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บทคัดยอ 

 
การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ รัฐมีหนาท่ีใน       

การดําเนินคดีอาญาและความยุติธรรม รัฐไมถือวาเปนปรปกษกับประชาชน การดําเนินคดีอาญา
อาศัยหลักการตรวจสอบ โดยมีพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนตํารวจเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการเริ่ม
คดีอาญาหรือสอบสวนคดีอาญา แตการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนถือวาเปน              
การดําเนินคดีอาญาเพ่ือพนักงานอัยการ เม่ือมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นพนักงานสอบสวน
จะตองตรวจสอบความจริงโดยจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได            
เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพ่ือจะรูตัว
ผูกระทําผิด และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือบริสุทธ์ิ และสอบสวนเพ่ือทราบถึงความเปนมาแหงชีวิต
และความประพฤตอัินเปนอาจิณของผูตองหา พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานท้ังท่ี
เปนผลรายและผลดีแกผูตองหา เม่ือไดพยานหลักฐานเปนท่ีแนชัดท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
แลว จึงจะใชมาตรการบังคับในการเอาตัวผูนั้นไวในอํานาจรัฐ เชน การเรียก การจับ การควบคุม และ
การขัง เปนตน หากมีความจําเปนท่ีจะตองสอบสวนหรือสอบสวนเพ่ิมเตมิ พนักงานสอบสวนจะยื่น
คํารองขอใหศาลออกหมายขังเพ่ือควบคุมบุคคลนั้นตอไป แตในความเปนจริงเม่ือมีการทราบถึง            
การกระทําความผิด พนักงานสอบสวนจะทําการจับกุมกอนแลวจึงจะตรวจสอบคนหาความจริง
หรือตรวจสอบความจริงกันเพ่ิมเติมตอไป โดยพนักงานสอบสวนจะรวบรวมแตพยานหลักฐานท่ี
เปนผลรายแกผูกระทําความผิดเทานั้น และในระหวางการตรวจสอบคนหาความจริงหรือตรวจสอบ
ความจริงกันเพ่ิมเติมกันตอไปนั้น ก็จะยื่นคํารองตอศาลโดยอางวายังมีพยานหลักฐานอีกมากท่ีตอง
ทําการตรวจสอบจึงขอใหส่ังขังผูตองหาซ่ึงตองสงสัยวาจะเปนผูกระทําความผิดตามท่ีกลาวหา
ตอไปกอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 4  ถึงวรรค 6 จึงเปนท่ีมา
หรือชองทางของการทําใหผูตองหาหรอืผูตองสงสัยตกเปน "กรรมในคด"ี (Procedural object) ไดงาย 
เพราะเทากับเปนการคาดคั้นเอาความจริงจากผูตองหา อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชน       
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ฝาฝนหลักการท่ีสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษา จะเห็นไดวา   
การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนไมไดเปนไปตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
พนักงานสอบสวนไมตรวจสอบความจริงหรือรวบรวมขอเท็จจริงใหไดความจริงเสียกอน             
แตพนักงานสอบสวนจะใชมาตรการบังคับในการเอาตัวผูตองหาไวกอนแลวจึงจะตรวจสอบ
ภายหลังแสดงใหเห็นวาการสอบสวนของพนกังานสอบสวนนั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) 
ฉะนั้น เม่ือมีการกระทําความผิดทางอาญาพนักงานสอบสวนควรท่ีตรวจสอบและรวบรวม "ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระทํา" และ "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา" ใหเปนท่ีแนชัดท้ังในขอเท็จจริงและ           
ขอกฎหมายกอนวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด และในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ควรท่ีจะรวมมือกันในการตรวจสอบคนหาความจริง และ
พนักงานสอบสวนมี "หนาท่ี" ท่ีจะตองตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานใหไดความจริง  

ในระหวางดําเนินการสอบสวนเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและ     
ไมสามารถตอสูคดีได พนักงานสอบสวนจะตองสงผูนั้นไปใหแพทยทําการตรวจวาผูตองหาวามี
ความวิกลจริตและมีความสามารถในการตอสูคดีไดหรือไม ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 14 กับท้ังประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227 ใหความสําคัญแตเฉพาะในเรื่อง
ความสามารถในการตอสูคดีเทานั้น มิไดใหความสําคัญกับความวิกลจริต วาบุคคลนั้นมีอาการ    
ทางจิตเวชหรือไม และผลการตรวจถึงความวิกลจริตก็มิไดมีการรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน
เพ่ือเปนหลักฐานแตอยางใด เม่ือมาถึงช้ันพนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงไมไดนําขอเท็จจริงนี้
มาพิจารณาประกอบการส่ังคดีและกําหนดรายละเอียดในคําฟอง การดําเนินคดีอาญาจึงยังไม
สอดคลองกับหลักการคนหาความจริง ดังนั้น การดําเนินคดีอาญาจึงเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
กลาวคือ พนักงานสอบสวนท่ีจะตองตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทํา" 
และ "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา" รวมท้ังอาการความวิกลจริต หรือความผิดปกติทางจิตไวใน
สํานวนการสอบสวน โดยใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับทราบถึงการกระทําความผิดครั้งแรก
เพ่ือใหผูกระทําความผิดและผูเสียหายไดรับความเปนธรรม และเกิดความเช่ือม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
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ABSTRACT 

 
Criminal proceedings in Thailand are criminal proceedings performed by government 

agencies. Government agencies have the duty to be responsible for criminal proceedings and justice.   
Government agencies are not deemed as opposing to people. Criminal proceedings use checking 
principles. Investigators who are police have the authority and duty to commence criminal cases or 
investigate criminal cases. However, criminal proceedings of investigators are deemed as criminal 
proceedings for public prosecutors. When there is committing of criminal offence, investigators 
must check the fact by collecting witness evidence of all kinds as much as they can do to search for 
such evidence, in order to know the fact and events related with offence that is alleged to know 
persons committing offence. Then there will be proving of offence or innocence. Investigation is 
made to know background of life and habitual behavior of accused persons. Investigators must 
collect witness evidence of all kinds, both prejudicial and beneficial to accused persons. When 
investigators get clear witness evidence, both fact and law, investigators will use enforcement 
measures to arrest such persons into government power, for example, calling, controlling and 
detaining, for instance. If there is necessity to investigate or interrogate additionally, investigators 
will submit petition for the court to issue an order to detain alleged offenders further. However, in 
fact, when investigators know about committing offence, investigators will arrest first, then they 
inspect and search for the truth or verify the truth additionally. investigators will collect witness 
evidence which is prejudicial to offenders only. During inspecting and searching for truth, or 
checking for the truth additionally, officers will petition an application to the court by claiming that 
they have much more witness evidence to be checked, the court is requested to order for detention 
of alleged offenders who are suspected as offenders according to the allegation first, as per the 
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Criminal Procedural Code, Section 87, paragraphs 4 to 6. This is the source or channel of making 
alleged offenders or suspected persons to be “Procedural object” easily, because it is equal to press 
for truth from alleged offenders which is the action affecting human right and it is violation the 
principle that has hypothesis first that alleged offenders are innocent until the court issues judgment. 
It can be seen that criminal proceedings of investigators do not comply with the principle of 
criminal proceedings by government agencies. Investigators do not check the fact or do not collect 
fact to gather truth first, but investigators take enforcement measures to arrest alleged offenders first, 
then they will check later. This shows that the investigation of investigators does not have 
objectivity. Therefore, when there is committing criminal offence, investigators should inspect and 
collect “facts about the action" and "facts on the alleged offenders” clearly, both fact and law first, 
whether the alleged offenders commit offence or not. In investigating and collecting witness 
evidence, the court, public prosecutors and investigator should mutually inspect and search for truth. 
Investigators have “duty” to investigate and collect witness evidence to get truth.   

During the investigation when there is cause to believe that the alleged offenders are 
insane and cannot defend in the case, investigators will deliver such persons to see a doctor to check 
whether the alleged offenders are insane and have ability to defend themselves or not. The Criminal 
Procedural Code, Section 14 and the Regulations of Police related with cases, Article 227 focus on 
ability to defend themselves only. There is no focus on insanity to know whether alleged offenders 
have psychiatric symptoms or not. The result of examination on insanity is not collected in files of 
investigation to be evidence. When the case comes to the level of public prosecutor, the public 
prosecutor does not take this fact into consideration for attaching with the order of the case and 
determining details of the prosecution. Criminal proceedings therefore are not consistent with the 
principles of searching for the truth. Therefore, criminal proceedings are the duty of the government 
officials, as follows: investigators shall investigate and collect witness evidence, “facts about the 
action" and "facts on the alleged offenders” including insane symptom, or mental disorder into the 
files of the investigation. The investigators are the persons who will know the offence for the first 
time so that the offenders and the injured persons get justice and there will be confidence in the 
criminal justice system. 

 
 

DPU



ช 
 

กิติกรรมประกาศ 
 

ในโอกาสนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ผูซ่ึงเปน
ตนแบบความคิดทางกฎหมายแกผูเขียน ท่ีไดสละเวลาอันมีคารับเปนประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ตลอดจนใหคําแนะนํา และใหขอคิดในประเด็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา       
การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคล
วิกลจริต ตั้งแตในช้ันเรียนวิชาวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง และวิชาบัณฑิตสัมมนา สาขากฎหมาย
อาญาและบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จนพัฒนาองคความรูจนเปนวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยอัจฉรียา ชูตินันทน ท่ีไดสละเวลาอันมีคา   
รับเปนอาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธแกผูเขียน ใหคําปรึกษา แนวความคิดและ
ประเด็นทางกฎหมายเรื่องการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของ              
ผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริต ตั้งแตในช้ันวิชาบัณฑิตสัมมนา และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา จนพัฒนาองคความรูมาเปนวิทยานิพนธฉบับนี้ ตลอดจนคอยติดตาม
ความคืบหนาในการทําวิทยานิพนธอยางสมํ่าเสมอ ดูแลเอาใจใสการศึกษาผูเขียนโดยมิไดขาด รวมท้ัง
กรุณาตรวจทาน แกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ จนอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารยนัทธี จิตสวาง ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคารับเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และไดแนะนําขอมูลกฎหมายเกี่ยวกับบทความในตางประเทศ และ     
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร. กรรภิรมย โกมลารชุน ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคารับเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ และไดแนะนําการปรับปรงุเนือ้หาในวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูเขียนขอขอบคุณอาจารย จิรวุฒิ ลิปพันธ ท่ีไดสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
กฎหมายตางประเทศและขอมูลตางๆเกี่ยวกับกฎหมายตางประเทศ และขอขอบพระคุณอาจารย    
ชัยยุทธ อภิวาทนสิริ ท่ีใหความรู คําแนะนําในการเรียน การทํางาน และขอขอบคุณบุคลากร       
คณะนิติศาสตรมหาบัณฑิตท่ีใหการดูแล แนะนําในการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ และขอขอบคณุ
เพ่ือนรวมงานท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2 ท่ีใหการสนับสนุนและใหกําลังใจ 

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีใหความรัก ความหวงใย สนับสนุนและ      
ใหกําลังใจผูเขียนตลอดมา ตลอดจนคณาจารยทุกทานท่ีประสาทความรูแกผูเขียนทําใหพัฒนา   
องคความรูเปนวิทยานิพนธฉบับนี้  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) 
มีพนักงานอัยการเปนเจาพนักงานท่ีมีอํานาจในการส่ังคดีและฟองคดีอาญาตอศาล สวนในประเทศ
ภาคพ้ืนยุโรปการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้นพนักงานอัยการเปนเจาพนักงานหลักของรัฐ                
ในการดําเนินคดีอาญาช้ันสอบสวนฟองรอง จะเห็นวาการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเปน            
การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเชนเดียวกับประเทศภาคพ้ืนยุโรป แตจะมีความแตกตางกันตรงท่ี         
การดําเนินคดีอาญาในประเทศภาคพ้ืนยุโรปนั้นพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีเริ่มคดีอาญาเองได
หรือมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาได แตการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยพนักงานสอบสวนซ่ึงเปน
เจาพนักงานตํารวจเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการเริ่มดําเนินคดีอาญาหรือสอบสวนคดีอาญา             
เพ่ือพนักงานอัยการ1 

ในปจจุบันมีการแยก "หนาท่ีการสอบสวนฟองรอง" และ "หนาท่ีการพิจารณาพิพากษา" 
ออกจากกัน และยกฐานะของผูถูกกลาวหาจากการเปน "กรรมในคดี" (Procedural object) ขึ้นเปน 
"ประธานในคดี" (Procedural subject)2 และเปนสวนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีสิทธิตาง ๆ       
ในอันท่ีจะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยสันนิษฐานไว
กอนวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวาเขาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด 

หลักการดําเนินคดีอาญา คือ หลักการตรวจสอบความจริง (Examination Principle)    
ซ่ึงหลักการตรวจสอบความจริงในคดีอาญามี 2 ช้ัน คือ การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน 
และการตรวจสอบความจริงในช้ันศาล3 

การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน คือ การสอบสวนและการส่ังคดีของ
พนักงานอัยการซ่ึงตองมี "ความเปนภววิสัย" (objectivity)4 

                                                             
1 วิ. อาญาวิพากษ "วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติไมตรงกัน" (น. 26),         

โดย คณิต ณ นคร ก, 2552, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน.  
2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 62), โดย คณิต ณ นคร ข, 2555, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
3 แหลงเดิม. (น. 439).  
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พนักงานสอบสวนเม่ือไดทราบถึงการกระทําความผิดหรือไดรับแจงวามีเหตุแหงการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนโดยมิชักชา5พนักงานสอบสวนจะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือ
พิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ6ซ่ึงการสอบสวนจะประกอบดวย   
การกระทํา 2 ขั้นตอน7 คือ 

1. การรวบรวมพยานหลักฐาน และ 
2. การใชมาตรการบังคับ 
การสอบสวนเปนการตรวจสอบความจริง พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบ "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา" กฎหมายบัญญัติให
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําไดเพ่ือประสงคจะทราบ
ขอเท็จจริงของเรื่องท่ีมีการกลาวหา และในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบ "ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูตองหา"8กฎหมายบัญญัติใหพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
ทราบประวัติความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหาดวย9 

สวนการใช "มาตรการบังคับ" (compulsory measures) เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงาน
สอบสวน โดยเฉพาะการเรียกและการออกหมายเรียก สวนการใชมาตรการบังคับท่ีกระทบถึง     
สิทธิสวนบุคคล เชน การจับ การคน การควบคุม การขัง โดยท่ัวไปจะตองไดรับอนุญาตจากศาล

                                                                                                                                                                              
4 แหลงเดิม. 
5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 "ใหเริ่มการสอบสวนดวยมิชักชา จะทําการ        

ในท่ีใดเวลาใด แลวแตจะเห็นสมควรโดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย" 
6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) "การสอบสวน" หมายความถึงการรวบรวม

พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวน        
ไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมา
ฟองลงโทษ 

7 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 149), โดย คณิต ณ นคร ค, 2558, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
วิญูชน. 

8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 "ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด
เทาท่ีสามารถจะทําไดเพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพื่อ
จะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา" 

9 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 "พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือ   
สงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหาแตตองแจง
ใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 
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หรือผูพิพากษา กลาวคือ ศาลหรือผูพิพากษาเทานั้นท่ีมีอํานาจออกหมายจับ หมายคน และหมายขัง
ได10และการใชมาตรการบังคับจะใชไดในกรณีท่ีจําเปนเทานั้นเพราะการใชมาตรการบังคับเปน  
การกระทบถึงเสรีภาพในการเคล่ือนไหวหรือเสรีภาพในรางกายและเสรีภาพในเคหสถานของ
บุคคล แตไมวามาตรการบังคับจะเปนมาตรการบังคับชนิดใดตางก็กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลท้ังส้ินแมการเรียก11 

การท่ีจะนําตัวบุคคลมาไวในอํานาจรัฐนั้น พนักงานสอบสวนจะตองตรวจสอบ 
ความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูตองหาใหเห็นเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหานั้นเปนผูกระทําความผิดจริงตามท่ี 
ถูกกลาวหาโดยพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเปนผลรายแกผูตองหาหรือ
พยานหลักฐานท่ียันผูตองหา พยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาหรือเปนประโยชนแกผูตองหา 
และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษของผูตองหา12รวมท้ังขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีจะเปน
ประโยชนในการดําเนินคดีตอไปเม่ือพนักงานสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานจนเปนท่ีแนชัด
ท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว13วาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหา     
พนักงานสอบสวนจึงจะมีอํานาจในการใชมาตรการบังคับในการออกหมายเรียกหรือขอใหศาลออก
หมายจับเพ่ือสอบสวนปากคําเพ่ือใหผูตองหามีโอกาสไดแกตัว โดยเรียกใหผูตองหามาท่ีพนักงาน
สอบสวนเพ่ือท่ีจะไดแจงขอกลาวหาและฟงคําใหการ แตหากพนักงานสอบสวนเรียกหรือ
หมายเรียกผูตองหาแลวผูนั้นขัดขืนหมายเรียกของเจาพนักงานในกรณีผูขัดขืนเปนผูตองหา
พนักงานสอบสวนจะรองขอตอศาลใหศาลออกหมายจับ14โดยสันนิษฐานวาผูตองหาจะหลบหนี   
ซ่ึงเหตุท่ีจะขอใหศาลออกหมายจับหรือเหตุท่ีจะเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐจะตองประกอบดวย
เง่ือนไขในทางเนื้อหา 2 ประการประกอบกัน คือ15 มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลนั้นนาจะได

                                                             
10 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 440). เลมเดิม. 
11 แหลงเดิม. (น. 271). 
12 แหลงเดิม. (น. 423). 
13 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 14). เลมเดิม. 
14 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 280). เลมเดิม 
15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 "เหตุท่ีจะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้ 
(1) มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่ งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูง                     

เกินสามป หรือ 
(2) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเช่ือวาจะ

หลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 
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กระทําความผิดอาญาและมีเหตุเฉพาะเจาะจง คือ เหตุอันเนื่องจากความรายแรงของความผิดอาญา  
เหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนี เหตุอันควรเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเช่ือวา
จะไปกอเหตุอันตรายประการอ่ืน หากไดความดังท่ีกลาวนี้พนักงานสอบสวนจึงจะรองขอตอศาล
ขอใหศาลออกหมายจับโดยการจับนั้นจะตองมีการควบคุมดวยเสมอ กลาวคือ การควบคุมเริ่มตน
ดวยการจับ และส้ินสุดการควบคุมเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 16ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคส่ี ถึงวรรคหก17และเม่ือไดตัวผูตองหา
มาแลวหากมีความจําเปนหรือมีเหตุเชนเดียวกับเหตุการออกหมายจับพนักงานสอบสวนจะรอง
ขอใหศาลออกหมายขังผูนั้นไวในอํานาจรัฐเพ่ือทําการสอบสวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมตอไปอีกกไ็ด                    
แตการควบคุมผูถูกจับจะควบคุมเกินกวากรณีจําเปนตามพฤติการณแหงคดีไมได 18เพราะ            
การควบคุมตัวระหวางคดีมีจุดมุงหมายหลัก คือ เพ่ือใหการสอบสวนเปนไปไดโดยเรียบรอย และ
เพ่ือประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย และเพ่ือประกันการบังคับโทษ เพราะหากมีการควบคมุ   
เกินกวากรณีจําเปนตามพฤติการณแหงคดีแลวยอมเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ผูตองหาเม่ืออยูในการควบคุมของพนักงานสอบสวนแลว ในระหวางดําเนินการ
สอบสวนหากมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1419กําหนดใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจงดการสอบสวน

                                                                                                                                                                              

ถาบุคคลนั้นไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลงหรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควร     
ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี" 

16 การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในกระบวนการจับ ควบคุม ขัง และปลอยช่ัวคราว (น. 67),        
โดย ชัยธัช บุณยถาวรพันธ, 2545, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสี่ ถึง วรรคหก 
"ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมด
ตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม      
ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ  กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน" 

18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคหนึ่ง "หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวา
จําเปนตามพฤติการณแหงคดี" 

19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 "ในระหวางทําการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณาถามีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีไดใหพนักงานสอบสวนหรือ
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เพ่ือใหแพทยตรวจอาการของผูตองหาท่ีสงสัยวาเปนผูวิกลจริตอันถือวาเปนขั้นตอนแรกในการให
ความคุมครองผูกระทําความผิดท่ีมีความวิกลจริต เม่ือแพทยตรวจแลวไดความวาผูตองหาเปน         
ผูวิกลจริตใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริตและ          
มีความสามารถในการดําเนินคด ีแตหากไดความวาบุคคลนั้นเปนผูวิกลจริตแตยังสามารถตอสูคดีได   
ก็ตองดําเนินคดีตอไปตามปกติ20 โดยใหดําเนินการสอบสวนตอไปและประมวลระเบียบการตํารวจ
เกี่ยวกับคดี ขอ 227 วรรคแรก21 ไดบัญญัติวา "ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นวา ผูตองหาเปน         
คนวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวนไวจนกวาผูตองหานั้นจะหายวิกลจริตหรือ
ตอสูคดีไดและใหสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบแกผูอนุบาล หรือผูวาราชการจังหวัด 
หรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร" ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายท้ังสอง
มาตรานี้เปนเรื่องการคุมครองสิทธิผูตองหาท่ีมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ในระหวาง
ดําเนินคดีในช้ันเจาพนักงานหากไดความวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได
พนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวนแลวสงผูตองหาไปโรงพยาบาลโรคจิตเพ่ือใหแพทยตรวจ 
หากตรวจและไดความวาผูตองหามีความวิกลจริตแตมีความสามารถในการตอสูคดีพนักงาน
สอบสวนจะดําเนินคดีตอไป โดยทําความเห็นควรส่ังฟองไวในสํานวนการสอบสวนและสงสํานวน               
การสอบสวนนี้ใหพนักงานอัยการพิจารณาตอไปวาเห็นควรส่ังฟองหรือเห็นควรส่ังไมฟอง เพ่ือให
ศาลพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิดใหเหมาะสมกับบุคคลนั้น 

ทางปฏิบัติเม่ือความผิดอาญาเกิดขึ้นแทนท่ีตํารวจจะเริ่มสอบสวนหรือตรวจสอบความจริง
กอนวาเปนจริงตามท่ีกลาวหาหรือไม กลับทําการจับกุมผูกระทําความผิดกอน22แลวจึงจะตรวจสอบ
คนหาความจริงหรือตรวจสอบความจริงเพ่ิมเติมตอไป23ซ่ึงการตรวจสอบความจริงและการรวบรวม

                                                                                                                                                                              

ศาลแลวแตกรณีสั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคําหรือใหการวา
ตรวจไดผลประการใด 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได
ใหงดการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีไดและใหมี
อํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแกผูอนุบาลขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นท่ีเต็มใจรับไป
ดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 

กรณีท่ีศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอนศาลจะสั่งจําหนายคดีเสีย
ช่ัวคราวก็ได" 

20 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1 (น. 50), โดย คนึง ฦาไชย, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
21 ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี (น. 189), โดย ฝายวิชาการสูตรไพศาล, 2555. 
22 อภิวัตนกระบวนการยุติธรรม (น. 221-222), โดย คณิต ณ นคร ง, 2557, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
23 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 150). เลมเดิม. 
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พยานหลักฐานทางกรมตํารวจเขาใจวาบทบาทของพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีตองรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเปนผลรายแกผูตองหาเทานั้น สวนพยานหลักฐานท่ีเปนผลดีกับผูตองหาและอ่ืน ๆ 
ทางกรมตํารวจไมสนิทใจ ท่ีจะใหพนักงานสอบสวน ดํ าเนินการรวบรวมไว ในสํานวน                   
การสอบสวน24ในการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนจะรวบรวมแตพยานหลักฐาน    
ในสวนขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเทานั้น สวนพยานหลักฐานในสวนขอเท็จจริง       
ท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหาพนักงานสอบสวนจะไมมีการตรวจสอบหรือรวบรวมไวในสํานวน                
การสอบสวนและในระหวางการตรวจสอบคนหาความจริงหรือตรวจสอบความจริงกันเพิ่มเติมกัน
ตอไปนั้น ก็จะยื่นคํารองตอศาลโดยอางวายังมีพยานหลักฐานอีกมากท่ีตองทําการตรวจสอบ          
จึงขอให ส่ังขังผูตองหาซ่ึงตองสงสัยวาจะเปนผูกระทําความผิดตามท่ีกลาวหาตอไปกอน             
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคส่ี  ถึงวรรคหก25โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
วรรคหกท่ีบัญญัติวา  

"ในกรณีความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไปจะมีโทษปรับดวยหรอืไม
ก็ตาม ศาลมีอํานาจส่ังขังหลายครั้งติด ๆกันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกัน
ท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบส่ีวัน" 

ทางปฏิบัติดังกลาวจึงเปนท่ีมาหรือชองทางของการทําใหผูตองหาหรือผูตองสงสัย    
ตกเปน "กรรมในคดี" (Procedural object) ไดงาย เพราะเทากับคาดคั้นผูตองหาเพ่ือใหไดความจริง
จากผูตองหาหรือผูตองสงสัย อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชน ฝาฝนหลักการ ท่ี
สันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษา26จะเห็นไดวาในการดําเนินคดี
อาญาพนักงานสอบสวนจะใชมาตรการบังคับในการเอาตัวผูตองหาไวในอํานาจรัฐ โดยไมมี                
การตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานใหเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหาเปน
                                                             

24 วิ.อาญาวิพากษ "วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติไมตรงกัน" (น. 27-28),    
เลมเดิม. 

25 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 4 ถึงวรรค 6 
"ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมด
ตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม     
ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ  กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน" 

26 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 150). เลมเดิม. 
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ผูกระทําความผิดจริงตามท่ีถูกกลาวหา และในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพนักงาน
สอบสวนจะรวบรวมแตพยานหลักฐานและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา           
เพียงอยางเดียวซ่ึงเปนขอเท็จจริงท่ีเปนผลรายและเปนพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา โดยมิไดมี             
การรวบรวมขอเท็จจริงในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหาอันเปนขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนและเปน
ผลดีตอผูตองหาไวในสํานวนการสอบสวน ท้ังนี้ ในการตรวจสอบความจริงและการรวบรวม
พยานหลักฐานพนักงานสอบสวนนั้นกระทําโดยลําพังโดยมิได มีองคกรภายนอกเขารวม              
ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงดวย ทําใหสํานวนการสอบสวนได
พยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีไมสมบูรณเปนการแสดงใหเห็นวาการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
นั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) 

ท้ังนี้ในระหวางดําเนินการสอบสวนเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและ
ไมสามารถตอสูคดีได  พนักงานสอบสวนจะตองสงผูนั้นไปใหแพทยทําการตรวจพิสูจนถึง       
ความวิกลจริต วา ผูตองหามีความวิกลจริตและมีความสามารถในการตอสู คดีไดหรือไม              
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 กับท้ังประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 
ขอ 227 วรรคแรก ไดบัญญัติวา "ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นวา ผูตองหาเปนคนวิกลจริต และ
ไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวนไวจนกวาผูตองหานั้นจะหายวิกลจริต หรือตอสูคดีได
และใหสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบแกผูอนุบาล หรือผูวาราชการจังหวัด หรือ
ผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร" ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายท้ังสองมาตรานี้
เปนเรื่องการคุมครองผูตองหาท่ีมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได โดยมุงเนนในเรื่อง 
"ความสามารถในการตอสูคด"ี เปนหลักสําคัญยิ่งกวาหลัก "ความวิกลจริตหรือความผิดปกตทิางจติ"
ซ่ึงขอเท็จจริงในสวนของความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดีเปนขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับ
ตัวผูตองหาท่ีจะตองมีการรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน แตพนักงานสอบสวนมิไดดําเนินการ
ตรวจสอบหรือรวบรวมขอเท็จจริงนี้ไวในสํานวนการสอบสวน และมิใหความสําคัญเกี่ยวกับ     
ความวิกลจริตในการท่ีจะตองสงผูตองหาไปใหแพทยทําการตรวจถึงอาการความวิกลจริต             
แตพนักงานสอบสวนใหความสําคัญในเรื่องความสามารถในการตอสูคดีเทานั้นท้ังในทางปฏิบัติ     
เม่ือพนักงานสอบสวนทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได 
หรือกรณีท่ีผูตองหา ผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับผูตองหา แสดงพยานหลักฐานใบเวชระเบียน    
ทางการแพทยท่ีแสดงวาผูตองหามีความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิตพนักงานสอบสวนจะงด    
การสอบสวน หรือกรณีท่ีผูตองหามีความวิกลจริตแตบุคคลนั้นสามารถตอสูคดีได พนักงาน
สอบสวนจะดําเนินการสอบสวนคดีตอไป โดยพนักงานสอบสวนมิไดดําเนนิการสงตัวผูตองหาไป
ใหแพทยทําการตรวจพิสูจนถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดีหรือหากในกรณีท่ีมี
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การสงตัวผูตองหาไปทําการตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดีก็มิไดมี         
การตรวจถึงความผิดปกติทางจิต และมิไดมีการรวบรวบผลการตรวจของแพทยท่ีไดตรวจผูตองหา
ในเรื่องความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดีรวมท้ังใบเวชระเบียนทางการแพทยท่ีแสดงวา
ผูตองหามีความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิตไวในสํานวนการสอบสวนเม่ือมาถึงช้ัน     
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงไมไดนําขอเท็จจริงนี้มาพิจารณาประกอบการส่ังคดีและกําหนด
รายละเอียดในคําฟอง การดําเนินคดีอาญาจึงยังไมสอดคลองกับหลักการคนหาความจริงและเม่ือคดี
ขึ้นสูศาลศาลก็มิไดทราบถึงขอเท็จจริงในสวนท่ีเกี่ยวกับความวิกลจริตและความสามารถในการ
ตอสูคดี รวมท้ังผลการตรวจของแพทยเพ่ือนํามาประกอบดุลพินิจในการลงโทษจําเลยใหเหมาะสม
กับตัวบุคคลนั้น 

จากปญหาดังท่ีกลาวขางตนจึงมีความจําเปนตองทําการศึกษา วิเคราะหปญหาเพ่ือให
เกิดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ใหมีความเปนภววิสัย อันทําใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการบัญญัติ
บทกฎหมายเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและหลักการปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้          
เม่ือพนักงานสอบสวนทราบวามีการกระทําความผิดทางอาญา พนักงานสอบสวนมีหนาท่ีท่ีจะตอง
ตรวจสอบความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานใหเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหาเปนผูกระทํา
ความผิดโดยพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบ "ขอเท็จจริงของเรื่อง
ท่ีมีการกลาวหา" และ "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูถูกกลาวหา" ไวในสํานวนการสอบสวนเพ่ือ
ประโยชนในการพิจารณาการส่ังฟองของพนักงานอัยการและการพิจารณาคดีของศาล                   
ในการตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานนี้พนักงานสอบสวนจะตองตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา รวมท้ังขอเท็จจริงใน
เรื่องความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิต ซ่ึงเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหาโดยรวบรวมไว
ในสํานวนการสอบสวนหากในระหวางการสอบสวนพนักงานสอบสวนทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวา 
ผูตองหาเปนผูท่ีมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได หรอืผูตองหามีความวิกลจริตแตสามารถ
ตอสูคดีตอไปได และกรณีท่ีผูตองหาหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาไดแสดงพยานหลักฐาน      
ใบเวชระเบียนทางการแพทยท่ีแสดงวาผูตองหามีความวิกลจริต พนักงานสอบสวนควรท่ีจะนํา     
ตัวผูตองหาสงใหแพทยผู เช่ียวชาญทางดานจิตเวชทําการตรวจพิสูจนในเรื่องความวิกลจริต 
ความสามารถในการตอสูคดี รวมท้ังอาการความผิดปกติทางจิต เพราะความวิกลจริต ความสามารถ
ในการตอสูคดี และความผิดปกติทางจิตนั้นมิไดมีอยูตลอดเวลาเปนการถาวร อาจจะเปน
เพียงช่ัวคราว และพนักงานสอบสวนก็มิไดมีความรูในเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทยดานจิตเวชท่ีจะ
พิจารณาไดวาบุคคลนั้นมีความวิกลจริต ไมมีความสามารถในการตอสูคดี และมีความผิดปกติทางจิต 
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ซ่ึงอาการความผิดปกติทางจิตก็มิไดแสดงใหปรากฏชัดแจงท่ีพนักงานสอบสวนจะใชดุลพินิจ       
ในการงดการสอบสวน หรือดําเนินคดีตอไป อันทําใหผูตองหาไมไดรับความเปนธรรม และหากมี   
การสงไปตรวจก็มิไดมีการรวบรวมผลการตรวจไวในสํานวนการสอบสวน ดังนั้น เม่ือพนักงาน
สอบสวนทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหาเปนผูท่ีมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได 
หรือมีความวิกลจริตแตสามารถตอสูคดีได พนักงานสอบสวนเห็นควรท่ีจะตองสงผูตองหาไปให
แพทยผูเช่ียวชาญทางดานจิตเวชทําการตรวจโดยพนักงานสอบสวนทําคํารองพรอมความเห็นวา
ควรสงไปตรวจหรือไมควรสงไปตรวจไปยังพนักงานอัยการเพ่ือใหพนักงานอัยการพิจารณาวาควร
สงผูตองหาไปใหแพทยผูเช่ียวชาญทางดานจิตเวชทําการตรวจหรือไม ท้ังนี้ ใหนําผลการตรวจ     
ในเรื่องความวิกลจริต ความสามารถในการตอสูคดี รวมทางอาการความผิดปกติทางจิตรวบรวม     
ไวในสํานวนการสอบสวนตั้งแตในช้ันสอบสวนเพ่ือท่ีจะไดมีขอเท็จจริง พยานหลักฐาน 
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี อันจะทําใหทราบถึงมูลเหตุในการกระทําความผิด เม่ือสงสํานวนให
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการจะไดนําขอเท็จจริงท่ีไดจากสํานวนการสอบสวนมาพิจารณา
ประกอบในการส่ังฟองคดี และเม่ือคดีขึ้นสูช้ันศาล ศาลจะไดนําขอเท็จจริงมาพิจารณาประกอบ
ดุลพินิจเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดใหเหมาะสมและถูกตองรวมท้ังศึกษาการตรวจสอบความจริง
ในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎหมายของตางประเทศท่ีใชระบบ
การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงในการตรวจสอบความจริงในช้ัน
เจาพนักงาน โดยพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิด      
เม่ือพบถึงความผิดปกติทางจิต 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาหลักการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน 
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการตรวจสอบความจริงในช้ัน       

เจาพนักงานตลอดจนสํานวนการสอบสวนมุงรวบรวมพยานหลักฐานในทางท่ีเปนผลราย          
เพียงดานเดียวอันเปนการกระทบสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยเฉพาะ และขอเท็จจริงเกี่ยวกับ        
ความวิกลจริตและผลการตรวจมิไดมีการรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับ             
การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 

 4. เพ่ือศึกษาหาแนวทางทบทวนบทบาทหนาท่ีพนักงานสอบสวนในการแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ในเรื่องการ
ตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริต 
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
มีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนใชมาตรการบังคับทางอาญาเอาตัวบุคคล

ไวในอํานาจรัฐตรวจสอบขอเท็จจริงจากผูถูกกลาวหาเปนการกระทําท่ีกระทบสิทธิและเสรีภาพ    
ในระหวางการสอบสวนมีเหตุเช่ือวาผูกระทําความผิดมีความวิกลจริตกฎหมายใหสงผูถูกกลาวหา
ไปตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี กฎหมายมุงเนนในเรื่องความสามารถ       
ในการตอสูคดีเทานั้นโดยมิไดมีการตรวจอาการความผิดปกติทางจิต ประกอบในสํานวน             
การสอบสวนมิไดนําขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับความเห็นทางการแพทยท่ีเกี่ยวกับความวิกลจริตรวบรวม
ไวในสํานวนการสอบสวนแตอยางใด แตขอเท็จจริงนี้จะปรากฏในช้ันศาลและจะทําการตรวจ
พิสูจนในช้ันศาลอาจทําใหไดพยานหลักฐานท่ีไมถูกตองและไมใกลกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

