห่งความผิดจาํเป็นทีตอ้งบรรยายขอ้เท็จจริงเกียวกบัเจตนา 
ตอ้งบรรยายว่าจาํเลยกระทาํความผิดโดยเจตนาหรือเจตนาพิเศษอนัเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญั โดย
มกัปรากฏคาํว่า “maliciously,” “knowing …,” “with a view to …,” “with intent to …,” เป็นตน้ 
อาทิเช่น A.B., on the _____ in _____ Street, _____, maliciously wounded C.D. 
 แต่อย่างไรก็ตามการบรรยายฟ้องรูปแบบ Indictment ในแต่ละกระทงความผิดจะตอ้ง
กล่าวหาเพียงความผิดฐานเดียว ไม่เช่นนนัจะเป็นฟ้องเคลือบคลุม ใชไ้ม่ได ้ซึงศาลจะตอ้งยกฟ้อง 
เวน้แต่ถา้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นทีมาของความผิดฐานหนึงซึงมีหลายขอ้ดว้ยกนั อาจกล่าวรวมกนัใน
กระทงความผิดเดียวกนัได ้อาทิเช่นกล่าวว่า “จาํเลยซึงเป็นผูค้วบคุมยานพาหนะในขณะทีกาํลงัมึน
เมาดว้ยสุราหรือยาเสพติด” โดยฝ่าฝืนต่อมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก ค.ศ. 1930 เป็นฟ้องที
ใชไ้ดเ้พราะเป็นความผดิฐานเดียว คือฐานควบคุมยานพาหนะในขณะมึนเมา8 
 
 
 
 
 

                                                            
5  คนึง  ฦๅไชย  ข.  (2530,  กมุภาพนัธ์).  “วธีิพิจารณาความอาญาตามกฎหมายองักฤษ.”  วารสารอัยการ,  

10,  110.  หนา้  17. 
6  Celia  Hampton. Loc.cit.  p.  150. 
7  ธีระ  ละมุลตรี.  (2548).  หลกัพิพากษาไม่เกินคาํขอ  :  ศึกษาการบรรยายฟ้อง.  หนา้  47. 
8  คนึง  ฦๅไชย  ข.  หนา้เดิม. 
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                      ตวัอยา่งการบรรยายฟ้องรูปแบบ Indictment  
STATEMENT OF OFFENCE 

Manslaughter 
PARTICULARS OF OFFENCE 

A.B., on _____ in _____, unlawfully killed C.D. 
                              2)  รูปแบบ Criminal Information คาํฟ้องนี Attorney General เป็นผูฟ้้องต่อศาล 
Queen’s Bench9 ซึงจะฟ้องจาํเลยในความผดิประเภทลหุโทษ หรือความผดิทีไม่เป็นเหตุร้ายแรงแก่
ชีวิต ไดแ้ก่ความผิดเกียวกบัความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแต่ไม่ถึงกบฏ เช่น ความผิดฐาน
จลาจล ความผดิฐานดูหมินพระมหากษตัริยห์รือพระราชินี 
 การบรรยายฟ้องในรูปแบบ Criminal Information มีลกัษณะการบรรยายฟ้องเหมือนกบั
การบรรยายฟ้องในรูปแบบ Indictment คือเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง Indictment Act 191510 
                              3)  รูปแบบ Coroner’s Inquest เป็นการฟ้องโดยวิธีไต่สวนของ Coroner ในคดี
ฆ่าคนเมือมีผูม้าแจง้ว่าบุคคลหนึงบุคคลใดถึงแก่ความตายเกิดขึนในเขตอาํนาจ โดยมีเหตุอนัควร
สงสยัวา่เป็นการตายทีผดิธรรมชาติ ไม่ปรากฏสาเหตุ หรือตายในเรือนจาํ  
 การไต่สวนการตายทีเกิดขึน Coronerจะแต่งตังลูกขุนเพือทาํหน้าทีในการตัดสิน
ขอ้เท็จจริง เมือปรากฏพยานหลกัฐานว่าบุคคลใดตายโดยการกระทาํของผูอื้น Coronerจะออก
หมายจบัตวัผูก้ระทาํความผิดและส่งสํานวนการไต่สวนให้กบัศาลทีมีอาํนาจในการพิจารณา โดย
ถือเอาสาํนวนการไต่สวนเป็นการฟ้อง11 
 ลกัษณะคาํฟ้องรูปแบบ Coroner’s Inquest แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ12  
 (1)  ส่วนเริมตน้ จะกล่าวถึงวนั เวลาและสถานทีทีทาํการไต่สวน 
 (2)  ส่วนคาํตดัสินในขอ้เทจ็จริงของคณะลูกขนุ จะกล่าวถึงผูต้าย วนัเวลา และสถานทีที
คน้พบผูต้ายและสาเหตุทีน่าจะเป็นไปไดข้องการตาย 
 (3)  ส่วนสุดทา้ย ไดแ้ก่ ลายมือชือของCoroner และลูกขนุทีลงมติ 
 การฟ้องในรูปแบบ Coroner’s Inquest อาจซาํซอ้นกบัการฟ้องในรูปแบบ Indictment 
ฉะนนัหากมีการฟ้องคดีฆ่าคนต่อศาลอืนก่อน ศาลนนัตอ้งแจง้ให้Coroner ทราบและ Coronerตอ้ง

                                                            
9  บญัญติั  สุชีวะ.  การฟ้องคดีอาญาในศาลอังกฤษ.  จาก  www.  library.  coj.  go.  th.  หนา้  105. 
10  ธีระ  ละมุลตรี.  เล่มเดิม.  หนา้  48. 
11  Rollim  M  Perkins  and  Ronald  N  Boyce.  (1977).  Case and material on Criminal Law and 

Procedure.  p.  939. 
12  ธีระ  ละมุลตรี.  เล่มเดิม.  หนา้  49. 
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เลือนการไต่สวนไป แต่ถา้ Coronerไต่สวนและฟ้องก่อนทีจะไดรั้บแจง้ จาํเลยอาจถูกฟ้องไดท้งัสอง
ทาง แต่ศาลยอ่มพิจารณาไดแ้ค่คดีเดียว เพือกนัขอ้ยุง่ยากไม่ใหเ้กิดขึนในทางปฏิบติัคดีฆ่าคนมกัยืน
ฟ้องโดยรูปแบบ Indictment13 
                  3.1.1.2  การไต่สวนมูลฟ้อง 
 การไต่สวนมูลฟ้องของประเทศองักฤษมีวตัถุประสงคมิ์ใช่เพือตดัสินว่าจาํเลยนนัเป็น
ผูก้ระทาํความผิดหรือเป็นผูบ้ริสุทธิ แต่เพือให้โจทก์พิสูจน์จนศาลพอใจว่าคดีนนัมีพยานหลกัฐาน
พอเพียงทีจะส่งตัวจําเลยสู่การพิจารณาต่อไป ศาลทีทาํหน้าทีในการไต่สวนมูลฟ้องคือศาล 
Magistrate ซึงเป็นศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาประเภทความผิดเลก็ๆ นอ้ยๆ โดยไม่มีการใช้
ลูกขนุในการพิจารณา ในศาล Magistrate ไดมี้การแบ่งผูพ้ิพากษาออกเป็น 2ประเภทคือ 
 1)  ผูพ้ิพากษาทีมิไดเ้ป็นนักกฎหมาย (Lay magistrate) โดยไดรั้บการแต่งตงัจาก
คณะกรรมการดูแลความสงบของแต่ละทอ้งที ซึงผูไ้ด้รับการแต่งตงัจะเป็นบุคคลทีอยู่ในพืนที
นนัเองหรือภายใน 15 ไมลแ์ละผูพ้ิพากษาประเภทนีจะไม่ไดรั้บเงินเดือนแต่มีสิทธิไดรั้บค่าทดแทน
หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมทงัค่าขาดรายได  ้ ในการนังพิจารณาคดีของผูพ้ิพากษาทีมิไดเ้ป็นนัก
กฎหมายจะตอ้งนงัพิจารณาร่วมกนัตงัแต่ 2 คนขึนไปแต่ตอ้งไม่เกิน 7 คน 
 2)  ผูพ้ิพากษาทีเป็นนกักฎหมาย (Stipendiary) ซึงไดรั้บการแต่งตงัจากพระราชินี โดย
เลือกจากผูที้เป็นบารีสเตอร์หรือโซลิซิเตอร์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี ได้รับเงินเดือนประจาํ และ
สามารถนงัพิจารณาคดีไดโ้ดยเพียงลาํพงั 
 การแบ่งประเภทความผดิและอาํนาจศาล Magistrate 14 
 1)  ความผดิทีตอ้งพิจารณาโดยวิธีอินไดทเ์มนท ์ (offences triable only on indictment) 
ไดแ้ก่ความผิดอาญาอุกฉกรรจที์มีอตัราโทษสูงและตอ้งทาํการพิจารณาในศาลคราวน์คอร์ทโดยใช้
คณะลูกขนุ เช่นความผดิฐานฆ่าผูอื้นโดยเจตนา 
 2)  ความผิดทีตอ้งไดรั้บการพิจารณาโดยวิธีซัมมารีทรัยล์ (offences triable only 
summary) ไดแ้ก่ความผดิอาญาทีมีโทษเลก็ๆ นอ้ยๆ โดยตอ้งพิจารณาโดยศาล Magistrate 
 3)  ความผดิทีอาจไดรั้บการพิจารณาโดยวิธีอินไดทเ์มนทห์รือซมัมารี (offences triable 
either way) ไดแ้ก่ความผดิทีกาํหนดโดยพระราชบญัญติั The Criminal Law Act 1977  โดยศาล 
Magistrate จะเป็นผูพ้ิจารณาว่าจะตอ้งนาํวิธีพิจารณาแบบใดมาใชเ้พือให้เกิดความเหมาะสมกบั
ความผดิประกอบกบัการสอบถามโจทกแ์ละจาํเลยถึงลกัษณะของความผดิ 

                                                            
13  บญัญติั  สุชีวะ.  เล่มเดิม.  หนา้  106. 

 14  คาํพล  เอกทนัต.์  เล่มเดิม.  หนา้  28. 
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 จากคดีทงั 3 ประเภทพิจารณาเห็นไดว้่าการพิจารณาคดีของประเทศองักฤษมีทงัการ
พิจารณาโดยใชลู้กขนุเขา้มาร่วมในการพิจารณาคดีเช่นความผดิทีตอ้งพิจารณาโดยวิธีอินไดทเ์มนท ์
กบัความผิดทีอาจไดรั้บการพิจารณาโดยวิธีอินไดท์เมนท์หรือซัมมารี และคดีทีมีความผิดเล็กๆ 
นอ้ยๆ ทีการพิจารณาคดีไม่จาํตอ้งใชลู้กขนุและวิธีการดงักล่าวนาํไปใชก้บัความผดิทีอาจไดรั้บการ
พิจารณาโดยวิธีอินไดท์เมนท์หรือซัมมารีเช่นเดียวกันถา้คดีนันศาลเห็นว่าเป็นคดีทีมีความผิด
เลก็นอ้ย สมควรทีจะเขา้สู่การพิจารณาทีรวดเร็วโดยจาํเลยตอ้งใหก้ารยนิยอม 
 การนาํคดีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลเริมแรกตอ้งพิจารณาว่าคดีดงักล่าวมีมูล
ความผดิหรือไม่อยา่งไรโดยวิธีการไต่สวนมูลฟ้อง แต่จะเป็นไดว้่าคดีทงั 3 ประเภทดงักล่าวขา้งตน้
ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการนาํกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องมาใชที้แตกต่างกนักล่าวคือ คดีทีเป็น
ความผิดทีตอ้งนาํคณะลูกขุนมาร่วมในการพิจารณาคดีของศาล (offences triable only on 
indictment) ซึงเป็นความผิดทีเป็นความผิดอุกฉกรรจแ์ละมีโทษร้ายแรง ส่วนคดีทีศาลไม่จาํตอ้งนาํ
คณะลูกขุนมาร่วมในการพิจารณาคดีของศาลถือว่าเป็นการพิจารณาคดีแบบรวบรัด (offences 
triable only summary) โดยส่วนมากมกัเป็นคดีความผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ ศาลไม่จาํตอ้งไต่สวนมูลฟ้อง
เพราะตอ้งการความรวดเร็วในการดาํเนินคดี แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีความผดิอีกประเภทหนึงทีศาลจะ
ทาํการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องอยา่งคดีความผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ กไ็ดโ้ดยมีเงือนไข
คือ ตอ้งเป็นความผดิเฉพาะทีถูกบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั The Criminal Law Act 1977 โดยศาล
จะพิจารณาว่าควรทาํการพิจารณาคดีโดยใช้คณะลูกขุนหรือไม่ใช้คณะลูกขุน ซึงศาลจะต้อง
สอบถามคู่ความก่อนโดยถือความยินยอมของจาํเลยเป็นสาํคญักล่าวคือ ถา้จาํเลยตอ้งการให้ใชว้ิธี
พิจารณาโดยใชค้ณะลูกขุนเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ยศาลก็ตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้อง
ก่อน ในทางตรงกนัขา้มถา้จาํเลยเห็นดว้ยกบัศาลทีใชพ้ิจารณาโดยรวดเร็วไม่ใชค้ณะลูกขุน ศาล
สามารถทาํการพิจารณาคดีไปในทนัทีโดยไม่ตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้อง 
 ประเทศองักฤษมีรูปแบบการไต่สวนมูลฟ้อง 2 รูปแบบคือ 
 1)  การไต่สวนมูลฟ้องโดยการพิจารณาพยานหลกัฐาน (Committals with consideration 
for the evidence) เมือศาล Magistrate ตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้อง คณะผูพ้ิพากษาจะพิจารณา
พยานหลกัฐานก่อนทีจะตดัสินว่าจะส่งตวัจาํเลยไปพิจารณายงัศาล Crown Court ผูพ้ิพากษาจะเรียก
ตวัจาํเลยมายงัศาลและอ่านขอ้กล่าวหาให้จาํเลยฟัง โดยศาลจะพิจารณาว่าคดีนันมีมูลพอทีจะ
ดาํเนินคดีต่อไปหรือไม่ หรือเป็นคดีทีมีหลกัฐานเพียงพอทีจะดาํเนินคดีกบัจาํเลยได  ้ซึงศาลจะ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจากการบรรยายฟ้องรวมทงัพยานหลกัฐานจะตอ้งไดรั้บการอ่านทงัหมดหรือ
อย่างย่อโดยไดรั้บอนุญาตจากศาล ศาลจะทีทาํการบนัทึกไวแ้ละไม่มีการเรียกพยานบุคคลมาสืบ
เพิมเติมในการไต่สวนมูลฟ้อง ส่วนจาํเลยไม่มีสิทธิให้การและไม่มีสิทธินาํพยานหลกัฐานฝ่ายตน
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เขา้สืบหักลา้งได ้แต่ทงันีไม่ตดัสิทธิทีจะมีทนายความเขา้มาช่วยเหลือหรือต่อสู้คดีดว้ยตนเอง และ
จาํเลยสามารถร้องขอต่อศาลไดว้า่คดีของโจทกมี์พยานหลกัฐานไม่เพียงพอ 
 การเสนอวา่คดีไม่มีมูลอาจจะไดรั้บการสนบัสนุนเมือ15 
 (1)  ไม่มีพยานหลกัฐานทีจะพิสูจน์องคป์ระกอบทีสาํคญัของความผดิทีถูกกล่าวหา 
 (2)  พยานหลกัฐานทีพนักงานอยัการอา้งไม่น่าเชือถือ ซึงเป็นผลมาจากการถามคา้น
หรือเห็นไดอ้ยา่งชดัแจง้วา่ไม่น่าเชือถือ ไม่มีเหตุผลพอทีศาลจะพิพากษาลงโทษได ้
 หลงัจากศาลไต่สวนมูลฟ้องแลว้เห็นว่าคดีไม่มีมูลหรือไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอทีจะ
นาํตวัจาํเลยขึนสู่ศาลชนัพิจารณา ศาลจะพิพากษายกฟ้อง โจทกไ์ม่มีสิทธิอุทธรณ์แต่มีสิทธินาํคดีมา
ฟ้องใหม่ไดห้ากมีพยานหลกัฐานเพิมเติมทีพอเพียงพิสูจน์ความผดิของจาํเลย ส่วนกรณีทีศาลเห็นว่า
คดีมีมูลศาลจะส่งตวัจาํเลยไปยงัศาล Crown Court จาํเลยไม่มีสิทธิอุทธรณ์  
 2)  การไต่สวนมูลฟ้องโดยไม่พิจารณาพยานหลกัฐาน (Committals without 
consideration of the evidence) 
 เป็นการทีจาํเลยทาํการตกลงกบัผูพ้ิพากษา Magistrate ทีทาํการไต่สวนมูลฟ้องใหส่้งตวั
จาํเลยไปพิจารณาโดยปราศจากการพิจารณาพยานหลกัฐานทีเป็นปฏิปักษต่์อจาํเลย เงือนไขของการ
ส่งตวัไปพิจารณาโดยไม่พิจารณาพยานหลกัฐาน จะตอ้งเป็นคดีทีแน่ใจว่าจาํเลยจะถูกส่งตวัไป
พิจารณาเฉพาะในคดีทีศาล Magistrate ทาํการไต่สวนมูลฟ้องให้ส่งตวัจาํเลยไปฟ้องยงัศาล Crown 
Court ซึงพิจารณาพยานหลกัฐานแลว้ไดค้วามวา่คดีของโจทกมี์พยานหลกัฐานเพียงพอ ประกอบกบั
ถา้16 
 (1)  จาํเลยมีทนายความกระทาํการแทนในคดี ไม่วา่จะมาปรากฏตวัในศาลหรือไม่ และ 
 (2)  ไม่มีคาํร้องขอว่าคดีของโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจากทีปรึกษาหรือ
ทนายความของจาํเลย 
 แต่ในปัจจุบนัประเทศองักฤษมีสํานักงานตาํรวจและองค์กรอยัการเป็นหน่วยงานที
ควบคุมดูแลการดาํเนินคดีอาญาโดยมีการประสานงานทีเป็นระบบคือ องคก์รอยัการจะพิจารณา
พยานหลกัฐานทีรวบรวมจากตาํรวจ และดาํเนินคดีกบับุคคลทีกระทาํความผดิอาญาทาํใหค้ดีทีเขา้สู่
ศาลมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชือถือว่าเป็นคดีทีมีมูลเพียงพอให้ศาลสังรับฟ้องไวพ้ิจารณา
ต่อไป จากสาเหตุดงักล่าวส่งผลใหก้ารไต่สวนมูลฟ้องถือเป็นทางเลือก จาํเลยตอ้งร้องขอใหศ้าลทาํ

                                                            
15  ตรีณนัต ์ ดุริยะสาย.  (2550).  สิทธิของจาํเลยในชันไต่สวนมลูฟ้อง.  หนา้  25. 
16  แหล่งเดิม.  หนา้  26. 
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การไต่สวนมูลฟ้อง ถา้ไม่มีการร้องขอจากจาํเลย ศาลจะดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยไม่มีการ
ไต่สวนมูลฟ้อง17 
 จากการบรรยายฟ้องของประเทศองักฤษ ไม่ว่าจะเป็นคาํฟ้องในรูปแบบ Indictment, 
Criminal Information และ Coroner’s Inquest จะทีลกัษณะการบรรยายฟ้องทีคลา้ยคลึงกนั โดยแยก
เป็นกระทงความผิดและบรรยายขอ้เทจ็จริงสาํหรับกระทงความผิดนนั ซึงจะบรรยายเพียงสันๆ ใช้
ภาษาธรรมดา ทีเกียวขอ้งกบัฐานความผิดทีฟ้องร้องไม่จาํเป็นตอ้งบรรยายขอ้เท็จจริงโดยละเอียด 
จนไดมี้การกล่าวในเอกสารทีชือ Count in an Indictment ว่า “ในทางทฤษฎี การบรรยายคาํฟ้อง 
indictment จะตอ้งมีประเด็นทีชดัเจนสําหรับคณะลูกขุน (Jury) และตอ้งสามารถอธิบายให้ลูกขุน
ทราบไดว้่าเป็นการพิจารณาคดีเกียวกบัอะไร แต่ในปัจจุบนัคาํฟ้อง indictment กลายเป็นเพียง
เอกสารธรรมดาชินหนึงซึงให้ขอ้มูลเพียงเล็กน้อยเกียวกับขอ้เท็จจริงทีกล่าวหาว่ามีการกระทาํ
ความผิดเกิดขึน” ความเห็นดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการบรรยายขอ้เท็จจริงในคาํ
ฟ้อง เพราะหากคาํฟ้องมีการระบุขอ้เทจ็จริงทีชดัเจนครอบคลุมการกระทาํทงัหมดยอ่มทาํใหลู้กขนุ
สามารถนาํคาํฟ้องไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง18 
 เมือลกัษณะการบรรยายฟ้องทีมีขอ้เทจ็จริงเพียงเลก็นอ้ย ไม่มีการระบุพยานหลกัฐานใน
คาํฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้องของศาล Magistrate โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาพยานหลกัฐานจากคาํฟ้อง
เป็นสาํคญัและทาํการบนัทึกโดยไม่มีการเรียกพยานหลกัฐานอืนเขา้มาสืบเพิมเติมเนืองดว้ยศาลตอ้ง
วางตวัเป็นกลาง บทบาทในการคน้หาความจริงถูกจาํกดั ส่งผลใหศ้าล Magistrate ไม่สามารถทราบ
รายละเอียดของขอ้เท็จจริงทงัหมด ศาล Magistrate จะตดัสินจากขอ้เท็จจริงทีอยู่ในคาํฟ้อง และ
พิจารณาวา่คดีดงักล่าวมีมูลหรือไม่มีมูล  
 
 
 
 
 
 

                                                            
 17  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงคม์หาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (2553).   รายงานวิจัย  โครงการศึกษาวิจัย
เพือพัฒนาระบบการไต่สวนมลูฟ้องในคดีอาญา.  หนา้  92.  
  18  ธีระ  ละมุลตรี.  เล่มเดิม.  หนา้  50. 
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       3.1.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                 3.1.2.1  ลกัษณะคาํฟ้อง  
 คาํฟ้องคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศองักฤษเป็น
อยา่งมากแต่ไดมี้การปรับปรุงและเปลียนแปลงใหมี้ความเป็นเสรีนิยมมากกวา่เดิม โดยแบ่งออกเป็น 
 1)  Complaint เป็นรูปแบบคาํฟ้องทีใชก้ล่าวหาสาํหรับความผดิทีไม่ร้ายแรง โดยทาํเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งบรรยายถึงชือผูถู้กกล่าวหาและมีฐานความผดิเป็นส่วนเพิมเติม รวมทงัยงัตอ้ง
ระบุศาลทีมีอาํนาจในการพิจารณา ซึงรายละเอียดแห่งคาํฟ้องจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนทีเป็น
การกล่าวหา (accusatory part) จะแสดงถึงความผดิทีไดฟ้้อง โดยแยกฟ้องเป็นกระทงความผดิ ส่วน
ทีสองคือ ส่วนขอ้เทจ็จริง (factual part) จะแสดงถึงขอ้ความของผูก้ล่าวหาทีไดก้ล่าวอา้งขอ้เทจ็จริง
เกียวกบัพยานหลกัฐานทีสนบัสนุนคาํกล่าวของตนและในกรณีทีมีความผดิทีกล่าวหามากกว่าหนึง
ความผิดขึนไป ขอ้เท็จจริงในส่วนนีอาจใชไ้ดก้บักระทงความผิดทงัหมดในส่วนของการกล่าวหา
ได้19 
 ตวัอยา่งการบรรยายคาํฟ้อง Complaint20 
People of the State of North                                                                    CRIMINAL COMPLAINT 
Carolina, Plaintiff, vs. John E. Doe, Defendant                                             No. 123 456 
 Count I: John E. Doe is hereby charged with burglary in the first degree in violation 
of penal code GS 13 Section 501a because on or about January 12, 1998, he broke a window and 
entered a residence located at 123 Cherry Street, Rocky Mount, NC with the intent to steal a 
television set. 
 Count II: John E. Doe is hereby charged with burglary in the first degree in violation 
of penal code GS 13 Section 501a because on or about January 13, 1998, he broke into a 
residence at 432 Elm Street, Rocky Mount, NC with the intent to steal a coin collection. 

