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บทคัดยอ 
 

 กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีวิธีการดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา 
โดยขอเท็จจริงตางๆ ในการกระทําความผิดจะไดมาจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  
โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา องคกรท่ีทําหนาท่ีฟองรองผูกระทําความผิดตอศาลคือพนักงาน
อัยการ แตพนักงานอัยการกลับไมไดมีสวนรับรูในการจับกุมและการสอบสวนผูกระทําความผิดเลย
มาต้ังแตตน เพราะระบบการพิจารณาคดีอาญาของไทย ไดแบงแยกข้ันตอนการสอบสวนและ 
การฟองรองออกจากกันอยางเด็ดขาด โดยอารยประเทศไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส 
เยอรมนี หรือญ่ีปุน ถือวาการสอบสวนและฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแยกออก
จากกันได เพราะเหตุวาพนักงานอัยการผูมีอํานาจฟองคดีจะตองไดเขาไปสัมผัสเร่ืองราว ขอเท็จจริง
ตางๆ รวมถึงมีโอกาสไดซักถามพยานดวยตนเอง เพื่อใหเขาใจส่ิงตางๆ ในรายละเอียดของ
ขอเท็จจริงแหงคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ กอนนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือพิสูจนความจริง ฉะนั้น การให 
อํานาจจับกุมกับอํานาจสอบสวนอยูในองคกรเดียวกันโดยปราศจากการตรวจสอบอยางเครงครัด 
ยอมอาจทําใหเกิดความไมโปรงใส ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายอยางยิ่งกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนผูถูกดําเนินคดี 
 โดยอาชญากรรมที่เปนคดีพิเศษ เปนรูปแบบท่ีมีความหลากหลายซับซอน กอใหเกิด
ความเสียหายและผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางมหาศาล ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2547 ไดกําหนดใหอัยการเขารวมสอบสวน แตก็มิไดกําหนดทุกประเภทคดี จากการศึกษาพบวาการ
ดําเนินคดีอาญาซ่ึงเปนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ยังมีปญหา เชน การที่พนักงาน
อัยการคดีพิเศษท่ีมิไดเขารวมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี การใชมาตรการบังคับในการรองขอหมาย
คนหรือหมายจับในคดีพิเศษ  พนักงานอัยการไมมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษดวย
ตนเอง  การออกคําส่ังฟองหรือไมฟองคดีพิเศษของพนักงานอัยการ การตรวจสอบการใชดุลพินิจ
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ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการทําความเห็นแยงตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา เปนตน   
 ดังนั้น ถามีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการการสอบสวนฟองรองในคดีพิเศษ  
วาควรใหอัยการมีอํานาจเขารวมสอบสวนในทุกคดี และมีระบบการควบคุมตรวจสอบในการ
สอบสวน  จะทําใหการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเปนภาวะวิสัย สามารถ
อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน และความสงบเรียบรอยของสังคมไดอยางสมบูรณ 
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ABSTRACT 
 

 Thailand's justice has used accusatorial system in criminal procedure. The facts of the 
offense are from the investigation of the officers following the Law of Criminal Procedure. The 
prosecutor is a person who files a case to court, but the prosecutor does not acknowledge the 
arrest and the investigation of any offense at the beginning. In Thailand, the investigation and the 
prosecution process are separated in the trial, while other developed countries such as the United 
States, France, Germany or Japan consider investigation and prosecution as the same process that 
cannot be separated. This is due to the fact that the prosecutor will have to experience the whole 
story and the facts and also the opportunity to question a witness in person in order to understand 
the case in details before bringing it to court. Therefore, authorizing the power of arrest and the 
investigation within the same organization without an effective checks and balances system may 
not be transparent which could jeopardize the rights and liberty of citizens being prosecuted. 
 The criminal case, considered as a special case, is a complex criminal case that 
requires special inquiry, investigation and special collection of evidence which has or might have 
a serious effect upon public order and moral, national security, international relations or the 
country’s economy. According to The Special Case Investigation Act B.E. 2547, it requires the 
prosecutor to join the investigation in some cases. The study found that criminal procedure on a 
special case of the Department of Special Investigation still has some issues such as the 
prosecutor in a special case does not attend the special investigation of all cases, the compulsory 
to request a search warrant or an arrest warrant in special cases, the prosecutor has no 
authorization to gather evidence in the case, indictment filing by the prosecutor in a special case, 
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monitoring the use of discretion of Special Case Inquiry Official in the dissenting opinion under 
section 145 of the Law of Criminal Procedure. 
 Thus, an amendment to authorize the prosecutor to participate in the investigation on 
all of the special cases and implementing a checks and balances system to monitor the 
investigation will make the special investigation process empirical. Consequently, the amendment 
will provide true justice to the people and the peace of the society. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทย า นิพนธฉ บับนี้  สํ า เ ร็ จ ลุล ว งไปได ด ว ยความก รุณา เปนอย า ง สู ง  จาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี วรภัทร ท่ีไดสละเวลาอันมีคารับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ทาน
ไดใหความรู คําแนะนําและกรุณาแนะนําหนังสือท่ีเปนประโยชนและบทความท่ีเกี่ยวของ จนทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และทานยังไดใหกําลังใจผูเขียนใหพยายามคนควา 
หาขอมูลอยางเต็มท่ีเพื่อความสําเร็จในการศึกษา ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง 
และขอแสดงความนับถือทานดวยใจจริง 
 ผู เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร เปนอยางยิ่งท่ีทาน 
ไดสละเวลาอันมีคารับเปนประธานในการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงทานไดใหคําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณและเกิดประโยชนอยางยิ่ง ขอกราบ
ขอบพระคุณทานอาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช และอาจารย ดร.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ท่ีไดรวม 
สละเวลาอันมีคารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมท้ังใหความรูและแนวทางในการจัดทํา
วิทยานิพนธ และใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ จนสําเร็จ 
ลุลวงไปดวยดี 
 ทายสุดนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหการสนับสนุนและคอยเปน
กําลังใจใหผูเขียนในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จดวยดี และผูเขียนหวังวาวิทยานิพนธฉบับนี้ จะมี
ประโยชนในทางวิชาการไมมากก็นอยแกผูอาน หากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนนอมรับไว 
แตเพียงผูเดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีวิธีการดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา โดย
ขอเท็จจริงตางๆ ในการกระทําความผิดจะไดมาจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา องคกรท่ีทําหนาท่ีฟองรองผูกระทําความผิดตอศาลคือพนักงาน
อัยการ แตพนักงานอัยการกลับไมไดมีสวนรับรูในการจับกุมและการสอบสวนผูกระทําความผิดเลย
มาตั้งแตตน เพราะระบบการพิจารณาคดีอาญาของไทย ไดแบงแยกข้ันตอนการสอบสวนและการ
ฟองรองออกจากกันอยางเด็ดขาด โดยอารยประเทศไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส 
เยอรมัน หรือญ่ีปุน ถือวาการสอบสวนและฟองรองเปนกระบวนการเดียวันไมสามารถแยกออกจาก
กันได เพราะเหตุวาพนักงานอัยการผูมีอานาจฟองคดีจะตองไดเขาไปสัมผัสเร่ืองราว ขอเท็จจริง
ตางๆ รวมถึงมีโอกาสไดซักถามพยานดวยตนเอง เพื่อใหเขาใจส่ิงตางๆ ในรายละเอียดของ
ขอเท็จจริงแหงคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ กอนนําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือพิสูจนความจริง ฉะนั้น การให
อํานาจจับกุมกับอํานาจสอบสวนอยูในองคกรเดียวกันโดยปราศจากการตรวจสอบอยางเครงครัด 
ยอมอาจทําใหเกิดความไมโปรงใส ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายอยางยิ่งกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนผูถูกดําเนินคดี 
 อํานาจสอบสวน ถือเปนอํานาจท่ีสําคัญมากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะ
การสอบสวนถือเปนตนธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การสอบสวนเปนเง่ือนไขในการ
เร่ิมตนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐท่ีสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา เม่ือมีการกระทํา
ความผิดเกิดข้ึนและมีผูแจงความหรือรองทุกขใหดําเนินคดี พนักงานสอบสวนจะทําการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหา โดยการเร่ิมดวยการรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดอยางมีความเปนภาวะวิสัย ตองวางตัวเปนกลาง ไมวาจะเปนคุณหรือเปน
เปนโทษแกผูตองหา กลาวคือพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานท่ียันผูตองหาอยางเดียว
หาไดไม แตตองรวบรวมในสวนท่ีเปนผลดีแกผูตองหาดวย เพราะในคดีอาญานั้นตองตัดสินกันดวย
ความจริงและการที่จะวินิจฉัยวาส่ิงใดจริงหรือไม จะตองพิจารณาโดยฟงความทุกฝายมิใชฝายเดียว 
การสอบสวนจึงตองมีความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) ซ่ึงพนักงานสอบสวนตองมีความเปนภาวะ
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วิสัย กลาวคือไมลําเอียงหรือทุจริตเพื่อชวยเหลือใหผูตองหาใหพนจากความผิดท่ีไดกอไว มิฉะนั้น
จะมีความผิดและถูกลงโทษ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดต้ังข้ึนโดยมีภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปราม และ
ควบคุมคดีพิเศษท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงและความปลอดภัย โดยดําเนินการ
เฝาระวังสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริง และดําเนินคดีเพื่อปกปองและรักษารายไดของรัฐ ปองกัน 
ปราบปราม ขบวนการทุจริตและสรางผลกระทบใหกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ และไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษข้ึนใชบังคับเม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2547 ท่ีเปน
กฎหมายท่ีใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
 คดีพิเศษ เปนอาชญากรรมซ่ึงสรางความเสียหายอยางรายแรงหรือความม่ันคงปลอดภัย
ของประเทศ  สงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน และประโยชนสาธารณะหรือ
สาธารณชนจํานวนมาก กระทบตอสังคมและระบบเศรษฐกิจอยางรุนแรง มีมูลคาความเสียหายสูง 
กระทบตอความมั่นคงของรัฐ และความนาเช่ือถือระหวางประเทศ1 จึงจําเปนท่ีตองมีผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานเปนผูดําเนินการสืบสวนและสอบสวนเพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจาหนาท่ีคดีพิเศษ มีวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเปนการเฉพาะ
เพื่ออํานวยความยุติธรรมตามอํานาจหนาท่ีใหแกประชาชน ซ่ึงเจตนารมณท่ีสําคัญของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ก็เพื่อแกไขขอบกพรองในกระบวนการยุติธรรมและสรางความเช่ือม่ันใหแก
ประชาชนใหมากข้ึน จากสภาพของอาชญากรรมคดีพิเศษท่ีมีความรุนแรง จะเห็นไดวาคดีพิเศษมี
ความแตกตางจากคดีอาญาท่ัวไปเปนอยางมาก  ตัวอยางของอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ อาทิเชน 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีกระทบตอระบบการการเงิน การธนาคาร การคาพาณิชย การหลีกเล่ียง
ภาษี  การละเมิดทรัพยสินทางปญญา  การทําลายส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ  อาชญากรรม
คอมพิวเตอร หรืออาชญากรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีกระทําการลักลอบแกไขเปล่ียนแปลง
หรือทําลายขอมูลหรือระบบปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ อาชญากรรมที่มีผูมีอิทธิพลเขามา
เกี่ยวของ องคกรอาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาติเปนการกระทําความผิดท่ีมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบ เชน ขบวนการคาโสเภณีขามชาติ ขบวนการคามนุษยและการคายาเสพติด การกอ
การรายขามชาติ อาชญากรรมเหลานี้ ลวนกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของประเทศอยางมากมาย เกิดความเสียหายตอประเทศเปนจํานวนมหาศาล 

                                                 
1  จาก กฎหมายอาญาภาคความผิด (พิมพครั้งที่ 10) (น.27), โดย คณิต ณ นคร, 2553, กรุงเทพฯ:  

วิญูชน. 