จากการศึกษากฎหมายตางประเทศ การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และตัวผูถูกกลาวหา โดยตํารวจเปนผูทําการรวบรวมขอเท็จจริง จึงควรแกไขประมวลกฎหมาย     
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14  มาตรา 138 และประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227     
ในเรื่องการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูถูกกลาวหาท่ีวิกลจริตไวในสํานวนการสอบสวน สงสํานวน
การสอบสวนเกี่ยวกับขอเท็จจริงใหพนักงานอัยการพิจารณาส่ัง หากพนักงานอัยการไมสงใหแพทย
ตรวจถึงความวิกลจริตผูมีสวนไดเสียรองขอตอศาลใหศาลพิจารณาส่ังใหสงผูถูกกลาวหาไปตรวจ
และรวบรวมความเห็นทางการแพทยไวในสํานวนการสอบสวน 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิจัยครั้งนี้มุงศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 โดยเริ่มศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี หลักการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา
ซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตจากนั้นจึงศึกษาวิเคราะหปญหาการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน  
กับก าร คุม คร อง สิท ธิข อง ผู ถูก กล าว หา ซ่ึง เป นบุ คค ลวิ กลจ ริต ตา มป ระ มว ลก ฎห มา ย                        
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ รวมท้ังศึกษาถึง
แนวทางในการปรับปรุงการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของ           
ผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 

 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาขอมูลโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
กลาวคือ เปนการศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทบัญญัติของกฎหมาย 
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วิทยานิพนธ บทความ วารสาร เอกสารตาง ๆ รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกสท้ังท่ีเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เพ่ือนํามาศึกษาวิเคราะหหาขอสรุปเปนแนวทางในการแกปญหา 

 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ทําใหทราบถึงหลักการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน 
 2. ทําใหทราบปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน

ตลอดจนสํานวนการสอบสวนมุงรวบรวมพยานหลักฐานในทางท่ีเปนผลรายเพียงดานเดียวอันเปน
การกระทบสิทธิของผูถูกกลาวหาโดยเฉพาะ และขอเท็จจริงเกี่ยวกับความวิกลจริตและผลการตรวจ
ความวิกลจริตมิไดมีการรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

 3. ทําใหทราบหลักเกณฑ เง่ือนไข การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตในกฎหมายของตางประเทศ 

 4. ทําใหทราบแนวทางในการแกไขบทบาทหนาท่ีพนักงานสอบสวนในการตรวจสอบ         
ความจริงในช้ันเจาพนักงาน การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคล
วิกลจริตและสงตัวผูตองหาไปใหแพทยตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี       
ในเรื่องการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปน
บุคคลวิกลจริต 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและหลักการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับ                       

การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซึ่งเปนบุคคลวิกลจริต 
 

บทนี้จะไดกลาวถึงการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน โดยพนักงานสอบสวน
จะตองรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ  
ตัวผูตองหา เพ่ือใหไดตัวผูกระทําความผิดมาไวในอํานาจรฐัเพ่ือการสอบสวนหรือฟงคําใหการ และ
ในระหวางการสอบสวนมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริต ใหพนักงานสอบสวนสง
บุคคลนั้นไปใหแพทยทําการตรวจความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี อันเปนการ
คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริต วาควรท่ีจะดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาตอไป
หรือควรงดการสอบสวนไวกอน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14  

บทนี้ผู เขียนจะไดกลาวถึงหลักการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับ            
การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริต 
 
2.1  แนวคิดและระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือ "การหาตัวผูกระทําความผิด     
มาลงโทษ" (Crime prevention) และการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตองหาในคดีเพ่ือ    
มิใหสิทธิของบุคคลถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย (Due process)1 การดําเนินคดอีาญา
ของไทยเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution)2 โดยการเริ่มดําเนินคดีอาญาจะกระทํา
โดยพนักงานสอบสวนทําหนาท่ีในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน เพ่ือประโยชนของพนักงานอัยการในการส่ังฟองคดี 
และเพ่ือประโยชนในการพิจารณาคดีในช้ันศาล จะไดกลาวตอไป 

2.1.1  หลักการดําเนนิคดีอาญาโดยรัฐ(Public Prosecution) 
 หลักการดําเนนิคดีอาญาโดยรัฐ(Public Prosecution) เปนกระบวนการดําเนนิคดีของรัฐ 

                                                                            
1โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบถวงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (น.15),       

โดย สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, 2551, สํานักงานกิจการยุติธรรม. 
2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 47), โดย คณิต ณ นคร ก, 2555, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
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รัฐมีสิทธิและหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา หนาท่ีนี้คือ หนาท่ีอํานวยความยุติธรรม รัฐไมถือวาเปน
ปรปกษกับประชาชนในรัฐองคกรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีอาญาของรัฐ อันไดแกศาล 
พนักงานอัยการ และตํารวจตางมีหนาท่ีในการอํานวยความยุติธรรม องคกรตาง ๆ จึงมีหนาท่ีตอง
รวมกันในการคนหาความจริง นิติสัมพันธในทางวิธีพิจารณาความอาญาของการดําเนินคดีอาญา     
โดยรัฐจึงเปนนิติสัมพันธสองฝาย คือ รัฐฝายหนึ่ง กับผูถูกกลาวหาอีกฝายหนึ่ง3 

หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศภาคพ้ืนยุโรป โดยในสมัย
โบราณไดรับอิทธิพลมาจากการชําระความของอาณาจักรโรมันและศาลทางศาสนาโรมันคาทอลิก
ในศตวรรษท่ี 12-13 โดยศาลศาสนาไดนําเอาระบบไตสวน (Inquisitorial) มาใชในการดําเนินคดี
อาญา4 ซ่ึงในสมัยนั้นการดําเนินคดีอาญาไมมีการแบงแยก "หนาท่ีในการสอบสวนฟองรอง" และ 
"หนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดี" ออกจากกัน การดําเนินคดีอาญาท้ังหมดผูพิพากษาหรือศาล
เปนผูเริ่มดําเนินคดีตั้งแตเริ่มแรกจนถึงการพิพากษาคดีอันเปนขอเสียของการดําเนินคดีโดยระบบ
ไตสวนท่ีอํานาจในการดําเนินคดีนั้นอยูในดุลพินิจของศาลแตเพียงผูเดียวโดยไมมีการตรวจสอบ
หรือคานอํานาจ ซ่ึงอาจเกิดความอคติตอผูถูกไตสวน อันทําใหผูถูกไตสวนตกเปนกรรมในคดี 
(procedural object) มีสภาพท่ีไมตางจากวัตถุช้ินหนึ่ง เพราะผูถูกกลาวหาแทบไมมีสิทธิใด ๆ5         
ในการแกขอกลาวหาหรือขอตอสู และในการไดขอเท็จจริงมานั้นเกิดจากการตรวจสอบคนหา   
ความจริงจากการทรมานรางกาย 

ตอมาหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution)ได เกิดขึ้นใหมใน       
ประเทศฝรั่งเศสภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเม่ือปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 โดยเกดิแนวความคดิใหมวา 
"ผูท่ีกระทําการฝาฝนกฎหมายอาญาเปนผูกระทําความผิดตอรัฐดวย รัฐจึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด พรอมท้ังจัดหาพยานหลักฐานและลงโทษดวย"6 จากแนวคิดนี้ทําให
องคกรรัฐมีความกระตือรือรนรวมมือในการคนหาความจริง แตอยางไรก็ตามปญหาการสอบสวน
คดีอาญาท่ีไมเปนธรรมในระบบไตสวนเดิมท่ีใหอํานาจการดําเนินกระบวนการยุติธรรมอยูในดุลพินิจ
ของผู พิพากษาไตสวนกลาวคือศาลแต เพียงผู เดียวโดยไมมีการตรวจสอบหรือคานอํานาจ                

                                                                            
3 วิ.อาญาวิพากษ "วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติไมตรงกัน" (น.16), โดย คณิต ณ นคร ข, 

2552, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
4 บทบาทอัยการในการกํากับดูแลการสอบสวน: ศึกษากรณีการตรวจสอบการขอออกหมายในช้ัน        

เจาพนักงาน (น. 15), โดย ปยพร เกษมภักดีพงษ, 2556, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
5 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 61). เลมเดิม. 
6 บทบาทอัยการในการกํากับดูแลการสอบสวน: ศึกษากรณีการตรวจสอบการขอออกหมายในช้ัน        

เจาพนักงาน (น. 16). เลมเดิม. 
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โดยองคกรอ่ืน จึงอาจทําใหเกิดอคติตอผูพิพากษาไตสวนไดงาย ประเทศฝรั่งเศสจึงไดกอตั้ง 
"องคกรอัยการ" ขึ้น โดยมีการเปล่ียนแปลงแยกอํานาจ "หนาการสอบสวนฟองรอง" ออกจาก 
"หนาท่ีการพิจารณาพิพากษาคดี" อยางเด็ดขาด โดยใหอํานาจการสอบสวนฟองรองดําเนินคดีเปน
หนาท่ีขององคกรอัยการเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรองคดี สวนอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดียังคงเปนอํานาจของศาลอยูตามเดิม ท้ังนี้การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนถูกมองวา
ผูถูกไตสวนนั้นเปนเพียงวัตถุแหงการซักฟอกหรือเปนกรรมในคดี ซ่ึงทําใหเกิดปญหาในการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของผูถูกไตสวน โดยการทรมานรางกายเพ่ือใหรับสารภาพจึงกอใหเกิดความ      
ไมเปนธรรมในหมูประชาชน ในชวงตนศตวรรษท่ี 19 จึงไดมีการพัฒนาระบบไตสวนโดยรับเอา
แนวความคิดจากลัทธิเสรีนิยม แนวความคิดดานสิทธิมนุษยชน และแนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู
ของประชาชนนํามาปรับใชกับการดําเนินคดีอาญาโดยไดมีการปรับปรุงการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
ใน "ระบบไตสวน" ใหเปนธรรมมากขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการดานสิทธิมนุษยชน        
การดําเนินคดีอาญาสมัยใหมจึงเปนการดําเนินคดีอาญา "ระบบกลาวหา"(accusatorial system)7   
โดยยกฐานะของผูถูกกลาวหาจากการเปน "กรรมในคด"ี (Procedural object) ขึ้นเปน "ประธานในคดี" 
(Procedural subject)8 กฎหมายไมถือวาผูถูกกลาวหาเปนวัตถุแหงการซักฟอกหรือเปนกรรมในคดี 
แตถือวาผูถูกกลาวหาเปน "คน" และเปนสวนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีสิทธิตาง ๆ ในอัน
ท่ีจะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยสันนิษฐานไวกอนวา
จําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวาเขาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด ท้ังนี้หลักการดําเนินคดี
อาญาโดยรัฐ(Public Prosecution) ไดเปนท่ียอมรับในนานาอารยประเทศไดแพรขยายไปยังประเทศ
ตาง ๆ ไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส เปนตน ซ่ึงหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
ในแตละประเทศมีการปรับใชโดยมีการกําหนดหลักการท่ีแตกตางกันออกไป แตรัฐจะไมผูกขาด
การดําเนินคดีอาญาไวแตเพียงผูเดียวโดยเด็ดขาด แมในประเทศท่ีถือหลัก "การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ" 
โดยเครงครัดก็มีการผอนคลายใหเอกชนฟองคดีไดบาง แตจะจํากัดประเภทและฐานความผิดไว9 

การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ(Public Prosecution)ในประเทศภาคพ้ืนยุโรป พนักงาน
อัยการเปนเจาพนักงานหลักของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนฟองรอง โดยท่ี
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยพนักงานอัยการเปนเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี         
ในการส่ังคดีและฟองคดีอาญาตอศาล10 จะเห็นไดวาวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยตรงกับ        
                                                                            

7 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 60). เลมเดิม. 
8 แหลงเดิม. (น. 62). 
9 แหลงเดิม. (น. 66). 
10 วิ.อาญาวิพากษ "วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติไมตรงกัน" (น. 25). เลมเดิม.  
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วิธีพิจารณาความอาญาในประเทศภาคพ้ืนยุโรป อันเปนการแสดงใหเห็นวาการดําเนินคดีอาญาของ
ประเทศไทยนั้นเปน "การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ" หากจะมีความแตกตางกันก็ตรงท่ีการดาํเนนิคดอีาญา
ในประเทศภาคพ้ืนยุโรปพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีเริ่มคดีอาญาเองไดหรือมีอํานาจสอบสวน
คดีอาญาได แตการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนเจาพนักงานตํารวจ
เปนผูมีอํานาจในการเริ่มดําเนินคดีอาญาหรือสอบสวนคดีอาญา แตการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวนนั้นถือวาเปนการดําเนินคดีอาญาเพ่ือพนักงานอัยการ11 

2.1.2  บทบาทของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ในการดํ าเนินคดีอาญา                     
ช้ันเจาพนักงาน 

การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) มีการแยก "หนาท่ีสอบสวนฟองรอง" 
และ "การพิจารณาพิพากษา" ออกจากกัน พนักงานอัยการเปนเจาพนักงานหลักของรัฐ การดําเนิน
คดีอาญาท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบของพนักงานอัยการ พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีในการ
เริ่มคดีอาญาไดเองหรือมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาได โดย "ตํารวจ"มีฐานะเปนเพียง "เจาพนักงาน   
ผูมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการ" (public prosecutor's assistant officers) เทานั้น12 การดําเนิน
คดีอาญาในประเทศไทยเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเชนเดียวกับประเทศภาคพ้ืนยุโรป พนักงาน
อัยการเปนเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการส่ังคดีและฟองคดีอาญาตอศาล จะเห็นไดวาวิธีพิจารณา
ความอาญาของประเทศไทยมีพ้ืนฐานตรงกับวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศภาคพ้ืนยุโรป      
โดยเปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดคอนขางกวาง แตขอความใน มาตรา 3213แสดงใหเห็นถึง
อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการท่ีจะตองรักษาผลประโยชนของรัฐ กลาวคือ หากพนักงานอัยการ
กับผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน พนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะทําใหคดีของพนักงานอัยการ
เสียหาย โดยผูเสียหายนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการชอบ
ท่ีจะรองขอตอศาลหามไมใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนการกระทํานั้นได ซ่ึงเปนการแสดงถึงการ
รักษาผลประโยชนของรัฐ จะเห็นไดวาการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยเปนการดําเนินคดีอาญา
โดยรัฐ (Public Prosecution) เชนเดียวกับการดําเนินคดีอาญาในประเทศภาคพ้ืนยุโรป แตมีความ
แตกตางกันตรงท่ีการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย พนักงานสอบสวนซ่ึงเปนเจาพนักงานตํารวจ

                                                                            
11 แหลงเดิม. (น.26).  
12 แหลงเดิม. (น.107). 
13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 "เม่ือพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทก

รวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทําการ
ใด ๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลใหสั่งผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการ       
นั้น ๆ ได" 
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เปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการเริ่มคดีอาญาหรือสอบสวนคดีอาญา แตการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวนนั้นตองถือวาเปนการดําเนินคดีอาญาเพ่ือพนักงานอัยการ14 

การดําเนินคดีในช้ันสอบสวนฟองรองในประเทศไทย ผูท่ีรับผิดชอบในการสอบสวน
ฟองรอง คือ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ โดยมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวน ดังจะกลาวตอไปนี ้

1.  พนักงานสอบสวน 
พนักงานสอบสวนมี 2 ประเภท คือ พนักงานสอบสวนท่ัวไป กับพนักงานสอบสวน   

คดีพิเศษ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับ "พนักงาน
สอบสวนท่ัวไป" ซ่ึงบทบัญญัติท่ีวางหลักเกณฑดังกลาวใหนําไปใชกับ "พนักงานสอบสวน          
คดีพิเศษ" ดวย15ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา2 (6) พนักงานสอบสวนหมายถึง 
เจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีในการสอบสวน16 

คําวา "การสอบสวน" หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการท้ังหลาย
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหา 
เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

โดยบุคคลท่ีมีอํานาจในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 1817 คือ18 

(1)  ในกรุงเทพมหานคร ไดแก บุคคลดังท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา    
ความอาญา มาตรา 18 วรรคสอง คือ ขาราชการตํารวจท่ีมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีขึ้นไปหรือ 

(2)  ในตางจังหวัด ไดแก บุคคลดังท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 18 วรรคแรก หมายถึง 

ก. พนักงานฝายปกครอง  
ข. ปลัดอําเภอ 
ค. นายรอยตํารวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา 

                                                                            
14 วิ.อาญาวิพากษ "วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติไมตรงกัน" (น. 26). เลมเดิม. 
15 แหลงเดิม. (น.110). 
16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6). 
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18  
18 คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1 - มาตรา 119)  (น. 64),             

โดย จุลสิงห วสันตสิงห, 2555, สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
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(3)  คดีความผิดซ่ึงทําขึ้นนอกราชการอาณาจักร บุคคลท่ีมีอํานาจสอบสวน ไดแกบุคคล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 คือ 

ก. อัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทน 
ข. พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีจากอัยการ

สูงสุดหรือผูรักษาการแทน 
ค. พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีผูตองหาถูกจับอยูในเขตอํานาจ 
ง. พนักงานสอบสวนท่ีรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลผูไดรับความเสียหายไดรอง

ฟองใหทําโทษผูตองหา 
กรณีตามขอ ค. และ ง. อํานาจสอบสวนเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีท่ีจําเปนระหวางรอคําส่ัง

จากอัยการสูงสุดเทานั้น 
2.  พนักงานอัยการ 
การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) รัฐมีพนักงานอัยการเปนเจาพนักงาน

ผูทําการแทน กลาวคือ พนักงานอัยการเปนผูมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล19ตามประมวลฎหมาย     
วิธีพิจารณาความอาญาในการดําเนินคดีอาญาตอจากพนักงานสอบสวน โดยประมวลกฎหมาย     
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (5) ใหคํานิยามของพนักงานอัยการไววา 

"พนักงานอัยการ" หมายความถึง เจาพนักงานผูมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล ท้ังนี้จะ
เปนขาราชการในกรมอัยการ หรือเจาพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได 

ตามระบบการดําเนินคดีพนักงานอัยการถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญในการดําเนินคดีอาญา 
ใน "ช้ันไตรตรองคด"ี สําหรับผูตองหาและรัฐโดยเปนผูดูแลการบังคับใชกฎหมาย และเปนผูอํานวย
ความยุติธรรมแกผูตองหา เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายท่ีกําหนดอํานาจ
หนาท่ีของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยและเปนกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลดวย20 ท้ังนี้พนักงานอัยการตองรับผิดชอบในการสอบสวนคดี 4 ประเภท คือ21 

1)  รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน 
2)  รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยระเบียบของการสอบสวน 
3)  รับผิดชอบในความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน และ 

                                                                            
19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (5) "พนักงานอัยการหมายความถึงเจาพนักงานผูมี

หนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล ท้ังนี้จะเปนขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุดหรือเจาพนักงานอื่นผูท่ีมีอํานาจ
เชนนั้นก็ได" 

20 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 99). เลมเดิม. 
21 แหลงเดิม. (น. 100). 
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4)  รับผิดชอบในความเช่ือถือไดของการสอบสวน 
ท้ังนี้ ในปจจุบันพนักงานอัยการนั้นมีบทบาทในการตรวจสอบความจริงในคดีอาญา

มากขึ้น และมีบทบาทในการสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษดวย 
จะเห็นไดวาการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย เปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ          

มีการแยก "หนาท่ีการสอบสวนฟองรอง" และ "การพิจารณาพิพากษา" ออกจากัน และยกฐานะ                
ผูถูกกลาวหาจากการเปน "กรรมในคดี" (procedural object) ขึ้นเปน "ประธานในคดี"22 (procedural 
subject)  โดยสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวาเขาผูนั้นเปนผูกระทํา
ความผิด โดยพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีในการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะ
กระทําได เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ ในความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือรูตัวผูกระทํา
ผิดและความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหา23 และพนักงานสอบสวนมีอํานาจในการสอบสวนเพ่ือท่ีจะ
ทราบประวัติภูมิหลังความเปนมาของชีวิตของผูตองหา24 แสดงใหเห็นวาพนักงานสอบสวนจะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานท้ังท่ีเปนผลดีและผลรายแกผูตองหา รวมท้ังขอเท็จจริงอ่ืน  ๆ ท่ีเปน
ประโยชนในการดําเนินคดีอาญาตอไปของพนักงานอัยการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวบรวม
ขอเท็จจริงท่ีพนักงานอัยการสามารถอาจใชประกอบดุลพินิจในการส่ังคดี รวมตลอดถึงการท่ี
พนักงานอัยการจะสามารถอาจใชแถลงตอศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาของศาลในการลงโทษ
ผูกระทําความผิดไดอยางเหมาะสมกับความผิดท่ีผูตองหาไดกระทํา25 และหากพนักงานอัยการเห็น
วาคดีดังกลาวไดขอเท็จจริงไมครบถวนพนักงานอัยการจะส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่ังใหพนักงาน
สอบสวนสงพยานมาซักถามได26 แสดงใหเห็นวาเจาพนักงานของรัฐท้ังสองจะตองดําเนินคดี     
โดยความรอบคอบและเท่ียงธรรม กลาวคือ จะตองมีความเปนภววิสัย (objectivity) 
                                                                            

22 แหลงเดิม. (น. 62). 
23 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 "ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะกระทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูก
กลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา" 

24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 "พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือ
สงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจง
ใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 

25 วิ.อาญาวิพากษ "วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติไมตรงกัน" (น. 27). เลมเดิม. 
26 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง "ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงาน

อัยการมีอํานาจ 
(1) สั่งตามท่ีเห็นสมควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงพยานคนใดมาให

ซักถามเพื่อสั่งตอไป" 
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2.2  หลักการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 
2.2.1  หลักการตรวจสอบความจริง 

หลักการตรวจสอบ27คดีอาญาเริ่มตนเม่ือมีการกลาวหาวาไดมีการกระทําความผิด     
ทางอาญา กลาวคือ เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นกระบวนการของการดําเนินคดีอาญาก็จะ
เริ่มตนทันที สวนคดีแพงเริ่มเปนคดีเม่ือมีการฟองรองตอศาล ดังนั้นคดีอาญาจึงเริ่มตนกอนคดีแพง 

ในการดําเนินคดีแพงกับคดีอาญานั้นมีความแตกตางกันในสาระสําคัญประการหนึ่ง คอื 
ในคดีแพงคูความเปนผูกําหนดขอเท็จจริงท่ีจะนํามาตีแผในศาล รวมท้ังกําหนดขอเท็จจริงท่ีจะตอง
พิสูจนกันดวยลายลักษณอักษร หลักในการดําเนินคดีแพงจึงเปน "หลักการตกลง" (negotiaton 
principle) สวนในคดีอาญาถือ"หลักการตรวจสอบ" (Examionation Principle)กลาวคือเจาพนักงาน
หรือศาลตางมีหนาท่ีท่ีจะตองตรวจสอบความความจริงในเรื่องท่ีกลาวหา  คนหาความจริงได     
โดยปราศจากขอผูกมัดใด ๆ ท้ังการนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชโดยอาศัย  
มาตรา 15 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงนํามาใชบังคับได "เทาท่ีพอจะใชบังคับได" 
เทานั้น เปนตนวาบทบัญญัติแหงประกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงท่ีเกี่ยวกับ "หลักความตกลง"      
จะนํามาใชในคดีอาญาไมได เหตุนี้ศาลฎีกาวินจิฉัยวาในคดีอาญาทากันไมได นั้น จึงเปนการถูกตอง
แลว เพราะการทาเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับ "หลักความตกลง"28 

เดิมการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเราใช "ระบบไตสวน" (inquisitorial system) 
การดําเนินคดีอาญาของไทยในระบบไตสวนนี้เปนระบบท่ีเลวราย29 กลาวคือ การคนหาขอเท็จจริง
ตามกฎหมายของไทยในอดีตตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจารีตนครบาล ร .ศ. 115             
ใชวิธีการทารุณโหดรายโดยการทรมานแบบตาง ๆ เชน ดําน้ํา ลุยไฟ ตอกเล็บ เฆ่ียนตี ฯลฯ ท่ีเรียกวา 
"อาญาจารีตนครบาล" ตอมาไดมีพระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาความอาญาจารีตนครบาล           
ร.ศ. 115 เปนผลทําใหมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานําไปสูยุคใหม  
การดําเนินคดีอาญาสมัยใหมใช "ระบบกลาวหา" (accusatorial system)  มีการแยก "หนาที่สอบสวน
ฟองรอง" และ " หนาท่ีพิจารณาพิพากษา" ออกจากกัน และยกฐานะผูถูกกลาวหา (ผูตองหาและจําเลย) 
จากการเปน "กรรมในคดี" (procedural object) ขึ้นเปน "ประธานในคดี" (procedural subject)30   
และเปนสวนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีสิทธิตาง ๆ ในอันท่ีจะสามารถตอสูคดีไดอยาง
เต็มท่ีและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะ
                                                                            

27 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 49). เลมเดิม. 
28 แหลงเดิม. 
29 แหลงเดิม. (น. 63). 
30 แหลงเดิม. (น. 62). 
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พิสูจนไดวาเขาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 
และแนวคิดนี้ไดนํามาใชจนถึงปจจุบัน31 

หลักการดําเนินคดี คือ หลักการตรวจสอบ (Examionation Principle) การตรวจสอบ
ความจริงในคดีอาญามี 2 ช้ัน32 คือ การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน และการตรวจสอบ
ความจริงในช้ันศาล  

การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน คือ การสอบสวนและการส่ังคดีของ
พนักงานอัยการซ่ึงตองมีความเปนภววิสัย (objectivity) 

การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน จะเริ่มตนเม่ือพนักงานสอบสวนไดทราบ
เรื่องการกระทําผิด ซ่ึงการทราบนี้อาจทราบจากการรองทุกข การกลาวโทษ หรือจากวิธีอ่ืนใด33    
เม่ือทราบเรื่องการกระทําผิดแลวพนักงานสอบสวนจะตองเริ่มการสอบสวนโดยมิชักชา34             
การสอบสวน คือ การตรวจสอบความจริง พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานและ
ดําเนินการเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะเอาตัว
ผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ35 การสอบสวนในช้ันเจาพนักงานนี้จะประกอบดวยการกระทํา       
2 ขั้นตอน36 คือ รวบรวมพยานหลักฐาน และการใชมาตรการบังคับกอนท่ีจะใชมาตรการบังคับ
พนักงานสอบสวนจะตองคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวผูตองหาใหไดความจนเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหานั้นเปนผูกระทําความผิด โดยพนักงาน
สอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐาน 3 ชนิด37 คือ 

(1)  พยานหลักฐานท่ีเปนผลรายแกผูตองหาหรือพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา 

                                                                            
31 ประกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 "ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน

ท้ังปวง อยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น 
เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย" 
32 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 439). เลมเดิม. 
33 แหลงเดิม. (น. 448) 
34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 "ใหเริ่มการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการใน    

ท่ีใดเวลาใด แลวแตจะสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย" 
35 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) "การสอบสวน" หมายความถึงการรวบรวม

พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวน        
ไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมา
ฟองลงโทษ 

36 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 149), โดย คณิต ณ นคร ค, 2558, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
37 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 450). เลมเดิม. 
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(2)  พยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาหรือเปนประโยชนกับผูตองหา และ 
(3)  พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ 
พนักงานสอบสวนจะรวบรวมแตพยานหลักฐานท่ียันผูตองหาอยางเดียวไมได            

แตจะตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาดวย เพราะในคดีอาญานั้นตองตัดสินกัน
ดวยความจริง และการท่ีจะวินิจฉัยวาส่ิงใดจริงหรือไมอยางไร ตองพิจารณาโดยการฟงความทุกฝาย
มิใชฝายเดียว การสอบสวนจึงตองมี "ความเปนภววิสัย" (objectivity)38 

2.2.2  หลักฟงความทุกฝาย 
หลักฟงความทุกฝาย (principle of audialteramparyem) หมายความวา จะตองเปด

โอกาสใหผูถูกกลาวหาท่ีจะแกขอกลาวหาได กลาวคือ ผูถูกกลาวมีสิทธิท่ีจะโตแยงคัดคานได    
(right to full hearing)39 การดําเนินคดีในอาญา "ระบบกลาวหา" (accusatorial system) ผูถูกกลาวหา
เปน "ประธานในคดี" (procedural subject)มีสิทธิตาง ๆ ในอันท่ีจะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี    
ในการไดรับทราบวาถูกกลาวหาวาอยางไร หรือถูกฟองวาอยางไร เพ่ือท่ีจะไดมีโอกาสใหการ       
แกขอกลาวหาในช้ันเจาพนักงานหรือใหการแกขอหาในฟองในช้ันศาลไดอยางถูกตอง40 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ไดวางหลักไววา หามไมให
พนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน กลาวคือ ในการ
สอบสวนจะตองมีเนื้อหาของ "การสอบปากคําผูตองหา" ซ่ึงเปนสวนสําคัญตามหลักฟงความ       
ทุกฝาย ถึงแมจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนฟงไดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดแลว แตไมมี
การสอบสวนปากคําผูตองหากอนการยืน่ฟองตอศาล พนักงานอัยการก็จะไมสามารถฟองคดีได41 

เม่ือมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนจะตองตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา โดยจะตองรวบรวม
พยานหลักฐานในทางท่ีเปนผลรายและผลดีตอผูตองหา มิใชรวบรวมแตพยานหลักฐานท่ีเปนผลราย
แกผูตองหาเพียงดานเดียว และเม่ือไดความเปนท่ีแนชัดท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลวจึงจะใช
มาตรการบังคับในการนําตัวผูตองหามาไวในอํานาจรัฐเพ่ือดําเนินการสอบสวนตอไป ท้ังนี้          
เม่ือผูตองหาถูกนําตัวมาไวในอํานาจรัฐแลว พนักงานสอบสวนจะตองแจงใหผูตองหาทราบถึง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําท่ีกลาวหาวาผูตองหากระทําความผิดเพ่ือเขาจะไดสามารถตอสูคดีได
ตามหลักฟงความทุกฝาย เพราะผูตองหามิไดเปน "กรรมในคดี" แตเปน "ประธานในคดี" และเปน
                                                                            

38 แหลงเดิม. 
39 แหลงเดิม. (น. 69). 
40 แหลงเดิม. (น. 70). 
41 แหลงเดิม. (น. 70-71). 
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สวนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีสิทธิตาง ๆ ในอันท่ีจะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีและ
ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวา
ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดแตหากผูตองหาไมสามารถเขาใจถึงกระบวนการในการสอบสวนเพราะ
เหตุแหงความวิกลจริตและไมมีความสามารถในการตอสูคดีแลว พนักงานสอบสวนจะดําเนินคดี
ตอไปไมได พนักงานสอบสวนจะตองงดการสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายวิกลจริตและ               
มีความสามารถในการตอสูคดี คือ มีความรับรูและเขาใจกระบวนการสอบสวน ซ่ึงไปตาม          
"หลักฟงความทุกฝาย" ท่ีผูตองหามีสิทธิตาง ๆ ในอันท่ีจะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี ในการ
รับทราบขอกลาวหาและมีโอกาสในการแกขอกลาวหาในช้ันเจาพนักงานไดอยางถูกตอง และเกิด
ความเปนธรรมแกผูตองหาในการดําเนินคดีอาญา 

2.2.3  หลักความเสมอภาค 
หลักความเสมอภาค เปนหลักพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงยอมไดรับ        

การรับรองและคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกันในฐานท่ีเปนมนุษยโดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ  อาทิ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถ่ินกําเนิด เปนตน และในขณะเดียวกันถือไดวาหลักความเสมอภาค
เปนหลักท่ีควบคุมการใชอํานาจของรัฐมิใหใชอํานาจตามอําเภอใจโดยการใชอํานาจของรัฐแก   
กลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่ง หลักความเสมอภาคจึงเปนหลักสําคัญในการรับรองและคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถนํามาตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 

หลักความเสมอภาค (Equality) หมายถึง หลักการท่ีรัฐหรือบุคคลจะตองปฏิบัติตอส่ิงท่ีมี
สาระสําคัญเหมือนกันใหเทาเทียมกันหรืออยางเดียวกัน และปฏิบัติส่ิงท่ีมีสาระสําคัญไมเหมือนกัน
ใหแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้น ท้ังนี้ การปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญ
เหมือนกันใหแตกตางกัน หรือการปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญแตกตางกันใหเหมือนกัน ยอมเปน
การกระทําท่ีขัดตอหลักความเสมอภาค42 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255043 ฉบับเดิม มาตรา 30 ไดบัญญัติไววา 
"บุคคลทุกคนยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

                                                                            
42 คู มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 31), โดย สุริยา ปานแปน กับ อนุวัฒนบุญนันท ,  (2553),      

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
43 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 
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หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม" 

ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 255744 มาตรา 4 
บัญญัติวา "ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย    
มีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี"้ 

หากพิจารณาในมุมของประชาชนท่ีจะไดรับการปฏิบัติจากรัฐ แลว "หลักความเสมอภาค" 
คือ สิทธิของประชาชนท่ีจะไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกัน45 รัฐมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอ
บุคคลใหเหมือนกัน แตหากจะตองปฏิบัติแตกตางกันออกไปก็เปนลักษณะเฉพาะของแตละคน 
หลักความเสมอภาคนี้ไมไดบังคบัวารัฐจะตองปฏิบัติตอบุคคลทุกคนเปนอยางเดียวกัน 

หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีกําหนดความสัมพันธระหวาง
องคกรตาง ๆ ของรัฐ ไมใชกฎหมายท่ีกําหนดความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน 
เพราะฉะนั้นหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ จึงผูกพันรัฐหรือองคกรของรัฐเทานั้น หาได
ผูกพันเอกชนไม ประชาชนจึงไมสามารถยกหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาอางเพ่ือ
เรียกรองเอกชนใหปฏิบัติตอตนเองอยางเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน แตหากกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว
เฉพาะใหเอกชนตองเคารพตอหลักความเสมอภาค เอกชนผูนั้นยอมตองผูกพันตอหลักความเสมอภาค
เชนเดียวกับองคกรตาง ๆ ของรัฐ46 

จะเห็นไดวารัฐจะตองปฏิบัติกับประชาชนโดยเทาเทียมกัน เม่ือมีความผิดทางอาญา
พนักงานสอบสวนซ่ึงเปนเจาพนักงานของรัฐจะตองใหความเปนธรรมตอผูตองหาหรือผูเสียหาย   
ใหเกิดความเปนธรรมตามหลักความเสมอภาค พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานในทางท่ีเปนผลรายและเปนผลดีตอผูตองหา มิใชรวบรวมพยานหลักฐานในทางท่ี
เปนผลรายตอผูตองหาเพียงฝายเดียว โดยตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา ใหไดความเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหานั้นเปนผูกระทําความผิดจริง
แลวจึงจะใชมาตรการบังคับเพ่ือเอาตัวผูตองหามาไวในอํานาจรัฐ และหากในระหวางการสอบสวน
พบวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ผูตองหาชอบท่ีจะไดรับการตรวจจาก
                                                                            

44 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
45 คูมือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 31). เลมเดิม. 
46 แหลงเดิม.(น. 32). 
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แพทยวาผูนั้นมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีไดจริง อันเปนการคุมครองสิทธิของผูตองหา
ท่ีมีความวิกลจริต ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาเกิดความเปนธรรมและเกิด
ความเปนธรรมแกผูตองหา ตามหลักความเสมอภาคในการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

 
2.3  การดําเนินคดีอาญาในชั้นเจาพนักงาน 

การดําเนินคดีอาญาในช้ันเจาพนักงานเปนการตรวจสอบความจริงในทางอาญาโดยรัฐ
ไดกระทําการตามกฎหมายในช้ันสอบสวนฟองรองและพิจารณา เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงในทาง
ท่ีเปนผลรายและเปนผลดีตอผูตองหา ไมวาจะเปนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจคน
เพ่ือพิสูจนความผิดหรือบริสุทธ์ิ การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนเริ่มตั้งแตเม่ือพนักงาน
สอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดจากการรองทุกข กลาวโทษหรือโดยวิธีอ่ืนใด เม่ือพนักงาน
สอบสวนทราบเรื่องท่ีเกิด อางหรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นแลว พนักงานสอบสวนจะตองเริ่มการสอบสวน
โดยมิชักชา47 

การสอบสวนเปนการตรวจสอบความจริงซ่ึงการตรวจสอบความจริงในคดีอาญา         
มี 2 ช้ัน48 คือ การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน และการตรวจสอบความจริงในช้ันศาล  

การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน คือ การสอบสวนและการส่ังคดีของ
พนักงานอัยการซ่ึงตองมีความเปนภววิสัย (objectivity)49 โดยพนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการ
สอบสวน กลาวคือรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะ   
ทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ50 การสอบสวน
ในช้ันเจาพนักงานนี้จะประกอบดวยการกระทํา 2 ขั้นตอน51 คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน        

                                                                            
47 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 "ใหเริ่มการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการในท่ี

ใดเวลาใด แลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย" 
48 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 439). เลมเดิม. 
49 แหลงเดิม. 
50 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) "การสอบสวน" หมายความถึงการรวบรวม

พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทํา
ไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟอง
ลงโทษ 

51 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 149), โดย คณิต ณ นคร ง, 2558, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
วิญูชน. 