                  ___________________________(signature) 
                                                                District Attorney  
 2)  Indictment เป็นคาํกล่าวหาทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรกล่าวหาบุคคลหนึงบุคคลใดหรือ
หลายคนว่ากระทาํความผิดอาญาทีร้ายแรง (Felony) หรือความผิดทีมีโทษเบากว่าความผิดร้ายแรง 
(Misdemeanor) ซึงถูกเสนอตามกระบวนการของกฎหมายและไดรั้บการพิจารณาโดยคณะลูกขุน

                                                            
19  ธีระ  ละมุลตรี.  เล่มเดิม.  หนา้  58. 
20

   (Robert  Browning,  Retrieved  2010,  Aug  18) 
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ใหญ่ (grand jury) เพือทีใหค้ณะลูกขนุใหญ่พิจารณาพยานหลกัฐานว่าเพียงพอทีจะนาํคาํฟ้องนนัเขา้
สู่กระบวนพิจารณาคดีหรือไม่ 
 รูปแบบคาํฟ้อง Indictment ตาม Federal Rules of  Criminal Procedure Rule 7 (c) ได้
กาํหนดรายละเอียดไวว้่าตอ้งมีการระบุขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงประกอบเป็นความผิดที
กล่าวหาและตอ้งกล่าวโดยใชถ้อ้ยคาํทีเรียบง่าย สันกะทดัรัด รวบรัดและชดัเจน ลงลายมือชือโดย
พนักงานอยัการของรัฐ ไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีรูปแบบของส่วนเริมตน้ รูปแบบของขอ้สรุป
หรือสาระอืนทีไม่จาํเป็นลงไป โดยการกล่าวหาจะแยกเป็นกระทงความผดิ ประกอบกบัตอ้งอา้งอิง
ถึงบทบญัญติั กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของกฎหมายทีอา้งวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิดว้ย 
 ในการบรรยายขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญันนัโดยมากเป็นการบรรยายเกียวกบัเวลา 
สถานทีทีเกิดการกระทาํความผิด กล่าวคือตอ้งมีการระบุวนัเดือนปีทีเกิดการกระทาํความผิด แต่
อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าโจทกบ์รรยายคาํฟ้อง Indictment เกียวกบัเวลาผดิพลาดก็ไม่ทาํใหค้าํฟ้องนนั
เสียไป เฉกเช่นการบรรยายฟ้องเกียวกบัสถานทีทีเกิดการกระทาํความผดิ ทีตอ้งบรรยายใหช้ดัเจนวา่
การกระทาํความผิดเกิดทีรัฐใดหรือเมืองใด ถึงแมจ้ะบรรยายคลาดเคลือนไปบา้งก็ไม่ทาํให้คาํฟ้อง
เสียไปเช่นกนั แต่ถา้การบรรยายฟ้องเกียวกบัสถานทีทีเกิดการกระทาํความผดิไม่ชดัเจนหรือไม่ได้
กล่าวถึงสถานทีทีเกิดการกระทาํความผดิ อาจถือไดว้า่เป็นคาํฟ้องทีไม่สมบูรณ์ 
 จากการบรรยายขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัดงักล่าว ตอ้งบรรยายขอ้เทจ็จริงทีจาํเป็น
พร้อมกบัฐานความผดิทีโจทกไ์ดก้ล่าวหาจาํเลย เป็นการใหจ้าํเลยไดท้ราบถึงความผดิทีถูกกล่าวหา
เพือทีจะไดเ้ตรียมการต่อสูค้ดีกบัโจทก ์
กรณีจาํเลยถูกกล่าวหาดว้ยคาํฟ้องรูปแบบ Indictment จาํเลยมีสิทธิทีจะทาํการสละสิทธิการฟ้อง
รูปแบบดงักล่าว21 โดยให้พนักงานอยัการทาํเป็นคาํฟ้องรูปแบบ Information ไดก้็ต่อเมือเป็นการ
กระทาํความผดิอาญาร้ายแรง คือเป็นการกระทาํความผดิทีมีโทษจาํคุกตงัแต่ 1 ปีขึนไป22 
                                    
 
 
 
 
 

                                                            
 21  John  N.  Ferdico,  J.D.  Loc.cit. 

22  Federal  Rules  of  Criminal  Procedure  Rule  7  (b) 
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 ตวัอยา่งการบรรยายฟ้อง23 Indictment Murder in the First Degree of Federal officer In 
the District Court of the United States for the _____ District of _____, _____ Division 
United States of America 
          v.                                           No. _____ 
John Doe 
The grand jury charges : 
 On or about the _____ day of _____ 19__, in _____ District of _____, John Doe, with 
premeditation and by means of shooting murdered John Roe, who was then an officer of the 
Federal Bureau of Investigation of the Department of Justice engaged in the performance of his 
official duties.  
                                                                                                                A True Bill   
                                                                                                           ___________________ 
                                                                                                                                  Foreman 
___________________ 
United States Attorney    
 3)  Information เป็นการกล่าวหาบุคคลหนึงบุคคลใดว่ากระทาํความผิดอาญาความผิด
อาญาทีร้ายแรง (Felony) หรือความผิดทีมีโทษเบากว่าความผิดร้ายแรง (Misdemeanor)โดยทาํเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มีพนักงานอยัการเป็นผูก้ล่าวหาและไม่มีการแทรกแซงจากคณะลูกขุนใหญ่ ซึง
ตามระบบคอมมอนลอวด์งัเดิมความผิดอาญาทีร้ายแรง (Felony) ไม่อาจกล่าวหาโดยใช้คาํฟ้อง
รูปแบบ Information ไดโ้ดยถือวา่บุคคลไม่สมควรเขา้สู่การพิจารณาในความผดิทีอาจมีโทษถึงชีวิต 
เวน้แต่จะไดมี้การกล่าวหาโดยคณะลูกขนุใหญ่ (Grand Jury) โดยใชค้าํฟ้อง Indictment24    
 ลกัษณะการบรรยายฟ้องรูปแบบ Information จะเหมือนกบัการบรรยายฟ้องรูปแบบ 
Indictment คือตอ้งบรรยายฟ้องให้มีความชัดเจน สันกะทดัรัด รวบรัด เป็นลายลกัษณ์อกัษร ลง
ลายมือชือพนักงานอยัการของรัฐ บรรยายขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัอนัเป็นความผิดทีได้
กล่าวหา พร้อมกบัอา้งอิงถึงบทบญัญติั กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของกฎหมายทีอา้งว่าจาํเลยได้
กระทาํความผดิดว้ยเช่นกนั25 

                                                            
 23  Rollim M Perkins and Ronald N Boyce.  Loc.cit. 

24  Rollin M Perkins and Ronald N Boyce.  Op.cit.   P.  940. 
25  Federal  Rules  of  Criminal  Procedure  Rule  7  (c) 
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 ถึงแมว้่าคาํฟ้องรูปแบบ Information และคาํฟ้องรูปแบบ Indictment จะมีรูปแบบหรือ
ลกัษณะการบรรยายฟ้องทีมีความเหมือนกนัก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามคาํฟ้องทงัสองรูปแบบมีความ
แตกต่างกนัคือ คาํฟ้องรูปแบบ Information ผูที้ลงลายมือชือในฟ้องคือพนกังานอยัการและไม่มีการ
แทรกแซงจากคณะลูกขุนใหญ่ ส่วนคาํฟ้องรูปแบบ Indictment ตอ้งมีการเสนอคาํฟ้องต่อคณะ
ลูกขนุใหญ่และลงลายมือชือหัวหนา้คณะลูกขนุใหญ่ เพือใหค้ณะลูกขนุใหญ่พิจารณาว่าคาํฟ้องนนั
สมควรเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลหรือไม่ 
 เนืองจากคาํฟ้องรูปแบบ Information และคาํฟ้องรูปแบบ Indictment มีลกัษณะการ
บรรยายฟ้องทีมีความเหมือนกนั ทาํใหรั้ฐส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนิยมกล่าวหาจาํเลย
โดยใชค้าํฟ้องรูปแบบ Information มากกว่าคาํฟ้องรูปแบบ Indictment เพราะเหตุทีว่า ถา้ฟ้อง
คดีอาญาในความผิดทีร้ายแรงโดยคําฟ้องรูปแบบ  Indictment ต้องก่อตังสิทธิ  preliminary 
examination ส่วนมากการฟ้องโดยคาํฟ้องรูปแบบ Indictment จะตดัสิทธิการไต่สวนมูลฟ้องของ
ศาล Magistrate (preliminary hearing) จึงทาํใหก้ารฟ้องคดีโดยคาํฟ้องรูปแบบ  Indictment ตอ้งเป็น
คดีทีพิเศษตอ้งนาํคาํฟ้องเสนอต่อคณะลูกขุนใหญ่ให้พิจารณาเสียก่อน ส่วนคดีทีปกติพนักงาน
อยัการสามารถทาํคาํฟ้องในรูปแบบ Information ได ้
                 3.1.2.2  การไต่สวนมูลฟ้อง 
 การไต่สวนมูลฟ้องในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกระบวนพิจารณาทีตอ้งกระทาํต่อหนา้
ผูพ้ิพากษา โดยผูพ้ิพากษาจะพิจารณาประเด็นสําคญัคือ มีการกระทาํความผิดอาญาหรือไม่ การ
กระทาํความผดิอาญาเกิดขึนภายในเขตอาํนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลหรือไม่ และมีมูลเหตุที
น่าจะเป็นไปไดห้รือน่าเชือว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิดทางอาญาหรือไม่ ถือเป็นการกลนักรองมูล
ความผิดในคดีอาญาเพือปกป้องผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิดจากการฟ้องร้องดาํเนินคดีสาํหรับ
ความผิดร้ายแรงทีไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานทีเพียงพอซึงเป็นหน้าทีของผูพ้ิพากษา ใน
กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
 1)  การไต่สวนมูลฟ้องของศาล Magistrate (preliminary hearing) กรณีทีพนักงาน
อยัการยนืคาํฟ้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีบรรยายการกระทาํความผดิของจาํเลยในคดีอาญา 
 ขอ้หาและความผิดตามกฎหมายทีรัฐประสงค์จะให้ลงโทษ หรือทีเรียกว่าการยืนฟ้องคดีแบบ 
information กฎหมายกาํหนดให้ศาลตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องก่อนในกรณีเป็นความผิดอาญา
ร้ายแรง โดยกาํหนดไวใ้น Federal Rules of Criminal Procedure Rule 5.1 (a) ว่า หากจาํเลยถูก
กล่าวหาว่ากระทาํความผดิทีไม่ใช่ความผดิเลก็นอ้ย ศาล Magistrate ตอ้งจดัใหมี้การไต่สวนมูลฟ้อง 
เวน้แต่ 
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 (1)  จาํเลยสละสิทธิไต่สวนมูลฟ้อง 
 (2)  จาํเลยไดถู้กฟ้องโดยคณะลูกขนุใหญ่ก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง 
 (3)  รัฐยนืคาํฟ้องตาม Rule 7 (b) กล่าวหาวา่จาํเลยกระทาํความผดิอาญาอุกฉกรรจ ์
 (4)  รัฐยนืคาํฟ้องกล่าวหาวา่จาํเลยกระทาํความผดิอาญาทีไม่ร้ายแรง หรือ 
 (5)  จาํเลยถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดอาญาทีไม่ร้ายแรงและยินยอมทีจะให้ศาล 
Magistrate พิจารณาคดี26 
 ทวัไปการไต่สวนมูลฟ้องในศาล Magistrate พนกังานอยัการตอ้งแสดงพยานหลกัฐานที
เพียงพอต่อผูพ้ิพากษาเพือให้ผูพ้ิพากษาเชือว่ามีการกระทาํความผิดอาญาเกิดขึนและมีความเป็นไป
ไดที้ผูที้ถูกกล่าวหาน่าจะเป็นผูก้ระทาํ27 ผูถู้กกล่าวหาหรือจาํเลยมีสิทธิทีจะมีทนายความ มีสิทธิใน
การซักค้านพยาน  และมีสิทธินําพยานเข้าสืบในการไต่สวนมูลฟ้องได้ ถ้าหากศาลเห็นว่า
พยานหลักฐานหรือขอ้เท็จจริงของจาํเลยมีความน่าเชือถือ หรือเห็นว่าจาํเลยถูกใส่ความ ศาล
สามารถยกฟ้องไดท้นัที 
 หากศาลไต่สวนมูลฟ้องแลว้เห็นว่าคดีมีมูลก็จะมีการออกเอกสารซึงกล่าวหาว่ากระทาํ
ความผดิอยา่งเป็นทางการทีเรียกว่า information ถา้พนกังานอยัการไม่สามารถพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงทีมี
ความน่าเชือถือพอหรือเห็นวา่จาํเลยถูกใส่ความ ศาลจะมีคาํสงัยกฟ้อง แต่การยกฟ้องไม่ทาํใหค้ดีนนั
สินสุดถา้ปรากฏวา่โจทกไ์ดห้าพยานหลกัฐานใหม่มาเพิมเติม28 
 วตัถุประสงคข์องการไต่สวนมูลฟ้อง 
 (1)  เพือพิจารณาว่ามีเหตุอนัควรเชือมาสนับสนุนขอ้กล่าวหาทีกล่าวหาว่าจาํเลยได้
กระทาํความผดิ หากไม่มีเหตุอนัควรเชือจาํเลยกจ็ะไม่ถูกดาํเนินคดีต่อ ถือไดว้่าเป็นการปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนมิใหถู้กรบกวนจากการใชอ้าํนาจรัฐ 
 (2)  เป็นการคน้หาความจริงทีคู่ความแต่ละฝ่ายใช้ในการดาํเนินคดีเพือให้ทราบถึง
ขอ้มูลทีอีกฝ่ายมี โดยการคน้หาความจริงจะจาํกัดทีวตัถุหรือพยานหลกัฐานทีกฎหมายระบุว่า
สามารถเปิดเผยได ้
 (3)  ในบางมลรัฐการไต่สวนมูลฟ้องใช้เพือตดัสินว่าจาํเลยสมควรตอ้งส่งตวัไปให ้
Grand Jury พิจารณาคดีหรือไม่ 
 
 

                                                            
26  ตรีณนัต ์ ดุริยะสาย.  เล่มเดิม.  หนา้  31. 
27  Edward  E  Peoples,  DPA.  (2000).  Basic  Criminal  Procedures.  p.  117.   
28  Edward  E  Peoples,  DPA.  Op.cit.  p.  118.   
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 2)  กระบวนการกลนักรองคดีโดยคณะลูกขนุ (Grand Jury)  
 เป็นกรณีทีคณะลูกขนุกล่าวหาจาํเลยโดยทาํเป็นคาํฟ้องทีเรียกว่า indictment ถือเป็นการ
ป้องกนัการฟ้องคดีทีไม่เป็นธรรม โดยรับรองไวใ้น The Fifth Amendment ของรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาซึงกาํหนดไวว้่าการฟ้องคดีอาญาในความผดิร้ายแรงตอ้งมีการกล่าวหาดาํเนินคดีโดย
คณะลูกขุนกล่าวคือ ตอ้งมีคาํสังอนุญาตในฟ้องคดีโดยคณะลูกขุน ตอ้งมีการไต่สวนมูลฟ้องครัง
แรกโดยศาล Magistrate และหลงัจากนันจะมีการไต่สวนมูลฟ้องอีกครังโดยคณะลูกขุน ซึงใน
ประเทศองักฤษจะไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องโดยคณะลูกขุนมีเพียงการไต่สวนมูลฟ้องโดยศาล 
Magistrate เพียงอยา่งเดียวเท่านนั 
 คณะลูกขนุใหญ่ (Grand Jury) คือคณะบุคคลทีทาํหนา้ทีไต่สวนมูลฟ้องโดยพิจารณาว่า
บรรดาขอ้เท็จจริงและขอ้กล่าวหาต่างๆ ทีนาํเสนอโดยพนักงานอยัการเพียงพอทีจะให้พนักงาน
อัยการฟ้องผู ้ถูกกล่าวหาเป็นจําเลยต่อศาลหรือไม่ การไต่สวนมูลฟ้องโดยคณะลูกขุนเป็น
หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหา จาํเลย และประชาชนทีให้ประชาชนเขา้มา
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจการดาํเนินคดีของรัฐคือการตรวจสอบการใชอ้าํนาจของตาํรวจและการฟ้อง
คดีอาญาของพนกังานอยัการ 
 ถึงแมว้่าตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาจะกาํหนดให้การฟ้องคดีอาญาในความผิด
ร้ายแรงตอ้งมีการไต่สวนมูลฟ้องโดยคณะลูกขุน ผูต้อ้งหาสามารถทีจะสละสิทธิไดเ้วน้แต่จะเป็น
ความผิดทีมีโทษประหารชีวิต ผูต้อ้งหาจะสละสิทธิทีไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องไม่ได ้การสละสิทธิ
ในการไต่สวนมูลฟ้องโดยคณะลูกขุนจะต้องมีการสังฟ้องโดยพนักงานอัยการในรูปแบบ 
information29 
 เมือคณะลูกขุนทาํการไต่สวนมูลฟ้องแลว้เห็นว่าคดีมีมูล หัวหน้าคณะลูกขุนจะออก
เอกสารเป็นทางการทีเป็นขอ้กล่าวหาเรียกว่า indictment โดยใหพ้นกังานอยัการยนืเอกสารดงักล่าว
ต่อศาลซึงถือเป็นการยนืฟ้องจาํเลยและคดีกจ็ะขึนสู่การพิจารณาของศาล  
 วตัถุประสงคข์องการกลนักรองคดีโดยคณะลูกขนุ มีวตัถุประสงคค์ลา้ยกบัการไต่สวน
มูลฟ้องของศาล Magistrate เพือกลนักรองคดีทีมีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอมิใหขึ้นสู่การพิจารณา
ของศาลซึงเป็นการปกป้องจาํเลยจากการดาํเนินคดีทีรีบด่วนหรือทีมุ่งร้าย30 
 จากการบรรยายฟ้องทีชัดเจน  สันกะทัดรัด  รวบรัด  บรรยายข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัอนัเป็นความผดิทีไดก้ล่าวหาโดยแยกเป็นกระทงความผดิ คือบรรยายขอ้เทจ็จริงเฉพาะ
เท่าทีเขา้กบัองคป์ระกอบความผิดทีโจทกต์อ้งการฟ้อง ไม่ไดบ้รรยายการกระทาํของจาํเลยทงัหมด 
                                                            

29  ตรีณนัต ์ ดุริยะสาย.  เล่มเดิม.  หนา้  39. 
30  อนนัต ์ ยมจินดา.  เล่มเดิม.  หนา้  99. 
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ทาํใหมี้ขอ้เทจ็จริงไม่เพียงพอทีศาลนาํไปใชใ้นการไต่สวนมูลฟ้องประกอบกบัการคน้หาความจริง
ของศาลมีน้อยเฉกเช่นศาลของประเทศองักฤษ แต่อย่างไรก็ดีการไต่สวนมูลฟ้องของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจาํเลยสามารถนาํพยานหลกัฐานมาเขา้สืบได ้และไดรั้บการกลนักรองคดีอีกขนัจาก
คณะลูกขุนในกรณีทีเป็นความผิดอาญาร้ายแรง ประกอบกบัการใชดุ้ลพินิจในการกลนักรองคดี
ก่อนทีศาลทาํการประทบัฟ้องของโจทก์ว่าสมควรยกคาํฟ้องนันหรือไม่โดยเทียบเคียงกบัการใช้
ดุลพิ นิจในการสังฟ้องของพนักงานอัยการ  ถ้าปรากฏว่าค ําฟ้องทียืนฟ้องเข้ามาสู่ศาลมี
พยานหลกัฐานไม่เพียงพอหรือเป็นพยานหลกัฐานทีไม่มีคุณสมบติัตามกฎหมาย ศาลสามารถยก
ฟ้องโดยไม่ตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้อง เวน้แต่พยานหลกัฐานนนัแสดงถึงการกระทาํความผิดของผู ้
ถูกกล่าวหาได ้
 
3.2  บทบาทศาลในชันประทบัฟ้องในระบบกฎหมายซีวลิลอว์  
 ระบบกฎหมายซีวิลลอวเ์ป็นระบบกฎหมายทีใชใ้นประเทศฝรังเศส ประเทศเยอรมนั 
เป็นตน้ เป็นระบบทีมีคู่กรณี 2 ฝ่ายคือผูไ้ต่สวนกบัผูถู้กไต่สวน ซึงผูไ้ต่สวนหรือผูพ้ิพากษาจะทาํ
หน้าทีในการคน้หาความจริงหรือสืบหาขอ้เท็จจริงและสืบพยานด้วยตนเอง พนักงานอยัการ 
ทนายความเป็นเพียงผูช่้วยศาลในการคน้หาความจริง31 
       3.2.1  ประเทศฝรังเศส 
 วิธีพิจารณาความอาญาประเทศฝรังเศสมีสาระสาํคญัของระบบไต่สวนเป็นหลกัแต่เพือ
เป็นการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย สิทธิของผูเ้สียหายและสิทธิของสังคมจึงไดน้าํระบบ
กล่าวหามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 
                 3.2.1.1  ลกัษณะคาํฟ้อง  
 ประเทศฝรังเศสใชก้ารดาํเนินคดีอาญาระบบไต่สวนและใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครอง
สังคมคือ สังคมมีตวัแทนทาํหน้าทีฟ้องร้องและดาํเนินคดีอาญาในศาล การพิจารณาคดีของศาล
เป็นไปโดยไม่เปิดเผย ศาลฟังขอ้เท็จจริงโดยพิจารณาจากเอกสารโดยไม่จาํเป็นตอ้งฟังขอ้โตแ้ยง้
ของผูถู้กกล่าวหา ผูพ้ิพากษามีอาํนาจหนา้ทีในการแสวงหาพยานหลกัฐานดว้ยตนเอง  
 ในการดําเนินคดีอาญาประเทศฝรังเศสได้แบ่งประเภทความผิดทางอาญาเป็น 3 
ประเภทคือ  
 1)  ความผดิอุกฤษฏโ์ทษ คือความผดิทีมีอตัราโทษจาํคุกตงัแต่ 10 ปีถึงจาํคุกตลอดชีวิ 
 2)  ความผิดมธัยโทษหรือความผิดทีมีอตัราโทษระดบักลาง คือความผิดอาญาทีมีโทษ
จาํคุกตงัแต่ 2 เดือนจนถึงโทษจาํคุกสูงสุด 10 ปี 
                                                            

31  โสภณ  รัตนากร.  เล่มเดิม.  หนา้  155. 
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 3)  ความผดิลหุโทษ คือความผดิอาญาทีไม่ร้ายแรงมีอตัราโทษเพียงปรับหรือจาํกดัสิทธิ
บางอยา่งของจาํเลย 
 การฟ้องคดีอาญาในประเทศฝรังเศสซึงเป็นประเทศทีไม่ยอมรับหลกัการฟ้องร้อง
ดาํเนินคดีอาญาโดยเอกชน ทาํใหพ้นกังานอยัการเป็นผูมี้อาํนาจในการฟ้องร้องคดีอาญาเท่านนั แต่
อย่างไรก็ตามผูเ้สียหายก็สามารถเริมตน้ฟ้องคดีโดยการร้องขอเขา้เป็นคู่ความฝ่ายแพ่งตงัแต่ชัน
สอบสวนหรือร้องต่อผูพ้ิพากษาไต่สวน หรือฟ้องคดีส่วนแพ่งโดยตรงต่อศาลทีพิจารณาพิพากษา
คดีอาญา ยกเวน้ความผิดอุกฤษฏโ์ทษ สาํหรับความผิดทีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นหลกั 
เช่นความผิดฐานหมินประมาทหรือดูหมิน ตอ้งมีคาํร้องทุกขข์องผูเ้สียหายก่อนถึงจะมีการเริมการ
ฟ้องคดีโดยพนกังานอยัการได้32 ถือไดว้่ากระบวนการดาํเนินคดีอาญาพนกังานอยัการมีบทบาท
อยา่งสูงในการดาํเนินคดีตงัแต่การเริมตน้คดี ตลอดจนการควบคุมคดี 
 การดาํเนินการฟ้องร้องคดีอาญา พนกังานอยัการสามารถกระทาํได ้2 วิธีคือ33 
 1)  ยืนฟ้องโดยตรงต่อศาล เมือพนกังานอยัการยนืฟ้องจาํเลยต่อศาลตดัสิน โดยไม่ผา่น
ศาลไต่สวน จาํเลยจะตอ้งมาศาลภายในเวลา 5 วนั โจทก์ตอ้งบรรยายฟ้องถึงพฤติการณ์การกระทาํ
ความผิดและตอ้งบรรยายว่าการกระทาํนันเป็นความผิดฐานใด มาตราใด ทงันีเพือเปิดโอกาสให้
จาํเลยต่อสู้คดี ประกอบกบับนัทึกการสอบสวนเบืองตน้ และทะเบียนประวติัอาชญากรของจาํเลย 
การฟ้องโดยตรงไม่ผา่นศาลไต่สวน เรียกวา่ Citation Directe34 
 2)  ขอให้ศาลไต่สวนทาํการสอบสวนคดีนนัเสียก่อน ในกรณีพนกังานอยัการจะยืนคาํ
ร้องต่อผูพ้ิพากษาศาลไต่สวน หรือผูพ้ิพากษาศาลเด็กแลว้แต่กรณี ขอให้ทาํการไต่สวนคดีนนั โดย
การบรรยายคาํร้องตอ้งบรรยายถึงการกระทาํและฐานความผดิ หากทราบตวัผูก้ระทาํความผดิก็ตอ้ง
แจง้ดว้ย 
 การดาํเนินคดีฟ้องร้องโดยพนกังานอยัการไม่ว่าจะเป็นการยืนฟ้องโดยตรงต่อศาลหรือ
ขอให้ศาลไต่สวนทาํการไต่สวนคดี พิจารณาแลว้เห็นว่าการยืนฟ้องคดีอาญาเป็นภาระหน้าทีของ
พนกังานอยัการตามหลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้ การยนืคาํฟ้องของพนกังาน
อยัการต่อศาล พนกังานอยัการจะบรรยายฟ้องในลกัษณะทีบรรยายถึงพฤติการณ์หรือรายละเอียด
แห่งขอ้เทจ็จริงของบุคคลทีถูกกล่าวหา ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย รูปพรรณสัณฐานของผูถู้กกล่าวหาว่า

                                                            
32  อุทยั  อาทิเวช.  (2550,  ตุลาคม).  “พนกังานอยัการในวธีิพิจารณาความอาญาฝรังเศส.”   

ข่าวเนติบัณฑิตยสภา,  20,  219.  หนา้  5. 
33  ธีระ  ละมุลตรี.  เล่มเดิม.  หนา้  74. 
34  สมคิด  ณ  นคร.  (2507,  พฤษภาคม).  “การพิจารณาคดีอาญาในศาลฝรังเศส.”  ดลุพาห,  11,  5.   

หนา้  7. 
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กระทาํความผดิ รวมถึงการบรรยายถึงขอ้เทจ็จริงอนัเป็นผลดีแก่ตวัผูถู้กกล่าวหา พร้อมทงัตอ้งระบุ
วา่การกระทาํของผูถู้กกล่าวหาเป็นการกระทาํความผดิในฐานความผดิใด ขดัต่อบทบญัญติักฎหมาย
บทใด โดยพนักงานอัยการต้องแนบบนัทึกการสอบสวนเบืองต้น ประวติัอาชญากรรม35 เพือ
ประกอบกบัการใชดุ้ลพินิจของศาลในการประทบัฟ้องต่อไป 
 นอกจากนีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรังเศสใหค้วามสาํคญั
กับสิทธิมนุษยชนอาทิเช่น ลกัษณะการเสมอภาคของคู่ความ การรวบรวมพยานหลกัฐานและ
หลกัประกนัสิทธิของผูเ้สียหาย ขอ้สันนิษฐานว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูบ้ริสุทธิและสิทธิของ
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย เป็นตน้36 การให้ความสาํคญัต่อหลกัต่างๆ ดงักล่าวส่งผลถึงภาระการพิสูจน์ที
ตอ้งตกแก่พนกังานอยัการ และผูเ้สียหายในกรณีทีเขา้เป็นคู่ความฝ่ายแพ่ง เป็นฝ่ายพิสูจน์ความผิด
ของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีภาระทีตอ้งพิสูจน์ความบริสุทธิของตนเองแต่
ประการใดและไม่มีหนา้ทีตอ้งร่วมมือในการคน้หาพยานหลกัฐาน 
                 3.2.1.2  การไต่สวนมูลฟ้อง 
 ศาลยุติธรรมสําหรับคดีอาญาในประเทศฝรังเศสแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ศาลทีทาํ
หน้าทีไต่สวนคดี (jurisdiction d’instruction) และศาลทีทาํหน้าทีพิพากษาคดี (jurisdiction de 
jugement) ในทีนีจะขอกล่าวเพียงศาลทีทาํหนา้ทีไต่สวนคดีเป็นหลกั 
 ศาลทีทาํหนา้ทีไต่สวนคดี (jurisdiction d’instruction) เป็นศาลทีแยกเป็นอิสระออกจาก
ศาลพิจารณาพิพากษาคดีซึงในการฟ้องคดีอาญาเฉพาะความผิดอุกฤษฏ์โทษเท่านันทีกฎหมาย
กาํหนดใหต้อ้งมีการไต่สวนคดีก่อน เนืองจากมีระดบัโทษจาํคุกทีนาน จึงตอ้งหาพยานหลกัฐานให้

                                                            
  35  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝรังเศสมาตรา  181  วรรค  3 
      The  indictment  order  contains,  under  pain  of  nullity,  a  presentation  and  the  legal  
qualification  of  the  matters  to  which  the  accusation  relates,  and  specifies  the  accused’s  identity.  It  also  
states,  if  appropriate,  that  the  accused  benefits  from  the  provisions  of  article  132  –  78  of  the  Criminal  
Code.  