DPU



3 

  

 กฎหมายดังกลาวนี้ไดกําหนดการใชอํานาจรัฐหลายประการ เชน กําหนดใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจหนาท่ีในลักษณะของการปฏิบัติตามกฎหมายใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน โดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได
บัญญัติใหอํานาจในการสอบสวนรวมของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มีอํานาจสอบสวน
รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเปนการเพิ่มเติมเคร่ืองมือสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐาน 
โดยเฉพาะไดเพ่ิมบทบาทในกระบวนการสอบสวนในคดีอาญาของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
โดย กคพ. อาจมีมติใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาปฏิบัติหนาท่ีในการใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันเร่ิมการสอบสวน หรือเขารวมสอบสวน เวนแตการสอบสวนคดี
พิเศษท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรือ (ง) คือ คดีความผิดทางอาญาท่ี
มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญ หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 
หรือเปนคดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ตองมี
พนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดีแลวแตกรณี 
ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แมกรณีดังกลาวจะถือไดวาเปนการ
พัฒนาการใหมของระบบสอบสวนของไทยที่ใหพนักงานอัยการมีบทบาทเขามารวมการสอบสวน 
และควบคุมดูแลการสอบสวน เพราะพนักงานอัยการจะตองเปนผูใชดุลพินิจในการกล่ันกรองคดี
กอนยื่นฟองตอศาล ซ่ึงพนักงานอัยการควรที่จะตองรับรูขอเท็จจริงต้ังแตเบ้ืองตน ท้ังขอมูลในสวน
ของผูตองหา และขอมูลในสวนของผูเสียหาย รวมท้ังพยานหลักฐานดานอ่ืนๆ ประกอบการใช
ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งคดี เพื่อใหระบบสอบสวน และฟองรองมีมาตรฐานสากลเหมือนอารยประเทศ 
เพื่อตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน อันทําใหการสอบสวนคดีพิเศษมีความเปนภาวะ
วิสัย แตอยางไรก็ตาม ในข้ันตอนการสอบสวนคดีพิเศษเบ้ืองตน ไมไดกําหนดใหพนักงานอัยการ
เขารวมสอบสวนหรือสอบสวนรวมในทุกคดี ทําใหพนักงานอัยการอัยการไมไดรวบรวม
พยานหลักฐานดวยตนเอง ไมไดรวมสอบปากคําผูตองหาดวยตนเอง ตามหลักกระบวนการ
สอบสวนและฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแยกจากกันได พนักงานอัยการมีอํานาจ
เพียงรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แลวมีอํานาจส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม 
หรือใชดุลพินิจส่ังฟอง หรือไมฟองเทานั้น ทําใหมีปญหาตอการฟองคดี เพราะคดีพิเศษเปนคดีท่ี
กระทบตอความสงบเรียบรอยโดยสวนรวมหรือกระทบตอสาธารณะประโยนชของประเทศ โดย
การสอบสวนและการฟองรองคดีอาญาสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางหลีกเล่ียง
มิได โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีดังกลาวในการสอบสวนเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอ 
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สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวของในคดี โดยเฉพาะบุคคลท่ีเปนผูตองหา2 การทําหนาท่ีของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนอกจากจะตองคํานึงถึงประโยชนของรัฐในการปองกันและปราบ
ปราบอาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมืองแลว ยังตองคํานึงถึงการคุมครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน3 และตองอยูบนพื้นฐานของหลักความชอบดวยกฎหมาย อีกท้ัง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเปนแบบระบบกลาวหา ซ่ึงมีการแยกอํานาจหนาท่ีในการ
ตรวจสอบความจริง โดยช้ันเจาพนักงานคือ การสอบสวน ซ่ึงตองกระทําอยางมีความเปนภาวะวิสัย 
ผูถูกกลาวหาตองเปน “ประธานในคดี” หากการตรวจสอบความจริงของเจาพนักงานมีความเปน
ภาวะวิสัย และการฟองของพนักงานอัยการถูกกฎหมายแลว4 ก็ยอมจะเปนการคุมครองสิทธิของ 
ผูถูกกลาวหาไดอยางสมบูรณ  
 การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานและ
หลากหลายเปนผูมีอํานาจในการสอบสวน นอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนโดยชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว ยังมีกฎหมายเอ้ืออํานวย
ตอการปฏิบัติหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซ่ึงสรางวิธีการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ โดยเพิ่มเติมเคร่ืองมือสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษในการ
ดําเนินคดีพิเศษ กระบวนการยุติธรรมในช้ันสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงสงผล
กระทบตอความเช่ือมั่นศรัทธาและความคาดหวังของประชาชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและชอบ
ดวยกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมเปนอยางมาก5 การสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรมีความเปนภาวะ
วิสัยท่ีสามารถทําใหการสอบสวนคดีพิเศษ ดําเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
เปนอิสระ มีความโปรงใส เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหกับประชานไดอยางสมบูรณ ความเปนภาวะ
วิสัยในการสอบสวนคดีพิเศษ คือ การดําเนินคดีอาญาท่ีพึงกระทํา พึงปฏิบัติในฐานะเจาพนักงาน 
พนักงานสอบสวนซ่ึงเปนเจาพนักงานของรัฐ ตองวางตัวเปนกลาง การสอบสวนขาดความเปน
ภาวะวิสัยกระทบตอการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม6  

                                                 
2 จาก กฎหมายอาญาหลักและปญหา (พิมพครั้งที่ 6) (น.56), โดย ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2547, 

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
3  จาก สิทธิมนุษยชน (พิมพครั้งที่ 1) (น.46), โดย  นพนิธิ  สุริยะ, 2537, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
4  จาก ระบบอัยการ (น.50), โดย ส. เปรุนาวิน และ ม. อรรถไกวัลวที, 2498, พระนคร: ไทยเขษม. 
5  จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะคําพิจารณาพยานหลักฐาน (พิมพครั้งที่ 2) (น.70), โดย  

จินดาภิรมย ราชสถานดี, 2464, กรุงเทพฯ: พิศาลบรรณนิต์ิ. 
6  คูมือการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. (น.106). 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ. กระทรวงยุติธรรม. 
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 ปจจุบันพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังมีปญหาในเรื่องความไมเปนอิสระในการ
ดําเนินคดี  จึงอาจตกเปนเคร่ืองมือจากอิทธิพลทางการเมืองไดโดยงาย การดําเนินคดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ควรเปนองคกรท่ีไมมีการเมืองเขามาแทรกแซง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
ควรเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมท่ีมีความเปนอิสระจากการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อความเปนกลางและความอิสระในการดําเนินคดี และ
การใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ การใชมาตรการบังคับตางๆ ควรมีระบบการควบคุม
ตรวจสอบการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากท้ังภายในองคกรและจากการ
ตรวจสอบขององคกรภายนอก   
 อยางไรก็ตาม แมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายเพื่อประโยชนใน
การควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2547 แตหากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มิไดมีความอิสระและเปนกลาง รวมถึงการใชอํานาจมิได
เปนไปตามหลักการใชดุลพินิจท่ีชอบดวยกฎหมาย ผลก็จะกลายเปนปจจัยท่ีเอ้ือใหการใชอํานาจ
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนไปอยางกวางขวาง กอใหเกิดผลกระทบตามมาหลายประการ 
ท้ังสิทธิเสรีภาพของบุคคล หลักการขัดกันแหงผลประโยชน รวมถึงผลกระทบตอเสถียรภาพของ
ฝายบริหาร ซ่ึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไดเกิด
ขอวิพากษวิจารณวาขาดความเปนกลางมิไดเปนไปโดยอิสระและมีสวนไดเสีย การทําหนาท่ีเปน
การใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย จากการศึกษาบทบาทและอํานาจหนาท่ีของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พบวา ยังมี
บทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับหลักนิติรัฐ หลักความไมมีสวนไดเสีย
หลักการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม และหลักการใชและการ
ควบคุมตรวจสอบการใชและควบคุมตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยไดเปดชองใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
สามารถใชดุลพินิจจนเกินขอบเขตวัตถุประสงคของกฎหมาย มีท่ีมาจาก 2 ชองทาง ไดแก ชองทาง
ตามมาตรา 21 (1) และชองทางตามมาตรา 21 (2) โดยหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเปนคดีท่ีมีความ
ซับซอน มีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความ
ม่ันคงของประเทศความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  
เปนการกระทําความผิดขามชาติหรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม เปนตน และ
นอกจากนี้ในการกําหนดใหคดีประเภทใดเปนคดีพิเศษน้ัน กฎหมายไดกําหนดกรอบเพ่ือเปน
แนวทางในการพิจารณาถึงลักษณะความเปนคดีพิเศษไวอยางชัดเจน แตกลับมิไดกําหนดกรอบใน
การใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใชดุลพินิจกําหนดใหคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษไว ซ่ึง
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เทากับวาเปนการเปดชองใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สามารถใชดุลพินิจไดโดยไมมีขอบเขต 
และการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดกรอบหรือขอบเขตในการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ จึงเปนการใชอํานาจท่ีปราศจากการควบคุมโดยบทบัญญัติของกฎหมายและปราศจากการ
ตรวจสอบใดๆ อันจะสงผลใหมีการปฏิบัติหนาท่ีและใชดุลพินิจไดตามอําเภอใจ ขาดความ
เหมาะสม ขัดตอหลักความเปนภาวะวิสัย  
 การท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2547 จะเปนจุดเร่ิมตนของการใชอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีเกี่ยวของในคดี โดยเฉพาะบุคคลที่เปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 
ซ่ึงในบางกรณีบุคคลที่ไดรับผลกระทบดังกลาว ไดโตแยงการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวน 
คดีพิเศษวาไมชอบดวยกฎหมาย จนกลายเปนคดีฟองรองกันในศาลและจากการตรวจสอบ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของก็ไมพบวามี
บทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดถึงการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการใช
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการมีมติใหคดีใดเปนคดีพิเศษไวแตอยางใด สงผลให
มติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไมอาจมีการอุทธรณหรือยกเลิกเพิกถอนไดซ่ึงหากพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ใชดุลพินิจโดยไมชอบจึงยอมสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและ
สงผลเสียหายตอรัฐและกระบวนการยุติธรรมท่ีไมอาจอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนกับประชาชนได 
 วิทยานิพนธเลมนี้ ไดดําเนินการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีในการสอบสวนคดี
พิเศษตลอดจนหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของ
ตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนฟองรอง การสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัย ภาวะวิสัยในการส่ังคดี
ของอัยการ บทบาทของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัย สาเหตุปจจัยท่ี
ทําใหการสอบสวนคดีพิเศษไมเปนภาวะวิสัย ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายท่ีควรให
พนักงานอัยการรวมสอบสวนคดีพิเศษต้ังแตเร่ิมตนคดี การใชมาตรการบังคับในคดีพิเศษ อํานาจใน
การรวมรวมพยานหลักฐานและการออกคําส่ังฟองหรือไมฟองคดีของพนักงานอัยการ การใช
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงควรท่ีจะมีการแกไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายในสวนใดบาง 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพ่ือทําใหการสอบสวนและการพิจารณาส่ัง
คดีอยูบนหลักความเปนภาวะวิสัยและการสอบสวนและการฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน 
ไมสามารถแบงแยกได อันจะทําใหการดําเนินภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความยุติธรรม 
โปรงใสและเปนธรรม   
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1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความสําคัญของการสอบสวนและการฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน 
ไมสามารถแบงแยกไดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 2. เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและหลักเกณฑของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงาน
อัยการ ในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และการตรวจสอบความถูกตองในการสอบสวน
คดีพิเศษ 
 3.  เพื่อศึกษาบทบาทและอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการใน
การสอบสวนคดีพิเศษตลอดจนปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหการสอบสวนคดีพิเศษไมเปนภาวะวิสัย 
 