DPU



25 
 

โดยจะตองรวมรวบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา 
ซ่ึงพยานหลักฐานท่ีตองรวบรวมจึงมี 3 ชนิด52 คือ 

(1) พยานหลักฐานท่ีเปนผลรายแกผูตองหาหรือพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา 
(2) พยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาหรือเปนประโยชนกับผูตองหา และ 
(3) พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ 
สวนขั้นตอนท่ีสองการใชมาตรการบังคับ เปนการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐโดยการ

เรียก จับ ควบคุม หรือขังซ่ึงจะใชไดตอเม่ือกรณีท่ีมีความจําเปนตามพฤติการณแหงคดีเพ่ือการ
สอบสวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมอันเกี่ยวกับคดีนั้นตอไป และการท่ีจะเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ
จะตองไดความจริงวาผูตองหานั้นไดกระทําความผิดจริง 

2.3.1  การตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกับการกระทําของผูถูกกลาวหา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติวา "ใหพนักงานสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เทาท่ีสามารถจะทําได เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและ
พฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น
ความผิดหรือบริสุทธ์ิของผูตองหา"  

การท่ีพนักงานสอบสวนจะตองทราบขอเท็จจริงและพฤติการณในการกระทําความผิด
ท่ีถูกกลาวหา เพ่ือท่ีจะรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดพนักงานสอบสวนจะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใชยันผูตองหา ในการรวบรวมพยานหลักฐานจะตองรวบรวม
พยานหลักฐานในทางท่ีเปนผลรายและเปนผลดีกับผูตองดวย จะรวบรวมแตเพียงพยานหลักฐาน
ในทางท่ีเปนผลรายเพียงอยางเดียวไมได เนื่องจากคดีอาญาตัดสินดวยความจริง และการท่ีจะ
วินิจฉัยวาอะไรจริงหรือไมจริงนั้น ตองฟงความทุกฝาย53 หากพนักงานสอบสวนเช่ือวาผูตองหาเปน
ผูกระทําความผิดตั้งแตตนก็ไมอาจถือไดวาการสอบสวนดําเนินไปเพ่ือพิสูจนความผิด หากแตเปน
การสอบสวนเพ่ือเอาผิดผูตองหาเพียงอยางเดียว และเม่ือพนักงานสอบสวนไดทราบถึง                
การกระทําความผิดโดยไดรับคํารองทุกข คํากลาวโทษ หรือวิธีอ่ืนใด พนักงานสอบสวนจะตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหากอนเม่ือไดความจริงแลวจึงใชมาตรการบังคบั
ในการเอาตัวผูตองหามาไวในอํานาจรัฐเพ่ือดําเนินการสอบสวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมกันตอไป 
การสอบสวนถึงจะมีความเปนภววิสัย (objectivity) 

                                                                            
52 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 450). เลมเดิม. 
53 การกลั่นกรองคดีกอนการประทับฟอง: ศึกษากรณีคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก (น. 13),      

โดย พัฒนพงศ สมานเกียรติสกุล" 2554, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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จะเห็นไดวาการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนของพนักงานสอบสวนในทางปฏิบัติ
นั้น เม่ือพนักงานสอบสวนไดทราบถึงการกระทําความผิด พนักงานสอบสวนจะดําเนินการจับกุม
ผูตองหากอน แลวจึงจะตรวจสอบความจริง และในระหวางตรวจสอบความจริงหรือตรวจสอบ
ความจริงเพ่ิมเติมตอไป พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองขอใหศาลส่ังขังผูตองหาโดยอางวายังมี
พยานหลักฐานอีกมากท่ีตองทําการตรวจสอบ ซ่ึงเปนการคาดคั้นเอาความจริงจากผูตองหาและเปน
การกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา อันแสดงใหเห็นวาการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนนั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) ซ่ึงไมตรงตามหลักในการดําเนินคดีอาญา           
ในช้ันเจาพนักงาน  

2.3.2  การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูถูกกลาวหา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 "พนักงานสอบสวนมีอํานาจ

สอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปน
อาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา เปนขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการส่ังฟองของพนักงาน
อัยการ เม่ือพนักงานอัยการส่ังฟองคดีตอศาลศาลจะนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหามาใชประกอบ
ดุลพินิจในการลงโทษผูกระทําความผิด ซ่ึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา พนักงานสอบสวน        
จะรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทราบประวัติความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติของผูตองหา54 
เชน อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ 
ส่ิงแวดลอม สภาพความผิดและเหตุอ่ืนอันควรปราณี ขอเท็จจริงเหลานี้ศาลอาจนํามาใชประกอบ
ดุลพินิจท้ังหมดหรือเพียงบางประการก็ได  

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหามีหลักในการพิจารณา ดังนั้น 
1.  ความเปนมาแหงชีวิต55หมายถึง ประวัติวิถีชีวิตของผูตองหากอนการกระทําผิด เชน 
 1.1  อายุของผูตองหา หากผูตองหากระทําความผิดมีอายุนอย ยังไมมีวุฒิภาวะและ

ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี มักกระทําการตาง ๆ ตามอําเภอใจ หรือดวยความคึกคะนอง หรือขาดความ 
ยั้งคิดช่ัวขณะ  

                                                                            
54 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 "พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือ 

สงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจง
ใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 

55 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1 (น. 369), โดย คณึงฦาไชย, 2551, โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548, กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา จํากัด. 
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    1.2  ประวัติของผูตองหา56 นาจะหมายถึง ประวัติสวนตัวและภูมิหลังของผูตองหา    
เชน เปนผูมีประวัติการครองตนดี เปนขาราชการซ่ึงไมมีประวัติการทํางานเสียหายหรือมีประวัติ
ดีเดนในหนาท่ีราชการ เปนผูท่ีทําประโยชนใหแกสังคม เปนตน แตอยางไรก็ตาม แมผูตองหาจะมี
ประวัติดี หรือเคยมีคุณความดีมากอน หากกระทําผิดในคดีท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจ 
หรือสังคม หรือพฤติการณในการกระทําผิดรายแรงศาลก็อาจลงโทษได 

    1.3  สติปญญาของผูตองหา57 นาจะหมายถึง การท่ีผูตองหาไดกระทําผิดเพราะความ     
โงเขลาเบาปญญา หรือความรู เทาไมถึงการณ หรือมีความเช่ืองมงายในส่ิงท่ีไมควรเช่ือ หรือ        
หลงเขาใจวาการกระทําไมเปนความผิด เปนตน  

    1.4  การศึกษาอบรม ผูตองหาท่ีกําลังศึกษาเลาเรียนอยู หากไดรับโทษจําคุกจะทําให
ไมไดศึกษาตอและจะเสียอนาคตอันดีงามตอไป ดังนั้น ศาลจึงคอนขางท่ีจะใหโอกาสผูนั้น  

    1.5  สุขภาพ คือ ผูท่ีมีรางกายพิการหรือมีสุขภาพไมสมบูรณ เชน เจ็บปวย หรือมีโรค
ประจําตัว อาจจะกระทําผิดได เนื่องจากผูท่ีมีสุขภาพไมสมบูรณอาจอารมณหงุดหงิดงาย หรือไม
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได สวนผูท่ีรางกายพิการอาจจะกระทําผิดเพราะคิดวาตนเองเปน
ผูมีปมดอย จึงอยากจะแสดงใหผูอ่ืนเห็นถึงความสามารถของตน แตกลับแสดงออกในทางท่ีผิดโดย
ประกอบอาชญากรรม เปนตน  

    1.6  ภาวะแหงจิตของผูตองหา58 นาจะหมายถึง ผูกระทําผิดมีจิตบกพรอง หรือ              
จิตฟนเฟอน แตยังไมถึงขนาดท่ีจะไดรับการยกเวนโทษ ตามมาตรา 65 นอกจากนี้ ยังหมายความ
รวมถึง ผูกระทําผิดท่ีกระทําความผิดเพราะบันดาลโทสะหรือขาดสติความยั้งคิดเนื่องจากถูกยั่วยุ
หรือถูกรังแกกอนโดยตนเองไมไดสมัครใจวิวาทตอสู 

    1.7  อาชีพของผูตองหาท่ีมีอาชีพการงานเปนกิจลักษณะ หรือประกอบอาชีพโดย
สุจริต หรือมีฐานะยากจนตองประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัว ศาลอาจใชดุลพินิจรอการลงโทษ
มากกวาผูกระทําผิดท่ีไมไดประกอบอาชีพใด หรือประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการกระทําผิด 

2. ความประพฤติอันเปนอาจิณ     
 2.1 ความประพฤติ59 หมายถึง การปฏิบัติตัวเปนปกติ ท้ังในอดีตและปจจุบันของ      
ผูถูกกลาวหา เชน เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีความสุภาพออนนอม อยูในกรอบของศีลธรรม                                                         

                                                                            
56 คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (น. 1262), จาก จิตติ ติงศภัทิย, 2555, สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
57 แหลงเดิม. (น. 1264). 
58 แหลงเดิม. 
59 แหลงเดิม. (น. 1263). 
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หรือมีความประพฤติเปนนักเลง อันธพาล ชอบกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน เปนตน  
 2.2 นิสัยของผูตองหา นาจะหมายถึง ความประพฤติของผูกระทําผิดท่ีปฏิบัติ              

จนเคยชิน เชน มีนิสัยขยันในการประกอบอาชีพ มีความเคารพตอสิทธิของผูอ่ืน มีความสุภาพ    
ออนนอม หรือนิสัยในทางลบ เชน เกียจครานในการทํางานหรือมีนิสัยเกเรอันธพาล เปนตน 

 2.3 ส่ิงแวดลอมผูตองหา อาจเปนสาเหตุแหงการกระทําผิดได เชนผูตองหาตอง
ทํางานในแหลงอบายมุข หรือพักอาศัยในยานชุมชนแออัด ซ่ึงมักมีการกระทําผิดตาง ๆ เสมอ 
ส่ิงแวดลอมท่ีศาลคํานึงถึงในการลงโทษนี้ไมจําเปนตองเปนส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดการกระทําผิด
เทานั้น แตศาลอาจคํานึงถึงวาหากใหโอกาสผูกระทําผิดแลว เม่ือผูกระทําผิดกลับไปใชชีวิตอยูใน
ส่ิงแวดลอมเดิมแลว จะสามารถปรับปรุงแกไขตัวเองไดหรือไมก็ได 

3. การท่ีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวน สอบสวนในเรื่องความเปนมา
แหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณ ก็เพราะอํานาจการสอบสวนโดยปกติยอมตองมุงหมาย
เพ่ือทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษในความผิด
ท่ีกลาวหา60 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11)61 แตสอบสวนเพ่ือใหได
พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 เปนการสอบสวนตาม
จุดมุงหมายของการสอบสวน กลาวคือ เปนการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดท่ีเกี่ยวกับ           
การกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา ท้ังในสวนท่ีเปนคุณหรือเปนประโยชน
แกผูตองหา62 รวมท้ังสวนท่ีพิสูจนถึงความบริสุทธ์ิของผูตองหา หรือเหตุอันควรปราณีท่ีควรจะ
ไดรับการพิจารณาในการลดโทษหรือไดรับโทษนอยลงอันเปนผลดีตอผูตองหา 

4. การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 นั้นมีความแตกตาง
จากการสอบสวนตามปกติอยางหนึ่ง กลาวคือ การสอบสวนตาม มาตรา 138 พนักงานสอบสวนจะตองให
ผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีพนักงานสอบสวนไดมา แตการสอบสวนโดยปกติไมมีกฎหมายบัญญัติ
บังคับใหพนักงานสอบสวนกระทําเชนนั้น เวนแตจะเปนการสอบสวนผูตองหาซ่ึงจะตองแจงขอหา      
ใหทราบตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13463 

                                                                            
60 แหลงเดิม. (น. 370). 
61 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) "การสอบสวนหมายความถึงการรวบรวม

พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไป
เกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟอง
ลงโทษ 

62 ความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน (น. 67), โดย ศิพร โกวิท, 2551, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
63 แหลงเดิม. 
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พนักงานสอบสวนเม่ือไดทราบถึงการกระทําความผิดทางอาญาไมจะวาจากคํารองทุกข 
คํากลาวโทษ หรือโดยวิธีอ่ืน พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการตรวจสอบความจริงโดยรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเปนผลรายและผลดีตอผูถูกกลาวหา โดยจะตองรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกบั 
"ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา" และ "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา" จนเปนท่ีแนชัด
กอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิดจริง เม่ือทราบเปนท่ีแนชัดแลววาผูถูกกลาวหาเปน
ผูกระทําความผิดจริง จึงจะใชมาตรการบังคับโดยการเรียก การจับ การควบคุม และการขัง เพ่ือเอา
ตัวบุคคลนั้นไวในอํานาจรัฐเพ่ือการดําเนินคดีในช้ันสอบสวนตอไป 

ทางปฏิบัติเม่ือพนักงานสอบสวนไดทราบถึงการกระทําความผิดทางอาญา พนักงาน
สอบสวนจะใชมาตรการบังคับในการจับ การควบคุม หรือการขัง ตัวผูถูกกลาวหามาไวในอํานาจรฐั
เพ่ือท่ีจะตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา 
โดยพนักงานสอบจะยื่นคํารองตอศาลโดยอางวามีพยานหลักฐานอีกมากท่ีจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบ ขอใหศาลมีคํา ส่ังขังผูถูกกลาวหาตอไปกอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา          
ความอาญา มาตรา 87 วรรคส่ีถึงวรรคหก64 โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรคหก ท่ีบัญญัติวา  

"ในกรณีความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไปจะมีโทษปรับดวยหรอืไม
ก็ตาม ศาลมีอํานาจส่ังขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกัน
ท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบส่ีวัน" 

อันเปนท่ีมาหรือชองทางของการทําใหผูตองหาหรือผูตองสงสัยตกเปน "กรรมในคดี" 
(Procedural object) เพราะเทากับเปนการคาดคั้นผูตองหาเพ่ือใหไดความจริงจากผูตองหาหรือ                 
ผูตองสงสัย อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชน ฝาฝนหลักการท่ีสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษา65จะเห็นไดวาการตรวจสอบความจริงและการรวบรวม
พยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนจะดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแตในสวนท่ีเปน
ผลรายแกผูตองหาและรวบรวมแตเพียงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาเพียงอยางเดียว     
                                                                            

64 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 4 ถึงวรรค 6 
"ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมด
ตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม     
ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ  กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน" 

65 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 150). เลมเดิม. 
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ซ่ึงเปนขอเท็จจริงท่ีเปนผลรายและเปนพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา โดยมิไดมีการรวบรวมขอเท็จจริง
ในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหาอันเปนขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนและเปนผลดีตอผูตองหาไวในสํานวน          
การสอบสวน ท้ังนี้ ในการตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนนั้น
กระทําโดยลําพังโดยมิไดมีองคกรภายนอกเขารวมในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริงดวย ทําใหสํานวนการสอบสวนไดพยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีไมสมบูรณเปนการแสดง     
ใหเห็นวา การสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) 

2.3.3  หลักเกณฑการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ 
มาตรการบังคับ ในการดําเนินคดีอาญาเปนมาตรการเพ่ือนําตัวผูถูกกลาวหามาไวในอํานาจรัฐ 

โดยวิธีการเรียก (summons) การจับ (arrest) การนําตัว (bringing to appear) การควบคุม(keep in custy)     
การขัง (detention) และการคน (search) ซ่ึงการใชมาตรการบังคับบางชนิดนั้นเปนการกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพ เพราะมาตรการบังคับนั้นกระทบเสรีภาพในการเคล่ือนไหวหรือสิทธิเสรีภาพในรางกาย 
และเสรีภาพในเคหสถานของบุคคล แตไมวามาตรการบังคับจะเปนมาตรการชนิดใดก็ตามตางก็
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท้ังส้ินแมการเรียก 

การใช "มาตรการบังคับ" (compulsory measures) ใด โดยปกติตอง "หมาย" เปนเครื่องแสดง
อํานาจในการใชมาตรการบังคับ แมในการเรียก (summons) ตามปกติจะตองมี "หมายเรียก" แตหาก    
ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญคนใดไปทําการ
สอบสวน เจาพนักงานดังกลาวมีอํานาจเรียกผูตองหาหรือพยานมาใหปากคําไดโดยไมตองมี
หมายเรียก เพราะผูมีอํานาจออกหมายเรียกคือตัวเจาพนักงานผูใชอํานาจ กลาวคือตัวเจาพนักงานเอง
เปนผูใชอํานาจ และการเปนหมายในตัวเองของเจาพนักงานในปจจุบันมีเฉพาะการเรียกเทานั้น 

การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐโดยการใชมาตรการบังคับใชไดในกรณีท่ีจําเปนเทานั้น 
ในการใชมาตรการบังคับเพ่ือเรียก จับ ควบคุม หรือขัง พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวม
พยานหลักฐานใหไดความจริงกอนวาผูตองหานั้นเปนผูกระทําความผิดจริง โดยรวบรวม
พยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหา      
เม่ือพนักงานสอบสวนไดพยานหลักฐานเปนท่ีแนชัดท้ังในสวนของขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลววา
ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริง จึงจะใชมาตรการบังคับเพ่ือจะนําตัวผูตองหามาไวในอํานาจรัฐ     
ซ่ึงจะกระทําไดเปนขั้นตอนดังตอไปนี ้

ก. การเรียก 
การเรียก (sommons) โดยหมายเรียก (warrant of sommos) คือ การเรียกท่ีตองเกี่ยวของ

กับการดําเนินคดี โดยผูมีอํานาจในการออก "หมายเรียก" ไดแก พนักงานสอบสวน พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจช้ันผูใหญ และศาล                                                                                                       
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ท้ังนี้พนักงานสอบสวนชอบท่ีจะ "เรียก" หรือ "ออกหมายเรียก"ซ่ึงเปนมาตรการเบ้ืองตน
ของเจาพนักงาน เพ่ือใหบุคคลตองหามาปรากฏตัวท่ีพนักงานสอบสวน เนื่องในการสอบสวน     
การไตสวนมูลฟอง หรือการพิจารณา66 

การเรียกเนื่องในการสอบสวน เปนการเรียกเพ่ือใหผูตองหามาทําการสอบสวนปากคํา 
การออกหมายเรียกของพนักงานสอบสวนจะกระทําไปในลักษณะการแสดงอํานาจ เพราะจะกระทํา
ไปเพ่ือท่ีจะไดรองขอตอศาลใหออกหมายจับผูตองหาโดยอางวาผูตองหาไมมาตามหมายเรียก       
อันสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาจะหลบหนี  

ข. การจับ 
 การขอใหศาลออกหมายจับเพ่ือสอบสวนปากคําเพ่ือใหผูตองหามีโอกาสไดแกตัว    

โดยเรียกใหผูถูกกลาวหามาท่ีพนักงานสอบสวนเพ่ือท่ีจะไดแจงขอกลาวหาและฟงคําใหการ         
แตหากพนักงานสอบสวนเรียกหรือหมายเรียกผูถูกกลาวหาแลว ผูนั้นไมยอมมาตามท่ีพนักงาน
สอบสวนตามหมายเรียกใหสันนิษฐานวาผูตองหาจะหลบหนีพนักงานสอบสวนจะรองขอตอศาล
ใหออกหมายจับ  แตท้ังนี้เหตุท่ีจะขอใหศาลออกหมายจับกับเหตุท่ีจะออกหมายขังเปนเหตุ        
อยางเดียวกันเปนการ "เอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ" 

การจะเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐจะตองประกอบดวยเง่ือนไขในทางเนื้อหาของเหตุ
ออกหมายจับ (และหมายขัง) มี 2 ประการประกอบกัน คือ67 

(1)  มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และ 
(2)  มีเหตุเฉพาะเจาะจง  

                                                                            
66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 52 "การท่ีจะใหบุคคลใดมาท่ีพนักงานสอบสวนหรือ

มาท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญหรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไตสวนมูลฟองการพิจารณา
คดีหรือการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้จักตองมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญหรือของศาลแลวแตกรณี 

แตในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญไปทําการสอบสวน    
ดวยตนเองยอมมีอํานาจท่ีจะเรียกผูตองหาหรือพยานมาไดโดยไมตองออกหมายเรียก" 

67 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 "เหตุท่ีจะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้ 
(1) มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูง         

เกินสามป หรือ 
(2) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเช่ือวา           

จะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 
ถาบุคคลนั้นไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลงหรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควร     

ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี" 
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1.  การมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา68 
การมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญาเปนเง่ือนไข

ประการแรกท่ีศาลจะตองพิจารณาวาจะออกหมายจับหรือไม ซ่ึงในกฎหมายหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามีหลักประการหนึ่ง คือ บุคคลยอมไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ หรือมี      
"หลักยกประโยชนแหงความสงสัย" (principle of presumption of innocence) ดังนั้น การมีหลักฐาน
วาบุคคลนาจะเปนผูกระทําความผิด จึงตองหมายความวา เปนการมีหลักฐานท่ีมี "ความเปนภววิสัย" 
(objectivity) มิใชความสงสัยลอย ๆ 

2.  การมีเหตุเฉพาะเจาะจง69 
เหตุออกหมายจับกับการจับรวมตลอดถึงเหตุออกหมายขังและการขังเปนเรื่องเดียวกัน 

คือ เปนเรื่อง "การเอาบุคคลไวในอํานาจรัฐ" แตการเอาบุคคลไวในอํานาจรัฐจะกระทําไดตอเม่ือ
กรณีมีความจําเปนเพ่ือการดําเนินคดี ดังนั้น ลําพังการมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลนาจะได
กระทําความผิดแตเพียงอยางเดียวจึงอาจเปนการเพียงพอท่ีจะเอาบุคคลไวในอํานาจรัฐ แตจะตอง
เปนกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดอ่ืนประกอบดวย กลาวคือ ตองมีเหตุท่ีเปนการ
เฉพาะเจาะจงประกอบดวย 

สําหรับเหตุท่ีเปนการเฉพาะเจาะจงนั้นมี 4 เหตุ คือ 
(1)  เหตุอันเนื่องจากความรายแรงของความผิดอาญา  
(2)  เหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนี  
(3)  เหตุอันควรเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และ 
(4)  เหตุอันควรเช่ือวาจะไปกอเหตุอันตรายประการอ่ืน  
หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุดังที่กลาวขางตนประกอบกับมีหลักฐาน     

ตามสมควรวาบุคคลนั้นนาจะไดกระทําความผิด กรณีเชนนี้พนักงานสอบสวนยอมจะรองขอ
ตอศาลขอใหศาลออกหมายจับ ซ่ึงการออกหมายจับนี้ถือวาเปนการควบคุมผูกระทําความผิด  

ค. การควบคุม 
การ "ควบคุม" หมายถึงการคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

ในระหวางสืบสวนและสอบสวน70 
การควบคุมตัวนั้นเริ่มเม่ือผูถูกจับมาถึงท่ีทําการของตํารวจ กอนหนานั้นไมถือวาเปน

การควบคุมตามกฎหมาย การควบคุมตัวระหวางคดีกับการเรียกและการจับนั้นเปนเรื่องเดียวกัน 
                                                                            

68 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 301). เลมเดิม. 
69 แหลงเดิม. (น. 301). 
70 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) 
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กลาวคือ การเรียกผูถูกกลาวหามาท่ีพนักงานสอบสวนนั้นเพ่ือการจําเปนในการสอบสวนปากคํา
ผูตองหา และหากส้ินสุดการควบคุมเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคส่ี ถึงวรรคหก71แลวจะตองปลอยตัวบุคคล
นั้นไป  

การเรียกและการจับหาใชเหตุท่ีกอใหเกิดอํานาจควบคุมตัวระหวางคดีแกเจาพนักงาน
โดยอัตโนมัติไม แตการควบคุมตัวระหวางคดีจะตองเกิดความจําเปนในแงท่ีวาหากไมควบคุมตัว
หรือขังผูตองหาไวในระหวางการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนไวแลว การดําเนินการของ
พนักงานสอบสวนนั้นจะไมอาจกระทําได ซ่ึงตามปกติกรณีมีความจําเปนนั้นเปนกรณีท่ีมีเหตุ       
อันควรเช่ือวาจะหลบหน ีเหตุอันควรเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเช่ือวา
จะไปกอเหตุอันตรายประการอ่ืน72 ซ่ึงการควบคุมตัวระหวางคดี เปนการจํากัดเสรีภาพในรางกาย
หรือเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเปล่ียนท่ีทางของผูถูกกลาวหาเพ่ือเปนหลักประกันสําหรับรัฐในการ
ดําเนินคดี ดังนั้นการควบคุมตัวระหวางคดีจึงมีจุดมุงหมาย 3 ประการ73 คือ 

1)  เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปโดยเรียบรอย 
2)  เพ่ือประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย หรือ 
3)  เพ่ือประกันการบังคับโทษ 
จะเห็นไดวาเหตุท่ีจะออกหมายจับกับเหตุท่ีจะควบคุมไดจึงมีเหตุอยางเดียวกัน แตการท่ี

จะควบคุมผูตองหานั้นจะควบคุมไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปนเทานั้น ซ่ึงเหตุจําเปนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วางหลักประกันเสรีภาพของประชาชนไว         
2 ตอน ตอนตนจะควบคุมตัวผูตองหาเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดีไมได สวนตอนท่ีสอง
ความจําเปนดังกลาวจะจําเปนเพียงใดก็ตาม ก็จะควบคุมเกินกวากําหนดเวลาดังบัญญัติไวไมได 

 
                                                                            

71 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสี่ ถึง วรรคหก 
"ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมด
ตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม     
ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ  กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน" 

72 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 354). เลมเดิม. 
73 แหลงเดิม. (น. 357). 
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ง. การขัง 
การ "ขัง" หมายถึงการกักขังจําเลยหรือผูตองหาโดยศาล74 
การขังในระหวางการสอบสวนอาจเกิดขึ้นจากคําขอของพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการ เม่ือไดตัวผูตองหามาในระหวางการสอบสวนหากมีความจําเปนตามพฤติการณ
แหงคดี และมีเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6675 ท้ังนี้การออกหมายขัง
อาจทําได 3 ระยะ คือ ระหวางการสอบสวน การไตสวนมูลฟอง และการพิจารณา 

ในระหวางการสอบสวนหากมีกรณีจําเปนตามพฤติการณแหงคดีพนักงานสอบสวน
อาจรองตอศาลใหศาลออกหมายขังผูตองหานั้นไวกอนเพ่ือทําการสอบสวนผูนั้นเพ่ิมเติมเพ่ือใหได
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ หากกรณีท่ีมีการขอใหศาล
ออกหมายขังแลวครั้งหนึ่ง หากมีความจําเปนท่ีจะตองสอบสวนเพ่ิมเติมนั้นการออกหมายขัง
ผูตองหาตองขอใหออกหมายขังเปนระยะ ๆ ฉะนั้นการตรวจสอบจึงตองกระทําทุกระยะ ๆ ท่ีมีการ
รองขอนั้นใหมีหมายขังผูตองหาตอไปอีกในกรณีท่ีจําเปน76 ในการรองขอใหศาลออกหมายขังนั้น
เพ่ือควบคุมผูตองหาตอไปเพ่ือการสอบสวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม พนักงานสอบสวนจะตอง    
แสดงถึงเหตุจําเปนและนําพยานหลักฐานมาใหศาลไตสวนจนเปนท่ีพอใจ และในการไตสวน      
ในทุกกรณีผูตองหามีสิทธิแตงทนายความเพ่ือแถลงคัดคานและซักถามพยานเพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมในการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ เพราะหากควบคุมตัวผูตองหาไวเกินกวากรณีจําเปนตาม
พฤติการณแหงคดีแลวจะเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตการท่ีตองควบคุม
ผูตองหาไวเพ่ือการมีหลักประกันการมีตัวผูกระทําความผิดในการดําเนินคดีของรัฐอันเปนเง่ือนไข
ในการฟองคดี หากไมมีมาตรการบังคับควบคุมตัวผูตองหาไวกอน เพ่ือการสอบสวนปากคํา
ผูตองหาเพราะหากไมมีการสอบสวนปากคําผูตองหาแลว พนักงานสอบสวนก็ไมอาจยื่นฟอง
ผูตองหาตอศาลได77 

ทางปฏิบัติเม่ือความผิดอาญาเกิดขึ้นแทนท่ีตํารวจจะเริ่มสอบสวนหรือตรวจสอบความจริง
กอนวาเปนจริงตามท่ีกลาวหาหรือไม กลับทําการจับกุมผูกระทําความผิดกอน78แลวจึงจะตรวจสอบ

                                                                            
74 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (22) 
75 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคหนึ่ง เม่ือไดตัวผูตองหาหรือจําเลยมาแลวใน

ระยะใดระหวางสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาศาลจะออกหมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวตามมาตรา 87 
หรือมาตรา66 ก็ไดและใหนําบทบัญญัติในมาตรา 66 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

76 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 322). เลมเดิม. 
77 แหลงเดิม. (น. 357). 
78 อภิวัตนกระบวนการยุติธรรม (น. 221-222), โดย คณิต ณ นคร จ, 2557, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
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คนหาความจริงหรือตรวจสอบความจริงกันเพ่ิมเติมตอไปนั้น79 ก็จะยื่นคํารองตอศาล   โดยอางวายัง
มีพยานหลักฐานอีกมากท่ีตองทําการตรวจสอบจึงขอใหส่ังขังผูตองหาซ่ึงตองสงสัยวาจะเปน
ผูกระทําความผิดตามท่ีกลาวหาตอไปกอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 
วรรคส่ีถึงวรรคหก80โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรคหก ท่ีบัญญัติวา  

"ในกรณีความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไปจะมีโทษปรับดวยหรอืไม
ก็ตาม ศาลมีอํานาจส่ังขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกัน
ท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบส่ีวัน" 

ทางปฏิบัติดังกลาวจึงเปนท่ีมาหรือชองทางของการทําใหผูตองหาหรือผูตองสงสัยตกเปน 
"กรรมในคด"ี (Procedural object)ไดงาย เพราะเทากับเปนการคาดคั้นหาความจริงจากผูตองหาหรือ    
ผูตองสงสัย อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชน ฝาฝนหลักการท่ีสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษา 81 จะเห็นไดวาในการดําเนินคดีอาญาพนักงาน
สอบสวนจะใชมาตรการบังคับในการเอาตัวผูตองหาไวในอํานาจรัฐ โดยไมมีการตรวจสอบ     
ความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานใหเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริง
ตามท่ีถูกกลาวหา และในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนจะรวบรวม
แตพยานหลักฐานและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาเพียงอยางเดียวซ่ึงเปนขอเท็จจรงิ
ท่ีเปนผลรายและเปนพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา โดยมิไดมีการรวบรวมขอเท็จจริงในสวนท่ี
เกี่ยวกับตัวผูตองหาอันเปนขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนและเปนผลดีตอผูตองหาไวในสํานวน       
การสอบสวน ท้ังนี้ ในการตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนนั้น
กระทําโดยลําพังโดยมิไดมีองคกรภายนอกเขารวมในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริงดวย ทําใหสํานวนการสอบสวนไดพยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีไมสมบูรณเปนการแสดง
ใหเห็นวาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) 
                                                                            

79 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 150). เลมเดิม. 
80 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 4 ถึงวรรค 6 
"ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหารอยบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมด
ตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม     
ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ  กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน" 

81 กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญใหม (น. 150). เลมเดิม. 
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2.4   การตรวจสอบความจริงในชั้นเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคล
วิกลจริต 

การดําเนินคดีอาญาในช้ันเจาพนักงาน เม่ือมีความผิดเกิดขึ้นและพนักงานสอบสวนได
ดําเนินการสอบสวนโดยตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูตองหาจนเปนท่ีแนชัดแลววาผูตองหานั้นเปนผูกระทําความผิดจริงตามท่ีถูกกลาวหา 
พนักงานสอบสวนจะดําเนินการในทางคดีเพ่ือใหไดตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 
การดําเนินคดีอาญาในปจจุบันไดใหความสําคัญกับผูตองหามากขึ้น โดยถือวาผูตองหาไมไดเปน
เพียงผู ถูกดําเนินคดีอาญาเทานั้น แต เปนผูทรงสิทธิและหนาท่ีในการดําเนินคดีดวย และ                
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิด82     
เพราะการดําเนินคดีอาญา "ผูถูกกลาวหา" ไมเปนวัตถุแหงการซักฟอกหรือเปน "กรรมในคดี"       
(procedural object) อีกตอไป หากแตเปน "ประธานในคดี" (procedural subject) คือ การเปนผูมีสิทธิ
ตาง ๆ ในคด8ี3 และหากในระหวางการสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยวาผูถูกกลาวหามีความวิกลจริต
และไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนสงใหแพทยตรวจถึงความวิกลจริตและ
ความสามารถในการตอสูคดี  อัน เปนการคุมครองสิทธิของผูตองหาและเปน เ ง่ือนไข                      
ในการดําเนินคดี ซ่ึงจะไดกลาวตอไปนี ้

2.4.1 บทบาทหนาท่ีในการรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีมีขอสงสัยวาผูถูกกลาวหาเปน
บุคคลวิกลจริต 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 บัญญัติวา "ในระหวางทําการ
สอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาถามีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและ    
ไมสามารถตอสูคดีไดใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณีส่ังใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้น
เสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคําหรือใหการวาตรวจไดผลประการใด 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและ         
ไมสามารถตอสูคดีไดใหงดการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริต      
หรือสามารถจะตอสูคดีไดและใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแก       
ผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร  

กรณีท่ีศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอนศาลจะส่ัง
จําหนายคดีเสียช่ัวคราวก็ได" 
                                                                            

82 การประชาทัณฑกับการคุมครองสิทธิของผูตองหาในการนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ (น. 37),     
โดย อภิศักด์ิ ทองนพคุณ และจุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2553, วารสารกระบวนการยุติธรรม. 2 (3). 

