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 วิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนไดจัดทําข้ึนและสําเร็จลุลวงลงได เนื่องจากผูเขียนไดรับ
ความกรุณาจากคณาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ัง 4 ทาน ไดแก อาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช อาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
และผูชวยศาสตราจารย อัจฉรียา ชูตินันทน กรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผู เขียน
ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ อาจารยทุกทานไดใหแนวทางและช้ีแนะส่ิงตางๆ ท่ีเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการทําวิทยานิพนธ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีจน
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได 
 กราบขอบพระคุณบิดามารดา อาจารยทุกคนในสาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาการตางๆ ทําใหผูเขียนไดนําความรูท่ีไดมา 
ใชในหนาท่ีการงานและในการจัดทําวทิยานพินธฉบับนี้ และขอขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือทุกทานท่ี
ผูเขียนไมไดกลาวถึงไว ณ โอกาสนี้ หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีความดีอยูบาง ผูเขียนขอมอบความดี
เหลานั้นแกผูท่ีไดกลาวมาขางตน ท้ังนี้ หากมีขอผิดพลาดบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไว
เองดวยความเต็มใจ 
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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา แนวความคิดและหลัก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเขตอํานาจสอบสวนกรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการใหสัมภาษณ
ทางหนังสือพิมพ เนื่องจากการกระทําผิดหม่ินประมาทดังกลาวมีลักษณะการกระทําผิดท่ีใกลเคียง
กับความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณาซ่ึงหนังสือพิมพเปนผูพิมพโฆษณาขอความอันเปน
การหม่ินประมาทเอง ปญหาที่พบก็คือผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการ
ใหสัมภาษณหนังสือพิมพนั้นอาจมีความเช่ือหรือความเขาใจวา การกระทําความผิดดังกลาวเปน 
การกระทํากรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ีเชนเดียวกับการหมิ่นประมาทดวยการโฆษณาท่ี
หนังสือพิมพเปนผูกระทําผิดเองซ่ึงสามารถรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ี
หนังสือพิมพวางจําหนายก็ได และการท่ีผูเสียหายทําการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายๆ 
ทองท่ีหรือทองท่ีท่ีหางไกลโดยไมคํานึงถึงเขตอํานาจสอบสวนเหนือคดีนั้นๆ เปนเหตุใหผูตองหา
ไดรับความเดือดรอนเกินสมควรท้ังๆ ท่ีผูกระทําผิดมิไดตองการที่จะใหขอความเผยแพรออกไป
เชนนั้น 

ผลจากการศึกษาพบวา การที่ผูใหสัมภาษณหนังสือพิมพดวยถอยคําอันเปนการหม่ิน
ประมาทผูเสียหาย หนังสือพิมพนําถอยคํานั้นไปลงพิมพโฆษณา เม่ือไมปรากฏวา ผูใหสัมภาษณ
เปนผูใชใหหนังสือพิมพไปลงพิมพ จึงเปนเร่ืองของหนังสือพิมพโดยเฉพาะผูใหสัมภาษณไมมี
ความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 แตการกระทํา
ของผูนั้นเปนความผิดฐานหม่ินประมาทตามมาตรา 326 เขตอํานาจสอบสวนคดีหม่ินประมาทโดย
การใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพซ่ึงเปนความผิดกรรมเดียวจึงเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 18 โดยกําหนดใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีความผิดเกิดอางหรือ
เช่ือวาไดเกิดข้ึนในเขตอํานาจสอบสวนของตนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เวนแตเม่ือมีเหตุ
จําเปนหรือเพื่อความสะดวกจึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับเปน
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ผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวน ดังนี้ เขตอํานาจสอบสวนในคดีความผิดฐานหม่ินประมาทโดย
การใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ จึงไดแกทองท่ีท่ีผูกระทําผิดไดกลาวถอยคําหม่ินประมาทหรือ 
ไดใหสัมภาษณนั่นเอง หากพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนซ่ึงมิไดมีสวนเกี่ยวของเปนผูทําการ
สอบสวน ยอมเปนการสอบสวนท่ีกระทําโดยพนักงานสอบสวนท่ีไมมีเขตอํานาจ ทําใหการ
สอบสวนนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และอาจสงผลใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 

ดังนั้น ในกรณีท่ีผูเสียหายไมไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีผูกระทํา
ความผิดไดใหสัมภาษณหรือไปรองทุกขในหลายทองท่ี  สามารถนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 124 วรรคแรก มาใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เพราะมาตราดังกลาวไดกําหนดให
ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทองท่ีใดก็ได เปนหนาท่ีของพนักงาน
สอบสวนหรือเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีรับคํารองทุกขนั้นไวจะตองพิจารณาวา
ความผิดฐานหม่ินประมาทน้ันอยูในเขตอํานาจสอบสวนของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 18 หรือไม หากไมมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้นแลวจะตองสงคํารองทุกขดังกลาวไป
ยังพนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอํานาจสอบสวน ก็คือในทองท่ีท่ีผูกระทําผิด ไดใหสัมภาษณถอยคําอัน
เปนการหม่ินประมาท  แนวทางการดําเนินการดังกลาวจึงเปนไปตาม หลักกฎหมายท่ีวา “บุคคลไม
ควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําผิดคร้ังเดียว” (ne bis in idem) หรือหลักการหาม
ดําเนินคดีอาญาซํ้านั่นเอง ประกอบกับการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนในทองท่ี ท่ีความผิด
เกิดข้ึนนั้นยอมจะมีความสะดวกตอบุคคลและเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของมากกวาท่ีจะเปนทองท่ีอ่ืน และ
พยานหลักฐานตางๆ โดยปกตินาจะตรวจพบหรือมีอยูในบริเวณที่เกิดเหตุนั้น อีกท้ังเม่ือมีการ
กระทําความผิดเกิดในทองท่ีใด ความสงบสุขของชุมชนหรือสังคมแหงนั้นยอมไดรับความกระทบ 
กระเทือนยิ่งกวาในทองท่ีแหงอ่ืน คดีความจึงควรท่ีจะไดรับการพิจารณากันในทองท่ีท่ีเกิดเหตุเปน
สําคัญ 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to study the current situation, concepts and principles relating to the 
power to conduct inquiry of offences of defamation committed by mean of interview to the 
newspaper. Since such offences has similarities to the offence of defamation by means of 
publication which the newspaper publishes the defamation statement on their own. The question 
to be considered is the injured persons are probably thought or believed that offences are identical 
to the defamation committed in several jurisdictions which the newspapers commit.  They might 
think that they are rightfully file a complaint to the inquiry officials in any jurisdiction where the 
newspapers are distributed filing the complaints to several inquiry officials in many jurisdictions 
without considering to the real jurisdiction cause the alleged offenders to be in troubled 
unreasonably though the offenders might not need the statements to be circulated.  

From the studies, it is found that the person interviewed by the newspaper addresses 
some defamatory statement the newspapers publish that statements on their own afterwards.       
On the condition that the interviewee doses not intend the newspaper to publish the defamatory 
statement, it is the liability of the newspaper, while the interviewee is not liable for the offense of 
libels as provided by section 328 of the Criminal Code. However, such interviewee is liable for 
the defamation as provided by section 326 of the Criminal Code. Therefore, the power to conduct 
an inquiry pertaining the offences of defamation committed by mean of interview to the 
newspaper, that is the one and same act, is subjected to section 18 of the Criminal Procedure 
Code which provides that the inquiry official where the offence took place in their jurisdiction 
shall be responsible for conducting an inquiry except where necessity exists or for convenience in 
conducting the inquiry, an inquiry official of the jurisdiction where an alleged offender resides or 
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was arrested shall be responsible for conducting such inquiry consequently, the power to conduct 
inquiry pertaining the defamation committed by means of interview to the newspaper is the 
jurisdiction where an alleged offender address the defamatory statement or deliver the massage 
towards the newspaper. If the inquiry officials in any jurisdictions which are not relevant to the 
defamation conducted the inquiry, it would be considered as illegal inquiry and might to the 
power to file a criminal case of the publish prosecutor as provided by section 120 of the Criminal 
Procedure Code. 

To this end, if the inquiry person neither filed a complaint towards the inquiry official 
where the alleged was interviewed nor filed a complaint to many jurisdictions, it may apply 
section 124 of the Criminal Procedure Code to solve the problem occurred. Because that section 
provides that the inquired person shall file the complaint either to any administrative officials or 
police. It is the responsibility of the inquiry officials or administrative officials or police who 
receive that complaint to consider that the offence of defamation is in their jurisdiction as 
provided by section 18 of Criminal Procedure Code. If there is no power to conduct the inquiry, 
he has to forward the com plaint to the inquiry official in which the alleged offender committed 
the offence the process to cope with the situation is according to the doctrine of “ne bis in idem” 
that means “No man ought to be twice harassed for the same cause.” In addition, the inquiry 
conducted by the inquiry official in whom the offence took place is more convenient for the 
reason that the evidences should be found, where the offences took place. Moreover, the peaceful 
of the community or social where the offences took place are affected more than other 
jurisdiction. Hence, the case should be processed where the offence occurred.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันปญหาท่ีเกิดข้ึนในคดีหม่ินประมาทท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ เร่ืองเขตอํานาจ
สอบสวนในความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ สวนใหญแลวบุคคล
ท่ัวไปจะมีความเขาใหวาท่ีเกิดเหตุจะมีหลายสถานท่ี สาเหตุเนื่องมาจากมีการเผยแพรขอความผาน
ทางส่ือสารมวลชนไปยังท่ีตางๆ โดยเฉพาะ ซ่ึงหากเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสังคมหรือการสัมภาษณ
ของบุคคลสําคัญๆ ก็จะทําใหมีการแพรภาพหรือขอความท่ีอันเปนการหมิ่นประมาทน้ันไปท่ัว
ประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือพนักงานสอบสวนอาจตกเปนเคร่ืองมือของผูเสียหายได 
หากในกรณีท่ีผูเสียหายไปรองทุกขตอพนักงานเจาหนาท่ีในหลายๆ ทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวาง
จําหนายหรือยังสถานท่ีหางไกลซ่ึงอาจทําใหผูกระทําผิดไดรับความลําบากและดูเหมือนเปนการ
กล่ันแกลงกัน  ซ่ึงการกระทําดังกลาวก็เกิดข้ึนมีใหเห็นอยูเนืองๆ  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจถือไดวาเปนชองวางของกฎหมาย การที่ผูตองหาไดพูดหรือแสดง
การหม่ินประมาทผูเสียหาย เชน นายแดงไดใหสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวยถอยคําหม่ิน
ประมาท นายดําท่ีกรุงเทพมหานคร หนังสือพิมพไดวางจําหนายท่ัวราชอาณาจักร นายดําไดอานพบ
บทความหม่ินประมาทดังกลาวท่ีจังหวัดเชียงใหม ดังนี้แลวจึงเกิดปญหาวาพนักงานสอบสวนทองท่ี
ใดจึงจะมีอํานาจสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เพราะหากเม่ือคํานึงถึงความเปน
ธรรมของผูเสียหายแลว การท่ีผูเสียหายตองเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครอันเปนท่ีเกิดเหตุนั้นยอม
ไมเปนธรรมกับผูเสียหายดวย 

แตอยางไรก็ตามจากขอเท็จจริงดังกลาว ทําใหผูเสียหายบางรายกระทําการไมสุจริต โดย 
การฉวยโอกาสจากการอํานวยความสะดวกดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการกล่ันแกลงผูตองหา ไปทํา
การรองทุกขตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีท่ีหางไกล ทําใหผูตองหาตองไดรับความเดือดรอนมาก
เกินความจําเปน โดยเฉพาะกรณีท่ีผูส่ือขาวหรือบุคคลอื่นนําไปลงพิมพโฆษณาหรือเผยแพรเองนั้น          
เปนความผิดท่ีเปนกรรมเดียว ผูตองหาจะตองถูกดําเนินคดีเฉพาะความผิดฐานหม่ินประมาทธรรมดา 
เทานั้น มิใชหม่ินประมาทดวยการโฆษณา ดังเชนคําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2530 (น.3077) ไดวินิจฉัย
ไววา 
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2330 (น.3077) จําเลยใหสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวย
ขอความอันมีมูล เปนการหมิ่นประมาทโจทก แลวหนังสือพิมพนําขอความน้ันไปลงพิมพ โฆษณา 
ดังนี้เม่ือไมปรากฏวาจําเลยไดใชบังคับ  ขูเข็ญ  จางวาน หรือยุยงสงเสริมใหหนังสือพิมพไปลงพิมพ 
การที่หนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพจึงเปนเร่ืองของหนังสือพิมพโดยเฉพาะ คดีโจทกไมมี
มูลความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 

 โจทกฟองวาจําเลยใหสัมภาษณ ลงพิมพโฆษณาใสความโจทกในหนังสือพิมพรายวัน 
ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และ 91 

 ศาลชั้นตนไตสวนมูลฟองแลว มีคําส่ังวาคดีโจทกมีมูลเฉพาะความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 ใหประทับฟองไวพิจารณา สวนความผิดตามมาตรา 328 ไมมีมูลใหยก
ฟอง 

 โจทกอุทธรณ 
 ศาลอุทธรณพิพากษายืน 
 โจทกฎีกา 
 ศาลฎีกาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายวา ขอเท็จจริงตามทางไตสวนฟงไดวาจําเลยให

สัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวยขอความอันมีมูลเปนการหม่ินประมาทโจทก แลวหนังสือพิมพ
นําขอความนั้นไปลงพิมพโฆษณา มีปญหาวาการกระทําของจําเลยจะมีมูลเปนความผิดฐานหม่ิน
ประมาทโดยการโฆษณาหรือไม เห็นวาการกระทําของจําเลยในกรณีนี้มีเพียงประการเดียวคือ การ
ใหสัมภาษณหนังสือพิมพ ไมปรากฏวาจําเลยไดใช บังคับ ขูเข็ญ จางวาน หรือยุยงสงเสริมให
หนังสือพิมพไปลงพิมพ การที่หนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพโฆษณาหรือไมเปนเร่ืองของ
หนังสือพิมพโดยเฉพาะ จําเลยหามีความผิดตามมาตรา 328 ดวยไม ท่ีศาลอุทธรณเห็นวาคดีโจทก
ไมมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 นั้นชอบแลว 

 พิพากษายืน. 
 เม่ือพิจารณาจากคําพิพากษาฎีกาดังกลาวขางตนแลว เขตอํานาจสอบสวนในความผิด
ฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนงัสือพิมพจึงเปนไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา มาตรา 18 ผูเสียหายจึงควรจะตองรองทุกขในสถานท่ีท่ีผูตองหาแสดงถอยคําหม่ิน
ประมาทตามมาตรา 18 คือทองท่ีท่ีความผิดอาญาไดเกิดหรืออางหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจ
หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับ มิใชไปรองทุกขและดําเนินคดียังสถานท่ีท่ีผูตองหาไมไดกลาว
ถอยคําอันเปนการหม่ินประมาทหรือสถานท่ีท่ีผูเสียหายไมไดพบการกระทําความผิด ยิ่งไปกวานั้น
กรณีการใหสัมภาษณดวยขอความอันเปนการหม่ินประมาทผานทางหนังสือพิมพและหนังสือพิมพ
ฉบับนั้นวางจําหนายท่ัวราชอาณาจักร ผูเสียหายอาจไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายๆ 
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ทองท่ีเนื่องจากเขาใจวาสถานท่ีท่ีหนังสือพิมพออกจําหนายทุกแหงเปนทองท่ีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงการไป
รองทุกขในลักษณะดังกลาวเปนเร่ืองท่ีผิดท้ังกฎหมายอาญาและผิดหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาโดยแท1 และการดําเนินการของเจาหนาท่ีจึงเปนการกระทําไปโดยมิไดคํานึงถึงหลักหาม
ดําเนินคดีอาญาซํ้า (ne bis in idem) และกอใหเกิดปญหาตอเนื่องตามมาในช้ันพนักงานอัยการท่ี
จะตองไดรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนหลายสํานวน ท้ังท่ีเปนผูตองหาคนเดียวกัน 
และเปนการกระทํากรรมเดียวกัน และหากพนักอัยการตางฟองคดีท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน
ตอศาลไปก็จะเกิดปญหาฟองซํ้าในช้ันศาล การกระทําดังกลาวจึงเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ขัดกับหลักวิธีพิจารณาความอาญาท่ีจะตองคุมครองสิทธิใหผูตองหาไดรับการสอบสวน
ท่ีรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม กอใหเกิดความเดือนรอนเกินสมควรแกผูตองหาท่ีกฎหมายไดให
สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาได
กระทําผิด 
 ในการดําเนินคดีอาญานั้น มีหลักสําคัญอันเปนสากลประการหนึ่งที่ตองยึดถือและถูก
นํามาบัญญัติไวในกฎหมายของประเทศตางๆ ไดแก หลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้า หรือท่ีเรียกกันวา             
“ne bis in idem” หมายความวา บุคคลไมควรถูกพิจารณาเพ่ือลงโทษสองคร้ังในการกระทําเดียวกัน    
ซ่ึงหลักกฎหมายดังกลาวนี้มีข้ึนเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีถูกกลาวหาวาเปน      
ผูกระทําผิด ซ่ึงสอดคลองกับหลักการพื้นฐานสําคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ท่ีวา การดําเนินคดีอาญานั้นจะตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเปนหลัก ขณะเดียวกันการ
ดําเนินคดีอาญาตองเปนไปอยางรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม ดังนั้นหากการดําเนินคดีอาญาในคดี
ใดขัดตอหลักหามการดําเนินคดีซํ้าในความผิดเดียวกันเสียแลว ก็เทากับวาการดําเนินคดีอาญาในคดี
นั้นไมอาจอํานวยความยุติธรรมใหแกทุกฝายไดอยางแทจริงมาต้ังแตตนเลยทีเดียว 
 หัวขอในการศึกษาเร่ืองนี้จึงมุงเนนศึกษาถึงการกระทําความผิดอาญาฐานหม่ินประมาท
กรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ เชน ลักษณะการการทําความผิด การรองทุกขและเขตอํานาจ
สอบสวนในความผิดดังกลาว และเพ่ือศึกษาแนวทางปองกันมิใหผูเสียหายใชอํานาจรัฐเปน
เคร่ืองมือในการกล่ันแกลงผูตองหาใหไดรับเดือนรอนเกินสมควร ท้ังนี้อาจเสนอใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติออกระเบียบเกี่ยวกับคดีเพื่อแกไขปญหาดังกลาว เชน หากมีการรองทุกขนอกทองท่ี
กระทําความผิด ก็ใหพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขไว จากนั้นจึงเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงคํา
รองทุกขนั้นไปยังพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีกระทําความผิดไดกระทําลง เปนตน 

 
                                                 

1  คณิต  ณ นคร. (2551, 27 มิถุนายน).  “เมื่ออํานาจรัฐตกเปนเครื่องมือของผูเสียหายในคดีความผิดฐาน     
หมิ่นประมาท (1).”  มติชนสุดสัปดาห, 28.  หนา 27-28. 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาแนวความคิดและหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจสอบสวนคดีอาญาความผิด  
ฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการสอบสวนในความผิดฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณ
ทางหนังสือพิมพ 
 3. เพื่อศึกษาหามาตรการและแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการสอบสวนคดีอาญาความผิด      
ฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ เพื่อปองกันมิใหบุคคลไดรับความ
เดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําคร้ังเดียว 
 
1.3 สมมติฐานการศึกษา 

คดีหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพนั้นมีลักษณะการกระทํา
ความผิดท่ีใกลเคียงกับความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณาท่ีหนังสือพิมพเปนผูกระทําผิดเอง 
ซ่ึงถือวาสถานท่ีท่ีมีการจําหนายทุกแหงเปนท่ีเกิดเหตุ ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานหม่ิน
ประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพนั้น อาจมีความเช่ือหรือความเขาใจวาการกระทํา
ความผิดดังกลาวนั้นเปนการกระทํากรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ี สามารถท่ีจะรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายก็ไดเชนเดียวกับการความผิดฐานหม่ิน
ประมาทดวยการโฆษณาท่ีหนังสือพิมพเปนผูกระทําผิดเอง  และการท่ีผูเสียหายไปรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนในหลายๆ ทองท่ีหรือทองท่ีท่ีหางไกลโดยไมคํานึงถึงเขตอํานาจสอบสวนเหนือ
คดีนั้นๆ  เปนเหตุใหผูตองหาไดรับเดือดรอนเกินสมควรท้ังๆ ท่ีผูตองหาเองก็มิไดตองการท่ีจะให
ขอความเผยแพรออกไปเชนนั้น การกระทําผิดของผูตองหานั้นเปนการกระทําผิดกรรมเดียวกระทํา
ลงในทองท่ีเดียว หากมีการดําเนินคดีซํ้าในหลายทองท่ี การดําเนินคดีนั้นอาจขัดตอหลักกฎหมาย
ท่ีวาบุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําคร้ังเดียวหรือหลักการหามดําเนิน
คดีอาญาชํ้า (ne bis in idem) ดังนั้นแลวจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลัก
กฎหมาย และสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหามาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการสอบสวนคดีความผิด
ฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณหนังสือพิมพเพื่อเปนการอํานวย ความยุติธรรมใหเกิดแกทุก
ฝายไมวาจะเปนรัฐ ผูเสียหาย หรือผูตองหา 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษาเพ่ือเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาถึงเร่ืองสภาพ

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของเขตอํานาจสอบสวนในคดีอาญาฐานหม่ินประมาทกรณีการให
สัมภาษณทางหนังสือพิมพเพื่อมิใหผูกระทําความผิดไดรับความเดือดรอนเกินสมควรจากการตก
เปนผูตองหาในความผิดดังกลาว 

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

วิธีการศึกษาโดยท่ัวไปเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
คนควารวบรวมขอมูลจากตํารากฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ คําพิพากษาของศาล ความเห็นของ
นักนิติศาสตร ท้ังนี้ไมวาจะเปนของประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยการนําขอมูลมาวิเคราะห 
เปรียบเทียบและหาขอสรุป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจการสอบสวนในคดี
ความผิดฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
 2.  ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการสอบสวนในคดีความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการให
สัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
 3. ทําใหทราบถึงมาตรการและแนวทางแกไขปญหาของการสอบสวนในคดีความผิดฐาน 
หม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
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บทที่ 2 
แนวความคดิและหลกักฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบสวน 

และความผดิฐานหมิ่นประมาท 
 
 การดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองเขตอํานาจสอบสวนศึกษากรณีความผิดฐานหม่ินประมาท
โดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพในครั้งนี้ การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 
ท่ีเกิดข้ึนในการสอบสวนคดีหม่ินประมาทดังกลาวไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาใจถึงแนว 
ความคิด ทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของพอสมควร จึงจะทราบถึงปญหาและอุปสรรค
และแนวทางการแกไขปญหาของการสอบสวนในความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณ
ทางหนังสือพิมพ โดยบทท่ี 2 นี้จะประกอบดวยแนวความคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายตางๆ 
4 หัวขอ ไดแก 
 2.1 หลักบุคคลไมควรไดรับเดือนรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําคร้ังเดียว ซ่ึงมาจาก             
หลักสุภาษิตกฎหมายวา “ne bis in idem” ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวจะนําไปใชในการวิเคราะห
ปญหาท่ีผูเสียหายในความผิดความฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพไปทํา
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหลายๆ ทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายวาการกระทําดังกลาว
ชอบหรือไม   
 2.2 ทฤษฎีการสอบสวน ในหัวขอนี้จะเปนการกลาวถึงวาเพราะเหตุใดจึงควรท่ีจะทําการ
สอบสวนในทองท่ีท่ีความผิดไดกระทําลง เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาท่ีผูเสียหายในความผิดฐาน   
หม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ี
ความผิดมิไดกระทําลง 
 2.3 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง หัวขอนี้จะนําไปใชวิเคราะหปญหาในการที่
ผูตองหาใหสัมภาษณขอความอันเปนการหม่ินประมาทตอหนังสือพิมพ จากน้ันหนังสือพิมพนํา
ขอความดังกลาวไปลงตีพิมพเผยแพรไปในหลายทองท่ีนั้น การกระทําความผิดของผูตองหาเปนการ
กระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หรือเปน
ความผิดหลายกรรมตางกันตามมาตรา 91 ซ่ึงจะนําไปสูปญหาในการวิเคราะหประเด็นปญหาของ
การที่ผูเสียหายไป แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายๆ ทองท่ี เพราะมีความเขาใจวา
ทุกๆ ทองท่ี ท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายเปนความผิดตางกรรมตางวาระกัน จะรองทุกขในหลายๆ 
ทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายก็ได 
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 2.4 การวิเคราะหปญหาเขตอํานาจสอบสวนในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการให
สัมภาษณหนังสือพิมพนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาทําความเขาใจถึงหลักกฎหมายความผิด                       
ฐานหม่ินประมาทประมวลกฎหมายอาญาเสียกอนวา การใหสัมภาษณหนังสือพิมพนั้นจะเปนการ          
หม่ินประมาทธรรมดาหรือวาหม่ินประมาทดวยการโฆษณา หัวขอนี้จะทําใหเห็นวาการท่ีบุคคลหน่ึง 
ใหสัมภาษณดวยถอยคําอันเปนความผิดฐานหม่ินประมาทกับหนังสือพิมพ จากนั้นหนังสือพิมพ
ตีพิมพและเผยแพรขอความดังกลาวไปท่ัวราชอาณาจักรนั้น การกระทําของบุคคลนั้นจะมีความผิด             
ฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 หรือจะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท       
ดวยการโฆษณาตามมาตรา 328 และ 
 2.5 หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชสิทธิดําเนินคดีอาญาของไทยและตางประเทศ 
 
2.1 หลักบุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําคร้ังเดียว 
 หลักบุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําคร้ังเดียว มาจาก
สุภาษิตกฎหมายวา “ne bis in idem” ซ่ึงสืบเนื่องมาจากความคิดท่ีจะคุมครองประชาชนใหไดรับ
ความเปนธรรมและเปนหลักประกันเสรีภาพและสิทธิสวนบุคคลอยางถูกตองและดีท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลองกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) และความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) ท้ังนี้
โดยพิจารณาวาการดําเนินคดีอาญาตลอดจนการลงโทษทางอาญาลวนแตเปนการบ่ันทอนหรือจํากัด
สิทธิ เสรีภาพ ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคล ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรมรัฐจะตองดําเนินไปดวยความระมัดระวังและใหเกิดความยุติธรรมอยางแทจริง 
ไมกระทําการอันเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาวซ่ึงขัดตอความ
ยุติธรรม และขัดตอความรูสึกนึกคิดของสามัญชนท่ัวไป เนื่องจากเปนหลักอันยอมรับท่ัวไปแลววา 
หากรัฐไมไดใหความยุติธรรมแกประชาชนและไมไดคุมครองปองกันสิทธิเสรีภาพตามความชอบ
ธรรมแลว ก็จะเกิดความอยุติธรรมเขามาแทนท่ี สังคมก็จะเกิดความวุนวายโกลาหล ไมสงบและเกิด
ความระสํ่าระสาย รัฐบาลหรือผูบริหารก็จะพังพินาศลงอยางแนนอน แตถาสังคมใดท่ีผูบริหาร
พยายามใหความยุติธรรมและใหประชาชนทุกคนไดรับความเปนธรรมแลว สังคมนั้นจะเกิดความ
สงบเรียบรอยและสันติสุขข้ึนในสังคมนั้น1   
 หลักการเร่ืองบุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําคร้ังเดียวนี้มี
รากฐานมาจากกฎหมายกรีกและโรมัน โดยปรากฏใน Talmud Law และ Common Law ซ่ึง Justice 
 
                                                 

1  ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล.  (2521, กันยายน-ธันวาคม).  “บันทึกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
มาตรา 39 (4) และคําพิพากษาหมูมาตรา 39 (4).”  วารสารกฎหมาย, 4, 3.  หนา 92. 
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 Black อธิบายหลักการนี้ปรากฏจากคําแปลของ St.Jerome ใน 391 A.D. of 1 Nalum 9 (Douay 
Version) วา “There shall not rise a second affliction” ซ่ึงหมายความวา พระเจาทรงหามมิใหลงโทษ 
การกระทํากรรมเดียวกันถึงสองครั้ง และคําแปลนี้ไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของบทบัญญัติใน 
ศาสนจักรวา “Not even God judges twice for the same act” หมายความวา แมแตพระผูเปนเจาก็ไม
ทรงพิพากษาสองคร้ังในการกระทําอันเดียวกันนั้น ในกฎหมายโรมันบัญญัติหลักการไวกวางๆ วา
ผูตองหาหรือจําเลยตองไมถูกรังควานหรือรับความลําบากสองคร้ังหรือรับโทษสองคร้ังสําหรับการ
กระทําผิดอันเดียวกัน และจากหลักกฎหมายกรีกและโรมันดังกลาวไดวิวัฒนาการเขาสูระบบ
กฎหมายของประเทศท่ีใชประมวลกฎหมาย (Civil Law)2 
 นอกจากนี้หลัก ne bis in idem ยังมีจากสุภาษิตกฎหมายลาตินอีก 3 สุภาษิตท่ีเกี่ยวของ
ดวยกันคือ3 

1. nemo debet bis puniri pro uno delicto แปลเปนภาษาอังกฤษวา “No man ought to 
be punished twice for one offences” หรือ “No man shall be place in peril of legal penalties more 
than once upon same accusation” หมายความวา การกระทําผิดคร้ังเดียวหรือกรรมเดียวกัน เปนการ
ผิดกฎหมายบทเดียวกัน หรือกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็ตาม จําเลยตองรับโทษเพียงคร้ังเดียว
เทานั้น จะลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอันเดียวกันสองคร้ังไมไดเด็ดขาด 

2. nemo debet bis vexari (si constet curiae quod sit) pro una et eadem causa แปลเปน
ภาษาอังกฤษวา “No man ought to be twice trouble or harassed (if it appears to the court that it is) 
for one and the same cause” หรือ “No man can be sued a second time for the same cause of action, 
it once judgment has been rendered” หรือ “No man can be held to bail a second time at the suit of 
the same plaintiff for the same cause of action” หมายความวา บุคคลจะไมตองถูกรังควาน หรือรับ
ความลําบากสองคร้ังเนื่องจากการกระทําผิดเพียงคร้ังเดียว 

3. nemo debet bis vexari pro eadem causa แปลเปนภาษาอังกฤษวา “No one should 
be twice harassed for the same cause” มีความหมายเดียวกับสุภาษิตท่ีสอง 

ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวาหลักกฎหมายกรีกและโรมันดังกลาว ไดพัฒนาเขาสูระบบ
กฎหมายของประเทศท่ีใชประมวลกฎหมาย (Civil Law) เชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
ซ่ึงก็ไดใหความสําคัญของหลักกฎหมายในเร่ืองนี้ โดยนําไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ      

                                                 
2 คณิน  วงศใหญ.  (2549).  ปญหาในการตีความ พยานหลักฐานใหม ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟนคดี 

อาญาขึ้นพิจารณาใหมกับการสอบสวนซํ้า.  หนา 13. 
3 ทัศนีย  อังสนานนท.  (2536).  การสอบสวนซ้ํา.  หนา 13. 
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มาตรา 103 (3) วา “บุคคลไมตองรับอาญาในความผิดเดียวกันเกินกวาหนึ่งคร้ังตามหลักกฎหมาย
ท่ัวไป”4 

หลักการหามดําเนินคดีอาญาซํ้า “ne bis in idem” แปลเปนภาษาอังกฤษไดวา “not again 
about the same” คําวา “again” นั้นเกี่ยวกับกับการฟองรองดําเนินคดีอาญามากกวาหนึ่งคร้ัง ท้ังกอน
การดําเนินคดีคดีท่ีศาลเดียวกัน หรือกอนการดําเนินคดีตางศาลกัน สวนคําวา “same” หมายถึง            
การกระทําเดิม ขอเท็จจริงเดิม หรือคดีเดิม ขอกฎหมายของการกระทําเดิมหรือท้ังสองอยาง5 ดังนั้น 
หลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้า จึงหมายความวา บุคคลไมควรถูกพิจารณาเพื่อลงโทษสองคร้ังในการ
กระทําคร้ังเดียว หรืออาจกลาวไดวาบุคคลจะไมไดรับความเดือนรอนซํ้าสองสําหรับการกระทํา
เดียวกัน 

หลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้าโดยท่ัวไปมีองคประกอบอยูสองประการอันเปนสากลที่ถือ
เปนวัตถุประสงคของการหามดําเนินคดีอาญาซํ้า คือ 

1)  การเปนบุคคลเดียวกันของผูถูกลาวหา และ 
2)  การกระทํานั้นเปนการกระทําเดียวกัน 

 ซ่ึงองคประกอบท้ังสองจะตองประกอบเขาดวยกันจึงจะทําใหเกิดขอหามของการ
ดําเนินคดีซํ้าข้ึน 
 การนําหลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้าไปบัญญัติใชเปนกฎหมายในแตละประเทศนั้นอาจมี
ความแตกตางกันออกไป แตองคประกอบท้ังสองประการนี้จะปรากฏอยูเสมอ แมจะมีความแตกตาง
ในเนื้อหาของกฎหมายท่ีบัญญัติก็ตาม 
 จึงอาจกลาวไดวาหลัก “ne bis in idem” เปนหนึ่งในรากฐานของระบบกฎหมายใหม
ท้ังหมด และหลักการนี้มิไดเปนหลักของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น แตยังเปนหลักของ
สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานดวย ดังปรากฏในขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ          
สิทธิทางการเมือง มาตรา 147 ซ่ึงกําหนดไววา “ตองไมมีบุคคลใดท่ีตองยอมลําบากหรือยอมใหถูก
ลงโทษในการกระทําความผิดของเขาซ่ึงเขาเคยถูกตัดสินวามีความผิดหรือไมมีความผิดไปแลวตาม
บทลงโทษในกฎหมายและกระบวนการลงโทษตามกฎหมายของแตละประเทศ” 
 ในทวีปยุโรป ประเทศสมาชิกท้ังหมดของสหภาพยุโรป (รวมถึงประเทศใกลเคียงทวีป
ยุโรปเกือบทั้งหมดและสมาชิกท้ังหมดของสหภาพยุโรป) ไดลงนามในอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิ

                                                 
4 เดชชาติ  วงศโกมลเชษฐ.  (2516).  “รัฐธรรมนูญนานาชาติ.”  งานแปลของสภาวิจัยแหงชาติ อันดับที่ 

30. หนา 97. 
5  พัลลภ  แพทยไชยวงศ.  (2549).  การรื้อฟนคดีอาญา: ศึกษากรณีการรื้อฟนคดีอาญาในทางที่เปนโทษ.      