1.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 ระบบพิจารณาคดีอาญาของไทย ไดแบงแยกข้ันตอนของการสอบสวนและการฟองรอง
ออกจากกันอยางเด็ดขาด  เม่ือการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน พนักงานอัยการไมมีโอกาสสัมผัส
ขอเท็จจริงดวยตนเอง ตั้งแตเร่ิมตนคดี ท้ังท่ีพนักงานอัยการมีหนาท่ีในการฟองรองผูกระทําความผิด
ตอศาล ซ่ึงอาจมีผลในการวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการท่ีทําหนาท่ีในฐานะองคกรอัยการมิใช
ฐานะสวนตัว การสอบสวนและการส่ังคดีของพนักงานอัยการตองมีความเปนภาวะวิสัยอยางยิ่ง 
ตามหลักการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันและไมสามารถแบงแยกได พนักงาน
อัยการจะมีอํานาจควบคุมการสอบสวนคดีอาญาหรือเขามามีสวนรวมในการสอบสวนคดีอาญา
ตั้งแตเร่ิมตนคดี หากมีกฎหมายใหอํานาจพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี ก็อาจจะ
ถือไดวาเปนการยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยใหมีความทัดเทียมกับ
อารยประเทศ อีกท้ังยังเปนการปองกันมิใหข้ันตอนการสอบสวนคดีพิเศษนั้นถูกแทรกแซงจาก
อํานาจภายนอก และเพ่ือไมใหกระบวนการยุติธรรมถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง ก็จะเปนการ
เสริมสรางความเช่ือม่ันและศรัทธาของประชาชน ควรใหพนักงานอัยการซ่ึงเปนนําตัวผูตองหาไป
ฟองศาล ไดเขามามีสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานต้ังแตช้ันสอบสวนเร่ิมตนคดี เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดและบุคคลผูกระทําความผิดใหมากท่ีสุด  เนื่องจากมี
ความสําคัญตอการใชดุลพินิจในการส่ังคดีของพนักงานอัยการใหมีประสิทธิภาพ และมีความเปน
ภาวะวิสัยซ่ึงเปนอํานาจเดียวของการสอบสวนฟองรอง 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงความสําคัญ จุดหมายของการสอบสวนคดีพิเศษ การใช
อํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยางเปนภาวะวิสัย ตามหลักการสอบสวนฟองรองเปน
กระบวนการเดียวกันและไมสามารถแบงแยกได นําเสนอถึงปญหาความเปนภาวะวิสัยของการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ.2547 รวมท้ังเสนอแนวทางแกไขปญหาขอขัดของ เพื่อใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และพนักงานอัยการท่ีเขารวมสอบสวนไดทําหนาท่ีของตนไดอยางเปนภาวะวิสัย  
 
1.5 วิธีการศึกษา 
 เปนการศึกษาโดยทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) จาก
บทความทางวิชาการตางๆ ท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ หนังสือ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ ขอมูลจากอินเทอรเน็ต คําพิพากษาฎีกา โดยนํารายละเอียดตางๆ มาวิเคราะห เพื่อเสนอ
แนวทางในการแกไขกฎหมาย ใหเหมาะสมกับสังคมยุคปจจุบัน อยางเปนระบบ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงความสําคัญของการสอบสวนและการฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน 
ไมสามารถแบงแยกไดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
 2. ทําใหทราบถึงแนวความคิดและหลักเกณฑของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงาน
อัยการ ในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และการตรวจสอบความถูกตองในการสอบสวน
คดีพิเศษ 
 3. ทําใหทราบถึงบทบาทและอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการ
ในกระบวนการสอบสวน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหการสอบสวนไมเปนภาวะวิสัย 
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บทที่ 2 
แนวความคดิและหลกัการในการสอบสวนคดีอาญา 

 
 การดําเนินคดีอาญาในปจจุบันเปนการดําเนินคดีระบบกลาวหา ซ่ึงแยกการสอบสวบ
และฟองรองออกมาจากการพิจารณาพิพากษาและใหสิทธิแกผูถูกกลาวหา เจาพนักงานจะเปน
ผูดําเนินการสอบสวนฟองรองในฐานะท่ีเปนตัวแทนของรัฐ เพื่อใหเจาพนักงานเปนผูรักษา
ประโยชนสาธารณะ หรือประโยชนของสวนรวมไว (Public interest) หลักการนี้เรียกวา หลักการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) รัฐจึงมีสิทธิและหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา หนาท่ีนี้
ก็คือ หนาท่ีอํานวยความยุติธรรม รัฐไมถือวารัฐเปนปรปกษกับประชาชนในรัฐ องคกรตางๆ ซ่ึงมี
อํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีอาญาของรัฐ อันไดแก ศาล อัยการ และตํารวจ ตางก็มีหนาท่ีในการ
อํานาจความยุติธรรม องคกรตางๆ ดังกลาวตองเปนหนาท่ีรวมกันและชวยกันคนหาความจริง ใน
คดีอาญาจึงถือไมไดวาเปนเร่ืองระหวางคูความ แตเปนกรณีท่ีรัฐดําเนินการผานองคกรของรัฐ 
พนักงานอัยการและตํารวจตองมีความเปนภาวะวิสัย (objectivity) อยางแทจริง กลาวคือ เม่ือการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น ทุกฝายตางมีหนาท่ีตองตรวจสอบคนหาความจริงในการดําเนินคดีอาญา
ช้ันเจาพนักงานนั้น เจาพนักงานจึงมีหนาท่ีตรวจสอบคนหาความจริงโดยไมผูกมัดกับคํารองขอของ
ผูใด1 
 ในบทท่ี 2 นี้ ผูเขียนไดศึกษาภาพรวม ทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการสอบสวน
คดีอาญา ลักษณะของการสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัย การสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัยในระบบการ
ดําเนินคดีอาญา แนวคิดและหลักการในการสอบสวนคดีพิเศษ บทบาทของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษในการสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัย กอนท่ีจะไดศึกษาถึงหลักการสอบสวนในตางประเทศและ
บทบาทของพนักงานสอบสวนในตางประเทศ และวิเคราะหความเปนภาวะวิสัยและปญหาปจจัยใน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือกําหนดแนวทางท่ีทําใหการสอบสวนคดีพิเศษมี
ความเปนภาวะวิสัยตอไป  

 
 
 

                                                 
1 จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (น. 63), โดย คณิต ณ นคร ก, 2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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2.1 หลักการสอบสวนในคดีอาญา 
 การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการดําเนินการท้ังหลายตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวน ไดกระทําไป
เกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทํา
ผิดมาฟองลงโทษ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาญา มาตรา 2 (11)) 
 การสอบสวนถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญโดย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 120 ไดใหความสําคัญดวยการบัญญัติหามไมใหพนักงานพนักงานสอบสวน ฟองผูตองหา
เปนคดีอาญาตอศาล หากไมมีการสอบสวนคดีนั้นกอน และจะตองรวบรวมหลักฐานเพ่ือใหเห็นวา
ขอกลาวหานั้นมีมูลและสามารถพิสูจนความผิดในช้ันศาลได แตถึงแมจะมีการสอบสวนคดี หากวา
การสอบสวนน้ันไมชอบดวยกฎหมาย ก็ถือวาคดีในขอหาน้ันไมมีการสอบสวนเชนกัน ดังนั้นการ
สอบสวนจึงถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญ เปนจุดเร่ิมตนท่ีผูตองหาจะเขามาสัมผัสกับกระบวนการ
ยุติธรรมซ่ึงประเทศไทยใชระบบ “การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหา” โดยมีผูถูกกลาวหาเปน
ประธานในคดี ซ่ึงอาจตองเสีย สิทธิเสรีภาพในรางกายหรือทรัพยสิน อาจถูกลงโทษจําคุก เปนตน 
ดังนั้น การสอบสวนตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติอํานาจหนาท่ี รวมท้ังวิธีการสอบสวนอยาง
เครงครัดหากผิดข้ันตอนหรือขามข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือสอบสวนไมชอบในบางข้ันตอน 
ก็ยอมสงผลใหการสอบสวนคดีนั้นไมชอบตามท่ีกลาวแลว ทําใหพนักงานสอบสวน ไมมีอํานาจ
ฟองคดีนั้น หากปรากฏความไมชอบในช้ันพิจารณาของศาล ก็สามารถพิพากษายกฟองคดีนั้นไดแม
จะฟงไดวาจําเลยคดีนั้นกระทําผิดจริงก็ตาม2 ท้ังนี้ พนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐาน
ทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับ
ความผิดท่ีถูกกลาวหา เพื่อท่ีจะรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิ
ของผูตองหา3 โดยการคนหาความจริงอยูภายใต 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
  หลักการคนหาความจริง (Truth Finding Theory) 
 การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนมีความสําคัญอยางมาก ตอระบบการดําเนิน
กระบวนยุติธรรมทางอาญา เพราะวาเปนข้ันตอนแรกที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาได ดังนั้นทุกองคกรท่ีเกี่ยวของในชั้นนี้คือ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจะตอง
รวมมือกันในการคนหาความจริงหรือกล่ันกรองมูลคดีเบ้ืองตนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดย
จะตองไมมุงหวังท่ีจะไปคนหาความจริงแตเพียงในช้ันพิจารณาของศาลเทานั้น เพราะถาในช้ันกอน 
 
                                                 

2  จาก การบริหารกระบวนการยุติธรรม (น.33), โดย กุลพล  พลวัน, 2544, พระนคร: ไทยเขษม.  
3  จาก สิทธิพ้ืนฐานในคดีอาญา  (น. 45-46), โดย มารุต  บุนนาค, 2550,  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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การพิจารณาของศาลมีการดําเนินการมาอยางมีขอบกพรองแลว ในช้ันพิจารณาของศาลก็อาจแกไข
อะไรไมไดมากนัก ผลท่ีติดตามมาก็คือ ความเปนธรรมในกระบวนยุติธรรมอาจไมเกิดข้ึนเพราะวา
แมศาลเองเม่ือทําการพิจารณาพิพากษาคดีก็ตองอาศัยพยานหลักฐานท่ีไดมาจากกระบวนการในช้ัน
สอบสวนเปนขอพิจารณาประกอบดวยเสมอ ซ่ึงจะเห็นไดวา กระบวนการในช้ันสอบสวนซ่ึงถือวา
เปนกระบวนการในข้ันตนในระบบการดําเนินคดีอาญาก็ตาม แตก็ถือวามีความสําคัญมากท่ีสุดใน
อันท่ีจะรักษาความบริสุทธ์ิยุติธรรมใหเกิดข้ึนได ดวยเหตุนี้การดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนหรือ
ในข้ันตอนกอนการพิจารณาคดีของศาล จึงตองทําการคนหาความจริงของคดีใหมีความถูกตอง 
และชอบธรรมเปนอยางดีท่ีสุด เพราะหากวาการดําเนินกระบวนการของเจาพนักงานไดกระทําโดย
มิได ปฏิบัติหรือละเลยตอหลักคนหาความจริงเสียแลว สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาอาจถูก
กระทบกระเทือนมากและผูกระทําความผิดท่ีแทจริงอาจหลุดรอดจากการลงโทษตามกฎหมายและ
ผลสุดทายท่ีจะตามมาก็คือ ความลมเหลวในการบังคับใชกฎหมายอาญา ซ่ึงจะไมกอประสิทธิภาพ
ตอระบบการดําเนินคดีอาญาในกระบวนยุติธรรมไดแตอยางใด ทฤษฎีหลักคนหาความจริง จึง
หมายความถึง การคนหาขอเท็จจริงหรือหลักฐานของคดีเพื่อใหไดขอยุติตามความเปนจริง ซ่ึงไมวา
ขอเท็จจริงหรือหลักฐานนั้นจะเปนผลดีหรือผลรายแกผูถูกกลาวหาก็ตาม เจาพนักงานนั้นก็ตอง
คนหานําเขามาในคดีซ่ึงการพิสูจนความจริงนั้นใหได 
 การคนหาความจริงในทางอาญา เปนการกระทําของรัฐท่ีไดกระทําตามกฎหมาย ท้ังใน
ช้ันสอบสวน ฟองรอง และพิจารณาเปนการกระทําท่ีถูกตองตามหลักนิติบัญญัติของรัฐ และทําได
โดยชอบดวยกระบวนการซ่ึงเพื่อใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงอันมีท้ังผลดีและผลรายของผูถูกกลาวหา ไม
วาจะเปนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจคนเพื่อพิสูจนหรือคนหาความผิด รวมท้ัง
การคนหาพยานบุคคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ เทากับการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ จาก
ทุกฝายกอนเขาสูกระบวนการสุดทายคือ การประเมินคาพยาน (Evaluation) วามีความนาเช่ือถือ
เพียงใดเพื่อใหไดขอเท็จจริงเปนท่ียุติ4 โดยความจริงท่ีไดมานั้นจะเปนขอมูลท่ีจะวินิจฉัยความผิด
หรือความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาตอไป การคนหาความจริงนี้เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาแตกตาง
กับการไดมาซ่ึงขอเท็จจริงในทางกฎหมาย โดยขอเท็จจริงในทางกฎหมายนี้เปนส่ิงท่ีไดกระทํา การ
กระทําที่ไดปฏิบัติ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน เปนสถานการณหรือเหตุการณท่ีแทจริงท่ีมีผลในทางคดี 
ขอเท็จจริงท่ีไดมาเปนรูปของพยานหลักฐานในทางคดี (Evidence) โดยการหยิบยกหรือถูกหยิบ
ยกข้ึนมาของผูท่ีเกี่ยวของในคดี กลาวคือ การไดมาซ่ึงขอเท็จจริงเปนเร่ืองของสถานการณท้ังหลาย
ท่ีถูกยืนยันโดยคูความฝายหนึ่งและถูกปฏิเสธโดยคูความอีกฝายหน่ึง สวนการคนหาความจริงทาง