83 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 134). เลมเดิม. 
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จากถอยคําในตัวบทกฎหมาย กรณีท่ีจะมีการงดการสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย   
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14จะตองไดความวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได 
อันเปนเง่ือนไขสําคัญในการท่ีพนักงานสอบสวนจะทําการงดการสอบสวน 

คําวา "วิกลจริต" นั้นไดปรากฏใหเห็นในกฎหมายหลายฉบับ ตามประมวลกฎหมาย         
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 65 นั้น แมจะใชคําวา "จิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน" มิไดใชคําวา "วิกลจริต" แตก็เปนท่ี
เขาใจโดยท่ัวไปในทางตํารากฎหมายวา มาตรา 65 เปนเรื่องความรับผิดทางอาญาของ คนวิกลจริต         
แมในกฎหมายจะมิไดมีการใหความหมายของคําวาวิกลจริตไว แตหากพิจารณาตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงความหมายของคําวา "วิกลจริต" หมายถึง มีความประพฤตหิรอื
กิริยาผิดปกติ เพราะสติวิปลาส เปนบา84 และความหมายของคําวา "สติวิปลาศ" หมายถึง ความรูสึก      
ผิดชอบคลาดเคล่ือนไปจากธรรมสามัญ85 สวนคําวา "บา" หมายถึงเสียสติ วิกลจริต สติฟนเฟอน 
หลงใหลหรือมัวเมาในส่ิงนั้น ๆ จนผิดปกต8ิ6 เนื่องจากความวิกลจริตเปนความผิดปกติทางรางกายหรือ
จิตใจท่ีมีความเกี่ยวของกับทางการแพทยแตทางการแพทยนั้นก็ไมไดใหความหมายของ                        
คําวา "วิกลจริต" ไว แตในทางการแพทยจะเทียบเคียงกับอาการของโรคตาง ๆ ในทางจิตเวช                          
คําวา  "โรคทางจิตเวช" หมายถึง โรคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับจิตใจ จิตใจ หมายถึง ความคิด อารมณ ความรูสึก 
บุคลิกภาพ ความจํา สติปญญา การรับรู การรูจัก และการตัดสินใจ87 

เม่ือพิจารณาความหมายของคําวา "วิกลจริต" แลวพอสรุปไดวา คําวา "วิกลจริต"
หมายถึง ผูมีความผิดปกติทางจิต มีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ ทางความคิด อารมณ 
สติปญญา การรับรู ความเขาใจ และการตัดสินใจ 

ความวิกลจริตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 ท่ีจะเปนเหตุให
พนักงานสอบสวนหรือศาลงดการสอบสวนหรือการพิจารณา จะประกอบดวยเง่ือนไขท่ีสําคัญ       
2 ประการ คือ "ความวิกลจริต" และ "ไมสามารถตอสูคดีได" เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาปจจุบัน
ยกฐานะของผูถูกกลาวหาจากการเปน "กรรมในคดี" (Procedural object) ขึ้นเปน "ประธานในคดี" 
(Procedural subject)88 และเปนสวนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีสิทธิตาง ๆ ในอันท่ีจะ 

                                                                            
84 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2548 (น. 108), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, กรุงเทพฯ: 

นามมีบุคสพับลิเคช่ันส. 
85 แหลงเดิม. (น. 145). 
86 แหลงเดิม. (น. 75). 
87 การดําเนินคดีอาญาแกผูตองหาและจําเลยวิกลจริต (น. 13), โดย ตุล เมฆยงค, 2532, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ. 
88 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 62). เลมเดิม. 
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สามารถตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยสันนิษฐานไวกอนวาจําเลย
เปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด หากไดความวาบุคคลนั้น                 
มีความวิกลจริตกฎหมายใหงดการดําเนินคดีไวกอน บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนี้เปน            
การคุมครองผูตองหาท่ีมีความวิกลจริต ดังนั้นในการดําเนินคดีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูตองหา
จะตองเขาใจและรับรูไดวาตนถูกกลาวหาหรือถูกฟองวาอยางไร เพ่ือท่ีตนจะไดมีโอกาสในการ      
แกขอกลาวหานั้น หากผูตองหาไมสามารถรับรูและเขาใจในขอหาไดก็ตองงดการดําเนินคดีไว
กอน89 จะเห็นไดวาจากบทบัญญัติกฎหมายมาตรา 14 นี้  กฎหมายมุงใหความสําคัญในเรื่อง 
"ความสามารถในการตอสูคด"ี เปนหลักสําคัญยิ่งกวาหลัก "วิกลจริต" เพราะกฎหมายไมไดกําหนด
ไววาอาการวิกลจริตหรือความผิดปกตทิางจิตขั้นใดจึงจะเรียกวา "วิกลจริต" หากทําใหผูตองหาหรอื
จําเลยไมสามารถตอสูคดีไดแลวพนักงานสอบสวนหรือศาลจะใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 14 บังคับใชทันที 

การดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนจะเริ่มดําเนินการสอบสวนเม่ือทราบถึง           
การกระทําความผิดไมวาจะโดยการรองทุกข การกลาวโทษ หรือโดยวิธีอ่ืนใด90 พนักงานสอบสวน
จะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัว
ผูตองหา เม่ือไดความเปนท่ีแนชัดแลว พนักงานสอบสวนจะใชมาตรการบังคับโดยการเรียก การจับ 
การควบคุม หรือการขัง เพ่ือเอาตัวผูตองหาไวในอํานาจรัฐเพ่ือการสอบสวนหรือการสอบสวน
เพ่ิมเติมในขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด และในระหวางดําเนินการสอบสวนทราบหรือ   
มีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ตามประมวลกฎหมาย        
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1491 กําหนดใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจงดการสอบสวนเพ่ือให

                                                                            
89 ความสามารถในการตอสูคดีอาญาของผูถูกกลาวหา: ศึกษากรณีผูมีความบกพรองทางกายและทางจิต 

(น. 59), โดย อมรวดี จําปาศรี, 2553, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
90 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 448). เลมเดิม. 
91 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 "ในระหวางทําการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือ

พิจารณาถามีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีไดใหพนักงานสอบสวนหรือ
ศาลแลวแตกรณีสั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคําหรือใหการวา
ตรวจไดผลประการใด 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได
ใหงดการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีไดและใหมี
อํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแกผูอนุบาลขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นท่ีเต็มใจรับไป
ดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 
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แพทยตรวจอาการของผูตองหาท่ีสงสัยวาเปนผูวิกลจริตซ่ึงถือเปนขั้นตอนแรกในการให           
ความคุมครองผูกระทําความผิดท่ีมีความวิกลจริต เม่ือแพทยตรวจแลวไดความวาผูตองหาเปน        
ผูวิกลจริตใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริตและมี
ความสามารถในการดําเนินคดีไดแตหากไดความวาบุคคลนั้นเปนผูวิกลจริตแตยังสามารถตอสูคดี
ไดก็ตองดําเนินคดีตอไปตามปกติ92 โดยใหดําเนินการสอบสวนตอไป กับท้ังประมวลระเบียบ     
การตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227 วรรคแรก93 ไดบัญญัติวา "ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นวา 
ผูตองหาเปนคนวิกลจริต และไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวนไวจนกวาผูตองหานั้นจะ
หายวิกลจริต หรือตอสูคดีไดและใหสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบแกผูอนุบาล หรือ
ผูวาราชการจังหวัด หรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดแูลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร"ซ่ึงบทบัญญัติของ
กฎหมายท้ังสองมาตรานี้เปนเรื่องการคุมครองสิทธิผูตองหาท่ีมีความวิกลจริตฉะนั้น การดําเนินคดี
จะกระทําไดก็ตอเม่ือผูตองหามีความสามารถในการตอสูคดีปองกันสิทธิของตนไดอยางเต็มท่ี       
หากขณะใดท่ีผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถท่ีจะกระทําหรือใชสิทธิในการตอสูคดีได     
จึงเปนการสมควรท่ีจะงดการสอบสวนคดีไวกอนจนกวาผูตองหาจะมีความสามารถท่ีจะเขาใจ
สภาพในการดําเนินคดีเกี่ยวกับตนและสามารถเขาใจถึงสิทธิของตนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

มีขอสังเกตวา "ความสามารถในการตอสูคดี"ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา       
ความอาญา มาตรา 14 หมายความถึง ผูตองหามีสภาพทางจิตท่ีอยูในวิสัยท่ีจะใชสิทธิของตนในการ
ตอสูคดี หากผูตองหาไมมีสภาพทางจิตอยูในวิสัยท่ีจะสามารถตอสูคดีไดแลว ยอมถือวาผูตองหา  
ไมมีความสามารถในการตอสูคดี94 ฉะนั้นในการวินิจฉัยวาผูตองหาวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดี
ในช้ันสอบสวน มีความแตกตางกับการวินิจฉัยวาจําเลยเปนคนวิกลจริตในช้ันพิจารณาของศาล    
เพราะการวินิจฉัยวาจําเลยเปนคนวิกลจริตในช้ันพิจารณาของศาล ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 6595 เปนบทบัญญัติท่ียกเวนโทษแกผูกระทําความผิดในขณะวิกลจริตเนื่องจากผูกระทํา
                                                                                                                                                                              

กรณีท่ีศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอนศาลจะสั่งจําหนายคดีเสีย
ช่ัวคราวก็ได" 

92 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1 (น. 50). เลมเดิม. 
93 ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี (น. 189), โดย ฝายวิชาการสูตรไพศาล, 2555. 
94 การดําเนินคดีอาญาแกผูตองหาและจําเลยวิกลจริต (น. 35). เลมเดิม.  
95 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 "ผูกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถ

บังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น 
แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ผูนั้นตองรับโทษ

สําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได" 
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ความผิดไดกระทําความผิดโดยปราศจากความช่ัว (Schuld) ไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถ
บังคับตนเองได เพราะความเจ็บปวยทางจิต ผูนั้นจึงไดกระทําความผิดลงไป จึงเปนเหตุใหศาล
ยกเวนโทษหรือลดโทษใหกับผูกระทําความผิด อันเปนเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของ
บุคคลวิกลจริต 

ทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนเม่ือทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหาเปนผูวิกลจริต
และไมสามารถตอสูคดีได หรือกรณีท่ีผูตองหา ผูมีสวนท่ีเกี่ยวของกับผูตองหาแสดงพยานหลักฐาน
ใบเวชระเบียนทางการแพทยท่ีแสดงวาผูตองหามีความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิต พนักงาน
สอบสวนจะงดการสอบสวน หรือกรณีท่ีผูตองหามีความวิกลจริตแตสามารถตอสูคดีได พนักงาน
สอบสวนจะดําเนินการสอบสวนคดีตอไป โดยพนักงานสอบสวนมิไดดําเนินการสงผูตองหาไปให
แพทยทําการตรวจพิสูจนถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี หรือหากในกรณีท่ีมี
การสงตัวผูตองหาไปทําการตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดีก็มิไดมี         
การตรวจถึงความผิดปกติทางจิต และมิไดมีการรวบรวมผลการตรวจของแพทยท่ีไดตรวจผูตองหา
ในเรื่องความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี รวมท้ังใบเวชระเบียนทางการแพทยท่ีแสดง
วาผูตองหามีความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิตไวในสํานวนการสอบสวนเพ่ือเปน
พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนเม่ือพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนแกพนักงาน
อัยการ พนักงานอัยการจึงมิไดทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับความวิกลจริตและความสามารถ            
ในการตอสูคดีนี้ เพ่ือนํามาพิจารณาประกอบการส่ังคดีและกําหนดรายละเอียดในคําฟอง                
การดําเนินคดีอาญาจึงยังไมสอดคลองกับหลักการคนหาความจริง และเม่ือคดีขึ้นสูศาลศาลก็มิได
ทราบถึงขอเท็จจริงในสวนท่ีเกี่ยวกับความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี รวมท้ังผล   
การตรวจของแพทยเพ่ือนํามาประกอบดุลพินิจในการลงโทษจําเลยใหเหมาะสมกับตัวบุคคลนั้น 

2.4.2  เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดีและเง่ือนไขการระงับคด ี
อํานาจการดําเนินคดีใดคดีหนึ่งเปนการเฉพาะ หมายความถึง อํานาจท่ีจะเริ่มดําเนิน

คดีอาญานั้นได หรืออํานาจท่ีจะดําเนินคดีนั้นตอไปตามอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ หรือตามอํานาจศาล 

การท่ีจะดําเนินคดีตอไปไดจะตองมีหรือไมมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณใด ๆ  ท่ีใหอํานาจ
ดําเนินคดีหรือตัดอํานาจในการดําเนินคดีของเจาพนักงานและศาล เชน เจาพนักงานและศาลจะ
ดําเนินคดีใดไดนั้นจะตองเปนคดีใหม คดีใดท่ีมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลวในความผิดท่ีไดฟอง
นั้นไดกลายเปนคดีเกาไปแลว ฉะนั้น สภาพการเปนคดีใหมจึงเปน "เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดี" 
(prerequisite for prosecution) และทางกลับกันคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดท่ีไดฟองซ่ึงทํา
ใหกลายเปนคดีเกาไปนั้นก็เปน "เง่ือนไขระงับคด"ี (bars to prosecution)  
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จะเห็นไดวาเง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดี (prerequisite for prosecution) และ "เง่ือนไขระงับคดี"
(bars to prosecution) ไมใชเปนเรื่องตรงกันขาม หากแตเปนเรื่องเดียวกัน กลาวคือ เง่ือนไขอันใด
อันหนึ่งอันเดียวกันนั้นเม่ือพิจารณาในทางบวก (positive) ก็จะเปน "เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดี" 
แตเม่ือพิจารณาในทางลบ (negative) ก็จะเปน "เง่ือนไขระงับคด"ี 

เง่ือนไขในการดําเนินคดี (prerequisite for prosecution) อาจแบงออกเปน "เง่ือนไขให
อํานาจดําเนินคดีในช้ันสอบสวนฟองรอง" และ "เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดีในศาล" 

"เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดีในช้ันสอบสวนฟองรอง" เปนเง่ือนไขใหอํานาจ             
เจาพนักงานท่ีจะดําเนินคดี กลาวคือ ใหอํานาจพนักงานสอบสวนท่ีจะเริ่มคดีและใหอํานาจพนักงาน
อัยการท่ีส่ังคด ี

เ ง่ือนไขในการระงับคดีในแตละเ ง่ือนไข มี บัญญัติไว ในประมวลกฎหมาย                   
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 มาตรา 121 และมาตรา 147 และการดําเนินคดีซํ้า ก็เปนเง่ือนไข
ระงับคดี แตเง่ือนไขระงับคดีตามมาตรา 3996มีหลายประการ ซ่ึงบางอยางก็ไมใช "เง่ือนไขระงับคดี" 
โดยแท ซ่ึงจะไดกลาวตอไปนี ้

1.  โดยความตายของผูกระทําความผิด 
การกระทําความผิดอาญาถือเปนเฉพาะตัวของผูกระทําและโทษสําหรับความผิดนั้นจะ

บังคับแกตัวผูกระทําเทานั้น เม่ือผูกระทําผิดตายโทษท่ีจะบังคับแกตัวผูกระทําจึงระงับ97 เม่ือโทษระงับ 
ความจําเปนในการลงโทษตามวิธีพิจารณาความอาญาจึงหมดไปดวย ท้ังนี้สิทธิในการฟองยอม
ระงับไปเฉพาะทางอาญาเทานั้น หากการกระทําความผิดมีมูลในทางแพง สิทธิในทางแพงของ
ผูเสียหายหาระงับไปดวยไม 

 หากความตายของผูกระทําความผิดเกิดขึ้นกอนฟอง โจทกยอมหมดอํานาจท่ีจะนํา
คดีอาญามาฟองตอศาล แตถาความตายเกิดขึ้นภายหลังท่ีฟองตอศาลแลว ศาลจะจําหนายคดี        
ออกจากสารบบความ 
                                                                            

96 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 "สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดังตอไปนี้ 
(1) โดยความตายของผูกระทําผิด 
(2) ในคดีความผิดตอสวนตัวเม่ือไดถอนคํารองทุกขถอนฟองหรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย 
(3) เม่ือคดีเลิกกันตามมาตรา 37 
(4) เม่ือมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง 
(5) เม่ือมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนนั้น 
(6) เม่ือคดีขาดอายุความ 
(7) เม่ือมีกฎหมายยกเวนโทษ" 
97 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 
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2.  การถอนคํารองทุกข  
หมายความถึงวาในความผิดอันยอมความได  เดิมผู เ สียหายไดดําเนินการทาง              

เจาพนักงานโดยไดรองทุกขตามกฎหมายแลว ตอมาตนไมประสงคจะใหคดีนั้นดําเนินไปจนถึง
ท่ีสุดจึงไดขอถอนคํารองทุกขเสีย ดังนี้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาในเรื่องนั้นเปนอันระงับไป        
แตการถอนคํารองทุกขท่ีจะทําใหคดีระงับไปนั้นตองเปนคํารองทุกขในคดีความผิดตอสวนตัว
เทานั้น ถาความผิดนั้นเปนความผิดอาญาแผนดินแมจะเริ่มตนดวยการรองทุกขของผูเสียหายก็ตาม
การถอนคํารองทุกขก็ไมมีผลทําใหคดีนั้นระงับ 

3.  การถอนฟอง98 
การถอนฟองเปนกรณีท่ีโจทกไดยื่นฟองตอศาลโดยประสงคจะใหศาลพิพากษาลงโทษ

จําเลยตามความผิดท่ีกลาวหา ตอมาภายหลังท่ีโจทกยื่นฟองนั้นมีพฤติการณบางอยางเกิดขึ้นแกคดี
ของโจทก หรือโดยเหตุผลบางประการทําใหโจทกไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได      
โจทกอาจทําการถอนฟองในคดีนั้น แตการถอนฟองท่ีกระทําโดยพนักงานอัยการนั้นไมตัดสิทธิ
ผู เสียหาย หรือการถอนฟองโดยผู เสียหายไมตัดสิทธิพนักงานอัยการท่ีจะฟองคดีนั้นใหม               
ซ่ึงการถอนฟองคดีอันทําใหคดีระงับไปโดยส้ินเชิงตามมาตรา 39 (2) จึงหมายถึงกรณีตอไปนี ้

(1)  พนักงานอัยการถอนฟองคดีความผิดตอสวนตัวโดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูเสียหายแลว99 

 (2)  ผูเสียหายยื่นฟองคดีความผิดตอสวนตัวดวยตนเองแลวถอนฟองคดีนั้น100 
4.  การยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย 
การยอมความเปนการท่ีผูเสียหายและผูกระทําความผิดตางตกลงยินยอมระงับขอพิพาท

ระหวางกัน 
5.  การเลิกคดีอาญาตามมาตรา 37 
เม่ือคดีอาญาเลิกกัน สิทธิท่ีจะนําคดีนั้นมาฟองยอมระงับไป ตามมาตรา 37101 คดีอาญา

อาจเลิกกันดวยเหตุ 2 ประการ คือ102 
(1)  โดยผูกระทําความผิดยินยอมเสียคาปรับโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้
       ก. ความผิดนั้นมีโทษปรับสถานเดียว เชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา              

                                                                            
98 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1 (น. 129). เลมเดิม. 
99 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 (2) 
100 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 (3) 
101 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 
102 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1 (น. 139-137). เลมเดิม. 
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มาตรา  385 ความผิดท่ีมีโทษจําคุกหรือปรับ หรือจําคุกและปรับจึงเขาหลักเกณฑขอนี ้
      ข. ผูกระทําความผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราขั้นสูงท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท อัตราโทษขั้นสูง      
ในความผิดนี้คือจํานวนเต็ม 500 บาท 

       ค. ผูกระทําผิดเสียคาปรับแกเจาพนักงานกอนศาลพิจารณา หมายความวาจะตองมี
การเสียคาปรับตอเจาพนักงานกอนท่ีเจาพนักงานจะฟองคดีตอศาลเพ่ือพิจารณา หากฟองคดีตอศาล
แลวคดียอมอยูในอํานาจของศาลและพนอํานาจของเจาพนักงาน 

(2)  โดยการเปรียบเทียบของเจาพนักงาน 
       การเปรียบเทียบปรับของเจาพนักงานมีลักษณะเปนการพิจารณาความผิดและ

ลงโทษผูกระทําผิดโดยเจาพนักงาน จึงเปนขอยกเวนหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีวาศาลยุติธรรมเทานัน้ท่ีมี
อํานาจลงโทษผูกระทําผิด 

6.  คําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซ่ึงไดฟอง 
เม่ือไดมีการฟองผูกระทําความผิดตอศาลในความผิดฐานหนึ่งและศาลไดมีคําพิพากษา

ในความผิดฐานนั้นแลว ไมวาจะลงโทษหรือยกฟอง จะมีการพิจารณาความผิดนั้นซํ้าอีกไมได  
หลักเกณฑนี้เปนหลักกฎหมายท่ัวไปวา "จําเลยในคดีอาญาไมควรถูกพิจารณาเพ่ือลงโทษถึงสอง
ครั้งในความผิดครั้งเดียว" (ne bis in idem) 

7.  กฎหมายยกเลิกความผิด 
การจะฟองขอใหลงโทษบุคคลใดไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้นไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใช

อยูในขณะนั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว103 แตตอมาภายหลังการกระทําความผิดไดมี
กฎหมายออกใหมยกเลิกความผิดนั้นแลว ยอมแสดงวาการกระทํานั้นไมเปนความผิดตาม          
ความมุงหมายของกฎหมายอาญาแลว 

8.  คดีขาดอายุความ104 
อายุความในท่ีนี้คืออายุความในการรองทุกขและการฟองรอง เม่ือคดีขาดอายุความแลว

จะดําเนินคดีอาญาตอไปไมได 
9.  กฎหมายยกเวนโทษ105 
เม่ือมีกฎหมายยกเวนโทษ คดีอาญายอมเปนอันระงับ กรณีท่ีกฎหมายยกเวนโทษนี้     

ไมใชกรณีกระทําความผิดแตกฎหมายไมลงโทษ เชน การกระทําความผิดดวยความจําเปนตาม
                                                                            

103 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก 
104 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 107). เลมเดิม. 
105 แหลงเดิม. (น. 108). 
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 กรณีนี้เปนเรื่องท่ีกฎหมายใหอภัย อันเปนเรื่องเกี่ยวกับความช่ัว 
แตกฎหมายยกเวนโทษให 

10.  เง่ือนไขการระงับคดีตามมาตรา 147 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147 เปนกรณีท่ีพนักงานอัยการส่ัง     

ไมฟองคดี และรวมถึงคําส่ังไมฟองของอัยการสูงสุดในกรณีการช้ีขาดความเห็นแยงดวย เรียกวา 
"คําส่ังเด็ดขาดไมฟองคด"ี 

11.  การดําเนินคดีซํ้า 
คดีอาญาท่ีจะไดรับการดําเนินคดีโดยปกติจะตองเปนคดีใหม หากคดีใดท่ีไดยื่นฟองตอ

ศาลแลว คดีนั้นอยูระหวางพิจารณา โดยท่ัวไปจะดําเนินคดีนั้นอีกไมได การเปนคดีอยูระหวาง
พิจารณาจึงเปน "เง่ือนไขในระงับคด"ี  

12.  ความสามารถเขาใจการดําเนินคด ี
ความสามารถในการเขาใจคดี กลาวคือ ผูตองหาตองมีความเขาใจในกระบวนพิจารณา 

ในช้ันสอบสวนและในช้ันศาล หากผูตองหาไมมีความสามารถในการดําเนินคดีหรือเขาใจกระบวน 
พิจารณาดังกลาวไดแลวการดําเนินคดีอาญาก็มิอาจดําเนินตอไปได 

ในการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวน หากในระหวางการสอบสวนพนักงานสอบสวน
ทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงาน
สอบสวนสงไปใหแพทยตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี หากแพทยได
ตรวจแลวพบวาบุคคลนั้นมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีไดพนักงานสอบสวนจะงดการ
สอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริตพนักงานอัยการก็จะไมสามารถดําเนินคดีตอไป
ได การงดการสอบสวนเพราะความวิกลจริตและความไมสามารถตอสูคดีไดนั้นเปน "เง่ือนไข       
ในการระงับคดี" ซ่ึงอยูในเรื่องของ "ความสามารถเขาใจในการดําเนินคดี" ท่ีผูตองหาตองมีความ
เขาใจกระบวนพิจารณาในช้ันสอบสวน หากผูตองหาไมมีความสามารถในการดําเนินคดีหรือเขาใจ
กระบวนพิจารณาดังกลาวไดแลวการดําเนินคดีอาญาก็มิอาจดําเนินตอไปได ฉะนั้น หากผูตองหา   
มีความวิกลจริตแตสามารถตอสูคดไีด โดยมีความสามารถท่ีจะตอสูคดีปองกันสิทธิของตนไดอยาง
เต็มท่ี และมีความเขาใจในสภาพการของการดําเนินคดีเกี่ยวกับตนและสามารถจะกระทําการตามท่ี
กฎหมายบังคับไวเพ่ือประโยชนของตนเองได พนักงานสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนตอไป
เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในการกระทําความผิด อันเปน "เง่ือนไขในการดําเนินคดี" ทําใหพนักงาน
อัยการสามารถดําเนินการฟองรองคดีตอไปไดเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ  

เม่ือพนักงานสอบสวนทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและ       
ไมสามารถตอสูคดีได หรือมีความวิกลจริตแตสามารถตอสูคดีได และกรณีท่ีผูตองหาหรือผูมีสวน
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เกี่ยวของกับผูตองหาแสดงใบเวชระเบียนทางการแพทย ใหดําเนินการสงผูตองหาไปใหแพทยตรวจ
ถึง "ความสามารถในการตอสูคด"ี และ "ความวิกลจริต" โดยใหเจาหนาท่ีของรัฐ กลาวคือ พนักงาน
สอบสวนเปนผูดําเนินการสงผูตองหาไปใหแพทยผู เช่ียวชาญทางดานจิตเวชทําการตรวจ               
ถึงความผิดปกติทางจิตวาบุคคลนั้นมีความวิกลจริตถึงขนาดใดท่ีจะงดการสอบสวนหรือดําเนินการ
สอบสวนตอไป อันเปน "เง่ือนไขในการดําเนินคดี" และใหนําผลการตรวจของแพทยรวบรวมไวใน
สํานวนการสอบสวนเพ่ือประโยชนในการพิจารณาส่ังฟองของพนักงานอัยการ และเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของศาลในการลงโทษผูกระทําความผิดใหเหมาะสมกับตัวผูกระทํา 

2.4.3  หลักการลงโทษผูกระทําผิดใหเหมาะสมกับตัวบุคคล (Individualization of  Punishment) 
หลักการการลงโทษ ให เหมาะสมกับตัว ผู กระทําความผิด  ( Individualization                  

of  Punishment) จะพิจารณาจากความเปนจริงท่ีวา มนุษยทุกคนมีความสามารถไมเทากันในการคิด 
สติปญญา ความรับผิดชอบ ซ่ึงมีท้ังบุคคลท่ีสมควรจะไดรับโทษหรือไมตองรับโทษ การลงโทษ
ตามแนวความคิดนี้มุงเนนท่ีตัวผูกระทําความผิดเปนสําคัญ เพ่ือแกไขอบรมบมนิสัยของผูกระทํา
ความผิดใหสามารถกลับตัวเปนคนดีและกลับคืนสูสังคมได เพราะการลงโทษโดยการทําให
ผูกระทําความผิดไดรับโทษท่ียากลําบากหรือเปนผลราย ในบางกรณีก็ไมเหมาะสมกับตัวผูกระทํา
ความผิด และไมสามารถทําใหผูกระทําความผิดประพฤติตัวดีขึ้นมาได 

แนวความคิดนี้ตั้ งอยูบนพ้ืนฐานของการ ท่ีมนุษยแ ตละคนกระทําความผิด                     
อันเนื่องมาจากบุคลิกลักษณะอุปนิสัยของผูกระทําความผิดและพฤติการณภายนอก เชน 
ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูกระทําความผิด ซ่ึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอมถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจของบุคคลท่ีจะกระทําความผิด ฉะนั้นบุคคลจึงตองปรับบุคลิกลักษณะของตนใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมอยูเสมอ เพราะบุคลิกลักษณะกับส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน      
อยูตลอดเวลา แตบุคคลแตละคนก็ยังไมสามารถปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอมหรือสภาวการณตาง ๆ 
ไดเหมือนกัน เพราะบุคคลแตละคนมีบุคลิกลักษณะหรือสวนท่ีประกอบเขาเปนบุคลิกลักษณะ
แตกตางกันไป ดังนั้น แบบแหงความประพฤติของบุคคล (pattern of behaviour) ยอมมีลักษณะ
แตกตางกันไปดวย ซ่ึงอาจเปนทิศทางท่ีเขากับสังคมหรืออาจเปนปฏิปกษตอสังคม นักจิตวิทยา      
จึงเช่ือวาลักษณะของความประพฤติอันเปนปฏิปกษตอสังคมมีปรากฏอยูในตัวบุคคลทุกคน          
ซ่ึงหมายความวาบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไปในทางประกอบอาชญากรรมดวยกันท้ังส้ิน106 

จะเห็นไดวา ส่ิงแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของบุคคลใน
การกระทําความผิด โดยส่ิงแวดลอมจะเปนตัวกระตุนการตัดสินใจของบุคคลใหกระทําความผิด   
ไมวาบุคคลนั้นจะมีความคิดท่ีจะกระทําความผิดอยูกอนแลวหรือไมก็ตาม โดยหลักความเปนจริง
                                                                            

106 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 135-136), โดย อัจฉรียา ชูตินันทน, 2557, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน.  
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แลวมนุษยก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายและตองปฏิบัติตัวใหถูกตองตามกฎหมาย แตท้ังนี้การตัดสินใจ
นั้นก็มีอยูหลายปจจัย เชน สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา วิทยาศาสตร เปนตน และบุคคลจะตัดสินใจ
อยางไรยอมขึ้นอยูกับพ้ืนฐานของจิตใจของแตละบุคคลซ่ึงแตกตางกันไปในแตละบุคคล             
โดยส่ิงแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีมากระตุนใหคนกระทําความผิด ดังนั้น การกระทําความผิดของ
บุคคลจึงมีส่ิงแวดลอมเขามาเกี่ยวของ เชน บุคคลท่ีพักอาศัยในชุมชนแออัดมักพบเห็นการกระทํา
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพยอยูเปนประจําจนเกิดความเคยชิน ทําใหเกิดการเลียนแบบอาชญากรขึ้น 
โดยไดลงมือกระทําความผิดเชนนั้นบาง ประกอบกับอิสระและเสรีภาพเปนส่ิงท่ีสําคัญและมีอยูใน
การกระทําของบุคคลทุกคน ฉะนั้น บุคคลจะเลือกกระทําความผิดหรือไมจึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของตนเองเปนสําคัญ 

ท้ังนี้การท่ีจะลงโทษใหเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิดนั้นจะตองคํานึงถึงส่ิงท่ีเกิด
จากภายในจิตใจของตัวผูกระทําความผิด กลาวไดวา "ผูกระทําจะมีความช่ัวรายตอเม่ือเขามี
ความรูสึกผิดและชอบ ไดกระทําโดยเจตนาหรือประมาท และไมมีเหตุท่ีกฎหมายยกเวนโทษให" 
และศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดกลาวถึงเหตุท่ีกฎหมายยกเวนโทษใหท่ีทําใหการกระทํา    
ไมเปนการช่ัวรายวา "การท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําลงโดยถูกบังคับขูเข็ญใหกระทํา ผูกระทํา
ความผิดไดกระทําโดยความจําเปน ผูกระทําความผิดไดกระทําตามคําส่ังโดยเช่ือวาเปนคําส่ัง          
ท่ีชอบดวยกฎหมาย"107 เหตุท่ีกฎหมายยกเวนโทษตามท่ีศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย กลาวนั้น
คือ "เหตุท่ีกฎหมายใหอภัย" (Entschuldigungsgrund) โดยศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย เปน           
นักกฎหมายอาญา "พวกผลกําหนด" (Kausalist) หรือท่ีเรียกวา "ฝายกําหนดผล"ภายหลังความคิด
ของฝายกําหนดผลไดเส่ือมลงไปโดยถูกแทนท่ีโดยความคิด "ฝายเจตจํานงกําหนด" ซ่ึงท้ังสองฝาย
ตางประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการท่ีเหมือนกัน คือ การครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ 
เปนความผิด และความช่ัว แตในเรื่ององคประกอบภายในนั้นตําแหนงขององคประกอบจะมีความ
แตกตางกัน โดยเฉพาะตําแหนงของเจตนา  กลาวคือ ฝายผลกําหนด เห็นวา เจตนาอยูในสวนของ 
"ความช่ัว" ซ่ึงฝายเจตจํานงกําหนด เห็นวาเจตนาอยูในสวนของ "การครบองคประกอบท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ซ่ึงความแตกตางของตําแหนงเจตนานั้น มีความสําคัญตอการวินิจฉัยเรื่อง "ความสําคัญผิด
ในขอหาม" (Verbotsirrtum) 

เม่ือพิจารณาการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนแลวจะเห็นไดวา การดําเนินคดีอาญา
ในช้ันสอบสวนของพนักงานสอบสวนมิไดเปนไปตามหลักการดําเนินคดีอาญา เม่ือพนักงาน
สอบสวนทราบถึงการกระทําความผิดพนักงานสอบสวนจะดําเนินการจับกุมผูตองหาทันที แลวจึง
ตรวจสอบคนหาความจริงในภายหลัง ในระหวางการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะรองขอตอศาล
                                                                            

107 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป (น. 282), โดย คณิต ณ นคร ฉ, 2556, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน.  
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ใหศาลออกหมายขังเพ่ือการสอบสวนเพ่ิมเติมตอไปโดยอางวายังมีพยานหลักฐานอีกมาก อันเปน
การคาดคั้นเอาความจริงกับผูตองหา และเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา ท้ังแสดง
ใหเห็นถึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไมมีความเปนภววิสัย และในระหวางการสอบสวน
พนักงานสอบสวนพบวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได หรือวิกลจริต             
แตสามารถตอสูคดีได รวมท้ังผูตองหา ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาไดแสดงใบเวชระเบียน      
ทางการแพทยตอพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนก็มิไดดําเนินการสงผูตองหาไปใหแพทย
ตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี และมิไดมีการรวบรวมผลการตรวจของ
แพทยไวในสํานวนการสอบสวนเพ่ือเปนพยานหลักฐานในสํานวนแตอยางใด เม่ือคดีมาถึง
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงมิไดทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาวเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
ในการส่ังคดีและกําหนดรายละเอียดในคําฟอง และศาลก็มิไดทราบถึงขอเท็จจริงเพ่ือนํามาพิจารณา
คดีในการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวผูกระทํา 
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บทท่ี 3 
การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของ                 

ผูถูกกลาวหาซึ่งเปนบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายตางประเทศ 
 

ในบทนี้จะไดกลาวถึงตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของ  
ผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายตางประเทศ  
 
3.1  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

การดําเนินคดีอาญาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
พนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดําเนินคดีอาญา กลาวคือ พนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบ 
"การดําเนินคดีอาญาช้ันกอนฟอง" (pretrial stage) ถือวา "การสอบสวนฟองรอง" เปนกระบวนการ
ดําเนินคดีอาญากระบวนการเดียวท่ีแบงแยกจากกันไมไดและการดําเนินการท้ังหมดอยูใน         
ความรับผิดชอบของพนักงานอัยการฝายเดียว โดยเจาพนักงานตํารวจเปนเพียง "เจาพนักงานผูมี
หนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการ (public prosecutor’s assistant officer)1 โดยพนักงานอัยการ
สามารถท่ีจะเขาไปควบคุมดูแลการสอบสวนคดีไดทุกคดี ในคดีท่ีมีความยุงยากซับซอนหรือ    
สําคัญ ๆ เทานั้น คือ "คดีพิเศษ" (special crime) แตหากเปน "คดีอาญาท่ัวไป" (general crime) จะให
พนักงานสอบสวนเปนผูดําเนินการสอบสวน ฉะนั้น เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น            
เจาพนักงานตํารวจมีหนาท่ีตองสอบสวนความผิดอาญา กลาวคือ เม่ือพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ
ไดทําการสอบสวนคดีใดตามความจําเปนเบ้ืองตนแลวจะตองรายงานผลของการดําเนินการให
พนักงานอัยการทราบทันที2 เพ่ือท่ีพนักงานอัยการจะไดพิจารณาวาจะสมควรท่ีจะเขาไปกํากับดูแล

                                                                            
1 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 66), โดย คณิต ณ นคร ก, 2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
2 The German Code of  Criminal Procedure Section 163 Duties of the Police 
 "(1) The authorities and officials in the police force shall investigate criminal offences and shall take 

all measures that may not be deferred, in order to prevent concealment of facts. To this end they shall be 
entitled to request, and in exigent circumstances to demand, information from all authorities, as well as to 
conduct investigations of any kind insofar as there are no other statutory provisions specifically regulating their 
powers. 
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หรือเขาไปดําเนินการตอไปดวยตนเองหรือไม แตท้ังนี้มิใชวาพนักงานอัยการจะเปนผูสอบสวนคดี
ทุกคดีดวยตนเองเสมอไปแตจะเขาไปในกรณีจําเปนและสมควร 

3.1.1  การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน 
การดําเนินคดีอาญาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แยกการดําเนินคดีออกเปน 3 ขั้นตอน3 

คือ  
1)  กระบวนการสอบสวนคดีอาญาช้ันกอนฟอง (Vorverfahren)  
2)  กระบวนการดําเนินคดีอาญาช้ันประทับฟอง (Zwischenvefahren) และ 
3)  กระบวนการดําเนินคดีอาญาช้ันพิจารณา (Hauptverfahren) 
 กระบวนการสอบสวนคดีอาญาช้ันกอนฟอง (Vorverfahren) เปนกระบวนการพิจารณา

หาขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ อันเปน
ขั้นตอนกอนฟองคดีอาญา หนาท่ีในช้ันนี้เปนหนาท่ีขององคกรอัยการเพ่ือยืนยันขอกลาวหาเปน  
การช้ีขาดเรื่องท่ีมีการกลาวหาซ่ึงจะตองพิจารณาขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเท็จจริง  
ท่ีไดมาโดยชอบ การช้ีขาดในช้ันนี้จึงเปนการช้ีขาดคดีอาญาช้ันเจาพนักงาน หากขอเท็จจริงท่ีไดมา  
ฟงไดวาผูถูกกลาวหานั้นไดกระทําความผิดจริงก็จะดําเนินการฟองรองตอศาลเพ่ือทําการช้ีขาด
คดีอาญาโดยศาล อันเปนขั้นตอนพิจารณาพิพากษานั้นเอง4 

เม่ือมีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ      
ตัวผูตองหาไมวาจะเปนศาล พนักงานอัยการ ตํารวจ และทนายความจําเลยตางมีหนาท่ีรวมกัน
รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา ไมวาจะเปน
ประวัติสวนตัวหรือภูมิหลัง นิสัย ความประพฤติ การศึกษา สุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตใจ 
ประวัติ   การกระทําความผิด ขอเท็จจริงท่ีเปนผลดีและเปนผลรายตอตัวผูกระทําความผิด รวมถึง
ขอเท็จจริงอันเปนเหตุบรรเทาโทษ เพ่ือใหการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษแกจําเลยไปในทางท่ี
ถูกตอง เหตุผลท่ีทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตองทําหนาท่ีรวมกันในการคนหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําใหมากท่ีสุด เพราะสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีการทํารายงาน                 

                                                                                                                                                                              

(2) The authorities and officials in the police force shall transmit their records to the public 
prosecution office without delay. Where it appears necessary that a judicial investigation be performed 
promptly, transmission directly to the Local Court shall be possible." 