หนา 21-22. 
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มนุษยชนซ่ึงปองกันการฟองซํ้า โดยในพิธีสารท่ี 7 มาตรา 4 ไดกลาววา “บุคคลจะไมตองถูก
พิจารณาคดีอาญาภายใตเขตอํานาจศาลของรัฐเดียวกันสําหรับการกระทําผิดซ่ึงถูกตัดสินถึงท่ีสุดให
ปลอยตัวหรือมีความผิดตามกฎหมายและกระบวนพิจารณาคดีอาญาของรัฐนั้น” โดยเฉพาะพิธีสาร
นี้ไดรับสัตยาบันโดยรัฐท้ังหมดของสหภาพยุโรป ยกเวน 6 ประเทศ ไดแก เบลเยียม เยอรมัน 
เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน และอังกฤษ ซ่ึงกลุมประเทศเหลานี้ตางมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ของแตละประเทศเองเพ่ือปองกันการดําเนินคดีอาญาซํ้าอยูแลว 
 หลายประเทศของทวีปยุโรป อัยการโจทกในคดีอาญาอาจอุทธรณคําพิพากษายกฟอง
ใน ศาลสูงไดโดยไมถือวาเปนการฟองซํ้า แตถือเปนความตอเนื่องของการพิจารณาคดีเดียวกันซ่ึง
กระทําไดตามอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน จึงอาจกลาวไดวาหลัก “ne bis in idem” เปน
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความที่สําคัญเกาแกและเปนท่ีรูจักกันดีท้ังในฐานะท่ีเปนหลักการพื้นฐาน
ของหลักสิทธิมนุษยชนอีกดวย6 

 
2.2 ทฤษฎีการสอบสวน 

ปจจุบันประชาชนตางตองการผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือใหเกิดความเท่ียงธรรม เสมอภาค และบริสุทธ์ิยุติธรรม ดังนั้น การสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน ถาหากพนักงานของรัฐกระทําโดยไมมีประสิทธิภาพ ขาดหลักการและเหตุผลแลว 
ผลการพิจารณาคดีของศาลก็จะดําเนินการใหเกิดความเท่ียงธรรมไดยาก เพราะเหตุวาโดยการ
พิจารณาคดีของศาลสวนใหญตองอาศัยพยานหลักฐานจากการสอบสวนท่ีไดรวบรวมไวเปนสําคัญ 
และศาลอาจจะรับฟงคําใหการพยานท่ีใหไวในช้ันสอบสวนยิ่งกวาคําเบิกความของพยานท่ีใหการ
ไวในช้ันศาลก็ได ถาหากวาคําใหการของพยานในช้ันสอบสวนเปนคําใหการท่ีไดมาโดยชอบดวย
กฎหมาย และคําเบิกความของพยานในช้ันศาลท่ีขัดแยงกับคําใหการในชั้นสอบสวน ไมมีเหตุผล
เพียงพอท่ีจะรับฟงไดวาเพราะเหตุใดจึงใหการขัดแยงกับคําใหการในช้ันสอบสวนเชนนั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากคําใหการพยานโจทกซ่ึง  ใหการไวในช้ันสอบสวนใกลกับเวลาเกิดเหตุไม
ทันไดคิดเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงยอมมีน้ําหนักรับฟงได และกฎหมายหาไดจํากัดใหรับฟงเฉพาะคํา
เบิกความพยานโจทกในช้ันศาลเทานั้นไม7 
 ท้ังนี้พยานหลักฐานตางๆ ท่ีไดมานั้นจะตองมีความสอดคลองและเปนเหตุเปนผลซ่ึงกัน
และกันจึงจะมีน้ําหนักรับฟงได แตถาพยานหลักฐานตางๆ ท่ีไดมานั้นไมมีความสอดคลองและเปน
เหตุเปนผลซ่ึงกันและกันแลว ก็อาจแสดงไดวาพยานหลักฐานที่ไดทําการรวบรวมมานั้นอาจเปน
                                                 

6  สุธิดา  กาญจนะวงศ.  (2550).  การดําเนินคดีอาญาซ้ําช้ันเจาพนักงาน.  หนา 16-18. 
7 คําพิพากษาฎีกาที่ 503/2536 (ฎส.4 น.120). 
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พยานหลักฐานท่ีไมเปนประโยชนตอคดีเลย เพราะฉะน้ันพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุดคือพยานหลักฐาน
ท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย และจะตองมีความสอดคลองเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน 
 ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของการสอบสวนก็คือ เขตอํานาจสอบสวน ทฤษฎีการสอบสวน
ในหัวขอนี้จะช้ีใหเห็นความสําคัญของความจําเปนท่ีควรจะทําการสอบสวนในทองท่ีท่ีความผิด
เกิดข้ึนมากกวาท่ีควรจะเปนทองท่ีอ่ืน และการใชดุลพินิจอันชอบธรรมในการพิจารณารับคํารอง
ทุกข 

ทฤษฎีการสอบสวน หมายความถึง การนําหลักคนหาความจริงและหลักเหตุผลมาใช
เปนหลักแนวคิดในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหไดพยานหลักฐานท่ีเปนความจริง
และถูกตอง อันจะทําใหเกิดความยุติธรรมตามความเปนจริงไดอยางแนแท8 

ทฤษฎีการสอบสวนมีหลักการท่ีประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1.  หลักคนหาความจริง (Principle of Truth Finding) 
2.  หลักเหตุผล (Principle of Rationality) 

 2.2.1 หลักคนหาความจริง (Principle of Truth Finding)9 
การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนมีความสําคัญเปนอยางมากตอระบบการดําเนินการ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะถือวาเปนข้ันตอนแรกท่ีสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของผูตองหาได ดังนั้นทุกองคกรท่ีเกี่ยวของในช้ันนี้ คือพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
จะตองรวมมือกันในการคนหาความจริงหรือกล่ันกรองมูลคดีเบ้ืองตนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
โดยจะตองไมมุงหวังท่ีจะไปคนหาความจริงแตเพียงในช้ันพิจารณาของศาลเทานั้น เพราะถาในช้ัน
กอนการพิจารณาของศาลนี้มีการดําเนินการมาอยางบกพรองแลว ในช้ันพิจารณาของศาลก็อาจ
แกไขอะไรไมไดมาก ผลท่ีติดตามมาก็คือเปนเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมอาจไมเกิดข้ึน 
เพราะเหตุวาแมศาลเองเม่ือทําการพิจารณาพิพากษาคดีก็ตองอาศัยพยานหลักฐานท่ีไดมาจาก
กระบวนการในช้ันสอบสวนเปนขอพิจารณาประกอบดวยเสมอ ซ่ึงจะเห็นไดวาแมกระบวนการใน
ช้ันสอบสวนซ่ึงถือวาเปนกระบวนการข้ันตนในระบบการดําเนินคดีอาญาก็ตาม แตก็ถือวามี
ความสําคัญเปนอยางมากในอันท่ีจะรักษาความบริสุทธ์ิยุติธรรมใหเกิดข้ึนได ดวยเหตุนี้เองการ
ดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนหรือในช้ันกอนการพิจารณาคดีของศาลจึงจะตองทําการคนหาความ
จริงของคดีใหมีความถูกตองและชอบธรรมเปนอยางดีท่ีสุด เพราะหากวาการดําเนินกระบวนการ
ของเจาพนักงานไดกระทําโดยมิไดปฏิบัติหรือละเลยตอหลักคนหาความจริงเสียแลว สิทธิและ
เสรีภาพของผูตองหาอาจถูกกระทบกระเทือน 
                                                 

8   จักรพงษ  วิวัฒนวานิช.  (2553).  หลักและทฤษฎีการสอบสวน.  หนา 179. 
9   แหลงเดิม. 
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หลักคนหาความจริง หมายความถึง การคนหาขอเท็จจริงหรือหลักฐานของคดีเพื่อให
ได   ขอยุติตามความเปนจริง ซ่ึงไมวาขอเท็จจริงหรือหลักฐานนั้นจะเปนผลดีหรือผลรายของผูถูก
กลาวหาก็ตาม เจาพนักงานนั้นก็ตองคนหานําเขามาในคดีซ่ึงการพิสูจนความจริงนั้นใหได10 

หลักคนหาความจริงท่ีสําคัญท่ีนํามาใชวิเคราะหปญหาการสอบสวนคดีอาญาความผิด
ฐานหมิ่นประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพคือ การฟงความทุกฝาย การฟงความทุก
ฝายนั้น ถือวาเปนข้ันตอนอันสําคัญประการแรกท่ีจะทําการคนหาความจริงของคดีไดเปนอยางดี
ท่ีสุด ซ่ึงการดําเนินคดีในกระบวนยุติธรรมทางอาญาน้ันมีระบบข้ันตอนการดําเนินคดีอาญาอยู  
2 ข้ันตอนใหญๆ คือ 1) ข้ันตอนการสอบสวน หรือข้ันตอนช้ันกอนฟองคดีตอศาล และ 2) ข้ันตอน
ช้ันพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงข้ันตอนการสอบสวนเปนข้ันตอนของการแสวงหาขอเท็จจริงเบ้ืองตน
โดยกฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการตางก็มีหนาท่ีในการคนหาความจริง
ตั้งแตเร่ิมตน แตอยางไรก็ดี การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนน้ัน การสอบสวนมักจะเนนหนักไป
ทางคนหาความผิดมากกวา การคนหาความจริงเสนอใหศาลเปนผูพิจารณาท้ังหมด โดยควรจะเสนอ
ขอเท็จจริงท้ังในทางท่ีเปนคุณและโทษของผูตองหาตอศาลตามหลักนิติบัญญัติของรัฐ (Due 
Process of Law) และทําโดยชอบดวยกระบวนการ11 ไมวาจะเปนการตรวจคนเพื่อพิสูจน รวมท้ัง
การคนหาพยานบุคคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ซ่ึงเทากับเปนการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานตางๆ ของทุกฝายกอนเขาสูกระบวนการพิเคราะหพยานหลักฐานวามีความนาเช่ือถือ
เพียงใด (Credibility) การคนหาขอเท็จจริงและหลักฐานในการทางอาญาจึงเปนการคนหาความจริง
ทางคดีของเจาพนักงานท่ีจะตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวเพื่อใหไดมาซ่ึงความถูกตอง 
ชอบธรรม และมีมูลความจริงของคดี ซ่ึงเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการสอบสวนดําเนินคดีอาญา 

สําหรับประเทศไทยน้ันการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนไดกําหนดองคกรและ
กําหนดความรับผิดชอบในการสอบสวนเปนของพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการ
ดําเนินคดีอาญารวมทั้งเปนจุดเร่ิมตนในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขั้นพื้นฐานตาม
เจตนารมณของกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนพึงระลึกเสมอวาจะตองทําการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลโดยตลอดท้ังกอนท่ีบุคคลนั้นจะตกเปนผูตองหา เม่ือมีผูมารองทุกขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหามิใชวาจะมุงหาพยานหลักฐานเพื่อฟองผูถูกกลาวหา
เพียงอยางเดียวเทานั้น  แตจะตองพิจารณาถึงหลักฐานตางๆ วามีความนาเช่ือถือไดเพียงใดดวย 
เพราะบางคร้ังอาจเปนเร่ืองแกลงกลาวหากัน เพราะฉะน้ันพนักงานสอบสวนท่ีดีจะตองพยานสืบหา
หลักฐานตางๆ มาพิสูจนความผิดรวมท้ังความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาดวย ซ่ึงถามีผูกลาวหาวา
                                                 

10  แหลงเดิม 
11 คณิต ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 3. 
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บุคคลใดเปนผูกระทําความผิดและยังไมมีหลักฐานตามสมควรนาเช่ือวาบุคคลนั้นเปนผูกระทํา
ความผิด แตเจาพนักงาน หรือพนักงานสอบสวนไดกระทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาเปนผูตองหา
ในทันที โดยไมไดคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลข้ันพื้นฐานก็นาจะถือไดวารัฐ
นั้นมิไดจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 125 บัญญัติวา เม่ือพนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจไดกระทําการสืบสวนหรือสอบสวนไปท้ังหมด หรือแตสวน
หนึ่งสวนใดตามคําขอรองใหชวยเหลือ ใหตกเปนหนาท่ีของเจาพนกังานจัดการใหมีคํารองทุกขตาม
ระเบียบ ตามบทบัญญัติแหงมาตรา 123 และมาตรา 124 จึงเห็นไดวา เม่ือพนักงานสอบสวน 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเม่ือไดรับคํารองขอใหชวยเหลือแลว ถาปรากฏวายังไมมีหลักฐาน
สมควร นาเช่ือวาบุคคลท่ีถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด พนักงานสอบสวน พนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจก็จะตองทําการสืบสวนหรือสอบสวนแสวงหาขอเท็จจริงหรือหลักฐานตามท่ีเขารอง
ขอใหชวยเหลือ วามีมูลความผิดทางอาญาเกิดข้ึนจริงหรือไม และบุคคลที่ถูกกลาวหานาจะเปน
ผูกระทําความผิดตามท่ีเขากลาวหาจริงหรือไมเสียกอน ถาหากเปนกรณีความผิดตอสวนตัว เจา
พนักงานก็จะทําการสืบสวนไดเพียงอยางเดียว เพราะเหตุวาในกรณีความผิดตอสวนตัว พนัก
สอบสวนจะทําการสอบสวนไดตอเม่ือมีคํารองทุกขตามระเบียบเทานั้นตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 วรรคสอง แตถาเปนความผิดตอแผนดิน เจาพนักงานสามารถทํา
การสืบสวนหรือสอบสวนไปไดเลย 

โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 127 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 
123  ถึงมาตรา 126 มาบังคับใชโดยอนุโลมในเร่ืองคํากลาวโทษดวย เพราะฉะน้ันในกรณีมาตรา 
125 จึงนํามาใชบังคับในเร่ืองจัดทําคํากลาวโทษดวย มิใชเปนการจัดทําคํารองทุกขเพียงอยางเดียว
เทานั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับ 
แจงความ เจาพนักงานนั้นมีอํานาจใชดุลพินิจดวยความชอบธรรมวาผูท่ีมาแจงความนั้นเปน
ผูเสียหายท่ีจะรองทุกข หรือเปนผูกลาวโทษท่ีจะทําคํากลาวโทษเพื่อดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาใน
ฐานะผูตองหาไดหรือไม แตถาเม่ือเจาพนักงานผูรับแจงความไดใชดุลพินิจดวยความชอบธรรมแลว
ในเบ้ืองตนยังไมปรากฏวามีหลักฐานตามสมควรวาผูถูกกลาวหานาจะไดกระทําความผิดนั้น ผูท่ีมา
แจงความก็จะมีฐานะเปนเพียง ผูรองขอใหชวยเหลือเทานั้น ซ่ึงในเบื้องตนเจาพนักงานน้ันเองก็
สามารถท่ีจะแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อดําเนินการคนหาความจริงใหมีหลักฐานตาม
สมควรนาเช่ือวาบุคคลท่ีถูกกลาวหานั้นนาจะเปนผูกระทําความผิด เจาพนักงานจึงจะสามารถทําการ
สอบสวนดําเนินคดีกับบุคคลนั้นในฐานะผูตองหาได แตถาจากการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน
แลวปรากฏวาไมมีหลักฐานตามสมควรเพียงพอวาบุคคลท่ีถูกกลาวหานั้นนาจะเปนผูกระทํา
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ความผิดเสียแลว เจาพนักงานนั้นก็ไมอาจท่ีจะดําเนินคดีกับบุคคลท่ีถูกกลาวหานั้นไดอีกตอไปเพื่อ
จะเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเสียแตเร่ิมตน 

ในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานมักพบเห็นวา เจาพนักงานมิไดปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
ใหมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมิไดดําเนินการจัดใหมี
การคนหาความจริงโดยการฟงความทุกฝายเสียกอนการทําการสืบสวนหรือสอบสวนในเบ้ืองตนท่ี
จะวินิจฉัยดําเนินการในข้ันตอนของกฎหมายอ่ืนใดตอไป ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง กลาวคือ กอนที่ฝายปกครองจะตัดสินใจใชอํานาจออกคําวินิจฉัยส่ังการใด 
ก็ตามท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลนั้นตามหลักแลว
จะตองฟงความอีกฝายหนึ่งเสียกอน มิฉะนั้นการใชอํานาจออกคําส่ังไปน้ัน อาจจะทําใหคําวินิจฉัย
ส่ังการนั้นไมชอบดวยกฎหมายได และอาจถือไดวาการท่ีเจาพนักงานมิไดกระทําการคนหาความ
จริงของคดีเสียกอน ถาหากเปนกรณีท่ีปรากฏวาหลักฐานยังไมเพียงพอตามสมควรแลว และเจา
พนักงานนั้นไดจัดใหมีคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษตามระเบียบเพ่ือดําเนินการสอบสวนกับ
ผูตองหาเสียแลวนั้น โดยยังไมไดดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือท่ีจะใหมีหลักฐาน
ตามสมควรเสียกอนวาบุคคลท่ีถูกกลาวหานั้น นาเช่ือวาจะเปนผูกระทําความผิด และเจาพนักงาน
นั้นก็มิไดดําเนินการตามท่ีกลาวมาในขางตน ผลท่ีตามมาคือผูที่ถูกกลาวหาจะตกเปนผูตองหาโดย
ทันทีและถูกกระทบตอสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน  
สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู สิทธิและเสรีภาพในครอบครัว ช่ือเสียง เกียรติยศ 
หรือความเปนอยูสวนตัวโดยไมจําเปน ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพดังกลาวนี้เปนสิทธิและเสรีภาพท่ีติดตัว
มนุษยซ่ึงไมใครพรากไปจากตัวมนุษยไดจึงเรียกวา “สิทธิมนุษยชน” ซ่ึงเปนสิทธิของบุคคลท่ัวไป
เจาหนาท่ีของรัฐไมอาจยกเลิกเพิกถอนสิทธิอันนี้ได การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเปน
ขอยกเวนซ่ึงจะกระทําไดตอเม่ือมีความจําเปนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวเทานั้น ดังนี้หากเจาพนักงาน
ผูใดมิไดปฏิบัติใหเปนไปท่ีกฎหมายบัญญัติแลวก็อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
157 ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก 
ผูหนึ่งผูใดได 

เม่ือมีการดําเนินการรับคํารองทุกขกลาวโทษแลว และบุคคลท่ีถูกกลาวหานั้นตกเปน
ผูตองหาแลว พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม12  
โดยทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเกี่ยวกับการกระทําความผิดท่ีถูกกลาวหา และ
เพื่อท่ีจะรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิด เพื่อใหไดความจริงตอกระบวนการ
พิจารณาของศาลใหมากท่ีสุด ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพียงเพ่ือ
                                                 

12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 134 วรรคสาม. 
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ใชยันผูตองหาเพียงอยางเดียวไมได แตตองคํานึงถึงพยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาดวย 
รวมท้ังพยานหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษของผูตองหา เนื่องจากการจะวินิจฉัยวาส่ิงใด
จริงหรือไม ตองพิจารณาโดยฟงความจากทุกฝาย 

เพราะฉะน้ันการคนหาความจริงของคดีโดยการฟงความทุกฝายเสียกอนจึงมีความ
จําเปนท่ีจะนํามาเปนขอพิจารณาเบ้ืองตนท่ีพนักงานสอบสวนจะตองนํามาเปนหลักแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญซ่ึงจะขาดไปเสียมิได เพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมช้ันสอบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนอยางดีท่ีสุด 

การท่ีผูเสียหายจะทําการรองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 
(7) มีสาระสําคัญท่ีวาตองมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ โดยจะทําการรองทุกขตอ         
พนักงานสอบสวนหรือตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีรองหรือเหนือ   
พนักงานสอบสวนและเปนผูซ่ึงมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายคนใดคนหน่ึง
ดังกลาว    ก็ได โดยมิไดบังคับใหรองทุกขตอพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจสอบสวนเสมอไป แมเจา
พนักงานหรือพนักงานสอบสวนจะมิไดมีเขตอํานาจทําการสอบสวนในคดีนั้นเลยก็มีอํานาจรับคํา
รองทุกขได และจะทําการรองทุกขทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งก็ได13 แตการทําคํารองทุกขตามระเบียบตอง
ดําเนินการตาม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 วรรคสองและวรรคสาม ดวย 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนท่ีจะชอบดวยกฎหมายตอเม่ือ 
1.  เจาพนักงานท่ีทําการสอบสวนตองเปนเจาพนักงานซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจ

และหนาท่ีทําการสอบสวนได14 
2.  พนักงานสอบสวนไดกระทําการสอบสวนโดยมีเขตอํานาจทําการสอบสวนเหนือ

คดีนั้น15 
3.  พนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนอยางถูกตองตามประมวลกฎหมาย               

วิธีพิจารณาความอาญา เชน ตองมีการแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําท่ีกลาวหาวา
ผูตองหาไดกระทําความผิดแลวจึงแจงขอหาใหทราบ16 หรือในคดีความผิดตอสวนตัวจะตองมีการ     
รองทุกขตามระเบียบ17 เปนตน 

                                                 
13 คําพิพากษาฎีกาที่ 2974/2516 (น.1993). 
14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6). 
15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18-21. 
16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134. 
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง. 
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การสอบสวนจะชอบดวยกฎหมายนั้นจะตองประกอบดวยหลักเกณฑท้ัง 3 ขอ ดังกลาว
นี้ หากขาดองคประกอบในขอใดขอหนึ่งไปถือวาการสอบสวนนั้นไมชอบดวยกฎหมายเปนเหตุให
พนักงานอัยการไมมีอํานาจฟอง18 

โดยเม่ือทําการพิจารณาถึงหลักเกณฑท่ีจะทําใหการสอบสวนชอบดวยกฎหมายอยางไร
แลว หากวาผูเสียหายไดทําการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนท่ีไมมีเขตอํานาจทําการ
สอบสวน พนักงานสอบสวนนั้นก็สามารถรับคํารองทุกขได แตอาจยังไมถือวาเปนคํารองทุกขตาม
ระเบียบ เพราะการสอบสวนจะชอบดวยกฎหมายน้ัน พนักงานสอบสวนท่ีจะทําการสอบสวนนั้น
ตองเปนพนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอํานาจทําการสอบสวนเหนือคดีนั้นดวย 

อาจกลาวไดวาคํารองทุกขตามระเบียบตองมีหลักเกณฑท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
1.  ตองเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) 
2.  ตองเปนคํารองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) 
3.  ตองเปนพนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอํานาจทําการสอบสวนเหนือคดีนั้นตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18-21 
ซ่ึงรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการรองทุกขนั้นโปรดดูในบทท่ี 3 การสอบสวนและ          

เขตอํานาจสอบสวนความผิดฐานหม่ินประมาท 
 2.2.2 หลักเหตุผล (Principle of Rationality)19 
 เม่ือพนักงานสอบสวนไดทําการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดซ่ึงเปนพยานหลักฐาน
ท่ีชอบดวยกฎหมายและเปนประโยชนตอคดี สามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลไดแลว 
ไมวาจะเปนพยานหลักฐานท่ีผูเสียหายหรือผูตองหากลาวอางเขามาในคดี หรือเปนพยานหลักฐานท่ี
เจาพนักงานสืบคนเขามาในคดีเองหรือเปนพยานหลักฐานท่ีบุคคลภายนอกสงเขามาในคดีก็ตาม 
พนักงานสอบสวนก็ตองคํานึงถึงความเปนเหตุเปนผลของพยานหลักฐานท่ีไดมาดังกลาวนั้นดวย 
วาตองเปนพยานหลักฐานท่ีมีมูลความจริงหรือสามารถคนหาความจริงของคดีไดดวย โดยตองนํา
พยานหลักฐานตางๆ มาพิเคราะหถึงผลแหงรูปคดีวาพยานหลักฐานตางๆ ท่ีไดมาโดยชอบดวย
กฎหมายแลวนั้นมีความสอดคลองเช่ือมโยงและสมเหตุสมผลตอกันมากนอยเพียงใด ถึงแมวา 
พยานทุกปากจะใหการสอดคลองกันก็จริง แตก็ตองพิจารณาดูวาสอดคลองกับเหตุและผลใน
พยานหลักฐานอ่ืนๆ ดวยหรือไม โดยจะตองทําการไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบทุกแงทุกมุมของ
การไดมาซ่ึงพยานหลักฐานนั้น 

                                                 
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120. 
19 จักรพงษ  วิวัฒนวานิช.  (2523).  หลักและทฤษฎีการสอบสวน.  หนา 227. 
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ดังนั้น ความเปนเหตุและเปนผลของพยานหลักฐานตางๆ มาจึงมีความสําคัญอยางมาก
ตอการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานของคดี เพราะถาหากพยานหลักฐาน
ตางๆ ท่ีไดมานั้นไมมีความเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกันแลว ก็อาจแสดงไดวาพยานหลักฐานท่ีได
ทําการสอบสวนรวบรวมมาน้ันอาจเปนพยานหลักฐานท่ีไมเปนประโยชนอยางใดตอคดีเลย และจะ
เปนท่ีเสียหายตอคดีได หรือกลาวอีกก็คือเปนพยานหลักฐานท่ีไมอาจรับฟงได 

เพราะฉะน้ันหลักสําคัญท่ีจะตองนํามาพิจารณาช่ังน้ําหนักหรือพิเคราะหพยานหลักฐาน
ในคดีท่ีไดมานั้นจึงตองน้ําหลักเหตุผล (Principle of Rationality) มาเปนหลักความคิดและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

หลักเหตุผล หมายความถึง ความเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกันของพยานหลักฐาน 
ตางๆ ท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย โดยยึดถือเหตุผลและความเชื่อมโยงสอดคลองตองกันของ                
พยานหลักฐานๆ นั้นดวยวาจะเปนพยานหลักฐานท่ีมีมูลความจริงและสามารถรับฟงไดแนนอน 

หลักเหตุผลนั้นตองนํามาเปนหลักในการพิเคราะหถึงความเปนเหตุเปนผลของพยาน 
หลักฐานตางๆ ท่ีไดมาวาสามารถคนหาความจริงได ถึงแมพยานทุกปากจะยืนยันสอดคลองตองกัน      
ก็ตาม แตถาเปนการขัดกันตอเหตุผลอยูในตัว กรณีเชนนี้ก็ไมอาจรับฟงได เชน พยานใหการวาเห็น
จําเลยนั่งอยูท่ีพื้นยิงผูเสียหายท่ียืนอยู วิถีกระสุนตองแลนจากต่ําไปหาสูง ถาบาดแผลของผูตายอยูใน
ระดับแนวตรงเชนนี้ยอมขัดตอหลักเหตุผล 

ในการที่พยานหลายคนเห็นเหตุการณในขณะเดียวกัน พยานคนหนึ่งใหการอยางหนึ่ง      
อีกคนหนึ่งใหการอยางหนึ่งไมเหมือนกัน จึงเรียกวาเหตุผลขัดกันอยูในตัว ถาจะเช่ือคําใหการของ
พยานคนใดคนหน่ึง คําพยานอีกคนหนึ่งก็เปนเท็จ ดังนั้นในทางคดจีึงไมควรเช่ือคําพยานท้ังสองนั้น 
นอกจากฝายใดฝายหนึ่งจะมีพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบใหสอดคลองตองกันใหมีความเปนเหตุ
เปนผล จึงจะทราบไดวาควรรับฟงพยานปากใดมากกวากันและพยานปากใดเปนความเท็จเพราะไม
สอดคลองกับเหตุผลอ่ืนของพยานน้ัน ในการวินิจฉัยคดีของศาลเองก็เชนกัน ศาลยอมพิเคราะห
พยานหลักฐานไปตามหลักกฎหมายและหลักความเปนไปตามธรรมชาติของพยานหลักฐานวา
สอดคลองกับเหตุผลหรือไม ถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม มีเหตุสงสัยตามสมควรหรือไม เม่ือ
พยานหลักฐานแวดลอมสอดคลองกับหลักเหตุผลตามธรรมชาติแลวเช่ือวาจําเลยกระทําผิดโดย
ปราศจากเหตุสงสัยใดๆ ก็ยอมจะลงโทษจําเลยได20 

เหตุผลธรรมดา (Normal Rationality) เปนหลักหนึ่งในหลักเหตุผล (Principle of 
Rationality) ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เหตุผลธรรมดา หมายความถึง เหตุผลธรรมดาท่ัวๆ ไป ซ่ึง 

                                                 
20  คําพิพากษาฎีกาที่ 1398/2541 (ฎส.3 น.166). 
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วิญูชนหรือบุคคลท่ัวไปยอมรูและเขาใจในสิ่งนั้นหรือเหตุผลนั้นๆ ได โดยไมตองมีความรูหรือ
ความชํานาญเปนพิเศษ อยางใดก็รูหรือเขาใจส่ิงนั้นๆ ได21 

เหตุผลธรรมดา (Normal Rationality) นี้ สามารถแยกออกไดเปน 3 ประการ ไดแก 
1.  ท่ีมาของส่ิงท่ีอางถึงกรณีพยานบุคคล 

 การที่บุคคลใดจะกลาวอางวาไดเห็นหรือรูมาและจําไดตามความเปนจริงนั้นจะตอง
แสดงเหตุผลไดอยางถูกตองและเหตุผลนั้นสามารถสอดคลองเขากันไดกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
เพราะฉะน้ัน การกลาวอางถึงส่ิงใดๆ ของพยานบุคคลนั้นจะตองเปนส่ิงท่ีตนเปนผูเห็นหรือไดยินมา
ดวยตนเอง จึงจะรับฟงเปนพยานหลักฐานได ถาพยานรูเห็นมาจริงแลวจะตองแสดงเหตุผลไดอยาง
ถูกตอง ความคลาดเคล่ือนในเหตุพลความนั้นเปนส่ิงท่ีเปนไปตามธรรมดาท่ีจะตองมีการ
คลาดเคล่ือนไปบาง แตถาหากบุคคลจําเหตุการณไดโดยละเอียดตลอดจนพลความทุกอยาง กลับ
จะตองเรียกวาขัดกับหลักเหตุผลหรือไมนาเช่ือถือเพราะเปนการขัดกับกฎของเหตุผลธรรมดา เชน 
พยานใหการวาไดเห็นผูตองหาซ่ึงไมเคยรูจักมากอนวิ่งผานหนาไป จําไดวาเปนผูตองหาแนนอน 
เพราะเห็นความผิดปกติในรางกายของผูตองหาจนหมดทุกอยาง เชน ตําหนิแผลเปน ไฝ หรือความ
พิการอยูท่ีใดในรางกายผูตองหา โดยที่ผูตองหาวิ่งผานหนาพยานไปในระยะเวลาไมถึง 2 นาที เปน
การผิดวิสัยธรรมดาของบุคคลท่ีจะเห็นและจดจําไดขนาดนั้น จึงไมนาเช่ือวาใหการตามความเปน
จริงเพราะขัดตอหลักเหตุผล 

2. เพราะเหตุใดจึงมารูเห็น 
 มูลเหตุท่ีบุคคลจะมารูเห็นไดนั้นจะตองมีเหตุผลของการมารูเห็นนั้นดวยวามารูเห็นได
เพราะอะไร เพราะตามธรรมดาบุคคลท่ีจะมารูเห็นจะตองมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดจึงจะไปเห็นและรู
เหตุการณนั้นได ซ่ึงถาไมสามารถแสดงเหตุผลนั้นได หรือแสดงเหตุผลแลวไมมีเหตุผลเพียงพอของ 
การท่ีจะไปรูเห็นมาได ก็อาจถือไดวาไมไดไปรูเห็นมาจริง เชน ไปธุระมาจึงไดไปพบเหตุการณนั้น 
หรือบานอยูแถวนั้น และขณะเห็นเหตุการณกําลังทําอะไรอยู เชน กําลังเดินอยูหรือกําลังรับประทาน 
อาหารอยูท่ีใด เปนตน แตถาหากเปนกรณีท่ีบุคคลท่ีมารูเห็นเหตุการณนั้นอางวาไดมาพบเห็นโดย
บังเอิญ ซ่ึงไมไดมีกิจธุระแตอยางใด หรือไมมีความจําเปนอันใดท่ีจะตองมาบริเวณนั้น จึงอาจถือได
วาไมมีเหตุผลเพียงพอในการท่ีไดมารูเห็น เช่ือไดวาบุคคลนั้นอาจไมไดไปรูเห็นมาจริง แตเปนการ
แตงเติมขอเท็จจริงข้ึนมาก็เปนไปได ซ่ึงพนักงานสอบสวนก็อาจจะตองรับฟงถอยคําของบุคคล
ดังกลาวนี้ดวยความระมัดระวัง และทําการพิเคราะหวาคําพยานนั้นมีความนาเช่ือถือไดเพียงใด 
พนักงานสอบสวนก็ตองไปทําการตรวจสอบตามท่ีเขาอางดวยวาไดมาบริเวณนั้นๆ จริงหรือไม โดย
อาจไปสอบถามบุคคลอื่นท่ีพยานไดอางถึงดวยเพื่อจะยืนยันดวยวาพยานน้ันมาท่ีเกิดเหตุหรือ
                                                 

21 แหลงเดิม.  หนา 236. 
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สถานที่ท่ีอางถึงจริง ดังนั้น เพราะเหตุใดจึงไดมารูเห็นของพยานนี้ จึงตองคํานึงถึงเสมอในการ
พิจารณาถึงหลักเหตุผล 

3.  ส่ิงแวดลอมของสถานท่ีหรือส่ิงใกลเคียง 
ไดแก ส่ิงท้ังหลายท่ีมีอยูใกลชิด หรือใกลเคียงกับสถานท่ีเกิดเหตุ หรือสถานท่ีอางถึง มี

หลักอยูวา เม่ือเห็นเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งแลว บริเวณใกลเคียงจะตองมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือหลาย
ส่ิงอยูดวยเสมอไปในบริเวณนั้น 

ขอพิจารณาอีกอยางหนึ่งก็คือ บุคคลท่ีเห็นเหตุการณนั้นยอมจะตองเห็นส่ิงแวดลอมของ
สถานท่ีหรือส่ิงใกลเคียงอ่ืนๆ ดวยไมมากก็นอย สุดแตความสามารถของบุคคลนั้นๆ แตถาบุคคลใด
เห็นเหตุการณอยางใดแลวแตไมเห็นส่ิงแวดลอมของสถานท่ีหรือส่ิงใกลเคียงอยางใดเลย หรือให
การถึงส่ิงแวดลอมของสถานท่ีหรือส่ิงใกลเคียงไดไมถูกตองตามสภาพท่ีเปนจริง ดังนี้ ยอมถือวา 
ขัดตอหลักเหตุผลไมนาเช่ือถือ เชน พยานบางคนใหการไปตามคําสอนของบุคคลอื่น โดยพยาน
มิไดรูเห็นเองจริงๆ เม่ือถูกถามถึงส่ิงแวดลอมของสถานท่ีหรือส่ิงใกลเคียงแลวมักจะตอบไมถูกตอง
กับความเปนจริง แสดงไดวาพยานมิไดเห็นเหตุการณนั้นดวยตนเอง22 หรือแสดงวาพยานนั้นไมเคย
ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานท่ีอางถึงนั้นเลย และการแสดงถึงส่ิงแวดลอมของสถานท่ีหรือส่ิง
ใกลเคียงของพยานน้ันจําตองใชความระมัดระวังในการวินิจฉัยคําพยานใหมาก พยานบางคนแสดง
ถึงส่ิงแวดลอมของสถานที่หรือส่ิงใกลเคียงไดโดยละเอียดหมดจนผิดวิสัยธรรมดาของบุคคลท่ีจะ
จดจํามาไดเชนนั้น บางส่ิงบางอยางไมนาจะจําไดก็จํามา ดังนี้ แสดงไดวาพยานไมเห็นส่ิงท่ีอางถึง 
แตไดมีการซักซอมกันข้ึนในภายหลัง หรือส่ิงแวดลอมของสถานท่ีหรือส่ิงใกลเคียงในสวนสําคัญ
ซ่ึงตามธรรมดาควรจะไดเห็นแตกลับไมเห็น พยานดังกลาวนี้จึงไมนาเช่ือถือ 

 
2.3 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง 
 2.3.1 ความผิดหลายบทประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 

มาตรา 90 บัญญัติวา “เม่ือการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมาย
หลายบท ใหใชกฎหมายท่ีมีโทษหนักที่สุดลงโทษแกผูกระทําความผิด”  แสดงวาการกระทําอันเปน
กรรมเดียวนั้นเปนไดแตความผิดกระทงเดียวเทานั้น จะเปนความผิดหลายกระทงไมไดเลย คําวา 
“กรรมเดียว” ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย มีความเห็นวา23  

 

                                                 
22  คําพิพากษาฎีกาที่ 173/2536 (ฎส.1 น.89). 
23 หยุด แสงอุทัย.  (2547).  กฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 125-127. 
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1. หมายถึงการกระทําในทางธรรมชาติอันเดียวกัน เชน ก. ยิงปนนัดเดียวแมจะถูก ข. 
ตาย และถูก ค. ขาหัก เปนกรรมเดียว 
 2.  หมายถึงการกระทําในทางธรรมชาติหลายการกระทํา แตกฎหมายใหถือเปนกรรม
เดียว เชน การชิงทรัพย ยอมประกอบดวย (ก) การลักทรัพย และ (ข) ใชกําลังทํารายหรือขูเข็ญวาใน
ทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย 