36  Preliminary  Article 
     I.  Criminal  procedure  should  be  fair  and  adversarial  and  preserve  a  balance  between  the  
rights  of  the  parties. 
     II.  The  judicial  authority  ensures  that  victims  are  informed  and  that  their  rights  are  
respected  throughout  any  criminal  process. 
     III.  Every  person  suspected  or  prosecuted  is  presumed  Innocent  as  long  as  his  guilt  has  not  
been  established.  Attacks  on  his  presumption  of  innocence  are  proscribed,  compensated  and  punished  in  
the  circumstances  laid  down  by  statute. 
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มีความน่าเชือว่าผูถู้กกล่าวหาเป็นผูก้ระทาํผดิจริง ส่วนความผดิมธัยโทษหรือความผดิทีมีอตัราโทษ
ระดบักลาง กฎหมายใหเ้ป็นดุลพินิจของพนกังานอยัการ วา่ควรใหศ้าลไต่สวนก่อนหรือไม่  
 ศาลทีทาํหนา้ทีไต่สวนคดีคือ ศาล Tribunal de Grande Instance (ศาลจงัหวดั)37 การร้อง
ขอใหศ้าล Tribunal de Grande Instance (ศาลจงัหวดั) ทาํการไต่สวนคดีสามารถกระทาํได ้2 วิธีคือ 
 1)  พนกังานอยัการประจาํศาล Tribunal de Grande Instance ยนืคาํฟ้องเพือใหศ้าลทาํ
การไต่สวนคดี 
 2)  คู่ความในคดีทีเป็นประชาชนทวัไปทีเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผิดอาญา
สามารถทีจะยนืคาํฟ้องต่อศาลเพือใหศ้าลทาํการไต่สวนคดีได้38 
 ศาลไต่สวนคดีจะทาํการสอบสวนโดยมีอาํนาจทุกประการทีเป็นประโยชน์ในการ
คน้หาขอ้เท็จจริงเพือจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงในส่วนทีเกียวกบัการกระทาํและขอ้เท็จจริงในส่วนที
เกียวกบัตวัผูก้ระทาํความผิด รวมถึงพฤติการณ์ต่างๆ ทีเกียวกบัผูก้ระทาํความผิดทงัดา้นทีเป็นคุณ
และเป็นโทษต่อตวัผูก้ระทาํความผดิอีกทงับุคคลทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิโดยศาลไต่สวน
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทีเกียวข้องทังหมดทังของฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยเพือจะนํา
พยานหลกัฐานเหล่านันมาพิสูจน์ว่าพยานหลกัฐานหรือขอ้เท็จจริงต่างๆ ทีรวบรวมมามีความ
น่าเชือถือเพียงพอทีจะฟ้องร้องผูถู้กกล่าวหาต่อศาลหรือไม่ และเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผู ้
ถูกกล่าวหาหรือจาํเลยประกอบกบัเป็นการกลนักรองคดีทีไม่ใหค้ดีทีมีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอขึน
สู่การพิจารณาคดีของศาล 
 จากอาํนาจหนา้ทีสอบสวนของศาลไต่สวนคดีโดยผูพ้ิพากษาไต่สวน ผูพ้ิพากษาไต่สวน
จะคน้หาสาเหตุของการกระทาํความผิดก่อนทีจะนาํคดีไปสู่ศาลเพือตดัสิน ซึงผูพ้ิพากษาไต่สวนจะ
มีความเป็นอิสระในการสอบสวนอยา่งกวา้งขวางเนืองจากมีสถานะเป็นตุลาการจึงมีอาํนาจในการ
คน้หาความจริงไม่ผกูมดักบัคาํขอหรือคาํร้องของผูใ้ด โดยผูพ้ิพากษามีหนา้ทีไต่สวนพยานหลกัฐาน
ทงัหมดของคดีโดยมุ่งหมายทีจะรวบรวมพยานหลกัฐานตงัแต่เริมตน้ มิใช่ไต่สวนเพือตอ้งการรู้แต่
เพียงว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูล ในการพิจารณาว่าคดีนนัมีมูลสมควรฟ้องร้องต่อศาลหรือไม่ศาลจะ
พิจารณาจากคาํฟ้องทีพนักงานอยัการยืนต่อศาลประกอบกับการตรวจสอบบรรดาขอ้เท็จจริง
ทงัหลายและพยานหลกัฐานทีอยู่ในสํานวนการสอบสวนเพือทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงอนัมีความ
น่าเชือถือวา่ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูก้ระทาํความผดิ 

                                                            
 37  ธนกร  วรปรัชญากูล.  (2547,  มกราคม  –  เมษายน).  “ระบบศาลยุติธรรมและการขอให้มีการ
ทบทวนคาํพิพากษาของศาลในประเทศฝรังเศส.”  ดลุพาห,  51,  1.  หนา้  54. 
 38  ธนกร  วรปรัชญากลู.  เล่มเดิม.  หนา้  55. 
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 จุดประสงคข์องการไต่สวนโดยผูพ้ิพากษาไต่สวนก็เพือคน้หาความจริงของคดี และ
เพือให้ศาลนาํ พยานหลกัฐานทีไดจ้ากการสอบสวนมาประกอบก่อนทีจะยืนฟ้องคดีต่อศาลอาญา 
(cour d’instruction) จึงไม่เหมือนกบั Magistrate Court ของประเทศองักฤษในการไต่สวนความผดิ 
ผูพ้ิพากษาไต่สวนไม่ไดถู้กจาํกดัอยูก่บัตวับุคคล เนืองจากอาจจะสืบสวนสอบสวนไดท้งับุคคลทีถูก
ระบุชือไวใ้นคาํร้องขอ หรือบุคคลอืนซึงสงสยัวา่จะกระทาํความผดิ39 
 ในการไต่สวนผูพ้ิพากษาไต่สวนทีมีอาํนาจสอบสวนผูต้อ้งหาซึงผูพ้ิพากษาตอ้งแจง้ให้
ผูต้อ้งหาทราบถึงคาํฟ้องพร้อมทงัแจง้ให้ผูต้อ้งหาทราบว่าผูต้อ้งหามีสิทธิทีจะให้การต่อสู้คดี หรือ
จะไม่ให้การใดๆ เลยก็ได ้และตอ้งแจง้ให้ทราบว่าผูต้อ้งหามีสิทธิทีจะต่อสู้คดีโดยไม่มีทนายความ 
หรือมีทนายความหรือขอให้ตงัทนายความก็ได ้การไต่สวนของผูพ้ิพากษาไต่สวนตอ้งกระทาํต่อ
หนา้ทนายความของจาํเลยเวน้แต่จาํเลยไม่ตอ้งการทนายความ การซกัถามพยานจะกระทาํโดยศาล
มิใช่กระทาํโดยทนายความดงัเช่นศาลในระบบคอมมอนลอว  ์ถอ้ยคาํสํานวนทีผูพ้ิพากษาไต่สวน
บนัทึกไวท้งัหมดถือเป็นพยานหลกัฐานซึงศาลตดัสินจะตอ้งถือตามนนัเป็นส่วนใหญ่จะไม่มีการจด
คาํพยานในศาลตดัสินอีก40 
 ศาลไต่สวนคดีสามารถทีจะมีคาํสงัไดด้งัต่อไปนี 
 1)  คาํสังว่าคดีไม่มีมูลใหย้กฟ้อง (ordonnance de non-lieu) ศาลจะอาศยัขอ้เทจ็จริงใน
ความผิดทีผูต้อ้งหาถูกกล่าวหานนัพิเคราะห์พิจารณาว่าคดีนนัมีมูลหรือไม่ หากศาลเห็นว่าคดีไม่มี
พยานหลกัฐานเพียงพอทีจะส่งตวัผูต้อ้งหาไปรับการพิจารณาพิพากษายงัศาลทีทาํหนา้ทีพิพากษาคดี 
ศาลจะมีคาํสังใหย้กฟ้องแต่ไม่ตดัอาํนาจของพนกังานอยัการทีจะร้องขอให้มีการไต่สวนคดีอีกครัง
สาํหรับขอ้หาอืนได ้แต่หากเป็นการวินิจฉัยโดยอาศยัขอ้กฎหมายแลว้ศาลมีคาํสังยกฟ้อง โดยปกติ
แลว้จะไม่สามารถจะฟ้องผูต้อ้งหาใหม่ไดอี้ก 
 2)  คาํสังใหมี้การส่งคดีผา่นไปยงัพนกังานอยัการประจาํศาล (Chambre d’accusation) 
ศาล Chambre d’accusation เป็นศาลทีทาํหนา้ทีเป็นศาลอุทธรณ์ในกรณีทีมีการอุทธรณ์คาํสังของ
ศาลไต่สวนคดีโดยทาํการตรวจสอบสํานวนการไต่สวนคดีใหม่ เนืองจากการใช้อาํนาจของผู ้
พิพากษาไต่สวนในการไต่สวนคดีมีอยา่งกวา้งขวางเป็นสาเหตุให้ผูพ้ิพากษาไต่สวนอาจใชอ้าํนาจ
ไปในทางทีมิชอบดว้ยกฎหมาย ทาํให้ศาล Chambre d’accusation ตอ้งเขา้มาควบคุมการใชอ้าํนาจ
ของผูพ้ิพากษาไต่สวนอีกขนัหนึงก่อนทีนาํคดีขึนสู่ศาลพิจารณาต่อไป การทีจะมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ศาล Chambre d’accusationไดต้อ้งเป็นคดีทีมีความร้ายแรงเท่านนัและการพิจารณาของของศาลจะ

                                                            
 39  Bell  John.  Principles  of  French  law  (Oxford  :  Oxford  University  Press,  1998).  P  128.  อา้ง
ถึงใน ตรีณนัต ์ ดุริยะสาย.  สิทธิของจาํเลยในชนัไต่สวนมูลฟ้อง.  หนา้  49.   
 40  คาํพล  เอกทนัต.์  เล่มเดิม.  หนา้  26. 
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กระทาํเป็นความลบัแต่เปิดโอกาสให้คู่ความและทนายความสามารถเขา้ร่วมการพิจารณาไต่สวน
ได้41 ถา้ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นความผิดอุกฤษฏโ์ทษศาล Chambre d’accusation จะส่งคดีนนั
ไปทาํการพิจารณาพิพากษายงัศาล Cour d’assises นอกจากนีศาล Chambre d’accusation ยงัมี
อาํนาจพิพากษายกฟ้องไดอี้กเมือเห็นวา่คดีไม่มีมูล 
 3)  คาํสังให้มีการส่งคดีไปพิจารณาพิพากษายงัศาลทีมีอาํนาจ การสังคดีไปพิจารณา
พิพากษายงัศาลทีมีอาํนาจคือ คาํสังใหส่้งคดีไปยงัศาล Tribunal Correctionnel ในคดีทีเป็นความผดิ
มธัยโทษ หรือมีคาํสงัใหส่้งคดีไปยงัศาลตาํรวจในกรณีทีเป็นความผดิลหุโทษ42 
 เมือศาลไต่สวนคดีทาํการไต่สวนคดีเสร็จสินแลว้ ศาลไต่สวนคดีจะส่งสํานวนไปให้
พนกังานอยัการพร้อมความเห็นว่าควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้อง แต่ความเห็นของพนกังานอยัการอาจ
แยง้ความเห็นของศาลไต่สวนได ้ถา้พนกังานอยัการเห็นสมควรฟ้องก็จะฟ้องคดีต่อศาลทีทาํหนา้ที
พิพากษาคดี และเมือศาลไต่สวนคดีไดมี้คาํสังปิดการไต่สวนแลว้ ศาลไต่สวนคดีจะไม่มีอาํนาจใน
การไต่สวนคดีอีก สาํหรับผูพ้ิพากษาทีทาํหนา้ทีในการไต่สวนคดีจะไปทาํหนา้ทีเป็นศาลตดัสินคดีที
ตนเคยไต่สวนมาก่อนไม่ได ้
 หากพิจารณาถึงการบรรยายฟ้องทีบรรยายถึงพฤติการณ์การกระทาํความผิด ประกอบ
กับบทบาทของศาลไต่สวนทีสามารถค้นหาความจริงได้อย่างกว้างขวางโดยการรวบรวม
พยานหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดของจาํเลย มีผลให้การกลนักรองคดีก่อนคดีขึนสู่
ชนัพิจารณาของศาลมีประสิทธิภาพอยา่งสูง เมือคดีใดขึนสู่ศาลตดัสินหรือการพิจารณาของศาล คดี
นนัมีความน่าเชือถือวา่คดีมีมูล ศาลสามารถลงโทษจาํเลยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหไ้ม่เกิดปัญหาการยก
ฟ้องดว้ยเหตุผลทางเทคนิค เนืองจากพยานหลกัฐานทีไดม้าโดยศาลไต่สวน ศาลไต่สวนจะรวบรวม
พยานหลกัฐานของคู่ความทงัสองฝ่าย มิใช่เพียงแต่ตอ้งการรู้ว่าคดีมีมูลหรือไม่มีเช่นเดียวกบัการไต่
สวนมูลฟ้องของประเทศไทย 
       3.2.2  ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 
 การดาํเนินคดีอาญาในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัเป็นการดาํเนินคดีโดยรัฐ 
การฟ้องคดีจึงกระทาํโดยพนกังานอยัการซึงเป็นการกระทาํในนามองคก์รของรัฐ ส่วนกรณีราษฎร
หรือประชาชนจะฟ้องคดีอาญาไดก้็เฉพาะบางความผิดเท่านัน เช่นเจตนาหรือประมาทก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์น 

                                                            
41  ตรีณนัต ์ ดุริยะสาย.  เล่มเดิม.  หนา้  51. 
42  ธนกร  วรปรัชญากลู.  เล่มเดิม.  หนา้  57. 
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 สาํหรับการดาํเนินคดีในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัแบ่งออกเป็น 3 ขนัตอน
คือ ชนัสืบสวนสอบสวน (Vorverfahren) ชนัไต่สวนมูลฟ้อง (Zwischenverfahren) และชนัพิจารณา
พิพากษาคดี (Hauptverfahren)  
 1)  การดาํเนินคดีอาญาในชนัสืบสวนสอบสวน หรือการดาํเนินคดีอาญาชนัก่อนฟ้อง 
(Vorverfahren) พนักงานอยัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการคน้หาขอ้เท็จจริงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ
กระทาํความผิดเพือหาผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ การสืบสวนสอบสวนพนกังานอยัการจะลงมือ
กระทาํดว้ยตนเองหรือมอบหมายให้เจา้พนกังานตาํรวจทาํการแทนก็ได ้ในชนันีถือว่าเพือเป็นการ
ยนืยนัขอ้กล่าวหาอนัเป็นการชีขาดในเรืองทีกล่าวหาผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทีอาศยัจากขอ้เทจ็จริงต่างๆ 
ทีเกิดขึน และการรวบรวมพยานหลกัฐานหรือขอ้เท็จจริงต่างๆ ตอ้งเป็นการรวบรวมทีชอบดว้ย
กฎหมายอีกทงัตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานทีเป็นทงัคุณและโทษสาํหรับผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 
 การสืบสวนสอบสวนจะยุติลงโดยการทีพนักงานอยัการใชดุ้ลพินิจเห็นว่าสมควรยืน
ฟ้องเป็นคดีต่อศาล หรือไม่ยืนฟ้องถา้เห็นว่าเป็นคดีเลก็ๆ นอ้ยๆ การยืนฟ้องถือเป็นจุดแบ่งระหว่าง
การดาํเนินคดีอาญาในชนัสืบสวนสอบสวนกบัการดาํเนินคดีอาญาในชนัไต่สวนมูลฟ้อง43 
 2)  การดาํเนินคดีอาญาในชนัไต่สวนมูลฟ้อง (Zwischenverfahren) การดาํเนินคดีอาญา
ในชนันีผูพ้ิพากษาเป็นผูรั้บผดิชอบเพือเป็นการกลนักรองคดีของพนกังานอยัการทีไดใ้ชดุ้ลพินิจใน
การสงัฟ้องคดี ศาลจะพิจารณาจากพยานหลกัฐานต่างๆ แลว้มีคาํสงัวา่คดีนนัมีมูลหรือไม่มีมูล 
 3)  การดาํเนินคดีอาญาในชนัพิจารณาพิพากษาคดี (Hauptverfahren) คือกระบวนการ
พิจารณาและพิพากษาคดีของศาล 
                 3.2.2.1  ลกัษณะคาํฟ้อง 
 Anklage44 เป็นรูปแบบคาํฟ้องคดีอาญาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั
พนักงานอยัการเป็นผูที้มีหน้าทียืนคาํฟ้องเสนอต่อศาล ในการบรรยายฟ้องของประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมันจะบรรยายขอ้เท็จจริงเกียวกับการกระทาํความผิดเป็นลาํดับขนัตอนของ
                                                            

43  สุรสิทธิ  แสงวโิรจนพฒัน์.  (2551,  มกราคม  –  มษายน).  “ขนัตอนการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญาเยอรมนั.”  ดลุพาห,  55,  1.  หนา้  190. 

44  StPO  section  200  Contents  of  the  Anklage 
                    (1)The  Anklage  shall  indicate  the  person  accused,  the  act  of  which  he  is  accused,  the  time  
and  place  of  its  commission,  the  legal  elements  of  the  crime  and  the  applicable  provisions  of  the  
criminal  law…It  shall  also  indicate  the  evidence,  the  court  that  should  conduct  the  trial,  and  the  [name  
of  the]  defense  counsel. 
     (2)The  Anklage  shall  also  set  forth  the  material  results  of  the  [prosecutor’s  pretrial]  
investigation. 
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เหตุการณ์ทีเกิดขึน ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนัว่าดว้ยหมวด Deciding Whether To Convene A Trial มาตรา 200 ไดก้าํหนด
เนือหารายละเอียดทีจะตอ้งปรากฏในคาํฟ้อง Anklage ไวด้ังนีคือ คาํฟ้องตอ้งแสดงถึงตวัผูถู้ก
กล่าวหา  การกระทําของจําเลยทีถูกกล่าวหา  เวลาและสถานทีทีเกิดการกระทําความผิด 
องคป์ระกอบความผิดสาํหรับการกระทาํความผิดดงักล่าว บทบญัญติัของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั
การกระทาํความผดิ และตอ้งแสดงพยานหลกัฐานทีเกียวขอ้งรวมทงัผลของการสอบสวน 
 การเริมตน้บรรยายฟ้องคดีอาญาตอ้งระบุศาลทีมีอาํนาจในการพิจารณาคดี ฐานความผดิ 
ชือของจาํเลยทีถูกกล่าวหา ตาม StPO มาตรา 200 กาํหนดใหต้อ้งแสดงถึงผูถู้กกล่าวหา หมายความ
ว่า ตอ้งบรรยายขอ้เทจ็จริงทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัตวัจาํเลยตงัแต่เกิด ทีอยูอ่าศยั สถานภาพการสมรส 
สัญชาติ หรือแมก้ระทงัอาชีพการงานของจาํเลยโดยละเอียด มิใช่ระบุเพียงแต่ชือของจาํเลยอย่าง
เดียว45 
 การบรรยายฟ้องในส่วนต่อมาเป็นการบรรยายขอ้เท็จจริงเกียวกบัการกระทาํความผิด
ของจาํเลย ตอ้งบรรยายใหเ้ป็นไปตามลาํดบัขนัตอนของเหตุการณ์ ประกอบดว้ยเวลา สถานทีทีเกิด
การกระทาํความผดิ และรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิของจาํเลยไม่ว่าจะเป็น
บุคคล สิงของทีเกียวขอ้งตอ้งระบุมาโดยละเอียด พร้อมทงัอา้งบทบญัญติัของกฎหมายทีจาํเลยถูก
กล่าวหาวา่ไดก้ระทาํความผดิ 
 คาํฟ้อง Anklage กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งมีการแสดงถึงพยานหลกัฐานต่างๆ ซึงตอ้ง
ระบุต่อจากการบรรยายข้อเท็จจริงเกียวกับการกระทําความผิดของจํา เลย  โดยการระบุ
พยานหลกัฐานตอ้งระบุทงัหมด เริมตงัแต่ประวติัอาชญากรรม ภาพถ่ายสถานทีทีเกิดเหตุ พยาน
บุคคล พยานผูเ้ชียวชาญ และพยานหลกัฐานอืนทีตอ้งนาํมาเสนอต่อศาลอาทิเช่น ปืนและปลอก
กระสุนทีใชใ้นการกระทาํความผิด เป็นตน้ และพนกังานอยัการตอ้งสรุปผลของการสอบสวนทีมี
พนกังานอยัการเป็นผูค้วบคุมการสอบสวนมาทา้ยคาํฟ้องดว้ย นอกจากรายละเอียดทีกล่าวขา้งตน้ 
ในคาํฟ้อง Anklage ตอ้งระบุมาตราทีเกียวกบัการกระทาํความผิดของจาํเลยว่าเป็นความผิดอาญา
ฐานใดตรงกบับทมาตราใดของกฎหมาย  
 เมือพิจารณาเนือหาสาระคาํฟ้อง Anklage ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั
นาํมาเปรียบเทียบกบัคาํฟ้อง Indictment หรือคาํฟ้อง Information ของประเทศองักฤษหรือประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะเห็นถึงความแตกต่างดงัต่อไปนีคือ ประการแรก การบรรยายฟ้องของประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัเป็นการฟ้องร้องทีมีลกัษณะเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอยา่งสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ขอ้เท็จจริงทีเป็นรายละเอียดเกียวกับตัวจาํเลย ตลอดถึงการระบุพยานหลักฐานทีได้ผ่านการ
                                                            

45  Langbein  John  H.  (1977).  Comparative  Criminal  Procedure  :  Germany.  p.  6. 
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สอบสวนของพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการมาแลว้ ตรงขา้มกบัการฟ้องร้องของประเทศ
องักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาทีมีลกัษณะเปิดเผยเพียงเล็กน้อย ขอ้เท็จจริงเกียวกบัตวัจาํเลย
กล่าวเพียงสังเขป และไม่จาํเป็นตอ้งระบุถึงพยานหลกัฐานทีหามาไดใ้นตวัคาํฟ้อง ประการทีสอง 
การบรรยายฟ้องตามกฎหมายเยอรมนั จะบรรยายการกระทาํตามขอ้เท็จจริงทีเกิดขึนเป็นลาํดบั
ขนัตอน ต่างกบัการบรรยายฟ้องตามกฎหมายองักฤษและสหรัฐอเมริกาทีตอ้งบรรยายเป็นกระทง
ความผิดโดยแยกกระทงความผิดออกจากกัน ประการทีสาม คาํฟ้องของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนัตอ้งมีสํานวนการสอบสวนแนบทา้ยคาํฟ้องเสมอ กลบักันคาํฟ้องประเทศ
องักฤษและสหรัฐอเมริกาไม่ปรากฏวา่ตอ้งมีการแนบสาํนวนการสอบสวนทา้ยคาํฟ้อง 
 ลกัษณะคาํฟ้องดงักล่าวมีรายละเอียดและพยานหลกัฐานทีน่าเชือถือว่าผูถู้กกล่าวหา
หรือจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดอย่างแทจ้ริง มิใช่แค่กล่าวหาว่าผูถู้กกล่าวหาหรือจาํเลยไดก้ระทาํ
ความผดิตามกฎหมาย ส่งผลใหค้าํฟ้องมีประสิทธิภาพอยา่งยงิยวด 
                 3.2.2.2  การไต่สวนมูลฟ้อง 
 วัตถุประสงค์ของการไต่สวนมูลฟ้องเพือให้เป็นผูต้รวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
พนกังานอยัการในการสงัฟ้องคดี ในการไต่สวนมูลฟ้องศาลตอ้งวินิจฉยัว่าสมควรทีจะดาํเนินคดีต่อ
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยต่อไปหรือไม่ แต่ถา้ในกรณีของการดาํเนินคดีทีเร่งรัด (im beschleunigten 
Verfahren) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนัมาตรา 417 – 420 เท่านนัทีการ
พิจารณาสืบพยานในชันศาลจะเริมต้นขึนหลังจากเสร็จสินกระบวนพิจารณาในชันสืบสวน
สอบสวนโดยไม่ตอ้งผา่นการดาํเนินคดีในชนัไต่สวนมูลฟ้อง46 
 การไต่สวนมูลฟ้องอยูใ่นความรับผดิชอบของผูพ้ิพากษาซึงมีความเป็นอิสระเป็นการใช้
อาํนาจตุลาการควบคุมก่อนการตงัขอ้กล่าวหา เพือทีจะปกป้องสถานภาพของจาํเลยก่อนการ
พิจารณาคดี47 และหลีกเลียงการพิจารณาทีไม่จาํเป็น เนืองจากบทบาทหลกัของการไต่สวนมูลฟ้อง
เนน้การตรวจสอบว่าการทีจะดาํเนินการฟ้องร้องต่อไปเป็นสิงทีจาํเป็นหรือไม่ โดยกระบวนการไต่
สวนมูลฟ้องจะเริมตน้เมือพนกังานอยัการไดย้ืนคาํฟ้องต่อศาลทีมีเขตอาํนาจซึงผูพ้ิพากษาเจา้ของ
สาํนวนจะตอ้ง 
 (1)  อ่านคาํฟ้องใหจ้าํเลยฟัง 
 (2)  แจง้ใหจ้าํเลยยนืบญัชีระบุพยานหรือขอ้คดัคา้นใดๆ ภายในระยะเวลาตามทีกาํหนด 
และ 
 (3)  แต่งตงัทนายขอแรงใหแ้ก่จาํเลยในกรณีทีจาํเป็น 
                                                            