3 เขตอํานาจการสอบสวนคดีอาญา (น. 81), โดย ยิ่งพรัณณฐ คําภูเวียง,  2555,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
4 ความสามารถในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหา: ศึกษากรณีผูมีความบกพรองทางจิต  (น. 50), 

โดย อมรวดี จําปาศรี, 2553, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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กอนพิพากษาคดี (presentence reports) เสนอตอศาล เพ่ือชวยในการใชดุลพินิจกําหนดโทษจําเลย
เชนในระบบกฎหมายคอมมอลลอวท่ีถือปฏิบัติอยูนั่นเอง5 

การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิดเริ่มตนจากตํารวจโดยกฎหมาย
กําหนดใหตํารวจเปนผูมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการ ในการสอบสวนหาพยานหลักฐานในแงท่ี
เปนผลดีและผลราย รวมถึงพยานหลักฐานอันเปนเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ เพ่ือพิสูจนความผิดของ
จําเลย ซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติงานเชนเดียวกับฝรั่งเศสท่ีตํารวจจะมีผูบังคับบัญชา 2 ฝาย คือ 
ผู บั งคับบัญชาฝ าย ตํ ารวจโดยตรง กับพนักงานอัยก ารอีกฝ ายหนึ่ ง 6 ในสวนท่ี เกี่ ยวกั บ                     
การดําเนินคดีอาญา ตํารวจเปนผูมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการจะตองฟงคําส่ังของพนักงาน
อัยการเปนอันดับแรก7 ดังนั้น ฐานะตํารวจในทางคดีจึงเปนเพียงองคกรท่ีทําหนาท่ีสอบสวนของ
พนักงานอัยการ จะเห็นไดวาพนักงานอัยการกับตํารวจในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีความ
รวมมือและประสานงานกันอยางใกลชิด มีความเช่ือถือและไววางใจซ่ึงกันและกัน โดยพนักงาน
อัยการจะเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนและฟองรองคดี แตท้ังนี้ไมตัดความรับผิดชอบของ
ตํารวจในกรณีท่ีตํารวจมีอํานาจดําเนินคดีโดยลําพังตัวเอง8 ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
พิสูจนความผิดนั้น พนักงานอัยการและตํารวจจะมีหนาท่ีรวมกันในการหาขอเท็จจริงตาง ๆ 
เกี่ยวกับจําเลยใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได  

หนาท่ีของตํารวจในการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิด มีรายละเอียด  
ท่ีจะตองทําการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดของผูกระทําผิด ตํารวจจะรวบรวมไวใน
สํานวน โดยขอเท็จจริงเหลานี้มักจะปรากฏอยูในสํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการส่ังฟองคดี 
ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกลาวไวในเรื่องกําหนดโทษ      
มาตรา 46 (2)9 วา ในการกําหนดโทษนี้ ศาลจะช่ังน้ําหนักจากขอเท็จจริง ท้ังท่ีเปนสวนดีและสวน
เสียของผูกระทําความผิด กลาวคือ ขอเท็จจริงดังตอไปนี ้
                                                                            

5 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา (น. 59), พรธิดา เอี่ยมศิลา, 2549, 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

6 การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส (น. 340), โดย โกเมน ภัทรภิรมย, 2512, อัยการนเิทศ เลมท่ี 31. 
7 อัยการเยอรมันและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง (น. 94), โดย คณิต ณ นคร ข, 

(2526), ระบบอัยการสากล, จัดพิมพโดยกองทุนสวัสดิการศูนยบริการทางวิชาการ กรมอัยการ: กรุงเทพฯ. 
8 ความสัมพันธระหวางอัยการกับตํารวจในเยอรมัน (น. 49), โดย คณิต ณ นคร ค, (2523), วารสารอัยการ. 
9 German penal code Section 46 Principles of sentencing 
 "(2) When sentencing the court shall weigh the circumstances in favour of and against the offender.     

Consideration shall in particular be given to 
the motives and aims of the offender; 
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มูลเหตุในการกระทําความผิด เปาหมายของผูกระทําผิด 
ความรูสึกนึกคิดซ่ึงเห็นไดจากการกระทําผิด และจิตใจท่ีมีอยูในการกระทํา 
ความรายแรงของการกระทําความผิด 
ลักษณะของการกระทําความผิด และผลท่ีสะทอนใหเห็นถึงความช่ัวของการกระทําผิด 
ประวัติของผูกระทําผิด สถานภาพทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจของผูกระทําผิด 
ความประพฤติภายหลังการกระทําความผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามท่ีจะเยียวยา

ความเสียหาย รวมท้ังความพยายามของผูกระทําผิดท่ีจะชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหาย 
นอกจากนี้พนักงานอัยการก็มีบทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับผูกระทํา

ควา มผิ ดใ นท าง ท่ี เ ปนผ ลดี และผ ลเ สีย  แ ละพ ยา นห ลัก ฐา นทุ กชนิ ด เ พ่ือ เสนอ ตอ ศา ล                         
ในการพิจารณาคดี และขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิดนั้นอาจไดมาในระหวางการพิจารณา
ของศาลโดยการซักถามของศาล อันมีผลทําใหการพิจารณาคดีเกิดความเปนธรรมและสามารถ
ลงโทษผูกระทําความผิดไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับการกระทําผิดนั้น 

3.1.2  การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ 
การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนพนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบ โดยพนักงาน

อัยการอาจดําเนินการสอบสวน หรืออาจมอบหมายใหเจาพนักงานตํารวจสืบสวนสอบสวนแทนได 
เม่ือตํารวจทําการรวบรวมพยานหลักฐานและสงสํานวนการสอบสวนใหกับพนักงานอัยการแลว 
พนักงานอัยการจะออกหมายเรียกบุคคลใดมาในการสอบสวนหรืออาจมอบอํานาจใหเจาพนักงาน
ตํารวจได โดยในหมายเรียกจะมีการใหคําเตือนวาหากผูถูกกลาวหาไมยอมปฏิบัติจะถูกนําตัวมาศาล  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13310 เห็นไดวาการออกหมายเรียกใน          
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตองผานการกล่ันกรองโดยพนักงานอัยการกอนหาใชอํานาจของ
                                                                                                                                                                              

the attitude reflected in the offence and the degree of force of will involved in its commission; 
the degree of the violation of the offender’s duties; 
the modus operandi and the consequences caused by the offence to the extent that the offender is to 

blame for them; 
the offender’s prior history, his personal and financial circumstances; his conduct after the offence, 

particularly his efforts to make restitution for the harm caused as well as the offender’s efforts at reconciliation 
with the victim." 

10 The German Code of  Criminal Procedure Section 133  
"(1) The accused shall be summoned in writing to the examination. 
(2) The summons may include an admonition that the accused shall be brought before the court in the 

case of non-compliance." 
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พนักงานตํารวจแตอยางใดไม11 เม่ือพนักงานอัยการออกหมายเรียกใหผูถูกกลาวหามาใหถอยคํา    
แมเขาจะไมใหการก็ตาม เม่ือถามปากคําแลวพนักงานอัยการจะแจงขอหาใหทราบถึงสิทธิท่ีจะไมให
การใด ๆ และสิทธิท่ีจะมีทนายความ ท้ังในกรณีผูถูกกลาวหาไมใหความรวมมือในการสอบสวน     
ก็ตองนําตัวมาปรากฏตอหนาศาล แตลําพังการไมมาพบพนักงานอัยการตามหมายเรียกไมใชเหตุให
ออกหมายจับ การท่ีพนักงานอัยการจะใชมาตรการบังคับโดยการนําตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐนั้น 
โดยหลักแลวตองถือวาเปนขอยกเวน การท่ีจะออกหมายจับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
เยอรมันจึงตองพิจารณาท่ีเหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนีและเหตุอันควรสงสัยเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐานเปนสําคัญ สวนการออกหมายจับเพราะเหตุเนื่องจากความรายแรงของความผิดนั้น 
คือ การออกหมายจับในกรณีท่ีไมปรากฏเหตุอันสมควรเช่ือวาจะหลบหนี หรือไมปรากฏวา            
มีเหตุอันสมควรเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน อันเปนการแสดงถึงความจําเปนในการ      
เอาบุคคลไวในอํานาจรัฐท่ีชัดเจน12 

การจับและการควบคุมตัว เปนมาตรการเชิงบังคับท่ีมีผลกระทบตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมันจึงไดบัญญัติไวโดยละเอียด  

ก.  การออกหมายเรียก  
การออกหมายเรียกเปนกรณีการนําผูตองหามาทําการสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย     

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163-a วรรค 313 ใหอํานาจแกผูพิพากษาสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ ท่ีจะออกหมายเรียกผูตองหาท่ีปฏิเสธไมมาตามหมายเรียก  

เหตุท่ีจะออกหมายเรียกไดนั้น มี 2 ประการ14 คือ 
1)  เม่ือผูตองหาไมมาปรากฏตัว โดยไมมีเหตุอันสมควร15 

                                                                            
11 การกลั่นกรองการออกหมายจับ (น. 119-120), โดย ปาลิดา ไตรสารศร,ี 2554, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
12 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 302). เลมเดิม. 
13 The German Code of  Criminal Procedure Section 163-a (3) 
"(3) The accused shall be obliged to appear before the public prosecution office if summoned. 

Sections 133 to 136a and Section 168c subsections (1) and (5) shall apply mutatis mutandis. On application by 
the accused, the court competent pursuant to Section 162 shall decide on the lawfulness of his being made to 
appear." 

14 จาก การควบคุมตัวผูตองหากอนฟองกับความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย: ศึกษากรณีของ
ศาลจังหวัดเชียงใหม (น. 41), โดย อุดม วัตตธรรม, 2548, วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานยุติธรรม. 

15 The German Code of  Criminal Procedure Section 133 
"(1) The accused shall be summoned in writing to the examination. 
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2)  เม่ือมีเหตุออกหมายจับได (แตยังไมออกหมายจับ) 
การบังคับตามหมายเรียกนี้พนักงานอัยการเปนผูบังคับ โดยมีตํารวจเปนผูชวย 
ข.  การออกหมายจับและการขังช่ัวคราว 
การออกหมายจับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหได

ตัวมาขังไวช่ัวคราว (Untersuchungshaft) ซ่ึงเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาอยางยิ่ง เพราะผูตองหาถูกจํากัดเสรีภาพกอนมีคําพิพากษา อันเปนการขัดตอหลักท่ี
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะมีคําพิพากษา16 

หมายจับนั้นใหออกโดยผูพิพากษาสอบสวน โดยมีหลักเกณฑท่ีสําคัญตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 11217 ไดกําหนดเหตุดังนี ้

 "การออกหมายจับใหกระทําไดเม่ือมีขอเท็จจริงท่ีแสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหา             
มีเจตนาจะ 

(1)  ทําลาย เปล่ียนแปลงพยานหลักฐาน 
(2)  ใชอิทธิพล หรือวิธีการอันมิชอบตอผูรวมกระทําความผิด พยาน หรือพยาน

ผูเช่ียวชาญ หรือ 
(3)  ใหผูอ่ืนกระทําเชนวานั้น  
ประกอบท้ังเปนท่ีเกรงวาผูถูกกลาวหาจะทําใหการคนหาความจริงยากขึ้น" 
จะเห็นไดวาตามกฎหมายเยอรมัน ลําพังการกระทําตาม (1) (2) หรือ (3) ยังไมเพียงพอ

แตจะตองเปนท่ีเกรงวาผูถูกกลาวหาจะทําใหการคนหาความจริงยากยิ่งขึ้นดวย 18 ท้ังนี้การออก
หมายจับตองผานการกล่ันกรองพยานหลักฐานท้ังโดยผูพิพากษาและพนักงานอัยการ 

                                                                                                                                                                              

(2) The summons may include an admonition that the accused shall be brought before the court in the 
case of non-compliance." 

16 การควบคุมตัวผูตองหากอนฟองกับความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย: ศึกษากรณีของศาล
จังหวัดเชียงใหม (น. 41-42). เลมเดิม. 

17 The German Code of  Criminal Procedure Section 112 
 "3.  the accused’s conduct gives rise to the strong suspicion that he will 
a)  destroy, alter, remove, suppress, or falsify evidence, 
b)  improperly influence the co-accused, witnesses, or experts, or 
c)  cause others to do so, 
and if, therefore, the danger exists that establishment of the truth will be made more difficult (risk of 

tampering with evidence)." 
18 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 304). เลมเดิม. 
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ข.  เหตุการออกหมายขัง (Untersuchungshaft) 
เหตุการออกหมายขังมีเหตุเชนเดียวกันกับเหตุการออกหมายจับ ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 11219 โดยไดกําหนดเหตุท่ีจะทําการขังผูตองหาไวช่ัวคราวไววา
จะตองมีเง่ือนไข 

1.  ตองมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่ง (dringender Tatverdacht) วาผูตองหาไดกระทําความผิด 
2.  ตองมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  
     มีเหตุเกรงวาผูตองหาจะหลบหน ี
     มีเหตุเกรงวาผูตองหาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือขมขูพยานผูตองหาคนอ่ืน 

(Verdunkelungsgefahr) 
     ผูตองหาถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดท่ีรายแรง (Schwer der Tat) 
 มีเหตุเกรงวาผูตองหาจะไปกอความผิดขึ้นใหม (Wiederholungsgefahr) สําหรับ

ความผิดบางประเภท                          
                                                                            

19 The German Code of  Criminal Procedure Section 112 
"(1) Remand detention may be ordered against the accused if he is strongly suspected of the offence 

and if there is a ground for arrest. It may not be ordered if it is disproportionate to the significance of the case or 
to the penalty or measure of reform and prevention likely to be imposed. 

(2) A ground for arrest shall exist if, on the basis of certain facts, 
1.  it is established that the accused has fled or is hiding; 
2. considering the circumstances of the individual case, there is a risk that the accused will evade the 

criminal proceedings (risk of flight); or 
3.  the accused’s conduct gives rise to the strong suspicion that he will 
a)  destroy, alter, remove, suppress, or falsify evidence, 
b)  improperly influence the co-accused, witnesses, or experts, or 
c)  cause others to do so, 
and if, therefore, the danger exists that establishment of the truth will be made more difficult (risk of 

tampering with evidence). 
(3) Remand detention may also be ordered against an accused strongly suspected pursuant to section 

308 subsections (1) to (3) of the Criminal Code, of having committed a criminal offence pursuant to section 6 
subsection (1), number 1, of the Code of Crimes against International Law or section 129a subsections (1) or 
(2), also in conjunction with section 129b subsection (1), or pursuant to sections 211, 212, 226, 306b or 306c of 
the Criminal Code, or insofar as life and limb of another have been endangered by the offence, even if there are 
no grounds for arrest pursuant to subsection (2)." 
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3.  โทษท่ีผูตองหาถูกกลาวหานั้นจะตองไดสัดสวนกับการขัง ท้ังนี้ มาตรา 11320 
บัญญัติวาหากเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับแบบ day-fine ไมเกิน 180 วัน    
ไมอาจขังโดยเหตุท่ีจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน แตอาจทําไดหากเกรงวาจะหลบหน ี

ระยะเวลาในการขังนั้น เม่ือเหตุแหงการขังตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา 
มาตรา 112 หมดไป หรือมีการขังเกินกวามากกวาโทษสําหรับความผิดท่ีถูกกลาวหา พนักงาน
อัยการจะรองขอใหยุติการขังช่ัวคราว ท้ังนี้ โดยถือวาพนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจดําเนินการกาํกบั
สอบสวน (Verfahrensherrschaft) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12021 หรือ
หากไดมีการขังครบกําหนด 6 เดือน แตสามารถขยายเวลาออกไปไดอีกคราวละ 3 เดือน หากมี   
ความจําเปนเนื่องในการสอบสวน สามารถขอตอศาลขยายออกไปอีกได ตามประมวลกฎหมาย              
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 (1)22 

                                                                            
20 The German Code of  Criminal Procedure Section 113 
"1) If the offence is punishable only by imprisonment of up to six months, or by a fine up to one 

hundred and eighty daily units, remand detention may not be ordered on the ground of a risk of evidence being 
tampered with. 

(2) In such cases, remand detention may be imposed on the ground of a risk of flight only if the 
accused 

1.  has previously evaded the proceedings against him or has made preparations for flight; 
2.  has no permanent domicile or place of residence within the territorial scope of this statute; or 
3.  cannot establish his identity." 
21 The German Code of  Criminal Procedure Section 120 
"(1) The warrant of arrest shall be revoked as soon as the conditions for remand detention no longer 

exist, or if the continued remand detention is disproportionate to the importance of the case or to the anticipated 
penalty or measure of reform and prevention. In particular, it is to be revoked if the accused is acquitted or if 
the opening of the main proceedings is refused, or if the proceedings are terminated other than provisionally. 

(2) The release of the accused shall not be delayed by the fact that an appellate remedy is being 
sought. 

(3) The warrant of arrest shall also be revoked if the public prosecution office makes the relevant 
application before public charges have been preferred. Simultaneously with this application, the public 
prosecution office may order the release of the accused." 

22 German Code of  Criminal Procedure Section 121 
"(1) As long as a judgment has not been given imposing imprisonment or a custodial measure of 

reform and prevention, remand detention for one and the same offence exceeding a period of six months shall 
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3.1.3  ความสามารถในการตอสูคด ี
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหความสําคัญกับความสามารถในการตอสูของผูตองหา 

ในการตอสูคดีนั้นผูตองหาตองมีความเขาใจและรับรูจึงจะถือวามีสามารถในการตอสูคดี ซ่ึงสิทธิ  
ในการตอสูคดีของผูถูกกลาวหาแบงไดเปน 2 ประเภท คือ สิทธิของผูรวมคดีในทางการกระทํา 
(Aktivbeteiligter) ไดแกสิทธิท่ีจะอยูรวมดวยในการดําเนินคดี สิทธิท่ีจะมีทนายความชวยเหลือ และ
สิทธิในการแกขอกลาวหา ประการท่ีสอง สิทธิอยางผูรวมคดีในทางอยูเฉย (Passivbeteiligter) 
หมายถึงสิทธิในการตัดสินใจโดยอิสระวาจะใหการหรือไมใหการ  

หากในระหว างการสอบสวนพบว าผูตองหานั้นมีความบกพรองทางกายหรือ              
ความบกพรองทางจิตหามทําการสอบสวนบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 13 ผูท่ีมีความบกพรองทางกาย "ในกรณีท่ีผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูด
หรือไดยินหรือส่ือความหมายได และไมมีลามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล 
จัดหาลามมือใหหรือจัดใหถามตอบ หรือส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร" ความบกพรอง
ทางกายและทางจิตนั้นกฎหมายใหความดูแลในเรื่องความสามารถในการตอสูคดีไวเปนสําคัญ 

โดยจะตองสงบุคคลนั้นไปใหแพทย ผู เ ช่ียวชาญทําการตรวจหรือฝากขังไว ท่ี
โรงพยาบาลจิตเวชเพ่ือสังเกตการณของอาการนั้นได กลาวคือ  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8023 
(1)  ผูเช่ียวชาญอาจทําตามรองขอ โดยแสดงความคิดเห็นโดยการทดสอบพยานหรือ

ผูตองหา 
(2)  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานของผูตองหาโดย การ

ถามจากผูนั้นโดยตรง 
ในระหวางการตรวจรักษาของแพทยผูเช่ียวชาญ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 80 a24 แพทยผูเช่ียวชาญอาจทําความเห็นโดยใหสงตัวผูตองหาไปฝากขังท่ี
                                                                                                                                                                              

be executed only if the particular difficulty or the unusual extent of the investigation or some other important 
reason do not yet admit pronouncement of judgment and justify continuation of remand detention." 

23 The German Code of  Criminal Procedure Section 80 
"(1) The expert may, at his request, be given further details for the preparation of his opinion by 

examining witnesses or the accused. 
(2) For the same purpose, he may be permitted to inspect the file, to be present at the examination of 

witnesses or of the accused, and to address questions to them directly." 
24 The German Code of  Criminal Procedure Section 80a " An expert shall already be given the 

opportunity during the preliminary proceedings to prepare the opinion to be rendered at the main hearing if it is 
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โรงพยาบาลจิตเวช โดยควบคุมตัวไวเพ่ือรักษา ในการรักษานี้เพ่ือสังเกตอาการทางจิตของผูตองหา
วามีอาการทางจิตหรือความสามารถในการตอสูคดี วาควรจะดําเนินการตอผูถูกกลาวหาโดยฝากขัง
ไวท่ีโรงพยาบาลจิตเวชหรือจะดําเนินคดีตอไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       
มาตรา 8125 กลาววา 

"(1)  เม่ือตรวจสภาพจิตของผูตองหา ศาลไดฟงความเห็นจากแพทยผูเช่ียวชาญใหศาลมี
คําส่ังโดยสงผูตองหาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลจิตเวชและจัดใหมีการสังเกตถึงอาการนั้น 

(2)  ศาลจะตองส่ังตาม (1) ถาผูตองหาซ่ึงเปนผูกระทําความผิด หรือศาลอาจจะไมส่ัง  
ถาไมเปนสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับความผิดหรือโทษ หรือมาตรการในการแกไข หรือการปองกัน 

(3)  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเบ้ืองตน ศาลสามารถท่ีดําเนินการตัดสินตอไปได 
(4)  กรณีท่ีมีคํารองคัดคานการตัดสินสามารถรับฟงได เพราะอาจจะมีผลกระทบตอมา

ภายหลัง 
(5)  การฝากขังในโรงพยาบาลจิตเวชตาม (1) จะฝากขังรวมกันแลวไมเกิน 6 สัปดาห  

  
3.2  ประเทศฝร่ังเศส   
       ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษรหรือระบบประมวล
กฎหมาย (Civil law) ยึดหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเปนหลักสําคัญ โดยมีพนักงานอัยการเปน
เจาพนักงานของรัฐ ทําหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ การดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส

                                                                                                                                                                              

expected that the placement of the accused in a psychiatric hospital, to an institution for withdrawal treatment or 
to preventive detention will be ordered." 

25 The German Code of  Criminal Procedure Section 81 
"(1) For the preparation of an opinion on the accused’s mental condition the court may, after hearing 

an expert and defence counsel, order that the accused be brought to a public psychiatric hospital and be held 
under observation there. 

(2) The court shall make the order pursuant to subsection (1) only if the accused is strongly suspected 
of the offence. The court may not make this order if it is disproportionate to the importance of the matter or to 
the penalty or measure of reform and prevention to be expected. 

(3) In the preparatory proceedings the court which would be competent to open the main proceedings 
shall decide. 

(4) An immediate complaint against the order shall be admissible. It shall have suspensive effect. 
(5) Placement in a psychiatric hospital pursuant to subsection (1) may not exceed a total period of six 

weeks." 
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จัดอยูในระบบไตสวน (Inquisitorial system) เปนหลัก กลาวคือ เปนระบบท่ีคํานึงถึงการคนหา
ความจริงโดยเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือพิสูจนการกระทําความผิดของผูถูกกลาวหา26 และในการฟอง
คดีอาญาพนักงานอัยการเทานั้นท่ีจะนําคดีอาญามาฟองรองได สวนผูเสียหายจะสามารถเขามามี
สวนรวมฟองคดีไดเฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น27  

การดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสนั้นไดแยกกระบวนพิจารณาออกเปน 2 ขั้นตอน 
กลาวคือ28 

(1)  ขั้นตอนกอนการฟองคดีอาญา เปนขั้นตอนในการหาขอเท็จจริงกอนฟอง             
โดยมีองคกรตํารวจ พนักงานอัยการ และผูพิพากษาไตสวน ทําหนาท่ีคนหารวบรวมพยานหลักฐาน
และขอเท็จจริงในคด ี

(2)  ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนนี้ศาลตัดสินจะเปนผูเขามาทําหนาท่ีในการพิจารณา
ตัดสินคดีท่ีไดมีการสืบสวนตามองคกรขางตน 

ระบบการสืบสวนของประเทศฝรั่งเศสมี 3 องคกรเขามาเกี่ยวของ คือ ตํารวจฝายคดี       
(La police judiciaire) พนักงานอัยการ (ministere public) และผูพิพากษาไตสวน (judge d'istruction) 
 ท้ังนี้การเริ่มคดีอาญาตํารวจฝายคดีจะเปนผูสอบสวนเบ้ืองตนโดยจะเขามาทําหนาท่ี   
เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น ตํารวจฝายคดี (La police judiciaire) แบงออกเปน 2 ระดับ29 คือ 

1.  เจาพนักงานตํารวจฝายคดี (Les officiers de police judiciaire) มีอํานาจดังตอไปนี ้
รับคํารองทุกข (Les plaintes) และคํากลาวโทษ (Les denonciations) 
ทําการสอบสวนเบ้ืองตน 
อํานาจการสอบสวนมีขอบเขตท่ีกวางขวางในกรณีท่ีทําการสอบสวนความผิด

อุกฤษฏโทษและความผิดมัชฌิมโทษซ่ึงหนา 
รองขอความชวยเหลือจากกองกําลังสาธารณะ 
ปฏิบัติตามคํารองขอสงประเด็นการสอบสวน (Commissions rogatoires) 
อํานาจควบคุมตัว 

                                                                            
26 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 44), โดย อุทัย อาทิเวช, (2554),  พิมพท่ี หาง

หุนสวนจํากัด วี.เจ.พริ้นต้ิง. 
27 การพิจารณาคดีระบบกลาวหาและระบบไตสวนในกฎหมายไทยมีผลกระทบตอการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน (น. 34-50), โดย กุลพล พลวัน, 2546, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 5 (13). 
28 เขตอํานาจสอบสวนคดีอาญา (น. 74). เลมเดิม. 
29 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 73). เลมเดิม. 
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2. เจาหนาท่ีตํารวจฝายคดี (Les agent de police judiciaire) มีฐานะเปนผูชวยของ           
เจาพนักงานตํารวจฝายคดีตามท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส       
มาตรา 2030 เจาหนาท่ีตํารวจฝายคดีมีอํานาจลงบันทึกการกระทําความผิดท่ีเกิดขึ้นและมีอํานาจ     
บันทึกคําใหการของพยาน อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีตํารวจฝายคดีจะไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
ควบคุมตัวผูตองสงสัย 

การปฏิบัติงานของตํารวจฝายคดีในประเทศฝรั่งเศส มิใชการทํางานท่ีเปนอิสระจาก
หนวยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม แตเปนการทํางานท่ีมีความสัมพันธระหวางตํารวจฝายคดีกับ
ตุลาการ ประกอบไปดวยพนักงานอัยการและผูพิพากษาไตสวน ท้ัง 3 องคกรนี้จะรวมกันรวบรวม
พยานหลักฐานและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

3.2.1  การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน 
การดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส เม่ือพนักงานอัยการไดรับคํารองทุกข              

คํากลาวโทษแลว อํานาจในการส่ังสอบสวนหรือไมส่ังดําเนินการสอบสวนโดยเปนอํานาจของ
                                                                            

30 France Code of  criminal procedure Article 20 "The following persons hold the capacity of judicial 
police agent: 

1. gendarmes who do not hold the capacity of judicial police officer; 
2. civil servants appointed to the commanding and supervising bodies of the national police who do 

not have the capacity of judicial police officer, as well as the interns belonging to the same corps and the trainee 
police lieutenants; 

3. civil servants appointed to the supervisory and enforcement body of the national police who do not 
hold the rank of officer of the judicial police, subject to the provisions concerning the civil servants considered 
under points 4° and 5° below; 

4. police constables coming from the former corps of the non-commissioned officers and police 
constables of the national police appointed interns before December 31, 1985, where they have     at least two 
years of service in the capacity of a fully qualified constable and have passed the tests of a technical 
examination in the conditions fixed by a Council of State Decree, or when they hold professional qualifications 
enabling them to proceed to a higher rank; 

5. police constables coming from the former corps of police enquirers appointed interns before March 
1, 1979, when they have at least two years of service in the capacity of a fully qualified constable and where 
they comply with the proficiency conditions set down by law n° 78-788 of July 28, 1978 reforming criminal 
procedure in respect of judicial police and the assize court jury, or where they have successfully undergone the 
tests of a technical examination in the conditions fixed by a Council of State Decree, or where they hold the 
professional qualification enabling them to proceed to a higher rank." 
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พนักงานอัยการเปนผูพิจารณาส่ังหรือมอบหมายใหตํารวจฝายคดีเปนผูดําเนินการสอบสวน        
โดยอยูภายใตการควบคุมของพนักงานอัยการ ตํารวจฝายคดีคงมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการ   
ในการสอบสวนและรวบรวมขอเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส 
มาตรา 3831 กลาววา "นายตํารวจฝายคดีและพนักงานตํารวจฝายคดีอยูภายใตควบคุมดูแลของ    
อธิบดีอัยการศาลอุทธรณ อธิบดีอัยการศาลอุทธรณอาจส่ังใหเจาพนักงานดังกลาวรวบรวม
ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการบริหารงานยุติธรรมได" เนื่องจากอํานาจหนาท่ี    
การสอบสวนอยูภายใตการควบคุมของพนักงานอัยการหรือกลาวอีกนัยวา พนักงานอัยการของ
ประเทศฝรั่งเศสเปนพนักงานสอบสวนมีอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาและเปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบการสอบสวนท้ังหมด  

ในการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริง ตํารวจฝายคดีจะเริ่มเขามาทํา
หนาท่ีเม่ือไดมีการกระทําความผิดขึ้น โดยการสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสแบงเปน          
3 ประเภท คือ 

(1)  การสอบสวนความผิดซ่ึงหนา32 เปนการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นเพ่ือ
รวบรวมรองรอยพยานหลักฐานท่ียังใหม  ๆ เก็บรักษาวัตถุหรือส่ิงของท้ังหลายท่ีใช เปน
พยานหลักฐานในการคนหาความจริงได โดยความผิดซ่ึงหนานี้จะนํามาใชในคดีอุกฤษฏโทษและ
ความผิดมัชฌิมโทษท่ีมีแตโทษจําคุกเทานั้น 

(2)  การสอบสวนเบ้ืองตน33 เปนการสอบสวนเม่ือพนักงานอัยการไดรับคํารองทุกข
หรือคํากลาวโทษแลวสงเรื่องใหเจาพนักงานตํารวจฝายคดีดําเนินการสอบสวน โดยวัตถุประสงค
ของการสอบสวนเบ้ืองตนเพ่ือมุงแสวงหาพยานหลักฐานขอเท็จจริงซ่ึงเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ใหแกพนักงานอัยการ เหมือนกับการสอบสวนความผิดซ่ึงหนา 

(3)  การสอบสวนโดยผูพิพากษาไตสวน34 เปนการสอบสวนคนหาขอเท็จจริงที่เปน    
ประโยชนตอศาลท่ีมีเขตอํานาจในช้ันพิจารณาพิพากษาคดี ท้ังนี้ การไตสวนมีความแตกตางจาก  
การสอบสวน 3 ประการ คือ 

(ก) การไตสวนกระทําไดโดยไมจํากัดเวลาในการดําเนินงาน 

                                                                            
31 France Code of  criminal procedure Article 38 "Judicial police officers and agents are placed under 

the supervision of the prosecutor general. He may instruct them to collect any information he considers useful 
for the proper administration of justice." 

32 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 84). เลมเดิม. 
33 แหลงเดิม. (น. 94). 
34 แหลงเดิม. (น. 100-101). 
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(ข) การกระทําของผูพิพากษาไตสวนนั้นมีความหลากหลายและขอบเขตท่ีไมจํากัด
เหมือนการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจฝายคด ี

(ค) การไตสวนจะกระทําไดตอเม่ือไดมีการเริ่มคดีอาญา (La mise en mouvement de 
poursuites) บุคคลท่ีอยูในกระบวนการไตสวนจะไมใชอยูในฐานะของผูตองสงสัยหรือผูเสียหาย   
อีกตอไป แตจะมีฐานะเปนถูกไตสวนและคูความฝายแพง 

ในการสอบสวนตํารวจจะทํารายงานเกี่ยวกับความผิดของผูกระทําผิด และรวบรวม
พยานหลักฐานในการกระทําความผิด ประวัติและภูมิหลัง ตลอดจนขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ผูตองหาในทางท่ีเปนผลดีและผลเสีย35สงรายงานการสอบสวนตอพนักงานอัยการ หากพนักงาน
อัยการเห็นวารายละเอียดขอเท็จจริงไมสมบูรณ พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังใหตํารวจฝายคดี
ดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได เม่ือเขาสูการพิจารณาในช้ันศาลศาลจะสืบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับ   
ตัวจําเลยก็ได เพราะศาลตองนําประวัติและภูมิหลัง รวมถึงพฤติกรรมของจําเลยมาใชประกอบใน
การพิจารณาคดี ท้ังนี้ การพิจารณาคดีในประเทศฝรั่งเศสท่ีผูกระทําผิดมีอายุไมเกิน 21 ป จะตองมี
การตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล โดยเจาหนาท่ีสังคมสงเคราะหกอน ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลนี้จะ
ประกอบไปดวย36 

1.  การยอมรับสารภาพของผูกระทําผิด 
2.  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการกระทําผิด เชน เปนบุคคลท่ีครอบครัวหยาราง หรือ

บุคคลท่ีสถานะทางครอบครัวตกอยูในสถานการณท่ีลําบากทางการเงิน 
3.  ปจจัยทางดานจิตวิทยาโดยอายุของผูกระทําผิด เปนปจจัยในการพิจารณาคดี 
4.  การกระทําความผิดติดเปนนิสัย ผูกระทําผิดครั้งแรกอาจไดรับการใหอภัยหรือ

ลงโทษสถานเบา หรืออาจมีการรอการลงโทษ แตไดกระทําความผิดขึ้นใหมถือวาเปนกระทําผิด   
ติดเปนนิสัย และอาจไดรับโทษหนักขึ้น 

5.  การเปนคนตางดาว 
6.  พฤติกรรมของผูกระทําผิดในระหวางพิจารณา เชนลักษณะทางกายภาพซ่ึงปรากฏตอศาล 

เชน การพูดจา บุคลิกลักษณะอันนากลัว หรือนาจะเปนอันตราย เปนตน                                             
 การสืบเสาะในขอเท็จจริงนี้ ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา L 132-2437 กลาววา     

                                                                            
35 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา (น. 55). เลมเดิม. 
36 แหลงเดิม. (น. 54).  
37 France Criminal code Article 132-24 "Within the limits fixed by Statute, the court imposes penalties 

and determines their regime according to the circumstances and the personality of the offender. 
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"การสืบเสาะขอเท็จจริงเพ่ือลงโทษผูกระทําผิดนั้น จะตองสืบเสาะเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง 
บุคลิกลักษณะ ฐานะทางสังคม สุขภาพทางกายและทางจิตของผูกระทําผิด เพ่ือนําขอเท็จจริง
ดังกลาวนี้มาใชประกอบในการกําหนดโทษผูกระทําความผิด และใชประกอบดุลพินิจการส่ังฟอง
ของพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานไมสมบูรณครบถวนก็สามารถส่ัง
สอบสวนเพ่ิมเติมก็ได" และเม่ือมีการพิจารณาในช้ันศาล ศาลก็สามารถสืบพยานเพ่ิมเติมได เพ่ือนํา
ขอเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาและลงโทษผูกระทําความผิดไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

3.2.2  การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ 
ในระหวางการสอบสวนตํารวจฝายคดีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะใชมาตรการบังคับ      

ท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได กลาวคือ 
ก.  การออกหมายจับ  
ตํารวจฝายคดี ไมวาจะเปนเจาพนักงานตํารวจฝายคดีหรือเจาหนาท่ีตํารวจฝายคดี         

มีอํานาจทําการออกหมายจับกุมตัวบุคคลผูตองขอสันนิษฐานวาผูถูกคนหลบหนีหรือพํานัก      
นอกอาณาเขตของประเทศฝรั่งเศส หรือกระทําความผิดอุกฤษฏโทษหรือความผิดมัชฌิมโทษซ่ึงหนา38   

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13139 "ศาลจะตองพิจารณาท้ังเหตุท่ี
ผูตองหาไดหลบหนีหรือมีที่พํานักนอกประเทศควบคูไปกับเหตุความรายแรงของความผิด   
ลําพังเหตุความรายแรงของความผิดเพียงอยางเด ียวไมเปนเหตุใหศาลออกหมายจับได"       
กอนท่ีศาลจะออกหมายจับศาลจะฟงความเห็นของพนักงานอัยการกอนออกหมายจับ กลาวไดวา
การออกหมายจับจะตองไดรับการกล่ันกรองจากพนักงานอัยการกอน เพราะการออกหมายจับ
ของประเทศฝรั่งเศสนั้นคํานึงถึงความจําเปนในการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐอยางมาก  

ข.  การควบคุมตัว (La garde a vue) 
การควบคุมตัวจะกระทําไดกับบุคคลท่ีมีพยานหลักฐานแสดงวาบุคคลนั้นกระทําความผิด 

แตถาหากมิไดปรากฏพยานหลักฐานวาไดกระทําความผิดจะรั้งตัวบุคคลนั้นไดเทาระยะเวลาท่ี
จําเปนในการสอบปากคําเทานั้น40  

                                                                                                                                                                              

When the court imposes a fine, it determines its size taking into account the income and expenses of 
the perpetrator of the offence." 