สวนเมื่อใดถึงจะถือวาการกระทําอันเปน “กรรมเดียว” ตามความหมายของมาตรา 90      
เปนการละเมิดตอกฎหมายหลายบทนั้น เปนกรณีท่ีกรรมเดียวกันนั้นเปนการละเมิดกฎหมายต้ังแต    
สองบทข้ึนไป ซ่ึงอาจเปนความผิดฐานเดียวกันก็ได เชน ก. เอาปนยิงท่ีกลุมคน ถูก ข. ตาย และถูก 
ค.  ซ่ึงยืนอยูใกลๆ ข. ตายอีกคนหนึ่ง หรืออาจเปนความผิดคนละฐานความผิดก็ได เชน เอาปนยิงไป
ท่ีกระจกหนาตางแตก และลูกกระสุนปนไปถูกคนในรานมีบาดแผลเปนการละเมิดกฎหมายสองบท 
คือทําใหเสียทรัพยและกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกาย 
 การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทงมีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 และมาตรา 91 รวม 2 มาตราดวยกัน 
 มาตรา 90 บัญญัติวา “เม่ือการกระทําใดอันเปนกรรมเดียว เปนความผิดตอกฎหมาย
หลายบท ใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนักท่ีสุดลงโทษแกผูกระทําความผิด” 
 มาตรา 91 บัญญัติวา “เม่ือปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรม
ตางกัน ใหศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป แตไมวาจะมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือ
ลดมาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม เม่ือรวมโทษทุกกระทงแลวโทษจําคุกท้ังส้ินตองไมเกิน
กําหนดดังตอไปนี้ 
    (1)  สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักท่ีสุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสาม
ป 
  (2)  ยี่สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักท่ีสุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป
ข้ึนไป เวนแตกรณีท่ีศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวิต” 
 จากบทบัญญัติท้ัง 2 มาตราน้ี แยกพิจารณาได 2 ประการ 
    1. การกระทําความผิดหลายบท หมายถึง กรณีท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําลงเพียง       
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังอันตอเนื่องเปนชุดเดียวกัน แตการกระทํานั้นเปนความผิดหลายบท ซ่ึง
เรียกวา การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ไดแก 
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  ก.  การกระทําความผิดกรรมเดียวนั้นอาจเกิดข้ึนในลักษณะตอไปนี้ 
       1.  การกระทําในทางธรรมชาติอันเดียวซ่ึงเกิดผลอยางเดียวและเขาขอหามของ
กฎหมายบทเดียว เชน ก. ใชปนยิง ข. ถึงแกความตาย ก. มีความผิดฐานฆา ข. ตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 การกระทําของ ก. เปนการกระทําคร้ังเดียวและผิดกฎหมายบทเดียว 
    2. การกระทําในทางธรรมชาติหลายการกระทํา แตกฎหมายถือวาเปนกรรม
เดียว และเขาขอหามกฎหมายบทเดียว เชน คนรายเขาไปในหองและกระทําการลักทรัพยหลายช้ิน
ในคราวเดียวกันซ่ึงเปนทรัพยของเจาของหลายคน หรือการเบิกความเท็จหลายตอนในคดีเดียวกัน
ในคราวเดียวกัน 
     ข. การกระทําสองอันซ่ึงถือเปนกรรมเดียวกันและผิดกฎหมายหลายบท 
          1. การกระทําสองอันซ่ึงถือเปนกรรมเดียว เพราะการกระทําอันหนึ่งเปนความผิด 
สําเร็จในตัวเองอยูแลว แตไดกระทําไปโดยมุงหมายท่ีจะกระทําความผิดอีกฐานหน่ึง เชน ก. ใชมีด
กรีดกระเปาถือของ ข. ซ่ึงสะพายอยูเพื่อลักเอากระเปาใสธนบัตรซ่ึงอยูในกระเปาถือนั้นอีกทีหนึ่ง 
การที่ ก. ใชมีดกรีดกระเปาถือเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพยสําเร็จในตัวเองอยูแลว แตความ 
มุงหมายท่ีแทจริงของ ก. ในการกรีดกระเปาถือของ ข. ก็เพื่อจะลักกระเปาใสธนบัตรซ่ึงอยูใน
กระเปาถือนั้น จึงถือเปนกรรมเดียว 
         2.  การกระทําสองอันซ่ึงเปนกรรมเดียวกันเพราะกฎหมายบัญญัติรวมเปน
ความผิดฐานเดียวกันและผิดกฎหมายบทเดียว เชน ความผิดฐานชิงทรัพยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 ตองประกอบดวยการกระทําสองอยาง คือ การลักทรัพย และการใชกําลัง
ประทุษรายหรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย  
          ค.  การกระทําคร้ังเดียวซ่ึงการกระทํานั้นผิดกฎหมายหลายบท หมายถึง การกระทํา
อันเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท เชน       
         1. แดงใชปนยิงไปท่ีดํา ลูกปนถูกดําแลวเลยไปถูกเขียวบาดเจ็บดวย การกระทํา
ของแดงกระทําเพียงคร้ังเดียวถือเปนกรรมเดยีวแตผิดกฎหมายหลายบท คือ มีความผิดฐานฆาดําตาย              
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228 บทหนึ่ง และความผิดฆาเขียวตาย ตามมาตรา 288, 80, 60       
อีกบทหนึ่ง 
        2. จําเลยตอสูเจาพนักงานโดยใชกําลังทํารายเจาพนักงาน เปนกรรมเดียวผิด
กฎหมาย    หลายบท คือ ตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา 138 บทหนึ่ง และทํารายรางกายเจา
พนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ีตามมาตรา 296 อีกบทหนึ่ง 
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  ง. ความผิดซ่ึงกระทําตอเนื่องกันเร่ือยไป ถือเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
เชน ความผิดฐานมีปนไมจดทะเบียนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต แมจะมีไวในครอบครอง 
โดยไมไดรับอนุญาตทุกวันตลอดมาก็ถือเปนกรรมเดียว 
  จ.  ความผิดเกี่ยวกับตัวทรัพยนั้น เม่ือไดกระทําความผิดกรรมหน่ึงแกทรัพยนั้นแลว 
แมจะมีการกระทําเกี่ยวกับทรัพยนั้นอีก กฎหมายก็ถือเปนกรรมเดียว เชน ลักทรัพยไปแลวทําลาย
ทรัพยนั้นในภายหลัง ยอมไมเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพยอีก 
  ช.  การกระทําบางอยาง แมจะมีลักษณะแตกตางกัน แตกฎหมายจัดไวเปนความผิด
ในบทมาตราเดียวกัน ถือเปนกรรมเดียว เชน การมีสุราแชและสุรากล่ันถูกจับไดในคราวเดียวกัน 
ถือเปนกรรมเดียวเพราะผิดกฎหมายบทเดียวกัน 
  ซ.  การกระทํากรรมเดียวซ่ึงเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท แตกฎหมายถือวา
เกล่ือนกลืนกันเปนบทเดียว ไดแก 
        (1) ความผิดสําเร็จเกล่ือนกลืนการพยายามและตระเตรียมการ การเร่ิมตนของ
ความผิดอาญานั้นเร่ิมแตลงมือกระทําความผิด กลาวคือ ผานช้ันตระเตรียมการไปแลว โดยปกติข้ัน
ตระเตรียมการยังไมเปนความผิด เวนแตบางกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหข้ันตระเตรียมการเปน
ความผิด เชน ตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพยตามมาตรา 219  
        (2) ความผิดฐานเปนตัวการตามมาตรา 83 เกล่ือนกลืนการใชตามมาตรา 84 
และการสนับสนุนตามมาตรา 86 
                       (3) ความผิดบทฉกรรจเกล่ือนกลืนความผิดบทธรรมดา เม่ือการกระทําเปน
ความผิดตามบทฉกรรจแลว จะไมผิดตามบทธรรมดาอีก เชน ก. ใชปนยิง ข. บิดาตนเองถึงแกความ
ตาย ก. มีความผิดฐานฆาบุพการีตามมาตรา 289 (1) บทเดียว ก. ไมมีความผิดฐานฆาคนธรรมดา
ตามมาตรา 288 อีก 
                       (4) ความผิดบทเฉพาะเกล่ือนกลืนความผิดบทท่ัวไป เม่ือการกระทําเปน
ความผิดบทเฉพาะแลวจะไมผิดตามบทท่ัวไปอีก เชน ก. เปนเจาพนักงานมีหนาท่ีจัดซ้ือพัสดุ ก. ได
เบียดบังเอาพัสดุท่ีตนจัดซ้ือเปนประโยชนของตน ก. มีความผิดตามมาตรา 147 ซ่ึงเปนบทเฉพาะ
แลว ก. ไมมีความผิดฐานเจาพนักงานทุจริตตอหนาท่ีตามมาตรา 157 อีก 
        (5) ความผิดฐานใหมเกล่ืนกลืนความผิดฐานเดิมซ่ึงผสมกับการกระทําอีก
บางอยาง การกระทําหลายอันแตละอันเปนความผิดไดในตัวเอง แตกฎหมายบัญญัติรวมเปน
ความผิดฐานเดียวกัน ถือวาเปนความผิดบทเดียว เชน ความผิดฐานชิงทรัพยซ่ึงประกอบดวยการ
กระทํา 2 ประการ คือ การลักทรัพยประการหน่ึง และการใชกําลังประทุษรายอีกประการหนึ่ง แต
กฎหมายบัญญัติรวมเปนความผิดฐานชิงทรัพยฐานเดียว จึงไมมีความผิดฐานลักทรัพยหรือทําราย
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รางกายอีก เพราะความผิดฐานใหมคือชิงทรัพยเกล่ือนกลืนความผิดฐานเดิมคือลักทรัพยและทําราย
รางกายไปแลว 
 ผลของการกระทําความผิดหลายบท 
 ในกรณีการกระทําความผิดกฎหมายหลายบท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 
บัญญัติใหใชกฎหมายท่ีมีโทษหนักที่สุดบทเดียวลงโทษผูกระทําความผิด ซ่ึงหมายความวา ผูกระทํา
ยังมีความผิดทุกบทท่ีตนกระทําลง เพียงแตการลงโทษใหใชบทหนักท่ีสุดลงโทษ ในการพิจารณาวา
กฎหมายบทใดเปนบทหนักที่สุด พอสรุปเปนหลักไดดังน้ี 
  1.  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ไดกําหนดโทษไว 5 สถานตามลําดับ คือ 
ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน โทษลําดับแรกยอมหนักกวาโทษลําดับหลัง  
 2.  ถากฎหมายกําหนดโทษไวลําดับเดียวกัน ตองถือวาอัตราโทษท่ีสูงกวาเปนเกณฑ 
เชน ถาเปนโทษจําคุกเหมือนกัน ก็พิจารณาวาโทษจําคุกบทไหนสูงกวา 
 3.  ถากฎหมายกําหนดโทษไวลําดับเดียวและอัตราโทษข้ันสูงเทากัน ตองพิจารณาอัตรา
โทษข้ันสูงของโทษลําดับถัดไป เชน อัตราโทษจําคุกข้ันสูงเทากัน ตองพิจารณาวาโทษปรับของบท
ไหนสูงกวา 
 4.  ถาอัตราโทษข้ันสูงเทากัน ตองพิจารณาวาโทษข้ันตํ่าของบทไหนสูงกวา เชน 
กระทําความผิดกฎหมาย 2 บท บทแรกมีอัตราโทษจําคุก 6 เดือนถึง 5 ป สวนอีกบทหนึ่งมีอัตรา
โทษจําคุกไมเกิน 5 ปโดยไมไดกําหนดอัตราโทษข้ันตํ่าไว เชนนี้ ศาลตองลงโทษผูกระทําความผิด
ตามกฎหมายบทแรกเพราะมีอัตราโทษข้ันตํ่าไว 
 5. ในกรณีท่ีการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ทุกบทมีโทษเทากัน ศาลยอม
ลงโทษตามบทใดบทหน่ึงแตบทเดียว 
 อนึ่ง ในการนําบทบัญญัติมาตรา 90 มาใชบังคับนี้ ใหใชบังคับเฉพาะการกระทํา
ความผิดท่ีตองดวยกฎหมายหลายบทเทานั้น 
 2.3.2 ความผิดหลายกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 

มาตรา 91 บัญญัติวา “เมื่อปรากฏวาผูใดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน 
ใหศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป...” 

การกระทําความผิดหลายกระทง  หมายถึง การกระทําความผิดหลายอัน การกระทําแต
ละอันแยกจากกันได โดยการกระทําหลายอันนั้นอาจะกระทําตางเวลาหรือในเวลาเดียวกันก็ได และ
จะเปนความผิดฐานเดียวกันหรือตางฐานกันก็ได 

กรณีการกระทําหลายอันกระทําตางเวลากัน เชน ก. ทําราย ข. ในบานแลววิ่งไปทําราย 
ข. นอกบานอีกดวย เชนนี้ เปนการกระทําตางเวลากันในความผิดฐานเดียวกัน 
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กรณีการกระทําหลายอันกระทําในเวลาเดียวกัน วัตถุของกลางก็เปนคนละอยางตางกัน      
ถือเปนความผิด 2 กระทง 

การกระทําความผิดหลายกระทงตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ คือ 
1.  เปนการกระทําหลายอัน 
2.  แตละการกระทําแยกจากกันไดท้ังในสวนเจตนาและสภาพการกระทํา 

 1.  เปนการกระทําหลายอัน ความผิดหลายกระทงนี้จะตองเปนความผิดท่ีมีการกระทํา
เปนสองกรรมหรือมากกวานั้น เชน จําเลยใชปนซ่ึงไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนยิงผูเสียหาย 
จําเลยยอมมีความผิดฐานมีอาวุธปนโดยมิไดรับอนุญาต และฐานพยายามฆาเปน 2 กระทงตางกัน 
การกระทําหลายอันนี้จะกระทําตางเวลากันก็ได เชน ก. ลักทรัพย ข. ตอนเชา และตีศีรษะ ค. ตอน
บาย หรือกระทําในเวลาเดียวกันก็ได เชน ฟองวามีไมหวงหามยังมิไดแปรรูปโดยมิไดรับอนุญาต
และมีไมหวงหามท่ีแปรรูปแลวโดยมิไดรับอนุญาต เปนการกระทําหลายอันในเวลาเดียวกัน ถือวา
เปนความผิดสองกระทง   
 2. แตละการกระทําแยกจากกันไดท้ังในสวนเจตนาและสภาพการกระทําความผิด           
หลายกระทงนี้ เจตนาเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองพิจารณาวาผูกระทํามีเจตนาใหการกระทําเหลานั้น
แยกจากกันหรือไม ซ่ึงถาผูกระทํามีเจตนาใหแยกจากกันจะกอใหเกิดผลเปนหลายกรรม เพราะ
ผูกระทํามีเจตนาอยางใดอยางหน่ึงยอมมุงไปถึงอยางนั้น ซ่ึงกวาจะไปถึงจุดมุงหมายอาจตองผาน
การกระทําอันเปนความผิดฐานอ่ืนอีกมากมาย ถาการกระทําอันเปนความผิดอ่ืนเกิดจากเจตนาเดิม
แลวยอมเปนการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท เชน บุกรุกเขาไปลักทรัพยในบานเขา 
ผูกระทํามีเจตนามุงอยูท่ีการลักทรัพย แตการลักทรัพยตองเขาไปในบานของผูอ่ืน การเขาไปในบาน
ของผูอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาตยอมมีความผิดฐานบุกรุก แตการบุกรุกนี้มิไดเกิดจากผูกระทํามีเจตนา
ข้ึนใหม คงเปนเจตนาเดิมท่ีจะลักทรัพยอยูนั่นเอง แตถาการกระทําอันเปนความผิดอ่ืนเกิดจาก
ผูกระทํามีเจตนาข้ึนใหมซ่ึงแสดงถึงเจตนาของผูกระทําประสงคใหการกระทําแตละอันแยกจากกัน 
จึงถือเปนกรรมใหมข้ึนอีกกรรมหน่ึงตางหาก จึงเปนความผิดหลายกระทง เชน ก. เมาสุราไดเขาไป
ในท่ีชุมชนโดยมีลูกระเบิดไปดวย และไดโยนลูกระเบิดเขาไปในท่ีชุมชนนั้น เชนนี้ ก. มีลูกระเบิด
ผิดพระราชบัญญัติอาวุธปนกระทงหนึ่ง พาลูกระเบิดไปในเมืองผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
371 กระทงหนึ่ง เมาสุราผิดมาตรา 378 และโยนลูกระเบิดพยายามฆาผิดมาตรา 288, 80 อีกกระทง
หนึ่ง รวม 4 กระทง ซ่ึงแตละการกระทําผูกระทํามีเจตนาแยกจากกัน 
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 ฉะนั้น จะเปนความผิดหลายกระทงไดจะตองประกอบดวยหลักเกณฑท้ังสองประการ 
จึงสรุปการกระทําท่ีเปนความผิดหลายกระทงอาจมีไดดังนี้ 
   1. การกระทําหลายกรรมนั้นเปนการกระทําความผิดตางฐานกัน และมีเจตนาคนละอัน
กันดวย  
  2. การกระทําหลายกรรมนั้นเปนการกระทําความผิดตางฐานกัน แตความมุงหมายใน
การกระทําเปนอันเดียวกัน ก็ยังถือวาเปนเจตนาตางกัน  
                  3. การกระทําหลายกรรมนั้นเปนความผิดฐานเดียวกัน แตผูกระทํามีเจตนาคนละอัน
ตางกัน ดังนี้ ถือวาเปนการกระทําหลายกรรมและหลายเจตนา เปนการกระทําหลายกรรมตางกัน
ดวย  
         เดิมการลงโทษการกระทําความผิดหลายกระทง ตามบทบัญญัติในมาตรา 91 กําหนดให
ศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีบังคับใหศาลตองลงโทษเรียง
กระทงความผิดไป ศาลจะใชดุลพินิจไมได จึงมีผูกระทําความผิดบางคนตองถูกลงโทษจําคุก
จํานวนหลายรอยป แตเนื่องจากเห็นวาไมเปนประโยชนอยางใดเลย ในการที่จะเรียงกระทงความผิด
แลวใหผูกระทําความผิดรับโทษโดยไมจํากัด บทบัญญัติมาตรา 91 นี้จึงไดถูกแกไขเก่ียวกับการ
ลงโทษใหมตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 
3  ตามมาตรา 91 ซ่ึงไดแกไขใหมบัญญัติวา “...ใหศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป 
แตวาจะมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม เม่ือรวมโทษทุกกระทง
แลวโทษจําคุกท้ังส้ินตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้ 
         (1) สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักท่ีสุดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน
สามป 
    (2)  ยี่สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักท่ีสุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป 
แตไมเกินสิบป 
 (3) หาสิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักท่ีสุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป
ข้ึนไป เวนแตกรณีท่ีศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวิต 
 การแกไขมาตรา 91 ดังกลาวนี้ ทําใหความผิดหลายกระทงท่ีเคยลงโทษจําคุกหลายรอย
ปไมมีอีกตอไป แตถาเปนโทษปรับก็คงเรียงกระทงความผิดเหมือนกอนท่ีมีการแกไข24 
 
 
 
                                                 

24  วินัย  ล้ําเลิศ.  (2543).  กฎหมายอาญา 1 (พิมพครั้งที่ 4).  หนา 280. 
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2.4 ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดฐานหมิ่นประมาทไดบัญญัติไวเปนหมวด 3 ในลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับ

เสรีภาพและช่ือเสียงแหงประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญาไดแยกความผิดฐานหม่ินประมาท (Defamation) กับความผิด

ฐานดูหม่ิน (insult) ออกจากกัน ดังจะเห็นไดจากมาตรา 112 และมาตรา 134 ซ่ึงเอาผิดท้ังการหม่ิน
ประมาทและดูหม่ิน และในกรณีใดกฎหมายประสงคจะลงโทษเฉพาะการดูหม่ิน เชน การดูหม่ิน 
เจาพนักงานตามมาตรา 136 กฎหมายก็ไดระบุไวเฉพาะการดูหม่ิน และโดยนัยนี้ การหมิ่นประมาท
เจาพนักงาน ก็ตองลงโทษฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดาตามมาตรา 326 
 2.4.1 ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมาอาญา มาตรา 32625 

มีองคประกอบภายนอก ไดแก 
1. ใสความ 
2. ผูอ่ืน 
3. ตอบุคคลท่ีสาม 
4. โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง 
องคประกอบภายใน คือ เจตนาธรรมดา 
องคประกอบขอ (1) คําวา “ใสความ” มีความหมายตางกับท่ีเขาใจกันอยูตามธรรมดา

สามัญ คือไมไดหมายความวาจะตองเปนการใสราย แตหมายถึงการกลาวยืนยันขอเท็จจริงถึงบุคคล
อ่ืน จะเท็จหรือจริงก็เปนการใสความท้ังนั้น (เวนแตการพูดจริงอาจเปนเหตุยกเวนโทษได ถาเขา
เง่ือนไขดังท่ีระบุไวในมาตรา 330) แตจะเปนการกลาวยืนยันขอเท็จจริงและเปนการใสความได
จะตองเปนเหตุการณหรือกรณีท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรือปจจุบัน คือ ตองไดมีอยูหรือเกิดอยูแลวหรือ
กําลังมีหรือกําลังเกิดอยู  สวนขอความในอนาคตหรือกําลังจะมีหรือกําลังจะเกิดอยูนั้นเปนแตคํา
ทํานาย เชน ถาเราพูดวาอีก 10 ป ก. จะเปนผูรายเชนนี้ไมใชเปนการใสความเพราะเปนเหตุการณใน
อนาคต ขอเท็จจริงอันจะถือวาเปนการใสความนี้อาจเปนขอเท็จจริงท่ีปรากฏภายนอก เชน การตี
ศีรษะหรือความประพฤติตนเปนโจร หรืออาจเปนขอเท็จจริงภายใน คือท่ีเกี่ยวกับจิตใจ เชน นิสัยใจ
คอหยาบชา มีจิตใจทุจริต หรืออาจเปนสภาพของรางกาย เชน โรคภัยไขเจ็บท่ีสังคมรังเกียจก็ได 

การใสความนี้จะเปนการกระทําโดยกลาวดวยวาจา ลายลักษณอักษร การทําเคร่ืองหมาย 
หรือทาทาง หรือโดยประการอ่ืน เชน การเขียนรูปการตูน หรือกลาวคําหม่ินประมาททางโทรศัพท26 

                                                 
25 คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 41, ขอ 7 ..ไดกําหนดโทษเปนจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือ

ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
26 คําพิพากษาฎีกาที่ 2635/2529 (น.1495) 
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เปนตน ขอสําคัญอยูท่ีวาบุคคลอ่ืนสามารถทราบความหมายของการใสความได และถาไมใชถอยคํา
ธรรมดาสามัญซ่ึงคนท่ัวไปเขาใจไดก็เปนขอเท็จจริงท่ีโจทกจะตองนําสืบ เชน นําสืบวารูปการตูน 
หมายถึงผูเสียหาย หรือในกรณีท่ีผูกลาวหาใชถอยคําผิดไปจากภาษาสามัญ เชน คําวา “กินไข”             
ซ่ึงหมายถึงการรับสินบน ก็เปนหนาท่ีของโจทกท่ีจะตองสืบความหมายของคํานั้นๆ ตอศาล  

การอางวา “ไดยินมาวา” หรือ “เขาเลาใหฟงวา” หรือ “เขาลือกันวา” หรือ “แหลงขาว    
กลาววา” ก็ไมทําใหผูอางดังกลาวพนจากการเปนผูหม่ินประมาท27 

องคประกอบขอ (2) คําวา “ผู อ่ืน” หมายความถึงบุคคลใดเจาะจง อาจเปนบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลก็ได28 โดยแยกพิจารณาไดดังนี้ 

1. บุคคลธรรมดา ซ่ึงหมายความถึงบุคคลเดียวหรือหลายคนก็ได แตจะตองนับต้ังแตมี
สภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15 กลาวคือ ตั้งแตคลอดแลวรอดอยูเปน
ทารกเปนตนมา การใสความทารกในครรภมารดายอมไมใชความผิดฐานหม่ินประมาท การ 
ใสความคนท่ีไดตายไปแลวในขณะท่ีใสความยอมไมใชเปนการใสความ “ผูอ่ืน” และไมผิดตาม
มาตราน้ี แตอาจผิดตามมาตรา 327 ได ซ่ึงบัญญัติไวเปนพิเศษ 

การใสความบุคคลทุกคนท่ีรวมกันอยูเปนหมูเหลานั้นตองแยกดังนี้ 
 1)  ถาใสความบุคคลทุกคนในหมูคนเหลานั้น เชน ใสความขาราชการทุกคนใน

อําเภอๆ หนึ่ง หรือพระภิกษุทุกรูปในวดัๆ หนึ่ง ก็เขาลักษณะเปนการใสความผูอ่ืน และเปนความผิด
ฐาน     หม่ินประมาทได 

 2) ถาเปนแตใสความบุคคลบางคนในหมูคนเหลานั้น โดยผูกระทําไมเจาะจงวาเปน
บุคคลใด ยอมไมเขาลักษณะเปนการใสความผูอ่ืน เชน กลาวลอยๆ วาขาราชการในอําเภอ ก. รับ
สินบน หรือกลาววาขาราชการบางคนในอําเภอ ก. รับสินบน โดยผูฟงทราบไมไดวาหมายความถึง
ผูใด เปนตน แตถาจะกลาวถึงบุคคลบางคนเปนพิธี ความจริงผูกลาวเพงเล็งบุคคลเดียวหรือหลายคน
โดยเฉพาะเจาะจงตัวได เชน การกลาวขอความใหเขาใจไดวาหมายความถึงผูใดในหมูนั้น เชนนี้ ก็
เขาลักษณะเปนการใสความผูอ่ืนได ถากลุมคนยิ่งมากคน ก็ยิ่งยากท่ีจะทําใหเขาใจวาผูกลาวหม่ิน
ประมาทใคร หรือจะหม่ินทุกคนตามเจตนาหรือไม29 

2. นิติบุคคล นิติบุคคลก็อยูในความหมายของคําวา “ผูอ่ืน” และการหม่ินประมาทนิติ
บุคคลยอมเปนความผิดตามมาตรานี้เหมือนหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา 

                                                 
27 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2526).  หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 224. 
28 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2544).  คูมือประกอบการศึกษากฎหมายอาญา มาตรา 288-398.  หนา 73. 
29 แหลงเดิม.  หนา 74. 
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องคประกอบขอ (3) การใสความจะตองเปนการกระทําตอบุคคลที่สามน้ัน หมายความ
วา เปนการใสความตอบุคคลอ่ืน ซ่ึงบุคคลนั้นมิใชตัวผูท่ีถูกใสความเอง ถา ก. วา ข. ตัวตอตัวไมมี
บุคคลอ่ืนอยูดวยวา ข. เปนชูกับเมียของ ค. ก็ไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะเปนการ 
ใสความแกตัวผูนั้นเอง แตอาจเปนการดูหม่ิน ข. ได ถาการกลาวเชนนั้นจะเปนการเหยียดเหยาม ข. 
ไปในตัว แตถา ก. กลาวโดยสุภาพ เชน มีคนมาเลาให ก. ฟงวา มีคนอ่ืนหาวา ข. เปนชูกับเมีย ค.  
ก็ไมใชเปนการดูหมิ่น โดยบุคคลท่ีสามนี้อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได 

บุคคลท่ีสามน้ีตองอยูในฐานะท่ีจะเขาใจขอความท่ีใสความ ถาพูดภาษาไทยตอคนตาง
ดาวท่ีเขาใจภาษาไทย หรือพูดตอเด็กท่ีไมรูเดียงสา หรือตนไมสามารถเขาใจความหมาย เชน คนใบ
และหูหนวก ก็ไมใชเปนการใสความตอบุคคลท่ีสามตามความหมายท่ีใชอยูในมาตรานี้ เชนเดียวกับ
การใชรหัสตอหนาบุคคลท่ีไมเขาใจรหัสนั้นก็ถือไมไดวาเปนการกระทําตอบุคคลท่ีสาม อยางไรก็ดี
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีสามไมสนใจฟงการใสความจึงไมรูวาผูกระทําใสความเร่ืองอะไรยอมไมทําให
ผูกระทําพนจากความผิด เพราะเปนการใสความตอบุคคลท่ีสามแลว หากกลาวถอยคําหม่ินประมาท
ใหคนท่ีหูหนวกฟง โดยท่ีผูกลาวไมรูวาผูฟงหูหนวกก็เปนเพียงพยายามหม่ินประมาทเทานั้น30 

องคประกอบขอท่ี (4) ท่ีวาการกระทํานั้นตองเปนไปโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้น    
เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง คําวา “ช่ือเสียง” หมายความถึงคาหรือราคาที่มนุษยมี 
ตอเพื่อนมนุษยดวยกันในทางศีลธรรม (คือในทางจิตใจ) หรือทางสังคม การทําใหเสียช่ือเสียง       
หมายความถึงการทําใหคาหรือราคาท่ีมีอยูหมดไปหรือลดนอยถอยลง เชน การกลาววา ก. เปนชูกับ
เมียผูอ่ืน ยอมทําใหคาหรือราคาของ ก. ท่ีมีตอเพื่อมนุษยในศีลธรรม (คือในทางจิตใจ) และในทาง
สังคม   ลดนอยลงเพราะสังคมไมนิยมการเปนชูเมียผูอ่ืน31 

สวนเมื่อใดจึงจะถือวาเปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะทําใหถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียด
ชังนั้น ตองพิจารณาจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีความรูสึกในทางศีลธรรมเปนกลางๆ ไมใช
สูงเกินไปอยางสมเด็จพระสังฆราช หรือตํ่าเกินไปอยางนักโทษท่ีตองโทษมาแลว ท้ังนี้คือพิจารณา
วาการใสความนั้นจะสงผลอันเปนผลธรรมดาวา นาจะทําใหถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม  

ฉะนั้น ผูกระทําจะอางวาถึงจะใสความอยางไรก็ไมทําใหผูถูกใสความเสียช่ือหรือถูก 
ดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ยอมเปนขอแกตัวท่ีรับฟงไมได เพราะอาจมีบางคนเช่ือและทําใหเสีย
ช่ือเสียงหรืออาจถูกดูหม่ินหรือเกลียดชังได 

                                                 
30 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2526).  หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 222. 
31 หยุด  แสงอุทัย.  (2526).  หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 246. 

DPU



 29

ความผิดฐานหม่ินประมาทนี้ก็เหมือนความผิดอ่ืนๆ กลาวคือ ถาผูกระทํามีอํานาจกระทํา 
ไดก็ไมมีความผิด เชน บุคคลท่ีใหการตอพนักงานสอบสวน หรือเบิกความเปนพยานตอศาลตาม
ความเปนจริง แมจะทําผูอ่ืนอาจเสียช่ือเสียงก็ไมเปนความผิดฐานหม่ิน 

อาจแยกกลุมในเร่ืองของหม่ินประมาทได32 ดังนี้ 
1. ความประพฤติเส่ือมเสียทางประเวณี เชน วาท้ังชายหญิงเร่ืองชูสาว วาเปนหญิงโสเภณี  

วาเปนรักรวมเพศ เปนตน 
2. คํากลาวถึงฐานะการเงินไมเปนท่ีเช่ือถือ มีหนี้สินลนพนตัว ไมสามารถใชหนี้ 

หลบหนีเจาหนี้33 หรือกลาววาเส่ียออกเช็คเดง เงิน 3,000 บาท ก็ไมมีใชหนี้34 เปนตน 
3. คํากลาวถึงหนาท่ีการงานท่ีนาจะทําใหเส่ือมเสียทางหนาท่ีราชการ วิชาชีพ อาชีพ 

การคา หรือธุรกิจ เชน วาทนายความไมมีความรู ผิดมรรยาท เปนนกสองหัว เหยียบเรือสองแคม 
เปนมวยลม35 วาแพทยไมมีจรรยาบรรณแพทย เปนหมอเถ่ือน คารักษาแพง เมาเวลาเยี่ยมไข เปนตน 

4.  คํากลาวถึงความประพฤติช่ัวหรือทุจริต เชน กลาววาเปนคนขายชาติ36 ใหและรับ
สินบน37 หรือกลาวหาวายักยอกทรัพย38 เปนตน 
 2.4.2 ความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 

มาตรา 328 เปนเหตุเพิ่มโทษของมาตรา 326 เพราะผูกระทําไดกระทําหม่ินประมาทโดย
วิธีการท่ีแพรหลายไปยังคนจํานวนมาก39 

องคประกอบภายนอก ไดแก 
1. กระทําความผิดฐานหม่ินประมาท 
2. ไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือ

ตัวอักษรท่ีทําใหปรากฏดวยวิธีใดๆ แผนเสียงหรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือบันทึกตัวอักษร 
กระทําโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน 

 
                                                 

32 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2544).  คูมือประกอบการศึกษากฎหมายอาญา มาตรา 288-398.   
หนา 77-78. 

33 คําพิพากษาฎีกาที่ 2822/2515 (มธ.1724). 
34 คําพิพากษาฎีกาที่ 782/2524 (น.1496). 
35 คําพิพากษาฎีกาที่ 295/2505 (น.292). 
36 คําพิพากษาฎีกาที่ 990/2508 (น.1579). 
37 คําพิพากษาฎีกาที่ 2296/2514 (น.1995). 
38  คําพิพากษาฎีกาที่ 2499/2526 (น.2990). 
39 หยุด แสงอุทัย.  (2544).  กฎหมายอาญา ภาค 2-3.  หนา 250. 
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องคประกอบภายใน เจตนาธรรมดา 
คําวา “โฆษณา” หมายความถึงการกระทําใหแพรหลาย 
“การปาวประกาศ” หมายความวา ปาวประกาศแกประชาชน เชน พูดดวยลําโพงตอหนา 

คนท่ัวๆ ไป การแสดงละครใหคนดูในลักษณะหม่ินประมาทผูอ่ืน เปนตน 
การท่ีมีผูกลาวขอความหม่ินประมาท แลวบรรณาธิการเอาไปลง ผูกลาวนั้นไมไดรูเร่ือง

การลงเผยแพร ผูกลาวผิดมาตรา 326 สวนบรรณาธิการผิดมาตรา 32840 
 
2.5 หลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชสิทธิดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยและตางประเทศ 
 การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยแตเดิมการควบคุมอาชญากรรมน้ันเปนเร่ืองของ
เอกชนผูท่ีไดรับความเสียหายโดยตรงมีอํานาจฟองคดอีาญาดวยตนเองตอศาล นับต้ังแตสมัยสุโขทัย
จนถึงกอนป ร.ศ. 115 ไดใหความสําคัญกับหลักการพิจารณาจําเลยโดยใชวิธีจารีตนครบาลอันเปน
ระบบไตสวนท่ีมีการทารุณตอจําเลย และจําเลยตองเปนผูพิสูจนความบริสุทธ์ิ อันเปนการพิจารณา
คดีในสมัยนั้น41 หรืออาจกลาวไดวาการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยสมัยนั้นใชระบบไตสวน 
กลาวคือ ไมมีการแยกหนาท่ีสอบสวน ฟองรอง และหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกันให
องคกรในการดําเนินคดีอาญาแยกตางหากจากกันเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และฐานะของผูถูก
กลาวหาไมมีสิทธิใดๆ ในการตอสูดําเนินคดีตลอดจนมิไดคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น หลาย
ประเทศจึงไมยอมรับในวิธีการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยขณะน้ัน และทําใหเกิดสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตตามมา เปนผลกระทบกระเทือนตอเอกราชในทางการศาลของเทศไทยอยางรายแรง42 
 ตอมาในป ร.ศ.115 ไดเปล่ียนแปลงระบบวิธีพิจารณาความอาญาที่มีอยูเดิม โดยการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษไปพลางกอน ร.ศ.115 อันมีลักษณะเปนวิธี
พิจารณาความอาญาท่ีมีคูความ และมีอิทธิพลมาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
ปจจุบัน แตวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยแตกตางจากวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศ
อังกฤษ กลาวคือ ฐานะของพนักงานอัยการของประเทศไทยมีฐานะเชนเดียวกับพนักงานอัยการใน
ประเทศภาคพื้นยุโรป คือ พนักงานอัยการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ในขณะท่ีประเทศอังกฤษไมมี
พนักงานอัยการ พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาได แตมิไดบัญญัติวา
บุคคลใดเปนผูเสียหายท่ีมีอํานาจฟองคดีอาญา เปนเหตุใหอํานาจการฟองคดีความของราษฎรจึงมี

                                                 
40 คําพิพากษาฎีกาที่ 5599/2530 (น.3077). 
41  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 8-9. 
42  ชาญชัย  แสวงศักด์ิ และคณะ.  (2527, ธันวาคม).  อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.      

วารสารกฎหมายปกครอง, 3, 3.  หนา 311-312. 
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อยูกวางขวาง และใหพนักงานอัยการทําหนาท่ีดาํเนินคดีท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน ไมวาคดีนั้นจะเกี่ยวของกับราษฎรโดยตรงหรือไม เชน ความผิดฐานเปนกบฏ 
ฆาคนตาย ปลนทรัพย วางเพลิง กรรโชก รับสินบน ขมขืน โทรมหญิง ทําลายพระพุทธรูปหรือพระ
สถูปเจดีย แตก็มีเงื่อนไขวาตองเปนคดีท่ีไมมีใครเปนโจทกฟองหรือมีโจทกฟองคดีแลว แตผูนั้นไม
ติดใจวาความเร่ืองนั้นตอไป เหตุท่ีตองมีอัยการข้ึนในประเทศเนื่องจากไดมีการจัดรูปแบบของวิธี
พิจารณาความอาญาของศาลข้ึนใหม โดยใหมีคูความ     และเนื่องจากในคดีอาญาแผนดินท่ีรัฐเปน
ผูเสียหายนั้นจึงตองต้ังอัยการข้ึนเปนโจทกฟองคดีแทน 
 พระราชบัญญัติดังกลาวถือไดวาเปนกฎหมายท่ีนําระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ          
(Public Prosecution) อันเปนระบบวิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหมท่ีเปนท่ีนิยมในประเทศตะวันตก
ขณะน้ันมาใชในประเทศไทยควบคูไปกับการดําเนินคดีโดยเอกชนท่ีเปนผูเสียหายเปนคร้ังแรก         
และใชมาจนกระท่ังมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับสมบูรณเม่ือ        
วันท่ี 1 ตุลาคม 2478 ซ่ึงเปดโอกาสใหมีการฟองคดีอาญาไดเฉพาะผูเสียหายเทานั้น 
 กลาวโดยสรุปไดวา การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเดิมใชระบบไตสวนท่ีไมมีการ
แยกหนาท่ีสอบสวนฟองรองและหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกัน ผูถูกกลาวหามีฐานะเปน
กรรมในคดี อีกท้ังการคนหาความจริงในสมัยนั้นใชวิธีการทรมานรางกายเพื่อใหจําเลยรับสารภาพ
หรือท่ีเรียกวาจารีตนครบาล ผูถูกกลาวหาแทบจะไมมีสิทธิใดๆ เลย แตในปจจุบันไดเปล่ียนมาใช
การดําเนินคดีอาญาตามระบบกลาวหาเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ โดยใหสิทธิตางๆ แกผูถูก
กลาวหาในการตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี และวิธีพิจารณาความอาญาไดเอาแบบอยางมาจากประเทศ
อังกฤษ คือ มีลักษณะเปนวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีคูความ แตฐานะของอัยการในประเทศไทยเปน
ทํานองเชนเดียวกับฐานะของอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรป 
 สําหรับประเทศไทยไดยึดถือหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเปนหลัก ควบคูไปกับการ
ดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหาย กลาวคือ ในประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ไดให
พนักงานอัยการและเอกชนผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีอาญาไดท้ังคู ไมวาจะเปนความผิดอาญาตอ
แผนดินหรือความผิดตอสวนตัว ท้ังนี้เปดโอกาสใหผูเสียหายมีสิทธิฟองรองคดีอาญาไดเชนเดียวกับ
พนักงานอัยการ เนื่องมาจากวิวัฒนาการการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยท่ีใหอํานาจฟองรอง
คดีอาญาแกผูเสียหายอยางกวางขวางมาต้ังแตในอดีตท่ียึดหลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหาย43        
จึงทําใหอํานาจการฟองรองของผูเสียหายยังคงมีอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ไทยในปจจุบัน แตก็ไมไดหมายความวาประชาชนทุกคนจะสามารถฟองคดีอาญาได 

                                                 
43 สุรินทร  ถั่วทอง.  (2525, เมษายน).  “จากยกกระบัตรสูอัยการ.”  วารสารอัยการ, 5.  หนา 42-43. 
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 หลักการสอบสวนคดีอาญาในประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 
และไทย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตางก็บัญญัติแนวทางและ
การปฏิบัติใหเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย ไดแก ตํารวจและพนักงานอัยการเพื่อคุมครองสิทธิ 
ของผูตองหาและจําเลย รวมท้ังมาตรการตางๆ ในการสอบสวนคดีอาญา ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา 
หลักการสอบสวนคดีอาญาของไทยและตางประเทศถือวาเปน “หลักการคุมครองสิทธิผูตองหาและ
จําเลย” หรือ “หลักการคนหาความจริง”44 หลักการสอบสวนคดีอาญาในประเทศตางๆ เชน  
 1) หลักการสอบสวนคดีอาญาของเยอรมัน การดําเนินคดีอาญาช้ันสอบสวนและ
ฟองรอง (Vorverfahren) ในเยอรมันเปนกระบวนการดําเนินคดีอาญากระบวนการเดียวกันท่ี
แบงแยกไมได กลาวคือ การดําเนินคดีอาญาช้ันสอบสวนฟองรองท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบ
ของอัยการฝายเดียว ซ่ึงเร่ิมต้ังแตเม่ือทราบวามีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนจนถึงการฟองรอง
หรือไมฟองรองผูตองหานั้น โดยอัยการมีอํานาจหนาท่ีในการเร่ิมคดีเองหรืออาจใหตํารวจดําเนินการ 
ให ซ่ึงตํารวจทําหนาท่ีติดตามการกระทําความผิดอาญาที่เกิดข้ึนและตองกระทําการทุกอยางโดย 
ไมชักชาเพ่ือปองกันมิใหคดีมืดมนไป ท้ังนี้ ตํารวจมีหนาท่ีชวยเหลืออัยการ ในกรณีท่ีตํารวจเร่ิม
ดําเนินการสอบสวนคดีใดข้ึนเองกอน ตํารวจตองรายงานส่ิงท่ีไดกระทําไปใหอัยการทราบโดยเร็ว 
เนื่องจากตํารวจไมมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนคดีเองโดยลําพังจนเสร็จส้ินการสอบสวน 
เนื่องจากถาหากใหตํารวจมีอํานาจหนาท่ีสอบสวนคดีไดเองโดยลําพังอาจสงผลทําใหตํารวจใช
อํานาจดังกลาวโดยมิชอบ ตลอดจนไมมีการถวงดุลตางองคกรอันเปนผลกระทบกระเทือนตอสิทธิ
เสรีภาพของผูตองหาและทําใหตํารวจเกิดการทุจริตตอหนาท่ี ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาฐานะของ
ตํารวจในทางคดีเปนเพียงองคกรท่ีทําหนาท่ีสอบสวนของอัยการเทานั้น45 
 2) หลักการสอบสวนคดีอาญาของฝร่ังเศส  ในประเทศฝร่ังเศสผูมีอํานาจฟองคดีอาญา 
คือ พนักงานอัยการ ผูเสียหายไมมีอํานาจฟองคดีอาญาโดยตรง แตผูเสียหายจะดําเนินคดีอาญาได
โดยการรองทุกขตอพนักงานอัยการหรือตํารวจเพ่ือใหทําการสอบสวนหรือใหพนักงานอัยการ 
ยื่นคํารองตอผูพิพากษาสอบสวนในความผิดท่ีกฎหมายกําหนดใหสอบสวนโดยผูพิพากษา
สอบสวน เม่ือมีการสอบสวนแลว พนักงานอัยการจะเปนผูพิจารณาสํานวนการสอบสวนแลวจึงมี
ความเห็นส่ังฟอง หรือส่ังไมฟองคดี ถามีความเห็นส่ังฟองก็จะฟองคดีตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาตอไป 

                                                 
44  พนา  โสตถิยาภัย.  (2553).  อํานาจรัฐกับการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหาย.  หนา 31-33. 
45  คณิต  ณ นคร. (2523, ธันวาคม).  “ความสัมพันธระหวางอัยการกับตํารวจในเยอรมัน.”   