                                                 
4  จาก หลักการคนหาความจริงช้ันสอบสวน (น. 5), โดย สุเมธ จิตตพาณิชย, 2538, ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
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อาญา เปนการคนหาความจริงของเจาพนักงานของรัฐท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหไดมาซ่ึง
ความจริง เปนผลดีและผลรายของผูถูกกลาวหาและเปนเปาหมายในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ 
 หลักเหตุผล (Rational Theory) 
 เม่ือพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดซ่ึงเปน
พยานหลักฐานท่ีชอบดวยกฎหมายและเปนประโยชนแกคดี โดยสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐาน
ในช้ันศาลไดแลว ไมวาจะเปนพยานหลักฐานท่ีผูเสียหาย หรือผูตองหากลาวอางเขามาในคดี หรือ
เปนพยานหลักฐานท่ีเจาพนักงานสืบคนเขามาในคดีหรือเปนพยานหลักฐานท่ีบุคคลภายนอกสงเขา
มาในคดีก็ตาม พนักงานสอบสวนก็ตองคํานึงถึงความเปนเหตุเปนผลของพยานหลักฐานท่ีไดมา
ดังกลาวนั้นดวยวาจะตองเปนพยานหลักฐานท่ีมีมูลความจริงหรือสามารถคนหาความจริงของคดี 
ไดดวย โดยตองนําพยานหลักฐานตางๆ มาพิเคราะหถึงผลแหงรูปคดีวาพยานหลักฐานตางๆ ท่ี
ไดมา โดยชอบดวยกฎหมายแลวนั้น มีความสอดคลองเช่ือมโยงและสมเหตุสมและผลตอกันมาก
นอยเพียงใด ถึงแมพยานทุกปากจะใหการสอดคลองกันก็จริง ก็จะตองพิจารณาดูวาสอดคลองกับ
เหตุและผลในพยานหลักฐานอ่ืนๆ ดวยหรือไม โดยจะตองทําการไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบ
ทุกแงทุกมุมของการไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน ซ่ึงตองพิจารณาความเปนไปไดและความนาเช่ือถือ
ของพยานหลักฐานนั้น โดยตองพิเคราะหถึงเหตุผลประกอบดวยเสมอ5 
 2.1.1  ระบบการดําเนินคดีอาญาของไทย 
 ประเทศไทยมีระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ เชนเดียวกับระบบกฎหมายของประเทศ
ซีวิลลอว ถือวารัฐเปนผูเสียหาย รัฐมีหนาท่ีอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน เม่ือมีการกระทําผิด
กฎหมายอาญาเกิดข้ึน รัฐมีอํานาจหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง องคกรตางๆ ของรัฐ 
ไดแก พนักงานสอบสวน อัยการและศาลตองรวมมือกันและชวยกันคนหาความจริงเพื่อใหได 
ความจริงท่ีถองแท การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหาซ่ึงแยกอํานาจ “สอบสวนฟองรอง” ออกจาก 
“การพิจารณาพิพากษา”ใหองคกรดําเนินคดีอาญาแยกตางหากจากกัน ผูมีหนาท่ีสอบสวนฟองรอง
คือพนักงานอัยการ และถือวาการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมอาจแบงแยกกันได 
พนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนฟองรอง เพราะพนักงานอัยการตองนําคดีข้ึนสูศาลใน
ท่ีสุด ตํารวจเปนเพียงเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการเทานั้น สวนประเทศไทย 
การสอบสวนฟองรองไดกําหนดองคกรและกําหนดความรับผิดชอบของการสอบสวนเปนของ
พนักงานสอบสวน ความรับผิดชอบฟองรองเปนของพนักงานอัยการ ทําใหพนักงานอัยการไมได

                                                 
5 จาก  หลักทฤษฎีการสอบสวนและการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานในช้ันสอบสวน  (เทคนิคและศิลปะ

ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน)  (น. 75-76, 119-120), โดย จักรพงษ  วิวัฒนพานิช, 2556} กรุงเทพฯ: 
พิมพอักษร. 
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เห็นและทราบขอเท็จจริงดวยตนเอง และไมอาจเขาไปรับรูเร่ืองราวต้ังแตแรก แตอาศัยสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน ซ่ึงถือวาเปนการมองขามความสําคัญของขอเท็จจริงท่ีเปน
เคร่ืองชวยพยานหลักฐานเชนเดียวกัน ถาพนักงานสอบสวนไมทําการคนหาความจริงในการ
สอบสวนแลว พนักงานอัยการก็จะมีความเห็นหรือส่ังคดีไมไดมาจากความจริง เปนเหตุใหผูถูก
กลาวหาไมไดรับความเปนธรรม อาจถูกฟองรองตอศาล ตองเสียอิสรภาพ เสียคาใชจายตอมาเม่ือ
ศาลพิพากษายกฟอง แตในทางกลับกันพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนและคนหาความจริงเม่ือ
ไดขอเท็จจริงเปนอันยุติแลว พนักงานสอบสวนคงมีความเห็นทางคดีส่ังไมฟองผูตองหา ปลอยตัว
ผูตองหาไปเชนเดียวกับพนักงานอัยการ เม่ือการสอบสวนไดความจริงอาจส่ังไมฟองเชนเดียวกัน 
ไมตองดําเนินการพิจารณาคดีในศาล ถาการคนหาความจริงแลวคดีมีมูลเม่ือสงฟองศาลแลวก็จะ
ลงโทษจําเลยได 
 หลักการดําเนินคดีอาญา คือ หลักการตรวจสอบ (Examination Principle) หลักการ
ตรวจสอบในคดีอาญา เจาพนักงานและศาลตางมีหนาท่ีจะตองตรวจสอบความจริงในเร่ืองท่ี
กลาวหา เจาพนักงานและศาลตางมีหนาท่ีจะตองตรวจสอบและคนหาความจริงไดโดยปราศจากขอ
ผูกมัดใดๆ  การตรวจสอบเปนการสอบสวนคนหาความจริง การสอบสวนจึงตองเปนการคนหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงของเกี่ยวกับผูตองหา จากหลักการ
ดังกลาวการคนหาความจริงนั้นมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเกิดความเปนธรรมหรือเท่ียงธรรมของทุกฝาย 
โดยรัฐจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากอนมี
ความเห็นทางคดี ไมวาช้ันสอบสวนฟองรองหรือช้ันพิจารณาคดีของศาล 
 เม่ือการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น ทุกฝายตางมีหนาท่ีตองตรวจสอบคนหาความจริงใน
การดําเนินคดีอาญาช้ันเจาพนักงานนั้น เจาพนักงานจึงมีหนาท่ีตรวจสอบคนหาความจริงโดย 
ไมผูกมัดกับคํารองขอของผูใด6การสอบสวนซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งของการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
การคนหาความจริงในช้ันสอบสวน จึงเปนการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําท่ีถูกกลาวหา 
 เม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ประกอบมาตรา 98 
จะเห็นวาการท่ีจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาและเพ่ือ
จะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเหน็ความผิดนั้น พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานท่ียนั
ผูตองหาอยางเดียวหาไดไม แตตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเปนผลดีแกผูตองหาดวย เพราะใน
คดีอาญานั้นตองตัดสินกันดวยความจริงและการที่จะวินิจฉัยวาส่ิงใดจริงหรือไม อยางไรตอง
พิจารณาโดยฟงความทุกฝายมิใชฝายเดียว การสอบสวนจึงตองมีความเปนภาวะวิสัย (Objectivity)  
                                                 

6 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เลมเดิม. 
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 การท่ีจะทําใหการรวบรวบพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น ประการแรก ความละเอียดรอบคอบของพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ประการตอมา ไดแกตัวพยานหลักฐานท่ีมีอยูในสํานวนการสอบสวน ประการท่ี
สาม คือ ความสามารถในการนําพยานไปเบิกความตอศาล ท้ังสามประการดังกลาวจะตองอยูบน
พื้นฐานของความชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงถือไดวาเปนหลักของการสอบสวนท่ีตองปฏิบัติตามวิธีการ
ของบทบัญญัติกฎหมายอยางเครงครัด  การกระทําท่ีขัดตอหลักของกฎหมายยอมทําให
พยานหลักฐานซ่ึงไดมาโดยมิชอบศาลจะไมรับฟง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล 
ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดท่ี
ไมไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบดวยประการอ่ืน และให
สืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืนๆวาดวยการสืบพยาน” 
 2.1.2 การสอบสวนฟองรองท่ีเปนกระบวนการเดียวกัน 
 การสอบสวนถือเปนตนธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เม่ือมีการกระทํา
ความผิดเกิดข้ึนและมีผูแจงความหรือรองทุกขใหดําเนินคดี พนักงานสอบสวนจะทําการรวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนความผิด หรือความบริสุทธ์ิของผูตองหา โดยประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาของไทย ไดแยกการสอบสวนและการฟองรองออกจากกันโดยเด็ดขาด ให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนคดีอาญาแตผูเดียวลําพัง เร่ิมต้ังแตรับคํารองทุกข สืบสวน 
สอบสวน จับกุมควบคุมตัว ฝากขังตอศาลจนกระท่ังสรุปสํานวนความเห็นเสนอพนักงานอัยการ
เพื่อพิจารณาส่ังคดี พนักงานอัยการเปนผูตรวจสอบกล่ันกรองสํานวนการสอบสวนท่ีพนักงาน
สอบสวนเสนอข้ึนมา เนื่องจากสภาพปญหาของบานเมืองของประเทศไทยหลังจากท่ีคณะราษฎร
เขายึดอํานาจปกครองประเทศน้ัน อํานาจของคณะราษฎรยังไมเขมแข็งม่ันคง มีขบวนการตอตาน
คณะราษฎร รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาฐานอํานาจเปนสําคัญ7  
 การแบงแยกอํานาจการสอบสวนออกจากการฟองรองคดีในระบบการดําเนินคดีอาญา
ของไทย ทําใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการสอบสวน พนักงานอัยการ
ไทยจะเร่ิมตนการปฏิบัติงานของตนไดตอเม่ือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเสร็จส้ิน แลวสง
สํานวนการสอบสวนไปใหพนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงจะเร่ิมการปฏิบัติงานอํานาจหนาท่ี
ของตนได  ดังนั้น ความสัมพันธระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการของไทย จึงเปน
ความสัมพันธในแนวนอน (Horizotal relation) กลาวคือ พนักงานอัยการไมมีอํานาจสอบสวนหรือ
                                                 