38 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 91). เลมเดิม. 
39 France Code of criminal procedure Article 131 " Where the time limits imposed by articles 127 and 

130 are not complied with, the person is released upon the order of theinvestigating judge in charge of the case, 
unless his transfer was delayed by insuperable circumstances." 

40 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 90). เลมเดิม. 
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การควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส 
มาตรา 6341 บัญญัติวา "เพ่ือความจําเปนในการสอบสวน เจาพนักงานตํารวจฝายคดีอาจควบคุม
บุคคลทุกคนท่ีมีเหตผุลประการหนึ่งหรือหลายประการอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นกระทําความผิด
หรือพยายามกระทําความผิด เจาพนักงานตํารวจฝายคดีจะตองแจงการควบคุมตัวดังกลาวให
พนักงานอัยการทราบทันทีท่ีเริ่มการควบคุม 

บุคคลผูถูกควบคุมตัวไมอาจถูกควบคุมตัวไวเกินกวายี่สิบส่ีช่ัวโมง อยางไรก็ตาม ระยะ
เวลาควบคุมตัวอาจขยายออกไปไดอีกยี่สิบส่ีช่ัวโมง เม่ือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ อักษร          
จากพนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจมีคําส่ังอนุญาตดังกลาวตอเม่ือมีการนําตัวบุคคลผูถูก
ควบคุมตัวมาปรากฏตัวตอหนากอน 

ภายใตคําส่ังของพนักงานอัยการ บุคคลซ่ึงจากพยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดจะตอง     
ตกอยูภายใตการพิจารณาฟองคดีตอไปนั้น อาจไดรับการปลอยช่ัวคราว หรือถูกสงตัวมาท่ีพนักงาน
อัยการ ภายหลังระยะเวลาการควบคุมตัวส้ินสุดลง" 

ค.  การออกหมายขัง  
เม่ือไดทําการสอบสวนผูตองหาแลว หากมีเหตุท่ีจะตองขังผูตองหาไว อํานาจในการ

ออกหมายขังนั้นเปนอํานาจเฉพาะของผูพิพากษาท่ีจะตองออกหมายขัง 
รายละเอียดเกี่ยวกับการขัง42 มีดังนี้ 

                                                                            
41 France Code of criminal procedure Article 63 "A judicial police officer may, where this is necessary 

for an enquiry, arrest and detain any person against whom there exist one or more plausible reasons to suspect 
that they have committed or attempted to commit an offence. At the beginning of the arrest and detention he 
informs the district prosecutor. 

The person so placed in custody may not be held for more than twenty-four hours. However, the 
detention may be extended for a further period of up to twenty-four hours on the written authorisation of the 
district prosecutor. The district prosecutor may make this authorisation conditional on the prior production 
before him of the person detained. 

On instructions given by district prosecutor, any persons against whom the evidence collected is liable 
to give rise to a prosecution are, at the end of the police custody, either set free or referred to the district 
prosecutor. 

For the implementation of the present article, the area jurisdiction of the Paris, Nanterre,  Bobigny and 
Créteil district courts constitute a single jurisdiction." 

42 การควบคุมตัวผูตองหากอนฟองกับความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย: ศึกษากรณีของศาล
จังหวัดเชียงใหม (น. 37). เลมเดิม. 
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หากเปนความผิดอุกฤษฏโทษ43 ผูพิพากษาสอบสวนสามารถส่ังขังไดเสมอ หากเขา
เง่ือนไข กลาวคือ  

(1) จําคุกตลอดชีวิตหรือกักขังตลอดชีวิต 
(2) จําคุกหรือกักขังสามสิบป 
(3) จําคุกหรือกักขังยี่สิบป 
(4) จําคุกหรือกักขังสิบหาป 
ระยะเวลาจําคุกหรือกักขังสําหรับความผิดอุกฤษฏโทษท่ีต่ําท่ีสุดกําหนดไวสิบป 
หากเปนความผิดมัธยโทษแลว ศาลจะส่ังขังไดก็ตอเม่ือความผิดนั้นมีโทษตั้งแต 1 ป   

ขึ้นไป สําหรับผิดซ่ึงหนา หรือตั้งแต 2 ปขึ้นไปในกรณีอ่ืน และ 
หากเปนความผิดลหุโทษ ศาลไมอาจส่ังขังไดเลย 
การท่ีผูพิพากษาสอบสวนจะส่ังขังผูตองหานั้นไดตอเม่ือ 
1) เพ่ือจะรักษาไวซ่ึงพยานหรือรองรอยตาง ๆ หรือปองกันมิใหมีการกระทําความผิด

เกิดขึ้นมาใหม หรือปองกันการหารือระหวางผูตองหาและผูท่ีสมรูในการทําผิด 
2)  การขังนั้นจําเปนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจากการกระทําความผิด หรือ

ปองกันมิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นมาใหม หรือเพ่ือเปนหลักประกันในการท่ีจะนําตัวผูตองหา
มาฟองรองตอศาล 

ท้ังนี้ การท่ีผูพิพากษาสอบสวนจะส่ังขังผูตองหาไดก็ตอเม่ือพบวามีพยานหลักฐาน       
ท่ีแนชัดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด 

ระยะเวลาในการขังนั้น เปนไปตาม44ประเภทความผิดดังนี้ 
1.  ความผิดอุกฤษฏโทษ สามารถขังไดไมเกิน 1 ป แตผูพิพากษาสามารถขยาย

ระยะเวลาการขังออกไปไดครั้งละ 1 ป โดยออกเปนคําส่ังระบุมูลเหตุในการออกคําส่ัง แตจะตองมี
การนําพยานมาไตสวนกอน 
                                                                            

43 France Criminal code Article 131-1  
" The penalties incurred by natural persons for the commission of felonies are: 
1 criminal imprisonment for life or life criminal detention; 
2 criminal imprisonment or criminal detention for a maximum of thirty years; 
3  criminal imprisonment or criminal detention for a maximum of twenty years; 
4criminal imprisonment or criminal detention for a maximum of fifteen years. 
The minimum period for a fixed term of criminal imprisonment or criminal detention is ten years." 
44 การควบคุมตัวผูตองหากอนฟองกับความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย: ศึกษากรณีของศาล

จังหวัดเชียงใหม (น. 38). เลมเดิม. 

DPU



65 
 

2.  ความผิดมัธยโทษ สามารถขังไดไมเกิน 4 เดือน การขยายระยะเวลาการขังจะขยาย
ออกไปโดยทําได 1 ครั้ง โดยมีคําส่ังระบุมูลเหตุแหงการขยายระยะเวลา และขยายระยะเวลาจะขังได
อีกไมเกิน 2 เดือน หากผูตองหายังไมเคยตองคําพิพากษาในความผิดอุกฤษฏโทษ หรือมัธยโทษ    
ใหลงโทษจําคุกเกินกวา 1 ป โดยไมมีการรอลงอาญา และความผิดในครั้งนี้มีโทษจําคุกไมเกิน  5  ป 

ในกรณี อ่ืนผูตองหาจะถูกขังไวเกินกวา 1 ปไมได  เวนแตจะเปนกรณียกเวนท่ี           
ขยายระยะเวลาการขังออกไปได โดยคําส่ังจะตองระบุมูลเหตุแหงการขยายระยะเวลาโดยตองมี   
การนําพยานมาไตสวนและคําส่ังขังไดอีกครั้งละไมเกิน 4 เดือน เวนแตความผิดในครั้งนี้มีโทษ
จําคุกเกิน 5 ปจะถูกขังไดไมเกิน 2 ป  จะเห็นวา การออกหมายขังผูตองหานั้น จะตองมี
พยานหลักฐานท่ีแนชัดวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิด และการออกหมายขังนั้นดูเปนกรณีตาม
ความผิด ท้ังนี้ การออกหมายขังเปนอํานาจของผูพิพากษาสอบสวนโดยเฉพาะ 

3.2.3  ความสามารถในการตอสูคด ี
ในระหวางการดําเนินคดีหรือควบคุมผูถูกกลาวหา ในการแจงสิทธิใหผูถูกกลาวหา

ทราบนั้นจะตองกระทําในขณะท่ีบุคคลนั้นอยูในสภาพท่ีสามารถรับทราบการแจงสิทธิได และ     
ในระหวางท่ีถูกควบคุมผูถูกลาวหามีสิทธิไดรับการตรวจจากแพทย โดยอาจรองตอแพทยทําการ
ตรวจรางกายของตนไดทุกขณะหรือในกรณีท่ีพนักงานอัยการ หรือผูพิพากษาไตสวน หรือ          
เจาพนักงานตํารวจฝายคดี หรือสมาชิกคนในครอบครัวของผูถูกควบคุมตัวเห็นสมควรรองขอ 
แพทยท่ีทําการตรวจจะตองรายงานผลการตรวจในใบรับรองแพทยวาสุขภาพของผูถูกควบคุมตัว
เหมาะสมกับมาตรการควบคุมตัวหรือไม โดยใบรับรองแพทยนี้จะรวมไวในสํานวนการสอบสวน45 

จากท่ีกลาวขางตนจะเห็นได สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส           
การดํา เนินคดีอาญาเปนไปในแนวทางเดียวกันตาม "หลักการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ"                    
(Public Prosecution) แตในการใหความคุมครองแกผูตองหาในแตละประเทศมีความแตกตางกัน
ออกไป ซ่ึงจะไดเปรียบเทียบใหเห็นดังตารางท่ี 3.1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
45 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 117). เลมเดิม. 
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ตารางที่ 3.1  การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึง  
   เปนบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายตางประเทศ 
 
           ประเทศ 
 
เร่ือง 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี ประเทศฝร่ังเศส 

1. การตรวจสอบ 
ความจริงในช้ัน 
เจาพนักงาน 
 
 
 

การดําเนินคดีอาญาพนักงานอัยการมีอํานาจ
หนาท่ีเริ่มคดีอาญาหรือมีอํานาจสอบสวน
คดีอาญาไดเอง โดยพนักงานสอบสวนเปน
ผูชวยพนักงานอัยการ  ในการสอบสวน
รวบรวมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับมูลเหตุในการ
กระทําความผิด เปาหมายของผูกระทําผิด 
ความรูสึกนึกคิดซ่ึงเห็นไดจากการกระทํา
ผิด และจิตใจท่ีมีอยูในการกระทํา ความ
รายแรงของการกระทําความผิด ลักษณะของ
การกระทําความผิดและผลท่ีสะทอนใหเห็น
ถึงความช่ัวของการกระทําผิด ประวัติภูมิ
หลัง ความประพฤติ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

การดําเนินคดีอาญาตํารวจเปนผูมีหนาท่ี
ชวยเหลือพนักงานอัยการโดยจะตองฟง
คําส่ังของพนักงานอัยการเปนอันดับแรก 
ฐานะตํารวจในทางคดีจึงเปนเพียงองคกรท่ี
ทําหนาท่ีสอบสวนภายใตการกํากับของ
พนักงานอัยการ โดยจะตองสืบเสาะเกี่ยวกับ
ประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ ฐานะทาง
สังคม สุขภาพทางกายและทางจิตของ
ผูกระทําผิด เชน อายุของผูกระทําผิด การ
กระทําผิดติดเปนนิสัย ผูกระทําผิดไดเคย
กระทําความผิดมากอน และพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิด 

2. การเอาบุคคล
ไวในอํานาจรัฐ 

การออกหมายเรียก หมายจับ การควบคุม
และการออกหมายขังนั้น เปนอํานาจของ
พนักงานอัยการ เม่ือพนักงานอัยการ
ไดรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงาน
สอบสวนแลว พนักงานอัยการเปนผูออก
หมายเรี ยกหรื ออาจมอบอํ านาจให
พนักงานสอบสวนในการเรียกผูตองหามา
ท่ีสถานีตํารวจ ซ่ึงหมายเรียกนี้ มีการ
กล่ันกรองโดยพนักงานอัยการกอนมิใช
อํานาจของพนั กงานสอบสวน หาก
ผูตองหาไมมาพบพนักงานอัยการตาม
หมายเรียกไมใชเหตุในการออกหมายจับ
เหตุในการออกหมายจับนั้น จะตองเปน
กรณีท่ีมีเหตุอันเช่ือวาจะหลบหนีและ 

ตํารวจฝายคดีมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการ
บังคับ หากผูตองหาไมมาท่ีตํารวจฝายคดี
หรือเจาหนาท่ีตํารวจ ตํารวจฝายคดีมี
อํานาจทําการออกหมายจับ การออก
หมายจับนี้ถือเปนการควบคุมตัวผูตองหา
ตั้งแตท่ีผูนั้นมาท่ีตํารวจฝายคด ีโดยตํารวจ
ฝายคดีจะตองแจงใหพนักงานอัยการ
ทราบทันทีท่ีเริ่มทําการควบคุมท้ังนี้การ
ควบคุมจะควบคุมตัวไวไดเพียงยี่สิบส่ี
ช่ัวโมง แตหากมีความจําเปนท่ีจะตอง
ควบคุมตอไปอีกจะขยายระยะเวลาออกไป
ไดอีกยี่สิบส่ีช่ัวโมง โดยอยูในความ
ควบคุมของพนักงานอัยการ หากมีเหตุ  
ท่ีจะตองขังผูตองหาไว อํานาจในการ 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ)  
 
           ประเทศ 
 
เร่ือง 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี ประเทศฝร่ังเศส 

 เหตุอันควรสงสัยเช่ือวาจะไป  ยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน และหากมีความ
จําเปนท่ีจะตองทําการควบคุมตัวเพ่ือการ
สอบสวน พนักงานอัยการจะขอใหศาล
ออกหมายขังโดยเหตุท่ีออกหมายขังมี
เหตุอยางเดียวกันกับเหตุท่ีออกหมายจับ 
และการขังนี้จะขังบุคคลนั้นเกินกวา 6 
เดือนไมได หากมีความจําเปนท่ีจะตอง
ขังบุคคลนั้นตอไปเพ่ือการสอบสวนจะ
ขยายออกไปไดอีกคราวละ 3 เดือน 

ออกหมายขังเปนอํานาจของผูพิพากษา
สอบสวนท่ีจะออกหมายขัง การท่ีผูพิพากษา
สอบสวนจะส่ังขังผูตองหาไดก็ตอเม่ือ
พบวามีพยานหลักฐานท่ีแนชัดวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิด สวนระยะเวลาในการ
ขังนี้ เปนไปตามประเภทของความผิด 
กลาวคือ ความผิดอุกฤษฏโทษ สามารถขัง
ไดไมเกิน 1 ป แตผูพิพากษาสามารถขยาย
ระยะเวลาการขังออกไปไดครั้งละ 1 ป หรือ
ความผิดมัธยโทษ สามารถขังไดไมเกิน 4 
เดือน การขยายระยะเวลาการขังจะทําได 1 
ครั้งและขยายระยะเวลาจะขังไดอีกไมเกิน 2 
เดือน 

3. ความสามารถ
ในการตอสูคดี 

ใหความสําคัญในเรื่องความสามารถในการ
ตอสูคดีไวเปนสําคัญ โดยหากปรากฏวา
ผูตองหามีความบกพรองทางกายหรือทาง
จิตนั้น พนักงานอัยการ จะสงบุคคลนั้นไป
โรงพยาบาลจิตเวชใหแพทยผูเช่ียวชาญทํา
การตรวจถึงอาการทางจิต หากตรวจแลว
เห็นว ามีความบกพรอง แพทยจะทํ า
ความเห็นสงใหศาลโดยใหศาลพิจารณาส่ัง
วาควรควบคุมผูนั้นไวท่ีโรงพยาบาลจิตเวช
เพ่ือการรักษาหรือจะดําเนินคดีตอไป 

ในระหวางการดําเนินคดี ผูตองหาอยู
ระหวางการควบคุม อาจรองขอตอแพทย
เพ่ือทําการตรวจสอบรางกาย ของตนไดทุก
ขณะหรือในกรณีท่ีพนักงานอัยการ หรือผู
พิพากษาไตสวนหรือเจาพนักงานตํารวจ
ฝายคดี หรือสมาชิกคนในครอบครัวของผู
ถูกควบคุมตัวเห็นสมควรรองขอใหสง
บุคคลนั้นไปใหแพทยตรวจวาผูถูกควบคมุ
ตัวเหมาะสมกับมาตรการควบคุมตัว
หรือไม และผลการตรวจของแพทยนั้น
รวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน 
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บทท่ี 4 
วิเคราะหและเปรียบเทียบการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับ       

การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซึ่งเปนบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายของ
ประเทศไทยกับกฎหมายตางประเทศ 

 
ในบทนี้ผูเขียนจะไดทําการวิเคราะหการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับ    

การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตและประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
พ.ศ. 2551 ตลอดจนเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายตางประเทศ  

 
4.1  วิเคราะหเปรียบเทียบการตรวจสอบความจริงในชั้นเจาพนักงานและผลกระทบการคุมครองสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริต 

4.1.1  วิเคราะหการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน 
การดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนจะเปนผูเริ่มตนคดีเม่ือมีการกระทําความผิดอาญา 

หลักการดําเนินคดี คือ หลักการตรวจสอบ (Examination Principle) พนักงานสอบสวนจะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือ
พิสูจนความผิดเพ่ือท่ีจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ 1ซ่ึงการรวบรวมพยานหลักฐาน      
ในสวนของขอเท็จจริงมีสวนท่ีสําคัญ 2 สวน2 คือ 

1)  ขอเท็จจริงของเรื่องท่ีมีการกลาวหา 
2)  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูถูกกลาวหา 
1.  ขอเท็จจริงของเรื่องท่ีมีการกลาวหาพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐาน

ทุกชนิดเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพ่ือท่ีจะรูตัว
                                                             

1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) "การสอบสวน" หมายความถึงการรวบรวม
พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทํา
ไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟอง
ลงโทษ 

2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 207), โดย คณิต ณ นคร, 2555, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
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ผูกระทําผิด อันจะทําใหเห็นความผิดหรือบริสุทธ์ิ3โดยจะตองรวบรวมพยานหลักฐานท้ังท่ีเปน
ผลรายและผลดีกับผูตองหา4 ซ่ึงพยานหลักฐานท่ีจะตองรวบรวมนั้นมี 3 ชนิด5 คือ 

(1) พยานหลักฐานท่ีเปนผลรายแกผูตองหาหรือพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา 
(2) พยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาหรือเปนประโยชนกับผูตองหา และ 
(3) พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ 
จะทําใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา และ

เพ่ือท่ีจะรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดนั้น 
2.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูถูกกลาวหา พนักงานสอบสวนตองรวบรวมขอเท็จจริงเพ่ือ

ทราบประวัติความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติของผูตองหา6เชน อายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอม สภาพความผิดและ      
เหตุอ่ืนอันควรปราณี เปนตน 

การตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงาน คือ การสอบสวนและการส่ังคดีของ
พนักงานอัยการซ่ึงตองมี "ความเปนภววิสัย" (objectivity)7 

ในทางปฏิบัติการดําเนินคดีในช้ันเจาพนักงานมิไดเปนไปตามหลักการดําเนินคดีอาญา
โดยรัฐ  เม่ือมีการกระทําความผิดทางอาญาตํารวจจะดําเนินการจับกุมผูตองหาทันทีโดยไมมี        
การตรวจสอบความจริงกอน แตจะนําตัวผูตองหามาไวในอํานาจรัฐเพ่ือตรวจสอบและสอบสวน    
ในความผิดท่ีไดกระทําในภายหลัง และระหวางการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะรองขอตอศาล
ขอใหศาลออกหมายขังผูตองหาตอไปเพ่ือการสอบสวนเพ่ิมเติม อันเปนการคาดคั้นเอาความจริงจาก
ผูตองหาและเปนการกระทบตอสิทธิมนุษยชน ฝาฝนหลักการท่ีสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาเปน   
ผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษาในการตรวจสอบความจริงและการสอบสวนนี้พนักงานสอบสวน
จะดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแตโดยลําพังโดยมิไดมีองคกรภายนอก หรือ
กลาวอีกนัยคือ มิไดมีพนักงานอัยการเขารวมในการตรวจสอบหรือรวมสอบสวนในคดีนั้น ๆ ดวย 
                                                             

3 ประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 "ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิด เทาท่ีสามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง  ๆ  อันเกี่ยวกับ
ความผิดท่ีถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูตองหา" 

 4 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 27), เลมเดิม. 
5 แหลงเดิม. (น. 450). 
6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 "พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือ   

สงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจง
ใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 

7 แหลงเดิม. 
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ทําใหไดพยานหลักฐานและขอเท็จจริงท่ีไมสมบูรณ ซ่ึงขอเท็จจริงท่ีปรากฏในสํานวนการสอบสวน
จะปรากฏแตเพียงพยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาซ่ึงเปนพยานหลักฐาน
ท่ีเปนผลรายแกผูตองหาเพียงดานเดียวและยืนยันวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูตองหานั้นมิไดมีการตรวจสอบหรือรวบรวมปรากฏอยูในสํานวนการสอบสวน          
แตอยางใด ขอเท็จจริงในสวนนี้เปนขอเท็จจริงท่ีเปนผลดีและเปนประโยชนตอผูตองหาในการท่ีจะ
ประกอบการส่ังฟองของพนักงานอัยการ และประกอบดุลพินิจในการลงโทษเพ่ือท่ีศาลจะได
ลงโทษผูตองหาใหเหมาะสมกับตัวผูตองหา แตในทางกรมตํารวจเขาใจเพียงวาตนมีหนาท่ีท่ีจะตอง
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในทางท่ีเปนผลรายแกผูตองหาเทานั้น ทําใหผูตองหาตกเปน 
"กรรมในคดี" ท้ังนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติวา "ใหพนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เทาท่ีสามารถจะทําได เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น
ความผิดหรือบริสุทธ์ิของผูตองหา"และ มาตรา 138"พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือ
สงประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของ
ผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา"จากบทบัญญัติท้ังสองมาตรา        
แสดงใหเห็นวาพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีท่ีจะตองทําการตรวจสอบความจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําและขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา    
เพ่ือพิสูจนถึงความผิดหรือบริสุทธ์ิกฎหมายมิไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนเลือกปฏิบัติในการ
ตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน แตพนักงานสอบสวนมี "หนาท่ี" ท่ีจะตอง
กระทําการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน "ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา" 
และ "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา" โดยนําขอเท็จจริงรวบรวมไวในสํานวนเพ่ือ เปน
พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนท้ังนี้ในการรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงในช้ัน         
เจาพนักงาน พนักงานสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงแตในสวนท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดอันเปนผลรายแกผูตองหาเพียงดานเดียว โดยมิไดมีการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัว
ผูตองหาท่ีเปนประโยชนและเปนผลดีแกตัวผูตองหาไวในสํานวนการสอบสวน เม่ือสํานวนคดีสง
มายังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการก็จะไมทราบถึงขอเท็จจริงในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหา        
แตพนักงานอัยการจะทราบแตเพียงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําเทานั้นวาผูตองหาไดกระทํา
ความผิดและจะตองถูกลงโทษ เม่ือพนักงานอัยการส่ังฟองคดีพนักงานอัยการก็มิไดกําหนด
รายละเอียดขอเท็จจริงในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหาไวในคําฟองซ่ึงเปนประโยชนกับตัวผูตองหา 
เม่ือคดีมาสูศาลศาลก็มิไดทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหาเพ่ือนํามาประกอบดุลพินิจในการ
ลงโทษใหเหมาะสมกับตัวผูตองหา ดังนั้น เม่ือมีการกระทําความผิดทางอาญา ศาล พนักงานอัยการ 
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และพนักงานสอบสวนควรท่ีจะรวมมือกันในการตรวจสอบความจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ท้ังในแงท่ีเปนผลรายและเปนผลดีแกผูตองหา มิใชใหตํารวจหรือพนักงานสอบสวนทําหนาท่ีเพียง
ฝายเดียวในการตรวจสอบความจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน จะทําใหการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนและการส่ังคดีของพนักงานอัยการนั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) ฉะนั้น 
ทุกฝายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมวาจะเปน ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน   
ควรท่ีจะรวมมือกันในการตรวจสอบความจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงจะทําใหการสอบสวน
และการส่ังคดีนั้นมีความเปนภววิสัย (objectivity)8 และเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 

4.1.2  วิเคราะหความสามารถในการตอสูคดีของบุคคลวิกลจริต 
อํานาจท่ีจะเริ่มดําเนินคดีอาญาของเจาพนักงานจะตองมีหรือไมมีขอเท็จจริงหรือ

เหตุการณใด ๆ ท่ีใหอํานาจดําเนินคดีหรือตัดอํานาจในการดําเนินคดี เชน เจาพนักงานจะดําเนินคดี
ใดไดนั้นจะตองเปนคดีใหม มิใชคดีท่ีศาลไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดท่ีไดฟองไปแลว 
เพราะคดีเสร็จเด็ดขาดในความผิดท่ีไดฟองนั้นเจาพนักงานจะดําเนินการอีกไมได ฉะนั้น สภาพการ
เปนคดีใหมจึงเปน "เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคด"ี (prerequisite for prosecution) และในทางกลับกัน
คําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดท่ีไดฟองซ่ึงทําใหคดีเกาไปก็เปน "เง่ือนไขระงับคดี"            
(bars to prosecution)9 
 เง่ือนไขใหอํานาจในการดําเนินคดี (prerequisite for prosecution) ในช้ันสอบสวน
ฟองรอง เปนอํานาจเจาพนักงานท่ีจะดําเนินคดี เปนเง่ือนไขใหอํานาจพนักงานสอบสวนท่ีจะเริ่มคดี
และใหอํานาจพนักงานอัยการท่ีจะส่ังคดี เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดี (prerequisite for prosecution) 
เปนเง่ือนไขท่ีตองพิจารณากอน (prerequisite) และเม่ือคดีใดมีเง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดีแลว     
เจาพนักงานก็จะวินิจฉัยเนื้อหาคดีนั้นตอไป 
 ในการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ เจาพนักงานไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ จะตองรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูตองหา หากไดขอเท็จจริงเปนท่ีแนชัดในขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลวจึงจะนํา
มาตรการบังคับมาใชแกผูตองหา การใชมาตรการบังคับจะใชไดในกรณีท่ีมีความจําเปนเทานั้น 
เพราะเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การใชมาตรการบังคับในการหมายเรียกและ
หมายจับนั้นเปนการนําตัวผูตองหามาไวในอํานาจรัฐเพ่ือทําการสอบสวนหรือฟงคําใหการ กลาวคอื
เปนการควบคุมผูตองหา การควบคุมนั้นเริ่มตั้งแตผูถูกจับมาถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวน    
การควบคุมตัวผูตองหามีจุดมุงหมายเพ่ือใหการสอบสวนเปนไปโดยเรียบรอย เพ่ือประกันการมีตัว
                                                             

8 แหลงเดิม. 
9 แหลงเดิม. (น. 177). 
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ของผูตองหาหรือจําเลย และเพ่ือประกันการบังคับโทษ อันเปนเง่ือนไขในการดําเนินคดี เพราะ    
การดําเนินคดีนั้นจะตองมีตัวผูกระทําความผิดและความผิดนั้นจะตองไดมีการสอบสวน หากไมมี
ตัวผูกระทําความผิดและความผิดนั้นไมมีการสอบสวนพนักงานอัยการจะไมมีอํานาจฟองคดี
ดังกลาวได10 

ในระหวางการสอบสวนในช้ันเจาพนักงาน พนักงานสอบสวนทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือ
วาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได หรือผูตองหา หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกบัผูตองหา
แสดงใบเวชระเบียนทางการแพทยวาผูตองหามีความวิกลจริต พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบความจริงเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13811เพ่ือท่ีจะทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา
และตรวจสอบความจริงใหทราบวาผูตองนั้นมีความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิตถึงขนาดท่ีจะ
สามารถตอสูคดีตอไปไดหรือไม โดยพนักงานสอบสวนจะตองสงผูตองหาสงไปใหแพทย
ผูเช่ียวชาญทางดานจิตเวชทําการตรวจพิสูจน หากไดความวามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดไีด 
ใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริต ตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1412การท่ีพนักงานสอบสวนงดการสอบสวนนั้นไวจะทําใหพนักงาน
อัยการไมสามารถดําเนินคดีตอไปได การงดการสอบสวนเพราะความวิกลจริตและไมสามารถ   
ตอสูคดีไดนั้นเปน "เง่ือนไขในการระงับคดี" แตหากผูตองหานั้นมีความวิกลจริตแตสามารถ      
ตอสูคดีได  โดยมีความสามารถท่ีจะตอสูคดีปองกันสิทธิของตนไดอย าง เต็ม ท่ี  และมี                  

                                                             
10 ประมวลกฎหมายวิธีความอาญา 120 
11 ประมวลกฎหมายวิธีความอาญามาตรา 138 "พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็น

ไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหา
ทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 

12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 "ในระหวางทําการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณาถามีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีไดใหพนักงานสอบสวนหรือ
ศาลแลวแตกรณีสั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคําหรือใหการวา
ตรวจไดผลประการใด 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได
ใหงดการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีไดและใหมี
อํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแกผูอนุบาลขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นท่ีเต็มใจรับไป
ดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 

กรณีท่ีศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอนศาลจะสั่งจําหนายคดีเสีย
ช่ัวคราวก็ได" 
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ความเขาใจในสภาพการของการดําเนินคดีเกี่ยวกับตนและสามารถจะกระทําการตามท่ีกฎหมาย
บังคับไวเพ่ือประโยชนของตนเองได พนักงานสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนตอไปเพ่ือใหได
ขอเท็จจริงในการกระทําความผิด อันเปน "เง่ือนไขในการดําเนินคดี" ทําใหพนักงานอัยการสามารถ
ดําเนินการฟองรองคดีตอไปไดเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ  

แตในทางปฏิบัติเม่ือพนักงานสอบสวนทราบหรือมีเหตุ อันควรเช่ือวาผูตองหามี         
ความวิกลจริตหรือไมสามารถตอสูคดีได หรือผูตองหา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับความวิกลจริต พนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวน หรือผูตองหามีความวิกลจริต
แตสามารถตอสูคดีไดโดยเขาใจการดําเนินคดี พนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีตอไปโดยมิไดมีการสง
ผูตองหาไปใหแพทยตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี หรือกรณีท่ีมีการสงไป
ตรวจก็มิไดมีการนําผลการตรวจของแพทยหรือหลักฐานท่ีผูตองหา ผูมีสวนเกี่ยวของนํามาแสดง
รวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน กลาวคือ มิไดไปตามหลักการตรวจสอบความจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 บัญญัติวา "พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปน
อาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" ซ่ึงขอเท็จจริงของ        
ความวิกลจริตนี้เปน "ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหา" พนักงานสอบสวนมี "หนาท่ี" ท่ีจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบใหไดความจริงและรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน แตในทางปฏิบัตหิาได
เปนเชนนั้นไมดังนั้น เม่ือพนักงานสอบสวนทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริต
และไมสามารถตอสูคดีได หรือมีความวิกลจริตแตสามารถตอสูคดีได รวมท้ังกรณีท่ีผูตองหาหรือ          
ผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาแสดงใบเวชระเบียนทางการแพทยวาผูตองหามีความวิกลจริต 
พนักงานสอบสวนจะตองสงผูตองหาใหแพทยทําการตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถ      
ในการตอสูคดี ถึงแมวาผูตองหาจะสามารถเขาใจถึงกระบวนการดําเนินคดีในช้ันสอบสวน 
พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการตรวจสอบใหไดความจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหาในเรื่องความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี  รวมท้ัง      
ผลการตรวจของแพทยหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดในเรื่องของความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิต
ไวในสํานวนการสอบสวน ซ่ึงการตรวจสอบความจริงในสวนนี้พนักงานสอบสวนมีหนาท่ีท่ีจะตอง
ทําการตรวจสอบเพ่ือใหไดความจริง และหากพนักงานสอบสวนไมดําเนินการตรวจสอบในเรื่อง
เกี่ยวกับความวิกลจริตหรือไมสงผูตองหาไปตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสู
คดีแลว ผูตองหาหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาชอบท่ีจะรองขอตอพนักงานอัยการขอให
พนักงานอัยการสงผูตองหานั้นไปตรวจ อันเปนการคุมครองสิทธิของผูตองหาในขั้นตอนแรกของ
ของการดําเนินคดีในช้ันเจาพนักงานในการท่ีจะไดรับสิทธิในการตรวจรักษาและสิทธิในการ

DPU



74 
 

 
 

 

ดําเนินคดีในกรณีท่ีผูตองหานั้นมีความวิกลจริตเพ่ือเขานั้นจะไดรับความเปนธรรมในกระบวน
พิจารณาในคดีอาญาและไดรับโทษท่ีเหมาะสมกับตัวผูตองหา 

4.1.3  วิเคราะหประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 
ตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227 วรรคแรก13 ไดบัญญัติวา "ในกรณี

ท่ีพนักงานสอบสวนเห็นวา ผูตองหาเปนคนวิกลจริต และไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวน
ไวจนกวาผูตองหานั้นจะหายวิกลจริต หรือตอสูคดีไดและใหสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต 
หรือมอบแกผูอนุบาล หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะ
เห็นสมควร" 

จากบทบัญญัติตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227 วรรคแรก เปนเรื่อง
การคุมครองผูตองหา ท่ีมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได  โดยมุง เนนในเรื่อง 
"ความสามารถในการตอสูคดี" เปนหลักสําคัญยิ่งกวาหลัก"ความวิกลจริต" ในกรณีท่ีพนักงาน
สอบสวนไดความวาผูตองหาเปนคนวิกลจริต และไมสามารถตอสูคดีได พนักงานสอบสวนจะงด
การสอบสวนไวจนกวาผูตองหาจะหายจากวิกลจริต หรือมีความสามารถในการตอสูคดี และสงตัว
ผูตองหาไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือสงตัวผูตองหาใหแกบุคคลท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาโดยมิได
มีการตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี และมิไดนําผลการตรวจของแพทยท่ี
ตรวจเกี่ยวกับความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดีไวในสํานวนการสอบสวน พนักงาน
สอบสวนคงดําเนินการเพียงสงไปยังโรงพยาบาลโรคจิตเทานั้น หรือสงมอบใหแกญาติท่ีเต็มใจรับ
ไปดูแล มิไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาผูตองหานั้นมีความวิกลจริตถึงขนาดใดและสามารถ
ตอสูคดีไดจริงหรือไม  เพราะอาการความวิกลจริตนั้นมิไดมีอยูตลอดเวลาอาจเปนเพียงช่ัวระยะเวลา
ใดระยะเวลาหนึ่ง หรือผูตองหาเปนคนวิกลจริตแตสามารถตอสูคดีได พนักงานสอบสวนจะ
ดําเนินการสอบสวนตอไป ซ่ึงขอเท็จจริงในสวนของความวิกลจริตและความสามารถในการตอสู
คดีเปนขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหาท่ีจะตองมีการตรวจสอบและรวบรวมไวในสํานวน          
การสอบสวน แตพนักงานสอบสวนมิไดดําเนินการตรวจสอบหรือรวบรวมขอเท็จจริงนี้ไวใน
สํานวนการสอบสวน และมิใหความสําคัญเกี่ยวกับความวิกลจริตในการท่ีจะตองสงผูตองหาไปให
แพทยทําการตรวจถึงอาการความวิกลจริต แตพนักงานสอบสวนใหความสําคัญในเรื่อง
ความสามารถในการตอสูคดีเทานั้น แสดงใหเห็นวา บทกฎหมายดังกลาวมิไดมีมาตรการ             
ทางกฎหมายใหมีการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงถึงอาการทางจิตวาผูตองหามีความวิกลจริต
และมีความสามารถในการตอสูคดีหรือไม ดังนั้น เม่ือพนักงานสอบสวนทราบหรือเห็นวาผูตองหา
มีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีไดพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีท่ีจะตองตรวจสอบคนหา    
                                                             