วารสารอัยการ, 3, 36.  หนา 47. 
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 สําหรับผูเสียหาย แมวาจะไมมีอํานาจฟองคดีอาญาโดยตรง แตผูเสียหายอาจใชวิธี
ทางออมเพื่อบังคับใหพนักงานอัยการตองฟองคดีอาญาโดยการใหผูเสียหายฟองคดีแพงเรียก
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา เม่ือผูเสียหายไดดําเนินการดังกลาวนี้จะตอง
ยื่นคํารองตอผูพิพากษาสอบสวนไปพรอมกับคําฟองคดีแพง พรอมท้ังตองวางเงินประกันตามท่ีผู
พิพากษากําหนด ผูพิพากษาสอบสวนจะสงคํารองทุกขนั้นไปยังพนักงานอัยการ ซ่ึงพนักงานอัยการ
จะตองดําเนินคดีอาญาในการกระทําคร้ังเดียวกันนั้น 
 3)  หลักการสอบสวนคดีอาญาของอังกฤษ หนวยงานตํารวจนี้ไดกําหนดข้ึนมาใน
ประเทศอังกฤษต้ังแตป ค.ศ. 1829 โดยตํารวจมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบในการรักษากฎหมายและ
ระเบียบของบานเมืองแทนประชาชนทุกคนรวมท้ังการฟองรองคดีอาญาดวย แตอยางไรก็ตาม 
ตํารวจทําหนาท่ีดังกลาวแทนประชาชนเทานั้น และไมอาจถือไดวาการกระทําของตํารวจนั้นเปน
ลักษณะของการที่รัฐเขามาควบคุมประชาชน 
 ดังนั้น เม่ือมีความผิดอาญาเกิดข้ึน ประชาชนสวนใหญมักจะไมฟองคดีอาญาดวยตนเอง   
แตจะรองทุกขตอตํารวจเพื่อใหตํารวจเปนผูดําเนินคดีอาญาแทนตนตอไป นอกจากมีหนาท่ีสืบสวน
จับกุมและสอบสวนผูกระทําความผิดแลว ตํารวจอังกฤษยังมีหนาท่ีในการฟองรองผูกระทําความผิด
อาญาตอศาลอีกดวย โดยการวาจางทนายความใหดําเนินการแทน ท้ังนี้การฟองคดีโดยตํารวจใน 
ทางทฤษฎีแลวยอมถือวาเปนการฟองรองโดยประชาชนนั่นเอง และถือเสมือนเปนการฟองคดีใน
นามของแผนดิน (in the name of the Queen) โดยทุกคนสามารถอางตนเปนผูเสียหายในนามของ
แผนดินเพื่อท่ีจะฟองคดีอาญาไดท้ังส้ิน 
 ปจจุบันอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาของตํารวจคงเหลือแตเพียงรับผิดชอบใน
การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดท่ีมีการกลาวหานั้น สําหรับในการฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาเปนอํานาจขององคกรท่ีเกิดข้ึนใหมคือ องคกรท่ีเรียกวา Crown Prosecution Service 
(CPS) 
 4) หลักการสอบสวนคดีอาญาของสหรัฐอเมริกา ถือหลักคนหาความจริงหรือระบบ
ตรวจสอบ ซ่ึงดูไดจากการจับกุมผูตองหานั้นตองพาไปศาลโดยมิชักชา เพื่อตรวจสอบเบ้ืองตนถึง
ความจําเปนท่ีจะควบคุมตัวผูตองหาหรือพิจารณาวาสมควรไดรับการประกันตัวหรือไม และ
ผูตองหาจะถูกสงตัวไปยังเรือนจําซ่ึงเปนองคกรท่ีตางกันเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ผูตองหา และมีมาตรการที่นํามาใชในการคุมครองสิทธิผูตองหาและจําเลยโดยเฉพาะ “กฎเกณฑใน
การตัดพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ” (Exclusionary Rule) กลาวคือ การหามมิใหนําพยานหลักฐาน 
ซ่ึงไดมาโดยวิธีท่ีไมชอบดวยกฎหมายในการพิจารณาซ่ึงเปนการควบคุมพฤติกรรมตํารวจ โดยการ
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ตัดมูลเหตุจูงใจในการไปแสวงหาพยานหลักฐานท่ีมิชอบออกไป นับเปนการยับยั้งตํารวจมิให
กระทําการใดๆ ท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  
 5) หลักการสอบสวนคดีอาญาของญ่ีปุน ถือหลักการคุมครองสิทธิผูตองหาและจําเลย
ในคดีอาญาภายใตรัฐธรรมนูญ โดยหลักการแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตํารวจหรืออัยการ
จะตองทําการสอบสวนคดีอาญากอนจะใชวิธีบังคับโดยการจับกุมผูกระทําผิด โดยจะใชวิธีบังคับ
ตอเม่ืออยูภายใตพฤติการณพิเศษเทานั้น หรือโดยพฤติการณดังกลาวอาจจับกุมผูกระทําผิดแลว
นํามาควบคุมตัวไดก็ตาม แตเจาหนาท่ีและองคกรยุติธรรมตางๆ มักจะไมใชวิธีบังคับตราบใดท่ีการ
สอบสวนสามารถกระทําไดโดยไมตองจับและควบคุมตัวผูกระทําผิด และกระบวนการยุติธรรมของ 
ญ่ีปุนยังมีกลไกในการกล่ันกรองผูตองหาในคดีอาญาซ่ึงถูกจับและสอบสวนแลวมิใหถูกคุมขังโดย
ไมผานกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยของศาล โดยเฉพาะการควบคุมผูตองหาเกินกวาอํานาจ
ควบคุมของพนักงานสอบสวนและอัยการอันเปนการคุมครองสิทธิผูตองหาท่ีจะขอใหปลอย
ช่ัวคราวเมื่ออัยการไดฟองคดีตอศาลแลว 
 6) หลักการสอบสวนคดีอาญาของไทยถือ “หลักคุมครองสิทธิผูตองหาและจําเลย” หรือ 
“หลักการคนหาความจริงในคดี” กลาวอีกนัยหนึ่งคือ “หลักการตรวจสอบ” กลาวคือ การสอบสวน
คดีอาญาถือเปนเร่ืองท่ีทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรมจะตองทําหนาท่ีรวมมือกันคนหาความ
จริงโดยเฉพาะตัวเจาพนักงานเองจะตองมีความเปน “ภาวะวิสัย” หมายถึง มีความเปนกลางและมุง
อํานวยความยุติธรรม เชน พนักงานสอบสวนตองยึดถือหลักฟงความทุกฝาย โดยจะตองรวบรวม
พยานหลักฐานท้ังท่ีเปนผลดีแกผูตองหา หรือหากเปนพนักงานอัยการจะตองมีความเปนภาวะวิสัยท่ี
จะตองตรวจสอบ รอบคอบและเท่ียงธรรม สวนบทบาทของศาล ศาลตองดําเนินบทบาทเปนผูคนหา 
ความจริงในคดี โดยในทางปฏิบัติของศาลไทย ความเปนภาวะวิสัยและความรวมมือของทุกฝายนี้
เองท่ีเปนพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือรวมมือกันคนหาใหไดความจริงและทําใหการอํานวย       
ความยุติธรรมดําเนินไปอยางชอบธรรม  
 สวนหลักการคุมครองสิทธิผูตองหาและจําเลยศึกษาไดจากอํานาจพนักงานสอบสวน
ตอเสรีภาพของผูตองหาในการจับ ควบคุม และการปลอยตัวช่ัวคราว46 กลาวคือ การจับ ผูทําการจับ
ตองแจงแกผูถูกจับวาเขาตองถูกจับ47 แสดงใหเห็นถึงหลักการฟงความทุกฝาย และความเปนเสรี
นิยมของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการกําหนดใหผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจพรอมท้ังผูจับโดยทันทีนั้น แสดงถึงเจตนารมณของกฎหมายท่ีจะคุมครอง 
 
                                                 

46  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136. 
47  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83. 

DPU



 35

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูถูกจับอาจไดการพิจารณาใหปลอยตัวหรือปลอยตัวช่ัวคราวไดเร็ว
ยิ่งข้ึน48 สวนการควบคุมตัวระหวางคดีมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่งเพื่อใหการสอบสวน 
ดําเนินไปโดยเรียบรอย ประการท่ีสองเพื่อประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย และประการท่ี
สามเพื่อประกันการบังคับโทษ ซ่ึงถือวาการควบคุมตัวระหวางคดีเปนเร่ืองของขอยกเวน โดยหลัก
เจาพนักงานและศาลตองปลอยตัวผูตองหาและจําเลย จะควบคุมไวไดก็เฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น 
และระยะเวลาที่จะควบคุมผูถูกจับ กฎหมายกําหนดกําหนดวาจะควบคุมไวเกินกวาจําเปนตาม
พฤติการณแหงคดีไมได และกรณีจําเปนเพียงใดก็ตาม จะควบคุมเกินกวากําหนดเวลาที่บัญญัติไว
ในกฎหมายไมได49 แสดงวาตามกฎหมายนั้นการควบคุมผูถูกจับเปนเร่ืองขอยกเวน กลาวคือ เปน
เร่ืองของการคุมครองสิทธิมิใชกฎหมายใหอํานาจ และกรณีการปลอยตัวช่ัวคราวนับเปนมาตรการท่ี
มีความสําคัญสําหรับผูตองหาหรือจําเลย ซ่ึงตามสิทธิข้ันพื้นฐานไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปน
ผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวาเปนผูกระทําผิดจริง เพื่อเปนการรับรองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย
เพราะมีผลตอสิทธิในการตอสูคดีของผูตองหาหรือจําเลย 
  

                                                 
48  คณิต  ณ นคร.  (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 152-153. 
49  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87. 
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บทที่ 3 
การสอบสวนและเขตอํานาจสอบสวนความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 
 สภาพปญหาอยางหนึ่งของการดําเนินคดีอาญาคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณี 
การใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพก็คือ เขตอํานาจสอบสวนของความผิดดังกลาว ซ่ึงผูเสียหายหรือ
บุคคลท่ัวไปอาจมีความเขาใจวาทุกทองท่ีท่ีหนังสือพิมพซ่ึงไดลงถอยคําอันเปนการหม่ินประมาท
นั้นวางจําหนายเปนสถานท่ีเกิดเหตุท้ังหมด ผูเสียหายจะรองทุกขดําเนินคดีกับผูตองหายังทองท่ีใด 
ก็ได หรือแมกระท่ังจะรองทุกขในหลายๆ ทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายก็ได บทนี้จึงเปน
การศึกษาหลักกฎหมายของการสอบสวนและเขตอํานาจสอบสวน เพื่อนําไปวิเคราะหถึงสภาพ
ปญหากรณีความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ โดยประกอบดวยเร่ือง
การรองทุกขของผูเสียหาย ความหมายและจุดมุงหมายของการสอบสวน เขตอํานาจสอบสวน 
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ และพนักงานสอบสวนกับการดําเนินคดีอาญาความผิดอันยอม
ความได 
    การสอบสวนคดีความผิดตอสวนตัวมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 121  ดังน้ี 
 มาตรา 121 บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวง 
 แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวน เวนแตมีคํารองทุกขตาม
ระเบียบ” 
 มาตรา 121 วรรคแรก วางหลักท่ัวไปใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา
ทั้งปวงได กลาวคือ ไมจํากัดความผิดท่ีจะทําการสอบสวน ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ัวไปใหพนักงาน
สอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา กรณีนี้เปนคนละเร่ืองกับเขตอํานาจสอบสวนซ่ึงเปนเร่ืองท่ี
ตองพิจารณาตาม มาตรา 18 ถึงมาตรา 21 ซ่ึงเปนเร่ืองเขตอํานาจสอบสวนและพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ แตอํานาจในการสอบสวนนั้นเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีมีอยูในตัวเอง 
สามารถสอบสวนคดีอาญาไดทุกชนิดทุกประเภท 
 สําหรับความผิดตอสวนตัวตามมาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติวา “แตถาเปนคดีความผิด
ตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวน เวนแตมีคํารองทุกขตามระเบียบ” กลาวอีกนัยหนึ่งในคดี
ความผิดตอสวนตัว การรองทุกขถือเปนเง่ือนไขสําคัญในการสอบสวน กลาวคือ หากไมมีการรอง
ทุกขหรือมีการรองทุกขแตไมชอบดวยระเบียบแลว พนักงานสอบสวนจะกระทําการสอบสวน
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ไมได แสดงวากฎหมายที่กําหนดวาพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวงนั้นความ
จริงมิใชท้ังหมด เพราะมีเง่ือนไขในการท่ีพนักงานสอบสวนจะเขาไปทําการสอบสวนดวย โดย
เง่ือนไขนั้นก็จะแบงออกเปนคดีความผิดตอสวนตัวและในคดีความผิดตอแผนดิน 

สวนเหตุท่ีกฎหมายหามมิใหพนักงานสอบสวนเขาทําการสอบสวนความผิดตอสวนตัว
จนกวาจะมีคํารองทุกขกอนนั้นก็เพราะความผิดตอสวนตัว แมจะเปนความผิดทางอาญา แตก็มี
ลักษณะคลายคลึงกับการกอใหเกิดความเสียหายในทางแพงอันควรเปนเร่ืองสวนตัวของผูเสียหาย 
โดยรัฐจะเขาดําเนินการเพื่อฟองรองใหลงโทษผูกระทําผิดไดก็ตอเม่ือบุคคลผูรับความเสียหาย
ประสงคท่ีจะดําเนินคดีกับผูกระทําผิด1 

 
3.1 การรองทุกขของผูเสียหาย 
 การรองทุกขเปนวิธีการสําคัญในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ เนื่องจากความผิดอาญาท่ี
เกิดข้ึนนั้น เจาพนักงานของรัฐไมอาจทราบไดทุกคร้ัง ในตางประเทศหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา
เปนหนาท่ีของรัฐ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมันและญ่ีปุน ผูเสียหายไมมีอํานาจใน
การดําเนินคดีอาญา (เวนแตประเทศเยอรมันซ่ึงผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีอาญาบางประเภท) ดังนั้น               
ถาผูเสียหายประสงคจะดําเนินคดีกับผูกระทําผิดจะตองรองทุกขตอเจาพนักงาน2 ยิ่งกวานั้นใน
ประเทศเยอรมันและประเทศญ่ีปุนมีความผิดอาญาบางประเภทซ่ึงมีลักษณะคลายกับความผิดอัน
ยอมความได การรองทุกขของผูเสียหายเปนเง่ือนไขในการดําเนินคดีอาญา กลาวคือ พนักงานอัยการ 
จะสอบสวนฟองรองคดีอาญาไดตอเม่ือผูเสียหายไดรองทุกขแลว ซ่ึงความผิดดังกลาวในประเทศ
เยอรมันผูเสียหายจะตองรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีรูเร่ืองการกระทําความผิดและรูตัว
ผูกระทําความผิด หรือในประเทศญ่ีปุนจะตองรองทุกขภายใน 6 เดือนนับแตวันรูตัวผูกระทํา
ความผิด แตระยะเวลาดังกลาว ไมนําไปใชกับคดีท่ีเปนการดูหม่ินหรือหม่ินประมาทประมุขของรัฐ
ตางประเทศ และในคดีท่ีมีการสมรสภายหลังการลักพาจะตองรองทุกขภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ี
คดีถึงท่ีสุดโดยศาลพิพากษาวาการสมรสไมชอบหรือการเพิกถอนการสมรส3 ในประเทศอังกฤษแม
ผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีอาญาได แตการฟองคดีอาญาตองเสียคาใชจายสูงมาก ในทางปฏิบัติ
ผูเสียหายจะรองทุกขตอตํารวจเพื่อใหตํารวจดําเนินคดีกับผูกระทําผิด4 

                                                 
1  ชัยเกษม นิติสิริ.  (2554).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน.  หนา 52. 
2 กิตติ บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 103. 
3 นพรัตน อักษร.  (2532).  ความผิดอันยอมความไดกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  หนา 39. 
4 กิตติ บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 103. 

DPU



 38

สําหรับประเทศไทยการรองทุกขของผูเสียหายในคดีอาญาความผิดอันยอมความได  
มีความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาโดยองคกรของรัฐ กลาวคือ ในการสอบสวนเพ่ือรวบรวม
พยานหลักฐาน การดําเนินการท้ังหลายนั้น ถาเปนความผิดอันยอมความไดกฎหมายหามมิให    
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวน เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ5 และการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนมีผลสําคัญตออํานาจการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการดวย เนื่องจากประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยบัญญัติหามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญาใดตอศาล
โดยมิไดมีการสอบสวนความผิดนั้นกอน6 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว หากไมมีการรอง
ทุกขของผูเสียหายแลว อํานาจการดําเนินคดีอาญาของรัฐในความผิดอันยอมความไดก็ยอมจะมีข้ึน
ไมได อาจกลาวไดวาการรองทุกขในคดีอาญาความผิดอันยอมความได เปนเง่ือนไขใหอํานาจ
ดําเนินคดีอาญาแกรัฐ 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ไดใหความหมายของคําวา 
“ผูเสียหาย” วา หมายถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมท้ัง
บุคคลอ่ืนที่มีอํานาจจัดการแทนไดดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ 6 

เม่ือพิจารณาความหมายของผูเสียหายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2 (4) ใหไว แสดงใหเห็นวาจะตองมีบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด
อาญา อยางไรก็ตามมีความผิดบางประเภทท่ีเรียกวา ความผิดท่ีปราศจากผูเสียหายหรือความผิดท่ี 
ไรเหยื่อ (Victimless crime) ซ่ึงเปนความผิดอาญาแตไมถือวามีผูไดรับความเสียหายตามกฎหมาย 
เชน การเปนโสเภณี ซ่ึงท้ังผูใหบริการและผูรับบริการตางฝายตางไดประโยชนตามท่ีตนตองการ 
หรือการเสพยาเสพติด ซ่ึงผลรายเกิดแกตัวผูเสพเอง เปนตน หรือเปนความผิดท่ีผูกระทําไดใหความ
ยินยอมแก การกระทํานั้น เชน หญิงท่ียินยอมใหผูอ่ืนทําแทงลูกของตนเอง ไมถือวาเปนผูเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 และกฎหมายถือวาหญิงนั้นเปนผูกระทําความผิดเสียเอง
ดวยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 

                                                 
5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 แตมีขอสังเกต ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 125 คือเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดสืบสวนหรือสอบสวน
ไปทั้งหมดตามท่ีผูเสียหายขอรองใหชวยเหลือ เปนหนาที่ของเจาพนักงานที่จะจัดใหผูเสียหายรองทุกขตาม
ระเบียบ แสดงใหเห็นวาการสอบสวนคดีอาญาความผิดอันยอมความไดอาจกระทําไดกอนการรองทุกข แตถา
ผูเสียหายไมยอมรองทุกข พนักงานสอบสวนก็ไมมีอํานาจสอบสวนตอไป (ดู คณิต ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา.  หนา 119.) 

6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120. 
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นอกจากนี้ ยังมีความผิดอีกประเภทหน่ึงเรียกวา “ความผิดตอรัฐ” ความผิดตอรัฐนั้น
หมายความถึงความผิดท่ีถือวาเฉพาะแตรัฐเทานั้นท่ีเปนผูเสียหาย สวนเอกชนหรือบุคคลท่ัวไปไม
ถือวาเปนผูเสียหายดวย สวนใหญมักเปนความผิดตามท่ีกฎหมายหาม (mala prohibita) เชน ความผิด 
เกี่ยวกับการจราจร ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน ความผิดเกี่ยวกับภาษี ศุลกากร ยาเสพติด การเขาเมือง 
เปนตน การกําหนดความผิดเหลานี้เปนความจําเปนของรัฐท่ีจะตองรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การจัดระเบียบสังคม การหารายไดเขารัฐเพื่อการงบประมาณ การรักษาสุขภาพอนามัยท่ี
ดี ความผาสุกของประชาชน และการรักษาความมั่นคงของรัฐ ดังนั้น โดยหลักท่ัวไป ประชาชนจึง
ไมอยูในฐานะของผูเสียหายท่ีจะมีอํานาจรองทุกขหรือฟองคดี หรือเขาเปนโจทกรวมได7 
 การรองทุกขเปนการรองกลาวหาตอเจาพนักงานดวยการทําคํารองทุกข8 ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) ไดใหคํานิยามของคํารองทุกขไววา หมายถึง 
การท่ีผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีวามีผูกระทําความผิด
ข้ึน จะรูตัวผูกระทําหรือไมก็ตาม ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหา
เชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษ เม่ือกลาวถึงคํารองทุกขแลวส่ิงท่ีควบคูไป
กับคํารองทุกขอยูเสมอก็คือ “คํากลาวโทษ” ซ่ึงบัญญัติอยูในมาตรา 2 (8) วา หมายถึง “การที่บุคคล
อ่ืนซ่ึงมิใชผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ีวามีบุคคลรูตัวหรือไมก็ดี ไดกระทําความผิดอยางหนึ่ง
ข้ึน” จะเห็นไดวาในเร่ืองคํากลาวโทษน้ันไมไดพูดถึงผูเสียหายแลว ดังนั้น ผูกลาวโทษจึงไมใช
ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ีวามีบุคคลจะรูตัวหรือไมก็ดีไดกระทําความผิดเกิดข้ึน เพราะฉะนั้น 
ถาเปนความผิดตอสวนตัวตองมีคํารองทุกข พนักงานสอบสวนจึงจะมีอํานาจเขาไปทําการสอบสวน
ได แตถาเปนความผิดอาญาตอแผนดินแลวไมจําเปนท่ีจะตองมีคํารองทุกข พนักงานสอบสวนก็จะ
เขาไปดําเนินคดีได พนักงานสอบสวนเองหรือใครก็เปนผูทําหนาท่ีกลาวหาก็ได หรือแมแต
ผูเสียหายจะเปนผูกลาวหาก็ไดเพราะไมใชเร่ืองความผิดตอสวนตัวแตเปนคดีอาญาแผนดิน9 
 ตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาวขางตน ไดวินิจฉัยไววาในกรณีความผิดอาญาตอ
แผนดิน แมผูเสียหายมิไดรองทุกขหรือมีการรองทุกขแตเปนการรองทุกขมิชอบก็ไมทําใหการ
สอบสวนเสียไป ถือวาพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนไมวาคดีนั้นจะมีการรองทุกขหรือไมก็
ตาม 

                                                 
7  อุทัย  อาทิเวช.  (2554).  คูมือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 2 สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา.         

หนา 19-20. 
8   คนึง  ฤาไชย.  (2530).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 260. 
9  คําพิพากษาฎีกาที่ 3753/2543 (ฎส.7 น.172), 5529/2546 (ฎส.12 น.77), 6539/2550 (ฎส.11 น.116). 
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คํารองทุกขตามระเบียบท่ีจะสงผลใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีความผิด
ตอสวนตัวนั้น จะตองเปนคํารองทุกขท่ีถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) ประกอบมาตรา 123 และ 124 โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

1. การรองทุกขตองรองทุกขโดยผูเสียหาย (ผูมีอํานาจรองทุกข) 
2. ตองรองทุกขตอเจาพนักงานผูมีอํานาจรับคํารองทุกข (ผูมีอํานาจรับคํารองทุกข) 
3. ตองรองทุกขโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษ 
4. ตองรองทุกขตามแบบวิธีการรองทุกข (ตามมาตรา 123 และ 124) 
5. ตองรองทุกขภายในกําหนดอายุความรองทุกข 
การท่ีจะถือวามีการรองทุกขตามระเบียบ จะตองปรากฏวามีการรองทุกขโดยครบถวน

ตามหลักเกณฑท้ัง 5 ประการ หากขาดขอใดขอหนึ่งถือวาไมใชเปนการรองทุกขตามระเบียบ อันจะ
สงผลใหพนักงานสอบสวนไมมีอํานาจสอบสวนคดีความผิดตอสวนตัวนั้น หากพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนไปยอมไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง 
ถือเทากับไมมีการสอบสวนความผิดนั้นมากอน และยอมสงผลทําใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจ
ฟองคดีความผิดตอสวนตัวนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 เชน 
หนังสือมอบอาจของโจทกรวมมีขอความแตเพียงวาโจทกรวมมอบอํานาจให ร. จัดการแจงความ
เร่ืองเช็คคืนโดยไมไดระบุใหมีอํานาจแจงความเพื่อดําเนินคดีแกจําเลย จึงไมชัดแจงวาโจทกรวมซ่ึง
เปนผูเสียหายมีเจตนาท่ีจะใหจําเลยตองรับโทษ ท้ังไดความวาเหตุท่ีแจงความรองทุกขก็เพราะไม
ตองการใหเช็คขาดอายุความ จึงไมเปนคํารองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 2 (7) เม่ือความผิดตอพระราชบัญญัติ  วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ เปนความผิด
อันยอมความได แตไมมีคํารองทุกข ยอมหามมิใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนจึงเปน
การกระทําโดยไมมีอํานาจ ตองถือวาไมมีการสอบสวนโดยชอบ พนักงานอัยการโจทกจึงไมมี
อํานาจฟอง10 

ดังนั้นจึงอาจจําแนกหลักเกณฑของคํารองทุกขตามระเบียบไดดังนี้ 
 1. การรองทุกขตองรองทุกขโดยผูเสียหาย (ผูมีอํานาจรองทุกข) ผูท่ีจะรองทุกขไดนั้น
จะตองเปนบุคคลท่ีไดรับความเสียหายในคดีนั้นเอง บุคคลอ่ืนแมจะไดรองกลาวหาตอเจาพนักงาน
ไมวาดวยประการใด คํารองกลาวหานั้นไมอาจเปนคํารองทุกขได แตคํากลาวหานั้นอาจเปนคํา
กลาวโทษ11 
                                                 

10  คําพิพากษาฎีกาที่ 228/2544 (น. 148). 
11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2(8). 
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แตอยางไรก็ตามความหมายของผูเสียหายในคดีอาญานั้น นอกจากผูเสียหายท่ีแทจริง
แลว ยังหมายความรวมถึงผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายอีกดวย12 และผูเสียหายอาจมอบอํานาจให
บุคคลอื่นกระทําการแทนไดดวย13 ดังนั้น นอกจากผูเสียหายที่แทจริงในคดีนั้นเองจะเปนผูมีอํานาจ    
รองทุกขไดแลว ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายและผูรับมอบอํานาจใหรองทุกขยอมยื่นคํารองทุกข
ตอเจาพนักงานได 

การรองทุกขในคดีอาญาความผิดอันยอมความได เปนการมอบคดีใหองคกรของรัฐ
ดําเนินคดีให เปนเง่ือนไขใหอํานาจรัฐในการดําเนินคดีเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
ดังนั้นในกรณีท่ีผูเสียหายเปนผูเยาว แมกฎหมายจะบัญญัติใหผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูจัดการแทน
ก็ตาม ถาหากผูเสียหายเปนผูเยาวแตไมถึงกับไรเดียงสา ก็รองทุกขดวยตนเองไดโดยไมตองให
ผูแทนโดยชอบธรรมลงลายมือช่ือในการรองทุกข เพราะการรองทุกขเปนกระบวนพิจารณาจึงมิได
ข้ึนอยูกับความสามารถ 

ในกรณีความผิดอันยอมความได ผูเสียหายตายกอนมีการรองทุกข พนักงานสอบสวน
จะทําการสอบสวนโดยไมมีการรองทุกขไมได และพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟอง14 เนื่องจาก              
การรองทุกขเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเสียหาย และไมมีกฎหมายใหอํานาจทายาทดําเนินการตอไว         
จึงตองถือวาคดีนั้นส้ินสุดลงดวยความตายของผูเสียหาย เวนแตกฎหมายจะบัญญัติใหอํานาจผูอ่ืน
เปนผูเสียหายตอไป เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 333 วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติวา “ถาผูเสียหาย
ในความผิดฐานหม่ินประมาทตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหาย        
รองทุกขไดและใหถือวาเปนผูเสียหาย” บุคคลดังกลาวยอมดําเนินการรองทุกขตอไปได 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) มาตรา 123 และมาตรา 124 
กําหนดวาผูมีอํานาจรองทุกข คือ ผูเสียหาย อยางไรจึงถือวาเปนผูเสียหายซ่ึงมีอํานาจรองทุกขนั้น มี
แนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาไดวางหลักไว ดังนี้ 

(1) ผูเสียหายท่ีจะมีอํานาจรองทุกขไดจะตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัย หมายความวา 
จะตองไมมีสวนรวมในการกระทําผิดดวย จึงจะเปนผูเสียหายโดยนิตินัย15 

(2) ผูรองทุกขตองเปนผูเสียหายเองหรือเปนผูไดรับมอบหมายจากผูเสียหาย และ           
ท่ีสําคัญตองเปนผูเสียหายอยูในขณะท่ีทําการรองทุกข เพราะฉะน้ันจะตองพิจารณาวาเปนผูเสียหาย
จริงหรือไม  และเปนผูเสียหายอยูในขณะท่ีทําการรองทุกขหรือไม กรณีเหลานี้มักจะมีปญหาใน

                                                 
12  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 4 มาตรา 5 และ มาตรา 6 
13  คําพิพากษาฎีกาที่ 755/2502 (ประชุมใหญ) (น.1040) 
14  คําพิพากษาฎีกาที่ 6644/2549 (ฎส.8 น.107). 
15  คําพิพากษาฎีกาที่ 30/2543(ฎส.2 น.5), 4212/2550 (ฎส.7 น.86). 
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กรณีท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึงจะตองพิจารณาวาใครท่ีเปนผูแทนนิติบุคคลท่ีจะเปนผูรองทุกขได ปกติ
เวลาจดทะเบียนก็จะมีการจะทะเบียนไววาใครเปนผูแทนนิติบุคคล แตความจริงแลวอาจจะมี
มากกวาผูแทนนิติบุคคลท่ีจะทําการรองทุกขได ก็ตองไปพิจารณากฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ16 
 2. ตองรองทุกขตอเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจรับคํารองทุกข (ผูมีอํานาจรับคํารองทุกข) คําวา 
“เจาหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย” ซ่ึงหมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมี
อํานาจหนาท่ีรับคํารองทุกข ไดแก พนักงานสอบสวน17 และพนักงานปกครองหรือตํารวจซ่ึงมี
ตําแหนงหนาท่ีรองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซ่ึงมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมาย บุคคลอ่ืนซ่ึงไมใชพนักงานสอบสวน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแมจะเปนผูบังคับ 
บัญชาหรือมีตําแหนงเหนือพนักงานสอบสวน บุคคลนั้นก็ไมเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีรับคํา
รองทุกข18 
  (1) กรณีท่ีผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 123 พนักงาน
สอบสวนท่ีมีอํานาจรับคํารองทุกขนั้น ไมจําเปนท่ีจะตองเปนพนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอํานาจเหนือ
การสอบสวนคดีนั้น กลาวคือ จะเปนพนักงานสอบสวนทองท่ีใดก็ได แมมิใชพนักงานสอบสวน
แหงทองท่ีท่ีความผิดเกิดข้ึน หรือผูตองหามีท่ีอยู หรือถูกจับ ก็มีอํานาจรับรองทุกขได การพิจารณา
ปญหาวา พนักงานสอบสวนผูรับคํารองทุกขจะมีอํานาจรับคํารองทุกขนั้นหรือไม เปนคนละเร่ือง
กับปญหาวาพนักงานสอบสวนผูนั้นจะมีอํานาจสอบสวนในความผิดเร่ืองนั้นดวยหรือไม เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 มิไดบังคับใหรองทุกขเฉพาะตอเจาพนักงาน 
ผูมีอํานาจสอบสวนเสมอไป เหตุนี้พนักงานสอบสวนในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งซ่ึงแมจะมิไดมีอํานาจ
สอบสวนในคดีใดเลยก็ยังมีอํานาจรับคํารองทุกขได19 
  (2) กรณีท่ีผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มาตรา 124 วรรค
หนึ่ง บัญญัติวา “ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีรอง
หรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซ่ึงมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็ได” 
กลาวคือ นอกจากกฎหมายกําหนดใหรองทุกขตอพนักงานสอบสวนไดแลว ยังใหสิทธิแกผูเสียหาย
รองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) 

                                                 
16  คําพิพากษาฎีกาที่ 1960/2534 (ฎส.6 น.76), 5799/2549 (ฎส.6 น.157). 
17  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 123 วรรคแรก. 
18  คําพิพากษาฎีกาที่ 1226/2503 (น.1255). 
19  คําพิพากษาฎีกาที่ 2974/2516 (น.1993). 
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 บทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดวาการรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจวา
จะตองเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับ เพราะฉะน้ันก็คง
ตองตีความในลักษณะเดียวกันวาผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีใดก็ได 
ท้ังนี้เพื่อความสะดวกของผูเสียหายท่ีไปรองทุกข และในบางคร้ังจะมีปญหาเร่ืองอายุความเขามา
เกี่ยวของ เชน อายุความใกลจะครบ 3 เดือนนับแตรูเร่ืองและรูตัวผูกระทําความผิดแลว แตปรากฏวา   
ไมสามารถจะเดินทางไปยังทองท่ีท่ีมีอํานาจสอบสวนได มิฉะนั้นคดีอาจจะขาดอายุความ แตถาไป   
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนหรือรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจภายในกําหนด
ระยะเวลาแลวก็ตองถือวารองทุกขภายในกําหนดอายุความแลว ทําใหอายุความรองทุกขนั้นไมขาด
ไป แตท่ีสําคัญผูรับคํารองทุกขจะตองเปนพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
 การรองทุกขนั้นยอมมอบอํานาจใหรองทุกขแทนกันได และกฎหมายก็ไมไดบังคับให
รองทุกขไดเฉพาะตอพนักงานสอบสวนเสมอไปเทานั้น จะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจก็ได20 แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมใชพนักงานสอบสวนและพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) และ 2 (17) จึงไมมี
อํานาจรับคํารองทุกขในคดีอาญาได21  
 ผูเสียหายซ่ึงเปนปลัดอําเภอไดรองทุกขตอตนเองในฐานะปลัดอําเภอ การที่ปลัดอําเภอ
บังเอิญเปนบุคคลท่ีเปนเจาทุกขเองนั้น ไมมีกฎหมายหามมิใหกระทําการรับคํารองทุกขแตอยางใด 
และไมมีบทกฎหมายใดท่ีหามมิใหเจาพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนในคดีท่ีตนเองมีสวนได
เสีย ดังนั้น ในคดีนี้จึงตองถือวามีการรองทุกขและมีการสอบสวนตามกฎหมายแลว พนักงานอัยการ
จึงมีอํานาจฟอง 
 คํารองทุกขของผูเสียหายไมจําตองระบุฐานความผิดของการกระทําตามท่ีกลาวหา การ
บอกเลาขอเท็จจริงของการกระทําก็เปนการเพียงพอแลว เพราะการกระทําจะเปนความผิดฐานใด
นั้นเปนขอกฎหมาย ซ่ึงเปนหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีจะดําเนินการฟองรองเอง แตอยางไรก็ตาม            
ถาขอเท็จจริงของการกระทําท่ีผูรองทุกขไดรับความเสียหายนั้นเปนความผิดหลายฐาน ผูรองทุกข
ควรแจงขอเท็จจริงใหกับเจาพนักงานใหทราบท้ังหมด ถาผูรองทุกขไดกลาวหาแจงขอเท็จจริงของ
ลักษณะพฤติการณของการกระทําและความเสียหายท่ีไดรับเฉพาะบางกรณี การกระทําผิดในสวนท่ี
ผูรองทุกขไมไดกลาวถึงลักษณะ พฤติการณ และความเสียหาย ถือไมวามีการรองทุกขในความผิด
นั้นดวย เชน การท่ีผูรองทุกขไดกลาวหามีขอความวา “ดวยตามที่ขาพเจารองทุกขหาวา ต. และ น. 
ฉุดคราอนาจารขาพเจานั้น ขาพเจาขอมอบใหเจาพนักงานฟองรอง ต. และ น. แทนขาพเจาจนกวา
                                                 