7 จาก มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 3 การสอบสวน มาตราการบังคับในคดีอาญา  (น. 53), 
โดย อุทัย  อาทิเวช, 2559, กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริ้นต้ิง. 
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อํานวยการหรือกํากับดูแลการสอบสวนต้ังแตเร่ิมดําเนินคดี พนักงานอัยการจะสามารถเร่ิมการ
ดําเนินคดีตอเม่ือไดรับสํานวนการสอบสวนที่สงมาจากพนักงานสอบสวน รูปแบบดังกลาวจะพบ
ในประเทศท่ีใชระบบกลาวหา เชน ประเทศอังกฤษ8  
 สวนระบบท่ีพนักงานอัยการมีอํานาจทําการสอบสวนดูแลอํานวยการสอบสวนตั้งแต
เร่ิมตนคดี พนักงานอัยการอาจเขามาดําเนินคดีเองหรือมอบหมายใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
แทนก็ไดนั้น ความสัมพันธของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในระบบดดังกลาว เรียกวา 
ความสัมพันธในแนวด่ิง (Vertical relation) ความสัมพันธของพนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อัยการในแนวด่ิงนี้ จะพบในระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศญ่ีปุนท่ีอยูในระบบประมวล
กฎหมาย เชน ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี  
 การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(11) หมายถึง การ
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือการดําเนินการท้ังหลายตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวน ไดกระทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ จะเห็นไดวา การ
สอบสวนมี 2 ประเภท คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการใชมาตรการบังคับในคดีอาญา โดย
ท้ังสองอยางของการสอบสวนตองมีความรับผิดชอบรวมกัน โดยในการรวบรวมพยานหลักฐานใน
คดีอาญา ส่ิงท่ีพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐาน คือ พยานหลักฐานเก่ียวกับการ
กระทําความผิดและพยานหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลท่ีกระทําความผิด 
 ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยนอกจากจะแยกการสืบสวนการจับกุม
ออกจากการสอบสวนแลว ยังแบงแยกการสอบสวนออกจากการฟองรองคดีดวย ซ่ึงมีผลเทากับการ
แบงแยกอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนออกจากอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ พนักงาน
อัยการไทยไมมีอํานาจทําการสอบสวนหรือควบคุมการสอบสวน ในขณะท่ีระบบการดําเนิน
คดีอาญาของประเทศตางๆ สวนใหญในโลกจะถือวาการสอบสวนกับการฟองรองคดีเปน
กระบวนการที่ตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น พนักงานอัยการในประเทศเหลานั้นจึงเปน
ผูรับผิดชอบกํากับดูแลการสอบสวนต้ังแตไดรับแจงวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน รวมท้ังมีอํานาจ
ทําการสอบสวนดวยตนเองและในท่ีสุดก็จะเปนผูใชดุลพินิจวาจะฟองรองคดีดวยหรือไมดวย 
 การที่แยกอํานาจการสอบสวนคดีอาญาออกจากอํานาจฟองคดีอาญานี้ สันนิษฐานวา
กฎหมายประสงคใหอัยการวางตัวเปนกลางในการดําเนินคดีอาญา หากใหอัยการเขารวมในการ

                                                 
8  แหลงเดิม. 
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สอบสวนแตตนจะทําใหปกใจเช่ือวาผูตองหากระทําความผิดหรือไมกระทําความผิดตามท่ีถูก
กลาวหา ทําใหเสียความเท่ียงธรรมในช้ันกล่ันกรองคดี จึงไมควรใหอัยการเขารวมในการสอบสวน9  
 
2.2  ลักษณะการสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัย  
 2.2.1  ความหมายของภาวะวิสัย 
 ภาวะวิสัย (Objectivity) หมายถึง ส่ิงท่ีมีพื้นฐานอยูบนขอเท็จจริง เงื่อนไขท่ีเปน 
ความจริง โดยไมข้ึนอยูกับจิตใจ นั่นคือผลของการตัดสินใดๆ จะไมข้ึนอยูกับความคิดเห็นและ
ความรูสึก ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนตามปรวิสัยมักจะถูกคนพบมากกวาท่ีจะถูกสรางข้ึนมา ในทาง
กฎหมาย ส่ิงท่ีเปนภาวะวิสัยจะเปนจริงเสมอไมวาจะอยู ท่ีไหน ในเวลาใด หรือกับบุคคลใด 
มีความหมายตรงกับขอเท็จจริงท่ีของส่ิงนั้นเปนขอเท็จจริงบนเง่ือนไขเฉพาะอยาง ในเวลาเฉพาะ 
ในสถานท่ีเฉพาะหรือกับบุคคล นอกจากนั้นแลวยังมีความเปนอิสระจากเจตจํานงที่ไมสามารถ
กําหนดบังคับหรือฝนได เปนส่ิงท่ีดํารงอยูอยางเปนเอกเทศ เปนอิสระโดยไมข้ึนกับการรับรู 
ความรูสึก ความนึกคิดของคน ท่ีเปนความเห็น ความชอบ ซ่ึงแตละคนอาจรูสึกคิดเห็นตางกัน  
 2.2.2  ลักษณะของการสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัย 
 1.  การสอบสวนท่ีมีความเปนกลาง 
 หลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสีย (Impartiality) มาจากแนวคิด
พื้นฐานวาบุคคลท่ีมีอํานาจส่ังการ หากมีอคติตอคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงหรือมีผลประโยชนท่ี
เกี่ยวของกันแลวยอมไมอาจวินิจฉัยช้ีขาดโดยปราศจากอคติในเร่ืองนั้นไดเพราะไมมีใครสามารถ
พิจารณาคดีของตนเองได เพ่ือเปนการประกันการใชอํานาจใหมีความเปนกลาง ความเปนธรรม 
และปราศจากความลําเอียง โดยมีการแยกความไมเปนกลางออกเปน 2 ประเภท คือ เหตุมาจาก
สภาพภายนอก ซ่ึงมาจากสถานภาพหรือฐานะของเจาหนาท่ีเอง เชน เปนคูกรณี เปนคูสมรส เปน
ญาติ และเหตุมาจากสภาพภายใน ซ่ึงมีเหตุมาจากสภาพภายในจิตใจ ของเจาหนาท่ี เชน ความอคติ 
ความลําเอียง  
 ดังนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงจะตองมีความเปนธรรม ซ่ือสัตยโปรงใสและ
ตรวจสอบได กระบวนการทํางานทุกข้ันตอนตองโปรงใส ไมมีการเรียกรองรับผลประโยชน 
ตองเปนกลางทางการเมืองไมตกไปอยูในอํานาจของนักการเมืองผูมีอํานาจทางการบริหารหรือ
รัฐบาล และการดําเนินคดีตองเปนไปอยางถูกตองตามหลักกระบวนการยุติธรรม ท่ีสําคัญผูบริหาร 

                                                 
9 จาก กรมอัยการกับการดําเนินคดีใหแกรัฐ (น. 23-40), โดย สุจินต ทิมสุวรรณ, 2522,  และเพราะทําให

เสียความเปนภาวะวิสัยในการสั่งคดี (น. 71) (ม.ป.ป.), โดย คณิต ณ นคร ซ สํานักงานอัยการสูงสุดกับกระทรวง
ยุติธรรม.   
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ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมาจากการสรรหาเพ่ือใหไดคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
สามารถ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง ไมใหมีการแทรกแซงและอยูภายใตอํานาจ
ของฝายการเมือง เพราะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการเปน
หลักประกันในการอํานวยความยุติธรรม และตองเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพแกผูบริสุทธ์ิ และ
ขณะเดียวกันตองบังคับใชกฎหมายในการปองกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมน้ัน ตาม
ความสมประสงคและก็สรางความไมพึงประสงคใหอีกฝายหน่ึงท่ีขัดแยงกัน หรือเปนฝายท่ีตองเสีย
ประโยชนจากการดําเนินคดีหรือถูกดําเนินคดี ฝายท่ีเสียประโยชนก็จะทําทุกวิถีทางใหตนเองเปน
ฝายไดเปรียบ การแทรกแซงการดําเนินการสอบสวนจึงยอมเกิดข้ึนไดท้ังในระดับบริหาร และ
ปฏิบัติการการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 2.  การสอบสวนท่ีมีความเปนอิสระ 

 ความเปนอิสระของการสอบสวนในการสรางความสงบเรียบรอยใหกับสังคม การ
จัดการกับอาชญากรท่ีสรางความเสียหายแกสวนรวมนับเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองปราบปรามจัดการ 
การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพื่อนํามาซ่ึงการพิสูจน
ความผิด แลวนําเสนอพิจารณาคําส่ังฟองหรือไมฟองคดี ดังนั้นดุลพินิจในการส่ังคดีจึงเปนภารกิจ
ของพนักงานสอบสวนควรมีอิสระในความคิดเห็นประกอบการเสนอตามรูปคดี ไมจําเปนตองมี
อิสระท่ีมากเหมือนดังเชนตุลาการ แตก็ควรมีมาตรการท่ีพนักงานสอบสวน จะไมถูกกล่ันแกลงจาก
การปฏิบัติหนาท่ีได และตองกอเกิดความคุมกันในระหวางปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ี
เปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม  
 การดําเนินการสอบสวนท่ีมีความถูกตองและเปนอิสระจะสามารถชวยขจัดการ
คอรัปช่ันไดซ่ึงกฎหมายจะกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สามารถใชวิธีการดําเนินการ
สอบสวน ท่ีทําใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แลวตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีพิเศษ
เองก็ควรไมถูกแทรกแซงไมวาดวยวิธีใดๆ เชน การถูกโยกยาย การไมไดรับบําเหน็จความชอบ 
ท่ีควร โอกาสความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานรวมตลอดท้ังมีความมั่นคงทางฐานะในสังคม
ตามฐานานุรูปเพียงพอท่ีจะไมหลงผิดไปกับส่ิงลอใจในทางมิชอบ ซ่ึงเพ่ือการดังกลาววิธีการท่ีราง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษกําหนดไวคือ การบริหารงานบุคคลในสวนของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและคาตอบแทนท่ีดี  
 โดยภารกิจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามเจตนารมณสําคัญในการกําหนดให
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการ ก็เพื่อแกไขความ
บกพรองในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการสืบสวนเปนหัวใจ
สําคัญของการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน แตปรากฏวาระบบการสอบสวนในปจจุบัน 
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ไมสามารถแกไขปญหาความบกพรองของบทบาทและอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษได รวมท้ังระบบการสอบสวนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยยังมิไดมีการปรับปรุงแกไข ท้ังท่ีสังคมและปญหาอาชญากรรมไดมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาไป
ในแบบตางๆ อีกมากมาย ท้ังนี้จะเห็นไดจากอาชญากรมีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีช้ันสูง
เขามาประกอบอาชญากรรม บางคร้ังมีการนําความรู ความเช่ียวชาญของคนไปใชในการกระทํา
ความผิดเพื่อแสวงหาประโยชน ในขณะเดียวกันก็ใชความรูความเช่ียวชาญปกปดซอนเรนทําลาย
พยานหลักฐานเพื่อใหรอดพนจากการกระทําความผิดหากไมมีการปรับปรุงระบบการสอบสวน ให
ทันสมัยแลวเปนการยากท่ีจะนําเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได10 อีกท้ังพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ซ่ึงไมสามารถรอบรูไดทุกเร่ือง11 ดังนั้นในการแสวงหาพยานหลักฐานอาจไมสามารถลวงลึก
เพ่ือหาพยานหลักฐานใหเพียงพอได จึงทําใหคดีท่ีสําคัญๆท่ีมีอิทธิพลและอาชญากรรมท่ีสะเทือน
ขวัญประชาชนตองหลุดพนจากเง้ือมมือกฎหมายไปได ท้ังท่ีสังคมโดยท่ัวไปรูวาผูนั้นกระทํา
ความผิดจริง แตหาพยานหลักฐานมาลงโทษไมได ถาหากใชระบบการสอบสวนรวมกันหลายฝาย
อาจประสบความสําเร็จในการนํา ผูกระทําผิดมาลงโทษก็ได ประการสําคัญ การสอบสวนโดย
บุคคลหลายฝายเปนการสรางใหระบบสอบสวนมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลยอมรับฟงพยานหลักฐาน
เพราะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตองไปเปนพยานเบิกความเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐาน
ดวยตนเอง ทําใหพยานหลักฐานมีความเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกบัพยานอ่ืนจนบอกไดชัดวาผูนั้นกระทํา
ความผิดจริง ดังนั้น การกําหนดใหการสอบสวนมีบุคคลหลายฝายท่ีมีความเช่ียวชาญตางกันเขา
มารวมทําการสอบสวนจึงเปนแนวทางท่ีแกไขขอบกพรองในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีท่ีมี
ความยุงยากใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน12 
 3. การสอบสวนท่ีรวดเร็ว 
 พนักงานสอบสวนคดีพิ เศษตองมีความรวดเร็วในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
และการตรวจสอบความถูกตองในการสอบสวนคดีพิเศษ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง 
ไมเขากับฝายใดฝายหนึ่งและใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว อยางเสมอภาค และเปน
ธรรม ตามลําดับข้ันตอนภายในระยะเวลา ท่ีกําหนด ตองเปดโอกาสใหประชาชนเขาตรวจสอบการ

                                                 
10  จาก “กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการแกไขความบกพรองของพยานหลักฐานในคดีอาณา.”  โดย

ไพฑูรย  ขัมภรัตน, 24 กรกฎาคม 2545, มติชน.  
11  แนวความดีดเชนน้ีไดปรากฏใน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยกําหนดให 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งกฎหมายมีเจตนารมณตองการใหเปนเจาพนักงานที่มีความรูความเช่ียวชาญดานความคิด
เก่ียวกับยาเสพติด มีอํานาจควบคุมตัวผูตองหาในความติด เก่ียวกับยาเสพติดไวได 3 วัน เพ่ือทําการสอบสวน 