13 ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี (น. 189), โดย ฝายวิชาการสูตรไพศาล, 2555. 
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ความจริงและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับความวิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดีไวใน
สํานวนการสอบสวน แตในทางปฏิบัติหาไดเปนเชนนี้ไมพนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวน
เพียงใหไดขอเท็จจริงวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงและคดีมีมูลวาผูตองหากระทําผิด พนกังาน
สอบสวนจะหยุดทําการสอบสวน ทําใหไดพยานหลักฐานและขอเท็จจริงไมสมบูรณอันเปนผลเสีย
ตอตัวผูตองหา ทําใหผูตองหาไมไดรับประโยชนจากพยานหลักฐานนั้นเม่ือพนักงานสอบสวนสง
สํานวนการสอบสวนตอพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาส่ังฟองคดี พนักงานอัยการก็จะไมทราบถึง
ความวิกลจริตหรือความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหา และในคําฟองจะไมปรากฏขอเท็จจริง
ในสวนนี้ซ่ึงเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา คงจะปรากฏแตเพียงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเทานั้นขอเท็จจริงในสวนนี้มิได เปนประโยชนตอผูตองหาแตอยางใดเปนเ พียง
พยานหลักฐานท่ีเปนผลรายและใชยันผูตองหาวาเปนผูกระทําความผิดเพ่ือท่ีจะตองรับโทษหนักขึ้น 
ท้ังจะทําใหผูตองไมไดรับโทษตามความเหมาะสมกับตัวผูตองหา 

 
4.2  วิเคราะหเปรียบเทียบการตรวจสอบความจริงในชั้นเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของ         
ผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 

ก. การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําและผูกระทําความผิด 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ผูกระทําความผิดและการกระทําความผิดศาล พนักงานอัยการ และทนายความทําหนาท่ีรวมกันใน
การคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดโดยตํารวจจะเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีในการชวยเหลือ
พนักงานอัยการ ในการสอบสวน การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในแงท่ีเปนผลดีและ
ผลราย รวมถึงพยานหลักฐานอันเปนเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ เพ่ือพิสูจนความผิดของผูตองหา        
ซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติงานเชนเดียวกับประเทศฝรั่งเศสท่ีตํารวจจะมีผูบังคับบัญชา 2 ฝาย คือ 
ผูบังคับบัญชาฝายตํารวจโดยตรงกับพนักงานอัยการ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาตํารวจ
เปนผูมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการจะตองฟงคําส่ังของพนักงานอัยการเปนอันดับแรก ดังนั้น
ฐานะตํารวจในทางคดีจึงเปนเพียงองคกรท่ีทําหนาท่ีสอบสวนภายใตการกํากับของพนักงานอัยการ 
จะเห็นไดวาพนักงานอัยการกับตํารวจในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสมีความ
รวมมือและประสานงานกันอยางใกลชิด มีความเช่ือถือและไววางใจซ่ึงกันและกัน โดยพนักงาน
อัยการจะเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนและฟองรองคด ี

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะรวบรวมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับมูลเหตุในการกระทําความผิด 
เปาหมายของผูกระทําผิด ความรูสึกนึกคิดซ่ึงเห็นไดจากการกระทําผิด และจิตใจท่ีมีอยูในการ
กระทําความรายแรงของการกระทําความผิด ลักษณะของการกระทําความผิด และผลท่ีสะทอนให
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เห็นถึงความช่ัวของการกระทําผิด ประวัติของผูกระทําผิด สถานภาพทางสังคม และฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูกระทําผิด ความประพฤติภายหลังการกระทําความผิด โดยเฉพาะอยางยิ่ ง           
ความพยายามท่ีจะเยียวยาความเสียหาย รวมท้ังความพยายามของผูกระทําผิดท่ีจะชดเชยความ
เสียหายใหแกผูเสียหาย 

ในประเทศฝรั่งเศส จะตองสืบเสาะเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ ฐานะทาง
สังคม สุขภาพทางกายและทางจิตของผูกระทําผิด เพ่ือนําขอเท็จจริงดังกลาวนี้มาใชประกอบใน    
การกําหนดโทษผูกระทําความผิด และในกรณีการพิจารณาคดีท่ีผูกระทําผิดมีอายุไมเกิน 21 ป 
จะตองมีการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลโดยเจาหนาท่ีสังคมสงเคราะหกอน ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลนี้
จะประกอบไปดวย14 

1.  การยอมรับสารภาพของผูกระทําผิด 
2.  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการกระทําผิด เชน เปนบุคคลท่ีครอบครัวหยาราง หรือ

บุคคลท่ีสถานะทางครอบครัวตกอยูในสถานการณท่ีลําบากทางการเงิน 
3.  ปจจัยทางดานจิตวิทยาโดยอายุของผูกระทําผิด เปนปจจัยในการพิจารณาคด ี
4.  การกระทําความผิดติดเปนนิสัย ผูกระทําผิดครั้งแรกอาจไดรับการใหอภัยหรือ

ลงโทษสถานเบา หรืออาจมีการรอการลงโทษ แตไดกระทําความผิดขึ้นใหมถือวาเปนกระทําผิดติด
เปนนิสัย และอาจไดรับโทษหนักขึ้น 

5.  การเปนคนตางดาว 
6.  พฤติกรรมของผูกระทําผิดในระหวางพิจารณา เชนลักษณะทางกายภาพซ่ึงปรากฏ  

ตอศาล เชน การพูดจา บุคลิกลักษณะอันนากลัว หรือนาจะเปนอันตราย  
สวนประเทศไทยการเริ่มคดีนั้นจะเริ่มโดยตํารวจ พนักงานสอบสวนจะตองทํา  

การสืบสวน กลาวคือ แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการกระทําความผิด15 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13116

พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ

                                                             
14 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา (น. 54). เลมเดิม. 
15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) "การสืบสวน หมายความถึงการแสวงหา

ขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด" 

16 ประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 "ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิด เทาท่ีสามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับ 
ความผิดท่ีถูกกลาวหา เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูตองหา" 
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ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือท่ีจะรูตัวผูกระทําผิด อันจะทําใหเห็นความผิดหรือ
บริสุทธ์ิ สวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา เปนขอเท็จจริงท่ีศาลจะตองนํามาใชประกอบดุลพินิจ
ในการลงโทษผูกระทําความผิด ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13817กลาววา 
พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนเพ่ือทราบประวัติความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติของ
ผูตองหา เชน อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย 
อาชีพ ส่ิงแวดลอม สภาพความผิดและเหตุอ่ืนอันควรปราณ ี

จะเห็นไดวาการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําความผิดและการกระทําความผิด
ในประเทศไทย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส การดําเนินคดีอาญาเจาหนาท่ีตํารวจ
จะเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงในการดําเนินคดีและรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน และรายงานการสอบสวนใหพนักงานอัยการทราบเพ่ือดําเนินการส่ังฟอง
หรือไมฟองคดี เพ่ือใหศาลพิจารณาตัดสินลงโทษแกผูกระทําความผิดไดอยางถูกตองและเปนธรรม 
ดังจะไดเปรียบเทียบดังนี ้

ประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศไทยพนักงานสอบสวนเปน         
ผูเริ่มตนในการดําเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวนจะแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน           
อันเกี่ยวกับการกระทําความผิด18 โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา ประวัติภูมิหลังและความประพฤติของ
ผูกระทําความผิด อันเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูตองหา โดยถือวาการดําเนินคดีของพนักงาน
สอบสวนทําเพ่ือพนักงานอัยการ สวนสหพันธสาธารณเยอรมนีพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีเริ่ม
คดีอาญาเองไดหรือมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาไดเอง โดยพนักงานสอบสวนนั้นเปนผูชวยพนักงาน
อัยการ ในการสอบสวนรวบรวมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับมูลเหตุในการกระทําความผิด เปาหมายของ
ผูกระทําผิด ความรูสึกนึกคิดซ่ึงเห็นไดจากการกระทําผิด และจิตใจท่ีมีอยูในการกระทําความ
รายแรงของการกระทําความผิด ลักษณะของการกระทําความผิด และผลท่ีสะทอนใหเห็นถึง     
ความช่ัวของการกระทําผิด ประวัติของผูกระทําผิด สถานภาพทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูกระทําผิด ความประพฤติภายหลังการกระทําความผิด 

                                                             
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 "พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือ

สงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจง
ใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 

18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) "การสืบสวน หมายความถึงการแสวงหา
ขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด" 

DPU



78 
 

 
 

 

สวนประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทยนั้นการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําและตัวผูถูกกลาวหานั้นจะกระทําโดยพนักงานสอบเปนผูเริ่มตน      
ในการดําเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวนจะแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับ    
การกระทําความผิด19 โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงและ
พฤติการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา ประวัติภูมิหลังและความประพฤติของผูกระทํา
ความผิด อันเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูตองหา โดยถือวาการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
ทําเพ่ือพนักงานอัยการ สวนประเทศฝรั่งเศสการคนหาความจริงจะกระทําโดยเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือ
พิสูจนการกระทําความผิดของผูตองหา20 และในการฟองคดีอาญาพนักงานอัยการเทานั้นท่ีจะนํา
คดีอาญามาฟองรองได สวนผูเสียหายจะสามารถเขามามีสวนรวมฟองคดีไดเฉพาะในกรณีท่ี
กฎหมายกําหนดเทานั้น21การรวบรวมพยานหลักฐานจะกระทําโดยตํารวจ ซ่ึงตํารวจจะมี
ผูบังคับบัญชา 2 ฝาย คือ ผูบังคับบัญชาฝายตํารวจโดยตรงกับพนักงานอัยการ ในการดําเนินคดี
อาญาตํารวจเปนผูมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการโดยจะตองฟงคําส่ังของพนักงานอัยการเปน
อันดับแรกฐานะตํารวจในทางคดีจึงเปนเพียงองคกรท่ีทําหนาท่ีสอบสวนภายใตการควบคุมของ
พนักงานอัยการโดยจะตองสืบเสาะเกีย่วกับประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ ฐานะทางสังคม สุขภาพ
ทางกายและทางจิตของผูกระทําผิด ซ่ึงขอมูลของบุคคลนั้นจะประกอบไปดวยการยอมรับสารภาพ
ของผูกระทําผิด ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการกระทําผิด เชนอายุของผูกระทําผิด การกระทํา
ความผิดติดเปนนิสัย ผูกระทําผิดไดเคยกระทําความผิดมากอน และพฤติกรรมของผูกระทําผิด 

ข. การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ    

โดยการออกหมายเรียก หมายจับ การควบคุม และการออกหมายขังนั้น เปนอํานาจของพนักงาน
อัยการในการขอใหศาลออกหมาย พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจในการขอใหศาลออกหมาย 
พนักงานสอบสวนเปนผูชวยพนักงานอัยการเทานั้น เม่ือพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน   
จนไดความเปนท่ีแนชัดแลววาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดพนักงานสอบสวนจะสงสํานวน            

                                                             
19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) "การสืบสวน หมายความถึงการแสวงหา

ขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด" 

20 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 44), โดย อุทัย อาทิเวช, (2554), พิมพท่ี    
หางหุนสวนจํากัด วี.เจ.พริ้นต้ิง. 

21 การพิจารณาคดีระบบกลาวหาและระบบไตสวนในกฎหมายไทยมีผลกระทบตอการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน (น. 34-50), โดย กุลพล พลวัน, 2546, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ5 (13). 
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การสอบสวนใหแกพนักงานอัยการเพ่ือจะไดเรียกผูตองหามาท่ีสถานีตํารวจ และยื่นคํารองตอศาล
ขอใหออกหมายจับ และหมายขังเพ่ือควบคุมผูนั้นตอไป 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนพนักงานอัยการเปน
ผูรับผิดชอบพนักงานอัยการอาจทําการสอบสวนเองหรืออาจมอบหมายใหเจาพนักงานตํารวจ
สืบสวนสอบสวนแทนได และเม่ือตํารวจไดทําการรวบรวมพยานหลักฐานและสงสํานวนให
พนักงานอัยการแลว พนักงานอัยการจะเรียกบุคคลนั้นมาเพ่ือทําการสอบสวน โดยในหมายเรียก    
จะมีการใหคําเตือนวาหากผูตองหาไมยอมปฏิบัติอาจถูกนําตัวมายังศาล การหมายเรียกนี้จะตองมี
การกล่ันกรองโดยพนักงานอัยการกอนมิใชอํานาจของพนักงานสอบสวน หากผูตองหาไมมาพบ
พนักงานอัยการตามหมายเรียกไมใชเหตุในการออกหมายจับ เพราะการท่ีจะเอาตัวบุคคลไวใน
อํานาจรัฐนั้นโดยหลักแลวจะตองถือวาเปนขอยกเวน ในการออกหมายจับนี้จะตองมีเหตุอันเช่ือวา
จะหลบหนีและเหตุอันควรสงสัยเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานเปนสําคัญ 

เหตุในการออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 11222    
ไดกําหนดเหตุดังนี ้

"การออกหมายจับใหกระทําไดเม่ือมีขอเท็จจริงท่ีแสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหามีเจตนาจะ 
(1)ทําลาย เปล่ียนแปลงพยานหลักฐาน 
(2) ใชอิทธิพล หรือวิธีการอันมิชอบตอผูรวมกระทําความผิด พยาน หรือ พยาน

ผูเช่ียวชาญ หรือ 
(3) ใหผูอ่ืนกระทําเชนวานั้น  
ประกอบท้ังเปนท่ีเกรงวาผูถูกกลาวหาจะทําใหการคนหาความจริงยากขึ้น" 
เหตุในการออกหมายขังมีเหตุอยางเดียวกับเหตุออกหมายจับ กลาวคือมีเหตุอันควร

สงสัยวาผูตองหาไดกระทําความผิด เกรงวาจะหลบหนี จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไป
กอความผิดขึ้นใหม ท้ังนี้จะขังบุคคลนั้นเกินกวา 6เดือนไมได หากมีความจําเปนท่ีจะตองขังบุคคล
นั้นตอไปเพ่ือการสอบสวนจะขยายระยะเวลาออกไปไดอีกคราวละ 3 เดือน 

                                                             
22 The German Code of  Criminal Procedure Section112 
"3.  the accused’s conduct gives rise to the strong suspicion that he will 
a)  destroy, alter, remove, suppress, or falsify evidence, 
b)  improperly influence the co-accused, witnesses, or experts, or 
c)  cause others to do so, 
and if, therefore, the danger exists that establishment of the truth will be made more difficult (risk of 

tampering with evidence). " 
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ประเทศฝรั่งเศสการใชมาตรการบังคับตํารวจฝายคดีมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการบังคับ 
หากผูตองหาไมมาท่ีตํารวจฝายคดีหรือเจาหนาท่ีตํารวจฝายคดีมีอํานาจทําการออกหมายจับกุมตัว
บุคคลผูตองขอสันนิษฐานวาผูถูกคนหลบหนีหรือพํานักนอกอาณาเขตของประเทศฝรั่งเศส หรือ
กระทําความผิดอุกฤษฏโทษหรือความผิดมัชฌิมโทษซ่ึงหนา23 การออกหมายจับนี้ถือเปนการ
ควบคุมตัวผูตองหาตั้งแตท่ีผูนั้นมาท่ีตํารวจฝายคดี เม่ือตํารวจฝายคดีไดทําการควบคุมผูถูกกลาวหา
แลวจะตองแจงใหพนักงานอัยการทราบทันท่ีท่ีเริ่มทําการควบคุม ท้ังนี้การควบคุมจะควบคุมได
เพียงยีสิ่บส่ีช่ัวโมงนั้น แตหากมีความจําเปนท่ีจะตองควบคุมตอไปอีกจะขยายระยะเวลาออกไปได
อีกยี่สิบส่ีช่ัวโมง โดยอยูในความควบคุมของพนักงานอัยการ  

เม่ือไดทําการสอบสวนผูตองหาแลวหากมีเหตุท่ีจะตองขังผูตองหาไว อํานาจในการ
ออกหมายขังเปนอํานาจของผูพิพากษาสอบสวนท่ีจะออกหมายขัง ซ่ึงจะส่ังขังผูตองหาไดตอเม่ือ 

1)  เพ่ือจะรักษาไวซ่ึงพยานหรือรองรอยตาง ๆ หรือปองกันมิใหมีการกระทําความผิด  
เกิดขึ้นมาใหม หรือปองกันการหารือระหวางผูตองหาและผูท่ีสมรูในการทําผิด 

2)  การขังนั้นจําเปนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจากการกระทําความผิด หรือ
ปองกันมิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นมาใหม หรือเพ่ือเปนหลักประกันในการท่ีจะนําตัวผูตองหา
มาฟองรองตอศาล 

ท้ังนี้ การท่ีผูพิพากษาสอบสวนจะส่ังขังผูตองหาไดก็ตอเม่ือพบวามีพยานหลักฐาน       
ท่ีแน ชัดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด สวนระยะเวลาในการขังนี้ เปนไปตามประเภท              
ของความผิด กลาวคือ ความผิดอุกฤษฏโทษ สามารถขังไดไมเกิน 1 ป แตผูพิพากษาสามารถขยาย
ระยะเวลาการขังออกไปไดครั้งละ 1 ป หรือความผิดมัธยโทษ สามารถขังไดไมเกิน 4 เดือน         
การขยายระยะเวลาการขังจะทําได 1 ครั้งและขยายระยะเวลาจะขังไดอีกไมเกิน 2 เดือนซ่ึงการท่ีจะ
ควบคุมตัวผูตองหาไดนั้นจะตองไดความวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด โดยพนักงานตํารวจฝายคดี
อาจควบคุมผูตองหาเพ่ือความจําเปนในการสอบสวนได โดยการควบคุมนี้จะตองแจงใหพนักงาน
อัยการทราบทันทีท่ีเริ่มการควบคุม ท้ังนี้การควบคุมนี้จะควบคุมเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงไมได หากจะตอง
ขยายระยะเวลาการควบคุมออกไปอีกจะขยายไดเพียงยี่สิบส่ีช่ัวโมงเทานั้น 

ประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในประเทศไทยพนักงานสอบสวนเปน     
ผูเริ่มดําเนนิคดีอาญามีอํานาจการออกหมายเรียกไดเอง หากผูตองหาไมมาท่ีพนักงานสอบสวนตาม
หมายเรียก โดยมีเหตุในการขอใหศาลออกหมายจับ ซ่ึงเหตุในการขอใหศาลออกหมายจับนั้น
จะตองมีเหตุวาบุคคลนั้นนาจะเปนผูกระทําความผิด ความรายแรงของความผิดอาญา เหตุอันเช่ือวา
จะหลบหนี เหตุอันควรเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเช่ือวาจะไปกอเหตุ
                                                             

23 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 91). เลมเดิม. 
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อันตรายประการอ่ืน หากเขาเหตุดังกลาวนี้พนักงานสอบสวนจะรองขอตอศาลใหศาลออกหมายจับ 
การจับถือเปนจุดเริ่มตนในการควบคุมตัวผูตองหา เม่ือผูถูกจับมาถึงท่ีทําการของตํารวจ ซ่ึงการ
ควบคุมนี้เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปโดยเรียบรอยเพ่ือประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย 
หรือเพ่ือประกันการบังคับโทษ หากไมมีความจําเปนท่ีจะควบคุมผูนั้นจะตองปลอยตัวผูนั้นไป      
แตหากพนักงานสอบสวนมีความจําเปนเพ่ือทําการสอบสวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม พนักงาน
สอบสวนจะรองขอตอศาลใหออกหมายขัง โดยเหตุแหงการออกหมายขังมีเหตุอยางเดียวกันกับ  
เหตุในการออกหมายจับ พนักงานสอบสวนสามารถรองขอตอศาลไดโดยลําพัง การออกหมายขังนี้
จะขอใหขังหลาย ๆ ครั้งติดตอกันไดแตครั้งหนึ่งไมเกินสิบสองวัน รวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปด
สิบส่ีวันโดยจะตองขอเปนระยะ ๆ  ตามท่ีกําหนดเวลาไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 87 วรรคส่ี ถึงวรรคหก24 สวนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีการออกหมายเรียก หมายจับ    
การควบคุมและการออกหมายขังนั้น เปนอํานาจของพนักงานอัยการ เม่ือพนักงายอัยการไดรับ
สํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนแลว พนักงานอัยการเปนผูออกหมายเรียกหรืออาจมอบ
อํานาจใหพนักงานสอบสวนในการเรียกผูตองหามาท่ีสถานีตํารวจ ซ่ึงหมายเรียกนี้มีการกล่ันกรอง        
โดยพนักงานอัยการกอนมิใชอํานาจของพนักงานสอบสวน หากผูตองหาไมมาพบพนักงานอัยการ
ตามหมายเรียกไมใชเหตุในการออกหมายจับ เหตุในการออกหมายจับนั้นจะตองเปนกรณีท่ีมีเหตุ
อันเช่ือวาจะหลบหนีและเหตุอันควรสงสัยเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และหากมีความ
จําเปนท่ีจะตองทําการควบคุมตัวเพ่ือการสอบสวน พนักงานอัยการจะขอใหศาลออกหมายขัง     
โดยเหตุท่ีออกหมายขังมีเหตุอยางเดียวกันกับเหตุท่ีออกหมายจับ และการขังนี้จะขังบุคคลนั้น     
เกินกวา 6 เดือนไมได หากมีความจําเปนท่ีจะตองขังบุคคลนั้นตอไปเพ่ือการสอบสวนจะขยาย
ออกไปไดอีกคราวละ 3 เดือน 

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส ในประเทศไทยพนักงานสอบสวนเปนผูเริ่มดําเนินคดี
อาญามีอํานาจการออกหมายเรียกไดเอง หากผูตองหาไมมาท่ีพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก    
โดยมีเหตุในการขอใหศาลออกหมายจับ ซ่ึงเหตุในการขอใหศาลออกหมายจับนั้นจะตองมีเหตุวา
                                                             

24 จาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสี่ ถึง วรรคหก 
"ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอย

บาทหรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียวมีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 
ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหารอย

บาทหรือท้ังจําท้ังปรับศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกัน
ท้ังหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตามศาลมี
อํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน" 
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บุคคลนั้นนาจะเปนผูกระทําความผิด ความรายแรงของความผิดอาญา เหตุอันเช่ือวาจะหลบหนี   
เหตุอันควรเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเช่ือวาจะไปกอเหตุอันตราย
ประการอ่ืน หากเขาเหตุดังกลาวนี้พนักงานสอบสวนจะรองขอตอศาลใหศาลออกหมายจับ การจับ
ถือเปนจุดเริ่มตนในการควบคุมตัวผูตองหาเม่ือผูถูกจับมาถึงท่ีทําการของตํารวจ ซ่ึงการควบคุมนี้
เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปโดยเรียบรอย เพ่ือประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย หรือเพ่ือ
ประกันการบังคับโทษ หากไมมีความจําเปนท่ีจะควบคุมผูนั้นจะตองปลอยตัวผูนั้นไป แตหาก
พนักงานสอบสวนมีความจําเปนเพ่ือทําการสอบสวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม พนักงานสอบสวนจะ
รองขอตอศาลใหออกหมายขัง โดยเหตุแหงการออกหมายขังมีเหตุอยางเดียวกันกับเหตุในการออก
หมายจับ ซ่ึงพนักงานสอบสวนสามารถรองขอตอศาลไดโดยลําพัง การออกหมายขังนี้จะขอใหขัง
หลาย ๆ ครั้งติดตอกันไดแตครั้งหนึ่งไมเกินสิบสองวัน รวมกันท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบส่ีวัน    
โดยจะตองขอเปนระยะ ๆ ตามท่ีกําหนดเวลาไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
87 วรรคส่ีถึงวรรคหก สวนประเทศฝรั่งเศสตํารวจฝายคดีมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการบังคับ           
หากผูตองหาไมมาท่ีตํารวจฝายคดีหรือเจาหนาท่ีตํารวจฝายคดีมีอํานาจทําการออกหมายจับกุม     
การออกหมายจับนี้ถือเปนการควบคุมตัวผูตองหาตั้งแตท่ีผูนั้นมาท่ีตํารวจฝายคดีโดยตํารวจฝายคดี
จะตองแจงใหพนักงานอัยการทราบทันทีท่ีเริ่มทําการควบคุม ท้ังนี้ การควบคุมจะควบคุมตัวไวได
เพียงยี่สิบส่ีช่ัวโมง แตหากมีความจําเปนท่ีจะตองควบคุมตอไปอีกจะขยายออกไปไดอีกยี่สิบส่ี
ช่ัวโมง โดยอยูในความควบคุมของพนักงานอัยการหากมีเหตุท่ีจะตองขังผูตองหาไว อํานาจในการ
ออกหมายขังเปนอํานาจของผูพิพากษาสอบสวนท่ีจะออกหมายขังการท่ีผูพิพากษาสอบสวนจะส่ัง
ขังผูตองหาไดก็ตอเ ม่ือพบวามีพยานหลักฐานท่ีแนชัดว าผูตองหาเปน ผูกระทําความผิด               
สวนระยะเวลาในการขังนี้เปนไปตามประเภทของความผิด กลาวคือ ความผิดอุกฤษฏโทษ สามารถ
ขังไดไมเกิน 1 ป แตผูพิพากษาสามารถขยายระยะเวลาการขังออกไปไดครั้งละ 1 ป หรือความผิด
มัธยโทษ สามารถขังไดไมเกิน 4 เดือน การขยายระยะเวลาการขังจะทําได 1 ครั้งและขยายระยะเวลา
จะขังไดอีกไมเกิน2 เดือน 

ค. ความสามารถในการตอสูคด ี
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่ง เศสไดใหความสําคัญในเรื่ อง

ความสามารถในการตอสูคดีโดยมีการสงผูตองหานั้นไปยังโรงพยาบาลจิตเพ่ือตรวจถึงความ
บกพรองทางกายหรือความบกพรองทางจิต สวนในประเทศฝรั่งเศสนั้นผูตองหา และบุคคลใน
ครอบครัวอาจรองขอใหแพทยทําการตรวจไดตั้งแตถูกควบคุมตัว ซ่ึงท้ังสองประเทศไดมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีแตกตางกันไป 
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สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในระหวางการสอบสวนหากพบวาผูตองหามีความ
บกพรองทางกายหรือความบกพรองทางจิตหามทําการสอบสวนบุคคลนั้น ในกรณีนี้ผูเสียหาย 
ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือไดยิน หรือส่ือความหมายได พนักงานอัยการหรือศาล
จะตองจัดหาลามเพ่ือใหคําตอบหรือส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน โดยสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดให
ความสําคัญในเรื่องความสามารถในการตอสูคดีไวเปนสําคัญ โดยหากปรากฏวาผูตองหามีความ
บกพรองทางกายหรือทางจิตนั้น พนักงานอัยการจะสงบุคคลนั้นไปโรงพยาบาลจิตเวชใหแพทย
ผูเช่ียวชาญทําการตรวจถึงอาการทางจิต หากตรวจแลวเห็นวามีความบกพรองทางกายหรือ         
ทางจิตแพทยนั้นจะทําความเห็นสงใหศาลโดยใหศาลพิจารณาส่ังวาควรควบคุมผูนั้นไว ท่ี
โรงพยาบาลจิตเวชเพ่ือการรักษาหรือจะดําเนินคดีตอไป  

ประเทศฝรั่งเศสในระหวางการดําเนินคดีผูตองหาอยูระหวางการควบคุม อาจรองขอตอ
แพทยเพ่ือทําการตรวจสอบรางกายของตนไดทุกขณะหรือในกรณีท่ีพนักงานอัยการ หรือผูพิพากษา
ไตสวน หรือเจาพนักงานตํารวจฝายคดี หรือสมาชิกคนในครอบครัวของผูถูกควบคุมตัวเห็นสมควร
รองขอแพทยท่ีทําการตรวจจะตองรายงานผลการตรวจในใบรับรองแพทยวาสุขภาพของ                
ผูถูกควบคุมตัวเหมาะสมกับมาตรการควบคุมตัวหรือไม โดยใบรับรองแพทยนี้จะรวมไวในสํานวน
การสอบสวน25 

ประเทศไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในประเทศไทยระหวางการดําเนินการ
สอบสวนหากมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได พนักงาน
สอบสวนจะสงไปใหแพทยตรวจถึงความวิกลจริต หากไดความวาผูตองหามีความวิกลจริต
พนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริต สวนสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีหากพบวาผูตองมีความบกพรองทางกายหรือความบกพรองทางจิตหามทําการ
สอบสวนบุคคลนั้นพนักงานอัยการจะสงบุคคลนั้นไปโรงพยาบาลจิตเวชใหแพทยผูเช่ียวชาญ      
ทําการตรวจถึงอาการทางจิต หากตรวจแลวเห็นวามีความบกพรองทางกายหรือทางจิตแพทยนั้นจะ
ทําความเห็นสงใหศาลโดยใหศาลพิจารณาส่ังวาควรควบคุมผูนั้นไวท่ีโรงพยาบาลจิตเวชเพ่ือ       
การรักษาหรือจะดําเนินคดีตอไป  

ประเทศไทยกับฝรั่งเศสในประเทศไทยระหวางการดําเนินการสอบสวนหากมีเหตุ     
อันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได พนักงานสอบสวนจะสงไปให
แพทยตรวจถึงความวิกลจริต หากไดความวาผูตองหามีความวิกลจริตพนักงานสอบสวนจะงด     
การสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริตประเทศฝรั่งเศสในระหวางการดําเนินคดี
ผูตองหาอยูระหวางการควบคุม อาจรองขอตอแพทยเพ่ือทําการตรวจสอบรางกายของตน             
                                                             

25 รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส (น. 117). เลมเดิม. 
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ไดทุกขณะหรือในกรณีท่ีพนักงานอัยการ หรือผูพิพากษาไตสวน หรือเจาพนักงานตํารวจฝายคดี 
หรือสมาชิกคนในครอบครัวของผูถูกควบคุมตัวเห็นสมควรรองขอใหสงบุคคลนั้นไปใหแพทยตรวจ
วาผูถูกควบคุมตัวเหมาะสมกับมาตรการควบคุมตัวหรือไม และผลการตรวจของแพทยนั้นรวบรวม
ไวในสํานวนการสอบสวน 

จากท่ีกลาวมาขางตนประเทศไทยการดําเนินคดีอาญาเจาหนาท่ีตํารวจจะเปนผูรวบรวม
พยานหลักฐานและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา 
และการใชมาตรการบังคับพนักงานสอบสวนสามารถใชอํานาจไดโดยลําพังในการขอใหศาลออก
หมายจับและหมายขัง ซ่ึงตางจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส เม่ือมีการกระทํา
ความผิดทางอาญาเกิดขึ้นพนักงานอัยการจะเปนผูเริ่มการดําเนินคดีเอง โดยมีตํารวจเปนผูชวย
พนักงานอัยการอยูภายใตการควบคุมของพนักงานอัยการ โดยตํารวจจะเปนผูรวบรวม
พยานหลักฐานอันเกี่ยวกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ        
ตัวผูตองหา  เม่ือไดรวบรวมแลวจะสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการพิจารณาส่ังเพ่ือใช
มาตรการบังคับแกผูตองหาโดยพนักงานอัยการเปนผูรองขอตอศาลในการขอใหศาลออกหมายจับ
และหมายขัง แตระยะเวลาในการขังเพ่ือการสอบสวนเพ่ิมเติม สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี         
และประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติไวแตกตางกัน สวนความสามารถในดําเนินคดีของประเทศไทย 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติไวแตกตางกัน ซ่ึงจะไดเปรียบเทียบให
เห็นดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางที4่.1  เปรียบเทียบการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตตามกฎหมายของประเทศไทย 
                     กับกฎหมายตางประเทศ 
 
                   ประเทศ     
เร่ือง 

 
ประเทศไทย 

 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

 
ประเทศฝร่ังเศส 

1.  การตรวจสอบ
ความจริงในช้ันเจา
พนักงาน 

การดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนจะ
เปนผูเริ่มดําเนินคดีอาญา โดยแสวงหา
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  โดยจะรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเ พ่ือท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ความผิดท่ีถูกกลาวหา ประวัติภูมิหลังและ
ความประพฤติของผูกระทําความผิดอัน
เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูตองหา โดยถือวา
การดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนทํา
เพ่ือพนักงานอัยการ 

การดําเนินคดีอาญาพนักงานอัยการมี
อํานาจหนาท่ีเริ่มคดีอาญาหรือมีอํานาจ
สอบสวนคดีอาญาไดเอง โดยพนักงาน
สอบสวนเปนผูชวยพนักงานอัยการ ใน
การสอบสวนรวบรวมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
มูลเหตุในการกระทําความผิด เปาหมาย
ของผูกระทําผิด ความรูสึกนึกคิดซ่ึงเห็น
ไดจากการกระทําผิด และจิตใจท่ีมีอยูใน
การกระทําความรายแรงของการกระทํา
ความผิด ลักษณะของการกระทําความผิด
และผลท่ีสะทอนใหเห็นถึงความช่ัวของการ
กระทําผิด ประวัติภูมิหลังความประพฤติ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 

การดําเนินคดีอาญาตํารวจเปนผูมีหนาท่ี
ชวยเหลือพนักงานอัยการโดยจะตองฟง
คํา ส่ังของอัยการเปนอันดับแรก ฐานะ
ตํารวจในทางคดีจึงเปนเพียงองคกรท่ีทํา
หน า ท่ีสอบสวนภายใตการกํ ากับของ
พนักงา นอัยก าร  โ ดยจะ ตองสืบเสา ะ
เกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ 
ฐานะทางสังคม สุขภาพทางกายและทางจิต
ของผูกระทําผิด เชน อายุของผูกระทําผิด 
การกระทําความผิดติดเปนนิสัย ผูกระทํา
ผิดได เคยกระทําความผิดมากอน และ
พฤติกรรมของผูกระทําผิด 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 
                   ประเทศ     
เร่ือง 

 
ประเทศไทย 

 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

 
ประเทศฝร่ังเศส 

2. การเอาบุคคลไว
ในอํานาจรัฐ 

พนักงานสอบสวนเปนผูเริ่มดําเนินคดี
อาญามีอํานาจการออกหมายเรียกไดเอง 
หากผูตองหาไมมาท่ีพนักงานสอบสวน
ตามหมายเรียก โดยมีเหตุในการขอใหศาล
ออ กห มา ยจั บ  เห ตุ ใน กา รข อใ หอ อ ก
หมายจับและออกหมายขังมี เหตุอยาง
เดียวกัน มีเหตุวาบุคคลนาจะเปนผูกระทํา
ความผิด ความรายแรงของความผิดอาญา 
เหตุอันเช่ือวาจะหลบหนี เหตุอันควรเช่ือวา
จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุ
อัน ค ว ร เ ช่ื อ ว า จ ะ ไป ก อ เ ห ตุ อั น ต ร า ย
ประการอ่ืน หากเขาเหตุดังกลาวนี้พนักงาน
สอบสวนจะรองขอตอศาลใหศาลออก
หมายจับ การจับถือเปนจุดเริ่มตนในการ 

การออกหมายเรียก หมายจับ การควบคุม
และการออกหมายขังนั้น เปนอํานาจของ
พนักงานอัยการ เม่ือพนักงายอัยการไดรับ
สํ า น ว น ก า ร ส อ บ ส ว น จ า ก พ นั ก ง า น
สอบสวนแลว พนักงานอัยการเปนผูออก
หมายเรียกหรืออาจมอบอํานาจใหพนักงาน
สอบสวนในการเรียกผูตองหามาท่ีสถานี
ตํารวจ ซ่ึงหมายเรียกนี้มีการกล่ันกรองโดย
พนักงานอัยการก อนมิใช อํานาจขอ ง
พนักงานสอบสวน หากผูตองหาไมมาพบ
พนักงานอัยการตามหมายเรียกไมใชเหตใุน
การออกหมายจับ เหตุในการออกหมายจับ
นั้นจะตองเปนกรณีท่ีมีเหตุอันเช่ือวาจะ
หลบหนีและมีเหตุอันควรสงสัยเช่ือวาจะ 

ตํารวจฝายคดีมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการ
บังคับ หากผูตองหาไมมาท่ีตํารวจฝายคดี
หรือเจาหนาท่ีตํารวจ ตํารวจฝายคดีมีอํานาจ
ทําการออกหมายจับ การออกหมายจับนี้ถือ
เปนการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาตั้งแตท่ีผู
นั้นมาท่ีตํารวจฝายคดีโดยตํารวจฝายคดี
จะตองแจงใหพนักงานอัยการทราบทันทีท่ี
เริ่มทําการควบคุม ท้ังนี้การควบคุมจะ
ควบคุมตัวไวไดเพียงยี่สิบส่ีช่ัวโมง แตหาก
มีความจําเปนท่ีจะตองควบคุมตอไปอีกจะ
ขยายออกไปไดอีกยี่สิบส่ีช่ัวโมง โดยอยูใน
ความควบคุมของพนักงานอัยการหากมีเหตุ
ท่ีจะตองขังผูตองหาไว อํานาจในการออก
หมายขังเปนอํานาจของผูพิพากษา 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 
                   ประเทศ     
เร่ือง 