20  คําพิพากษาฎีกาที่ 1534/2503 (น.1716). 
21  คําพิพากษาฎีกาที่ 1226/2503 (น.1255). 
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คดีจะถึงท่ีสุด” เปนการรองทุกขเฉพาะฉุดคราอนาจารเทานั้น หาไดมีการรองทุกขในความผิดฐาน
ขมขืนกระทําชําเราดวยไม  
 สําหรับผูกระทําความผิดนั้น แมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 จะใชคําวา “รองทุกข
ภายในสามเดือนนับแตวันท่ีรูตัวผูกระทําผิด” อาจทําใหเขาใจวาตองรูตัวผูกระทําความผิดกอน 
ผูเสียหายจึงจะมีอํานาจรองทุกข แตความจริงหาไดเปนเชนนั้นไม ท้ังนี้เนื่องจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) ใชคําวา “มีผูกระทําความผิดข้ึนจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไม     
ก็ตามซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย” ผูเสียหายไมจําเปนตองรูตัวผูกระทําความผิด 
เนื่องจากวัตถุประสงคในการใหมีคํารองทุกขเพื่อใหทราบวาไดมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน
และกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน สวนการที่จะรูตัวผูกระทําความผิดเปนเร่ืองของการคนหา
พยานหลักฐานและขอเท็จจริง ซ่ึงอาจสืบสวนและสอบสวนไดในภายหลังการรองทุกขแลว22              
แตอยางไรก็ตามถาผูเสียหายรูตัวผูกระทําผิดนั้นเปนใครช่ืออะไร ผูเสียหายตองระบุช่ือผูกระทําผิด
ในคํารองทุกขดวย ถาผูเสียหายไมระบุช่ือผูกระทําความผิดก็จะทําใหคํารองทุกขไมชอบเนื่องจาก
ผูเสียหายไมประสงคจะใหผูกระทําผิดรับโทษ 
 1. ตองรองทุกขโดยมีเจตนาท่ีจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษ ตามประมวลกฎหมาย              
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) บัญญัติไววา “การกลาวหาของผูเสียหายเชนนั้น ไดกลาวโดยมี
เจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ” คํากลาวหาของผูเสียหายท่ีจะเปนคํารองทุกขไดจะตอง
เปนคํากลาวซ่ึงแสดงใหเห็นเจตนาของผูเสียหายท่ีประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษทางอาญา  
ถาคํากลาวโทษของผูเสียหายไมไดประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษทางอาญา คํากลาวนั้นก็ไมใช          
คํารองทุกข ถอยคําท่ีวา “และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษ” 
นั้น เปนคํากวางๆ ซ่ึงผูเสียหายไมตองใชถอยคําเชนนั้นโดยชัดแจง หากพิจารณาขอความท้ังหมด
เห็นไดวาผูเสียหายประสงคจะเอาโทษ คําแจงความนั้นก็เปนคํารองทุกข23 เชน ผูเสียหายรองทุกข
ตอเจาพนักงานตํารวจขอใหเจาหนาท่ีดําเนินคดีจนถึงท่ีสุด แตการรองทุกขจะตองกระทําโดยชัดแจง  
โดยผูเสียหายในฐานะท่ีตนไดรับความเสียหายในเรื่องนั้น การไปใหถอยคําตอเจาพนักงานในเร่ือง
อ่ืนๆ แมจะมีขอความไปถึงเร่ืองท่ีตนเสียหาย ก็ไมเปนการรองทุกขในเร่ืองท่ีตนเสียหาย 
 การรองทุกขของผูเสียหายจะตองยืนยันใหดําเนินคดี การท่ีผูเสียหายรองทุกขไวเปน
หลักฐานเพื่อปองกันคดีขาดอายุความหรือเพื่อเปนหลักฐานในกรณีอยางอ่ืนนั้น จะถือวาผูเสียหาย
ไดกลาวหาโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษหรือไมนั้น ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาแตเดิม
นั้น ถือวาเจตนาของผูแจงความท่ีประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษเปนขอเท็จจริงท่ีปรากฏจาก
                                                 

22  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 106. 
23 คนึง  ฤาไชย.  (2530).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1.  หนา 266. 
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ขอความแหงบันทึกคํารองทุกขท่ีเจาพนักงานทําข้ึนโดยพิจารณาพฤติการณแวดลอมคดีประกอบ 
ดวย จึงไมจําเปนเสมอไปท่ีเจตนาดังกลาวจะตองเกิดข้ึนเฉพาะในกรณีท่ีผูแจงความประสงคจะให
เจาพนักงานดําเนินคดี 
 แตอยางไรก็ตามในระยะตอมาศาลฎีกาไดวินิจฉัยไปในแนวท่ีวา การที่ผูเสียหายแจง
ความตอตํารวจวา แจงใหทราบไวเปนหลักฐานเกรงคดีจะขาดอายุความก็ดี แจงใหทราบไวเปน
หลักฐานก็ดี  แจงใหทราบไว เปนหลักฐานเพ่ือจะฟองรองตอไปก็ดี  ถือวามิไดมี เจตนาใหพนักงาน 
สอบสวนดําเนินคดีแกจําเลย จึงไมเปนคํารองทุกขตามกฎหมาย24 จากแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกา
เหลานี้ถือเปนหลักวา ถาผูเสียหายมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษจริงๆ แลวก็ควรตองยืนยัน
แสดงความประสงคใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอผูกระทําผิดเสียในขณะนั้น การท่ีจะไป
ฟองรองผูกระทําผิดเองในภายหลังก็ดี หรือการท่ีจะไปติดตอกับผูกระทําผิดกอนแลวจึงจะกลับมา
มอบคดีใหในภายหลังก็ดี ตางก็เปนเหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอน ไมอาจแสดงใหเปนโดย
เดนชัดวาผูเสียหายมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษ25 เชน ผูเสียหายไปแจงเร่ืองถูกจําเลยขมขืน
กระทําชําเราตอผูใหญบานโดยเลาเร่ืองใหฟง ผูเสียหายบอกผูใหญบานวารอดูไปกอนหากยอนมา
อีกก็จะเอาเร่ือง แตถาไมมาอีกก็แลวไป แสดงวาผูเสียหายเพียงแจงไวเปนหลักฐานเทานั้น ไมมี
เจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษจึงไมใชคํารองทุกขตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 (7) 
พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจสอบสวนตามท่ีพนักงานอัยการส่ังใหสอบสวนเพิ่มเติม เพราะ
ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง 
 คําแจงความท่ีมีถอยคําท่ีแจงปรากฏชัดวาโจทกมาขอแจงความกลาวหาวา จําเลยรวมกัน
ออกเช็คไมมีเงินใหผูแจง ผูแจงยังไมประสงคใหทางเจาหนาท่ีตํารวจจับกุมตัวจําเลยมาดําเนินคดี 
เพียงแตมาแจงใหทราบไวเปนหลักฐาน มิใหเช็คขาดอายุความไปเทานั้น ขอความตามท่ีโจทกแจง
ไมมีเจตนาจะใหดําเนินการกับผูกระทําความผิด ยอมไมถือวาเปนคํารองทุกขแตอยางใด26 
 แมวาคํารองทุกขจะเปนการรองทุกขโดยผูเสียหายซ่ึงเปนผูมีอํานาจรองทุกขและได    
รองทุกขตอเจาพนักงานผูมีอํานาจรับคํารองทุกข โดยมีเจตนาที่จะใหผูกระทําผิดไดรับโทษแลว              
เม่ือพิจารณาตามถอยคําในมาตรา 121 และมาตรา 125 แลว จะเห็นไดวาคํารองทุกขจะชอบดวย
กฎหมายก็ตอเม่ือเปนคํารองทุกขตามระเบียบ โดยไดกระทําตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 123 และ     
มาตรา 124 

                                                 
24 คําพิพากษาฎีกาที่ 314/2529 (น.136), 6644/2549 (ฎส.8 น.107). 
25 คัมภีร แกวเจริญ.  (2522, มิถุนายน).  “การรองทุกขตองยืนยันใหดําเนินคดีหรือไม.”  วารสารอัยการ, 

2, 18.  หนา 64. 
26 คําพิพากษาฎีกาที่ 1701/2522 (น.1397). 
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 1. แบบและวิธีการรองทุกข มาตรา 123 บัญญัติวา “ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนได 
 คํารองทุกขนั้นตองปรากฏชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิด พฤติการณ
ตางๆ ท่ีความผิดนั้นไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับ และช่ือหรือรูปพรรณของผูกระทําผิดเทาท่ี
จะบอกได 
 คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองทุกขดวยปากก็ได ถาเปนหนังสือตองมีวันเดือน
ปและลายมือช่ือของผูรองทุกข ถารองดวยปาก ใหพนักงานสอบสวนบันทึกไวลงวันเดือนปและลง
ลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น” 
 มาตรา 124 บัญญัติวา “ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซ่ึงมี
ตําแหนงหนาท่ีรองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซ่ึงมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมายก็ได 
 เม่ือมีหนังสือรองทุกขยื่นตอเจาพนักงานเชนวาแลว ใหรีบจัดการสงไปยังพนักงาน
สอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได 
 เม่ือมีคํารองทุกขดวยปาก ใหรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนเพ่ือจด
บันทึกคํารองทุกขนั้นดั่งบัญญัติในมาตรากอน ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็
ได แตแลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพ่ือประโยชนของ
พนักงานสอบสวนก็ได” 
 มาตรา 124/1 บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ วรรคหน่ึง วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการจดบันทึกคํารองทุกขในคดีท่ีผูเสียหายเปนเด็กอายุไมเกิน     
สิบแปดป เวนแตมีเหตุจําเปน ไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหบุคคลท่ีเด็กรอง
ขอและพนักงานอัยการไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ท้ังนี้ ใหผูรับคํา
รองทุกข ตามมาตรา 123 หรือมาตรา 124 แลวแตกรณี บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกคํารองทุกข
ดวย” 
 ตามบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 124 และ 124/1 ได
กําหนดแบบและวิธีการรองทุกขไวอันจะถือไดวาเปนการรองทุกขตามระเบียบแลว ดังนี้คือ 
 (1) คํารองทุกขอาจทําได 2 แบบ คือ 
  ก. ทําเปนหนังสือ 
  ข. รองทุกขดวยวาจา 
 หากวาผูเสียหายทําคํารองทุกขเปนหนังสือตอเจาพนักงานแลว เจาพนักงานเห็นวายังมี
ขอความไมครบถวน ขาดขอความสําคัญท่ีจะเปนคํารองทุกขตามกฎหมาย เม่ือเจาพนักงานสอบถาม
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ก็ไดความวาผูเสียหายมีเจตนาที่จะรองทุกขตามกฎหมาย ดังนี้ เจาพนักงานยอมจะจดบันทึกถอยคํา
ของผูเสียหายไวเพื่อใหคํารองทุกขนั้นถูกตองครบถวนก็ได 
 (2) คํารองทุกขไมวาจะทําเปนหนังสือหรือรองทุกขดวยวาจาจะตองมีรายละเอียดใน    
คํารองทุกขดังนี้ 
  ก. ตองมีช่ือ ท่ีอยู อายุของผูรองทุกข 
  ข. ลักษณะแหงความผิด พฤติการณตางๆ ท่ีความผิดนั้นไดกระทําลง 
  ค. ความเสียหายท่ีไดรับ ช่ือ รูปพรรณของผูกระทําผิดเทาท่ีจะบอกได 
 (3)  ในกรณีท่ีเปนการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
  ก. ถาคํารองทุกขทําเปนหนังสือ ตองมีวัน เดือน ป และลายมือช่ือของผูรองทุกข 
  ข. ถาเปนคํารองทุกขดวยวาจา ใหพนักงานสอบสวนบันทึกถอยคําของผูรองทุกข
ไว อันมีรายละเอียดตามขอ (2) และลงลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น 
 ในกรณีท่ีเปนการรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
  ก. ถาคํารองทุกขทําเปนหนังสือ ใหพนักงานดังกลาวรีบจัดสงคํารองทุกขไปยัง
พนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได 
  ข. ถาเปนคํารองทุกขดวยวาจา เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรองรีบจัดการ
ใหผูเสียหายไปพบพนักงานสอบสวนเพ่ือจดบันทึกคํารองทุกข เวนแตในกรณีเรงดวน เจาพนักงาน
นั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได แตใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน 
 ในกรณีท่ีเปนคํารองทุกขเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ในการบันทึกคํารองทุกขใหนํา
วิธีการสอบสวนเด็กตามบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายตองการใหบันทึกคํารองทุกข และการสอบสวนพยานซ่ึง
เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปแตกตางกับวิธีการที่ใชกับผูใหญ แตท้ังนี้มีขอยกเวนวาหากมีความ
จําเปน ไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลท่ีเด็กรองขอและพนักงาน
อัยการได และเด็กไมประสงคใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวขางตน ก็ใหทําการจดบันทึกคํารองทุกข
โดยปราศจากบุคคลดังกลาวได แตใหผูรับคํารองทุกขจดบันทึกเหตุการณดังกลาวในบันทึกคํารอง
ทุกขดวย 
 ในทางปฏิบัติ เม่ือผูเสียหายมารองทุกขตอพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะมอบ 
ใบรับคํารองทุกขใหกับผูเสียหายไวเปนหลักฐาน และบันทึกเร่ืองราวไวในรายงานเบ็ดเสร็จประจําวัน 
อยางไรก็ตามหากมีการรองทุกขโดยชอบแลว แมเจาหนาท่ีตํารวจจะไมไดบันทึกในรายงาน
เบ็ดเสร็จประจําวันก็ไมทําใหคํารองทุกขนั้นเสียไป27 
                                                 

27 คําพิพากษาฎีกาที่ 2371/2522 (น.1901). 
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 ตามบทบัญญัติในมาตรา 123 และมาตรา 124 ท่ีบัญญัติเกี่ยวกับแบบวิธีการรองทุกขนั้น 
มีแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาพอสรุปหลักเกณฑไดดังนี้ 
  ก. คํารองทุกขไมไดระบุช่ือจําเลยผูรวมกระทําความผิดไมเปนคํารองทุกข 
  ข. ผูเสียหายไมจําตองระบุอางฐานความผิด หรือมาตราท่ีจําเลยกระทําความผิดมา
ในคํารองทุกข รูปคดีจะเปนความผิดฐานใด เปนปญหาขอกฎหมายซ่ึงแลวแตเจาพนักงานจะวนิิจฉัย
และดําเนินการฟองรอง28 
  ค. การรองทุกขสามารถมอบอํานาจใหรองทุกขแทนผูเสียหายได แตตองมีการ
มอบอํานาจใหรองทุกขโดยชัดแจง29  
  ง. หนังสือมอบอํานาจระบุใหดําเนินคดีแกใคร ยอมไมอาจดําเนินคดีบุคคลอ่ืนท่ี
มิไดระบุไวในหนังสือมอบอํานาจได แมจะมีกฎหมายบัญญัติใหบุคคลนั้นตองรวมรับผิดฐานเปน
ตัวการรวมกันกระทําดวยก็ตาม30 
  จ. การกระทําท่ีเกี่ยวเนื่องกันและเปนการกระทํากรรมเดียว เม่ือมีการรองทุกข 
ใหดําเนินคดีในความผิดขอหาหนึ่งแลว เทากับเปนการรองทุกขในขอหาอ่ืนอันเปนการกระทําท่ี
เกี่ยวเนื่องกันและเปนกรรมเดียวกันนั้นดวย31 
  ฉ. เม่ือไดรองทุกขโดยชอบแลว แตพนักงานสอบสวนบกพรองไมระบุขอหาให
ครบถวนก็ไมทําใหการรองทุกขเสียไป32 
  ช. คําใหการของพยานในช้ันสอบสวน หากมีขอความเปนคํารองทุกขซ่ึงพยาน
เปนผูเสียหาย ก็ถือวาเปนคํารองทุกข33 
  ซ. หนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขไมไดปดอากรแสตมปก็รับฟงได เพราะตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 หามมิใหรับฟงในคดีแพงเทานั้น มิไดหามมิใหรับฟงในคดีอาญาดวย34 
  ฌ. คํารองทุกขตามมาตรา 2 (7) ไมมีแบบแตอยางใด คํารองทุกขจึงไมจําตองทํา
เปนหนังสือ แมพนักงานสอบสวนยังไมลงบันทึกประจําวันก็เปนคํารองทุกขแลว35 

                                                 
28  คําพิพากษาฎีกาที่ 3804/2540 (น.1624). 
29  คําพิพากษาฎีกาที่ 1148/2550 (ฎส.1 น.106). 
30  คําพิพากษาฎีกาที่ 5496/2541 (น.2672). 
31  คําพิพากษาฎีกาที่ 2501/2527 (น.1789), 2429/2537 (น.2040). 
32  คําพิพากษาฎีกาที่ 2167/2528 (น.1069). 
33  คําพิพากษาฎีกาที่ 3647/2528 (น.1848). 
34  คําพิพากษาฎีกาที่ 2386/2541 (ฎส.5 น.146). 
35  คําพิพากษาฎีกาที่ 2371/2522 (น.1901). 
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  ญ. ผูเยาวอายุ 18 ป รองทุกขตอพนักงานสอบสวนไดโดยไมตองใหผูแทนโดย
ชอบธรรมลงลายมือช่ือในคํารองทุกขนั้นได และเม่ือมีการสอบสวนและพนักงานอัยการไดฟอง
จําเลยเปนคดีตอศาลแลว ดังนี้ เม่ือบิดาของผูเสียหายรองขอถอนคํารองทุกขโดยขัดขืนฝนตอความ
ประสงคของผูเยาวนั้น ศาลยอมพิเคราะหตามรูปคดีและเห็นวาบิดาไมมีอํานาจถอนคํารองทุกขนั้น
ได36 
 1. ตองรองทุกขภายในกําหนดอายุความรองทุกข ในกรณีความผิดอันยอมความไดนั้น      
ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขใน 3 เดือนนับ แตวันท่ีรูเร่ืองการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด  
เปนอันขาดอายุความ37 
 การที่กฎหมายบัญญัติในเร่ืองอายุความฟองรองคดีและกําหนดเวลาลวงเลยการลงโทษ
นั้นก็ดวยเหตุผล 3 ประการคือ38 
  (1) กฎแหงการลืม ซ่ึงเวลาลวงเลยไปยิ่งนานเทาใดความทรงจําก็ยิ่งนอยลงเทานั้น   
ความแมนยําในเหตุการณท่ีผานไปก็ลดลง ความยากในการพิสูจนท้ังฝายโจทกและฝายจําเลยยิ่ง
เพิ่มข้ึน โอกาสผิดพลาดก็ยิ่งมากข้ึน อีกประการหนึ่งเม่ือเวลาลวงเลยไปจนไมมีใครสนใจจํา
เหตุการณเปนความผิดนั้นแลวก็ยอมไมมีประโยชนอยางใดท่ีจะร้ือฟนฟองรองพิพากษาโทษกันอีก 
เปนการกอความวุนวายแกประชาชนข้ึนใหมโดยใชเหตุ 
  (2) การที่ผูกระทําความผิดหรือผูตองโทษหลบหนีจนพนเวลาท่ีกําหนดไวยอมเปน
การทรมานผูนั้นพอสมควร เปนการลงโทษอยูทางหนึ่งแลว ไมควรลงโทษซํ้าอีก 
  (3) การที่ผูกระทําความผิดหรือผูตองโทษหลบหนีอยูไดดวยความสงบจนพน
กําหนดเวลานั้นไมทําความผิดใหเปนท่ีสนใจของประชาชนจนถูกจับอีก เปนการแสดงวาเขาได
ระมัดระวังประพฤติตนจนไมควรลงโทษอีกแลว อายุความจึงเปนเคร่ืองดลบันดาลใหผูนั้นตอง
ระมัดระวังไมกระทําความผิดหรือการใดๆ ท่ีจะกอความสนใจของประชาชนในตัวเขาข้ึน เปน
นโยบายทางอาญาท่ีมีผลในทางปองกันความผิดอาญาทางหน่ึง 
 ความผิดอาญาทั่วไปเหตุผลท่ีบัญญัติในเร่ืองอายุความก็เปนไปตามท่ีกลาวมาแลว
ขางตน แตสําหรับความผิดอันยอมความไดนั้น เปนความผิดท่ีผูเสียหายเปนผูตัดสินใจวาจะ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือไม การตัดสินใจดําเนินคดีก็ควรจะกระทําในระยะเวลาหนึ่ง
เทานั้น กําหนดเวลา 3 เดือนก็นาจะเปนการเพียงพอ หากผูเสียหายปลอยปละละเลยใหเวลาลวงไป 
เนิ่นนานจนเกิน 3 เดือน ก็เปนท่ีเขาใจวานาจะไมประสงคท่ีจะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดแลว 

                                                 
36  คําพิพากษาฎีกาที่ 3915/2551 (ฎส.11 น.24). 
37 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 96. 
38 จิตติ ติงศภัทิย.  (2536).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 1214-1215. 
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ผูกระทําความผิดก็จะหลุดพนจากการถูกดําเนินคดีอาญา และจะไดประกอบอาชีพโดยปกติไมตอง
วิตกวาจะถูกผูเสียหายดําเนินคดี อีกตอไป 
 ในความผิดตอสวนตัวนั้น นอกจากตามบทบัญญัติในมาตรา 121 วรรคสอง บัญญัติให
ผูเสียหายตองรองทุกขมอบคดีใหพนักงานสอบสวนกอน พนักงานสอบสวนจึงจะมีอํานาจสอบสวน  
และการรองทุกขดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ยังกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุ
ความรองทุกขไววา ผูเสียหายตองรองทุกขเสียภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีรูเร่ืองความผิดและรูตัว
ผูกระทําความผิดดวย มิฉะนั้นเปนอันขาดอายุความ39 
 กําหนดเวลา 3 เดือนสําหรับการรองทุกขนั้น นับต้ังแตผูเสียหายรูเร่ืองความผิด ท้ังรูตัว
ผูกระทําความผิดดวย ท่ีวารูเร่ืองความผิดหมายความถึงรูขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบกันเปน
ความผิด ไมหมายถึงรูขอเท็จจริงเหลานั้นเปนความผิดตองรองทุกข เชน ถาเพียงแตไปสอบถาม
เจาหนาท่ีธนาคารวาจําเลยมีเงินพอจายตามเช็คหรือไม โดยมิไดยื่นเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน ยังถือไมได
วาธนาคารปฏิเสธ การจายเงินตามเช็คในวันนั้น ความผิดของจําเลยยังไมเกิด40 ท่ีรูวาผูใดกระทํา
ความผิดนั้น ถารูตัวบุคคลแลว แมจะไมรูจักชื่อท่ีอยูก็ไมขัดขวางแกการรองทุกข ซ่ึงอาจบอก
รูปพรรณเทาท่ีบอกไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12341 
 กําหนดเวลาในการรองทุกข 3 เดือนจะนับอยางไรนั้น แมประมวลกฎหมายอาญา   
มาตรา 21 วรรคสอง จะบัญญัติใหคํานวณระยะเวลาที่กําหนดเปนเดือนใหนับสามสิบวันเปนหนึ่ง
เดือน แตก็เปนการบัญญัติข้ึนเพื่อคํานวณระยะเวลาจําคุกเทานั้น ดังจะเห็นไดวา ตามความในมาตรา 
21 วรรคแรกซ่ึงบัญญัติไววา “ในการคํานวณระยะเวลาจําคุกใหนับวันเร่ิมจําคุกคํานวณเขาดวย...” 
สวนการนับเวลาท่ีจะรองทุกขในคดีความผิดตอสวนตัว ประมวลกฎหมายอาญาไมไดบัญญัติไว
โดยเฉพาะ จึงตองใชกําหนดระยะเวลาดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย42 เหตุท่ี
ตองนําบทบัญญัติเร่ืองระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับการนับ 
ระยะเวลาในเร่ืองอายุความรองทุกข ก็เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 193/1 
บัญญัติไววา “การนับระยะเวลาท้ังปวง ใหบังคับบทบัญญัติแหงลักษณะน้ี เวนแตจะมีกฎหมาย 
คําส่ังศาล ระเบียบ ขอบังคับ หรือนิติกรรม กําหนดเปนอยางอ่ืน” ในเมื่อประมวลกฎหมายอาญาไมมี 
บทบัญญัติเร่ืองการนับระยะเวลาอายุความรองทุกขไว ดังนั้น จึงตองใชวิธีการกําหนดนับระยะ เวลา
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือป 

                                                 
39  คําพิพากษาฎีกาที่ 4752/2545 (ฎส.12 น.23). 
40 คําพิพากษาฎีกาที่ 567/2531 (น.356). 
41  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 1130. 
42 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 193/1. 
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มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย เวนแตจะเร่ิมการในวันนั้นเองต้ังแตเวลาท่ีถือไดวา
เปนเวลาเร่ิมตนทํางานตามประเพณี43 กําหนดเวลา 3 เดือนจึงคํานวณตามปปฏิทินในราชการ ถา
ระยะเวลามิไดกําหนดนับแตวันตนเดือน ระยะเวลายอมส้ินสุดลงกอนหนาจะถึงวันแหงเดือน
สุดทายอันเปนวันตรงกับวันเร่ิมระยะเวลานั้น44 
 ในวันสุดทายแหงอายุความรองทุกขนั้นเปนวันหยุดราชการ มีปญหาวาจะนับวันเร่ิม
ทํางานใหมเขาเปนวันสุดทายแหงอายุความหรือไม ซ่ึงมีความเห็นแตกตางออกเปนสองความเห็น
คือ 
 ความเห็นที่หนึ่งเห็นวา ใหนับวันท่ีเร่ิมทํางานใหมเปนวนัสุดทายแหงอายุความรองทุกข
ดวย โดยอาศัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/8 ซ่ึงบัญญัติวา “ถาวันสุดทายของ
ระยะเวลาเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณี ใหนับวันท่ีเร่ิมทําการใหม
ตอจากวันท่ีหยุดทําการนั้นเปนวันสุดทายของระยะเวลา45 
 แตอีกฝายหนึ่งเห็นวา แมวันสุดทายแหงอายุความรองทุกขเปนวันหยุดราชการ ถา
ผูเสียหายไมรองทุกขก็จะทําใหคดีนั้นขาดอายุความ ท้ังนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สอบสวนและพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการรับคํารองทุกขและสอบสวนดําเนินคดีนั้น 
ทางราชการไดจัดใหเจาพนักงานซ่ึงประจําในสถานีตํารวจ ทุกแหงเปดบริการประชาชนตลอด      
24 ช่ัวโมงโดยไมมีวันหยุด ฉะนั้นถาวันสุดทายของอายุความรองทุกขเปนวันหยุดราชการ เม่ือ            
เจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีรับคํารองทุกขไมหยุดหรืองดเวนการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ก็ตองถือวา
วันหยุดนั้นเปนวันสุดทายแหงอายุความ จะนับวันเปดทํางานใหมมารวมเขาเปนวันสุดทายตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/8 หาไดไม46 
 ตามความในมาตรา 193/8 นี้ อยางไรจะเรียกวาเปนวันหยุด ซ่ึงตามประเพณีงดเวน      
การงานนั้นใหพิจารณาเปนเร่ืองๆ ไป ในสวนหยุดราชการอาจดูไดจากปฏิทินซ่ึงจะมีการระบุ
วันหยุดราชการประจําปไว แตอยางไรก็ตามแมจะถือวาเปนวันหยุดราชการก็จะตองพิจารณาตอไป 
วาในทางปฏิบัติแลวหนวยงานนั้นหยุดดําเนินการหรือไม หากวาในทางปฏิบัติหนวยงานนั้นไมได
หยุด แตยังเปดบริการอยูก็จะถือวาเปนวันหยุดและนับวันทําการถัดไปเปนวันสุดทายไมได สวน
วันหยุดในกิจการอื่นๆ นอกจากราชการ ก็ตองพิจารณาตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเขาถือกันในกิจการ 

                                                 
43  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 193/3 วรรคสอง. 
44  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 193/5 วรรคสอง. 
45  จิตติ ติงศภัทิย.  (2536).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 1121. 
46 กฤษฎา บุญสิทธิ์.  (2521, กรกฎาคม-สิงหาคม).  “การฟองคดีอันยอมความไดภายใน 3 เดือน.”              

ดุลพาห, 25, 4.  หนา 32. 
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นั้นๆ ซ่ึงเปนขอเท็จจริงอันจะตองนําสืบเปนเร่ืองๆ ไป เชน วันหยุดของธนาคารอาจเปนอยางหนึ่ง 
วันหยุดของการคาขายท่ัวไปอาจเปนอีกอยางหน่ึง ผูท่ีจะอางเอาประโยชนแหงมาตราน้ี จะตอง
แสดงใหปรากฏวากิจการท่ีเกี่ยวของแกตนมีวันหยุดดังท่ีอาง  
 ขอสังเกตเร่ืองอายุความ 
 (1) ถาผูเสียหายเปนโจทกฟองเอง โดยฟองภายในอายุความรองทุกขยอมถือไดวา       
การฟองเปนการรองทุกขแลว จึงหาจําตองรองทุกขอีก 
 (2) การปดประกาศโฆษณาหม่ินประมาท เปนความผิดตอเนื่องจนกวาจะมีการปลด
ปายออกไป อายุความรองทุกขจึงเร่ิมนับแตวันปลดปายออก47 
 (3)  แตถาลงขอความหม่ินประมาทในหนังสือพิมพ มิใชเปนความผิดตอเนื่อง อายุความ
เร่ิมนับแตวันท่ีไดอานขาวหนังสือพิมพ เพราะกรณีหนังสือพิมพลงขอความหม่ินประมาท ถือวา
โจทกรูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิดต้ังแตวันท่ีโจทกอานขาวหนังสือพิมพนั้น48 เม่ือศาล
ช้ันตนตรวจคําฟองของโจทกแลวเห็นวาคดีขาดอายุความก็พิพากษายกฟองไดโดยไมจําตองทําการ
ไตสวนมูลฟองกอน49 
 (4) อายุความรองทุกขคดีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใช
เช็คฯ อายุความ 3 เดือนตองเร่ิมนับแตวันท่ีโจทกไดรับแจงจากธนาคารวามีการปฏิเสธการจายเงิน      
จะนับจากวันท่ีโจทกไดรับเช็คและใบคืนเช็คจากธนาคารหาไดไม50 
 (5) ความผิดฐานบุกรุกเกิดข้ึนและสําเร็จแลวเม่ือจําเลยเขาไปปลูกสรางส่ิงกอสรางใน
ท่ีดินของโจทก สวนการที่จําเลยครอบครองท่ีดินตอมาเปนผลของการบุกรุก หาใชความผิดตอเนื่อง
ไม51 

 

3.2 ความหมายและจุดมุงหมายของการสอบสวน 
 การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืน ตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับ

                                                 
47  คําพิพากษาฎีกาที่ 2272/2527 (น.2644). 
48  คําพิพากษาฎีกาที่ 1954/2530 (น.1667). 
49  คําพิพากษาฎีกาที่ 1011/2532 (น.781). 
50  คําพิพากษาฎีกาที่ 984/2535 (ฎส.11 น.18). 
51 คําพิพากษาฎีกาที่ 2253/2531 (น.1631). 
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ความผิดท่ีกลาวหา เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงความผิด และเพื่อท่ีจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟอง
ลงโทษ52 จะเห็นไดวาการสอบสวนมีความหมายครอบคลุมดังนี้ 

1. การรวบรวมพยานหลักฐาน และ 
2. การดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ดําเนินการขางตนตามขอ 1 และ 2 นั้น มีความมุงหมายเพื่อ 
 ก. ทราบขอเท็จจริงแหงพฤติการณท่ีเกิดข้ึนวา การกระทํานั้นเปนความผิดอาญา

หรือไม เชน การท่ีทรัพยของบุคคลหนึ่งหายไปนั้น เปนเพราะเจาทรัพยทําหายเอง หรือเพราะมี
คนรายลักเอาทรัพยนั้นไป 

 ข. พิสูจนความผิด เชน เม่ือฟงไดวาทรัพยนั้นถูกคนรายลักไป ก็พิจารณาจาก
พยานหลักฐานวาผูตองหาเปนคนรายรายนี้จริงหรือไม 

 ค. เอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ เชน เม่ือฟงไดวานายดําเปนคนรายลัก
ทรัพยนี้จริง ก็จัดการออกหมายเรียกนายดํามาสอบสวนเปนผูตองหาตอไป หากนายดําหลบหนีก็
จัดการออกหมายจับเพ่ือใหไดตัวมา จะไดสงใหพนักงานอัยการพิจารณาส่ังคดีตามอํานาจหนาท่ี
ตอไป53 

การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนของไทย เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยอันสมควร
วามีการกระทําผิดเกิดข้ึน พนักงานสอบสวนมีหนาท่ีตองสอบสวนหรือไมนั้น54 ในจุดนี้จะมีสวน
เขาไปเกี่ยวของกับอัยการโดยตรง เพราะนานาประเทศเขาถือวาการสอบสวนฟองรองเปนกระบวน 
การเดียวกันท่ีแบงแยกไมได ความรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรองจึงตกอยูในความรับผิดชอบ

                                                 
52 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (11). 
53 คนึง ฤาไชย.  (2530).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 63-64. 
54 ทางวิชาการ หลักการดําเนินคดีอาญามี 2 หลัก คือ 
 1. หลักการดําเนินคดีตามกฎหมาย (legality principle) เจาพนักงานมีหนาที่ตองสอบสวนดําเนินคดี

ขึ้นเองโดยลําพัง เมื่อทราบวาไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นโดยมิพักตองคํานึงถึงวาไดมีการรองทุกขหรือ
กลาวโทษแลวหรือไม และเมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแลวเห็นวาผูตองหาไดกระทําผิดจริง เจาพนักงานก็มีหนาที่
ฟองรองผูน้ันตอไป การดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายน้ี สอดคลองกับแนวความคิดในการแกแคนทดแทนของ
ทฤษฎีการลงโทษ 

 2. หลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (opportunity principle) หลักน้ีจะตรงกันขามกับหลักการ
ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย กลาวคือ เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เจาพนักงานไมทําการสอบสวนก็ได และ
เมื่อสอบสวนแลวเห็นวากระทําความผิดจริง เจาพนักงานอาจไมฟองผูตองหาก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเหตุผลแตละคดี
ไป หลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจเปนหลักผอนคลายความเขมงวดในการใชกฎหมาย และสอดคลองกับ
แนวความคิดในการปองกันตามทฤษฎีการลงโทษในปจจุบันซึ่งเปล่ียนแปลงไป. 
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ขององคกรเดียว คือ อัยการ ตามระบบกลาวหาท่ีสมบูรณ แตสําหรับประไทยวิธีพิจารณาความอาญา
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน แยกความรับผิดชอบของการดําเนินคดีอาญากอนช้ันศาลออกเปนสองฝาย
แยกจากกัน คือ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนไดโดยอิสระ สวนอํานาจของพนักงานอัยการ
คงมีเพียงวินิจฉัยวาควรจะฟองคดีอาญาเร่ืองนั้นหรือไม55 

จากการแบงแยกอํานาจสอบสวนออกจากการฟองรองคดใีนระบบการดําเนนิคดีอาญาของ
ไทย ทําใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการสอบสวน พนักงานอัยการไทย 
จะเร่ิมตนการปฏิบัติงานของตนไดตอเม่ือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเสร็จส้ินแลว แลวสง
สํานวนการสอบสวนไปใหพนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงจะเร่ิมการปฏิบัติงานในอํานาจหนาท่ี
ของตนได ดังนั้น ความสัมพันธระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการของไทยจึงมีความ 
สัมพันธในแนวนอน (Horizontal relation) กลาวคือ พนักงานอัยการไมมีอํานาจสอบสวนหรือ
อํานวยการหรือกํากับดูแลการสอบสวนต้ังแตเร่ิมการดําเนินคดี พนักงานอัยกาจะเร่ิมการดําเนินคดีได
ตอเม่ือไดรับสํานวนการสอบสวนท่ีสงมาจากพนักงานสอบสวน รูปแบบดังกลาวจะพบในประเทศท่ี
ใชระบบกลาวหา เชน ประเทศอังกฤษ 

สวนระบบท่ีพนักงานอัยการมีอํานาจทําการสอบสวนหรือดูแลอํานวยการสอบสวน 
ตั้งแตเร่ิมตนคดี พนักงานอัยการอาจเขามาดําเนินคดีเองหรือมอบหมายใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีแทนก็ไดนั้น ความสัมพันธของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในระบบดังกลาว
เรียกวาความสัมพันธในแนวดิง่ (Vertical relation) ซ่ึงจะพบในระบบการดาํเนินคดีอาญาของประเทศท่ี
อยูในระบบประมวลกฎหมาย (Civil law) ไดแก ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี และเบลเยียม เปนตน56 

เม่ือการสอบสวนและการฟองรองคดีอาญาแยกเปนอิสระจากกัน การดําเนินคดีอาญา
ของพนักงานสอบสวนนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมมีบัญญัติไวโดยตรง ใน
มาตรา 121 วรรคแรกบัญญัติแตเพียงวาใครเปนผูสอบสวนคดีอาญาเทานั้น แมมาตรา 122 จะบัญญัติ 
ถึงกรณีท่ีพนักงานสอบสวนจะไมทําการสอบสวนก็ได เม่ือแปลความกลับกันยอมจะแปลไดวา กรณี 
อ่ืนนอกจากนั้นพนักงานสอบสวนตองทําการสอบสวน นอกจากนี้ตามหลักท่ัวไปตํารวจมีหนาท่ี
ตองดําเนินการใหกฎหมายมีผลบังคับได ถาพนักงานสอบสวนจะใชดุลพินิจไมสอบสวนคดีอาญา
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงยอมเปนการทําผิดหนาท่ีดังกลาว จึงมีความเห็นวาการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน 
สอบสวนใชหลักดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย57 

                                                 
55 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 140-143. 
56 อุทัย  อาทิเวช. (2554).  คูมือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 3 การสอบสวน มาตรการบังคับใน