46  สุรสิทธิ  แสงวโิรจนพฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้  191. 
 47  ตรีณนัต ์ ดุริยะสาย.  เล่มเดิม.  หนา้  53. 
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 ในกรณีทีศาลจะวินิจฉยัว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูล ศาลจะพิจารณาจากคาํฟ้องและสาํนวน
การสอบสวนเป็นพืนฐาน ในการวินิจฉยัซึงพนกังานอยัการจะตอ้งจดัทาํสรุปผลการสอบสวนและ
ประเด็นทางกฎหมายให้ศาลพร้อมกบัคาํฟ้อง ประกอบกบัศาลมีอาํนาจในการคน้หาขอ้เท็จจริง
เพิมเติมนอกเหนือจากคาํฟ้องหรือสาํนวนการสอบสวนของพนกังานอยัการได ้ เมือศาลทาํการไต่
สวนมูลฟ้องแลว้ ศาลอาจมีคาํสงัดงัต่อไปนี 
 (1)  ในกรณีทีศาลมีคาํสังว่าคดีมีมูล ถา้ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าผลจากการสอบสวนมี
เหตุน่าเชือถือว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิดอาญาคือ มีความเป็นไปไดอ้ย่างมากทีศาลจะพิพากษา
ลงโทษจาํเลย ศาลจะมีคาํสังว่าคดีมีมูล โดยศาลจะตอ้งเชือว่าเงือนไขของการดาํเนินคดีมีอยู่ครบ
และสามารถลงโทษการกระทาํดงักล่าวของจาํเลยได้48 เมือศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่คดีมีมูลศาลจะสงั
ใหป้ระทบัฟ้อง ซึงในคาํสงัประทบัจะระบุวา่คดีดงักล่าวจะถูกพิจารณาทีศาลไหน 
 (2)  ในกรณีทีศาลมีคาํสังไม่ประทบัฟ้อง ในชันไต่สวนมูลฟ้องศาลสามารถยุติการ
พิจารณาคดีโดยเด็ดขาด หากศาลพิจารณาในขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายทีคาดว่าจะนาํไปสู่การยก
ฟ้อง49 คือศาลเห็นว่าไม่มีพยานหลกัฐานทีเพียงพอทีพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิด 
หรือการกระทาํความผดิของจาํเลยไม่อาจถูกลงโทษได ้แต่การทีศาลจะยติุการพิจารณาไดพ้นกังาน
อยัการและจาํเลยตอ้งใหค้วามยนิยอมดว้ย 
 อีกทงัประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัใหค้วามสาํคญัต่อการกลนักรองคดีเบืองตน้
ก่อนนาํคดีขึนสู่ศาล เห็นไดจ้ากการมีขอ้ยกเวน้การคดีดาํเนินฟ้องร้องคดีกล่าวคือ ถา้มีการกระทาํ
ความผิดเกิดขึนโดยหลกัแลว้เป็นภาระหนา้ทีของพนกังานอยัการทีตอ้งดาํเนินการฟ้องร้องเป็นคดี
ต่อศาล แต่อยา่งไรกดี็หาใช่วา่ถา้มีความผดิเกิดขึน พนกังานอยัการตอ้งฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลทุกคดี
ไปจึงเกิดขอ้ยกเวน้ทีว่า ในการกระทาํความผิดใดๆ ถา้เป็นการกระทาํความผิดทีเล็กๆ นอ้ยๆ หรือ
เป็นการกระทาํความผิดทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ พนักงานอยัการสามารถระงบัการ
ดาํเนินคดีโดยไม่จาํตอ้งฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลแต่อยา่งใด50 
 จากลกัษณะการบรรยายฟ้อง Anklage ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั เป็น
การบรรยายฟ้องตามลาํดบัเหตุการณ์ทีเกิดการกระทาํความผิดขึน อีกทงัตอ้งระบุพยานหลกัฐานที
เกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิในทางทีเป็นคุณและทีเป็นโทษแก่ตวัจาํเลย พร้อมผลการสอบสวน
ระบุในคาํฟ้อง ถือว่าเป็นการบรรยายฟ้องทีมีลกัษณะละเอียดอย่างยิงยวด ทาํให้ศาลผูไ้ต่สวนมูล
ฟ้องทราบถึงขอ้เทจ็จริงจากคาํฟ้องไม่คลาดเคลือนไปจากขอ้เทจ็จริงทีเกิดขึน เมือการบรรยายฟ้อง

                                                            
 48  สุรสิทธิ  แสงวโิรจนพฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้  193. 
 49  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาเยอรมนัมาตรา  204  (1) 

50  Langbein  John  H.  Op.cit.  P.  98. 
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ปรากฏถึงการกระทาํทุกอยา่งอนัเป็นการกระทาํของจาํเลยอยา่งละเอียด การไต่สวนมูลฟ้องศาลก็มี
บทบาทคน้หาความจริงนอกเหนือจากการพิจารณาในคาํฟ้องและสาํนวนการสอบสวน ซึงต่างจาก
การไต่สวนมูลฟ้องของประเทศไทยทีจะพิจารณาเฉพาะตวัคาํฟ้อง แสดงใหเ้ห็นถึงวา่การไต่สวนมูล
ฟ้องของศาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมีการค้นหาความจริงอย่างกระตือรือร้น
ประกอบการบรรยายฟ้องทีมีความละเอียดเป็นการตรวจสอบการทาํงานของพนกังานอยัการในการ
สังฟ้องคดี ทาํใหค้ดีทีขึนสู่การพิจารณาของศาลมีความน่าเชือถือว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดจริง
และสมควรไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย จึงไม่ปรากฏว่ามีการยกฟ้องดว้ยเหตุผลทางเทคนิคหรือ
เหตุผลเลก็ๆ นอ้ยๆ  DPU



 

 

บทท ี 4 
วเิคราะห์ปัญหาบทบาทของศาลไทยในชันประทบัฟ้อง 

 การดาํเนินคดีอาญาของประเทศไทยเป็นการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ ทีถือว่ารัฐเป็น
ผูเ้สียหายทีมีองคก์รอยัการเขา้มารับผิดชอบในการฟ้องร้องคดีทาํการสอบสวนร่วมกบัพนักงาน
สอบสวน การฟ้องร้องคดีของพนักงานอยัการตอ้งผ่านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120 ถา้ไม่มีการสอบสวนอาํนาจการฟ้องร้องคดี
ของพนกังานอยัการยอ่มไม่เกิดขึน พนกังานอยัการสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลทีมีเขตอาํนาจได ้ศาล
จะรับคาํฟ้องทีพนักงานอยัการยืนมาเพือทาํการตรวจฟ้องว่ามีลกัษณะทีชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 
และทาํการไต่สวนมูลฟ้องเป็นขนัตอนต่อไป 
 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจฟ้องหรือการไต่สวนมูลฟ้อง ทังสองขันตอนต่างเป็นการ
ดําเนินคดีในชันประทับฟ้อง ศาลพึงเข้ามามีบทบาทตังแต่ต้นเพือเป็นการกลันกรองคดีทีมี
ประสิทธิภาพ ซึงในชนัประทบัฟ้องจะเห็นไดว้่าคาํฟ้องของพนกังานอยัการมีบทบาทสาํคญัต่อการ
ดาํเนินคดีในชนันี จึงมีความจาํเป็นทีตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะการบรรยายฟ้องเพือนาํไปวิเคราะห์
ต่อไป 

 ไดก้ล่าวแลว้ว่าการบรรยายฟ้องมีหลกัอยู่ทีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158 มีรายละเอียดวา่ “มาตรา 158 ฟ้องตอ้งทาํเป็นหนงัสือ และมี 

 (1)  ชือศาลและวนัเดือนปี 
 (2)  คดีระหวา่งผูใ้ดโจทก ์ผูใ้ดจาํเลยและฐานความผดิ 
 (3)  ตาํแหน่งพนกังานอยัการผูเ้ป็นโจทก ์ถา้ราษฎรเป็นโจทกใ์หใ้ส่ชือตวั นามสกุล อาย ุ
ทีอยู ่ชาติ และบงัคบั 
 (4)  ชือตวั นามสกลุ ทีอยู ่ชาติและบงัคบัของจาํเลย 
 (5)  การกระทาํทงัหลายทีอา้งวา่จาํเลยไดก้ระทาํผดิขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดทีเกียวกบั
เวลา และสถานทีซึงเกิดการกระทาํนนัๆ อีกทงับุคคลหรือสิงของทีเกียวขอ้งดว้ยพอสมควรเท่าทีจะ
ใหจ้าํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้  
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 ในคดีหมินประมาท ถอ้ยคาํพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิงอืนอนัเกียวกบัขอ้หมิน
ประมาท ใหก้ล่าวไวโ้ดยบริบูรณ์หรือติดมาทา้ยฟ้อง 
 (6)  อา้งมาตราในกฎหมายซึงบญัญติัวา่การกระทาํเช่นนนัเป็นความผดิ 
 (7)  ลายมือชือโจทก ์ผูเ้รียง ผูเ้ขียน หรือพิมพฟ้์อง”  
โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเริมตน้คาํฟ้อง ตงัแต่มาตรา 158 (1) ถึง (4) ส่วนเนือหา มาตรา 158 
(5) และส่วนทา้ยของคาํฟ้อง ตงัแต่มาตรา 158 (6) ถึง (7) จากแนวทางปฏิบติัของศาลไทยเมือ
วิเคราะห์จากคาํพิพากษาศาลฎีกาแลว้ปรากฏวา่ 
 การทีพนกังานอยัการโจทกบ์รรยายฟ้องใหศ้าลเห็นถึงการกระทาํและเจตนาของจาํเลย
วา่จาํเลยเจตนาเรียกเอาเงินจากผูเ้สียหายเป็นการตอบแทนในการทีจาํเลยอา้งว่าจะจูงใจเจา้พนกังาน
ไม่ให้ดาํเนินคดีแก่ ต. และปล่อยตวัให้หลุดพน้จากคดีอาญา แมจ้ะไม่ไดบ้รรยายว่าจาํเลยจะไป
ติดต่อหรือจูงใจเจา้พนกังานโดยวิธีใดกต็าม ศาลกถื็อวา่เป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) เพราะศาลเห็นว่าการทีไม่ไดบ้รรยายว่าจาํเลยจะไป
ติดต่อหรือจูงใจเจา้พนักงานโดยวิธีใด มิใช่องคป์ระกอบแห่งความผิดฐานบุคคลเรียกทรัพยสิ์น
เพือใหเ้จา้พนกังานกระทาํการตามมาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายอาญา1 
 พนกังานอยัการโจทกมิ์ไดบ้รรยายรายละเอียดว่าขอ้ความอนัเป็นเท็จทีจาํเลยเบิกความ
เป็นขอ้สาํคญัในคดีอยา่งไร แต่โจทกไ์ดบ้รรยายถึงรายละเอียดอนัเป็นองคป์ระกอบความผิดฐานที
ร่วมกนัฆ่าผูอื้นครบถว้น ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าฟ้องของโจทกมี์รายละเอียดพอสมควรเท่าทีทาํให้
จาํเลยเขา้ใจขอ้หาไดดี้ จึงเป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมาย2 
 ในความผิดฐานกระทาํอนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กาํลงัประทุษร้าย เมือ
พนักงานอยัการโจทก์ไดบ้รรยายการกระทาํของจาํเลยให้ครบองคป์ระกอบความผิดดงักล่าวแลว้ 
ถึงแมว้า่จะไม่ไดบ้รรยายว่าจาํเลยกระทาํอนาจารอยา่งไรและบริเวณใดของร่างกายกบัจาํเลยลูบคลาํ
ร่างกายผูเ้สียหายที 2 อย่างไร ศาลตดัสินว่าเป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมาย เนืองจากรายละเอียดที
โจทกมิ์ไดบ้รรยายมาในฟ้องสามารถนาํสืบในชนัพิจารณาได้3 
 ความผิดฐานลกัทรัพยถึ์งแมว้่าพนักงานอยัการโจทก์จะมิไดมี้การบรรยายถึงทรัพยที์
จาํเลยจะพยายามลกัทรัพยน์ันเป็นทรัพยสิ์นอะไร แต่เมือศาลอ่านฟ้องโดยตลอดแลว้ศาลเห็นว่า
จาํเลยสามารถเขา้ใจในขอ้หาได้ดีว่าจาํเลยทงัสองพยายามลกัทรัพยข์องผูอื้น ถึงแมจ้ะมิไดร้ะบุ

                                                            
  1  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  988/2551.  เล่มเดิม.  หนา้  61. 
  2  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  3127/2551.  เล่มเดิม.  หนา้  82. 
  3  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  3915/2551.  เล่มเดิม.  หนา้  24.  
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รายละเอียดเกียวกับทรัพยที์จาํเลยทงัสองพยายามลกัก็ตาม ศาลก็ถือว่าเป็นคาํฟ้องทีชอบด้วย
กฎหมาย4 
 เมือวิเคราะห์คาํพิพากษาศาลฎีกาจะเห็นได้ว่าศาลยึดหลักการบรรยายคาํฟ้องให้
ครบถว้นตามองคป์ระกอบความผิดทีพนักงานอยัการโจทก์ตอ้งการฟ้องร้องจาํเลยเป็นสําคญั ถา้
พนกังานอยัการโจทก์บรรยายฟ้องทีมีลกัษณะขาดองคป์ระกอบความผิดตามทีกฎหมายบญัญติัไว ้
ศาลจะมีคาํสังยกฟ้องเนืองจากคาํฟ้องเป็นคาํฟ้องทีไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 158 และไม่สามารถแกฟ้้องใหเ้ป็นฟ้องทีสมบูรณ์ได ้ 
 จากแนวทางปฏิบติัของศาลทีพิจารณาจากคาํฟ้องว่ามีการบรรยายครบองคป์ระกอบ
ความผิดตามทีกฎหมายกาํหนดไวห้รือไม่ เป็นผลให้ทางปฏิบติัในการร่างคาํฟ้องของพนักงาน
อยัการจะยดึหลกัการร่างคาํฟ้องโดยบรรยายใหค้รบองคป์ระกอบความผดิตามทีกฎหมายบญัญติัไว้
สาํหรับความผิดฐานนนัๆ ส่วนใหญ่ในการบรรยายฟ้องจะใชข้อ้ความในกฎหมายเป็นสําคญัและ
เคร่งครัดโดยจะไม่ใช้ถอ้ยคาํให้ผิดเพียนออกไป5 เพราะเขา้ใจว่าการบรรยายคาํฟ้องตามหลัก
กฎหมายใหค้รบถว้นสามารถทาํใหจ้าํเลยเขา้ใจในขอ้หาไดดี้ กอปรกบัในอดีตศาสตราจารยพ์ระยา
มานนวราชเสวี อดีตกรมอยัการ ไดใ้หค้าํแนะนาํเกียวกบัการบรรยายคาํฟ้องดงันี “การฟ้องความ ได้
สังเกตเห็นการฟ้องความของพนักงานอยัการหัวเมือง มีบางจงัหวดัทีเขียนฟ้อง กล่าวขอ้ความ
ฟุ่ มเฟือยโดยใช่เหตุและบางฉบบัแมจ้ะยาวโดยไม่จาํเป็น แต่ก็ยงัขาดขอ้ความสาํคญัทีจะตอ้งกล่าว
เสียก็มี...ขอ้สาํคญัในการฟ้องนนั ขอใหย้ดึหลกัไวว้่าตอ้งเขียนใหส้ันกะทดัรัดทีสุดทีจะเขียนได ้แต่
ตอ้งระวงัให้อยู่ในหลกัเกณฑ์เหล่านีคือ 1. ไม่ขาดขอ้ความจนเป็นเหตุให้จาํเลยหลงต่อสู้ หรือไม่
ทราบว่าจะต่อสู้คดีได้อย่างไร 2. ไม่ขาดขอ้ความเท็จจริงซึงตอ้งประกอบกันเป็นความผิดตาม
กฎหมายทีอา้งขอให้ลงโทษจาํเลย”6 การยึดหลกัการบรรยายฟ้องตามแนวทางดงักล่าวทีบรรยาย
ขอ้เท็จจริงเฉพาะอนัเป็นองค์ประกอบความผิดก่อให้เกิดรูปแบบการบรรยายฟ้องทีมีลกัษณะ
เหมือนกันทีเรียกว่า “คาํฟ้องสําเร็จรูป” ถึงแม้ว่าปัจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดตระหนักถึง
ความสาํคญัของการบรรยายฟ้องเพือทีจะคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของจาํเลยหรือเป็นการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนใหแ้ก่ประชาชนในรัฐ จึงไดมี้ประกาศเรืองการบรรยายฟ้องคดีอาญาใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง
ทีปรากฏในสาํนวนการสอบสวน มีขอ้ความตอนหนึงดงัต่อไปนี “สาํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณา
แลว้เห็นว่า การบรรยายฟ้องของพนกังานอยัการ นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขา้งตน้แลว้ ยงั

                                                            
  4  คาํพิพากษาศาลฎีกาที  10854/2553.  เล่มเดิม.  หนา้  144.    
 5  จิตติ  เจริญฉาํ.  (2536).  บันทึกทองท้ายคาํพิพากษาฎีกา  100  ปีอัยการ.  หนา้  52. 

6  สมปอง  ศรีชุมพวง.  (2522,  กรกฎาคม).  “การเขียนฟ้องคดีอาญา.”  วารสารอัยการ,  2,  19.   
หนา้  37. 
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ตอ้งบรรยายฟ้องโดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงในสาํนวนการสอบสวนทงัทีเป็นคุณและโทษของผูต้อ้งหา
ดว้ย ทงันีเพือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยหากปรากฏขอ้เทจ็จริงในสาํนวนการสอบสวนที
เป็นคุณแก่ผูต้อ้งหาและเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64, 65, 66, 67, 69, 
72 และมาตรา 78 ให้พนกังานอยัการบรรยายฟ้องให้ตรงกบัขอ้เทจ็จริงนนัๆ และตอ้งระบุมาตรา
ดงักล่าวในคาํขอทา้ยคาํฟ้องดว้ย”7 แต่อย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบติัของพนักงานอยัการยงัคงยึด
หลกัการบรรยายฟ้องตามแนวทางเดิมคือ บรรยายฟ้องให้ครบองคป์ระกอบความผิดของกฎหมาย 
ไม่มีการบรรยายรายละเอียดอนัเป็นขอ้เทจ็จริงอยา่งอืนทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ 
 การบรรยายฟ้องทีบรรยายฟ้องเพียงให้ครบองค์ประกอบความผิด ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของจาํเลย เนืองจากการบรรยายฟ้องทีไม่มีรายละเอียดแห่งการกระทาํของจาํเลย 
ทาํให้จาํเลยไม่สามารถรับรู้หรือเขา้ใจไดว้่าการกระทาํของตนเป็นการกระทาํผิดกฎหมายอย่างไร 
เมือจาํเลยไม่รู้ว่าตนกระทาํความผดิกฎหมาย จาํเลยยอ่มไม่สามารถแกฟ้้องหรือแกต่้างใหก้บัตนเอง
ได ้ก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคในการต่อสู้คดีขึน ขดัต่อสิทธิทีจะไดรั้บทราบขอ้หาทีจาํเลยพึงมีใน
ฐานะเป็น “ประธานในคดี” ทีมีสิทธิต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที ส่งผลกระทบต่อบทบาทศาลในชัน
ประทบัฟ้องดงันี 
 
4.1  บทบาทศาลในการตรวจคาํฟ้อง 
 การตรวจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 เป็นอาํนาจ
หนา้ทีของศาลในการตรวจพิจารณาว่าคาํฟ้องทีเขา้มาสู่ศาลเป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 
คาํฟ้องจึงมีบทบาทอยา่งสูงในการตรวจฟ้อง 
 แต่การบรรยายฟ้องทีเกิดจากความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง และยึดหลกัปฏิบติัตามกนัมาเป็น
ระยะเวลานาน เป็นการบรรยายฟ้องทีขาดความสมบูรณ์โดยบรรยายเพียงองคป์ระกอบความผิด 
มิไดบ้รรยายเรืองราวหรือเหตุการณ์ทีผูต้อ้งหาไดก่้อขึนและยืนยนัให้ผูถู้กกกล่าวหาทราบว่าการ
กระทาํของผูถู้กกล่าวหาเขา้ข่ายเป็นความผิดอาญาฐานใด ส่งผลต่อบทบาทการตรวจฟ้องของศาล
ใหไ้ร้ความหมาย แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 
       4.1.1  บทบาทศาลในการตรวจคาํฟ้องตามรูปแบบ คือศาลจะตรวจดูว่าคาํฟ้องนันถูกตอ้ง
ครบถว้นตามหลกัเกณฑห์รือรายละเอียดแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 
(1) – (4) และมาตรา 158 (7) หรือไม่ ในทางปฏิบติัในการตรวจฟ้องตามรูปแบบนีมกัจะไม่ค่อยเกิด
ปัญหา เนืองจากตามแบบฟอร์มของศาลจะมีการกาํหนดใหก้รอกรายละเอียดลงไป ศาลมีบทบาทใน
                                                            

7  กลุพล  พลวนั.  (2546,  ตุลาคม).  “อยัการกบับทบาทใหม่ในการคุม้ครองประชาชน.” 
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา,  16,  171.  หนา้  6. 
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การตรวจฟ้องโดยพิจารณาวา่มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ และพิจารณาว่าคาํฟ้องทียนื
เขา้มานนัอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลหรือไม่เท่านนั ถา้ศาลตรวจฟ้องแลว้เห็นว่ามีขอ้ขาดตกบกพร่อง
อยา่งไร ศาลจะมีคาํสงัใหโ้จทกแ์กไ้ขใหถู้กตอ้งไดเ้นืองจากเป็นขอ้ผดิพลาดเลก็ๆ นอ้ยๆ แต่สาํหรับ
กรณีทียืนฟ้องผิดศาล ศาลก็จะมีคาํสังไม่ประทบัฟ้องเพือให้โจทก์นําฟ้องไปยืนฟ้องต่อศาลที
ถูกตอ้งต่อไป 
        4.1.2  บทบาทศาลในการตรวจคาํฟ้องตามเนือหา ซึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่าสาระสาํคญัแห่งคาํฟ้อง
อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) ในทางปฏิบติัของศาล ศาลจะให้
ความสาํคญัเป็นอยา่งมากโดยศาลจะตีความมาตรา 158 (5) ทีกล่าวว่า “การกระทาํทงัหลายทีอา้งว่า
จาํเลยไดก้ระทาํผดิ” เป็นการบรรยายฟ้องทีใหค้รบองคป์ระกอบความผดิตามความผดิในแต่ละฐาน
ทีไดก้ล่าวอา้งวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิ ถา้ศาลพิจารณาแลว้ว่าครบองคป์ระกอบความผดิศาลจะมี
คาํสังให้ไต่สวนมูลฟ้องต่อไป ในทางตรงขา้มถา้ศาลตรวจฟ้องพิจารณาเห็นว่า ฟ้องโจทก์ไม่ครบ
องคป์ระกอบความผดิ ศาลจะสงัยกฟ้องทนัที ศาลไม่สามารถสังใหโ้จทกแ์กฟ้้องไดเ้พราะการสังให้
แกไ้ขฟ้องไดต้อ้งเป็นคาํฟ้องทีมีลกัษณะสมบูรณ์มาตงัแต่ตน้ การตรวจฟ้องทีมีลกัษณะดงักล่าวเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนว่า เป็นการกระทาํทีไปกระทบต่อสิทธิทีจะไดท้ราบขอ้กล่าวหาของจาํเลยคือ การที
ศาลตรวจฟ้องทีว่าการบรรยายฟ้องนันครบองคป์ระกอบความผิดตามความผิดทีกฎหมายกาํหนด
หรือไม่เพียงอยา่งเดียว ไม่คาํนึงถึงการบรรยายฟ้องนนัสามารถทาํใหจ้าํเลยเขา้ใจไดห้รือไม่ว่าตนได้
กระทาํความผิดอยา่งไร ทาํให้จาํเลยไม่สามารถแกฟ้้องหรือแกต่้างโตแ้ยง้หรือไม่สามารถแสวงหา
พยานหลกัฐานอนัเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพือมายืนยนัความบริสุทธิตนได ้เป็นการขดัต่อหลกัฟัง
ความทุกฝ่าย อีกทงัการบรรยายฟ้องของพนักงานอยัการมกัใช้ถอ้ยคาํของตวับทกฎหมายเพือ
หลีกเลียงต่อการบรรยายฟ้องทีจะไม่ครบองคป์ระกอบความผิด เป็นการยากทีจาํเลยซึงเป็นบุคคล
ธรรมดาทีไม่มีความรู้ความสามารถทางดา้นกฎหมายเทียบเท่าพนักงานอยัการทีมีความเชียวชาญ
ทางดา้นกฎหมายเป็นอยา่งดีทีจะเขา้ใจถอ้ยคาํกฎหมายโดยเฉพาะขอ้ความสันๆ ก่อให้เกิดความไม่
เสมอภาคในการต่อสูค้ดีขึนเป็นการกระทบต่อสิทธิของจาํเลยทีพึงไดรั้บสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ
เสมอ 
 การตรวจฟ้องทีตรวจเฉพาะองคป์ระกอบความผดิของศาล เมือพิจารณากบัสิทธิทีจะไม่
ถูกฟ้องคดีอาญาโดยไม่เป็นธรรมเห็นไดช้ดัวา่ขดัต่อสิทธิดงักล่าวเช่นเดียวกนัคือ ในกรณีทีพนกังาน
อยัการยืนฟ้องจาํเลย จะยืนตวัคาํฟ้องให้ศาลพิจารณาเท่านนัไม่มีการยืนสาํนวนการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวนเขา้มาใหศ้าลพิจารณาพร้อมกบัคาํฟ้อง อีกทงัตวัคาํฟ้องของพนกังานอยัการมิได้
มีการระบุพยานหลกัฐานทีใชอ้า้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิดตามฟ้องคือ การทีบุคคลใดจะถูกฟ้อง
เป็นจาํเลยในคดีอาญา ตอ้งมีพยานหลกัฐานเพียงพอทีจะพิสูจน์ความผดิของจาํเลยถึงแมจ้ะเป็นเพียง
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ชนัประทบัฟ้องก็ตาม การทีศาลไม่ไดพ้ิจารณาสาํนวนการสอบสวน หรือพยานหลกัฐานต่างๆ ศาล
เชือไดอ้ยา่งไรว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด แต่ในการตรวจฟ้องศาลมิไดค้าํนึงถึงสิทธิดงักล่าวแต่
อยา่งใด 
 หากศาลตรวจคาํฟ้องทีมีลกัษณะสมบูรณ์ มีการบรรยายรายละเอียดขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
เรืองราวหรือเหตุการณ์ทีจาํเลยไดก้ระทาํความผิด อาทิเช่น ในคาํฟ้องมีการบรรยายว่าการกระทาํ
ความผิดของจาํเลยสืบเนืองมาจากการป้องกนัตนเอง เมือศาลตรวจฟ้องแลว้พบขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 
ศาลสามารถมีคาํสงัยกฟ้องไดท้นัที ถือเป็นการกลนักรองคดีทีมีประสิทธิภาพ  
 ดงันนับทบาทในการตรวจฟ้องของศาลไทย เป็นมาตรการกลนักรองคดีเบืองตน้ทียงั
ขาดประสิทธิภาพ เมือศาลพิจารณาเพียงองคป์ระกอบความผิดในคาํฟ้องแลว้ประทบัฟ้อง จาํเลย
ย่อมถูกกระทบสิทธิเสรีภาพตงัแต่ตน้กระบวนการคือ จาํเลยตอ้งหาหลกัทรัพยม์าประกนัตวัใน
ระหว่างการพิจารณาคดี ถา้ไม่สามารถหาไดต้อ้งถูกคุมขงัเป็นตน้ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีมุ่งประสงคคุ์ม้ครองจาํเลย 
 