12  กรมสอบสวนคดีพิเศษกับการแกไขความบกพรองของพยานหลักฐานในคดีอาญา (น. 37). เลมเดิม. 
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ปฏิบัติหนาท่ีไดดวยความเต็มใจ ซ่ึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะมีบทบาทในการปฏิรูปการ
สอบสวนคดีอาญาต้ังแตเร่ิมคดีจนส้ินสุดกระบวนการสอบสวน โดยจะเร่ิมทําการสอบสวนเม่ือ
ไดรับคดีตามท่ีผูบังคับบัญชาจะมีคําส่ังแตงต้ัง ซ่ึงในบรรดาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีเกี่ยวของ
ในความรับผิดชอบกับคดีนั้นๆ เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ิน จะสรุปขอเท็จจริงและมีความเห็นตามขอ
กฎหมาย และในทางปฏิบัติท่ีผานมามักมีความเห็นในทางคดีเชนเดียวกับผูบังคับบัญชาเสมอ ไมมี
อิสระในการทําความเห็นเปนของตนเองโดยเสรี อาจเปนเพราะในดานการสอบสวน เปนเพียงการ
รวบรวมพยานหลักฐานและนําเสนอเพื่อมีความเห็นและคําส่ังฟองผูตองหาน้ันๆ ดังนั้นอํานาจใน
การฟองคดีจึงไมใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ งานดานการสอบสวนจึงมีลักษณะในเชิงปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว โดยยึดหลักการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพสวนบุคคล และการควบคุมอาชญากรรม ดังนั้นความรับผิดชอบในการมีความเห็นของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงเปนไปตามลําดับสายการบังคับบัญชาในทางบริหารโดยแท อิสระ
การแสดงความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงจําตองแสดงผานทางผูบังคับบัญชาของ
หนวยเปนสําคัญ และการสอบสวนคดีพิเศษก็ตองยึดหลักการสอบสวนเดียวกันคือ คุมครองสิทธิ
เสรีภาพบุคคล และควบคุมอาชญากรรม มีแนวปฏิบัติโดยยึดหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเชนเดียวกัน ความเปนอิสระของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนเพียงความเห็นตาม
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้นๆ ไมผูกพันความเห็นหรือคําส่ังฟองหรือไมฟอง
คดี นั่นคืองานสอบสวนคดีพิเศษก็ยังคงยึดถือการบริหารการจัดการ การสอบสวนตามสายการ
บังคับบัญชาเชนเดียวกัน เพียงแตเปนงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีวิธีการพิเศษดังจะแยกพิจารณาตาม
บทบาทไดดังตอไปนี้ 
 1. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบใหม ไดแก 
การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผูมีความรูเช่ียวชาญเฉพาะดานการสอบสวนใน
รูปแบบการแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
  1.1 การสืบสวนสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนรูปแบบของมืออาชีพ 
(Professional) บุคลากรที่ทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนเปนผูมีความรูเช่ียวชาญเฉพะในเร่ืองท่ีทําการ
สอบสวน โดยไมเพียงจะมีความรูเช่ียวชาญในเร่ืองขอกฎหมายเทานั้น ยังตองมีความรูอยางลึกซ้ึง
ในศาสตรเฉพาะดานเกี่ยวกับเร่ืองที่จะสอบสวนนั้นๆ เชน การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม
เศรษฐกิจดานการเงิน การธนาคาร ก็ควรมีบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานเศรษฐศาสตร การเงินการ
ธนาคารมาเปนผูทําหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานความผิดท่ีทําการสอบสวนนั้น มิฉะนั้นการใช
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ัวๆ ไป แมจะทราบเง่ือนไขตางๆ อันเปนองคประกอบความผิดตาม
กฎหมายนั้นๆ ก็ตาม แตการจะสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีจําเปนตองใชประกอบการพิจารณามี

DPU



20 

ความเห็นใหไดตามเง่ือนไของคประกอบความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหเปนไปโดยถูกตอง 
รวดเร็ว ตรงกับวัตถุประสงคไมสอบสวนในลักษณะรวบรวมขอเท็จจริงทุกเร่ืองท่ีขวางหนา ไมตอง
ใชเวลากับการศึกษาขอเท็จจริงกอนดําเนินการสอบสวน ไมเกิดการสอบสวนแบบหลงประเด็น 
ฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ตองทราบและมีความรูในเร่ืองท่ีสอบสวนอยาง
ลึกซ้ึงท้ังในขอกฎหมายและศาสตรท่ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงนั้น ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานสอบสวนท่ีตามมาวาจะสัมฤทธ์ิผลไดขอมูลเพียงพอแกการพิจารณาวินิจฉัยมี
ความเห็นในทางคดีของพนักงานสอบสวบเอง ตลอดถึงการมีความเห็นและคําส่ังของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ท่ีถูกตองเปนธรรม และรวดเร็วได โดยไมตองมีคําส่ังใหดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมอีกแตอยางใด และอาจสรางความเสียหายหากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีคําส่ังไมฟองคดี
เพราะพยานหลักฐานท่ีไดมาไมเพียงพอตอการพิสูจนความผิด ซ่ึงอาจเกิดจากการละเลยหลักฐาน
บางอยางโดยการไมรูและไมตั้งใจไดบทบาทการเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มืออาชีพของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษไดจัดแบงโครงสรางออกเปนสํานักตางๆ 
จําแนกตามความเช่ียวชาญในดานตางๆ เชน สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมขามชาติ 
สํานักคดีพิเศษ สํานักคดีการเงินการธนาคาร สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา สํานักคดีส่ิงแวดลอม
และการคา สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนตน นอกจากน้ียังไดกําหนดคุณสมบัติพิเศษท่ี
แตกตางจากพนักงานสอบสวนคดีท่ัวไป ในรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ตองมี
ประสบการณดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการสอบสวน คดีพิเศษตามท่ีจัดแบงเปนสํานักตางๆ 
ดังกลาวขางตนแลว จากคุณสมบัติดังกลาวจึงอาจกลาวไดวา กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเปนศูนยรวม
ผูมีความรูเช่ียวชาญรอบรูท้ังดานกฎหมายและศาสตรดาน ตางๆ ในอันจะรับผิดชอบการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลดังความ
คาดหมายไดอยางดี 
  1.2 การสอบสวนในบางกรณีหรือบางโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเร่ิมแรก
ของการกอต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษน้ัน การท่ีจะไดบุคลากรท่ีมีความรูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ี
เพียงพอตอการดําเนินคดีพิเศษ ซ่ึงอาจตองผานการฝกอบรม ส่ังสมประสบการณ อาจไมทันตอ
สภาวการณไดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จําเปนตองได ผูมีความรูเช่ียวชาญเขารวมสอบสวนคดี
พิเศษหรือใหคําแนะนํา เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินคดีพิเศษดังนั้น การสืบสวนสอบสวนแบบนี้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะมีบทบาทอยางมากในดานการประสานงานเปรียบเสมือนคอย
ดําเนินการจัดเตรียมความพรอม เชน เอกสาร ยานพาหนะ เทคโนโลยี การนัดหมาย การเลือก
สถานท่ี เวลา ในการสอบสวน นับเปนบทบาทใหมท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ัวไปเพิ่งได
สัมผัสจากการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เร่ืองการสอบสวนคดีท่ีผูเสียหายหรือ
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พยานเปนผูตองหานั่นเอง รวมท้ังเสรีภาพตามกฎของสากล เชน ไมถูกใสตรวน หรือกุญแจมือหรือ
เคร่ืองพันธนาการในขณะสอบสวน ไมถูกบังคับตองใหการในส่ิงท่ีตนไมประสงค ไมถูกทํารายจาก
กระบวนการคนหาความจริงของรัฐซํ้าแลวซํ้าอีก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เองก็ไดรับคําแนะนํา
ท้ังในขอกฎหมาย แนวทางดําเนินการสอบสวนท่ีถูกตองและตองตามวัตถุประสงค และแนวปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมจากผูมีความรูเฉพาะดาน เปนตน แตการสอบสวนก็มีผลเสียท่ีตองใชเวลาในการ
ประสานงาน การรอความพรอมของบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน ซ่ึงตามรางพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ อาจกลาวสรุปการสอบสวนคดีพิเศษแบงเปน 2 รูปแบบคือ 
 1) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนผูท่ีจะมีอํานาจในการมีความเห็นและคําส่ังในการ
ฟองหรือไมฟองคดีนั้นๆ รวมท้ังจะเปนผูนําเสนอพยานหลักฐานท่ีไดมาในช้ันสอบสวนคดีพิเศษตอ
ศาล จึงเปนผูมีประสบการณการวิเคราะหนําเสนอพยานหลักฐาน การใหพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ เขารวมสอบสวนยอมเปนประโยชนตองานสอบสวน นอกจากจะไดคําแนะนําดานขอ
กฎหมายประสบการณของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการดําเนินคดีช้ันศาลแลว หากพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ไดรับรูขอเท็จจริง รับรูพยานหลักฐานมาแตตนถึงความมีน้ําหนักนาเช่ือ ถือยอม
สามารถนําขอเท็จจริงนั้น หรือพยานหลักฐานนั้นมาประกอบการพิจารณาและมีคําส่ังฟอง หรือไม
ฟองคดีไดอยางถูกตองไมคลาดเคล่ือนเหมือนอยางท่ีเปนอยูในปจจุบันท่ีตองพิจารณามี ความเห็น
และคําส่ังตามตัวหนังสือท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไดจัดทําเสนอใหเทานั้นโดยไมอาจรูวา
พยานหลักฐานนั้นๆ ควรเปนพยานหลักฐานท่ีนาเช่ือถือเพียงใด การส่ังคดีจึงเปนไปในลักษณะ 
หากคดีมีมูลก็สามารถส่ังฟองไดโดยไมจําตองหาขอเท็จจริงฝายผูตองหาเพ่ิมเติมอีก โดยปลอยให 
เปนภาระการพิสูจนความจริงท่ีจําเลยจะนําเสนอหักลางในช้ันศาลอันสงผลตอเสรีภาพของจําเลยใน
ระหวางการพิจารณาในช้ันศาลท่ีตองถูกขังในระหวางพิจารณากอนการพิพากษาคดีของศาล 
 นอกจากนี้การเขารวมสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังมีประโยชนตอการ
นําเสนอขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตอศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือ หากเจาหนาท่ีใดเปนผูมี
ความรูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน ดานการเงินการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย ดานภาษีอากร เปนอัน
เปนการใชทรัพยากรดานบุคคลท่ีมีอยูแลวของรัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆ มีฐานะเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีตองรวมรับผิดชอบ 
รวมดําเนินการสืบสวนสอบสวน และรวมมีความเห็นในคดีนั้นโดยมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูประสานงานกลางและรวมสอบสวน ซ่ึงวิธีการนี้อาจเกิดขอเสีย
จากความลาชาการประสานงานระหวางกรรมการ หรือความพรอมของกรรมการแตละคนท่ีตอง
ดําเนินการสอบสวนรวมกันมิฉะนั้นอาจเปนการสอบสวนท่ีไมชอบไมอาจฟองผูตองหาตอศาลได
รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษจึงกําหนดทางเลือกเพื่อแกไขปญหาดังกลาวคือ การให
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บุคคลตางๆ เขาเปนท่ีปรึกษาคดีพิเศษ (รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ข. มาตรา 29) 
เพราะจําเปนตองใชความรูเช่ียวชาญเฉพาะดานของบุคคลดังกลาวเปนพิเศษ ซ่ึงอาจเปนพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ผูเช่ียวชาญดานกฎหมายระหวางประเทศ หรือเอกชนท่ีมีความรูดานเทคโนโลยี
ใหมเฉพาะดาน หรือบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการคาระหวางประเทศ การสงผูรายขามแดน เปน
ตน บุคคลเหลานี้สามารถใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ถึงแนวทางในการดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนคดีนั้นๆ ซ่ึงผลของวิธีการนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษยังคงเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผูรับผิดชอบคดีโดยตรงในการดําเนินการสืบสวน
สอบสวนดวยตนเอง มีความเห็นในคดีดวยตนเอง และไมจําเปนตองเชื่อหรือดําเนินการตาม
คําแนะนําของท่ีปรึกษาคดีพิเศษเพราะเปนการเชิญท่ีปรึกษาคดีพิเศษมาเพื่อใหคําปรึกษาในเร่ืองท่ี
บุคคลดังกลาวมีความเช่ียวชาญในดานนั้นๆ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังคงมีดุลพินิจเปนของ
ตนเอง และอาจไมตองขอคําปรึกษาแนะนําจากท่ีปรึกษาก็ได ซ่ึงวิธีการนี้เองท่ีสรางความยืดหยุน
ความรวดเร็ว ในการดําเนินการสอบสวน ขจัดปญหาการรอความพรอมของกรรมการแตละคน และ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีเอกภาพทางความเห็นในทางคดี จึงอาจกลาวสรุปไดวาพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ มีวิธีการสอบสวนในรูปแบบตางๆ ท่ีสามารถเสือกปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
ของรูปคดี คือ การสอบสวนโดยตัวของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เองท่ีเปนพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ มืออาชีพมีความรูเช่ียวชาญในตัวเอง ซ่ึงตางไปจากการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไปตามท่ีกลาว
แลว จึงเปนไปตามท่ีวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทการสืบสวนสอบสวนรูปแบบใหม จึง
อาจกลาวไดวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะเปนผูประสานงานยุติธรรมไดท้ังระดับผูปฏิบัติและ
ระดับนโยบาย อันจะทําใหสามารถสลายมุมมองเชิงอํานาจท่ีเติมแตละหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมจะมีวัตถุประสงคอํานวยความยุติธรรมเชนเดียวกัน แตตางก็รักษาอาณาจักรแหงอํานาจตน 
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีตนเห็นในแนวทางของตนเอง โดยหันมากําหนดนโยบายยุติธรรมรวมกัน 
มีขอบังคับและแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเดียวกัน ทําใหเปนกระบวนการยุติธรรมท่ีมีเอกภาพ  
จึงเปนไปตามท่ีวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทในการเปนผูประสานงานยุติธรรม13 
 3. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทในการสอบสวนเชิงรุก โดยมีรูปแบบการรับ
คดีเขาสูกระบวนการสอบสวน 2 ประการ คือ จากการรองทุกขของผูเสียหาย หรือการกลาวโทษ
ของบุคคลท่ัวไปท่ีประสบเหตุ และจากการดําเนินการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ เองจนทราบความผิดอันเปนการสอบสวนเชิงรุก และในการบังคับใชกฎหมาย (Law 
Enforcement) ใหไดผลอันจะนํามาซ่ึงความสงบสุขของสังคมสวนรวม และสามารถควบคุม
                                                 