คดีอาญา.  หนา 12-13. 
57 คณิต ณ นคร.  (2525, กันยายน).  “ปญหาการใชดุลพินิจของอัยการ.”  วารสารอัยการ.  หนา 31-57. 
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สําหรับอํานาจพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น กฎหมายก็ได
บัญญัติไวโดยชัดเจนวา “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทํา
ได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา ฯลฯ” 
และ “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเอง หรือสงประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเปนมา
แหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา ฯลฯ”58 จึงเห็นไดวากฎหมายบัญญัติโดยมี
ความมุงหมายใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 3 ชนิดดวยกัน ไดแก 

1. พยานหลักฐานท่ีเปนผลรายแกผูตองหา หรือพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา 
2. พยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาหรือเปนประโยชนแกผูตองหา และ 
3. พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษผูตองหา59 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการคนก็บัญญัติไวอยาง

ชัดเจนวา “ในการคน เจาพนักงานมีอํานาจยึดส่ิงของใด  ๆซ่ึงนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อประโยชน 
หรือยันผูตองหา”60 แลว จะเห็นวาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนจะตองมีความเปนภาวะวิสัย
ท่ีสุด (objectivity) กลาวคือ ตองดําเนินคดีดวยความรอบคอบและเท่ียงธรรม หาใชดําเนินคดีอยาง
คร่ึงๆ กลางๆ ไม 

แตปรากฏวาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนน้ันนอกจากหลักกฎหมายขางตนแลว
ยังมีขอบังคับวางระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนไววา “ตามปกติผูสอบสวนไมจําเปน 
ตองสอบสวนพยานผูตองหา เพราะตามธรรมดาพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีท่ีจะพิจารณาวา คดีพอมี
มูลดําเนินการฟองรองหรือไมเปนหลัก หาใชเปนผูวินิจฉัยคดีของคูความไม แตหลักท่ีกลาวนี้บางที
อาจเกิดความจําเปนหรือดวยลักษณะแหงการสอบสวนท่ีดี บางคดีก็อาจจําเปนท่ีผูสอบสวนตองชิง
ไหวชิงพริบสอบสวน ตัดหรือพิสูจนพยานผูตองหาเสียแตในช้ันตน หรือปองกันมิใหผูตองหามี
โอกาสซักซอมพยาน ทําใหเสียความเท่ียงธรรมในคดีก็อาจจะสอบสวนผูตองหาในบางคดี เพ่ือให
เกิดผลแกคดีนั้นๆ ก็ได”61 

 

                                                 
58 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 131และมาตรา 138. 
59 คณิต ณ นคร.  (2534, เมษายน).  “การสอบสวนผูตองหา.”  รวมบทความทางวิชาการเน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 84 ป ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ มูลนิธิสัญญาธรรมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา 175-182. 
60 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 98. 
61 ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2458 วาดวยระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี เลมที่ 1 ลักษณะที่ 8         

ขอ 254. 
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จากขอบังคับดังกลาวนี้ ทําใหการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนหลายคดี
เนนหนักไปในทางรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิ สูจนความผิดผูตองหา และสวนใหญพนักงาน 
สอบสวนจะไมทําการสอบสวนพยานหลักฐานเมื่อเห็นวาพยานหลักฐานนั้นเปนพยานที่อาจจะ
กอใหเกิดผลคดีหรือนาจะพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหา เนื่องจากขัดตอระเบียบขอบังคับดังกลาว 

จากคํานิยามการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 (11) การสอบสวนมี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
เทานั้น ไมมีขอความที่บัญญัติไวทํานองเดียวกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 131 ซ่ึงกลาวถึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนวา นอกจากจะมี
วัตถุประสงคเพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดแลวยังรวมถึงการพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหาดวย 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติวา “ใหพนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ   
ตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกลาวหา เพ่ือจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความ
บริสุทธ์ิของผูตองหา” 

ในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้น ไมตองคํานึงวาจะเปนพยาน 
หลักฐานท่ีพนักงานสอบสวนหามาไดเองหรือท่ีผูเสียหายหรือผูตองหายื่นตอพนักงานสอบสวน หรือ
เปนพยานหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลภายนอก หากสามารรถทําใหรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนให
เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาไดแลว พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจรวบรวมเขาสูสํานวน
การสอบสวนของตนได62 

 
3.3 เขตอํานาจสอบสวน 

เขตอํานาจของพนักงานสอบสวน หมายถึง เขตทองท่ีท่ีเจาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวน
มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย เชน เขตจังหวัดยอมเปนเขตอํานาจของผูวาราชการ 
จังหวัดหรือผูบังคับการตํารวจ เขตอําเภอเปนเขตอํานาจของนายอําเภอ สารวัตรหรือผูกํากับการ
ตํารวจประจําอําเภอนั้น ในกรุงเทพมหานครตํารวจแตฝายเดียวเปนพนักงานสอบสวนประจําสถานี
นั้น สวนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติยอมมีเขตอํานาจครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ63 

 

                                                 
62  อุทัย  อาทิเวช. (2554).  คูมือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 3 การสอบสวน มาตรการบังคับใน

คดีอาญา.  หนา 13-14. 
63 คนึง  ฤาไชย.  (2536).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 64. 
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ตามกฎหมาย เขตอํานาจสอบสวนอาจแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ คือ64 
   3.3.1 กรณีความผิดเกิดในราชอาณาจักร 
  3.3.1.1 กรณีความผิดเกิดข้ึนในทองท่ีเดียว 
             (1) พนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจสอบสวน 
          สําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีเดียว มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และมาตรา 18 วรรคสองมี
หลักการตรงกัน กําหนดมูลเหตุหรือจุดเกาะเกี่ยวท่ีจะทําใหพนักงานสอบสวนมีเขตอํานาจสอบสวน
รวม 3 ทองท่ีดวยกัน คือ 
   ก. พนักงานสอบสวนท่ีความผิดอาญาไดเกิด หรืออางหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขต
อํานาจของตน 
   ข.  พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยูภายในเขตอํานาจของตน 
   ค.  พนักงานสอบสวนท่ีท่ีผูตองหาถูกจับภายในเขตอํานาจของตน  
           (2) พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
         มาตรา 18 วรรคสาม กําหนดตัวพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสําหรับความผิดเกิดข้ึน
ในทองท่ีเดียวตามมาตรา 18 ไวคือ โดยปกติใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีความผิดเกิดข้ึนใน
เขตอํานาจเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เวนแตเม่ือมีเหตุจําเปนหรือเพื่อความสะดวก จึงให
พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวนได 
 เม่ือมาตรา 18 ไดบัญญัติถึงมูลเหตุหรือจุดเกาะเกี่ยวท่ีจะทําใหพนักงานสอบสวนมี
อํานาจสอบสวนไดเพียง 3 ทองท่ีคือ พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีความผิดเกิดหรืออางหรือเช่ือวา
ไดเกิดภายในเขตอํานาจของตนทองท่ีหนึ่ง หรือผูตองหามีท่ีอยูภายในเขตอํานาจของตนทองท่ีหนึ่ง 
และผูตองหาถูกจับภายในเขตอํานาจของตนอีกทองท่ีหนึ่ง เชนนี้ พนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืน
นอกจากท่ีวามานี้ยอมไมมีอํานาจสอบสวน หากพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนซ่ึงมิไดมีจุดเกาะเกี่ยว
ประการใดประการหน่ึงดังกลาวขางตนเปนผูทําการสอบสวน ยอมเปนการสอบสวนท่ีกระทําโดย
พนักงานสอบสวนซ่ึงไมมีเขตอํานาจ ทําใหการสอบสวนน้ันไมชอบดวยกฎหมาย และสงผลให
พนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองตามมาตรา 12065 
 แตหากขอเท็จจริงไมมีเหตุท่ีจะทําใหมีการอางหรือเช่ือวาเหตุเกิดในทองท่ีของตนตาม
มาตรา 18 แตเปนเร่ืองท่ีผูจับกุมหรือพนักงานสอบสวนสับสนในเร่ืองพื้นท่ีเขตอํานาจของตนเสีย
เอง ท้ังท่ีเปนการแนนอนแลววาความผิดนั้นไดกระทําลงในทองท่ีใด ในกรณีเชนนี้โจทกจะกลาว

                                                 
64   ธานิศ  เกศวพิทักษ.  (2554).  คําอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 159. 
65  คําพิพากษาฎีกาที่ 4634/2543 (ฎส.7 น.210), 5982/2550 (น.1651). 
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อางวาเปนกรณีท่ีผูจับกุมไมแนใจวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําลงในทองท่ีใดระหวางหลายทองท่ี 
พนักงานสอบสวนทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนไดตามมาตรา 19 (1) ไมได 
 สถานที่จําเลยลงมือฆาผูตายถือวาเปนทองท่ีท่ีความผิดเกิดข้ึน สวนโรงพยาบาลท่ีผูถูก
ฆาถึงแกความตายเปนเพียงผลของการกระทําผิดเทานั้น หาใชทองท่ีความผิดเกิดข้ึนไม66 
 การสอบสวนท่ีกระทําโดยพนักงานสอบสวนซ่ึงไมมีเขตอํานาจนั้น แมผูตองหาหรือ
จําเลยจะไมคัดคานอํานาจสอบสวน ก็หามีผลทําใหการสอบสวนท่ีกระทําโดยปราศจากอํานาจนั้น 
กลับเปนการสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมายข้ึนมาเพราะจําเลยมิไดคัดคานไม และยอมสงผลทําให
พนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 
 การสอบสวนท่ีไดกระทําลงโดยพนักงานสอบสวนท่ีไมมีเขตอํานาจน้ัน แมเปนการ
สอบสวนเพียงสวนใดสวนหนึ่งของการสอบสวน ก็มีผลทําใหการสอบสวนเสียไปทั้งหมด และทํา
ใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองเชนกัน67 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 พนักงานสอบสวนจะทําการ
สอบสวน ณ สถานท่ีใดก็ไดแลวแตพนักงานสอบสวนจะเห็นสมควรแมสถานท่ีท่ีทําการสอบสวน
จะอยูนอกเขตอํานาจตนก็ไมทําการสอบสวนเสียไป68 แตตองเปนการสอบสวนคดีท่ีอยูในเขต
อํานาจของตนเทานั้น การยายท่ีทําการช่ัวคราวไปอาศัยในเขตทองท่ีอ่ืน หามีผลทําใหมีอํานาจ
สอบสวนความผิดท่ีเกิดบนท่ีทําการช่ัวคราวน้ันไม 
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16 บัญญัติวางหลักท่ัวไปเกี่ยวกับ
อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา อํานาจพนักงานอัยการ และอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ในการท่ีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาตองเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับท้ังหลายอันวาดวยการจัดต้ังศาลยุติธรรมและระบุอํานาจและหนาท่ีของ              
ผูพิพากษา หรือซ่ึงวาดวยอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจนั้นๆ ดังนั้น หากมีขอบังคับกระทรวงมหาดไทยระบุใหผูบังคับบัญชามีอํานาจแตงต้ัง               
พนักงานสอบสวนคนใดใหมีอํานาจสอบสวนคดีใดเปนพิเศษ พนักงานสอบสวนผูนั้นยอมมีอํานาจ
สอบสวนคดีนั้นได69 

                                                 
66  คําพิพากษาฎีกาที่ 3337/2543 (ฎส.8 น.56). 
67  คําพิพากษาฎีกาที่ 371/2531 (น.194), 2529/2549 (น.195), 1756/2550 (น.965). 
68  อุทัย  อาทิเวช. (2554).  คูมือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 3 การสอบสวน มาตรการบังคับใน

คดีอาญา.  หนา 26. 
69  คําพิพากษาฎีกาที่ 767/2502 (ประชุมใหญ) (น.1055) . 
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        ในกรณีปกติธรรมดาท่ัวไป พนักงานสอบสวนจะใชอํานาจสอบสวนไดเม่ือความผิด
อาญาไดเกิด อางหรือเช่ือวาไดเกิดในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับในเขตอํานาจ
สอบสวนนั้นๆ แตมีขอยกเวนบางประการเม่ือมีเหตุจําเปนหรือเพื่อความสะดวกจะใหพนักงาน
สอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวนก็ได70  
        พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หมายถึง พนักงานสอบสวนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
รวบรวมพยานหลักฐานข้ันสุดทายเขาสํานวนการสอบสวน แลวทําความเห็นเสนอพนักงานอัยการ 
วาควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง หรือส่ังงดสอบสวน71 
  3.3.1.2 กรณีความผิดเกิดข้ึนหลายทองท่ีเกี่ยวของกันหรือตอเนื่องกัน72 
             (1) ลักษณะของความผิดหลายทองท่ีเกี่ยวของกันหรือตอเนื่องกัน มาตรา 19 (1) 
ถึง (6) ไดบัญญัติถึงลักษณะของกรณีความผิดเกิดข้ึนหลายทองท่ีเกี่ยวของกันหรือตอเนื่องกัน ดังนี้ 
   ก.  มาตรา 19 (1) เม่ือเปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองท่ีใดใน
ระหวางหลายทองท่ี คดีอาญาบางเร่ืองอาจไมมีประจักษพยานเห็นเหตุการณหรือไม สามารถช้ีระบุ
ไดแนชัดวาเหตุเกิดในทองท่ีใดในระหวางหลายทองท่ี เชน พบอวัยวะของศพท้ิงอยูในทองท่ีตางๆ 
หลายทองท่ี หรือเหตุเกิดในทะเล ไมทราบแนชัดวาอยูในเขตทองท่ีใดในระหวางหลายทองท่ี หรือ
เปนกรณีท่ีศพลอยน้ําผานทองท่ีสถานีตํารวจท่ีตั้งอยูริมคลองหลายทองท่ีเปนตน กรณีตางๆ เหลานี้
ยอมเปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําลงในทองท่ีใดในระหวางหลายทองท่ียอม
เขาเกณฑตามมาตรา 19 (1) ซ่ึงสงผลใหพนักงานสอบสวนทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเกี่ยวของมีอํานาจ
สอบสวนคดีนี้ได73 
          ข. มาตรา 19 (2) เม่ือความผิดสวนหน่ึงกระทําลงในทองท่ีหนึ่ง แตอีกสวนหน่ึงในอีก
ทองท่ีหนึ่ง กรณีนี้เปนเร่ืองความผิดกรรมเดียว แตผูกระทําไดกระทําสวนหนึ่งของความผิดใน
ทองท่ีหนึ่ง แตอีกสวนในอีกทองท่ีหนึ่ง เชน จําเลยพูดหลอกลวงขายท่ีดินใหผูเสียหายในทองท่ีหนึ่ง
และพาไปดูท่ีดินท่ีอางวาจะขายใหแกผูเสียหายในอีกทองท่ีหนึ่ง ซ่ึงการกระทําทุกสวนรวมกันเปน
ความผิดฐานฉอโกงกรรมเดียว หรือจําเลยฉีดสารพิษใหผูตายในเขตทองท่ีหนึ่งแลวแสรงทําตัวเปน
พลเมืองดีพาผูตายไปสงโรงพยาบาลในอีกทองท่ีหนึ่ง คร้ันเห็นผูตายทําทาจะฟนคืนสติ จําเลยจึงฉีด
สารพิษเพิ่มข้ึนในอีกทองท่ีหนึ่ง เปนเหตุใหผูตายถึงแกความตายในทองท่ีนั้น หรือจําเลยประกอบ
วัตถุระเบิดในทองท่ีหนึ่ง แลวนําไปติดต้ังท่ีใตทองรถของสามีผูตายอีกทองท่ีหนึ่ง เม่ือสามีผูตาย

                                                 
70   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 18 และมาตรา 20. 
71   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 140. 
72   ธานิศ  เกศวพิทักษ.  (2554).  คําอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 174. 
73  คําพิพากษาฎีกาที่ 23/2513 (น.1), 14/2524 (น.10). 
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ข้ึนมาบนรถ จําเลยกดรีโมทคอนโทรล แตเคร่ืองระเบิดไมทํางาน วันรุงข้ึนผูตายนํารถออกมาขับ
แลวเกิดระเบิดข้ึนในอีกทองท่ีหนึ่ง ในกรณีเชนนี้จําเลยมีความผิดฐานพยายามฆาสามีผูตายโดย
ไตรตรองไวกอน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4), 80 และฐานฆาผูตายโดยพลาดโดย
ไตรตรองไวกอนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4), 60 ซ่ึงเปนกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบท ตองลงโทษจําเลยตามมาตรา 289 (4), 60 อันเปนกฎหมายท่ีมีโทษหนักท่ีสุดเพียงบทเดียว
ตามมาตรา 90 แตการกระทําของจําเลยเชนนี้ถือไดวาสวนหนึ่งกระทําในทองท่ีหนึ่ง แตอีกสวนใน
อีกทองท่ีหนึ่งตามมาตรา 19 (2) ดังนั้น พนักงานสอบสวนทองท่ีหนึ่งทองที่ใดท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะ
เปนทองท่ี ท่ีจํ า เลยประกอบวัตถุระเบิดหรือทองท่ี ท่ีจํ า เลยนําระเบิดไปติดต้ังใตทองรถ 
และกดรีโมทคอนโทรล หรือทองท่ีท่ีระเบิดทํางานเปนเหตุใหผูตายถึงแกความตาย ลวนมีอํานาจ
สอบสวนท้ังส้ิน 
         ค. มาตรา 19 (3) เม่ือความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่อง และการกระทําตอเนื่องใน
ทองท่ีตางๆ เกินกวาหนึ่งทองท่ีหนึ่งข้ึนไป ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดอธิบายลักษณะของ
ความผิดตอเนื่องวาเปนความผิดท่ีเกิดจากการกระทําท่ีมีสภาพตอเนื่องกันคงตัวอยูช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
จึงเปนความผิดท่ีจะตองมีท้ังการกระทําและเจตนาประกอบกันอยูตลอดเวลาท่ีการกระทํานั้นยังคงมี
ปรากฏอยู เชน การเปนอ้ังยี่ การมีเงินตราปลอม การอยูในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย หรือการมี
อาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน ดังนั้นความผิดตอเนื่องเหลานี้ หากกระทํา
ตอเนื่องกันในทองท่ีตางๆ เกินกวาหนึ่งทองท่ีข้ึนไป ยอมเขาหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 19 (3) ทําใหพนักงานสอบสวนทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเกี่ยวของมีอํานาจ
สอบสวนได74 เชน จําเลยกับพวกบังคับหนวงเหนี่ยวกักขังผูเสียหายชาวมาเลเซียเพื่อเรียกคาไถ และ
บังคับใหผูเสียหายขับรถไปสงยังชายแดนประเทศไทยซ่ึงนาจะไดควบคุมเขาไปในเขตแดนไทย
ดวย เพราะภูมิลําเนาของจําเลยกับพวกอยูในราชอาณาจักรจึงเปนความผิดตอเนื่องท้ังในและนอก
ราชอาณาจักร พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซ่ึงจับจําเลย จึงมี
อํานาจสอบสวนดําเนินคดีกับจําเลยได75 
 กรณีเปนความผิดหลายกรรมและกระทําตอเนื่องกันหลายทองท่ีตองปรับบทท้ังมาตรา 
19 (3) และ (4) เชน ความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารโดยใชอุบายหลอกลวงเปนความผิด
ตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองท่ีตางๆ เกินกวาทองท่ีหนึ่งข้ึนไปและความผิดฐานพาหญิงไป
เพ่ือการอนาจารตามท่ีโจทกนําสืบกับความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขังผูอ่ืนและขมขืนกระทําชําเรา
เปนความผิดซ่ึงมีหลายกรรมกระทําลงในทองท่ีตางๆ กันรวมท้ังในทองท่ีสถานีตํารวจนครบาล 
                                                 

74   จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 18. 
75  คําพิพากษาฎีกาที่ 1586/2526 (น.913). 
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บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร และสถานีตํารวจภูธรอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พนักงาน
สอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 19 วรรคหน่ึง (3) (4) และวรรคสอง ฉะนั้น พันตํารวจโท ว. พนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขันในขณะเกิดเหตุซ่ึงเปนพนักงานสอบสวนทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ี
เกี่ยวของจึงมีอํานาจสอบสวนคดีนี้ แตปรากฏวาจําเลยท้ังสองถูกจับท่ีอําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนกรณีจับผูตองหาไดแลวเชนนี้จึงเปนท่ี
แนชัดวาคือพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอทามะกาซ่ึงเปนทองท่ีท่ีจับไดอยูในเขต
อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคสาม (ก) การที่พันตํารวจโท ว. 
ไดทําการสอบสวนคดีนี้หลังจากจับจําเลยท้ังสองไดแลว พันตํารวจโท ว. คงเปนพนักงานสอบสวน
ผูมีอํานาจสอบสวนเทานั้น แตพันตํารวจโท ว. มิไดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ท้ังมิใชกรณี
ท่ีจับผูตองหายังไมไดอันจะถือวาพนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีพบการกระทําผิดกอนอยูในเขต
อํานาจเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 
วรรคสาม (ข) เม่ือพันตํารวจโท ว. มิใชพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบซ่ึงมีอํานาจสรุปสํานวนและ
ทําความเห็นวา  ควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนเพื่อใหพนักงานอัยการพิจารณา
ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 และ 141 แมจะดําเนินการ
สอบสวนตอไปจนเสร็จก็ถือไมไดวาไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอนโดยชอบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง76 
 ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ นั้น มิใชความผิด
ตอเนื่อง แตเปนความผิดท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการออกเช็คซ่ึงอาจกระทําในอีกทองท่ีหนึ่ง ศาลฎีกา
จึงวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานตลอดมาวาเปนการกระทําตอเนื่องกับทองท่ีท่ีธนาคารปฏิเสธการจายเงิน 
พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีจําเลยออกเช็คหรือทองท่ีท่ีธนาคารปฏิเสธการจายเงินจึงมีอํานาจ
สอบสวนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (3)77  
        การโอนสลักหลังเช็คมิใชการกระทําของจําเลยอันจะเปนความผิดท่ีกระทําตอเนื่องกัน 
จึงถือไมไดวาทองท่ีท่ีมีการสลักหลังเช็คเปนความผิดตอเนื่องกับการกระทําผิดในทองท่ีท่ีธนาคาร
ตามเช็คปฏิเสธการจายเงิน78 
 

                                                 
76  คําพิพากษาฎีกาที่ 1974/2539 (น.1659). 
77  คําพิพากษาฎีกาที่ 2070/2543 (ฎส.3 น.154), 5103/2528 (น.2786). 
78  คําพิพากษาฎีกาที่ 650/2528 (น.2344). 
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        ความผิดจากการใหผูตายด่ืมสารพิษ สถานท่ีท่ีผูตายถึงแกความตายเปนผลของการ
กระทํา หาใชสถานท่ีท่ีจําเลยกระทําผิดไม จึงไมเปนการกระทําผิดตอเนื่องตามมาตรา 19 (3) ท้ัง
ไมใชเปนกรณีท่ีความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองท่ีหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองท่ีหนึ่งตามมาตรา 
19 (2) แตเปนการกระทําความผิดเกิดข้ึนในทองท่ีเดียวตามมาตรา 1879 
 ความผิดเกี่ยวกับการจูนโทรศัพทมือถือ ผลของการกระทําท่ีจําเลยนําโทรศัพทมือถือท่ี
ยังไมไดรับอนุญาตใหใชหมายเลขประจําเคร่ืองมาปรับเปล่ียนชองสัญญาณความถ่ีเปนหมายเลข
ประจําเคร่ืองของผูเสียหายซ่ึงไดรับอนุญาตจากการส่ือสารแหงประเทศไทย แมจําเลยกระทําท่ี
บริษัทของจําเลย แตผลของการกระทําเกิดข้ึนแกโทรศัพทมือถือของผูเสียหาย ทําใหโทรศัพทมือถือ
ของผูเสียหายถูกรบกวน จึงเปนความผิดตอเนื่องกันระหวางทองท่ีท่ีบริษัทจําเลยต้ังอยูกับทองท่ีท่ี
ผูเสียหายนําโทรศัพทมือถือไปใชแลวถูกคล่ืนรบกวน เขาเกณฑเปนความผิดท่ีกระทําตอเนื่องกันใน
ทองท่ีตางๆ กันเกินกวาทองท่ีหนึ่งข้ึนไปตามมาตรา 19 (3)80 
         ง.  มาตรา 19 (4) เม่ือเปนความผิดหลายกรรมกระทําลงในทองท่ีตางๆ กัน ลักษณะ
สําคัญของคดีตามมาตรา 19 (4) แตกตางจากคดีตามมาตรา 19 (2) อยูตรงท่ีวาคดีตามมาตรา 19 (2) 
เปนความผิดกรรมเดียว แตผูกระทําผิดไดแยกกระทําผิดสวนหนึ่งในทองท่ีหนึ่งแตอีกสวนหน่ึงใน
อีกทองท่ีหนึ่ง สําหรับความผิดตามมาตรา 19 (4) นี้ ผูกระทําความผิดไดกระทําผิดหลายกรรมตางๆ กัน  
โดยความผิดแตละกรรมนั้นไดกระทําลงในทองท่ีตาง  ๆกัน เชน คืนเกิดเหตุจําเลยลักรถจักรยานยนต 
ในทองท่ีหนึ่ง แลวขับรถจักรยานยนตคันดังกลาวไปชิงทรัพยอีกทองท่ีหนึ่ง หลังจากนั้นจําเลยไดใช
อาวุธปนยิงตอสูขัดขวางและพยายามฆาเจาพนักงานตํารวจทองท่ีตั้งดานสกัดจับจําเลยอีกทองท่ี
หนึ่ง ในกรณีเชนนี้ยอมถือไดวาจําเลยกระทําผิดหลายกรรมในทองท่ีตางๆ กัน และกระทําตอเนื่อง
ในทองท่ีตางๆ กันตามมาตรา 19 (3) และ (4) พนักงานสอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเกี่ยวของ
ไมวาจะเปนทองท่ีท่ีจําเลยลักรถจักรยานยนต ทองท่ีท่ีจําเลยชิงทรัพย หรือทองท่ีท่ีจําเลยตอสู
ขัดขวางและพยายามฆาเจาพนักงาน ลวนมีอํานาจสอบสวนคดีนี้ไดตามมาตรา 19 (3) และ (4) วรรค
หนึ่ง สวนปญหาวาทองท่ีใดจะเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบนั้นก็จะตองพิจารณาตามมาตรา 
19 วรรคสอง (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี กลาวคือ ถาจับตัวผูตองหาไดแลว คือ พนักงานสอบสวนซ่ึง
ทองท่ีท่ีจับไดอยูในเขตอํานาจตามมาตรา 19 วรรคสอง (ก) ถาจับตัวผูตองหายังไมได คือ พนักงาน
สอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีพบการกระทําผิดกอนอยูในเขตอํานาจตามมาตรา 19 วรรคสอง (ข)81 

                                                 
79  คําพิพากษาฎีกาที่ 3337/2543 (ฎส.8 น.56). 
80  คําพิพากษาฎีกาที่ 781/2543 . (ฎส.3 น.39) 
81  คําพิพากษาฎีกาที่ 5721/2548 (น.1983). 
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   จ. มาตรา 19 (5) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผูตองหากําลังเดินทาง เชน ผูตองหาขนยา
เสพติดใหโทษข้ึนรถไฟเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมมากรุงเทพมหานคร ในกรณีเชนนี้พนักงาน
สอบสวนทุกทองท่ีท่ีผูตองหาเดินทางผาน ถือวาเปนพนักงานสอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ี
เกี่ยวของยอมมีอํานาจสอบสวนได 
  ฉ. มาตรา 19 (6) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะท่ีผูเสียหายกําลังเดินทาง เชน ผูเสียหายเปน
หญิงโดยสารมาในตูนอนของรถไฟ ระหวางท่ีรถไฟกําลังแลนอยูในเวลากลางคืน ผูตองหาไดเอา
น้ําสมค้ันผสมยานอนหลับอยางแรงหลอกใหผูเสียหายดื่มจนผูเสียหายหมดสติ แลวขมขืนกระทํา
ชําเราผูเสียหาย และถือโอกาสลักเอาทรัพยสินของผูเสียหายไปดวย ดังนั้น ตองถือวาความผิดฐาน
ขมขืนกระทําชําเราและชิงทรัพยผูเสียหายนั้น ผูตองหากระทําในขณะท่ีผูเสียหายกําลังเดินทาง ใน
กรณีเชนนี้พนักงานสอบสวนทุกทองท่ีท่ีผูเสียหายกําลังเดินทางผานในขณะท่ีถูกตองหากระทํา
ความผิดยอมเปนทองท่ีท่ีเกี่ยวของและมีอํานาจสอบสวนคดีนี้ไดตามมาตรา 19 (6) วรรคหนึ่ง 
            (2) ผลของความผิดหลายทองท่ีเกี่ยวของกันหรือตอเนื่องกัน 
            ก.  พนักงานสอบสวนท่ีอํานาจสอบสวน 
     มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ตอนทาย ไดกลาวถึงตัวพนักงานสอบสวนท่ีจะมีอํานาจสอบสวน 
ในกรณีเปนความผิดเกิดข้ึนหลายทองท่ีเกี่ยวของกันหรือตอเนื่องกันตามมาตรา 19 (1) ถึง (6) วา 
“พนักงานสอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีเกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได” พนักงานสอบสวนทุก
ทองท่ีท่ีเกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนความผิดฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของไดแมวาความผิดท่ีเกี่ยวของนั้น
มิไดเกิดข้ึนในเขตอํานาจของตนก็ตาม 
          ท่ีวาพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีเกี่ยวของนั้น หมายถึง พนักงานสอบสวนทุกทองท่ี 
ท่ีเกี่ยวของกับความผิดท่ีเกิดข้ึนหลายทองท่ีตามมาตรา 19 (1) ถึง (6) และมีอํานาจสอบสวนความผิด 
ฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงเกิดข้ึนนอกเขตทองท่ีของตนไดดวย หาใชวามีอํานาจสอบสวนเฉพาะฐาน
ความผิดท่ีเกิดภายในเขตอํานาจของตนเทานั้น82 
          แมพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดจะเปน “พนักงานสอบสวนผูรับ 
ผิดชอบ” ตามมาตรา 19 วรรคสอง (ก) แตก็หามีผลทําใหพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หมดอํานาจสอบสวนไม83 
 
 
 
                                                 

82  คําพิพากษาฎีกาที่ 1180/2537 (ฎส.4 น.158), 3240/2550 (ฎส.5 น.84). 
83 คําพิพากษาฎีกาที่ 3952/2551 (ฎส.5 น.115). 

DPU



 64

                  ข.  พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
        กรณีความผิดเกิดหลายทองท่ีเกี่ยวของกันหรือตอเนื่องกันตามมาตรา 19 (1) ถึง (6) นั้น 
แมความผิดในมาตรา 19 วรรคหน่ึง จะบัญญัติใหพนักงานสอบสวนในทองท่ีใดท่ีเกี่ยวของลวนมี
อํานาจสอบสวนไดทุกขอหาความผิดโดยไมตองคํานึงวาฐานความผิดท่ีเกี่ยวของนั้นเกิดข้ึนในเขต
อํานาจทองท่ีของตนหรือไมก็ตาม แตตัวพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบซ่ึงจะมีอํานาจสรุปสํานวน
และทําความเห็นควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟองไปพรอมกับสํานวนเพื่อใหพนักงานอัยการพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 140, 141 นั้น มาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ (ข) ได
บัญญัติช้ีขาดกําหนดตัวพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไว ดังนี้ 
        มาตรา 19 วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีขางตน พนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับ 
ผิดชอบในการสอบสวน 
         (ก) ถาจับตัวผูตองหาไดแลว คือ พนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดอยูในเขต
อํานาจ 
         (ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือ พนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีพบการกระทําผิดกอนอยู
ในเขตอํานาจ” 
         พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเทานั้น จึงจะมีอํานาจสรุปสํานวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140, 141 เม่ือมาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ (ข) ไดวางหลักเกณฑใน
การชี้ขาดวาในบรรดาพนักงานสอบสวนทุกทองท่ีท่ีเกี่ยวของนั้นใครเปนพนักงานสอบสวนผูรับ 
ผิดชอบเชนนี้แลว หากปรากฏวาในการสอบสวนคดีใด พนักงานสอบสวนผูทําหนาท่ีสรุปสํานวน
และทําความเห็นควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนเพ่ือใหพนักงานอัยการพิจารณา
ตามมาตรา 140, 141 มิใชเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามหลักเกณฑกรณีท่ียังจับจําเลย
ไมได กรณีเชนนี้ แมภายหลังจะติดตามจับกุมจําเลยไดในทองท่ีอ่ืนก็ตาม ก็หามีผล ทําใหพนักงาน
สอบสวนซ่ึงพบการกระทําความผิดกอนนั้น หลุดพนจาการเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตาม
มาตรา 19 วรรคสอง (ข) ไปไม84 
         หลักการกําหนดตัวพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามมาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ 
(ข) 
         (1) หลักเกณฑการกําหนดตัวพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามมาตรา 18 วรรคสาม 
อยูภายใตบังคับของมาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ (ข) ท้ังนี้เพราะความตอนตนของมาตรา 18 วรรค
สามนั้น ใชเฉพาะกรณีความผิดเกิดข้ึนในทองท่ีเดียวตามมาตรา 18 ดังนั้น หากเปนกรณีความผิด 
 
                                                 

84 คําพิพากษาฎีกาที่ 1204/2542 (น.542), 2880/2548 (น.2377). 
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เกิดข้ึนหลายทองท่ีตอเนื่องกันหรือเกี่ยวพันกันประการหนึ่งประการใดดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19 
(1) ถึง (6) ก็ดี หรือเปนกรณีท่ีมีการชี้ขาดวาใครควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ตามมาตรา 
21 ก็ดี หลักเกณฑการกําหนดตัวพนักงานสอบสวนก็จะตองเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 19, 20 
หรือ 21 ดังกลาวแลวแตกรณี จะนําหลักเกณฑตามมาตรา 18 วรรคสามไปใชบังคับไมได 
  (2) หากกอนจับผูตองหามีทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งท่ีเกี่ยวของพบการกระทําผิดกอน ทองท่ี
นั้นยอมเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามมาตรา 19 วรรคสอง (ข) แลว แมตอมาจับกุม
ผูตองหาไดในทองท่ีอ่ืน พนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีพบการกระทําผิดกอนหาหลุดพนจากการเปน
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไปไม85 
  (3) พนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดซ่ึงเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ตามมาตรา 19 วรรคสอง (ก) นอกจากจะตองเปนพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีเกี่ยวของดวยแลว ยัง
จะตองเปนทองท่ีท่ีจับและดําเนินคดีแกผูตองหาในขอหาความผิดที่เกี่ยวของดวย86  
 3.3.2 กรณีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร 
 ในกรณีความผิดเกิดข้ึนนอกราชอาณาจักร อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนผูทํา
การสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หรือจะมอบหมายใหพนักงานสอบสวน คนใด 
ก็ได ในกรณีจําเปนระหวางรอคําส่ังจากอัยการสูงสุดหรือผูรักษาราชการแทน พนักงานสอบสวน
ซ่ึงผูตองหาถูกจับไดในเขต หรือซ่ึงรัฐบาลประเทศอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความเสียหายไดรอง
ฟองใหทําโทษผูตองหามีอํานาจท่ีจะทําการสอบสวนคดีนั้นได87 
 นอกจากนี้ ยังมีขอนาสังเกตในเร่ืองเขตอํานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18, 19 ยอมจะกระทําไดเฉพาะแตในเขตทองท่ีของ
พนักงานสอบสวนท่ีประจําหรือปกครองอยูเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากเขตอํานาจของการสืบสวน           
การสืบสวนยอมกระทําไดไมเฉพาะแตเขตทองท่ีของพนักงานสืบสวนท่ีประจําหรือปกครองอยู
เทานั้น แมนอกทองท่ีก็มีอํานาจท่ีจะทําการสืบสวนได เพราะตามกฎหมายมิไดบัญญัติเกี่ยวกับเขต
อํานาจการสืบสวนไว คงบัญญัติไวกวางๆ แตเพียงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทํา
การสืบสวนคดีอาญาได88 
 

                                                 
85 คําพิพากษาฎีกาที่ 1204/2542 (น.542). 
86 คําพิพากษาฎีกาที่ 1579/2546 ((ฎส.9 น27). 
87 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 20. 
88 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 17. 
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 เม่ือไดพิจารณาจากเขตอํานาจการสอบสวนตามกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นวาใน
ความผิดเร่ืองหน่ึงๆ นั้น อาจมีพนักงานสอบสวนไดหลายคน ท้ังนี้ ไมวาจะเปนกรณีปกติ กลาวคือ 
ความผิดเกิดข้ึนในเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนทองท่ีเดียวซ่ึงจะมีพนักงานสอบสวนทองท่ี            
ท่ีเกิดเหตุ ผูตองหามีท่ีอยูหรือผูตองหาถูกจับอยูในเขตอํานาจเปนผูมีอํานาจสอบสวนเรื่องนั้น หรือ
ในกรณีความผิดคาบเกี่ยว พนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีเกี่ยวของก็มีอํานาจสอบสวนความผิดเร่ือง
เดียวกันนั้นได 

 
3.4 พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

ตามกฎหมาย พนักงานสอบสวน (Inquiry official) หมายความถึง เจาพนักงานซ่ึง
กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจและหนาท่ีทําการสอบสวน89 ท่ีสําคัญคือ ตองมีอํานาจและหนาท่ีทําการ
สอบสวนท้ัง 2 ประการ กลาวคือ แมจะเปนเจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจทําการสอบสวน แต
ถาไมมีหนาท่ี ทําการสอบสวน หากไปทําการสอบสวนก็ไมถือวาผูนั้นเปนพนักงานสอบสวน90 
อํานาจและหนาท่ี ทําการสอบสวนนี้จะตองมีกฎหมายใหอํานาจไว ผูบังคับบัญชาจะแตงต้ังใหผูท่ี
ไมมีอํานาจทําการสอบสวนเปนพนักงานสอบสวนไมได 