4.2  บทบาทศาลในการไต่สวนมูลฟ้องกรณทีพีนักงานอยัการเป็นโจทก์ 
 การไต่สวนมูลฟ้องเป็นมาตรการในชนัประทบัฟ้องคือ ศาลทาํหนา้ทีวินิจฉยัถึงมูลคดีว่า
สมควรรับฟ้องไว  ้เพือตรวจสอบความจริงในชนัพิจารณาพิพากษาต่อไปหรือไม่ เป็นมาตรการ
กลนักรองคดีเบืองตน้ศาลไม่ตอ้งพิสูจน์ให้สินความสงสัยเพียงวินิจฉัยว่าคดีนนัมีมูลหรือมีเหตุอนั
น่าเชือว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดตามฟ้องหรือไม่เท่านัน ศาลทาํการไต่สวนมูลฟ้องได้ตอ้ง
ปรากฏว่าคาํฟ้องทียืนเขา้มาตอ้งเป็นคาํฟ้องทีชอบดว้ยกฎหมายโดยไดผ้่านการตรวจฟ้องของศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 มาแลว้ การไต่สวนมูลฟ้องของไทยในคดี
ทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการตอ้งนาํตวัจาํเลยมายงัศาลเวน้แต่จาํเลยจะอยู่ในเขต
อาํนาจของศาลแล้วซึงจําเลยไม่มีสิทธิทีนําพยานหลักฐานเข้าสืบต่อศาลแต่สามารถแต่งตัง
ทนายความมาซกัคา้นพยานหลกัฐานของโจทกไ์ด ้การไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมีการ
ไต่สวนมูลฟ้องในทุกกรณีเวน้แต่กรณีทีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นดุลพินิจ
ของศาลทีจะทาํการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได ้ เมือตวัคาํฟ้องขาดความสมบูรณ์ การตรวจฟ้องไร้
ความหมาย จึงส่งผลกระทบต่อบทบาทศาลในการไต่สวนมูลฟ้องดงันี  
 การไต่สวนมูลฟ้องในกรณีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120 ใหพ้นกังานอยัการยืนฟ้องคดีไดก้็
ต่อเมือตอ้งมีการสอบสวนนันก่อน แสดงให้เห็นถึงการฟ้องของพนักงานอยัการได้ผ่านทงัการ
สอบสวนของพนกังานสอบสวนและผ่านการใชดุ้ลพินิจในการสังฟ้องของพนกังานอยัการมาขนั
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หนึงแลว้ กฎหมายจึงกาํหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลทีจะทาํการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได ้จาก
เหตุผลดงักล่าวเบืองตน้ในทางปฏิบติัส่วนใหญ่ศาลจะใชดุ้ลพินิจไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที
พนกังานอยัการเป็นโจทก์ ศาลประทบัฟ้องทนัที เพราะศาลเชือถือการทาํงานของพนกังานอยัการ
กบัพนกังานสอบสวนว่าคดีทีพนกังานอยัการยืนฟ้องเขา้มานนัมีความน่าเชือว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํ
ความผิดจริงตามฟ้อง เมือพนกังานอยัการยืนฟ้องต่อศาล จาํเลยอยูใ่นฐานะจาํเลยแลว้ ประกอบกบั
ศาลใชดุ้ลพินิจไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้อง ขดัต่อขอ้สนันิษฐานของกฎหมายทีสนันิษฐานวา่จาํเลยเป็น
ผูบ้ริสุทธิเสมอจนกวา่มีคาํพิพากษาถึงทีสุดวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิ  
 เมือจาํเลยมีฐานะเป็นจาํเลยในคดีอาญา จาํเลยพึงมีสิทธิตามทีกฎหมายกาํหนดไว้
โดยเฉพาะสิทธิทีไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา เพือทีจาํเลยจะไดห้าทางหรือแสวงหาพยานหลกัฐานมา
ต่อสู้คดีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่การทีศาลไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้อง ประทบัฟ้องทนัทีโดยอาศยัเพียงตวั
คาํฟ้องทีพนกังานอยัการยนืเขา้มาทีมีลกัษณะการบรรยายฟ้องทีไม่มีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ ทาํให้
จาํเลยไม่สามารถเขา้ใจได้ว่าตนกระทาํความผิดอย่างไร จาํเลยไม่สามารถแกต่้างหรือแสวงหา
พยานหลกัฐานทีเป็นประโยชน์แก่ตนได ้หรือแกต่้างไปในทิศทางทีไม่ถูกตอ้ง เป็นการขดัต่อสิทธิ
ดงักล่าว 
 ในขนัตอนการไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายกาํหนดมิใหจ้าํเลยนาํพยานหลกัฐานของฝ่ายตน
เขา้สืบ เมือพิจารณาแลว้เห็นว่าศาลใหค้วามสาํคญัต่อคาํฟ้องของพนกังานอยัการกบัการสืบพยานที
พนกังานอยัการใชอ้า้งวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิเท่านนั ซึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่าคาํฟ้องทียนืเขา้มานนั
ขาดรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงทีทําให้จ ําเลยเข้าใจข้อหาได้ดี  อีกทังค ําฟ้องไม่มีการระบุ
พยานหลกัฐานทงัหมดทีใชก้ล่าวอา้งว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด และขาดสาํนวนการสอบสวน
ของพนกังานสอบสวน เพราะเกรงวา่ถา้เปิดเผยพยานหลกัฐานพร้อมดว้ยสาํนวนการสอบสวนจะทาํ
ให้เสียรูปคดี จาํเลยไม่สามารถรู้ไดว้่าแนวทางการสืบสวนเป็นอยา่งไรและไม่รู้ถึงพยานหลกัฐานที
ใชก้ล่าวหาตน ส่งผลใหจ้าํเลยแกต่้าง หรือแสวงหาพยานหลกัฐานมายนืยนัความบริสุทธิของตนได้
ไม่เต็มที การทีกฎหมายกาํหนดไม่ให้จาํเลยนาํพยานหลกัฐานของฝ่ายตนเขา้สืบ ถือว่าศาลรับฟัง
ความจากฝ่ายผูก้ล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว ทงัทีศาลเป็นคนกลางคอยให้ความยุติธรรมตอ้งรับฟังความ
ทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็นผูก้ล่าวหา หรือผูถู้กกล่าวหา การทาํหนา้ทีของศาลจึงขดัต่อหลกัฟังความทุกฝ่าย
การทีศาลรับฟังพยานหลกัฐานของฝ่ายโจทก์เพียงอย่างฝ่ายเดียว ถือว่าขาดความกระตือรือร้นใน
การคน้หาความจริงแทข้องเรืองราวแห่งการกระทาํความผิดทีศาลจะตอ้งทราบขอ้เท็จจริงหรือ
พยานหลกัฐานทงัหมดทงัทางทีเป็นคุณและเป็นโทษแก่จาํเลยตงัแต่ตน้กระบวนการพิจารณาคดี 
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 จากแนวทางปฏิบัติของศาลทีประทับฟ้องโดยไม่ทําการไต่สวนมูลฟ้องในกรณี
พนกังานอยัการเป็นโจทก ์แสดงถึงการไม่มีความกระตือรือร้นในการคน้หาความจริงแทข้องเรือง 
ขดัต่อวตัถุประสงคข์องการไต่สวนมูลฟ้องทีเป็นมาตรการกลนักรองคดีก่อนนาํคดีขึนสู่ศาล  
 
4.3  บทบาทศาลในชันประทบัฟ้องกบัการตรวจสอบอาํนาจฟ้องคดีอาญา  
 ในการดาํเนินคดีอาญา จะใชห้ลกัการตรวจสอบ ซึงเป็นหนา้ทีของศาลทีตอ้งตรวจสอบ
ความจริงของเรืองโดยไม่ขึนอยู่กบัคู่ความ และศาลตอ้งตรวจสอบความจริงในเรืองอย่างถ่องแท ้
กล่าวคือ เกียวกบัขอ้เทจ็จริงใดๆ ทีจาํเป็นสาํหรับการวินิจฉยัคดี และพยานหลกัฐานต่างๆ ทีจาํเป็น
สําหรับการวินิจฉัยคดี ย่อมตกเป็นหน้าทีของศาลทีจะตอ้งดาํเนินการเองทงัสิน ดังนัน ในการ
ดาํเนินคดีตาม “หลกัการตรวจสอบ” ศาลจึงเป็นผูรั้บผดิชอบเองโดยลาํพงัในส่วนนีทงัหมด8 การใช้
หลกัการตรวจสอบในคดีอาญา เป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายมิให้
เจา้หนา้ทีของรัฐใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจจนก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนอนัเกินกวา่สมควรแก่ประชาชน 
ดงันนัขนัตอนการดาํเนินคดีในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาทุกขนัตอนตอ้งโปร่งใส จึงมีกลไกที
กฎหมายกาํหนดให้องคก์รต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
อาํนาจกนั (check & balance) ระหวา่งองคก์ร นอกเหนือจาการตรวจสอบหรือควบคุมกนัเองภายใน
องคก์ร9 
 การดาํเนินคดีอาญาในชนัประทบัฟ้องเป็นขนัตอนหนึงในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาทีตอ้งมีการตรวจสอบจากศาลก่อนกล่าวคือ ก่อนทีศาลจะรับคาํฟ้องคดีใดไวพ้ิจารณานนั ศาล
ตอ้งตรวจสอบอาํนาจฟ้องคดีอาญาในคดีนนัก่อนว่าสมควรจะรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาหรือไม่ โดย
การตรวจสอบอาํนาจฟ้องคดีอาญากล่าวไดว้า่มีอยู ่3 รูปแบบ ดงัต่อไปนี10 
 (1)  ในประเทศในยโุรปภาคพืนนนั นอกจากพนกังานอยัการตอ้งบรรยายขอ้เทจ็จริงที
ปรากฏในสาํนวนการสอบสวน รวมทงัแสดงพยานหลกัฐานต่างๆ มาในคาํฟ้องดว้ยแลว้ พนกังาน
อยัการตอ้งส่งสาํนวนการสอบสวนพร้อมคาํฟ้องดว้ย เพือประโยชน์ในการทีศาลจะสงัประทบัฟ้อง 
 (2)  ในสหรัฐอเมริกานนั ก่อนการยนืฟ้องจะตอ้งมีการไต่สวนโดยคณะลูกขนุใหญ่  
(grand jury) เมือคณะลูกขนุใหญ่วินิจฉยัว่าคดีมีมูลทีจะนาํไปสู่ศาลได ้พนกังานอยัการจึงมีอาํนาจ
ยนืคาํฟ้องต่อศาลไดต่้อไป 

                                                            
  8  คณิต  ณ  นคร  ง.  (2548).  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ภาคการดาํเนินคดี.  หนา้  169.  
  9  สุรศกัดิ  ลิขสิทธิวฒันกุล  ค.  (2541,  ธันวาคม). “ความโปร่งใสและการตรวจสอบกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2540.”  54,  4.  หนา้  58. 
 10  คณิต  ณ  นคร  ก.  เล่มเดิม.  หนา้  687. 
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 (3)  สําหรับในประเทศไทยนัน เนืองจากในการฟ้องคดีพนักงานอยัการไม่ตอ้งเสนอ
สาํนวนการสอบสวนต่อศาล กรณีจึงกล่าวไดว้่าในพืนฐานแลว้การสังประทบัฟ้องไวพ้ิจารณาเป็น
เรืองของความเชือถือศรัทธาในการปฏิบติัหน้าทีของพนักงานอยัการโดยแท ้แต่หากความเชือถือ
ศรัทธาของศาลต่อการปฏิบติัหนา้ทีของพนกังานอยัการมีความบกพร่อง ศาลอาจสังให้ไต่สวนมูล
ฟ้องคดีของพนกังานอยัการก่อนการประทบัฟ้องได ้
 การไต่สวนมูลฟ้องคดีทีพนกังานอยัการเป็นผูย้ืนฟ้อง อนัเป็นดุลพินิจของศาล ศาลจะ
ทาํการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได ้หากศาลมีคาํสังให้มีการไต่สวนมูลฟ้องในคดีทีพนกังานอยัการ
เป็นโจทกย์นืฟ้อง จะส่งผลใหพ้นกังานอยัการและพนกังานสอบสวนตอ้งทาํงานดว้ยความรอบคอบ
มากยงิขึน เป็นการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐวา่เจา้พนกังานของรัฐใชอ้าํนาจไปในทิศทางทีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายหรือไม่  
 การทีศาลมีบทบาทในชันประทบัฟ้องโดยการสังให้ไต่สวนมูลฟ้อง ส่งผลดีต่อการ
บริหารงานของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาคือ ช่วยลดปริมาณคดีทีจะขึนสู่การพิจารณาของศาล 
ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายทีตอ้งมีการกลนักรองคดีในเบืองตน้ เพราะคดีทีขึนสู่การ
พิจารณาของศาลตอ้งเป็นคดีทีมีมูลความผิดจริงและมีพยานหลกัฐานอย่างเพียงพอทีจะลงโทษ
จาํเลยไดอ้ยา่งแน่แท ้ 
 เมือบทบาทศาลในการตรวจฟ้อง และการไต่สวนมูลฟ้องกรณีพนักงานอยัการเป็น
โจทก์ เป็นมาตรการกลนักรองคดีทีขาดประสิทธิภาพไม่คาํนึงถึงสิทธิของจาํเลย ประกอบกบัศาล
ไม่ค่อยมีบทบาทอยา่งกระตือรือร้นในการคน้หาความจริงแทข้องเรืองราวเท่าทีควร ทงัทีความเป็น
จริงศาลตอ้งแสวงหาขอ้เท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมดทีเกียวขอ้งกับการกระทาํ
ความผดิตงัแต่มีการยนืฟ้อง ทาํใหค้ดีขึนสู่ศาลเป็นจาํนวนมาก ผลต่อมาเมือคดีเหล่านนัขึนสู่ศาลสูง
กลบัถูกยกฟ้องเพราะเหตุเล็กๆ น้อยๆ หรือการกระทาํของจาํเลยไม่เป็นความผิดเป็นตน้ ทงัทีคดี
เหล่านีไม่สมควรขึนสู่การพิจารณาของศาลตงัแต่ตน้กระบวนการยติุธรรม ถา้การดาํเนินคดีอาญาใน
ชนัประทบัฟ้องมีประสิทธิภาพทีดีเพียงพอและศาลตอ้งตระหนกัถึงบทบาทของตนทีมีหนา้ทีในการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผูบ้ริสุทธิมิให้ตกเป็นจาํเลยในคดีอาญา จาํเลยยอ่มไดรั้บความ
คุม้ครองตามสิทธิของตนตงัแต่เขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 
 