13  จาก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Econmic Crime (พิมพครั้งที่ 4) (น.67),โดย  วีระพงษ  บุญโญภาส, 
2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  
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อาชญากรรมท่ีไดประสิทธิภาพนั้น นอกจากตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษจะเปน
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มืออาชีพตามท่ีกลาวขางตนแลวการสอบสวนเชิงรุก นับเปน
กระบวนการอีกประการหน่ึงท่ีจะสนับสนุนงานสอบสวน แตจากประสบการณ 7 ปในการปฏิบัติ
หนาท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ของผูวิจัย พบวาเกือบท้ังหมดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะเปน
ฝายท้ังรับคือเร่ิมดําเนินการสอบสวนความผิดอาญาตอเมื่อไดรับแจงการรองทุกข หรือกลาวโทษ
แลว เขาดําเนินการจับกุมผูตองหาตามคํายืนยันของผูเสียหายมาดําเนินคดีหาขอเท็จจริงโดยยึดตัว
ผูตองหาเปนหลักในการสืบคนขอเท็จจริงหรือเรียกในทางปฏิบัติวาการขยายผลทําใหได
พยานหลักฐานและตัวผูตองหาอ่ืนจากคําซัดทอดระหวางผูตองหา บางคดีขาดพยานหลักฐานอ่ืน
ยืนยันผูตองหาท่ีถูกซัดทอดดังกลาว  โดยไมปรากฏวามีคดี ท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ  
เร่ิมดําเนินการสอบสวนจนพบความผิดดวยตนเอง ซ่ึงอาจเกิดจากอัตรากําลังเจาหนาท่ีพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ไมเพียงพอ การไมมีบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานขาดอุปกรณเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยก็ได จึงเปนบทบาทท่ีแสดงภาพลักษณของเจาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีตองคอย 
ไลจับคนรายหลังจากเกิดเหตุ ไมมีบทบาทในการตรวจพบการกระทําความผิดกอนเกิดเหตุอันเปน
การระงับยับยั้งเหตุ และไมใหเกิดความเสียหาย14 
 ดังนั้นในคดีท่ีรัฐหรือสังคมสวนรวมเปนฝายเสียหายน้ัน ดังท่ีเคยกลาวขางตนแลววา 
หากสามารถปองกันอาชญากรรมไดกอนเกิดเหตุก็จะสามารถระงับหรือบรรเทาความเสียหายแก
สวนรวมไดอยางมหาศาล ซ่ึงบทบาทการสอบสวนเชิงรุกของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นี้เปน
บทบาทท่ีเติมเต็มจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ แหงชาติ กลาวคือดวยอุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ประกอบวิธีการสืบสวน
สอบสวนพิเศษท่ีใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  คดีพิเศษผูมีความรูเช่ียวชาญเฉพาะดานใน
การเฝาระวังการประกอบธุรกรรม และการกระทําของกลุมอาชญากร เชน การดักขอมูลทาง
โทรศัพท หรือทางจดหมาย หรือทางอิเล็กทรอนิกส หรือการส่ือสารอ่ืนยอมทําใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ มีขาวกรองที่ดีสามารถวางแผนเขาดําเนินการกับผูกระทําผิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยไมตองรอใหเกิดการกระทําความผิดไดสําเร็จผลเสียกอน จึงเห็นไดวาราง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ข.มาตรา 26 ใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทําการ
สืบสวนโดยวิธีดักขอมูลทางโทรศัพทการติดตอซ้ือขายสงมอบยาเสพติด ใหโทษก็ดีการกระทํา
ความผิดทางการเงินการธนาคาร หรือธุรกรรมการเงินอ่ืนก็กระทําไดยากข้ึน เพราะอาจถูกตรวจพบ
เสียกอนความผิดเกิดนั่นเอง และหากตรวจสอบแลวไมมีความผิดตามท่ีเปาระวังรัฐก็ไมตองเสีย
                                                 

14  จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (พิมพครั้งที่ 1)  (น.11), โดย สมชาย  รัตนช่ือสกุล, 
2544, กรุงเทพฯ: แวนแกว.  
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งบประมาณในการดําเนินคดกีับความผิดนั่นอีก โดยเฉพาะในคดีท่ีเกี่ยวดวยความม่ันคงของประเทศ 
การกอการรายในจังหวัดทางภาคใตเม่ือรัฐบาล ส่ังยุบหนวยงาน ศอบต. และเจาพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ ยังหาตัวผูกระทําความผิดท่ีกอความไมสงบฆาเจาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นท่ี
ไมได ก็เปนบทสะทอนถึงความจําเปนในการสืบสวนสอบสวนเชิงรุกท่ีจะชวยในการอํานวยความ
ยุติธรรมแกสังคมและแกผูบริสุทธ์ิได 
 การสืบสวนสอบสวนแนวใหมเปนการสืบสวนสอบสวนเขาหาอาชญากรกอนท่ี
ความผิดจะปรากฏหรือเปนความผิดสําเร็จ อันเปนการปองกันความเสียหายตอสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคล และปองกันปราบปรามอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไมตองรอใหความผิดเกิดกอนจึง
เขาทําการสอบสวน ซ่ึงดวยวิธีการเปาระวัง เชน การดักขอมูล หรือแมการประสานขอมูลระหวาง
หนวยงาน ในกระบวนการยุติธรรมลวนสงเสริมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเชิงรุกของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  จึงเปนไปตามท่ีวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทในการ
สอบสวนเชิงรุก 
 4.  การสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 การบริหารคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพน้ัน ตองคํานึงถึงการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบ ในลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอกัน เพ่ือใหการปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนไดอยาง
สูงสุด ประสบความสําเร็จได ในการเขาสู AEC และการเปล่ียนแปลงของโลกทางเทคโนโลยี ทําให
มีความจําเปนในการแกไขกฎหมายและระเบียบใหทันสมัยกับเหตุการณอยูเสมอ เชน 
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา วาดวยความชวยเหลือทางอาญาและ
การสงผูรายขามแดน พ.ศ. 2535 ซ่ึงการทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีกฎหมายหรือ
ระเบียบพิเศษท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีในการดําเนินการกับคดีดานน้ีโดยเฉพาะ และกฎหมายจะตอง
เขามาตรวจสอบการสอบสวนของพนังงานสอบสวนอีกทีหนึ่ง 
 การสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมายตองสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนโดยเจาพนักงาน
ซ่ึงกฎหมายกําหนด เชน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนตน นอกจากมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาท่ี
เกิดข้ึนแลว ยังมีอํานาจในการสอบสวนความผิดอาญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคดีนั้นไดอีกดวย และตอง
สรุปสํานวนและทําความเห็นวาควรส่ังฟองหรือไมฟอง สงใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หาก
มีพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหลายคน จะตองมีการชี้ขาดอํานาจวาใครควรเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึง
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถเขาไปคนในเคหะ
สถานหรือสถานท่ีใดๆไดโดยไมตองมีหมายคน หากปรากฏมีเหตุสงสัยตามสมควรวา มีบุคคลท่ีมี
เหตุสงสัยวากระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือ
ไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด ท่ีเปนคดีพิเศษหรือซ่ึงอาจ
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ใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมา
ไดบุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพ
ไปจากเดิม ซ่ึงการท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เขาไปคนไดโดยไมตองมีหมายคนนั้นเปนการใช
อํานาจท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพในเคหสถานของประชาชน จึงตองมีระบบการควบคุมการใช
อํานาจหรือการใชดุลพินิจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีเขาไปคนได ดังตอไปนี้  
 1.  กอนเร่ิมทําการคนหรือเขาไปในสถานท่ีใดๆ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จัดทํา
บันทึกเหตุสงสัยตามสมควรหรือพฤติกรรมท่ีตองสงสัยหรือความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมท่ีตอง
สงสัยหรือมีเหตุอันควรเช่ือท่ีตองดําเนินการ15 
 2.  การเขาไปในเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กระทํา
ดวยความรอบคอบเพ่ือประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
และการรักษาความสงบเรียบรอย ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน16  
 3.  การเขาไปในเคหะสถานหรือสถานท่ีใดๆ ผูบังคับบัญชาอาจมีคําส่ังใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแตระดับ 8 ข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบ กํากับดูแล การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว17  
 4.  การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตองใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแตระดับ 6 ข้ึนไป
เปนผูรับผิดชอบ แตถาเปนการคนในเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆในเวลากลางคืน ใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ผูรับผิดชอบต้ังแตระดับ 7 ข้ึนไปเปนผูปฏิบัติ18  
 5.  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีเปนหนังสือ
ตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และใหทํารายงานดังกลาวรวมเขาไวในสํานวนการสืบสวน
สอบสวน19 
 

                                                 
15  ขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 24  แหง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, ขอ 5. 
16  ขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 24  แหง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, ขอ 6. 
17  ขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 24  แหง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, ขอ 8. 
18  ขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 24  แหง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, ขอ 9. 
19  ขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 24  แหง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, ขอ 14. 