นอกจากนี้มีนักวิชาการบางทานมีความเห็นวา คําวา “พนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจและ
หนาท่ี” หมายถึง องคกรพนักงานสอบสวนไมใชตัวเจาพนักงานผูท่ีมีอํานาจสอบสวน กลาวคือ 
พนักงานสอบสวนทุกทองท่ีสามารถทําการสอบสวนคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจของตนไดท่ัวราชอาณาจักร 
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยผูทําการสอบสวน ตามมาตรา 18 เปน
ตนไป เปนบทบัญญัติท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อขจัดปญหาการเก่ียงงอนกันหรือการแบงกันรับผิดชอบของ             
ตัวเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวนเปนองคกรท่ีดําเนินการสอบสวนและเปนองคกรเดียว91 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวในเร่ืองเขตอํานาจการสอบสวนความผิดเร่ืองหน่ึงๆ นั้น อาจมี  
พนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจทําการสอบสวนไดหลายคน ฉะนั้น กฎหมายจึงตองกําหนดหนาท่ีให
พนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจสอบสวนดังกลาวเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบสวน หรือท่ี
เรียกวาพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมพยานหลักฐานเขาสู
สํานวนการสอบสวน แลวทําความเห็นเสนอพนักงานอัยการวาควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง หรืองด
การสอบสวน เปนตน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบจึงไดแก 

                                                 
89   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (6). 
90   อมร จันทรสมบูรณ.  (2528, กันยายน).  “บทบาทของอัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.”  วารสาร

นิติศาสตร, 2, 9.  หนา 120-121. 
91   คณิต ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 127-129. 
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1.  ความผิดท่ีเกิดข้ึนในกรณีปกติ ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 18 วรรคหน่ึงและสอง ความผิดอาญาไดเกิดข้ึนในเขตอํานาจพนักงานสอบสวน
ตนใด โดยปกติพนักงานสอบสวนผูนั้นเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นๆ เวนแตเม่ือมี
เหตุจําเปนหรือเพื่อความสะดวก พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหามีท่ีอยู หรือพนักงาน
สอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหาถูกจับเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวน92 แตถาในเขตทองท่ีใดมี
พนักงานสอบสวนหลายคน ซ่ึงอาจจะเปนพนักงานสอบสวนท่ีมีตําแหนงตางกัน การดําเนินการ
สอบสวนอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองท่ีนั้นหรือผูรักษาการ
แทน93 

2. การกระทําผิดอาญาคาบเกี่ยวเกินกวาหนึ่งทองท่ี ตามท่ีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคแรก ถาจับผูตองหาไดแลว พนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบในการสอบสวน คือ พนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดอยูในเขตอํานาจ94 แตถา
ยังจับผูตองหาไมได พนักงานผูรับผิดชอบในการสอบสวน คือ พนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีพบการ
กระทําความผิดกอนอยูในเขตอํานาจ95 และในกรณีทองท่ีของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมี
พนักงานสอบสวนหลายคนซ่ึงอาจจะเปนพนักงานสอบสวนท่ีมีตําแหนงราชการเทากันหรือตางกัน
ก็ตาม พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ คือ พนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองท่ีนั้นหรือผูรักษา
ราชการแทน96 

สวนความผิดท่ีมีโทษตามกฎหมายไทยซ่ึงไดกระทําลงนอกราชอาญาจักร พนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ คือ อัยการสูงสุดหรือผูรักษาราชการแทน หรือพนักงานสอบสวนคนใดท่ี
ไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุดหรือผูรักษาราชการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 20 วรรคแรก97 แตมีนักวิชาการบางทานมีความเห็นวา การสอบสวนคดีความผิดซ่ึงมี
โทษตามกฎหมายไทยท่ีไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทยน้ัน อัยการสูงสุดอาจมอบหมายให                
พนักงานสอบสวนในฐานะองคกรมิใชพนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งทําการสอบสวนแทนได 
พนักงานสอบสวนใดท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม แตการดําเนินการสอบสวนของ

                                                 
92  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 18 วรรคสาม. 
93  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 18 วรรคสี่. 
94  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 19 วรรคสอง (ก). 
95  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 19 วรรคสอง (ข). 
96  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 18 วรรคสี่. 
97  คนึง  ฤาไชย.  (2530).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 25. 
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พนักงานสอบสวนท่ีไดรับมอบหมายนั้น ยังตองอยูในความรับผิดชอบของอัยการสูงสุด ตามนัย
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคทาย98 

 
3.5 พนักงานสอบสวนกับการดําเนินคดีอาญาความผิดอันยอมความได 

การดําเนินคดีอาญาเร่ิมตั้งแตการสอบสวน เม่ือมีขอสงสัยอันควรวามีการกระทําผิด
เกิดข้ึน เจาพนักงานมีหนาท่ีตองสอบสวน และถาฟงไดวาการกระทําผิดเกิดข้ึนจริงตองฟองรอง
หรือไม ในตางประเทศเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอัยการโดยตรงเพราะการสอบสวน
ฟองรองเขาถือวาเปนกระบวนการเดียวกันท่ีแบงแยกไมได ความรับผิดชอบในการสอบสวน
ฟองรองตกอยูกับองคกรเดียวคืออัยการ ท้ังนี้เปนไปตามระบบกลาวหาท่ีสมบูรณ99 แตตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทยไดแยกความรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญากอนช้ันศาลออกเปน
สองฝายคือ พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนไดโดยอิสระ สวนพนักงานอัยการคงเปนผู
วินิจฉัยวาจะฟองคดีอาญานั้นหรือไมเทานั้น 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) นิยามคําวา “พนักงานสอบสวน” 
วา หมายความถึงเจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีทําการสอบสวน และตามมาตรา 
2 (11) การสอบสวน หมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและเพื่อ
จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 

เจาพนักงานท่ีมีอํานาจและหนาท่ีทําการสอบสวนนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 18 จะเห็นไดวามีท้ังพนักงานสอบสวนฝายปกครองและพนักงานสอบสวนฝาย
ตํารวจ แตในทางปฏิบัติ ทางราชการไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจฝายเดียวเทานั้นทํา
การสอบสวนคดีอาญา และผูท่ีจะเปนพนักงานสอบสวนไดตองเปนนายตํารวจสัญญาบัตร แตถา
เปนการกระทําความผิดท่ีไดกระทําลงนอกราชอาณาจักร กฎหมายกําหนดใหอัยการสูงสุดหรือ
ผูรักษาราชการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรืออาจมอบหมายหนาท่ีนั้นใหพนักงาน
สอบสวนคนใดก็ได100 

หลักการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนไมมีบัญญัติไวในกฎหมายโดยตรง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคแรกบัญญัติไวเพียงแตวาใครเปนผู
สอบสวนคดีอาญาเทานั้น อยางไรก็ตามมาตรา 122 ระบุไวกรณีใดบางท่ีพนักงานสอบสวนจะไมทํา                 

                                                 
98 คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 129. 
99   แหลงเดิม.  หนา 118. 
100 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 20. 
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การสอบสวนก็ได ในทางกลับกันยอมจะตีความไดวากรณีอ่ืนนอกเหนือจากนั้นพนักงานสอบสวน
ตองทําการสอบสวน และในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 189 ก็บัญญัติไววา “ผูใดชวยผูอ่ืนซ่ึง
เปนผูตองหาวากระทําผิดอันมิใชลหุโทษเพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษ” เปนการสนับสนุนให
เห็นวา การดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนใชหลักดําเนินคดีตามกฎหมาย101 

แมวาหลักดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนจะเปนหลักดําเนินคดีตามกฎหมายก็
ไมไดหมายความวาเม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวน 
ทุกคดี ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 122 ไดบัญญัติใหพนักงานสอบสวนอาจ
ใชดุลพินิจไมทําการสอบสวนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

1.  เม่ือผูเสียหายของความชวยเหลือ แตไมยอมรองทุกขตารมระเบียบ 
2.  เม่ือผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน 
3.  เม่ือมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห หรือบุคคลท่ีกลาวโทษดวยปากไมยอมบอก

วาเขาคือใคร หรือไมยอมลงลายมือช่ือในคํากลาวโทษหรือบันทึกคํากลาวโทษ 
การสอบสวนคดีอาญามีความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญา กลาวคือ ถาหากคดีนั้นไมมี

การสอบสวนมากอน พนักงานอัยการก็ไมมีอํานาจฟองคดีนั้นตอศาล102 สวนการสอบสวนจะเร่ิมตน 
เม่ือไรนั้น กลาวโดยท่ัวไปการสอบสวนตองเร่ิมตนเม่ือรูเร่ืองวามีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน 
ซ่ึงการรูเร่ืองน้ันอาจรูไดสองทาง คือ รูจากการรองทุกขหรือการกลาวโทษ และพนักงานสอบสวน 
รูเอง 

ในกรณีท่ีเปนความผิดอาญาแผนดิน เม่ือมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ หรือพนักงาน
สอบสวนรู เอง พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวน ถาไมดําเนินการหรือไมเร่ิมดําเนินการ 
ในเวลาอันสมควร103 อาจมีความผิดฐานชวยเหลือผูตองหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 189  
ก็ได 

ในกรณีท่ีเปนความผิดอันยอมความได การท่ีพนักงานสอบสวนรูเร่ืองการกระทํา
ความผิดเอง ไมมีผลบังคับใหตองดําเนินการสอบสวน การสอบสวนคดีอาญาความผิดอันยอมความ
ไดจะกระทําก็ตอเม่ือผูเสียหายไดรองขอข้ึนมา กลาวคือ 
 (1) การสอบสวนเม่ือมีการรองทุกข 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมี
อํานาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวง แตถาเปนคดีความผิดสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวนเวนแตจะมี   

                                                 
101 คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 118. 
102 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 120. 
103 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 130. 
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คํารองทุกขตามระเบียบ” การรองทุกขตามระเบียบคือ การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 123 และ 124 นั่นเอง ซ่ึงความมุงหมายของกฎหมายท่ีหามมิใหพนักงานสอบสวน 
เขาทําการสอบสวนความผิดตอสวนตัวหรือความผิดอันยอมความไดจนกวาจะมีการรองทุกขของ
ผูเสียหายกอนนั้น ก็เพราะความผิดอันยอมความไดแมจะเปนความผิดทางอาญาแตก็มีลักษณะ
คลายคลึงกับการกอความเสียหายทางแพง อันควรเปนเร่ืองสวนตัวของผู เสียหายโดยเฉพาะ รัฐจะเขา 
ดําเนินการเพ่ือฟองรองใหลงโทษผูกระทําผิดไดก็ตอเม่ือบุคคลผูไดรับความเสียหายประสงค
เชนนั้น104 
      เม่ือพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคแรก ทําให
เห็นไดวาคดีความผิดอันยอมความไดนั้น คํารองทุกขของผูเสียหายเปนสาระสําคัญในการสอบสวน
ของเจาพนักงาน กลาวคือ ถาไมมีการรองทุกข พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจสอบสวน หรือคํารอง
ทุกขท่ีทําข้ึนไมเปนคํารองทุกขตามระเบียบ คือ ไมดําเนินการตามมาตรา 123 และ 124 หรือผูรอง
ทุกขไมใชผูเสียหายตามกฎหมาย หรือคํารองทุกขขาดขอความสําคัญทําใหไมมีผลเปนคํารองทุกข 
การสอบสวนท่ีทําไปยอมไมชอบอันมีผลเทากับไมมีคํารองทุกขในความผิดอันยอมความไดนั้น ถา
พนักงานอัยการฟองคดีไปศาลยอมยกฟอง105 
 (2)  การสอบสวนในกรณีท่ีไมมีคํารองทุกข 
       การสอบสวนหมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับ
ความผิดท่ีกลาวหา เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมา
ฟองลงโทษ106 จึงเห็นไดวาการสอบสวนครอบคลุมเนื้อหา 2 ประการ คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน 
และการใชมาตรการบังคับ ในสวนของการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นกฎหมายบัญญัติใหพนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําไดเพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาและเพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น
ความผิด107 พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานท่ีใชยันผูตองหาอยางเดยีวหาไดไม แตตอง
รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาดวย เพราะในคดีอาญานั้นตองตัดสินกันดวย ความ

                                                 
104 คนึง  ฤาไชย.  (2530).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 259. 
105 คําพิพากษาฎีกาที่ 391/2527 (น.250). 
106 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (11). 
107 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 131. 
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จริง ซ่ึงการพิสูจนความจริงก็โดยอาศัยหลักฟงความทุกฝาย108 ดังนั้น การสอบสวนผูตองหาไม
จําเปนตองกระทําในกรณีท่ีจะฟองเทานั้น 
        การท่ีกฎหมายบัญญัติหามมิใหฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนัน้
กอน109 ศาสตราจารย คณิต ณ นคร เห็นวาเปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนผูตองหา
เทานั้น110 เชนเดียวกันกับการสอบสวนคดีอาญาความผิดอันยอมความได การท่ีกฎหมายหามมิใหทํา
การสอบสวน เวนแตจะมีการรองทุกขตามระเบียบ เปนการหามสอบสวนผูตองหาเทานั้น ซ่ึงก็
หมายความวาความผิดอันยอมความไดเม่ือมีการกระทําความผิดนั้น พนักงานสอบสวนอาจทําการ
สอบสวนซ่ึงเปนการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ กอนมีการรองทุกขไดแตถาหากวาพนักงาน
สอบสวนจะใชมาตรการบังคับ หรือการสอบสวนตัวผูตองหาแลวจะตองมีคํารองทุกขของผูเสียหาย 
        นอกจากนั้นยังมีความเห็นกันวา ถาจะไมใหมีการสอบสวนจนกวาจะมีการรองทุกขแลว 
ก็ดูจะเปนการยกยองความสําคัญของผูเสียหายมากเกินไป จะเปนการตัดทอนอํานาจสอบสวนตาม
ความในมาตรา 121 ไปหมด คดีความผิดอันยอมความไดนั้นพนักงานสอบสวนควรจะมีการสอบสวน 
ไดเสมอ เพียงแตคดีประเภทนี้อาจเลิกกันไดโดยการยอมความกันเทานั้น 
       ในเร่ืองการจัดใหมีการรองทุกข ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 125  
ไดบัญญัติไววา “เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดทําการสืบสวน
หรือสอบสวนไปทั้งหมด หรือแตสวนหนึ่งสวนใดตามคําขอรองใหชวยเหลือใหตกเปนหนาท่ีของ             
เจาพนักงานนั้นจัดการใหมีคํารองทุกขตามระเบียบ...” 
        ตามบทบัญญัติมาตรา 125 ไมไดเจาะจงวาใชสําหรับความผิดอาญาแผนดินเทานั้น 
ดังนั้นยอมใชบังคับกับความผิดอันยอมความไดดวย เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักสอบสวนหรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ไดทําการสอบสวนตามคําขอรองใหชวยเหลือของผูเสียหายไป
แลว และตอมาไดจัดการใหผูเสียหายรองทุกขตามระเบียบแลว การสอบสวนท่ีกระทํามาต้ังแตตนก็
ถือวาเปนการสอบสวนท่ีกระทําโดยชอบ และแสดงใหเห็นวาการสอบสวนความผิดอันยอมความ
ไดสามารถทําไดกอนการรองทุกข111 แตถาผูเสียหายไมยอมรองทุกขตามระเบียบ พนักงานสอบสวน 
ก็ไมมีอํานาจทําการสอบสวนตอไป ดังนั้น อาจกลาวไดวาการสอบสวนคดีอาญาความผิดอันยอม
ความไดจะตองมีคํารองทุกขไวกอนหรือหลังจากท่ีไดทําการสอบสวนแลวก็ได 

                                                 
108   คณิต ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 130. 
109   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 120. 
110   คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 131. 
111   คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 119. 
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 ดังท่ีกลาวมาแลวในตอนตนวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได
แยกการสอบสวนฟองรองออกจากกัน พนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนเทานั้น 
เม่ือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนเห็นวา การสอบสวนเสร็จแลวจะตองสงสํานวน
การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่ังคดีตอไป ทันทีท่ีสํานวนการสอบสวนถูกสงไปยัง
พนักงานอัยการโดยชอบแลว อํานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนหมดลงทันที การวินิจฉัยวา
ใหยุติการสอบสวน ใหเปรียบเทียบปรับ ใหสอบสวนตอไป ใหสอบสวนเพ่ิมเติม หรือคําส่ังไมฟอง 
เปนอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนจะกระทําการอยางหน่ึงอยางใดตอไป
ไมได เวนแตจะไดรับคําส่ังจากพนักงานอัยการเทานั้น112 

                                                 
112 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 140-141. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการสอบสวนคดีหมิ่นประมาท 

กรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
 

กฎหมายหามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนใน
ความผิดนั้นกอน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ไดบัญญัติใหท้ังพนักงาน
อัยการและผูเสียหายตางเปนบุคคลท่ีมีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาลไดท้ังคู ในกรณีท่ีผูเสียหายเปน
โจทกยื่นฟองคดีอาญานั้น ผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะนําคดีมายื่นฟองตอศาลไดโดยไมจําเปนตองมีการ
สอบสวนความผิดนั้นมากอนแตอยางใด แตคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกนั้น มาตรา 120 บัญญัติ
วา “หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน” และ 
ตามแนวคําพิพากษา ศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยถึงความสัมพันธระหวางการสอบสวนและอํานาจฟองของ
พนักงานอัยการตามมาตรา 120 นั้น หาใชเพียงแตวามีการสอบสวนแลวจะทําใหพนักงานอัยการมี
อํานาจฟองเสมอไป หากแตการสอบสวนน้ันตองเปนการสอบสวนท่ีไมบกพรองผิดพลาดในสวนท่ี
เปนสาระสําคัญดวย เพราะหากเปนการสอบสวนท่ีกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ถือเทากับไมมี
การสอบสวนความผิดนั้นมากอน และยอมสงผลใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 1201   
 ปจจุบันปญหาสําคัญในเร่ืองการดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานหม่ินประมาท คือ กรณี
ท่ีผูกระทําความผิดนั้นใหสัมภาษณถอยคําอันเปนการหม่ินประมาทผูอ่ืนผานทางส่ือสารมวลชน 
เชน การใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ ตอมาหนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงตีพิมพเผยแพรโดย
การวางจําหนายไปท่ัวราชอาณาจักร จึงเกิดปญหาวากรณีท่ีผูกระทําความผิดใหสัมภาษณหนังสือพิมพ 
นั้นเปนการหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 หรือเปนการหม่ินประมาทดวยการ 
โฆษณาตามมาตรา 328 ปญหาตอมาก็คือเขตอํานาจสอบสวนและพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ไดแกทองท่ีใด หากผูเสียหายรองทุกขตอเจาพนักงานในหลายทองท่ี หนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบมีวิธีหรือระเบียบในการจัดการปญหาที่เกิดข้ึนอยางไร เนื่องจากถาหากมีการ
สอบสวนและมีความเห็นทางคดีโดยพนักงานสอบสวนท่ีไมใชพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแลว 
ยอมเปนการสอบสวนท่ีบกพรองในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ มีผลทําใหการสอบสวนเสียไปทั้งคดี 

                                                 
1 ธานิศ  เกศวพิทักษ.  (2554).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1.  หนา 141. 
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และถือเทากับวาคดีนั้นหรือขอหาความผิดนั้นไมมีการสอบสวนมากอน ยอมสงผลใหพนักงาน
อัยการไมมีอํานาจฟองคดีนั้นหรือขอหาความผิดนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 120 

ฉะนั้น การดําเนินคดีอาญาของพนักงานเจาหนาท่ีรับคํารองทุกขไวในหลายทองท่ี           
การปฏิบัติเชนนี้จึงกลาวไดวาเปนกระทําไปโดยขัดตอหลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้า “ne bis in idem” 
เนื่องจากการเปนบุคคลเดียวกันของผูถูกลาวหาและการกระทํานั้นเปนการกระทําเดียวกัน ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดหลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้า การท่ีผูกระทําผิดถูกแจงความรองทุกข
ในหลายทองท่ีทําใหไดรับความเดือดรอนเกินสมควรแกผูตองหา ท้ังท่ีกฎหมายใหสิทธิท่ีจะไดรับ         
การสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาไดกระทําผิด เพื่อ
เปนการประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิสวนบุคคลตามหลักนิติธรรม 

การกระทําดังกลาว นอกจากจะเปนการขัดตอหลักหามดําเนินคดีอาญาซํ้าแลว ยัง
กอใหเกิดปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินคดีอาญาซํ้าในช้ันเจาพนักงานตามมาอีกดวย กลาวคือ 
จากการไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหลายทองท่ี จึงกอใหเกิดปญหาการแจงขอหาซํ้า
และเกิดการสอบสวนซํ้าตามมาอยางเล่ียงไมได เพราะพนักสอบสวนในแตละทองท่ีเหลานั้นตาง
เขาใจวาตนมีอํานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 เนื่องจาก
ความผิดไดเกิด หรืออางวาไดเกิดหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน พนักงานสอบสวนใน
แตละทองท่ีสถานีตํารวจเหลานั้นก็จะออกหมายเรียกผูตองหาเพ่ือใหมารับทราบขอกลาวหาทุก
สถานีตํารวจไป เกิดเปนการแจงขอหาซํ้าข้ึน อันเปนการตองหามตามหลักการดําเนินคดีอาญาซํ้า 

เม่ือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเหน็ทางคดีสง
พนักงานอัยการ  จึงกอใหเกิดปญหาตามมาอีกวาในชั้นพนักงานอัยการก็จะมีหลายสํานวนจากคดี
เดียวกันนี้อยู หากพนักงานอัยการฟองรองคดีไปโดยไมทราบวาพนักงานอัยการเขตอ่ืนไดยื่นฟอง
คดีไวแลวก็จะกลายเปนปญหาฟองซํ้าในท่ีสุด2 และท่ีสําคัญคือพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการท่ีรับผิดชอบในแตสํานวนนั้นอาจมีความเห็นทางคดีท่ีแตกตางกันได 

ดังนั้น คดีอาญาความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพศึกษา
กรณีตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2530 (น.3077) เปรียบเทียบกับการกระทําความผิดฐานหม่ิน
ประมาทดวยการโฆษณาท่ีหนังสือพิมพเปนผูกระทําความผิดเองตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 2360/2523 
(น.1174) นั้น จึงมีปญหาท่ีจะตองพิจารณาและวิเคราะหใน 3 ประเด็น ไดแก 

                                                 
2 สุธิดา  กาญจนะวงศ.  (2550). การดําเนินคดีอาญาซ้ําช้ันเจาพนักงาน.  หนา 86. 
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1. ลักษณะของการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทาง
หนังสือพิมพกับการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณาท่ีหนังสือพิมพเปนผูกระทํา
ความผิดเอง 

2. เขตอํานาจสอบสวนคดีอาญาความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทาง
หนังสือพิมพ และ 

3. พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีอาญาความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการให
สัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2530 (น.3077) จําเลยใหสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวย
ขอความอันมีมูลเปนการหม่ินประมาทโจทก แลวหนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพโฆษณา     
ดังนี้ เม่ือไมปรากฏวาจําเลยไดใช บังคับ ขูเข็ญ จางวาน หรือยุยงสงเสริมใหหนังสือพิมพไปลงพิมพ  
การที่หนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพจึงเปนเร่ืองของหนังสือพิมพโดยเฉพาะ คดีโจทกไมมี
มูลความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2360/2523 (น.1174) หนังสือพิมพของโจทกพิมพท่ีกรุงเทพมหานคร 
ออกจําหนายท่ัวราชอาณาจักรรวมทั้งท่ีจังหวัดราชบุรีดวย ถาหนังสือพิมพโจทกพิมพขอความ         
หม่ินประมาทจําเลยก็ตองถือวาสถานท่ีท่ีหนังสือพิมพของโจทกออกจําหนายทุกแหงเปนท่ีเกิดเหตุ    
ซ่ึงความผิดเกิดข้ึนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 

 
4.1 ลักษณะการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
 ตามท่ีไดกลาวมาแลวหัวขอท่ี 2.4.1 เร่ืองความผิดฐานหม่ินประมาท และหัวขอท่ี 2.4.2   
เร่ืองความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 นั้น ตางก็
เปนเร่ืองการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทเชนเดียวกัน เพราะคําวา “ความผิดฐานหม่ิน
ประมาท” ท่ีใชในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 นั้น หมายถึงการกระทําความผิดฐานหม่ิน
ประมาทตามมาตรา 326 โดยมาตรา 328 เปนเหตุเพิ่มโทษของมาตรา 326 เพราะลักษณะของการ
กระทําความผิดนั้นผูกระทําไดกระทําหม่ินประมาทโดยวิธีท่ีแพรหลายไปยังคนจํานวนมาก 
 ดังนั้นจึงมีปญหาท่ีจะตองพิจารณาวาการท่ีบุคคลไดใหสัมภาษณดวยการหม่ินประมาท
ทางหนังสือพิมพ ตอมาหนังสือพิมพไดนําถอยคําสัมภาษณดงักลาวไปลงตีพิมพเผยแพรโดยการวาง
จําหนายไปท่ัวราชอาณาจักร ผูที่ใหสัมภาษณนั้นจะตองรับผิดฐานหม่ินประมาทตามมาตรา 326 
หรือ ฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาตามมาตรา 328 
 กรณีดังกลาวนี้ไดมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2530 (น. 3077) 
วินิจฉัยไววา การท่ีจําเลยใหสัมภาษณหนังสือพิมพหม่ินประมาทผูอ่ืน บรรณาธิการหนังสือพิมพนํา
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ลงเผยแพร จําเลยผูกลาวถอยคําไมไดรูเร่ืองการลงเผยแพรนั้น จําเลยผิดเพียงฐานหม่ินประมาทตาม    
มาตรา 326 สวนบรรณาธิการผิดมาตรา 328 เพราะการท่ีหนังสือพิมพนําขอความสัมภาษณท่ีเปน
การหม่ินประมาทผูอ่ืนไปลงตีพิมพและวางจําหนายนั้นเปนการกระทําของหนังสือพิมพเอง การ
กระทําของผูใหสัมภาษณนั้นไมเปนความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาเน่ืองจากขาดเจตนา
ท่ีจะใหขอความหมิ่นประมาทนั้นแพรหลายไปยังคนจํานวนมาก เพราะอาจเปนไปไดวาผูกระทํา
ความผิดนั้นไมรูวาบุคคลท่ีสามน้ันเปนผูส่ือขาว 
 ประกอบกับศาลฎีกาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายวา ขอเท็จจริงตามทางไตสวนฟงไดวา
จําเลยใหสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวยขอความอันมีมูลเปนการหมิ่นประมาทโจทก แลว
หนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพโฆษณา มีปญหาวาการกระทําของจําเลยจะมีมูลเปนความผิด 
ฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณาหรือไม เห็นวาการกระทําของจําเลยในกรณีนี้มีเพียงประการ
เดียวคือ การใหสัมภาษณหนังสือพิมพ ไมปรากฏวาจําเลยไดใช บังคับ ขูเข็ญ จางวาน หรือยุยง
สงเสริมใหหนังสือพิมพไปลงพิมพ การท่ีหนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพโฆษณาหรือไม
เปนเร่ืองของหนังสือพิมพโดยเฉพาะ จําเลยหามีความผิดตามมาตรา 328 ดวยไม ท่ีศาลอุทธรณเห็น
วาคดีโจทกไมมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 นั้นชอบแลว 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา หากผูกลาวถอยคําหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณหนังสือพิมพ
นั้นผูกลาวไมไดรูเรื่องการลงเผยแพร หรือไมปรากฏวาผูกลาวไดใช บังคับ ขูเข็ญ จางวาน หรือยุยง
สงเสริมใหหนังสือพิมพไปลงพิมพ ผูกลาวจึงมีความผิดฐานหม่ินประมาทผูอ่ืนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 เทานั้น หาใชการหม่ินประมาทดวยการโฆษณาตามมาตรา 328 ไม 
 
4.2 เขตอํานาจสอบสวนในคดีความผิดฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
 เม่ือการกระทําความผิดอาญาฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ
ตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2530 (น.3077) วินิจฉัยวาเปนการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท
ตามมาตรา 326 จึงมีขอพิจารณาตอไปวา ทองท่ีท่ีความผิดอาญาไดเกิดหรืออางวาไดเกิดหรือเช่ือวา
ไดเกิดนั้นคือท่ีใด อยูในเขตอํานาจสอบสวนใด เพราะจะมีผลตออํานาจสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนและอํานาจฟองของพนักงานอัยการ 
 กรณีการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพนั้น     
สวนใหญผูกระทําความผิดจะใหสัมภาษณหนังสือพิมพในทองท่ีหนึ่ง ตอมาหนังสือพิมพไดนํา
ถอยคําหม่ินประมาทนั้นไปตีพิมพเผยแพรโดยการวางขายไปท่ัวราชอาณาจักร ถือเปนกรณีการ
กระทําความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ี หรือตามท่ีระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวย 
การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 93 เรียกวา “ความผิดกรรมเดียวท่ีอาจถูก
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ดําเนินคดีไดหลายคร้ัง” ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือผูเสียหายมักจะพบการกระทําความผิดในทองท่ีอ่ืนโดย
การอานพบขอความหม่ินประมาทนั้นจากหนังสือพิมพท่ีวางขายอยูท่ัวไป ผูเสียหายบางคนมีความ
เขาใจวาทุกๆ ทองท่ี ท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายเปนทองท่ีท่ีมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน จึง
ถือโอกาสไปทําการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีหางไกลมากๆ หรือไปรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนในหลายๆ ทองท่ี เพราะเช่ือหรือมีความเขาใจวาทุกๆ ทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวาง
จําหนายเปนทองท่ีเกิดเหตุ ผูเสียหายจะแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนยังทองท่ีใดหรือ
หลายๆ ทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายก็ได ซ่ึงการกระทําดังกลาวบางคร้ังจึงดูเหมือนเปนการ
กล่ันแกลงผูกระทําความผิด เนื่องจาก 
 1.  การที่ผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีหางไกล เปนเหตุให
ผูกระทําความผิดจะตองเดินทางไปใหการในฐานะผูตองหาตอพนักงานสอบสวนดวยความยาก 
ลําบาก และจะตองถูกฟองรองดําเนินคดียังศาลท่ีหางไกลนั้นๆ ดวย 
 2.  การท่ีผูเสียหายเช่ือวาทุกทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายนั้นเปนท่ีเกิดเหตุตามหลัก
ความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ี ผูเสียหายจึงไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใน
หลายๆ ทองท่ี ทําใหผูกระทําผิดตองเดินทางไปใหการตอพนักงานสอบสวนทุกแหงท่ีผูเสียหายได
ไปรองทุกขไว 
 4.2.1 กรณีผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีหางไกล 
 การพิจารณาวาการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทาง 
หนังสือพิมพนั้นเปนกรณีความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองที่เดียว หรือความผิดกรรมเดียว
กระทําลงในหลายทองท่ี ผูเขียนเห็นวากรณีดังกลาวเปนความผิดกรรมเดียวกระทําลงในทองท่ีเดียว
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 ซ่ึงตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2530 (น.
3077) ไดวินิจฉัยไวชัดเจนแลววา การท่ีหนังสือพิมพนําขอความหม่ินประมาทน้ันไปลงพิมพจึงเปน
เร่ืองของหนังสือพิมพโดยเฉพาะ ซ่ึงก็เหมือนกับหม่ินประมาทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ณ สถานที่ใด
สถานท่ีหนึ่ง ดังนี้ เขตอํานาจสอบสวนเหนือคดีนั้นจึงกําจัดอยูเพียง 3 แหงตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 18 เทานั้นก็คือ ทองท่ีความอาญาไดเกิดอางหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน 
หรือผูตองหามีท่ีอยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตน 
 แตอยางไรก็ตาม เม่ือเปนกรณีท่ีความผิดอาญาไดเกิดข้ึน เจาหนาท่ีผูมีอํานาจรับคํารอง
ทุกขไดแก พนักงานสอบสวน พนักงานปกครองหรือตํารวจซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีรองหรือเหนือ
พนักงานสอบสวนและเปนผูซ่ึงมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย โดยเจาพนักงาน
เหลานั้นจะประจําทองท่ีใดก็ได แมมิใชทองท่ีท่ีความผิดเกิดข้ึนหรือผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับก็มี
อํานาจรับคํารองทุกขได เพราะการพิจารณาวาผูรับคํารองทุกขจะมีอํานาจรับคํารองทุกขนั้นหรือไม
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เปนคนละเร่ืองกับปญหาวาผูนั้นจะมีอํานาจสอบสวนในความผิดเร่ืองนั้นหรือไม เพราะประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 มิไดบังคับใหรองทุกขเฉพาะตอพนักงานผูมีอํานาจ
สอบสวนเสมอไป เหตุนี้พนักงานสอบสวนในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งซ่ึงแมจะมิไดมีอํานาจสอบสวน
ในคดีใดเลยก็ยังมีอํานาจรับคํารองทุกขได3 ดังนี้ หากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานปกครองหรือ
ตํารวจท่ีรับคํารองทุกขไวพิจารณาแลวเห็นวาความผิดนั้นมิไดเกิด อางหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขต
อํานาจสอบสวนของตน ก็มีหนาท่ีสงคํารองทุกขนั้นไปยังพนักงานสอบสวนท่ีอยูในเขตอํานาจ
สอบสวนตอไป 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความผิดฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ
นั้น เปนกรณีการกระทํากรรมเดียวกระทําลงในทองท่ีเดียวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 18  ซ่ึงก็เหมือนกับคดีอาญาอ่ืนท่ัวๆ ไป ท่ีผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานปกครองหรือตํารวจในทองท่ีใดก็ได แตเจาพนักงานผูนั้นจะมีอํานาจสอบสวนใน
ความผิดเร่ืองนั้นดวยหรือไมเปนอีกเร่ืองหนึ่ง 
 4.2.2 กรณีผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายทองท่ี 

สวนในกรณีท่ีผูเสียหายทําการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานปกครอง
หรือตํารวจในหลายๆ ทองท่ี เพราะถือวาทุกทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายนั้นเปนสถานที่เกิด
เหตุ ผูเขียนเห็นวาไมนาจะกระทําไดเพราะขัดตอหลักกฎหมายหลายประการดวยกัน ดังนี้ 

1. จากหลักสุภาษิตกฎหมายท่ีวา “บุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับ
การกระทําคร้ังเดียว” (ne bis in idem) และ “บุคคลจะไมตองถูกรังควานหรือรับความลําบากสอง
คร้ังเนื่องจากการกระทําผิดเพียงคร้ังเดียว” (nemo debet bis vexari และ nemo debet bis vexari pro 
eadem causa) หรือท่ีเรียกวาหลักการหามดําเนินคดีซํ้า ดังนั้นแลวเขตอํานาจสอบสวนเหนือคดีนั้น
จึงตองดวยมาตรา 18 หากผูเสียหายไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนยังทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดท่ีไม
เกี่ยวของหรือไปรองทุกขหลายๆ แหงแลว พนักงานสอบสวนท่ีไมมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น จึงไมมี
อํานาจสอบสวนและรับผิดชอบสํานวนการสอบสวน หากรับคํารองทุกขไวก็จะตองสงคํารองทุกข
นั้นไปยังพนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจสอบสวนคดีนั้น ซ่ึงจะทําใหผูกระทําผิดไมตองไดรับความ
เดือดรอนหลายคร้ังสําหรับการกระทําความผิดคร้ังเดียว 

2. เหตุท่ีมาตรา 18 กําหนดใหตองทําการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนในทองท่ี           
ท่ีความผิดอาญาไดเกิด หรืออางหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจ หรือผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับ
นั้นเพราะเขตอํานาจสอบสวนนั้นโดยหลักแลวยอมนาจะมีความสะดวกตอบุคคลและเจาหนาท่ี 
 
                                                 

3 คําพิพากษาฎีกาที่ 2974/2516 (น.1993) และ 1534/2503 (น.1716). 
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ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในคดีมากกวาจะเปนทองท่ีอ่ืน เนื่องจากพยานหลักฐานในคดีไมวาจะเปนพยาน
บุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสารที่เกี่ยวของโดยปกตินาจะตรวจพบหรือมีท่ีอยูในบริเวณท่ีเกิด
เหตุท้ังส้ิน และในประการสําคัญคือ เม่ือเกิดการกระทําความผิดข้ึนในทองท่ีใด ความสงบสุขของ
ชุมชนหรือสังคมแหงนั้นยอมไดรับความกระทบกระเทือนยิ่งกวาในทองท่ีแหงอ่ืนๆ จึงเปนความ 
ชอบธรรมอยางยิ่งท่ีคดีความควรจะไดรับการพิจารณากันในทองท่ีท่ีเกิดเหตุนั้นเปนสําคัญ 

ดังนั้น การใหสัมภาษณเกิดข้ึน ณ ท่ีใด สถานท่ีใด ท่ีนั่นก็คือทองท่ีท่ีการกระทําผิด
เกิดข้ึน พนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีมีการใหสัมภาษณจึงเปนผูมีอํานาจสอบสวนและเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบตามมาตรา 18 วรรคสองและวรรคสาม4 
 
4.3 พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีการใหสัมภาษณทาง
หนังสือพิมพ 
 ในคดีความผิดฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพนั้น ปญหาท่ี
มักจะเกิดข้ึนก็คือการท่ีผูเสียหายไปทําการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนยังทองท่ีท่ีไมใชความผิด
เกิดข้ึนหรือรองทุกขกับพนักงานสอบสวนหลายๆ ทองท่ี เนื่องจากมีความเช่ือหรือความเขาใจท่ี
คลาดเคล่ือนวากรณีดังกลาวทุกสถานท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนายนั้นเปนทองท่ีท่ีเกิดเหตุท้ังส้ิน
เชนเดียวกับการท่ีหนังสือพิมพหม่ินประมาทผูเสียหายอันเปนกรณีการกระทําความผิดกรรมเดียว
กระทําลงในหลายทองท่ี ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจมีจุดประสงคเพื่อแกแคนหรือกล่ันแกลง
ผูกระทําผิดใหไดมากท่ีสุดนอกเหนือจากการถูกลงโทษทางอาญา 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลววา การที่ผูกระทําความผิดหม่ินประมาทใหสัมภาษณผานทาง
หนังสือพิมพแลวหนังสือพิมพนําไปลงตีพิมพเผยแพรและวางจําหนายนั้น ผูหม่ินประมาทผิดเพียง
มาตรา 326 แหงประมวลกฎหมายอาญา มิใชความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาตามมาตรา 
328 เปนกรณีกรรมเดียวกระทําลงในทองท่ีเดียว ดังนี้ จะถือวาสถานท่ีท่ีหนังสือพิมพวางจําหนาย
ทุกแหงเปนท่ีเกิดเหตุไมได พนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจสอบสวนจึงไดแกพนักงานสอบสวนตาม          
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 ไดแก 
 (1)  ความผิดอาญาไดเกิด หรืออางวาไดเกิด หรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน 
 (2)  ผูตองหามีท่ีอยูในเขตอํานาจของตน 
 (3) ผูตองหาถูกจับภายในเขตอํานาจของตน 
 