4.4  วเิคราะห์การบรรยายฟ้องและบทบาทของศาลไทยในชันประทบัฟ้องกบัต่างประเทศ 
 ขอ้สันนิษฐาน “ทุกคนย่อมเป็นผูบ้ริสุทธิเสมอจนกว่าจะมีคาํพิพากษาถึงทีสุดว่าเป็น
ผูก้ระทาํความผิด” เป็นหลกัทีศาลตอ้งคาํนึงถึงเสมอ เนืองจากถา้ผูบ้ริสุทธิถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิด 
ถูกสอบสวนหรือตอ้งขึนศาลเพือดาํเนินคดี ผูน้ันก็จะมีมลทินติดตัวหรือเกิดความเสียหายต่อ
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ชือเสียง ถึงแมว้่าในภายหลงัศาลจะมีคาํพิพากษาว่าบุคคลนนัเป็นผูบ้ริสุทธิก็ตาม จึงก่อให้เกิดการ
กลนักรองคดีก่อนทีคดีจะขึนสู่การพิจารณาของศาล กล่าวคือการไต่สวนมูลฟ้องเป็นการกลนักรอง
คดีเบืองตน้ว่าคดีนนัมีมูลเพียงพอทีศาลจะประทบัฟ้องหรือไม่ ศาลอาจมีคาํสังประทบัฟ้องในคดีที
ศาลเห็นว่ามีมูลขอ้เทจ็จริงเพียงพอหรือมีคาํสังยกฟ้องถา้หากศาลเห็นว่ามีมูลขอ้เทจ็จริงไม่เพียงพอ 
ส่งผลใหศ้าลตอ้งมีบทบาทไม่ยงิหยอ่นไปกวา่บทบาทของพนกังานอยัการในการสังคดี เพือเป็นการ
คุม้ครองมิให้ผูบ้ริสุทธิตอ้งตกเป็นจาํเลยในคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอม
มอนลอวห์รือระบบกฎหมายซีวิลลอวต่์างยดึหลกัดงักล่าว 
      4.4.1  วิเคราะห์การบรรยายฟ้องของระบบกฎหมายคอมมอนลอวก์บัระบบกฎหมายซีวิลลอว ์
 การบรรยายฟ้องในกลุ่มประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอวต์อ้งบรรยายฟ้องให้
ชดัเจนว่าจาํเลยกระทาํความผดิฐานใดโดยแยกเป็นกระทงความผิด ซึงการบรรยายฟ้องมีลกัษณะที
สนักะทดัรัด ใชภ้าษาธรรมดา หลีกเลียงทีจะไม่ใชถ้อ้ยคาํทีเป็นคาํเทคนิค กล่าวเฉพาะขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นองคป์ระกอบความผดิทีโจทกต์อ้งการฟ้อง ไม่จาํเป็นตอ้งกล่าวถึงรายละเอียดอืนถึงจะเกียวขอ้ง
กบัการกระทาํความผิดของจาํเลยก็ตาม ไม่มีการระบุพยานหลกัฐานต่างๆ รวมถึงไม่มีการแนบ
สาํนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนมาพร้อมกบัคาํฟ้อง 
 ส่วนการบรรยายฟ้องในกลุ่มประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์การบรรยายฟ้องมี
ลกัษณะเป็นลาํดบัขนัตอน โดยบรรยายบรรดาขอ้เทจ็จริงหรือเรืองราวเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการ
กระทาํความผิดเป็นลาํดบัขนัตอนของเหตุการณ์ทีเกิดการกระทาํความผิดขึน และตอ้งแสดงถึง
รายละเอียดทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัตวัจาํเลย พร้อมกบัตอ้งระบุพยานหลกัฐานต่างๆ ทุกชนิด รวมถึง
การแนบสาํนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนมาพร้อมกบัคาํฟ้องเมือยนืคาํฟ้องต่อศาล 
 เมือพิจารณาการบรรยายฟ้องของระบบกฎหมายคอมมอนลอวแ์ละระบบกฎหมาย 
ซีวิลลอวแ์ลว้จะพบวา่ มีลกัษณะการบรรยายฟ้องทีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน คือ 
 1) การบรรยายฟ้องของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ เป็นการบรรยายฟ้องทีมีลักษณะ
เปิดเผยขอ้เท็จจริงอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะขอ้เท็จจริงทีเกียวขอ้งกับการกระทาํความผิด และ
ขอ้เทจ็จริงทีเกียวขอ้งกบัตวัจาํเลย ส่วนการบรรยายฟ้องของระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์เป็นการ
บรรยายฟ้องทีมีลกัษณะเปิดเผยขอ้เทจ็จริงเพียงเลก็นอ้ย 
 2) การบรรยายฟ้องของระบบกฎหมายซีวิลลอว ์จะบรรยายฟ้องเป็นลาํดบัขนัตอนของ
เหตุการณ์ทีเกิดการกระทาํความผิดขึน ส่วนการบรรยายฟ้องของระบบกฎหมายคอมมอนลอวจ์ะ
แยกฟ้องเป็นกระทงความผดิ 
 3) คาํฟ้องของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ตอ้งมีการระบุพยานหลกัฐานพร้อมกับแนบ
สาํนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนดว้ย ส่วนคาํฟ้องของระบบกฎหมายคอมมอนลอวไ์ม่
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ปรากฏว่าตอ้งมีการระบุพยานหลกัฐานและแนบสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมา
พร้อมกบัคาํฟ้องดว้ย 
      4.4.2  วิเคราะห์การบรรยายฟ้องและบทบาทศาลไทยในชนัประทบัฟ้องเปรียบเทียบกบัระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว ์
                 4.4.2.1  ลกัษณะการบรรยายคาํฟ้อง 
 ลกัษณะการบรรยายฟ้องของประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอวไ์ม่ว่าจะเป็น
ประเทศองักฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกามีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ ไม่ค่อยมีรายละเอียด
บรรดาขอ้เท็จจริงมากเท่าไร เพียงบรรยายฟ้องสันๆ ให้ครบหลกัเกณฑอ์งคป์ระกอบของความผิด 
เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัลกัษณะการบรรยายฟ้องของประเทศไทยจะเห็นไดว้่า ประเทศไทยไดรั้บ
อิทธิพลลกัษณะการบรรยายฟ้องของประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอวม์าใชใ้นการบรรยาย
ฟ้องของพนกังานอยัการ จะมีลกัษณะการบรรยายฟ้องไปในทาํนองเดียวกนัคือ  
 ก) การบรรยายฟ้องการกระทาํทงัหลายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิด ประเทศทีใช้
ระบบกฎหมายคอมมอนลอวจ์ะบรรยายขอ้เท็จจริงให้เขา้กบัองค์ประกอบความผิดสําหรับฐาน
ความผิดทีฟ้องร้องจาํเลย ไม่มีการกล่าวรายละเอียดหรือเหตุการณ์อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผิดของจาํเลยและพยานหลกัฐาน เช่นเดียวกบัศาลไทยทีตีความหมายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) ทีวา่ “การกระทาํทงัหลายทีอา้งวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิ” เป็น
การบรรยายฟ้องให้ครบองคป์ระกอบความผิดตามทีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิด หากการ
บรรยายฟ้องทีไม่ครบองคป์ระกอบความผิดถือว่าคาํฟ้องดงักล่าวเป็นคาํฟ้องทีไม่สมบูรณ์ ศาลจะ
พิพากษายกฟ้อง  
 ข) การบรรยายฟ้องชือจาํเลย ตามคาํฟ้องของประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว์
จะบรรยายเพียงชือของจาํเลยเท่านนั ไม่มีการบรรยายถึงรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัจาํเลยอืนๆ หรือ
ถา้ไม่รู้ชือจาํเลยกส็ามารถใชค้าํว่า “Unknown” ในคาํฟ้องได ้ เพียงบรรยายใหท้ราบตวัจาํเลยเท่านนั 
เมือนาํการบรรยายฟ้องของไทยในเรืองชือของจาํเลยมีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 158 (2) เห็นไดว้า่เป็นการกรอกรายละเอียดลงตามแบบฟอร์มของศาลทีมีเพียงชือ
จาํเลย ทีอยูอ่าศยั เท่านนัมิตอ้งบรรยายถึงรายละเอียดอยา่งอืนทีเกียวขอ้งกบัตวัจาํเลย 
 ค) การบรรยายฟ้องในส่วนของวนั เวลา สถานทีทีกระทาํความผิด ไม่ว่าจะเป็นคาํฟ้อง
ของประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย ต่างมีการบรรยายในลกัษณะอย่าง
เดียวกนัคือ การบรรยายวนั เวลา จะบรรยายเพียงวนั เดือน ปีทีกระทาํความผิด ไม่จาํเป็นตอ้งระบุ
เวลาทีแน่นอน เวน้แต่ความผิดบางฐานความผิดทีตอ้งระบุเวลากระทาํความผิดในชดัเจน อาทิเช่น 
การลกัทรัพย์ในเวลากลางคืน เป็นตน้ ส่วนการบรรยายสถานทีเกิดเหตุการณ์กระทาํความผิด 
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เพียงแต่ระบุเขต หรือแขวงการปกครอง หรือรัฐใด เมืองใด เท่านันไม่ตอ้งระบุถึงบา้นเลขทีทีเกิด
การกระทาํความผดิขึน หากพนกังานอยัการบรรยายฟ้องทีเกียวกบัวนั เวลา สถานทีทีเกิดการกระทาํ
ความผิดขึนคลาดเคลือนไปบา้ง ก็ไม่ทาํให้คาํฟ้องนันเสียไปแต่อย่างใด พนักงานอยัการโจทก์
สามารถร้องขอแกไ้ขคาํฟ้องต่อศาลได ้
 ง) อีกทงัตอ้งระบุกฎหมายและบทบญัญติัของกฎหมายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผดิ
ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 จ) ประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว  ์และประเทศไทยต่างไม่มีบทบญัญติัให้
ตอ้งระบุพยานหลกัฐานต่างๆ ทีใชก้ล่าวอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิด และไม่มีบทบญัญติัทีตอ้ง
ใหพ้นกังานอยัการแนบสาํนวนการสอบสวนมาพร้อมกบัคาํฟ้อง  
 เห็นไดว้่าการบรรยายฟ้องในระบบกฎหมายคอมมอนลอวก์ับการบรรยายฟ้องของ
ประเทศไทยมีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกัน แต่การบรรยายฟ้องดังกล่าวเป็นการบรรยายฟ้องทีมิได้
ค ํานึงถึงสิทธิทีจํา เลยจะได้รับทราบข้อกล่าวหา  ทําให้สิทธิในการต่อสู้คดีของจําเลยถูก
กระทบกระเทือนเพราะจาํเลยไม่เขา้ใจในขอ้หาทีตนถูกกล่าวหา จาํเลยจึงไม่สามารถทีจะแกต่้าง
หรือยนืยนัความบริสุทธิของตนเองไดเ้ท่าทีควร แต่อยา่งไรก็ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอวไ์ดมี้
มาตรการกลนักรองคดีทีมีประสิทธิภาพคือการไต่สวนมูลฟ้อง หรือการมี Grand Jury มาช่วยในการ
กลนักรองคดี ทาํใหค้ดีทีขึนสู่การพิจารณาของศาลมีความน่าเชือถือ 
                 4.4.2.2  การไต่สวนมูลฟ้อง 
 ในประเทศองักฤษคาํฟ้องทียืนมาสู่ศาลสาํหรับคดีอาญาความผิดอุกฉกรรจแ์ละมีโทษ
ร้ายแรง กฎหมายกาํหนดให้ศาลตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องก่อน ซึงศาลทีทาํการไต่สวนมูลฟ้องคือ
ศาล Magistrate โดยศาลจะทาํการสืบพยานหลกัฐานทีฝ่ายโจทกน์าํเสนอต่อศาลเพือให้สมกบัคาํ
ฟ้องทีไดย้ืนมา จากลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการทีศาลไต่สวนมูลฟ้องแลว้พิจารณาว่าคดีมี
มูลหรือไม่มีมูล ศาลจะอาศัยจากการสืบพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์เป็นสําคัญ ไม่มีการเรียก
พยานหลักฐานอืนมาสืบเพิมเติมปล่อยให้เป็นหน้าทีของโจทก์ทีจะต้องสืบให้ศาลเห็นว่ามี
พยานหลกัฐานเพียงพอทีแสดงว่ามีความผิดเกิดขึนจริงและผูถู้กกล่าวหาเป็นผูก้ระทาํความผิด  
จาํเลยไม่มีสิทธินาํพยานหลกัฐานเสนอต่อศาลได ้แต่ไม่ตดัสิทธิทีจะมีทนายความเขา้มาช่วยเหลือ
และจาํเลยสามารถร้องขอต่อศาลได้ว่าคดีของโจทก์มีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอ ถา้ปรากฏว่า
ขอ้เท็จจริงทีโจทก์ฟ้องต่อศาลมีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอหรือเป็นพยานหลกัฐานทีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย หรือพยานหลกัฐานของจาํเลยแสดงใหศ้าลเห็นวา่ตนเป็นผูบ้ริสุทธิ ศาลสามารถยกฟ้องได้
ทันทีซึงเป็นผลดีต่อตัวจาํเลย เป็นหลักประกันว่าผูบ้ริสุทธิจะไม่เข้าสู่กระบวนพิจารณาโดย
ปราศจากพยานหลักฐานทีเพียงพอ ต่อมาประเทศอังกฤษได้ปรับปรุงการกลนักรองคดีโดยมี
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หน่วยงานตาํรวจ องค์กรอัยการทีทาํงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ คดีทีขึนสู่ศาลจึงเป็นงานทีมี
ประสิทธิภาพคือ เป็นคดีทีมีมูลทีน่าเชือว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดจริงแท  ้ศาลจึงไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้อง แต่ไม่ตดัสิทธิถา้จาํเลยตอ้งการทีจะใหศ้าลทาํการไต่สวนมูลฟ้องก็
สามารถทาํได ้ 
 สําหรับการไต่สวนมูลฟ้องของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ
องักฤษ แต่ไดพ้ฒันาปรับปรุงการไต่สวนมูลฟ้องโดยแบ่งแยกตามประเภทของคาํฟ้องทีมีลกัษณะ
เป็น 2 รูปแบบคือ คาํฟ้องทีทาํโดยพนกังานอยัการ ทีถูกเรียกวา่ information จะมีการไต่สวนมูลฟ้อง
โดยศาล Magistrate และคาํฟ้องทีทาํโดย Grand Jury ทีเรียกว่า indictment ซึงคาํฟ้องลกัษณะนีตอ้ง
ผา่นการไต่สวนมูลฟ้องของศาล Magistrate มาครังหนึงก่อน แลว้ Grand Jury จะทาํการไต่สวนมูล
ฟ้องอีกครังหนึง แต่ทงันีทงันนัจาํเลยสามารถสละสิทธิการไต่สวนมูลฟ้องโดย Grand Jury ได ้จาก
หลกัการไต่สวนมูลฟ้องทงัของประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่ามีการไต่สวน
มูลฟ้องในความผิดประเภททีเป็นความผิดร้ายแรงเท่านัน สําหรับคดีอาญาทีเป็นความผิดเล็กๆ 
นอ้ยๆ หรือศาลเห็นว่าคดีนนัมีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอหรือเป็นพยานหลกัฐานทีไม่มีคุณสมบติั
ตามกฎหมาย ศาลไม่จาํตอ้งไต่สวนมูลฟ้องและสามารถยกฟ้องไดท้นัที แต่ระหว่างการไต่สวนมูล
ฟ้องในประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศองักฤษมีความแตกต่างกันบางประการคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีทงัการไต่สวนมูลฟ้องโดยศาล Magistrate และการไต่สวนมูลฟ้องโดย Grand Jury 
ส่วนประเทศองักฤษทีมีการไต่สวนมูลฟ้องโดยศาล Magistrate เพียงอยา่งเดียวเท่านนั 
 แสดงใหเ้ห็นว่าประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์มีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ
ระหว่างองคก์รของรัฐแต่ละองคก์ร ส่งผลให้คดีทีเขา้สู่ศาลมีประสิทธิสูง ศาลไม่จาํเป็นตอ้งทาํการ
ไต่สวนมูลฟ้องก็ได ้หรือการมี Grand Jury เขา้มามีบทบาทในการไต่สวนมูลฟ้องซึงเป็นขนัตอน
การกลนักรองคดี Grand Jury จะรับฟังขอ้เทจ็จริงจากทุกฝ่ายเพือทาํใหข้อ้เทจ็จริงเป็นทียติุลงแต่ไม่
มีอาํนาจพิจารณาตวับทกฎหมายทีเป็นอาํนาจหนา้ทีของศาล ทาํให ้Grand Jury ไดท้ราบขอ้เทจ็จริง
ทงัหมดทงัทางทีเป็นคุณและเป็นโทษแก่ตวัจาํเลย ทงัการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบขององคก์ร 
หรือการให้ Grand Jury เขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีลว้นตงัอยู่บนพืนฐานทีรัฐตอ้งการ
คุม้ครองสิทธิของจาํเลยอนัเป็นพลเมืองของตนมิให้ตอ้งได้รับความเดือดร้อนเกินควรในการ
ดาํเนินคดี ถึงแมว้่าการบรรยายฟ้องของประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์จะสันกะทดัรัด
แค่ไหน สิทธิของจาํเลยย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัการไต่สวนมูลฟ้อง
ของประเทศไทยในคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ศาลไทยจะวินิจฉยัว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูล ศาล
อาศยัคาํฟ้องพร้อมดว้ยรับฟังพยานหลกัฐานของฝ่ายโจทกที์นาํมาเสนอต่อศาลทีลว้นเป็นผลร้ายต่อ
จาํเลย จาํเลยไม่สามารถนําสืบพยานหลักฐานฝ่ายตนได้ ส่วนศาลไม่สืบพยานหลักฐานอืนที
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นอกเหนือจากทีโจทกน์าํสืบ ถือว่าบทบาทศาลไทยในชนัประทบัฟ้องมีความคลา้ยคลึงกบัประเทศ
ทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ทีวางตนเป็นกลาง ไม่มีความกระตือรือร้นในการคน้หาความจริง 
แต่ก็ปรากฏถึงความแตกต่างทีประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอวจ์ะคาํนึงถึงสิทธิของผูเ้ป็น
จาํเลยอย่างสูงถึงแมเ้ป็นเพียงชนัประทบัฟ้องก็ตาม ผิดกบัประเทศไทยทีศาลควรมีบทบาทในการ
คน้หาความจริงพร้อมกบัคุม้ครองสิทธิของจาํเลยควบคู่ไปดว้ยกนั แต่ศาลไทยกลบัเพิกเฉยทีจะ
คน้หาความจริงและคุม้ครองสิทธิของจาํเลย เมือการไต่สวนมูลฟ้องของประเทศไทยยดึคาํฟ้องเป็น
สาํคญั ทงัทีคาํฟ้องขาดรายละเอียดทีทาํใหจ้าํเลยเขา้ใจไดว้่าตนกระทาํความผดิตามกฎหมายอยา่งไร 
กบัองคก์รของรัฐไม่ว่าจะเป็นตาํรวจ พนกังานอยัการ รวมถึงศาล ไม่มีการร่วมมือกนัในการคน้หา
ความจริงอย่างเป็นระบบ ทาํให้ศาลไม่ไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผิด ศาลรับทราบขอ้เท็จจริงจากฝ่ายโจทก์เพียงฝ่ายเดียวไม่เหมือนกบั Grand Jury ทีได้
รับทราบขอ้เทจ็จริงจากทุกฝ่าย หรือศาล Magistrate ทีสามารถรับฟังพยานหลกัฐานของจาํเลยได ้
 เมือพิจารณาจากการดาํเนินคดีอาญาของไทยการทีศาลไทยนาํบทบาทวางเฉยในการ
คน้หาความจริง ซึงเป็นบทบาทของศาลทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอวม์าใช ้แต่มิไดมี้ระบบการ
ไต่สวนมูลฟ้องหรือการกลนักรองคดีเฉกเช่นเดียวกับระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ทาํให้การ
กลนักรองคดีในชนัไต่สวนมูลฟ้องของไทยขาดประสิทธิภาพ ไม่ไดค้าํนึงถึงสิทธิความเสมอภาคใน
การต่อสู้คดีของจาํเลย และสิทธิทีจะดาํเนินคดีต่อบุคคลใดตอ้งมีพยานหลกัฐานทีเพียงพอในการที
จะดาํเนินคดีกบับุคคลนนัดว้ย 
      4.4.3  วิเคราะห์การบรรยายฟ้องและบทบาทศาลในชันประทับฟ้องเปรียบเทียบกับระบบ
กฎหมายซีวิลลอว ์
                4.4.3.1  ลกัษณะการบรรยายคาํฟ้อง 
 ลกัษณะการบรรยายฟ้องของประเทศฝรังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ทีใช้
ระบบกฎหมายซีวิลลอว ์มีลกัษณะการบรรยายฟ้องทีเนน้คุม้ครองสิทธิของจาํเลยอยา่งยงิ โดยเฉพาะ
สิทธิทีจาํเลยจะไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา เพือให้จาํเลยต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มความสามารถ เมือนาํการ
บรรยายฟ้องของประเทศไทยมาพิจารณาเปรียบเทียบแลว้พบวา่ 
 ก) การบรรยายการกระทาํทงัหลายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผดิ ประเทศทีใชร้ะบบ
กฎหมายซีวิลลอวจ์ะบรรยายบรรดาขอ้เท็จจริงทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดให้เป็นเรืองราว 
เรียงลาํดบัตามเหตุการณ์ทีเกิดการกระทาํความผิดเป็นการอธิบายเรืองราวการกระทาํความผิดของ
จาํเลย แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) พนักงานอยัการจะบรรยาย
ขอ้เทจ็จริงใหค้รบถว้นองคป์ระกอบความผดิตามความผดิฐานต่างๆ ทีกฎหมายบญัญติัไว ้ไม่ค่อยมี
รายละเอียดหรือขอ้เทจ็จริงอืนทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิเท่าไรนกั 
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 ข) การบรรยายชือจาํเลย ประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์จะบรรยายขอ้เทจ็จริงอนั
เกียวกบัตวัจาํเลยตงัแต่เกิดอยา่งละเอียดถีถว้น ไม่ว่าจะเป็นทีอยูอ่าศยั สถานภาพการสมรส สัญชาติ 
หรือแมก้ระทงัอาชีพการงานของจาํเลย มิใช่ระบุเพียงแต่ชือและทีอยู่อาศยัของจาํเลยตามอยา่งการ
บรรยายฟ้องเกียวกับชือจาํเลยของไทยทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158 (2) 
 ค) การระบุพยานหลักฐานต่างๆ ในคาํฟ้อง ตามบทบญัญัติของกฎหมายในระบบ
กฎหมายซีวิลลอว ์ไดมี้การบญัญติัไวอ้ย่างชดัเจนถึงการระบุพยานหลกัฐานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวตัถุ พยานผูเ้ชียวชาญ พยานอืนทีตอ้งนาํเสนอต่อศาล รวมถึง
ประวติัอาชญากรรมไวใ้นคาํฟ้องเพือให้ศาลไดท้าํการตรวจสอบพยานหลกัฐานต่างๆ ไดต้งัแต่ตน้ 
ต่างจากคาํฟ้องของไทยทีพนกังานอยัการจะไม่มีการระบุพยานหลกัฐานต่างๆ ในคาํฟ้อง เนืองจาก
กลวัทีจะเสียเปรียบในการต่อสูค้ดี 
 ง) การแนบสํานวนการสอบสวน ในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ มีการบญัญติัไวอ้ย่าง
ชดัเจนเช่นเดียวกบัการตอ้งระบุพยานหลกัฐานทีตอ้งให้พนกังานอยัการแนบสาํนวนการสอบสวน
มาพร้อมกับคาํฟ้องเสมอ เพือให้ศาลทาํการตรวจสอบรายละเอียดบรรดาขอ้เท็จจริงต่างๆ ที
พนกังานอยัการและพนกังานสอบสวนทาํการรวบรวมมาก่อนทาํการดาํเนินคดี ผดิกบัประเทศไทย
ทีไม่มีบทบญัญติัใดให้พนกังานอยัการตอ้งแนบสํานวนการสอบสวนมาพร้อมกบัคาํฟ้อง แต่กลบั
ใหศ้าลสามารถเรียกสาํนวนการสอบสวนจากพนกังานอยัการไดเ้มือมีการสืบพยานเสร็จสินแลว้ 
 จ) การระบุกฎหมายและบทบญัญติัของกฎหมายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผดิ ไม่ว่า
จะเป็นประเทศทีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ หรือประเทศไทย ต่างต้องระบุมาในคาํฟ้องด้วย
เช่นเดียวกนั 
 เห็นไดว้า่การบรรยายฟ้องของประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์มีความแตกต่างกบั
การบรรยายฟ้องของประเทศไทยพอสมควร ซึงการบรรยายฟ้องของประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซี
วิลลอว ์เป็นคาํฟ้องทีมีลกัษณะเปิดเผย ส่งผลให้จาํเลยเกิดความเขา้ใจขอ้เท็จจริงว่าตนถูกฟ้องร้อง
หรือถูกกล่าวหาว่าตนกระทาํความผิดขอ้หาใด เพือนาํขอ้เทจ็จริงมาต่อสู้คดีตามทีตนเองมีสิทธิตาม
กฎหมายเป็นการเปิดโอกาสใหจ้าํเลยไดแ้กต่้างใหก้บัตนเอง หรือแสวงหาพยานหลกัฐานมาหกัลา้ง
พยานหลกัฐานของฝ่ายโจทก์เพือยืนยนัความบริสุทธิของตน สอดคลอ้งกบัหลกัฟังความทุกฝ่าย 
ศาลรับทราบขอ้เท็จจริงของทงัฝ่ายโจทก์และฝ่ายจาํเลย ทาํให้ศาลสามารถกลนักรองคดีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เมือคดีขึนสู่การพิจารณาของศาล ศาลสามารถลงโทษผูก้ระทาํความผิดได้อย่าง
แน่นอน  
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                4.4.3.2  การไต่สวนมูลฟ้อง  
 ในประเทศฝรังเศสไดแ้บ่งความผิดทางอาญาออกเป็น 3 ประเภทคือ ความผิดอุกฤษฏ์
โทษ ความผิดมธัยโทษและความผิดลหุโทษ แต่เฉพาะความผิดอุกฤษฏโ์ทษเท่านันทีกฎหมายได้
กาํหนดใหต้อ้งมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนทีคดีขึนสู่การพิจารณาของศาล การไต่สวนมูลฟ้องถือเป็น
ภาระหนา้ทีของศาลไต่สวนซึงทาํหน้าทีในการรวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการ
กระทาํความผดิทงัในทางทีเป็นคุณและทีเป็นโทษแก่ตวัจาํเลย เมือศาลไต่สวนคดีแลว้จะส่งสาํนวน
ไปให้พนักงานอยัการพร้อมความเห็นว่าควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องโดยทีพนักงานอยัการอาจจะมี
ความเห็นไม่เหมือนกบัศาลไต่สวนก็ได ้เห็นไดช้ดัเจนว่าระหว่างพนักงานอยัการกบัศาลไต่สวน
เป็นอิสระแยกออกจากกนัไม่ขึนตรงต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง จากภาระหน้าทีของศาลไต่
สวนแสดงถึงบทบาทของศาลในการคน้หาความจริงแทข้องเรืองอยา่งกระตือรือร้นตงัแต่เริมตน้ของ
การดาํเนินคดีตามอาํนาจกฎหมาย และการคน้หาความจริงศาลมีความเป็นอิสระอย่างสูงในการ
รวบรวมพยานหลักฐานไม่ถูกผูกมัดกับคาํร้องหรือคาํขอใดๆ เนืองจากมีสถานะเป็นตุลาการ
ประกอบกบัไม่มีการใชอ้าํนาจแทรกแซงจากองคก์รอืนๆ อีกทงัมีการตรวจสอบการทาํงานของศาล
โดยพนกังานอยัการทีมีความเป็นอิสระเช่นกนั ส่งผลให้คดีทีขึนสู่ชนัพิจารณาของศาลเป็นคดีทีมี
ความน่าเชือถือว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด สืบเนืองมาจากศาลมีบทบาทอยา่งมากในการคน้หา
ความจริงโดยศาลไดร้วบรวมพยานหลกัฐานดว้ยตนเองทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดต่างๆ 
ของการกระทาํความผดิ 
 ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัให้ความสาํคญักบัการกลนักรองคดีก่อนนาํคดีขึน
สู่ศาลเช่นเดียวกบันานาประเทศ ปรากฏใหเ้ห็นจากการไต่สวนมูลฟ้องทีศาลมีบทบาทในการคน้หา
ความจริงแทข้องเรืองอยา่งกระตือรือร้น โดยการเรียกสืบพยานหลกัฐานทีนอกเหนือจากทีระบุใน
คาํฟ้องไดถ้า้ศาลเห็นว่าสมควร และพิจารณาคาํฟ้องควบคู่ไปกบัสํานวนการสอบสวนทีระบุมา
พร้อมกบัคาํฟ้อง มิไดพ้ิจารณาเฉพาะตวัคาํฟ้องหรือสืบพยานหลกัฐานเท่าทีโจทก์ยืนมา ในอีกแง่
หนึงการไต่สวนมูลฟ้องของศาลเป็นการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจในการสังฟ้องคดีของพนักงาน
อยัการอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าการกลนักรองคดีโดยการไต่สวนมูลฟ้องศาลประเทศเยอรมนัมี
อาํนาจคน้หาความจริงอย่างกวา้งขวางและคาํนึงถึงสิทธิของจาํเลยอย่างสูงก่อนทีศาลจะมีคาํสัง
ประทบัฟ้อง ถา้ศาลมีคาํสังประทบัฟ้องแสดงว่าคดีนนัมีความน่าเชือว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด
จริงและสามารถลงโทษจาํเลยไดต้ามกฎหมาย 
 เมือพิจารณาการไต่สวนมูลฟ้องทงัของประเทศฝรังเศสและประเทศเยอรมนั ต่างเป็น
ประเทศใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์ส่งผลใหศ้าลมีบทบาทในการคน้หาความจริงแทข้องเรืองอยา่ง
กระตือรือร้นและกวา้งขวางโดยมีความเป็นกลางไม่ผูกติดกบัคาํขอใดๆ แสดงถึงความเป็นอิสระ
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ของศาล เฉพาะอยา่งยงิศาลไต่สวนของประเทศฝรังเศสเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่ามีบทบาทอยา่งมากคือ
ศาลเป็นผูร้วบรวมพยานหลกัฐานโดยตวัเองตงัแต่เริมตน้คดี ส่วนประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนัศาลก็มีบทบาทไม่ยิงหย่อนกว่ากันเนืองจากการไต่สวนมูลฟ้องไม่ไดพ้ิจารณาเพียงแต่
พยานหลกัฐานทีโจทกน์าํเสนอเท่านนั ศาลจะเรียกพยานหลกัฐานอืนมาสืบก็ได ้อีกทงัสองประเทศ
ต่างคาํนึงถึงสิทธิของจาํเลยเป็นพืนฐานในการคน้หาความจริงทีมีการตรวจสอบระหว่างเจ้า
พนกังานของรัฐดว้ยกนัเอง แมว้่าการไต่สวนมูลฟ้องเป็นเพียงขนัตอนการกลนักรองคดีก่อนคดีขึน
สู่ศาล ส่งผลให้คดีทีขึนสู่ศาลเป็นคดีทีมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชือถืออย่างสูงว่าจาํเลยเป็น
ผูก้ระทาํความผดิจริง แต่แนวทางปฏิบติัของบทบาทศาลไทยทีมกัวางเฉย (passive) เนืองจากยึดติด
ว่าการวางเฉยคือการวางตวัเป็นกลาง ยดึติดกบัคาํฟ้องและพยานหลกัฐานทีโจทกน์าํสืบ จาํเลยไม่มี
สิทธินาํสืบพยานหลกัฐานฝ่ายตน หรือไม่มีการเรียกสืบพยานหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผดิทีศาลเห็นว่าถา้เรียกพยานหลกัฐานนนัมาสืบ จะทาํใหศ้าลทราบไดว้่าคดีนนัมีมูลหรือไม่มี
มูล เป็นการขาดความกระตือรือร้นในการคน้หาความจริง เพือใหก้ารกลนักรองคดีในชนัไต่สวนมูล
ฟ้องมีประสิทธิยิงขึน ศาลตอ้งมีความกระตือรือร้นทีคน้หาความจริงแทข้องเรืองราวการกระทาํ
ความผดิเช่นเดียวกบัประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์โดยตอ้งคาํนึงถึงสิทธิของจาํเลยควบคู่ไป
พร้อมกนั 
 
4.5  วิเคราะห์การส่งสํานวนการสอบสวนในคดีอาญาทัวไปกับการส่งสํานวนการสอบสวนใน
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 สํานวนการสอบสวนเป็นสํานวนทีพนักงานสอบสวนไดจ้ดัทาํขึนโดยการสอบสวน
ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายตงัแต่มีการกระทาํความผิดเกิดขึน จดัได้ว่าสํานวนการสอบสวนมี
ความสาํคญัอยา่งยงิยวดต่อการพิจารณาคดีในชนัศาล ซึงในสาํนวนการสอบสวนจะประกอบดว้ย 
 ก) การรวบรวมขอ้เทจ็จริงทางคดี เมือมีการกระทาํความผิดเกิดขึน พนกังานสอบสวน
จะเริมต้นทาํการสืบสวนสอบสวน โดยการสอบสวนจะดาํเนินการสอบสวนว่ามีการกระทาํ
ความผดิอยา่งไร ใครเป็นผูก้ระทาํความผดิ บุคคลใดเป็นผูถู้กกระทาํหรือไดรั้บความเสียหาย พยาน
ทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ของการกระทาํหรือไม่ ผลของการกระทาํเป็นอย่างไร11 ในการรวบรวม
ข้อเท็จจริงทางคดี พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าทีพนักงาน
สอบสวนจะคน้หาได้ไม่ว่าพยานหลกัฐานนันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อตวัผูเ้สียหายหรือผูถู้ก

                                                            
 11  กวนิท ์ อคัรภกัดี.  (2552).  ความสาํคัญของสาํนวนการสอบสวนในคดีอาญา.  หนา้  16.  
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กล่าวหาก็ตาม การรวบรวมขอ้เทจ็จริงประกอบไปดว้ย พยานบุคคล12 พยานเอกสาร13 พยานวตัถุ14 
พยานร่องรอยหรือพยานเทคนิค และพยานวิทยาศาสตร์ 
 ข) พฤติการณ์แวดล้อมทางคดีหรือพยานแวดล้อม เป็นพยานหลักฐานทีมุ่งพิสูจน์
ขอ้เท็จจริงซึงมิไดเป็นประเด็นขอ้พิพาทในคดีโดยตรง หากแต่พิสูจน์ขอ้เท็จจริงอืนทีบ่งชีว่า
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นประเดน็ขอ้พิพาทน่าจะเกิดขึนหรือไม่เกิดขึน15 
 ค) การทาํความเห็นทางคดี เมือพนักงานสอบสวนไดท้าํการรวบรวมพยานหลกัฐาน
เสร็จสินแลว้ พนกังานสอบสวนผูเ้ป็นเจา้ของสาํนวนจะตอ้งทาํความเห็นทางคดีว่าควรสังฟ้อง หรือ
ควรไม่สังฟ้องอย่างไร ถา้เห็นว่าขอ้เท็จจริงทีรวบรวมได้ฟังได้ความว่าผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระทาํ
ความผดิ พนกังานสอบสวนจะทาํความเห็นวา่ “ควรสงัฟ้อง” แต่ถา้ขอ้เทจ็จริงทีรวบรวมไดฟั้งไม่ได้
วา่ผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระทาํความผดิ พนกังานสอบสวนจะทาํความเห็นวา่ “ควรสงัไม่ฟ้อง”  
 เห็นไดว้า่สาํนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนเป็นการรวบรวมขอ้เทจ็จริงต่างๆ 
พร้อมดว้ยพยานหลกัฐานตงัแต่เกิดการกระทาํความผิดขึน จดัว่ามีความสาํคญัและเป็นประโยชน์
อยา่งยงิต่อกระบวนการยติุธรรมโดยเฉพาะกบัศาลทีตอ้งผดุงความยติุธรรมต่อสงัคม 
       4.5.1  การส่งสาํนวนการสอบสวนในคดีอาญาทวัไป 
 เมือพนักงานสอบสวนส่งสํานวนสอบสวนพร้อมทงัความเห็นทางคดีไปให้พนักงาน
อยัการ พนักงานอยัการจะพิจารณาสาํนวนสอบสวนว่าสมควรฟ้องผูถู้กกล่าวหรือไม่ ถา้พนกังาน
อยัการเห็นว่าสมควรสังฟ้อง พนักงานอยัการก็จะมีคาํสังฟ้องและยืนฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 (2) 
 การยืนฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลของพนักงานอยัการ พนักงานอยัการยึดหลกัการบรรยาย
ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 ทีไดก้าํหนดไว ้ทางปฏิบติัพนักงาน
อยัการจะบรรยายฟ้องพอสังเขป บรรยายใหค้รบถว้นองคป์ระกอบความผิดตามความผดิทีกล่าวหา
ผูต้อ้งหาโดยมิไดมี้การบรรยายพฤติการณ์ หรือเหตุการณ์เรืองราวทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ 
หรือขอ้เท็จจริงอืนๆ อาทิเช่น พยานหลกัฐานต่างๆ เป็นตน้ และไม่ปรากฏว่าพนักงานอยัการส่ง
สาํนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนแนบมาพร้อมกบัคาํฟ้องเมือยืนฟ้องคดีต่อศาล สาเหตุมา
จากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบญัญติัใดบงัคบัใหพ้นกังานอยัการตอ้งส่ง