 
ประเทศไทย 

 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

 
ประเทศฝร่ังเศส 

 ควบคุมตัวผูตองหาเม่ือผูถูกจับมาถึงท่ีทํา
การของตํารวจการควบคุมนี้เพ่ือใหการ
สอบสวนดําเนินเปนไปโดยเรียบรอยเพ่ือ
ประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย 
หรือเพ่ือประกันการบังคับโทษ หากไมมี
ความจําเปนท่ีจะควบคุมจะตองปลอยตัวผู
นั้นไป แตหากพนักงานสอบสวนมีความ
จําเปนเพ่ือทําการสอบสวนหรือสอบสวน
เพ่ิมเติม พนักงานสอบสวนจะรองขอตอ
ศาลใหออกหมายขัง การออกหมายขังนี้จะ
ขอใหขังหลาย ๆ ครั้งติดตอกันไดครั้งหนึ่ง
ไมเกินสิบสองวัน รวมกันท้ังหมดตองไม
เกินแปดสิบส่ีวันโดยจะตองขอเปนระยะ ๆ 

ไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และหากมี
ความจําเปนท่ีจะตองทําการควบคุมตัวเพ่ือ
การสอบสวน พนักงานอัยการจะขอใหศาล
ออกหมายขังโดยเหตุท่ีออกหมายขังมีเหตุ
อยางเดียวกันกับเหตุท่ีออกหมายจับ และ
การขังนี้จะขังบุคคลนั้นเกินกวา 6 เดือน
ไมได หากมีความจําเปนท่ีจะตองขังบุคคล
นั้นตอไปเพ่ือการสอบสวนจะขยายออกไป
ไดอีกคราวละ 3 เดือน 

สอบสวนท่ีจะออกหมายขังการท่ีผูพิพากษา
สอบสวนจะส่ังขังผูตองหาไดก็ตอเ ม่ือ
พบวามีพยานหลักฐานท่ีแนชัดวาผูตองหา
เปนผูกระทําความผิด สวนระยะเวลาใน
การขังนี้เปนไปตามประเภทของความผิด 
กลาวคือ ความผิดอุกฤษฏโทษ สามารถขัง
ไดไมเกิน 1 ป แตผูพิพากษาสามารถขยาย
ระยะเวลาการขังออกไปไดครั้งละ 1 ป หรือ
ความผิดมัธยโทษ สามารถขังไดไมเกิน 4 
เดือน การขยายระยะเวลาการขังจะทําได 1 
ครั้งและขยายระยะเวลาจะขังไดอีกไมเกิน2 
เดือน 
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ประเทศฝร่ังเศส 

3. ความสามารถใน
การตอสูคด ี

ระหวางการดําเนินการสอบสวนหากมีเหตุ
อันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและ
ไมสามารถในการตอสูคดีได พนักงาน
สอบสวนจะสงไปใหแพทยตรวจถึงความ
วิกลจริตและความสามารถในการตอสูคดี 
หา กไ ดค วา มว า ผู ถูกก ล า วห ามี คว า ม
วิกลจริตพนักงานสอบสวนจะงดการ
สอบสวนนั้นไวกอนจนก วา ผูนั้นจะมี
ความสามารถในการตอสูคดี 

ส ห พั น ธ ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ย อ ร ม นี ไ ด ใ ห
ความสําคัญในเรื่องความสามารถในการ
ตอสูคดีไวเปนสําคัญ โดยหากปรากฏวา
ผูตองหามีความบกพรองทางกายหรือทาง
จิตนั้น พนักงานอัยการจะสงบุคคลนั้นไป
โรงพยาบาลจิตเวชใหแพทยผูเช่ียวชาญทํา
การตรวจถึงอาการทางจิต หากตรวจแลว
เห็นวามีความบกพรองแพทยนั้นจะทํา
ความเห็นสงใหศาลโดยใหศาลพิจารณาส่ัง
วาควรควบคุมผูนั้นไวท่ีโรงพยาบาลจิตเวช
เพ่ือการรักษาหรือจะดําเนินคดีตอไป 

ในระหว างการดํ า เนินคดี ผูตองหาอยู
ระหวางการควบคุม อาจรองขอตอแพทย
เพ่ือทําการตรวจสอบรางกายไดของตนได
ทุกขณะหรือในกรณีท่ีพนักงานอัยการ หรอื
ผูพิพากษาไตสวน หรือเจาพนักงานตํารวจ
ฝายคดี หรือสมาชิกคนในครอบครัวของผู
ถูกควบคุมตัวเห็นสมควรรองขอใหสง
บุคคลนั้นไปใหแพทย วาผูถูกควบคุมตัว
เหมาะสมกับมาตรการควบคุมตัวหรือไม 
และผลการตรวจของแพทยนั้นรวบรวมไว
ในสํานวนการสอบสวน 
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4.3  เหตุผลความจําเปนในการตรวจสอบความจริงในชั้นเจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของ        
ผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริต 

การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเรานั้นเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ พนักงาน
สอบสวนหรือตํารวจจะเปนผูเริ่มดําเนินคดีอาญา แตในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
นั้นก็ตองถือวาเปนการดําเนินคดีเพ่ือพนักงานอัยการ ในการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงาน
สอบสวนนั้นเขาใจวาตนมีหนาท่ีตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเปนผลรายแกผูตองหาเทานั้น       
สวนพยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหานั้นทางพนักงานสอบสวนไมไดใหความสําคัญในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน กลาวคือ ไมมีการตรวจสอบความจริงใหแนชัดท้ังขอเท็จจริงและ            
ขอกฎหมายเสียกอนวาบุคคลผูนั้นเปนผูกระทําความผิดจริง และในทางปฏิบัติเม่ือตํารวจทราบถึง
การกระทําความผิดตํารวจจะทําการจับกุมผูนั้นกอนแลวจึงทําการตรวจสอบความจริงหรือ
ตรวจสอบความจริงเพ่ิมเติมกันตอไป โดยพนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองตอศาลโดยอางวายังมี
พยานหลักฐานอีกมากท่ีตองทําการตรวจสอบจึงขอใหส่ังขังผูตองหาซ่ึงตองสงสัยวาจะเปนผูกระทํา
ความผิดตามท่ีกลาวหาตอไปกอน จึงเปนท่ีมาหรือชองทางทําใหผูตองหาหรือผูตองสงสัยตกเปน 
"กรรมในคดี" (Procedural object) ไดงาย เพราะเทากับเปนการคาดคั้นหาความจริงจากผูตองหา
หรือผูตองสงสัย อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชน ฝาฝนหลักการท่ีสันนิษฐานไวกอน
วาผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษาจะเห็นไดวาในการดําเนินคดีอาญาพนักงาน
สอบสวนจะใชมาตรการบังคับในการเอาตัวผูตองหาไวในอํานาจรัฐ โดยไมมีการตรวจสอบความจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานใหเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริงตามท่ี           
ถูกกลาวหา และในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนจะรวบรวม         
แตพยานหลักฐานและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาเพียงอยางเดียวซ่ึงเปนขอเท็จจรงิ
ท่ีเปนผลรายและเปนพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา โดยมิไดมีการรวบรวมขอเท็จจริงในสวนท่ี
เกี่ยวกับตัวผูตองหาอันเปนขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนและเปนผลดีตอผูตองหาไวในสํานวน       
การสอบสวน ท้ังนี้ ในการตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนนั้น
กระทําโดยลําพังโดยมิไดมีองคกรภายนอกเขารวมในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริงดวย ทําใหสํานวนการสอบสวนไดพยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีไมสมบูรณเปนการแสดง
ใหเห็นวาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) ฉะนั้น    
กอนท่ีจะมีการเอาตัวผูตองหาไวในอํานาจรัฐพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีท่ีจะตองตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการกระทําและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับตัวผูตองหาใหเกิดความแนชัด     
ท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมายเสียกอนวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดจริง โดยใหพนักงาน
สอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงเหลานี้ไวในสํานวนการสอบสวนตั้งแตเริ่มดําเนินคดีเพ่ือเปนหลักฐาน
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ในการตรวจสอบคนหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานอัยการ และพนักงาน
สอบสวนควรท่ีจะรวมมือกันในการตรวจสอบความจริงเพ่ือใหการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนและการส่ังคดีของพนักงานอัยการมีความเปนภววิสัย (objectivity) 

ในระหวางดําเนินการสอบสวนหากมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตและ     
ไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนสงผูนั้นไปใหแพทยตรวจถึงความวิกลจริตวาผูตองหา
มีความวิกลจริตและมีความสามารถในการตอสูคดีไดหรือไม ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความอาญามาตรา 14 กับท้ังประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227 วรรคแรก ไดบัญญัติวา 
"ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นวา ผูตองหาเปนคนวิกลจริต และไมสามารถตอสูคดีได ใหงด    
การสอบสวนไวจนกวาผูตองหานั้นจะหายวิกลจริต หรือตอสูคดีไดและใหสงตัวผูนั้นไปยัง
โรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบแกผูอนุบาล หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแล
รักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร"ท้ังสองบทกฎหมายแสดงใหเห็นวากฎหมายใหความสําคัญแต
เฉพาะในเรื่อง "ความสามารถในการตอสูคดี"เทานั้น โดยมิไดใหความสําคัญกับ "ความวิกลจริต" 
ในการตรวจถึงความผิดปกติทางจิตวามีขนาดความรายแรงเพียงใด ท้ังมิไดมีการรวบรวมขอเท็จจรงิ
ของความวิกลจริตหรือผลการตรวจของแพทยท่ีตรวจถึงความวิกลจริตและความสามารถใน        
การตอสูคดี หรือใบเวชระเบียนทางการแพทยท่ีแสดงถึงความวิกลจริตท่ีผูตองหาหรือผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับผูตองหาไดยื่นไวตอพนักงานสอบสวนไวในสํานวนการสอบสวน ดังนั้น เม่ือพนักงาน
สอบสวนทราบหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหานั้นมีความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได หรือ
มีความวิกลจริตแตสามารถตอสูคดีได รวมท้ังกรณีท่ีผูตองหาหรือผูมีสวนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ผูตองหาไดแสดงหลักฐานทางการแพทยท่ีแสดงถึงความวิกลจริต ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม
ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับพฤติการณในการกระทําความผิด พฤติการณแวดลอมของการกระทําไวใน
สํานวนการสอบสวนตั้งแตเริ่มดําเนินคดีอาญา และสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ
พิจารณาวาควรสงผูตองหาไปใหแพทยผูเช่ียวชาญทางดานจิตเวชทําการตรวจหรือไม แตหาก
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นวาผูตองหามิไดมีความวิกลจริตหรืออาการทางจิต        
จึงไมไดมีการสงไปใหแพทยทําการตรวจถึงความวิกลจริตและอาการทางจิตดังกลาว ผูกระทํา
ความผิด ญาติ หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียเห็นวาผูนั้นมีความผิดปกติทางจิตอาจรองขอตอศาล โดยให
ศาลเปนผูพิจารณาคํารองและส่ังใหพนักงานสอบสวนสงบุคคลนั้นไปใหแพทยผูเช่ียวชาญทางดาน
จิตเวชทําการตรวจ 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป  

การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) ในประเทศภาคพ้ืนยุโรป พนักงาน
อัยการเปนเจาพนักงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนฟองรอง โดยท่ี
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยพนักงานอัยการเปนเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี          
ในการส่ังคดีและฟองคดีอาญาตอศาล จะเห็นไดวาวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยตรงกับ           
วิธีพิจารณาความอาญาในประเทศภาคพ้ืนยุโรป อันเปนการแสดงใหเห็นวาการดําเนินคดีอาญาของ
ประเทศไทยนั้นเปน "การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ" หากจะมีความแตกตางกันก็ตรงท่ีการดําเนินคดี
อาญาในประเทศภาคพ้ืนยุโรปพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีเริ่มคดีอาญาเองไดหรือมีอํานาจ
สอบสวนคดีอาญาได แตการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนเจาพนักงาน
ตํารวจเปนผูมีอํานาจในการเริ่มดําเนินคดีอาญาหรือสอบสวนคดีอาญา แตการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวนนั้นถือวาเปนการดําเนินคดีอาญาเพ่ือพนักงานอัยการ 

เม่ือมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนจะตองตรวจสอบความจริง
โดยการรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวผูตองหา โดยพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได
เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงของเรื่องท่ีมีการกลาวหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา       
ความอาญา มาตรา 131 และรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทราบประวัติความเปนมาแหงชีวิตและ
ความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138  
เม่ือไดรวบรวมพยานหลักฐานจนเปนท่ีแนชัดท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลววาผูตองหาเปน
ผูกระทําความผิด พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการออกหมายเรียกเพ่ือใหผูตองหามาปรากฏตัวท่ี
พนักงานสอบสวนเพ่ือการสอบปากคํา หากผูนั้นไมมาตามหมายเรียกใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาจะหลบหนี อันเปนเหตุใหพนักงานสอบสวนอาจรองขอตอศาลใหออกหมายจับ เหตุใน
การออกหมายจับและเหตุในการออกหมายขังมีเหตุอยางเดียวกัน อันเปนการ "เอาตัวบุคคลไวใน
อํานาจรัฐ" เหตุท่ีจะออกหมายจับ คือ มีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา 
มีเหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนี จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืน      
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หากเขาเหตุดังกลาวนี้พนักงานสอบสวนอาจรองขอตอศาลใหศาลออกหมายจับผูตองหาเพ่ือนําตัว
มาดําเนินคดี หากไดจับตัวผูตองหาแลวใหถือวาผูนั้นถูกควบคุมตัวตั้งแตมาถึงท่ีทําการของตํารวจ 
หากส้ินสุดการควบคุมตัวเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามกําหนดไวตามประมวลกฎหมาย              
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคส่ี ถึงวรรคหก กลาวคือ  

"ในกรณีความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน        
หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ศาลมีอํานาจส่ังขังไดครั้งเดียว มีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบปหรือ
ปรับเกินกวาหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ศาลมีอํานาจส่ังขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่ง
ตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกนัท้ังหมดตองไมเกินส่ีสิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป จะมีโทษปรับดวย
หรือไมก็ตาม ศาลมีอํานาจส่ังขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกัน
ท้ังหมดตองไมเกินแปดสิบส่ีวัน" 

พนักงานสอบสวนจะตองปลอยตัวผูนั้นไป หากมีกรณีจําเปนตามควรพฤติการณแหงคดี
ท่ีจะตองทําการควบคุมตัวบุคคลนั้นตอไปเพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปโดยเรียบรอย เพ่ือประกัน
การมีตัวของผูตองหาหรือจําเลย หรือเพ่ือประกันการบังคับโทษ พนักงานสอบสวนมีอํานาจรองขอ
ตอศาลใหออกหมายขังไดโดยลําพัง ท้ังนี้เหตุในการออกหมายขังนั้นมีเหตุอยางเดียวกันกับเหตุการ
ออกหมายจับ แตในทางปฏิบัติ เม่ือความผิดอาญาเกิดขึ้นแทนท่ีตํารวจจะเริ่มสอบสวนหรือ
ตรวจสอบความจริงกอนวาเปนจริงตามท่ีกลาวหาหรือไม กลับดําเนินการจับกุมผูกระทําความผิด
กอนแลวจึงจะตรวจสอบคนหาความจริงหรือตรวจสอบความจริงกันเพ่ิมเติมตอไป ซ่ึงการ
ตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เปนผลรายแกผูตองหาเทานั้น และในระหวางตรวจสอบความจริงพนักงานสอบสวนจะยื่นคํารอง
ตอศาลโดยอางวายังมีพยานหลักฐานอีกมากท่ีตองทําการตรวจสอบจึงขอใหส่ังขังผูตองหาซ่ึงตอง
สงสัยวาจะเปนผูกระทําความผิดตามท่ีกลาวหาตอไปอันเปนการคาดคั้นเอาความจริงจากผูตองหา
หรือผูตองสงสัย อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชน ฝาฝนหลักการท่ีสันนิษฐานไวกอน
วาผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษา จะเห็นไดวาในการดําเนินคดีอาญาพนักงาน
สอบสวนจะใชมาตรการบังคับในการเอาตัวผูตองหาไวในอํานาจรัฐ โดยไมมีการตรวจสอบความ
จริงและการรวบรวมพยานหลักฐานใหเปนท่ีแนชัดกอนวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริงตามท่ี
ถูกกลาวหา และในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนจะรวบรวมแต
พยานหลักฐานและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาเพียงอยางเดียวซ่ึงเปนขอเท็จจริง    
ท่ีเปนผลรายและเปนพยานหลักฐานท่ียันผูตองหา โดยมิไดมีการรวบรวมขอเท็จจริงในสวนท่ี
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เกี่ยวกับตัวผูตองหาอันเปนขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนและเปนผลดีตอผูตองหาไวในสํานวน        
การสอบสวน ท้ังนี้ ในการตรวจสอบความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานพนกังานสอบสวนนัน้
กระทําโดยลําพังโดยมิไดมีองคกรภายนอกเขารวมในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริงดวย ทําใหสํานวนการสอบสวนไดพยานหลักฐานขอเท็จจริงท่ีไมสมบูรณเปนการแสดง
ใหเห็นวาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นไมมีความเปนภววิสัย (objectivity) 

ในระหวางการดําเนินการสอบสวนหากมีเหตุอันควรเช่ือวาผูถูกกลาวหานั้นมีความ
วิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 กําหนดให
พนักงานสอบสวนมีอํานาจงดการสอบสวนเพ่ือใหแพทยตรวจอาการของผูตองหาท่ีสงสัยวาเปน     
ผูวิกลจริตอันถือวาเปนขั้นตอนแรกในการใหความคุมครองผูตองหาท่ีมีความวิกลจริตและ           
ไมสามารถตอสูคดีได เม่ือแพทยตรวจแลวไดความวาผูตองหาเปนผูวิกลจริตใหพนักงานสอบสวน
งดการสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริตและมีความสามารถในการดําเนินคดีได   
แตหากไดความวาบุคคลนั้นเปนผูวิกลจริตแตยังสามารถตอสูคดีไดก็ตองดําเนินคดีตอไปตามปกติ 
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 กับท้ังประมวลระเบียบการตํารวจ
เกี่ยวกับคดี ขอ 227 กฎหมายมุงใหความสําคัญในเรื่อง "ความสามารถในการตอสูคดี" เทานั้น          
โดยมิไดใหความสําคัญกับ "ความวิกลจริต" ใหตรวจถึงอาการทางจิตดวยวาบุคคลนั้นมีอาการทาง
จิตเวชหรือไม เพ่ือนําผลการตรวจมาพิจารณาในการส่ังฟองคดี และผลการตรวจถึงความวิกลจริต
และความสามารถในการตอสูคดกี็มิไดมีการรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพ่ือเปนหลักฐาน
ในสํานวนการสอบสวนแตอยางใด เม่ือมาถึงช้ันพนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงไมไดนํา
ขอเท็จจริงนี้มาพิจารณาประกอบการส่ังคดีและกําหนดรายละเอียดในคําฟอง การดําเนินคดีอาญา 
จึงยังไมสอดคลองกับหลักการคนหาความจริง ดังนั้นการดําเนินคดีอาญาจึงเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของรัฐในการพิสูจนการกระทําความผิดดังกลาว โดยใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับทราบถึง       
การกระทําความผิดครั้งแรกเพ่ือใหผูกระทําความผิดและผูเสียหายไดรับความเปนธรรม               
และเกิดความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีเริ่มคดีอาญาเองไดหรือมี
อํานาจสอบสวนคดีอาญาไดเอง โดยพนักงานสอบสวนนั้นเปนผูชวยพนักงานอัยการในการ
สอบสวนรวบรวมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับมูลเหตุในการกระทําความผิด เปาหมายของผูกระทําผิด 
ความรูสึกนึกคิดซ่ึงเห็นไดจากการกระทําผิด และจิตใจท่ีมีอยูในการกระทําความรายแรงของ       
การกระทําความผิด ลักษณะของการกระทําความผิด และผลท่ีสะทอนใหเห็นถึงความช่ัวของ      
การกระทําผิด ประวัติของผูกระทําผิด สถานภาพทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจของผูกระทําผิด 
ความประพฤติภายหลังการกระทําความผิด หากปรากฏวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด              
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การออกหมายเรียก หมายจับ การควบคุม  และการออกหมายขังนั้น เปนอํานาจของพนักงานอัยการ             
โดยพนักงานอัยการเปนผูกล่ันกรองในการขอใหศาลออกหมายจับ และหมายขัง โดยจะตองมี          
เหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนีและเหตุอันควรเช่ือวาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และหากมีความ
จําเปนท่ีจะตองทําการควบคุมตัวเพ่ือการสอบสวน พนักงานอัยการจะขอใหศาลออกหมายขัง     
โดยเหตุท่ีออกหมายขังมีเหตุอยางเดียวกันกับเหตุท่ีออกหมายจับ และการขังนี้จะขังบุคคลนั้น      
เกินกวา 6 เดือนไมได หากมีความจําเปนท่ีจะตองขังบุคคลนั้นตอไปเพ่ือการสอบสวนจะขยาย
ระยะเวลาออกไปไดอีกคราวละ 3 เดือน และในระหวางการสอบสวนพบวาผูตองหามีความ
บกพรองทางกายหรือความบกพรองทางจิตหามทําการสอบสวนบุคคลนั้นพนักงานอัยการจะสง
บุคคลนั้นไปโรงพยาบาลจิตเวชใหแพทยผูเช่ียวชาญทําการตรวจถึงอาการทางจิต หากตรวจแลว  
เห็นวามี ความบกพรองทางจิตแพทยนั้นจะทําความเห็นสงใหศาลโดยใหศาลพิจารณาส่ังวา         
ควรควบคุมผูนั้นไวท่ีโรงพยาบาลจิตเวชเพ่ือการรักษาหรือจะดําเนินคดีตอไป 

ประเทศฝรั่ง เศสการคนหาความจริงจะกระทําโดยเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือพิสูจน            
การกระทําความผิดของผูตองหาและในการฟองคดอีาญาพนักงานอัยการเทานั้นท่ีจะนําคดีอาญามา
ฟองรองได การรวบรวมพยานหลักฐานจะกระทําโดยตํารวจซ่ึงเปนผูชวยพนักงานอัยการ            
โดยจะตองฟงคําส่ังของพนักงานอัยการเปนอันดับแรก ฐานะตํารวจในทางคดีจึงเปนเพียงองคกร    
ท่ีทําหนาท่ีสอบสวนภายใตการควบคุมของพนักงานอัยการ โดยจะตองสืบเสาะเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง 
บุคลิกลักษณะ ฐานะทางสังคม  สุขภาพทางกายและทางจิตของผูกระทําผิด ซ่ึงขอมูลของบุคคลนั้น
จะประกอบไปดวย การยอมรับสารภาพของผูกระทําผิด ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการกระทําผิด 
หากปรากฏวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดตํารวจฝายคดีมีอํานาจท่ีจะใชมาตรการบังคับ หากผูตองหา
ไมมาท่ีตํารวจฝายคดีหรือเจาหนาท่ีตํารวจฝายคดีมีอํานาจทําการออกหมายจบักมุ การออกหมายจบันี้
ถือเปนการควบคุมตัวผูตองหาตั้งแตท่ีผูนั้นมาท่ีตํารวจฝายคดีโดยตํารวจฝายคดีจะตองแจงให
พนักงานอัยการทราบทันทีท่ีเริ่มทําการควบคุม ท้ังนี้การควบคุมจะควบคุมตัวไวไดเพียงยี่สิบส่ี
ช่ัวโมง แตหากมีความจําเปนท่ีจะตองควบคุมตอไปอีกจะขยายระยะเวลาออกไปไดอีกยี่สิบส่ีช่ัวโมง 
โดยอยูในความควบคุมของพนักงานอัยการ หากมีเหตุท่ีจะตองขังผูตองหาไวอํานาจในการออก
หมายขังเปนอํานาจของผูพิพากษาสอบสวนท่ีจะออกหมายขัง การท่ีผูพิพากษาสอบสวนจะส่ังขัง
ผูตองหาไดก็ตอเม่ือพบวามีพยานหลักฐานท่ีแนชัดวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด สวนระยะเวลา
ในการขังนีเ้ปนไปตามประเภทของความผิด กลาวคือ ความผิดอุกฤษฏโทษ สามารถขังไดไมเกิน  1  ป 
แตผูพิพากษาสามารถขยายระยะเวลาการขังออกไปไดครั้งละ 1 ป หรือความผิดมัธยโทษ สามารถขัง
ไดไมเกิน 4 เดือน การขยายระยะเวลาการขังจะทําได 1 ครั้ง และขยายระยะเวลาจะขังไดอีกไมเกิน      
2 เดือน และในระหวางทําการสอบสวนซ่ึงอยูในระหวางการควบคุมผูตองหาอาจรองขอตอแพทย       
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เพ่ือทําการตรวจสอบรางกายของตนไดทุกขณะหรือในกรณีท่ีพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาไตสวน 
หรือเจาพนักงานตํารวจฝายคดี หรือสมาชิกคนในครอบครัวของผูถูกควบคุมตัวเห็นสมควร         
รองขอใหสงบุคคลนั้นไปใหแพทย วาผูถูกควบคุมตัวเหมาะสมกับมาตรการควบคุมตัวหรือไม และ
ผลการตรวจของแพทยนั้นรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

จะเห็นไดวาการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ      
(Public Prosecution) พนักงานอัยการเปนเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการส่ังคดีและฟอง
คดีอาญาตอศาล แตการดําเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนเจาพนักงานตํารวจเปนผูมีอํานาจ
ในการเริ่มดําเนินคดีอาญาหรือสอบสวนคดีอาญา โดยถือวาการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวนนั้นเปนการดําเนินคดีอาญาเพ่ือพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนจะดําเนินการสอบสวน
และรวบรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําและตัวผูตองหา เม่ือไดความเปนท่ี
แนชัดแลวจึงจะใชมาตรการบังคับเพ่ือเอาตัวผูตองหามาไวในอํานาจรัฐ การใชมาตรการบังคับ
พนักงานสอบสวนเปนผูมีอํานาจในการรองขอตอศาลในการขอใหศาลออกหมายจับและหมายขัง 
หากในระหวางการสอบสวนพนักงานสอบสวนมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและ   
ไมสามารถตอสูคดีได พนักงานสอบสวนจะสงบุคคลนั้นไปใหแพทยตรวจถึงความวิกลจริต       
หากมีความวิกลจริตพนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวนไวจนกวาผูนั้นจะหายจากความวิกลจริต
และสามารถตอสูคดีได สวนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส ผูมีอํานาจดําเนินคดี
คือพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการสามารถเริ่มคดีได เองหรือสอบสวนคดี เองได                   
โดยเจาพนักงานตํารวจเปนผูชวยพนักงานอัยการ หากพนักงานอัยการมอบอํานาจใหเจาพนักงาน
ตํารวจเปนผูดําเนินการสอบสวน เม่ือมีการรวบรวมพยานหลักฐานเปนท่ีแนชัดวาผูนั้นเปนผูกระทํา
ความผิดพนักงานสอบสวนจะตองสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการ
เปนผูใชมาตรการบังคับในการกล่ันกรองพยานหลักฐานกอนท่ีจะยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลออก
หมายจับ หมายขัง หรือควบคุมบุคคลนั้นตอไป และหากระหวางดําเนินการสอบสวนหรือ             
ในระหวางการควบคุมตัวผูตองหาพบวาผูตองหามีความวิกลจริตหรือไมสามารถตอสูคดีได 
พนักงานอัยการจะรองขอตอศาลใหสงบุคคลนั้นไปยังโรงพยาบาลจิตเวชทําการตรวจถึงความ
บกพรองทางจิต ซ่ึงกฎหมายในประเทศไทย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส       
ได มีการดําเนินคดีอาญาเปนไปในแนวทางเดียวกันตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ          
(Public Prosecution) แตในการใหความคุมครองแกผูตองหาในแตละประเทศจะมีความแตกตางกัน
ออกไปตามท่ีไดกลาวไวขางตน ท้ังนี้เพ่ือใหการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับ          
การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตมีความโปรงใส (Transparency) และมี
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ความเปนภววิสัย (objectivity) จะไดดําเนินการแกไขตอไปเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูกระทํา
ความผิดและผูกระทําความผิดนั้นจะไดรับโทษไดเหมาะสมกับตัวผูกระทํา 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

เม่ือไดศึกษาวิเคราะหปญหาการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครอง
สิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวกิลจริตจึงควรท่ีจะมีการแกไขปญหาบางประการ โดยผูเขียน
ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับ              
การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา        
ความอาญา ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ในการตรวจสอบความจริงในช้ัน      
เจาพนักงานกับการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา ดังนี ้  

1)  แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138  
เดิม มาตรา 138 บัญญัติวา "พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไป

สอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหาแตตองแจง
ใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา" 

ใหแกเปน "พนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีตองสอบสวนเองหรือสงประเด็นไป
สอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา รวมท้ัง
ความวิกลจริตโดยใหมีการรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน แตตองแจงใหผูตองหาทราบ
ขอความทุกขอท่ีไดมา" 

เนื่องจากการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานและการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับผูตองหาท่ีมีความวิกลจริต โดยใหรวบรวมพยานหลักฐานผลการตรวจ         
ทางการแพทย รวมท้ังเอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงวาผูตองหามีความวิกลจริตไวในสํานวนการสอบสวน 
เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 ใหอํานาจของพนักงานสอบสวน    
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายมิไดบังคับใหพนักงานสอบสวนจะตองกระทํา แตเปน
อํานาจท่ีพนักงานสอบสวนเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําก็ได เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 เพ่ือกําหนดหนาท่ีใหพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีท่ีจะตอง
รวบรวม "ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูตองหา" และตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ "ความวิกลจริต"            
โดยใหมีการนําพยานหลักฐานขอเท็จจริงนี้รวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

2)  แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยบัญญัติมาตรา 14/1 เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 บัญญัติวา "ในระหวางทําการสอบสวน          
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ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถ
ตอสูคดีไดใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณีส่ังใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลว     
ใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคําหรือใหการวาตรวจไดผลประการใด 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและ      
ไมสามารถตอสูคดีไดใหงดการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริต
หรือสามารถจะตอสูคดีไดและใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแก        
ผูอนุบาลขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 

กรณีท่ีศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอนศาลจะส่ัง
จําหนายคดีเสียช่ัวคราวก็ได"  

จากบทบัญญัติดังกลาว การสงผูตองหาไปใหแพทยตรวจอาการความวิกลจริตและ
ความสามารถในการตอสูคดี พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการใชดุลพินิจในการตัดสินใจในการ
สงผูตองหาไปตรวจไดตามลําพัง ซ่ึงอาจทําใหผูตองหาไมไดรับการคุมครอง ท้ังอาการความ
วิกลจริต ความผิดปกติทางจิตมิไดมีอยูตลอดเวลาเปนการถาวร อาจจะเปนเพียงช่ัวคราว และ
พนักงานสอบสวนก็มิไดมีความรูในเรือ่งเกี่ยวกับทางการแพทยดานจิตเวชท่ีจะพิจารณาไดวาบุคคลนัน้
มีความวิกลจริตในอันท่ีจะไมความสามารถตอสูคดีได อาการความผิดปกติทางจิตก็มิไดแสดงให
ปรากฏชัดแจงท่ีพนักงานสอบสวนจะใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนงดการสอบสวน หรือ
ดําเนินคดีตอไป อันทําใหผูตองหาไมไดรับความเปนธรรม และหากมีการสงไปตรวจก็มิไดมี      
การรวบรวมผลการตรวจไวในสํานวนการสอบสวน เม่ือพนักงานสอบสวนสงสํานวนมาให
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงมิไดทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาวเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
ส่ังฟอง และเม่ือคดีมาถึงช้ันพิจารณาของศาล ศาลก็ไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องความสามารถในการ
ตอสูคดีและความวิกลจริตเพ่ือนํามาประกอบดุลพินิจในการลงโทษผูกระทําความผิดใหเหมาะสม 

จึงเห็นควรเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14/1 โดยบัญญัติวา 
"เม่ือพนักงานสอบสวนทราบ หรือมีเหตุอันควรเช่ือวาผูตองหามีความวิกลจริตและ    

ไมสามารถตอสูคดีได ตามมาตรา 14 หรือผูตองหา สามี ภริยา ญาต ิหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน
ของผูตองหา แสดงหลักฐานเกี่ยวกับความวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวน
ทําคํารองพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาสงผูตองหาไปใหแพทยตรวจถึงความ
วิกลจริต อาการผิดปกติทางจิต และความสามารถในการตอสูคดี แลวใหนําผลการตรวจของแพทย
หรือหลักฐานเกี่ยวกับความวิกลจริต ความผิดปกติทางจิต และความสามารถในการตอสูคดีรวบรวม
ไวในสํานวนการสอบสวน 
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หากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการเห็นวาไมควรสงผูตองหาไปใหแพทย
ตรวจตามความในวรรคแรก ผูตองหา สามี ภริยา ญาติ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูตองหา 
มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลพิจารณาส่ังใหสงผูตองหาไปใหแพทยตรวจ" 

ในกรณีท่ีบัญญัติให สามี ภริยา ญาติ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูตองหา      
รองขอตอศาลไดนั้นเนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมีบทกฎหมายท่ีให
อํานาจแกบุคคลเหลานี้สามารถยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุง
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 

 3)  แกไขในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบความจริงในช้ันเจาพนักงานกับการคุมครอง
สิทธิของผูถูกกลาวหา  เนื่องจากประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227 วรรคแรก            
ไดบัญญัติวา "ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นวา ผูตองหาเปนคนวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดี
ได ใหงดการสอบสวนไวจนกวาผูตองหานั้นจะหายวิกลจริตหรือตอสูคดีไดและใหสงตัวผูนั้นไปยงั
โรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบแกผูอนุบาล หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแล
รักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร"  จะเห็นไดวาตามระเบียบดังกลาวไมมีมาตรการทางกฎหมาย      
ในการตรวจพิสูจนอาการความวิกลจริต ความผิดปกติทางจิต และความสามารถในการตอสูคดี และ
มิไดมีการนําผลการตรวจของแพทยรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองแกไขเพ่ิมเติมประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 227/1 วา 

 วรรคแรก "ในโอกาสแรกท่ีจับกุมหรือรับมอบตัวผูกระทําความผิด ใหพนักงาน
สอบสวนตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับความวิกลจริต เพ่ือทราบถึงสภาพจิตวามีความ
วิกลจริต ความผิดปกติทางจิต และความสามารถในการตอสูคดีหรือไม และใหนําผลการตรวจของ
แพทยรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพ่ือเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนดวย"  

วรรคสอง "เม่ือปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับความวิกลจริต ใหสงสํานวนการสอบสวน    
อันเกี่ยวกับขอเท็จจริงของความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิตใหพนักงานอัยการเปนผูพิจารณา
ส่ังใหสงผูตองหาไปใหแพทยผูเช่ียวชาญทางดานจิตเวชทําการตรวจถึงความวิกลจริต" 

ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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ประมวลระเบียบการตํารวจ 

เก่ียวกับคดี 
ปรับปรุงใหม 

     

ลักษณะ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
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๘ 
๙ 

๑๐ 

                     วาดวย 
ขอความเบ้ืองตน 
การสืบสวน 
การจับกุม 
การคน 
หมายเรียกและหมายอาญา 
การควบคุม 
การปลอยชั่วคราว 
การสอบสวน 
การเปรียบเทียบคดีอาญา 
การชันสูตรพลิกศพ 

ลักษณะ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๗ 
๑๙ 
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                          วาดวย 
การฟองคดีอาญา 
รายงานประจําวัน 
การรายงานคดีอาญา 
การออกตําหนิรูปพรรณ 
ของกลางและของสวนตัว 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเด็ก 
การควบคุมอาชญากรรม 
กรณีบางเร่ืองท่ีมีวิธีปฏิบัติ 
การเนรเทศ 
ขอตกลงระหวาง 
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ลักษณะ ๘ การสอบสวน บทท่ี ๒ อาํนาจการสอบสวน 

ขอ ๒๒๗  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นวา ผูตองหาเปนคนวิกลจริตและไม
สามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวนไวจนกวาผูตองหานั้นจะหายวิกลจริต หรือตอสูคดีได
และใหสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบแกผูอนุบาล หรือผูวาราชการจังหวัด 
หรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 

การงดการสอบสวนนี้ ใหงดเฉพาะตัวผูตองหาที่วิกลจริตนั้น และสามารถตอสูคดี
ไดเทานั้น สวนการสอบสวนอื่น ๆ หรือมีผูตองหารวมอยูในคดีนั้นใหดําเนินการตอไป 
เพราะการสอบสวนคดีอาญาผูตองหาไมจําตองอยูดวย 

เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ไมควรมอบตัวผูตองหาที่วิกลจริตดังกลาวขางตน
ใหแกผูวาราชการจังหวัด เวนแตผูวาราชการจังหวัดจะแสดงความจํานงมาเชนนั้นหรือใน
ฐานะผูอนุบาล 
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