 
                                                 

4  สุธิดา  กาญจนะวงศ.  (2550).  การดําเนินคดีอาญาซ้ําช้ันเจาพนักงาน.  หนา 89. 
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 ดังนั้นแลว เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนในทองท่ีเดียวตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18 ก็อาจทําใหมีพนักงานสอบสวนหลายทองท่ีมีอํานาจสอบสวน 
 อยางไรก็ตาม หากความผิดอาญา “ไดเกิด” ท่ีใดโดยหลักแลวท่ีนั้นมักจะมีพยานหลักฐานตางๆ อยู
พอสมควร เชน พยานบุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสารตางๆ จึงสมควรใหพนักงานสอบสวนท่ี
ความผิดอาญาไดเกิดในเขตอํานาจของตนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน ดวย
เหตุนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 18 วรรคสามจึงกําหนดหนาท่ีใหพนักงาน
สอบสวนในทองท่ีท่ีความผิดอาญาไดเกิด (รวมถึงกรณีอางวาไดเกิดและเช่ือวาไดเกิดดวย) เปน
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ5 แตมีขอยกเวน คือ 
 (1) เวนแตจะมีเหตุจําเปน เชน เกิดอุทกภัย การคมนาคมขาด และมีความจําเปนตองรีบ
ทําการสอบสวนและทําสํานวนเสนอพนักงานอัยการเพราะคดีจะขาดอายุความ หรือ 
 (2) เวนแตเพ่ือความสะดวก เชน พยานหลักฐานและของกลางตางๆ อยู ณ สถานท่ีซ่ึง
ผูตองหามีท่ีอยูหรือถูกจับ 
 หากไมมีเหตุตามขอ (1) หรือ (2) ขางตน พนักงานสอบสวนในทองท่ีซ่ึงความผิดเกิด 
รวมท้ังกรณีอางหรือเช่ือวาไดเกิดดวย เทานั้นเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน พนักงานสอบสวน
ในทองท่ีซ่ึงผูตองหาถูกจับหรือผูตองหามีท่ีอยูไมมีอํานาจรับผิดชอบการสอบสวน 
 สวนการรองทุกขนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 วรรคแรก 
ใหรองทุกขตอพนักงานสอบสวน นอกจากนั้นมาตรา 124 วรรคแรก ยังใหรองทุกขตอผูมีตําแหนง
รองหรือเหนือพนักงานสอบสวนก็ได แตตองเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หากเปนการ
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนไมตองคํานึงวาพนักงานสอบสวนนั้นจะมีอํานาจรับคํารองทุกขนั้น
หรือไม6 การพิจารณาปญหาวาพนักงานสอบสวนผูรับคํารองทุกขไวจะมีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือไมเปนคนละเร่ืองการพิจารณาปญหาวาพนักงานสอบสวนผูนั้นจะมีอํานาจสอบสวนใน
ความผิดเร่ืองน้ันหรือไม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 ก็มิไดบังคับให
ตองรองทุกขเฉพาะตอพนักงานสอบสวนเสมอไป เหตุนี้พนักงานสอบสวน เจาพนักงานปกครอง
หรือตํารวจในทองท่ีใด ทองท่ีหนึ่งซ่ึงแมจะมิไดมีอํานาจทําการสอบสวนในคดีใดเลยก็ยังมีอํานาจ
รับคํารองทุกขในความผิดนั้นได เพราะอํานาจรับคํารองทุกขเปนคนละเร่ืองกับอํานาจสอบสวน 
 

                                                 
5 เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ.  (2553).  คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการดําเนินคดี

ในขั้นตอนกอนการพิจารณา.  หนา 479. 
6 คําพิพากษาฎีกาที่ 2974/2516 (น.1993). 
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 ดังนั้นแลวจึงไดขอสรุปวา ในคดีความผิดฐานหม่ินประมาทหากกรณีการใหสัมภาษณ
ทางหนังสือพิมพ ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจในทองท่ีใดก็ได แมวาจะเปนทองท่ีท่ีหางไกลหรือทองท่ีท่ีความผิดอาญาไมไดเกิดข้ึนก็ตาม 
เปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีรับคํารองทุกขไวตอง
พิจารณาวาความผิดอาญาท่ีผูเสียหายรองทุกขนั้นเกิดหรืออางวาไดเกิดหรือเช่ือวาไดเกิดในเขต
อํานาจของตนหรือไม หากเกิดข้ึนในเขตอํานาจของตน พนักงานสอบสวนท่ีรับคํารองทุกขนั้นไว
ยอมมีอํานาจสอบสวนและเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนดวยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 18 แตหากพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพิจารณา
แลวเห็นวาความผิดมิไดเกิดหรืออางหรือเช่ือวาไดเกิดในเขตอํานาจของตนแลว พนักงานสอบสวน
ท่ีรับคํารองทุกขชอบท่ีจะตองสงคํารองทุกขนั้นไปยังพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีความผิดเกิด
หรืออางวาไดเกิดหรือเช่ือวาไดเกิดในเขตอํานาจสอบสวน เนื่องจากถาความผิดมิไดเกิดหรืออางวา
ไดเกิดหรือเชื่อวาไดเกิดในเขตอํานาจสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขไว พนักงาน
สอบสวนผูนั้นจะทําการสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไมได แมวาหนังสือพิมพ
ท่ีลงขอความท่ีผูอ่ืนหมิ่นประมาทน้ันจะไดวางจําหนายในเขตทองท่ีของตนก็ตาม เพราะกรณี
ดังกลาวจะตองทําการสอบสวนและรับผิดชอบโดยพนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอํานาจสอบสวนเหนือ
คดีนั้นดวย คือ ความผิดอาญาไดเกิดหรืออางหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจสอบสวนของตน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18  

ในคดีความผิดอาญาฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพไมใช        
การกระทําความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ีดังเชนความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการ
โฆษณาซ่ึงหนังสือพิมพเปนผูหม่ินประมาทเองโดยตรง การท่ีผูเสียหายไปทําการรองทุกขตอ    
พนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีหางไกล หรือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายๆ ทองท่ี หาก
ทองท่ีนั้นมิใชทองท่ีท่ีความผิดอาญาเกิดหรืออางวาไดเกิดหรือเช่ือวาไดเกิด หรือทองท่ีท่ีผูตองหามี
ท่ีอยูหรือถูกจับแลว พนักงานสอบสวนผูรับคํารองทุกขนั้นไวมีเพียงอํานาจในการรับคํารองทุกข
เทานั้นแตไมมีอํานาจสอบสวนหรืออํานาจในการเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบแลวแตกรณี 
และตองทําการสงคํารองทุกขนั้นยังพนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจสอบสวน หากผูเสียหายไปแจง
ความรองทุกขในสถานท่ีท่ีหางไกลหรือในหลายๆ ทองท่ีก็จะกลายเปนวาผูเสียหายนั้นจะตองไดรับ
ความเสียหายเพ่ิมมากข้ึนเพราะการกระทําของตนเอง เพราะถึงอยางไรพนักงานสอบสวนที่รับคํา
รองทุกขไวก็ตองสงคํารองทุกขนั้นไปยังพนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้นอยูดี ผูกระทํา
ผิดหม่ินประมาทยอมไมไดรับความเดือนรอนจากการกระทํากลาวของผูเสียหายนอกจากการถูก
ดําเนินคดีตามปกติ และกรณีดังกลาวจะปรับเขากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
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19 (1) กรณีท่ีไมแนวาความผิดไดกระทําในทองท่ีใดในระหวางหลายทองท่ีก็ไมได เนื่องจากการ
หม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพนั้นมิใชความผิดท่ีกระทําเกี่ยวเนื่องกันในหลาย
ทองท่ี แตเปนการกระทํากรรมเดียวกระทําลงในทองท่ีเดียว 

หากพนักงานสอบสวนมีความรูความเขาใจดั่งนี้แลว ปญหาในการสอบสวนคดีใน
ทองท่ีที่หางไกลหรือในหลายทองท่ีก็จะไมเกิดข้ึนอีก เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะทําใหผูกระทําผิด
ไมไดรับความเดือนรอนแตอยางใดเลย แตผูท่ีไดรับความเดือนรอนกลับเปนผูเสียหายเสียเองท่ี
จะตองเดินทางไปรองทุกขยังทองท่ีหางไกลหรือในหลายทองท่ี แนวทางนี้จึง เปนการอํานวยความ
ยุติธรรมใหเกิดกับทุกฝายไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐ ผูเสียหาย หรือผูตองหา 
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บทที่ 5 
บทสรุปและเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

จะเห็นไดวาแนวความคิดเร่ืองบุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการ
กระทําคร้ังเดียวนั้นสืบเนื่องมาจากความคิดท่ีจะคุมครองประชาชนใหไดรับความเปนธรรมและเปน
หลักประกันเสรีภาพและสิทธิสวนบุคคลซ่ึงสอดคลองกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) และ            
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) หลักบุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสอง
สําหรับการกระทําคร้ังเดียวนี้ มีรากฐานมาจากกฎหมายกรีกและโรมันท่ีเรียกวา “ne bis in idem” 
โดยในกฎหมายโรมันไดบัญญัติหลักการไวกวางๆ วาผูตองหาหรือจําเลยตองไมถูกรังควานหรือรับ
ความลําบากสองคร้ังหรือรับโทษสําหรับการกระทําผิดอันเดียวกัน หลักบุคคลไมควรไดรับความ
เดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําคร้ังเดียวมิไดนําไปใชกับการฟองซํ้าในคดีอาญาเทานั้น แตยัง
ไดนําไปใชในช้ันสอบสวนดวย  

ความผิดฐานหม่ินประมาท และฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามาตรา 326 และ
มาตรา 328 เปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา 333 แหงประมวลกฎหมายอาญา ผูเสียหาย
จะตองรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแตวันรูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 ดังนั้น ในการความผิดฐานหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพ 
มิใชความผิดตอเนื่อง อายุความรองทุกขจึงเร่ิมนับแตวันท่ีผูเสียหายไดอานขาวหนังสือพิมพ (เทียบ
คําพิพากษาฎีกาท่ี 2272/2527 (น.2644))  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5599/2330 (น.3077) จําเลยใหสัมภาษณผูส่ือขาวหนังสือพิมพดวย
ขอความอันมีมูลเปนการหม่ินประมาทโจทก แลวหนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพโฆษณา 
ดังนี้เม่ือไมปรากฏวาจําเลยไดใชบังคับ ขูเข็ญ จางวาน หรือยุยงสงเสริมใหหนังสือพิมพไปลงพิมพ 
การที่หนังสือพิมพนําขอความนั้นไปลงพิมพจึงเปนเร่ืองของหนังสือพิมพโดยเฉพาะ คดีโจทกไมมี
มูลความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2360/2523 (น.1174) หนังสือพิมพของโจทกพิมพท่ีกรุงเทพมหานคร 
ออกจําหนายท่ัวราชอาณาจักรรวมท้ังท่ีจังหวัดราชบุรีดวย ถาหนังสือพิมพโจทกพิมพขอความ         
หม่ินประมาทจําเลยก็ตองถือวาสถานท่ีท่ีหนังสือพิมพของโจทกออกจําหนายทุกแหงเปนท่ีเกิดเหตุ     
ซ่ึงความผิดข้ึนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 
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ปญหาท่ีพบในคดีหม่ินประมาทกรณีการใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพนี้มีอยูดวยการ 
2 กรณี ไดแก 

1. ผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีหางไกล 
2. ผูเสียหายรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายทองท่ี 
กรณีดังกลาวสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดออกระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวา

ดวยการสอบสวนคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทในกรณีความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ี       
พ.ศ. 2533 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2533 ลักษณะ 8 บทท่ี 2/1 ขอ 227 (1) เพื่อแกไขปญหาดังกลาวดังน้ี 

ขอ 227 (1) ดวยกรมตํารวจไดพิจารณาเห็นวา คดีความผิดฐานหม่ินประมาท ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326, 327 และ 328 อันเปนกรณีความผิดกรรมเดียว แตผูตองหาไดกระทําลง
ในหลายทองท่ี ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายทองท่ี ซ่ึงทําใหการส่ังคดี                 
ไมเหมือนกัน อาทิเชน บางทองท่ีอาจมีความเห็นควรส่ังฟอง บางทองท่ีอาจมีความเห็นควรส่ังไม
ฟอง ท้ังๆ ท่ีเปนความผิดกรรมเดียวกัน เพื่อปองกันมิใหมีการสอบสวนคดีดังกลาวซํ้าซอน และการ
มีความเห็นทางคดีแตกตางกันในคดีความผิดเดียวกัน จึงใหดําเนินการดังนี้ 

(1) เม่ือพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขในคดีความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 327 และ 328 อันเปนกรณีความผิดกรรมเดียว แตผูตองหาไดกระทําลง
ในหลายทองท่ีแลว ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจงสอบสวนผูเสียหายวามีการรองทุกขไวกับ          
พนักงานสอบสวนในทองท่ีอ่ืนมากอนหรือไม หากปรากฏวาผูเสียหายไดเคยแจงความรองทุกขไว
กับพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนใดไวกอนแลว ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจงสอบสวนปากคํา
ผูเสียหายแลวจัดสงบันทึกคําใหการผูเสียหายไปยังพนักงานสอบสวนท่ีรับแจงความรองทุกขไวแต
แรกดําเนินการสอบสวนตอไป 

(2) กรณีจับผูตองหาไดใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ โดยแจงใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีรับแจงความรองทุกขไวแตแรกจัดสง
สํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปยังพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาได
ดังกลาวดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

สวนในช้ันพนักงานอัยการก็ไดมีการออกระเบียบเพื่อปองกันปญหาดังกลาวไว 
เชนเดียวกัน ไดแกระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
พ.ศ. 2547 ขอ 93 ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 

ขอ 93 การดําเนินคดีความผิดกรรมเดียวท่ีอาจถูกดําเนินคดีหลายคร้ัง เชน การดําเนินคดี
ในความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาทางหนังสือพิมพ ท่ีผู เสียหายอาจรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนไดหลายทองท่ีใหถือปฏิบัติดังนี้ 

DPU



 

 

85

(1) ใหสํานักงานอัยการท่ีไดรับสํานวนการสอบสวนคดีดังกลาว มีคําส่ังสอบสวน
เพิ่มเติมใหไดความวา ผูเสียหายไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีใดบาง หากมีการรอง
ทุกขตอพนักงานสอบสวนหลายทองท่ี แตอยูในความรับผิดชอบของสํานักคดีหรือสํานักงานเขต
เดียวกัน ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนโดยไมตองมีความเห็นและคําส่ังไปยังสํานักงานคดีหรือ
สํานักอัยการเขตนั้น ๆ เปนผูพิจารณาส่ัง 

แลวใหสํานักงานคดีหรือสํานักงานเขตรายงานสํานักอัยการสูงสุดทราบ เพื่อให
สํานักงานอัยการสูงสุดจัดเก็บเปนขอมูลได 

(2) หากมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหลายทองท่ี แตอยูในความรับผิดชอบตาง
สํานักงานคดีหรือสํานักงานอัยการเขต หรือกรณีท่ีไมไดความวาผูเสียหายรองทุกขในทองท่ีใดบาง 
ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนไปยังสํานักคดีอัยการสูงสุดโดยไมตองมีความเห็นและคําส่ัง ให
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดมีอํานาจหนาท่ีตรวจพิจารณาสํานวนการสอบสวนคดีดังกลาว แลวทํา
ความเห็นเสนอรองอัยการสูงสุดท่ีไดรับมอบหมาย 
 และใหรองอัยการสูงสุดมีอํานาจส่ังคดีท้ังเร่ือง รวมท้ังมีอํานาจส่ังการใหดําเนินการเพื่อ
ความเปนเอกภาพในการอํานวยความยุติธรรมดวย 

(3) ใหสํานักงานคดีอัยการสูงสุดจัดเก็บและพัฒนาขอมูลเกี่ยวกับคดดีดังกลาวให
ทันสมัยและครบถวน เพื่อความเปนเอกภาพในการอํานวยความยุติธรรม และเพื่อประโยชนในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลววาการท่ีบุคคลหนึ่งกลาวถอยคําหม่ินประมาทตอหนังสือพิมพ 
หนังสือพิมพนําไปลงตีพิมพเผยแพรเอง บุคคลนั้นผิดเพียงฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326 เทานั้น เปนความกรรมเดียวกระทําลงในทองท่ีเดียว เขตอํานาจสอบสวนจึง
เปนไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 18 ไดแก ความผิดอาญาไดเกิด อางหรือ
เช่ือวาไดเกิดในเขตอํานาจสอบสวนเทานั้น เม่ือพิจารณาถึงระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวย                
การสอบสวนคดีความผิดฐานหม่ินประมาทในกรณีความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ี       
พ.ศ. 2533 ลักษณะ 8 บทท่ี 2/1 ขอ 227 (1) ท่ีระบุวา “ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326, 327 และ 328 อันเปนกรณีความผิดกรรมเดียวแตผูตองหาไดกระทําลง
ในหลายทองท่ี ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายทองที่” นั้น แทท่ีจริงแลว
ความผิดตามมาตรา 326 ดังกลาวเปนเพียงความผิดฐานหมิ่นประมาทธรรมดาเทานั้น ไมใชการหม่ิน
ประมาทดวยการโฆษณาจึงไมอาจกระทําความผิดลงในหลายทองท่ีได เนื่องจากเปนการกระทํา
ความผิดกรรมเดียวกระทําลงในทองท่ีเดียว แตในสวนระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวย
การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 93 ไดระบุไวชัดเจนแลววา “เฉพาะความผิด
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ฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาทางหนังสือพิมพท่ีเปนความผิดกรรมเดียวท่ีอาจถูกดําเนินคดีได
หลายคร้ัง” ดังนั้น เขตอํานาจสอบสวนในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทจึงเปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 
 เม่ือพิจารณาระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานอัยการสูงสุดดังกลาว
ขางตนแลว เห็นวาสามารถแกไขปญหาการดําเนินคดีอาญาซํ้าได สวนกรณีปญหาท่ีผูเสียหายไป        
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีหางไกลมากๆ เพราะถือวาทุกๆ ทองท่ีท่ีหนังสือพิมพวาง
จําหนายเปนทองท่ีท่ีเกิดเหตุนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาวผูเขียนจึงมีความเห็นวาควรนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 วรรคแรก มาใชในการปฏิบัติ เพราะมาตราดังกลาวได
กําหนดใหผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีรองหรือ
เหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซ่ึงมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็ได ดังนั้น
แลวเม่ือมีความผิดอาญาเกิดข้ึนไมวาจะเปนฐานหม่ินประมาทหรือไมก็ตาม ผูเสียหายสามารถรอง
ทุกขตอพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองท่ีใดก็ได เปนหนาท่ีของ
เจาพนักงานผูท่ีรับคํารองทุกขนั้นไวตองพิจารณาวาความผิดหม่ินประมาทนั้นไดเกิดหรือเช่ือวาได
เกิดหรืออางวาไดเกิดในเขตอํานาจของตนหรือไม หากไมมีเขตอํานาจเหนือคดีนั้นแลว เจาพนักงาน
ผูรับคํารองทุกขนั้นไวยอมไมมีอํานาจสอบสวนและจะเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนไมได เจา
พนักงานผูนั้นจะตองสงคํารองทุกขดังกลาวไปยังพนักงานสอบสวนท่ีมีเขตอํานาจสอบสวน คือใน
ทองท่ีท่ีความผิดนั้นไดเกิดหรือเช่ือวาไดเกิดหรืออางวาไดเกิด หากพนักงานสอบสวนท่ีไมมีอํานาจ
เหนือคดีนั้นรับคํารองทุกขและทําการสอบสวน ถือวาไมมีการสอบสวนในความผิดดังกลาว และ
สงผลใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟอง 
 แนวทางการดําเนินคดีดังกลาวขางตนจึงเปนไปตามหลักสุภาษิตกฎหมายท่ีวา “บุคคล
ไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการกระทําผิดคร้ังเดียว” (ne bis in idem) หรือหลักการ
หามดําเนินคดีอาญาซํ้า ประกอบกับการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนในทองท่ีท่ีมีความผิด
เกิดข้ึนนั้นยอมจะมีความสะดวกตอบุคคลและเจาหนาท่ีฝายท่ีเกี่ยวของมากกวาจะเปนทองท่ีอ่ืน 
และพยานหลักฐานในคดีไมวาจะเปนพยานบุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดย
ปกตินาจะตรวจพบหรือมีท่ีอยูในบริเวณท่ีเกิดเหตุนั้น และในประการสําคัญคือเม่ือเกิดการกระทํา
ความผิดข้ึนในทองท่ีใด ความสงบสุขของชุมชนหรือสังคมแหงนั้นยอมไดรับความกระทบกระเทือน 
ยิ่งกวาในทองท่ีแหงอ่ืน  ๆจึงเปนความชอบธรรมอยางยิ่งท่ีคดีความควรจะไดรับการพิจารณาพิพากษา  
กันในทองท่ีท่ีเกิดเหตุเปนสําคัญ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
       ดังท่ีไดกลาวมาแลววา ความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการใหสัมภาษณทางหนังสือ  
พิมพนั้น ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 326 แตการกระทําความผิดดังกลาวยอมสงผลกระทบตอผูเสียหายเปนอยาง
มากเชนเดียวกับการหม่ินประมาทดวยการโฆษณาตามมาตรา 328 แตกลับไมตองรับโทษเพิ่มข้ึน จึง
ดูเหมือนวาผูกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทในกรณีดังกลาวไดรับประโยชนในเร่ืองอัตราโทษ 
ดังนั้นแลวจึงอาจเปนไปไดวาผูกระทําความผิดจะใชหนังสือพิมพเปนเคร่ืองมือในการหม่ิน
ประมาทผูอ่ืน เพราะไมตองรับผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณาตามมาตรา 328 ซ่ึงมีโทษสูง
กวาประกอบกับผลของการกระทําความผิดไดกระจายเปนวงกวาง ดังนั้นจึงตองพิจารณาเจตนาของ
ผูกระทําความผิดวามีเจตนาที่จะใชหนังสือพิมพเปนเคร่ืองมือในการหม่ินประมาทผูอ่ืนเพื่อเผยแพร
ตอสาธารณชนหรือไม ตามหลักในเร่ืองเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง 

การท่ีอํานาจรัฐจะตกเปนเคร่ืองมือของผูเสียหายในการกล่ันแกลงผูถูกกลาวหาใหไดรับ
ความเดือนรอนเกินสมควรเนื่องจากการกระทําของตนเพียงครั้งเดียวจึงเห็นควรมีระเบียบทาง
ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยการใหความรูความเขาในกับพนักงานสอบสวนเก่ียวกับระเบียบ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการสอบสวนคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทในกรณีความผิดกรรม
เดียวกระทําลงในหลายทองท่ี พ.ศ. 2533 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2533 ลักษณะ 8 บทท่ี 2/1 ขอ 227 (1) 
โดยเนนย้ํากับพนักงานสอบใหสอบสอบผูเสียหายใหไดความวาไดเคยรองทุกขไวในทองท่ีอ่ืนอีก
หรือไม หากมีการรองทุกขไวแลว ก็ใหพนักงานสอบสวนท่ีรับคํารองทุกขไวในครั้งหลังนี้สงคํารอง
ทุกขไปยังทองท่ีท่ีรับคํารองทุกขไวกอนแลว ท้ังนี้จะตองคํานึงถึงเขตอํานาจสอบสวนเหนือคดีนั้น
ดวย มิฉะนั้นอาจจะเปนการสอบสวนไมชอบได การที่กําหนดใหพนักงานสอบสวนสอบถาม
ผูเสียหายดังกลาวกอนจะเปนมาตรการในการปองกันการดําเนินคดีอาญาซํ้าและไมใหผูกระทํา
ความผิดไดรับความเดือนรอนเกินสมควรจากการกระทําความผิดเพียงคร้ังเดียว และปองกันไมให
ผูเสียหายใชอํานาจรัฐเปนเคร่ืองมือกล่ันแกลงผูอ่ืน เพราะหากตนไดเคยรองทุกขไวแลวแตแจงวายัง
ไมเคยรองทุกขอาจเปนการแจงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกพนักงานสอบสวนซ่ึง
อาจทําใหผูอ่ืนเสียหายได หรือหากผูเสียหายไปแจงความรองทุกขไวในหลายทองท่ีเปนเหตุให
ผูตองหาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของผูเสียหายดังกลาวก็อาจเปนการทําละเมิด 

นอกจากนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติยังมีระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี บทท่ี 3              
เร่ืองคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ ซ่ึงอาจนํามาปรับใชในกรณีการรองทุกขในคดีหม่ินประมาทโดย
การใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพได ระเบียบดังกลาว มีอยูวา 
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ขอ 12 ถากรมตํารวจมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวนทองท่ีโอนการสอบสวนไปให      
พนักงานสอบสวนอ่ืนทําการสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนหนวยงานที่รับคํารองทุกขหรือ               
คํากลาวโทษในสมุดสารบบการดําเนินคดี โดยใหหมายเหตุดวยวาคดีท่ีรับโอนนั้นมาจากหนวยงาน
ใด หมายเลขคดีใด สวนพนักงานสอบสวนท่ีไดโอนการสอบสวนไปนั้น ใหหมายเหตุในสมุด
สารบบ การดําเนินคดีชองผลคดีวาไดโอนไปใหพนักงานสอบสวนหนวยงานใดตามคําส่ังของผูใด 
เม่ือวัน เดือน ปใด แลวรายงานตามลําดับช้ันจนถึงกองบัญชาการหรือตํารวจภาคแลวแตกรณี เพื่อ
ขอถอนหมายเลขคดี และสําเนาสงไปศูนยขอมูลขอสนเทศปรับขอมูลใหถูกตองโดยมิชักชา 

ถาเปนกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหนวยงานอื่นรวมทําการสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนทองท่ี ใหพนักงานสอบสวนทองท่ีจัดการใหมีคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ ถาพนักงาน
สอบสวนหลายหนวยงานรวมทําการสอบสวนโดยไมมีพนักงานสอบสวนทองท่ีรวมดวย ให
พนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในการสอบสวนเปนผูรับผิดชอบจัดการใหมีคํารองทุกขหรือคํา
กลาวโทษ1  

ดังนั้น หากผูกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทดังกลาวเห็นวาถูกผูเสียหายกล่ันแกลง
โดยไมเปนธรรม โดยการไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายทองท่ีหรือในทองท่ีท่ีหางไกล
และไมมีเขตอํานาจสอบสวนเหนือคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตา 18 จึง
เปนสิทธิของผูตองหาสามารถยื่นคํารองตอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อใหมีคําส่ังใหพนักงาน
สอบสวนทองท่ีหนึ่งโอนการสอบสวนไปใหพนักงานสอบสวนอีกทองท่ีท่ีมีเขตอํานาจสอบสวน
เหนือคดีนั้นทําการสอบสวนได มาตรการดังกลาวก็จะชวยแกไขปญหาการดําเนินคดีอาญาซํ้าได  

สวนในกรณีการสอบสวนคดีความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการใหสัมภาษณทาง
หนังสือพิมพนั้น ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการสอบสวนคดีความผิดฐานหม่ิน
ประมาทในกรณีความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ี พ.ศ. 2533 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2533 
ลักษณะ 8 บทท่ี 2/1 ขอ 227 กําหนดวา  

(1) เม่ือพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขในคดีความผิดฐาน หม่ินประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326, 327 และ 328 อันเปนกรณีความผิดกรรมเดียว แตผูตองหาไดกระทําลง
ในหลายทองท่ีแลว ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจงสอบสวนผูเสียหายวามีการรองทุกขไวกับ
พนักงานสอบสวนในทองท่ีอ่ืนมากอนหรือไม หากปรากฏวาผูเสียหายไดเคยแจงความรองทุกขไว
กับพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนใดไวกอนแลว ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจงสอบสวนปากคํา

                                                 
1  กองวิชาการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ. (2545).  ประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ฉบับ

สมบูรณ.  หนา 429-430. 
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ผูเสียหายแลวจัดสงบันทึกคําใหการผูเสียหายไปยังพนักงานสอบสวนท่ีรับแจงความรองทุกขไวแต
แรกดําเนินการสอบสวนตอไป 

(2) กรณีจับผูตองหาไดใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ โดยแจงใหพนักงานสอบสวนทองท่ีที่รับแจงความรองทุกขไวแตแรกจัดสง
สํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปยังพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาได
ดังกลาวดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 ระเบียบปฏิบัติดังกลาวเปนการปองกันมิใหมีการสอบสวนคดีหม่ินประมาทซํ้าซอน 
แตปญหาดังกลาวก็ยังเกิดข้ึนอยูเนืองๆ ซ่ึงอาจเกิดจากระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาว
ยังขาดความถูกตองชัดเจนเพียงพอ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในเร่ืองของความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ซ่ึงเปนความผิดกรรมเดียวกระทําลงในทองท่ีเดียว ซ่ึงเขตอํานาจ
สอบสวนยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 ซ่ึงจํากัดอยูเพียง
สถานท่ีความผิดอาญาเกิด อางหรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีท่ีอยูหรือ
ถูกจับภายในเขตอํานาจเทานั้น มิใชกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ีเชนเดียวกับหนังสือพิมพ
เปนผูกระทําผิดหม่ินประมาทผูเสียหายเองซ่ึงจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ดังนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงควรแกไขระเบียบดังกลาว
ใหสอดคลองกับระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีกําหนดใหความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการ
โฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 เทานั้นท่ีเปนความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลาย
ทองท่ีซ่ึงจะมีเขตอํานาจสอบสวนท่ัวราชอาณาจักร 

อีกท้ัง ผูเขียนยังไมเห็นดวยกับสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการสอบสวนคดี
ความผิดฐานหม่ินประมาทในกรณีความผิดกรรมเดียวกระทําลงในหลายทองท่ี พ.ศ. 2533 ลักษณะ 
8 บทท่ี 2/1 ขอ (2) ท่ีกําหนดวา “กรณีจับผูตองหาไดใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาได
เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ โดยแจงใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีรับแจงความรองทุกขไว
แตแรกจัดสงสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปยังพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ี
จับผูตองหาไดดังกลาวดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป” เนื่องจากกรณีท่ีพนักงานสอบสวนผูใด
จะเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบนั้นจะตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 18 และมาตรา 19 ดังนั้น ในกรณีท่ีระเบียบกําหนดวาเม่ือจับตัวผูตองหาไดภายหลัง 
จากพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนไดรับคํารองทุกขไวแลวใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหา
ไดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบจึงไมนาจะถูกตอง เพราะกรณีนี้พนักงานสอบสวนทองที่ท่ี
รับคํารองทุกขไวกอนท่ีจะมีการจับผูตองหาไดในทองท่ีอ่ืนจึงเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
พนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดควรจะตองสงตัวผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวนที่รับ
แจงความรองทุกขไวแตแรก 
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ลักษณะ 8 
การสอบสวน 
บทที่ 2/1 

การสอบสวนคดีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ในกรณีความผิดกรรมเดยีวกระทําลงในหลายทองท่ี 

 
 ขอ 227 (1)  ดวยกรมตํารวจไดพิจารณาเห็นวา คดีความผิดฐานหม่ินประมาท ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 มาตรา 327 และมาตรา 328 อันเปนกรณีความผิดกรรมเดียว แตผูตองหา
ไดกระทําลงในหลายทองท่ี ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในหลายทองท่ี ซ่ึงทําให
การสั่งคดี ไมเหมือนกัน อาทิเชน บางทองท่ีอาจมีความเห็นควรส่ังฟอง บางทองท่ีอาจมีความเห็น
ควรส่ังไมฟอง ท้ังๆ ท่ีเปนความผิดกรรมเดียวกัน เพ่ือปองกันมิใหมีการสอบสวนคดีดังกลาวซํ้าซอน 
 และการมีความเห็นทางคดีแตกตางกันในคดีความผิดเดียวกัน จึงใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) เม่ือพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขในคดีความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 มาตรา 327 และมาตรา 328 อันเปนกรณีความผิดกรรมเดียว แตผูตองหา
ไดกระทําลงในหลายทองท่ีแลว ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจงสอบสวนผูเสียหายวามีการรองทุกข
ไวกับพนักงานสอบสวนในทองท่ีอ่ืนมากอนหรือไม หากปรากฏวาผูเสียหายไดเคยแจงความรอง
ทุกขไวกับพนักงานสอบสวนทองท่ีอ่ืนใดไวกอนแลว ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจงสอบสวน    
ปากคําผูเสียหายแลวจัดสงบันทึกคําใหการผูเสียหายไปยังพนักงานสอบสวนท่ีรับแจงความรอง
ทุกขไวแตแรกดําเนินการสอบสวนตอไป 
 (2) กรณีจับผูตองหาไดใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาไดเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ โดยแจงใหพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีรับแจงความรองทุกขไวแตแรกจัดสง
สํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปยังพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีจับผูตองหาได
ดังกลาวดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 
 
 
 

                                                 
บทที่ 2/1 ขอ 227 (1) เพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติเก่ียวกับคดี วาดวยการสอบสวนคดี

ความผิดฐานหม่ินประมาท พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2533. 

DPU



 

 

96

ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 

บทที่ ๓ 
เรื่องคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ 

 
ขอ 12 ถากรมตํารวจมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวนทองท่ีโอนการสอบสวนไปให      

พนักงานสอบสวนอ่ืนทําการสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนหนวยงานที่รับคํารองทุกขหรือ               
คํากลาวโทษในสมุดสารบบการดําเนินคดี โดยใหหมายเหตุดวยวาคดีท่ีรับโอนนั้นมาจากหนวยงาน
ใด หมายเลขคดีใด สวนพนักงานสอบสวนท่ีไดโอนการสอบสวนไปนั้น ใหหมายเหตุในสมุด
สารบบ การดําเนินคดีชองผลคดีวาไดโอนไปใหพนักงานสอบสวนหนวยงานใดตามคําส่ังของผูใด 
เม่ือวัน เดือน ปใด แลวรายงานตามลําดับช้ันจนถึงกองบัญชาการหรือตํารวจภาคแลวแตกรณี เพื่อ
ขอถอนหมายเลขคดี และสําเนาสงไปศูนยขอมูลขอสนเทศปรับขอมูลใหถูกตองโดยมิชักชา 
 ถาเปนกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหนวยงานอื่นรวมทําการสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนทองท่ี ใหพนักงานสอบสวนทองท่ีจัดการใหมีคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ  
 ถาพนักงานสอบสวนหลายหนวยงานรวมทําการสอบสวนโดยไมมีพนักงานสอบสวน
ทองท่ีรวมดวย ใหพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในการสอบสวนเปนผูรับผิดชอบจัดการใหมีคํา
รองทุกขหรือคํากลาวโทษ 
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ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 
 

ขอ 93 การดําเนินคดีความผิดกรรมเดียวท่ีอาจถูกดําเนินคดีหลายคร้ัง เชน การดําเนินคดี
ในความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาทางหนังสือพิมพ ท่ีผู เสียหายอาจรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนไดหลายทองท่ี ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ใหสํานักงานอัยการท่ีไดรับสํานวนการสอบสวนคดีดังกลาว มีคําส่ังสอบสวน
เพิ่มเติมใหไดความวา ผูเสียหายไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีใดบาง หากมีการรอง
ทุกขตอพนักงานสอบสวนหลายทองท่ี แตอยูในความรับผิดชอบของสํานักคดีหรือสํานักงานเขต
เดียวกัน ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนโดยไมตองมีความเห็นและคําส่ังไปยังสํานักงานคดีหรือ
สํานักอัยการเขตนั้นๆ เปนผูพิจารณาส่ัง 

แลวใหสํานักงานคดีหรือสํานักงานเขตรายงานสํานักอัยการสูงสุดทราบ เพื่อให
สํานักงานอัยการสูงสุดจัดเก็บเปนขอมูลได 

(2) หากมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหลายทองท่ี แตอยูในความรับผิดชอบตาง
สํานักงานคดีหรือสํานักงานอัยการเขต หรือกรณีท่ีไมไดความวาผูเสียหายรองทุกขในทองท่ีใดบาง 
ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนไปยังสํานักคดีอัยการสูงสุดโดยไมตองมีความเห็นและคําส่ังให 
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดมีอํานาจหนาท่ีตรวจพิจารณาสํานวนการสอบสวนคดีดังกลาว แลวทํา
ความเห็นเสนอรองอัยการสูงสุดท่ีไดรับมอบหมาย 

และใหรองอัยการสูงสุดมีอํานาจส่ังคดีท้ังเร่ือง รวมท้ังมีอํานาจส่ังการใหดําเนินการเพื่อ
ความเปนเอกภาพในการอํานวยความยุติธรรมดวย 

(3) ใหสํานักงานคดีอัยการสูงสุดจัดเก็บและพัฒนาขอมูลเกี่ยวกับคดดีดังกลาวให
ทันสมัยและครบถวน เพื่อความเปนเอกภาพในการอํานวยความยุติธรรม และเพื่อประโยชนในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – สกุล     พันตํารวจโท วัชรพล  ศรีปกษา 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
      เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แหงเนติบัณฑิตยสภา 
      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการทํางาน  พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  
      พนักงานสอบสวน กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
      สารวัตรฝายอํานวยการ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
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