                                                            
  12  พยานบุคคล ไดแ้ก่พยานบุคคลทีมาใหก้ารเป็นพยานต่อศาล  
  13  พยานเอกสาร ไดแ้ก่สรรพหนงัสือทีขีดเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  14  พยานวตัถุ คือสิงของใดๆ ทีคู่ความอา้งอิงใหศ้าลตรวจดูเพือประโยชน์แก่คดีของตน  
  15  กวนิท ์ อคัรภกัดี.  เล่มเดิม.  หนา้  20.  
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สํานวนสอบสวนพร้อมกบัคาํฟ้องให้ต่อศาล และยงัไม่มีบทกฎหมายใดบญัญติัตอ้งให้ศาลยึดถือ
สาํนวนสอบสวนในการพิจารณาคดีแต่อยา่งใด 
 สาํหรับศาลทีไดรั้บแต่คาํฟ้องของพนกังานอยัการเพียงเท่าทีพนกังานอยัการยนืฟ้องเขา้
มานนัโดยไม่มีสํานวนสอบสวนของพนกังานสอบสวนแนบมาพร้อมฟ้องดว้ย ส่งผลให้ศาลไม่มี
โอกาสทราบถึงขอ้เทจ็จริง พยานหลกัฐานต่างๆ และความเป็นมาในทางรูปคดีว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํ
ความผิด หรือเป็นผูบ้ริสุทธิมากน้อยเพียงใด หรือพยานหลกัฐานทีพนักงานสอบสวนใช้อา้งว่า
จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดนนัมีเพียงพอหรือไม่ในการกล่าวหาบุคคลนนัๆ หรือพยานหลกัฐานที
พนกังานสอบสวนสืบสวนสอบสวนมานนัไดก้ระทาํการในทางทีชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ เพราะ
จากทีกล่าวมาแลว้วา่สาํนวนสอบสวนเป็นการรวบรวมขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานตงัแต่ไดมี้การ
กระทาํความผิดเกิดขึน เมือไม่มีการส่งสํานวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมคาํฟ้อง
ประกอบกบัศาลเชือถือการทาํงานของพนกังานอยัการและพนกังานสอบสวน ศาลจึงยดึคาํฟ้องเป็น
สาํคญัในการประทบัฟ้อง แลว้ทาํการประทบัฟ้องทนัทีในคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกฟ้์องคดี 
 อยา่งไรก็ตามสาํนวนสอบสวนทีมีลกัษณะสาํคญัทีว่าพนกังานสอบสวนทาํขึนหลงัเกิด
เหตุใหม่ๆ พนกังานสอบสวนจะบนัทึกร่องรอยในสถานทีเกิดเหตุไว ้ความทรงจาํของพยานบุคคลที
เกียวขอ้งกับเหตุการณ์ทีเกิดขึนยงัสดอยู่ และถา้ถูกสอบปากคาํไวเ้ร็วเท่าไร โอกาสทีพยานจะ
ไตร่ตรองหรือไดรั้บการชกัจูงใจหรือไดรั้บการติดต่อจากผูใ้ดให้มีการบิดเบือนความจริงยงัมีอยู่
นอ้ย16 จดัไดว้่ามีความสาํคญัยิงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีบทบญัญติัทีใหอ้าํนาจ
ศาลในการเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการได้ก็ต่อเมือพนักงานอัยการทาํการ
สืบพยานเสร็จสินแลว้17 
       4.5.2  การส่งสาํนวนการสอบสวนในคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
 คดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นการดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองทีถูกกล่าวหาว่ามีทรัพยสิ์นเพิมขึนผดิปกติ รํารวยผดิปกติ การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่ง
หน้าทีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที หรือทุจริตต่อ
หน้าทีตามกฎหมายอืน และคดีร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน รวมถึงบุคคลอืนทีเป็น
ตวัการ ผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระทาํความผดิทางอาญา  
 ผูมี้อาํนาจทาํการสอบสวนคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองคือ คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ทาํหนา้ทีคลา้ยคลึงกบัพนกังาน

                                                            
  16  กวนิท ์ อคัรภกัดี.  เล่มเดิม.  หนา้  79.  
  17  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 175  
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สอบสวนคือการแสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐาน โดยเรียกว่า “การทาํสํานวนไต่
สวนขอ้เทจ็จริง” 
 ในการฟ้องคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองการบรรยายคาํฟ้องมีรูปแบบการ
บรรยายฟ้องคือให้ทาํเป็นหนังสือมีขอ้ความตามทีกาํหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 158 ขอ้ความอืนๆ ซึงพดูถึงอาํนาจศาลของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมือง รวมทงัสํานวนไต่สวน (สํานวนการสอบสวน) ของมติทีไดม้ติจากคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ทีอยัการสูงสุดตอ้งส่งพร้อมกบั
คาํฟ้องถือเป็นเอกสารประกอบคาํฟ้องตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองบญัญติัวา่18 “ในวนัยนืฟ้องใหโ้จทกส่์งสาํนวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อศาลเพือใชเ้ป็นหลกัในการพิจารณาและรวมไวใ้นสาํนวน และศาล
อาจไต่สวนหาขอ้เท็จจริงและหลกัฐานเพิมเติมตามทีเห็นสมควร” ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของศาลคือ19 
 1 ) เพือให้ศาลทราบถึงแนวทางมูลแห่งคดี รวมถึงขอ้เท็จจริงตามทีโจทก์ไดก้ล่าวหา
และรายละเอียดทีศาลจะไดศึ้กษาสาํนวนคดีก่อนการพิจารณา 
 2 ) เพือความสะดวกแก่ศาลในการพิจารณาคดี ทาํให้การพิจารณาคดีเป็นไปดว้ยความ
รวดเร็วและเป็นธรรม 
 3) เพือศาลไม่ตอ้งเริมตน้ในการรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ทาํเป็นสาํนวนของศาล
ต่างหากจากสาํนวนของพนกังานอยัการ 
 เมืออยัการสูงสุดยนืคาํฟ้องต่อศาล ศาลจะดาํเนินการตรวจคาํฟ้องต่างๆ โดยนาํประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 มาใช้โดยอนุโลม ว่าคาํฟ้องทียืนเขา้มานันถูกตอ้ง
หรือไม่ เมือคาํฟ้องถูกตอ้งศาลจะทาํการพิจารณาคดีโดยไม่ตอ้งทาํการไต่สวนมูลฟ้องอยา่งเช่นใน
คดีอาญาทวัไป20 
 เมือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองไดรั้บสาํนวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการป.ป.ช. พร้อมกบัคาํฟ้อง ทาํให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองทราบรายละเอียดขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานต่างๆ ในสาํนวนการไต่สวน ประกอบกบั

                                                            
  18  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรค 2. 
  19  กวนิท ์  อคัรภกัดี.  เล่มเดิม.  หนา้  96. 
 20  สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรือง “การดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง”.        
หนา้  26.   
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ในชนัพิจารณาคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตอ้งยึดสํานวนการไต่
สวนของคณะกรรมการป.ป.ช. เป็นหลกั ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองจึง
สามารถตรวจสอบและคน้หาความจริงจากสํานวนการไต่สวนว่าการเบิกความของพยานในชัน
พิจารณานนัถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่อย่างไร นอกจากนีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมืองยงัมีบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการตรวจสอบให้ไดม้าซึงความจริงทีแน่แท ้ไม่วาง
เฉย (Active) คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีอาํนาจไต่สวนหา
ขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเพิมเติมตามทีเห็นสมควรได ้โดยมิไดย้ึดติดกบัหลกัการของระบบ
คู่ความ (Adversary system) ทีปล่อยให้คู่ความนาํพยานหลกัฐานมาแสดงแลว้ศาลชังนาํหนัก
พยานหลักฐานเท่านัน หากแต่ศาลต้องยึดถือหลักการตรวจสอบความจริงแท้ของเรืองด้วย
กระบวนการแสวงหาความจริงของศาลเอง21  
 เห็นไดว้่าระหว่างคดีอาญาทวัไปกบัคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองนันมี
ขนัตอนลกัษณะการดาํเนินคดีทีคลา้ยคลึงกนั แต่ยงัมีความแตกต่างกนัในเรือง “การส่งสาํนวนการ
สอบสวน” ในคดีอาญาทวัไปพนกังานอยัการไม่มีการแนบสาํนวนการสอบสวนไปพร้อมกบัคาํฟ้อง 
แต่ศาลก็มีอาํนาจเรียกสาํนวนการสอบสวนจากพนกังานอยัการไดเ้มือทาํการสืบพยานจนเสร็จสิน
แลว้ ผิดกบัการฟ้องคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองทีกฎหมายบญัญติัไวอ้ย่างชดัเจนว่า
ตอ้งแนบสาํนวนการไต่สวน(สาํนวนการสอบสวน)ของคณะกรรมการป.ป.ช.พร้อมกบัคาํฟ้องเสมอ 
โดยถือว่าเป็นเอกสารประกอบคาํฟ้องและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
ตอ้งยดึสาํนวนการไต่สวนของป.ป.ช.เป็นหลกัในการพิจารณาคดีอีกดว้ย 
 จากทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าสํานวนการสอบสวนเป็นการแสวงหาบรรดาขอ้เท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการกระทาํความผิด จึงมีประโยชน์อย่างยิงต่อ
กระบวนการยติุธรรมโดยเฉพาะศาล จะเห็นไดจ้ากคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองจะไดรั้บสาํนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.พร้อมกับคาํฟ้อง ทาํให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองทราบ
เรืองราวรายละเอียดและพยานหลกัฐานต่างๆ ทีปรากฏในสํานวนการไต่สวนไดต้งัแต่เริมตน้คดี 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมืองจึงไม่มีความจาํเป็นทีต้องรวบรวม
พยานหลกัฐานอืนเพือประกอบเป็นสํานวนคดีของศาลเองอีก ทาํให้การพิจารณาคดีเป็นไปดว้ย
ความรวดเร็วและรัดกมุยงิขึน แตกต่างจากคดีอาญาทวัไปทีศาลไม่ไดรั้บสาํนวนการสอบสวนตงัแต่
ตน้เช่นเดียวกบัศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ศาลจึงไม่สามารถทราบถึง
รายละเอียดขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด บทบาทในการ
                                                            
  21  กชวรรณ  จนัทร์เณร.  (2544).  การดาํเนินคดีอาญากับผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง.  หนา้  117.  
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ตรวจสอบและการคน้หาความจริงของศาลจึงเป็นไปไดย้าก ส่งผลให้เมือคดีถึงชนัพิจารณาคดีศาล
จะตอ้งทาํการสืบพยานเป็นการรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ใหม่ตงัแต่ตน้เพือทีจะนํามาเป็น
สาํนวนคดีของศาลเองและนาํมาชงันาํหนกัพยานหลกัฐาน โดยศาลไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าคาํ
เบิกความของพยานในชนัพิจารณากบัชนัสอบสวนทีปรากฏอยูใ่นสาํนวนการสอบสวนแตกต่างกนั
อย่างไร มีประเด็นทีเป็นขอ้สงสัยหรือไม่ ทาํให้การพิจารณาคดีเกิดความล่าชา้อย่างมากเป็นการ
กระทบต่อสิทธิของจาํเลย 
 การดาํเนินคดีอาญาทวัไป พนกังานอยัการควรแนบสาํนวนการสอบสวนมาพร้อมกบั
คาํฟ้อง เพือให้ศาลไดท้าํการตรวจสอบรายละเอียดบรรดาขอ้เทจ็จริงรวมถึงพยานหลกัฐานต่างๆ ที
พนักงานสอบสวนไดท้าํการแสวงหาและรวบรวมมาตงัแต่เริมตน้คดี และในการพิจารณาคดีศาล
ควรยึดสํานวนการสอบสวนเป็นหลกัในการพิจารณา ถา้มีเหตุอนัน่าสงสัยศาลสามารถเรียกสืบ
พยานหลกัฐานอืนๆ มาประกอบอีกได ้ซึงการกระทาํลกัษณะดงักล่าวแสดงถึงบทบาทในการคน้หา
ความจริงอย่างกระตือรือร้นของศาล เมือศาลทราบรายละเอียดขอ้เท็จจริง พยานหลกัฐานต่างๆ 
ตงัแต่ตน้ทาํให้การพิจารณาคดีในชนัศาลเกิดความรวดเร็วยิงขึนและสิทธิของจาํเลยยอ่มไดรั้บการ
คุม้ครองตงัแต่เริมตน้การดาํเนินคดี 
 ดงันันประเทศไทยเป็นประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอวเ์ฉกเช่นประเทศฝรังเศส
และประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัประเทศไทยควรมีแนวทางการบรรยายฟ้องไปในแนวทาง
เดียวกบัประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอวคื์อ การบรรยายฟ้องควรบรรยายบรรดาขอ้เท็จจริง 
เรืองราวหรือเหตุการณ์ทงัหลายทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดของจาํเลยเป็นลาํดบัขนัตอน 
พร้อมระบุพยานหลกัฐานทุกชนิดทีพนกังานอยัการใชก้ล่าวอา้งว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด อีก
ทงัตอ้งแนบสาํนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนมาพร้อมกบัคาํฟ้องดว้ย เพือให้ศาลไดท้าํ
การตรวจสอบรายละเอียดของขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานต่างๆ ตงัแต่เริมตน้คดี ส่วนการไต่สวน
มูลฟ้องในกรณีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกฟ้์อง ศาลตอ้งคาํนึงถึงบทบาทของตนเช่นเดียวกบัศาลไต่
สวนของประเทศฝรังเศส หรือการไต่สวนมูลฟ้องของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัคือ ศาล
ตอ้งแสวงหาความจริงแทข้องเรืองราวอยา่งกระตือรือร้นโดยการเรียกสืบพยานหลกัฐานทีศาลเห็น
ว่าสมควร หรือให้สิทธิจาํเลยนําพยานหลกัฐานเขา้มาสืบได้ จะทาํให้การกลนักรองคดีในชัน
ประทบัฟ้องมีความน่าเชือถือยิงขึนอีกทงัเป็นการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยตงัแต่ตน้กระบวนการ
ยติุธรรม 
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บทท ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  บทสรุป 
 การดาํเนินคดีอาญาในชนัประทบัฟ้องเป็นการดาํเนินคดีอาญาทีกระทบกระเทือนถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนทีถูกกล่าวหาฟ้องร้อง กฎหมายจึงกาํหนดใหมี้การกลนักรองคดีโดยเป็น
หน้าทีของศาลว่าคดีนันสมควรขึนสู่ชันการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือไม่ เพือเป็น
หลกัประกนัมิให้ผูบ้ริสุทธิตอ้งถูกดาํเนินคดีโดยไม่มีพยานหลกัฐานอย่างเพียงพอมาฟ้องต่อศาล
หรือเป็นการฟ้องร้องดาํเนินคดีเพือกลนัแกลง้ผูอื้นให้ไดรั้บความเดือดร้อน กฎหมายจึงกาํหนดให้
ศาลมีหนา้ทีในการตรวจคาํฟ้องทียืนเขา้มาสู่ศาลและตอ้งมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนทีศาลจะทาํการ
ประทบัฟ้อง เป็นเหตุให้ศาลตอ้งมีบทบาทในการคน้หาความจริงเฉกเช่นเดียวกบัการคน้หาความ
จริงในชันพิจารณาพิพากษาคดี อีกทงัยงัตอ้งมีความเป็นอิสระในการทาํหน้าทีของตน เพียงแต่
บทบาทการคน้หาความจริงของศาลในชนัประทบัฟ้องศาลไม่ตอ้งคน้หาความจริงจนสินความสงสยั  
แค่พิสูจน์ใหไ้ดค้วามวา่มีความน่าเชือวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิจริงตามฟ้องก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
แต่ศาลตอ้งคาํนึงถึงสิทธิของผูถู้กกล่าวหาทีมีฐานะเป็นประธานในคดีควบคู่ไปกบัการคน้หาความ
จริงดงันี 
 1)  สิทธิทีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ (presumption of innocence) 
เป็นสิทธิอนัชอบธรรมของผูถู้กกล่าวหา โดยไดก้ารรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
อนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายฉบบัอืนใดจะขดัแยง้มิได้ การดาํเนินคดีอาญาถา้
องคก์รของรัฐปฏิบติัต่อผูถู้กกล่าวหาให้ไดรั้บความเดือดร้อนเกินกว่าความจาํเป็น ถือว่าเป็นการ
ปฏิบติัทีไม่ชอบธรรม ถึงแมว้า่เขาจะถูกกล่าวหาวา่ไดก้ระทาํความผดิแต่เขายงัอยูใ่นฐานะความเป็น
มนุษยที์ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งคาํนึงถึงความเป็นมนุษย ์
 2)  สิทธิทีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย รวดเร็ว ต่อเนืองและเป็นธรรม สิทธิ
ดงักล่าวผูถู้กกล่าวหาพึงได้รับตงัแต่ในระยะเริมตน้ของกระบวนการ เนืองจากการถูกฟ้องเป็น
คดีอาญาผูถู้กกล่าวหาหรือจาํเลยอาจตอ้งถูกคุมขงัไวใ้นระหว่างการพิจารณาคดี ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนและทุกขท์รมานเป็นอยา่งมาก หากการพิจารณาคดียงัดาํเนินไปอยา่งล่าชา้ ผูถู้กกล่าวหา
ย่อมไดรั้บความเดือดร้อนต่อไปจนกว่าการพิจารณาคดีจะสินสุดลงเท่ากบัว่าบุคคลนันไดรั้บการ
ลงโทษไปก่อนทีศาลจะพิพากษา ยอ่มก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมขึน                        
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 3)  สิทธิทีจะไม่ถูกฟ้องคดีอาญาโดยไม่เป็นธรรม เป็นหลกัประกันว่าการฟ้องร้อง
คดีอาญาต่อบุคคลใดจะตอ้งมีพยานหลกัฐานทีเพียงพอทีจะพิสูจน์ความผิดของจาํเลยในชนัศาลได ้
เนืองจากการพิจารณาพิพากษาคดีส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงตอ้งมีการตรวจสอบ
และกลนักรองคดีเพือให้เกิดความแน่ชดัว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดจริง มิใช่ใชอ้าํนาจทางศาล
เพือกลนัแกลง้ใหผู้อื้นไดรั้บความเดือดร้อน                         
 4)  สิทธิทีจะได้รับการแจง้ขอ้กล่าวหา เป็นสิทธิขนัพืนฐานอีกประการหนึงทีมี
ความสาํคญัต่อการเป็นประธานในคดีของผูถู้กกล่าวหา สิทธิทีจะไดรั้บการแจง้ขอ้กล่าวหามิไดมี้
ความสาํคญัเฉพาะในชนัสอบสวนเท่านนัยงัรวมถึงการฟ้องร้องคดีต่อศาล ผูถู้กกล่าวหาจะไดท้ราบ
ถึงลกัษณะและเหตุแห่งขอ้หาว่าถูกกล่าวหาดว้ยเหตุผลอนัใด เพือจะไดแ้กข้อ้กล่าวหาหรือสามารถ
ต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเตม็ทีและถูกตอ้ง หากการบรรยายฟ้องไม่สามารถทาํใหผู้ถู้กกล่าวหาเขา้ใจไดว้่าตน
กระทาํความผิดตามกฎหมายอย่างไร ผูถู้กกล่าวหาก็ไม่สามารถทีจะชีแจง้หรือแกข้อ้กล่าวหาทีถูก
กล่าวหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นการกระทบถึงสิทธิในการต่อสูค้ดีของผูถู้กกล่าวหา 
 5)  สิทธิทีจะไม่ถูกนาํเอาพยานหลกัฐานทีไดม้าโดยมิชอบมาใชพ้ิสูจน์ความผิด จากที
ไดก้ล่าวไวว้า่การฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อบุคคลใดจะตอ้งมีพยานหลกัฐานทีเพียงพอในการพิสูจน์การ
กระทาํความผดิของจาํเลย ดงันนัการรับฟังพยานหลกัฐานของศาลตอ้งรับฟังเฉพาะพยานหลกัฐาน
ทีแสวงหามาโดยชอบดว้ยกฎหมาย หากศาลรับฟังพยานหลกัฐานทีไดม้าโดยมิชอบย่อมเกิดความ
ไม่ชอบธรรมขึนต่อกระบวนการพิจารณาคดี 
 เนืองจากศาลเป็นองคก์รทีประชาชนให้ความเชือถือว่าเป็นผูผ้ดุงความยุติธรรม การ
ดาํเนินคดีทีคาํนึงถึงสิทธิต่างๆ ของจาํเลยยงัไม่เพียงพอ ศาลตอ้งมีบทบาทในการคน้หาความจริงแท้
ของเรืองราวทีเกิดการกระทาํความผดิขึนโดยการรวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการ
กระทาํความผิดทงัทีเป็นคุณและเป็นโทษแก่ฝ่ายผูถู้กกล่าวหาหรือจาํเลย ส่งผลให้ศาลสามารถรู้ถึง
ขอ้เท็จจริงรายละเอียดต่างๆ ตงัแต่เริมตน้กระบวนการพิจารณาคดี แต่การคน้หาความจริงศาลจะ
กระทาํการใดๆ ทีเป็นการลดคุณค่าศกัดิศรีความเป็นมนุษยข์องจาํเลย หรือไปกระทบต่อสิทธิอนัพึง
มีของจาํเลยไม่ได ้จึงจะไดชื้อวา่ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูที้เดือดร้อนอยา่งแทจ้ริง 
 กล่าวโดยสรุป การประทบัฟ้องทีเป็นมาตรการกลนักรองคดีก่อนการพิจารณา ศาลเขา้
มามีบทบาทความสาํคญัดงันี 
 (1)  เพือให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูถู้กฟ้องว่าเขาจะ
ไม่ถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีอาญาไดรั้บความเดือดร้อนเสียหาย โดยปราศจากพยานหลกัฐานทีเพียงพอ
เนืองจากการทีตอ้งตกอยู่ในฐานะจาํเลยในคดีอาญา อาจตอ้งถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณาของ
ศาล หรือมิฉะนนัก็ตอ้งหาทรัพยสิ์นหรือบุคคลมาเป็นหลกัประกนัต่อศาลในการร้องขอปล่อยตวั
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ชวัคราวในระหว่างพิจารณา หรือตอ้งมาศาลฟังการพิจารณาในทุกนดั ทาํให้เสือมเสียชือเสียงเป็น
ตน้ ดงันนัก่อนทีผูใ้ดจะตกเป็นจาํเลยในการพิจารณาพิพากษาของศาล จึงตอ้งไดรั้บการกลนักรอง
พยานหลกัฐานก่อน 
 (2)  เพือป้องกนัมิให้คดีเขา้สู่การพิจารณาพิพากษาของศาล โดยไม่มีพยานหลกัฐานที
เพียงพอ เนืองจากในปัจจุบนัมีการกระทาํความผดิอาญามากขึน และมีคดีเขา้สู่การพิจารณาพิพากษา
ของศาลเป็นปริมาณทีสูง ซึงเป็นภาระทีหนักของศาล การประทบัฟ้องจึงมีบทบาทสําคญัในการ
ช่วยป้องกันมิให้คดีเขา้สู่การพิจารณาพิพากษาของศาลโดยไม่จาํเป็น โดยจะส่งผลให้คดีทีคา้ง
พิจารณาอยูใ่นศาลไดรั้บการพิจารณาพิพากษาใหเ้สร็จไปอยา่งรวดเร็ว 
 สําหรับระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ซึงใช้ในประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นระบบกฎหมายทีเรียกว่า “ระบบปฏิปักษ”์ คือคู่ความทงัสองฝ่ายมีภาระหนา้ทีใน
การคน้หาความจริง ทงัโจทกแ์ละจาํเลยจะนาํพยานหลกัฐานมาสืบต่อศาล ส่วนศาลมีบทบาทในการ
คน้หาความจริงนอ้ยโดยจะวางตวัเป็นกลางโดยเคร่งครัดมีหนา้ทีควบคุมดูแลให้คู่ความดาํเนินคดี
ไปตามกฎหมาย ทาํให้การบรรยายฟ้องในระบบกฎหมายคอมมอนลอว  ์มีลกัษณะทีสันกะทดัรัด 
บรรยายเฉพาะขอ้เท็จจริงอนัเป็นองคป์ระกอบความผิดโดยแยกเป็นกระทงความผิด การไม่ระบุ
พยานหลกัฐานเนืองจากเกรงกลวัว่าอีกฝ่ายจะทราบขอ้เทจ็จริงทีมีอยูท่าํให้ตนเองเสียผลประโยชน์
ทางรูปคดี ถึงแมว้า่การบรรยายฟ้องในระบบกฎหมายคอมมอนลอวจ์ะบรรยายเฉพาะขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นองคป์ระกอบความผดิและศาลมีบทบาทคน้หาความจริงในลกัษณะการวางเฉย แต่อยา่งไรก็ตาม
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มีระบบการทาํงานระหว่างหน่วยงานทีมีประสิทธิภาพหรือมีการ
กลนักรองคดีเบืองตน้ คดีทีขึนสู่ศาลจึงมีประสิทธิภาพทีศาลสามารถลงโทษจาํเลยไดต้ามความผดิที
จาํเลยกระทาํ 
 ระบบกฎหมายซีวิลลอว ์เป็นระบบกฎหมายทีให้ศาลมีบทบาทในการคน้หาความจริง
อยา่งกวา้งขวางโดยร่วมกบัองคก์รยติุธรรมอืน ศาลจะคน้หาความจริงและสืบพยานดว้ยตนเอง ส่วน
คู่ความเป็นผูช่้วยเหลือ ประกอบกับการบรรยายฟ้องของประเทศกลุ่มซีวิลลอว์มีลักษณะการ
บรรยายฟ้องทีบรรยายขอ้เทจ็จริงโดยละเอียดเป็นเรืองราวหรือเหตุการณ์ทีเกิดการกระทาํความผิด
ขึน อีกทงัตอ้งมีการระบุพยานหลกัฐานในทางทีเป็นคุณและทางทีเป็นโทษพร้อมสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน แลว้เขา้สู่กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องซึงศาลก็มีบทบาทอย่าง
ยงิยวดไม่แพก้นั หรือในกรณีประเทศฝรังเศส ศาลไต่สวนมีอาํนาจรวบรวมพยานหลกัฐานทงัหมด
ของคดีไดต้งัแต่เริมตน้เป็นการคน้หาความจริงโดยศาลไม่ไดพ้ิจารณาเพียงแต่คาํฟ้องทีพนักงาน
อยัการยนืฟ้อง ก่อให้เกิดการกลนักรองคดีก่อนขึนสู่ชนัพิจารณาของศาลอยา่งมีประสิทธิภาพ คดีที
ขึนสู่ศาลเป็นทีแน่นอนวา่จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผดิจริง ไม่เกิดการยกฟ้องดว้ยเหตุผลเลก็ๆ นอ้ยๆ 
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 สาํหรับบทบาทศาลในชนัการประทบัฟ้องของไทยไดแ้บ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 
 1)  การตรวจฟ้อง  
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 บญัญติัไวว้่า “ถ้าฟ้องไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหศ้าลสังโจทกแ์กฟ้้องใหถู้กตอ้ง หรือยกฟ้องหรือไม่ประทบัฟ้อง” ถือว่าเป็น
ภาระหนา้ทีของศาล ศาลมีบทบาทในการตรวจฟ้องก่อนเบืองตน้เมือมีคาํฟ้องยนืเขา้มาสู่ศาลว่าเป็น
คาํฟ้องทีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงทาํให้การบรรยายฟ้องมีความสําคญัต่อการประทบัฟ้อง
โดยตรง  บทบาทศาลในการตรวจฟ้องศาลจะพิจารณาจากตัวคําฟ้องว่ามีการบรรยายฟ้อง
รายละเอียดครบถ้วนตามทีกฎหมายกาํหนดปรากฏตามมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือไม่ โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรก ศาลจะพิจารณาว่าคาํฟ้อง
นนัมีการกรอกรายละเอียดครบถว้นตามทีมีระบุไวใ้นแบบฟอร์มคาํฟ้องของศาลไวห้รือไม่ ส่วนที
สอง ศาลจะพิจารณาจากตวัคาํฟ้องหรือเนือหาของคาํฟ้องว่ามีการบรรยายฟ้องรายละเอียดครบถว้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) หรือไม่ ซึงลกัษณะคาํฟ้องทีชอบดว้ย
กฎหมายศาลไทยจะให้ความสําคญัตามมาตรา 158 (5) คือการบรรยายฟ้องให้ครบองคป์ระกอบ
ความผดิของกฎหมายสาํหรับความผิดฐานนนัๆ ทงัองคป์ระกอบภายนอกและองคป์ระกอบภายใน 
หากพนกังานอยัการโจทกบ์รรยายคาํฟ้องไม่ครบองคป์ระกอบความผิด ศาลจะถือว่าเป็นคาํฟ้องที
ไม่สมบูรณ์หรือเป็นคาํฟ้องทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ศาลจะมีคาํสงัยกฟ้อง 
 แสดงให้เห็นว่าศาลไม่มีความกระตือรือร้นในการคน้หาความจริงมากนกั อาศยัคาํฟ้อง
เพียงเดียว ซึงการบรรยายฟ้องของไทยมีลกัษณะไม่มีรายละเอียดของขอ้เทจ็จริงอืนๆหรือไม่อธิบาย
เรืองราวการกระทาํความผิดของจาํเลย มีเพียงการบรรยายให้ครบองค์ประกอบความผิดตาม
ความผิดฐานต่างๆ สือให้เห็นถึงการกระทบถึงสิทธิของจาํเลยทีจะไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา เพือที
จาํเลยจะใชสิ้ทธิในการต่อสู้คดีไดอ้ย่างถูกตอ้ง เมือจาํเลยไม่ทราบหรือเขา้ใจในคาํฟ้องว่าตนถูก
กล่าวหาวา่กระทาํความผดิอยา่งไร จาํเลยยอ่มไม่สามารถแกต่้างหรือแกฟ้้องไดดี้เท่าทีควร เมือนาํมา
เปรียบเทียบการบรรยายฟ้องของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัจะเห็นถึงความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจนคือคาํฟ้องประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัจะบรรยายขอ้เทจ็จริงรวมทงัรายละเอียด
ทงัหมด พร้อมทงัตอ้งระบุพยานหลกัฐานและแนบสาํนวนการสอบสวนมาในคาํฟ้อง เมือตวัคาํฟ้อง
ของไทยขาดความสมบูรณ์ของขอ้เท็จจริงอนัเป็นรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด 
บทบาทศาลในการตรวจฟ้องย่อมไร้ความหมาย ส่งผลให้คาํฟ้องทีเขา้มาสู่ศาลเป็นคาํฟ้องทีชอบ
ดว้ยกฎหมายทงัสิน ถา้หากบรรยายใหค้รบองคป์ระกอบของความผดิตามบทบญัญติัของกฎหมาย 
 
 

DPU



88 
 

 2)  การไต่สวนมูลฟ้อง 
 การไต่สวนมูลฟ้องในคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์ศาลจะใชดุ้ลพินิจว่าจะทาํการไต่
สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้ โดยกฎหมายกาํหนดว่าต้องนําตัวจาํเลยมายงัศาล ศาลสามารถถาม
คาํใหก้ารจาํเลยไดแ้ต่จาํเลยไม่มีสิทธินาํพยานหลกัฐานของตนเขา้สืบใหศ้าลเห็นว่าตนไม่ไดก้ระทาํ
ความผิด เพราะกฎหมายถือว่าการไต่สวนมูลฟ้องเป็นกระบวนการวินิจฉัยถึงมูลคดีของโจทก์ที
กล่าวหาจาํเลยว่าเพียงพอขึนสู่การพิจารณาของศาลหรือไม่ ถา้ศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าคดีมีมูลน่า
เชือว่าจาํเลยได้กระทาํความผิดจริง ศาลจะมีคาํสังประทับฟ้อง ถ้าพิจารณาแล้วศาลเห็นว่ามี
พยานหลกัฐานไม่เพียงพอ ศาลจะมีคาํสงัยกฟ้อง 
 จะเห็นไดว้่าทงัการตรวจคาํฟ้องและการไต่สวนมูลฟ้องกรณีพนกังานอยัการเป็นโจทก์
ในประเทศไทย ก็เป็นภาระหน้าทีของศาลทีตอ้งให้ความสําคญัถึงแมว้่าจะเป็นการดาํเนินคดีชนั
ประทบัฟ้องก็ตาม แต่ในความเป็นจริงศาลมีแนวทางปฏิบติัในกรณีการตรวจฟ้อง ศาลมิไดค้าํนึงว่า
คาํฟ้องนันสามารถทาํให้จาํเลยเขา้ใจในขอ้กล่าวหาไดดี้เพียงพอหรือไม่ เพียงแต่พิจารณาว่าการ
บรรยายฟ้องนนัครบองคป์ระกอบความผดิหรือไม่ โดยไม่ไดค้าํนึงถึงรายละเอียดหรือพฤติการณ์อืน
ทีพึงควรมีในคาํฟ้อง เมือการบรรยายฟ้องไม่มีขอ้เทจ็จริงอนัเพียงพอต่อการพิจารณาของศาลทาํให้
การตรวจฟ้องของศาลก็ไร้ความหมาย ส่วนการไต่สวนมูลฟ้องในกรณีพนกังานอยัการเป็นโจทก ์
ปรากฏว่าส่วนใหญ่ศาลจะไม่ทาํการไต่สวนมูลฟ้องเนืองจากเชือถือการทาํงานของพนกังานอยัการ
ทีได้ผ่านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาแล้วขนัตอนหนึง ศาลจะทาํการประทับฟ้อง
ในทนัที ไม่มีการคน้หาความจริงอย่างสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดคดีขึนสู่การพิจารณาของศาลเป็น
จาํนวนมากซึงในทีสุดศาลจะมีคาํพิพากษายกฟ้องดว้ยเพียงเหตุผลเล็กๆ น้อยๆ หรือยกฟ้องดว้ย
เหตุผลทางเทคนิค  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 การดาํเนินคดีอาญาในชนัประทบัฟ้องแบ่งออกเป็น 2 ขนัตอนคือการตรวจฟ้องกบัการ
ไต่สวนมูลฟ้องถือเป็นมาตรการกลันกรองคดีก่อนคดีจะขึนสู่ศาลในเบืองต้น โดยกฎหมาย
กาํหนดให้เป็นภาระหน้าทีของศาล ศาลตอ้งตรวจคาํฟ้องเพือจะไดท้ราบว่าคาํฟ้องนันชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่ ถา้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายศาลมีอาํนาจสังใหแ้กฟ้้อง ยกฟ้อง หรือไม่ประทบัฟ้อง แต่
ถ้าศาลตรวจคาํฟ้องแล้วเห็นว่าคาํฟ้องมีลักษณะครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด ศาลจะต้อง
ดาํเนินการไต่สวนมูลฟ้องต่อไปเพือเป็นการวินิจฉัยว่าคดีมีมูลเพียงพอทีจะขึนสู่การพิจารณาของ
ศาลหรือไม่ ซึงขนัตอนทงัสองศาลตอ้งมีบทบาทในการคน้หาความจริงอย่างจริงจงัแต่ไม่ตอ้งถึง
ขนาดทีตอ้งพิสูจน์ให้สินความสงสัย เพือก่อให้เกิดการคน้หาความจริงอย่างกระตือรือร้นในการ
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ดาํเนินคดีชนัประทบัฟ้องศาลตอ้งมีบทบาทในการตรวจฟ้องทีจริงจงัโดยศาลตอ้งตรวจคาํฟ้องทียนื
เขา้มานันว่ามี การบรรยายการกระทาํทีจาํเลยได้กระทาํตามทีได้ความตามการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวนโดยการยืนยนัว่าการกระทาํนนัผิดกฎหมายอยา่งไร และรายละเอียดพฤติการณ์
ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํความผดิ รวมถึงควรมีการระบุพยานหลกัฐานหรือขอ้เทจ็จริงทงัทีเป็น
คุณและโทษมาในคาํฟ้องอาทิเช่น การกระทาํของจาํเลยอนัเป็นความผิดตามกฎหมาย เป็นการ
กระทาํความผิดโดยป้องกนัตนจากเหตุอนัตราย การบรรยายฟ้องก็ตอ้งระบุลกัษณะการกระทาํอนั
เป็นการป้องกนัในคาํฟ้อง ถือเป็นการบรรยายรายละเอียดขอ้เทจ็จริงอนัเป็นคุณแก่ตวัจาํเลยและเป็น
เหตุบรรเทาโทษให้กับจาํเลย เป็นตน้ เพือทีทาํให้จาํเลยเขา้ใจได้ดีว่าตนถูกกล่าวหาว่ากระทาํ
ความผิดอย่างไร จาํเลยจะต่อสู้คดีไปในทิศทางใดหรือจะแสวงหาพยานหลกัฐานมายืนยนัความ
บริสุทธิของตน หรือหักลา้งพยานหลกัฐานฝ่ายโจทกม์ากนอ้ยเพียงใด ซึงบทบาทศาลในการตรวจ
ฟ้องในลกัษณะดงักล่าวถือเป็นการทีศาลเขา้มามีบทบาทคุม้ครองสิทธิจาํเลยตงัแต่ตน้กระบวนการ 
ทาํให้เกิดความเสมอภาคในการต่อสู้คดีกันระหว่างฝ่ายโจทก์และฝ่ายจาํเลย จึงจะถือว่าศาลมี
บทบาทในการตรวจฟ้องอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหต้อ้งมีการทาํความเขา้ใจเกียวกบัการบรรยาย
ฟ้องทีว่า “การกระทาํทงัหลายทีอา้งว่าจาํเลยไดก้ระทาํความผิด” มิใช่บรรยายให้ครบองคป์ระกอบ
ความผิดตามทีกฎหมายบัญญัติไวเ้ป็นความผิด แต่ตอ้งอธิบายหรือบรรยายเป็นเรืองราว หรือ
เหตุการณ์ทีทาํใหเ้กิดการกระทาํความผดิขึน การบรรยายฟ้องดงักล่าวนีจะทาํใหค้าํฟ้องสาํเร็จรูปทีมี
การใช้กันอย่างแพร่หลายหมดไป  เนืองจากการกระทําความผิดทีเกิดขึนย่อมมีข้อเท็จจริง 
รายละเอียด รวมถึงพยานหลักฐานทีใช้อ้างว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดทีแตกต่างกันไปไม่
เหมือนกนั  
 ส่วนการไต่สวนมูลฟ้อง เป็นมาตรการหนึงในชนัประทบัฟ้องทีกลนักรองคดีมิใหค้ดีที
ไม่มีมูลความจริงเขา้สู่ศาล หากศาลมีบทบาทในการตรวจฟ้องทีมีประสิทธิภาพย่อมมีผลถึง         
การไต่สวนมูลฟ้องในคดีทีพนกังานอยัการเป็นโจทกที์ตอ้งอาศยัคาํฟ้องเป็นพืนฐานอนัสาํคญัในชนั
นี เมือคาํฟ้องมีการบรรยายฟ้องทีสมบูรณ์ บรรยายเรืองราวหรือเหตุการณ์ทีทาํให้เกิดการกระทาํ
ความผิดขึน พร้อมดว้ยการระบุพยานหลกัฐานทงัหมดมาในคาํฟ้อง ศาลตอ้งแสดงให้เห็นถึงความ
กระตือรือร้นในการคน้หาความจริงอนัเป็นบทบาทสําคญัของศาลทีควรนาํมาพิจารณาตงัแต่ตน้
กระบวนการยุติธรรมคือ ศาลควรมีบทบาทในการใชดุ้ลพินิจสังประทบัฟ้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบับทบาทการใชดุ้ลพินิจการสังฟ้องของพนักงานอยัการ ศาลตอ้งพิจารณาว่าคดีดงักล่าวมี
พยานหลกัฐานเพียงพอทีน่าเชือว่าคดีทีขึนสู่ศาลมีมูลความผิดจริง ถา้มีมูลความผิดจริงศาลก็สัง
ประทบัฟ้อง แต่ในกรณีทีการกระทาํความผิดของจาํเลยเป็นการกระทาํความผิดทีเลก็นอ้ย หรือไม่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือมีพยานหลกัฐานไม่เพียงพอทีทาํให้ศาลเชือว่าจาํเลยเป็น
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ผูก้ระทาํความผิดจริง ศาลสมควรมีคาํสังยกฟ้องในทนัที ความกระตือรือร้นกบัการคน้หาความจริง
ในชนัประทบัฟ้องหรือชนัไต่สวนมูลฟ้องเป็นการตรวจสอบการทาํงานของพนกังานอยัการส่งผล
ให้พนักงานอยัการและพนักงานสอบสวนตอ้งทาํงานร่วมกนัดว้ยความรอบคอบมากยิงขึน เพือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการไต่สวนมูลฟ้องในคดีทีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ยิงขึน ศาลควร
กาํหนดให้พนักงานอยัการยืนสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาพร้อมกับคาํฟ้อง 
เพือให้ศาลไดท้ราบถึงแนวทางการสอบสวนว่าเป็นอย่างไร การแสวงหาพยานหลกัฐานของเจา้
พนักงานได้มาโดยชอบหรือไม่ และศาลมีอาํนาจเรียกพยานหลกัฐานอืนทีนอกเหนือจากการ
นาํเสนอของพนกังานอยัการ หรือใหสิ้ทธิกบัจาํเลยในการสืบพยานหกัลา้งโจทกไ์ด ้ทาํใหศ้าลทราบ
รายละเอียดแห่งขอ้เท็จจริงทงัหมดทีเกียวกบัการกระทาํความผิดตงัแต่เริมตน้ของการฟ้องร้องคดี 
อนัเป็นการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการคน้หาความจริงของศาลทีสมควรปฏิบติัใหไ้ดม้า
ซึงเป็นการกลนักรองคดีทีมีความสมบูรณ์ก่อนทีคดีจะขึนสู่การพิจารณาของศาล แต่อย่างไรก็ตาม
การแสดงออกถึงความกระตือรือร้นของศาลในการคน้หาความจริง ศาลตอ้งคาํนึงถึงหลกั “ทุกคน
ย่อมเป็นผูบ้ริสุทธิเสมอจนกว่าศาลมีคาํพิพากษาถึงทีสุดว่าเป็นผูก้ระทาํความผิด” พร้อมด้วย 
“ศกัดิศรีความเป็นมนุษยข์องมนุษยทุ์กคน” ซึงเป็นสิทธิขนัพืนฐานตามรัฐธรรมนูญทีบญัญติัไว ้ศาล
ไม่สามารถกระทาํการใดๆ ถา้บุคคลทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินคดีไดรั้บความเดือดร้อนเกินควร 
 หากศาลรู้ถึงบทบาทหนา้ทีของตนในขนัตอนการตรวจฟ้องและขนัตอนการไต่สวนมูล
ฟ้อง คดีทีขึนสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลจะมีเพียงคดีทีมีความเชือมนัไดว้่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํ
ความผิดจริงตามฟ้อง และศาลสามารถลงโทษจาํเลยไดอ้ย่างแน่นอน ก่อให้ประชาชนเกิดความ
เชือถือและศรัทธาต่อกระบวนการยติุธรรมไทยว่าจะไดรั้บความเป็นธรรมเมือมีการกระทาํความผดิ
กฎหมายเกิดขึน 
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ตวัอยา่งคาํฟ้องของประเทศองักฤษ1 
 

The Crown Court at Middlesex 
Guildhall, Westminster. 

THE QUEEN V William Sikes 
Who is charged as follows: 
 
 Statement of Offence 
Theft contrary to Section 1 of the Theft Act 1968. 
 
 Particulars of Offence 
William Sikes, on the 26th day of August 1972 in the area of Greater London, stole a gramophone 
record the property of Grabbitts Supermarket Limited. 
 
                              
                                                                                             ______________________________ 
  Signed: 
  Officer of the Court 
 

 

                                                            
 1  Barnaed  David  Nowell.  (1974).  The Criminal Court  In  Action.  p.  11. 
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ตวัอยา่งคาํฟ้องของประเทศสหรัฐอเมริกา1 
 
 คาํฟ้อง Complaint 
 
People of the State of North                                                                    CRIMINAL COMPLAINT 
Carolina, Plaintiff, vs. John E. Doe, Defendant                                             No. 123 456 
 The plaintiff, being the people of Rocky Mount, North Carolina, do hereby state that 
the above court, having valid jurisdiction and venue in this case, by reason of the count(s) listed 
having been committed within the boundaries of this court district, should hear the following facts 
for which the statute of limitations has not expired, said time period being three to six years for 
these charges according to State Statute: 
  Count I: John E. Doe is hereby charged with burglary in the first degree in violation 
of penal code GS 13 Section 501a because on or about January 12, 1998, he broke a window and 
entered a residence located at 123 Cherry Street, Rocky Mount, NC with the intent to steal a 
television set. 
 Count II: John E. Doe is hereby charged with burglary in the first degree in violation 
of penal code GS 13 Section 501a because on or about January 13, 1998, he broke into a 
residence at 432 Elm Street, Rocky Mount, NC with the intent to steal a coin collection. 
 

___________________________(signature) 
District Attorney 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 1  (Robert  Browning,  Retrieved  2010,  Aug  18) 
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 คาํฟ้อง Indictment 
 
In the Superior Court of Nash                                               INDICTMENT FOR VIOLATION 
County, the STATE OF NORTH G.S. 13 Section 501a 
CAROLINA vs. John E. Doe Burglary in the First Degree 
 
THE GRAND JURY CHARGES:  
that John E. Doe of Rocky Mount in the County of Nash and State of North Carolina, on the 12th 
day of January, 1998, in the town of Rocky Mount, did commit burglary in the first degree by 
entering a residence not his own with the intent of obtaining or exercising control over the 
property of another without permission, to wit, one 13" television set, value $150, one 17" 
television set, value $200, and coin collection, value $300, all at the aggregate sum of $650 with 
intent to deprive the owner of rightful possession of said property 
 

A TRUE BILL 
Date:________________________ 
Foreman:___________________________ 
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ตวัอยา่งคาํฟ้องของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั1 
  

THE FORMAL CRIMINAL CHARGE (ANKLAGE) 
 

Karlsruhe                                                                                          Karlsruhe 
Prosecutor’s Office                                                                           15 June 1959 
|| Ks 1/59                                                                                           Criminal case against Dr.  
                                                                                                          Ulrich Brach of [ born in ]  
                                                                                                          Frankfurt/Main for wounding 
                                                                                                          with intent to do grievous 
                                                                                                          bodily harm, resulting in  
                                                                                                          death 
 

District Court (Landgericht) 
 Chamber I of the Section for Criminal Matters in Karlsruhe 
 [1]  I submit herewith the file and move the court to convene the trial procedure 
[Hauptrerfahren] in the division hearing cases of most serious crime [Schwurgericht]. 
 

Charge (Anklage) 
 [2]  against Dr. Ulrich Brach, born on 16 April 1918 in Frankfurt Main, now residing 
at 3 von Beckstrasse, Karlsruhe; married; military physician and specialist in surgery; 
provisionally arrested on 14 February 1959 and released on 15 February 1959. 
 

Accusation (Beschuldigung) 
 [3]  On 14 February 1959 at about 2:00 PM at the Deer Path in the palace garden in 
Karlsruhe Dr. Brach, after having fired two warning shots, fired a third shot at Master Bookbinder 
Raimund Suk, whom he had previously apprehended because Suk had molested his daughter 
                                                            
 1  Langbein  John  H.  (1977).  Comparative  Criminal  Procedure  :  Germany.  p.  4 - 7. 
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Veronika Brach and her school classmate Hilde Weber by displaying his genitals. Dr. Brach 
meant to wound Suk in the foot because Suk was attempting to escape over the palace garden 
wall. Through his own carelessness, however, Dr. Brach shot Suk in the area of the stomach, from 
whence the bullet found its way to the heart and killed him. Suk’s death was caused directly by 
the gunshot wound. 
 
 [4]  Dr. Brach thereby willfully endangered the health of another with a weapon and 
in so doing he negligently caused the death of the injured man. 
 
 [5]  Crime, punishable under StGB [Strafgesetzbuch, Code of Criminal Law] §§ 223, 
223a, 226, 228 
 

[6] Evidence (Beweismittel) 
A.  Records: 1.  Criminal record: Dr. Brach AS. 7, 
  2.  Criminal record: Suk  AS. 79. 
B.  Files:  1.  Personal file No. 18162 on   Dr. Ulrich Brach, 
  2.  Previous crime file No. 5 Cs 21/54 on Raimund Suk, re:  
      disturbance of the peace, 
  3.  Investigative proceeding (Ermittlungsverfahren) No. 3a  
      Js 2352/50 against Raimund Suk, re: disturbance of the   

peace, 
  4. Investigative proceeding No. 3 Js 36/59 in the name of 

Veronika  
      Brach, re:  disturbance of the peace.  
C.  Sketches and photographs of the scene in the enclosed 

folder. 
D.  Witnesses: 1.  Hilde Weber, schoolgirl, 16 Eulerweg, Karlsruhe, 
  2.  Veronika Brach, schoolgirl, 3 von Beckstrasse, Karlsruhe, 
  3.  Jürgen Schmitt, 11 Reinhold-Frankstrasse, Karlsruhe, 
  4.  Karl-Heinz Dahn, 9 Kronenstrasse, Karlsruhe, 
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  5.  Christa Gerber, 1 Lehmannstrasse, Karlsruhe, 
  6.  Otto Wagner, 6 Scheffelstrasse, Neureut,  
  7.  Thea Vogt, 5 Friedenstrasse, Karlsruhe, 
  8.  Doris Linz, 67 Damaschkestrasse, Karlsruhe, 
E.  Expert:  Professor Dr. Mueller, Institute for Forensic Medicine, 

Heidelberg. 
F.  Exhibits: One Walter pistol and shells 
  Gun permit issued to Dr. Brach 
  Clothing of the deceased, Suk, with an inventory thereof. 
 

Result of the Investigation (Ermittlungsergebnis) 
 [7]  Military Physician Dr. Brach has admitted that he fired two warning shots at Suk, 
whom he had detained because of the morals offense against his daughter and her classmate, 
when Suk tried to flee from him in the palace garden. Dr. Brach further admitted that he then tried 
to shoot Suk in the leg in order to stop his escape. Unfortunately, however, he struck Suk’s body 
in such a way that the bullet penetrated the heart and death resulted. 
 
 [8]  Dr. Brach was born the son of Harry Brach, merchant, and his wife Katharina 
(née Wagner). He has one brother, two and a half years younger, who lives in Offenbach/Main. 
Dr. Brach grew up in his parents’ home, went to elementary school and, from 1928 onwards, to 
high school (Gymnasium) in Frankfurt/Main. For a time he attended boarding school in 
Frankfurt/Oder, returning to high school in  
Frankfurt/Main, where he took his university entrance examinations in 1938. After fulfilling his 
state labor obligation he was called into the air force in the spring of 1939 for military training. In 
the spring of 1941 he was released from military duties in order to take up the study of medicine. 
He pursued his studies at the universities of Munich, Strasbourg and Tübingen. 
 Form March 1945 to the fall of 1945 the accused was a prisoner of war in France. In 
February 1946 he was able to resume his studies in Frankfurt Main, where in May 1947 he took 
the state qualifying examinations and in May 1949 was certified as a medical doctor. In 
December 1947 he assumed a medical appointment at the Frankfurt/Main municipal hospital. 
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After ten months he transferred to the University gynecological clinic of Frankfurt/Main and in 
March 1949 to the municipal medical clinic. Finally, he seryed at the University general clinic 
and at the Frankfurt/Main pathology institute until he was able to find his first salaried position at 
the miners’ clinic in Bochum. In March 1954 he became first assistant in the surgical division of 
the Backnang district hospital.   
 On 1 August 1957 Dr. Brach was commissioned as a military physician in the air 
force and assigned to Karlsruhe. He found an apartment here in the spring of 1958 and kept it 
after September 1958 when he was transferred to Furstenfeldbruck. 
 Dr. Brach married on 21 December 1943. From this marriage came two sons and one 
daughter, ages 12, 13 and 14. Another daughter was born on March 6, 1959. 
 
 [9]  The offense with which the accused, Dr. Brach, is charged occurred as follows: 
 His 12 year old daughter Veronika attended the Hebel School situated at the | edge of 
the | Hardt Forest. On the day in question she and a classmate left school around noon on a 
bicycle, intending to cross through the Hardt Forest to their homes. On their way the girls were 
molested by an older man who openly displayed his genitals to the children. The children 
changed direction, but the man managed to regain a position where he could again show them his 
genitals. Both girls hastened away to the Brach apartment, where Brach’s daughter reported the 
incident. Dr. Brach who at the time was stationed at an air force base in the Eifel region | west of 
the Rhine towards the border with Luxembourg and Belgium |, and was at home for the weekend, 
immediately prepared to go out. Wearing civilian clothing, he pocketed his pistol. He instructed 
his daughter to take the bicycle back out to the place where she had been molested by this man 
and keep a lookout for him. He took his daughter’s classmate along with him in his car and drove 
to Moltkestrasse, where he drove the length of the Hardt Forest. In the vicinity of the orphanage 
his passenger recognized the man who had molested the girls. Dr. Brach detained him, but was 
unable to persuade him to go to the police station located near the mint, although he explained to 
Suk that he was in custody. Suk cast more suspicion upon himself when he admitted to having 
been once convicted on the testimony of a girl and being unwilling to risk the same fate again. 
Despite the arguments of the doctor, Suk set out through the palace garden. At the corner of 
Worthstrasse and Moltkestrasse the doctor once again failed to steer Suk onto Worthstrasse.Upon 
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entering the palace garden at the extension of Moltkestrasse the doctor was able to call for help 
upon a young man who happened to be there. He briefly explained the matter to the young man 
but had no more success in inducing Suk to go along to the police. Indeed, after the young man 
joined them, the doctor once briefly showed his pistol to Suk by way of a threat. After traversing 
the palace garden Suk feigned a need to urinate. Instead, he suddenly swung up into a convenient 
tree in order to climb over the wall nearby. He was stopped by the young man. It was not possible 
for the doctor to reach them immediately as a bush was in the way. He took his pistol and fired 
two warning shots up into the air. As a result, the young man let go. Suk tried, nevertheless, to 
climb over the wall again. Moved to action by this attempt, Dr. Brach saw no possibility of 
stopping Suk except by seriously wounding him with the gun. He meant to wound Suk in the leg 
and for this purpose moved the gun to a right angle with the ground. As it happened he fired too 
soon. Suk was struck in the stomach area from whence the bullet penetrated to and through the 
heart. The doctor immediately provided medical assistance and tried to save him. He also sent the 
young man off at once to notify the police. It was then established that the deceased was the 
aforenamed Raimund Suk, master bookbinder, who was already known to the Karlsruhe police as 
an exhibitionist. 
 
  Signed: Dr. Eglin 
                   Chief Prosecutor  
     (Oberstaatsanwalt)  
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ชือ-นามสกลุ  อุทุมพร  จุลนิพิฐวงษ ์
ประวติัการศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พ.ศ. 2549 
   เนติบณัฑิตไทย สมยัที 58 พ.ศ. 2550 
   ทนายความ รุ่นที 31 พ.ศ. 2552 
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