DPU



26 

 การท่ีใหมีเหตุสงสัยในการคน การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีการใชอํานาจ 
อันกระทบตอเสรีภาพในเคหสถานใหอยูในขอบเขตของกฎหมาย และการใชดุลพินิจในการคนก็อยู
ใตการกํากับดูแล การควบคุมจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีมีประสบการณในการทํางาน
มากกวาอันจะทําใหการคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  การใชอํานาจสอบสวนโดยการดักฟงโทรศัพท ถือเปนการใชอํานาจพิเศษเพ่ือ
ประโยชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ แตขณะเดียวกัน ก็เกิดผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เพื่อใหการใชอํานาจดังกลาวเกิดผลกระทบตอประชาชนนอยท่ีสุด ซ่ึงมี
วิธีการในการไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาว รวมถึงการเก็บรักษาและการทําลายขอมูลขาวสารนั้น 
อันถือเปนมาตรการในการควบคุม และตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
 1.  เม่ือมีการไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาวแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีไดรับ
มอบหมายใหจัดเก็บตองมีการบันทึกขอมูลขาวสารท่ีไดมา ในขณะท่ีดําเนินการนั้นโดยมิไดมีการ
เปล่ียนแปลงหรือแกไขโดยงาย และใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จัดทํารายงานบันทึกขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือพฤติการณของบุคคลที่ประมวลไดจากเสียงบันทึกถอยคําดังกลาว
ขางตน เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  
 2.  ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีไดมาเปนขอมูลขาวสารท่ีไมไดใชประโยชนในการ
สืบสวนหรือไมไดใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีพิเศษใหทําลายขอมูลขาวสารดังกลาวเสีย
ใหส้ิน 
 3.  การใชประโยชนขอมูลขาวสารท่ีไดมา จะตองพึงกระทําดวยความระมัดระวังเปน
อยางยิ่ง โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนประกอบกันเปนสําคัญ 
 4.  หามมิใหนําขอมูลขาวสารท่ีไดมาใชในกิจการอ่ืน ท่ีไมใชกิจการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  
 5. การสอบสวนดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
 การปฏิบัติหนาท่ีตองอยูบนพื้นฐานของความสุจริต ตรงไปตรงมา ไมมุงหวังหรือ
แสวงหาประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน ไมวาจะดวยการเรียกรอง แสดงทาที หรือกิริยา
อาการอื่นใด และสามารถตรวจสอบได ไมพยายามหลีกเล่ียงหรือแสวงหาชองวางของกฎหมายเพ่ือ
กระทําส่ิงท่ีไมถูกตองและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในกรอบของศีลธรรมตามหลักศาสนา เพราะ
บทบาทและอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการสอบสวนคดีพิเศษจะทําใหการ
สอบสวนคดีพิเศษเปนภาวะวิสัย ตองเปนการคนหาความจริงเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานและมุง
ประสงคใหมีความนาเช่ือถือของศาลในคดีอาญาในการลงโทษผูกระทําผิด ถาพยานหลักฐาน 
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ไมม่ันคงขัดแยง ก็ตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลเปนสําคัญ การพิพากษาคดีของศาลจึงตองมี
ความแนใจ วาเปนถอยคําท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากไมแนใจหรือ
วามีขอสงสัยตองแยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยและพิพากษายกฟองปลอยตัวจําเลยไป 
 เม่ือมีหลักการเชนนี้จึงจําเปนตองจัดระบบการสอบสวนใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหพยาน
แวดลอมเหลานั้นมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลรับฟง เร่ืองจากคดีท่ีมีแตพยานแวดลอมสวนใหญเปนคดี
มีอิทธิพลหรือคดีอาชญากรรมท่ีมีการวางแผนไวลวงหนา หรือคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินท่ีมี
ระบบบัญชีสลับซับซอน การใชคอมพิวเตอรผานอินเตอรเน็ตกระทําผิด คดีเหลานี้ลวนเปนคดี
ยุงยากในการแสวงหาพยานหลักฐานและไมมีประจักษพยาน เพราะผูกระทําผิดสามารถทําไร
พยานหลักฐานไดโดยงาย ซ่ึงเปนการยากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพียงฝายเดียวจะแสวงหา
พยานหลักฐานมาใหศาลเช่ือได โดยจะตองเขาทําการสอบสวนตั้งแตเม่ือคดีเกิดข้ึน การคนหา
รองรอยของการกระทําผิดจึงจะมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการดังกลาวมีความแตกตางจากแนวทาง
ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในปจจุบัน เม่ือไดพยานหลักฐานมาแลวจะสงไปให
ผูเช่ียวชาญทําการพิสูจน บางคร้ังพยานหลักฐานท่ีไดมาไมเกี่ยวของกับคดีท่ีเกิดข้ึน ในบางคดีเม่ือ
นําพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เขาสืบ ในช้ันศาล พยานหลักฐานมีพิรุธเกิดขอสงสัย เปนเหตุใหศาล
พิพากษายกฟอง หรือบางกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เขาไปหาพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ 
อีกคร้ัง พยานหลักฐาน เหลานั้นก็อาจถูกทําลายหรือสูญหายไปหมดแลว ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งตองใหผูเช่ียวชาญเขาไปแสวงหาพยานหลักฐานต้ังแตเร่ิมตนคดี สวนการ ใหมีนากายาการ
เปนท่ีปรึกษาก็เพราะเปนผูท่ีเสนอพยานหลักฐาน และมีประสบการณในการดําเนินคดีศาล ทําให
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รูวาพยานแวดลอมเหลานั้นเพียงพอใหศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด
ไดหรือไม 
 จุดประสงคของการสอบสวนคดีพิเศษจึงนา แตอยู ท่ีการแสวงหาพยานหลักฐาน 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีคดีนั้นไมมีประจักษพยาน จากสถิติคดีท่ีผานมา การสอบสวนในรูปแบบ
ปจจุบันไมอาจหลวงเลิกแสวงหาพยานหลักฐานใหเพียงพอได ซ่ึงทําใหคดีท่ีสําคัญสําคัญมีอิทธิพล
และอาชญากรรมท่ีสะเทือนขวัญประชาชน ตองหลุดพนจากเง้ือมมือกฎหมายไปไดท้ังทางท่ีสังคม
โดยท่ัวไปรูวาผูนั้นกระทําผิดจริง แตหาพยานลงโทษไมได ถาหากใชระบบการสอบสวนรวมกัน
หลายฝายอาจประสบความสําเร็จในการนําผูกระทําผิดมาลงโทษก็ได 
 1.  การควบคุมกอนการใชอํานาจสอบสวน เชน การจะมีการใชอํานาจในการเขาไปใน
เคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ ก็จะตองมีการปรึกษากันกอนวาควรจะใชอํานาจนั้นหรือไม การให
คําปรึกษาของที่ปรึกษาคดีพิเศษ จึงเปนการตรวจสอบควบคุมกอนท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
จะใชอํานาจในการสอบสวน 
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 ข.  การควบคุมหลังการใชอํานาจสอบสวนยอมเกิดผลในเชิงการควบคุมตรวจสอบ
หลังจากมีการใชอํานาจ ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใชอํานาจในการสอบสวนคดีพิเศษ
ไมวาจะเปนการเขาไปในเคหะสถานหรือสถานท่ีใดๆ การยึดหรืออายัดทรัพยสิน การดักฟง
โทรศัพท ซ่ึงการใชอํานาจดังกลาวนี้ ยอมอยูในการรับรูของท่ีปรึกษาคดีพิเศษ หลักการใชอํานาจ
ใดๆ ท่ีท่ีปรึกษาคดีพิเศษไมเห็นดวยเพราะอาจเกิดความเสียหายมากกวาแลว หากพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ ใชอํานาจโดยมิชอบแลวก็อาจถูกรองเรียนตอผูบังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ในกรณีเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบได20  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แสวงหาพยานหลักฐานเบ้ืองตน จะตองแสวงหาหลักฐานทุกชนิดเทาท่ี
สามารถจะทําไดเพื่อจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดเพื่อจะรูตัว
ผูกระทําผิดหรือเพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาในเบ้ืองตน 
นอกจากนี้ความผิดทางอาญาท่ีจะเสนอพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะตองมีลักษณะของการกระทํา
ผิดท่ีนาจะเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง(1) (ก)-(จ) ดวย สามารถสืบสวน
สอบสวนในคดีความผิดท่ีตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันได รวมท้ังบรรดาคดีใดท่ีไดทําการสอบสวน
เสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ใหถือวาการสอบสวนนั้นเปนการสอบสวนในคดีพิเศษ 
ซ่ึงเปนการอุดชองวางและแกปญหาการกลาวอางวา การสอบสวนไมชอบท่ีจะสงผลใหการฟองคดี
โดย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไมชอบไปดวย 
 โดยสรุปแลวการดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 นั้นการทําความเขาใจถึงโครงสรางและกระบวนการสอบสวนคดี
พิเศษ เพื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตางกันของผูใชอํานาจเหลานี้ไปตามระบบการเมืองและ
กฎหมาย โดยใชเปนเคร่ืองมือในการสืบสวนสอบสวนความผิดบางประเภท แมหนวยงานเหลานี้ 
จะมีช่ือเรียกแตกตางกันไปก็ตาม แตลักษณะการใชอํานาจก็ยังคงคลายคลึงกัน สําหรับประเทศไทย
จะเห็นไดวา ไดตั้งหนวยงานสอบสวนพิเศษข้ึนมาเปนการเฉพาะเชนกัน คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยมีการตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ข้ึนใชบังคับ และกําหนดใหมี
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเปนคณะกรรมการระดับนโยบายที่สําคัญในการอํานวยความ
ยุติธรรมใหเกิดข้ึนกับประชาชน แตโดยท่ีโครงสรางของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดังกลาวนั้น 
จากการศึกษาพบวา ยังมีปญหาทางกฎหมาย ซ่ึงจะไดวิเคราะหและเสนอแนวทางแกไขตอไป 
 
 
 
                                                 

20  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 162 ง วันที่ 9 ตุลาคม 2551. 
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 2.2.3  ภาวะวิสัยในการส่ังคดีของอัยการ 
 กระบวนการยุติธรรมของไทย อํานาจสอบสวน และอํานาจฟองคดี ไดถูกแบงแยกออก
จากกันอยางเด็ดขาด ข้ันตอนการสอบสวนฟองรองของประเทศไทยท่ีใชกันอยูทุกวันนี้ พนักงาน
อัยการมีอํานาจเพียงรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนท่ีสอบสวนเสร็จแลว หาก
พนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานยังไมเพียงพอ พยานหลักฐานออนเกินไป ยังไดขอเท็จจริงไม
ครบถวน พนักงานอัยการจะส่ังใหพนักงานสอบสวน ทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได โดยใหพนักงาน
สอบสวนสอบปากคําผูตองหา พยาน หรือหาพยานหลักฐานอ่ืนเพิ่มเติม เทานั้น แตโดยมากก็จวน
เจียน หรือใกลครบกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองฟองแลว ซึ่งอาจสอบสวนเพ่ิมไดไมทัน ทําใหมีปญหา
ตอการฟองคดี เพราะคดีบางเร่ืองรายแรง มีอัตราโทษสูง สะเทือนขวัญ และกระทบตอความรูสึก
หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน พนักงานอัยการควรตองมีสวนรวมในการคนหาความจริง 
และกล่ันกรองพยานหลักฐานรวมกับพนักงานสอบสวน เพ่ือใหเขาใจขอเท็จจริงตางๆ ของคดีได
อยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ละเอียด ทะลุปรุโปรง กอนนําคดีข้ึนสูศาลเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงตอไป 
 อํานาจของพนักงานอัยการในช้ันสอบสวนและช้ันส่ังคดี 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ไดแบงข้ันตอนการดําเนินคดีอาญา
ในช้ันกอนฟองคดี ออกเปน  2 ข้ันตอน คือ 
 1. การวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานสอบสวน 
 2. การกล่ันกรองคดีกอนนําข้ึนสูศาล 
 แมกฎหมายจะแยกหนาท่ีในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกับอัยการแยกออก
จากกัน แตอํานาจของทั้งพนักงานสอบสวนและอัยการถูกบัญญัติรวมกันในภาค 2 ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กลาวคือ ตราบใดท่ีอัยการยังไมไดมีคําส่ังในคดี เชนส่ังฟองหรือส่ัง
ไมฟอง ก็ยังถือวา คดีอยูในช้ันสอบสวนเสมอ เพียงแตอํานาจการสอบสวนของอัยการจะเกิดข้ึน 
ก็เม่ือไดรับสํานวนการสอบสวนพรอมดวยความเห็นจากพนักงานสอบสวนแลวเทานั้น โดยอัยการ
จะมีอํานาจในการส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสอบปากคําพยานเองก็ได ตามมาตรา 143 การพิจารณา
ส่ังคดีในช้ันอัยการจึงไมใชหลักการยกประโยชนขอสงสัยใหแกผูตองหาเพราะหากเห็นวา
พยานหลักฐานจากการสอบสวนยังไมครบถวนสมบูรณ ก็จะส่ังใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมตาม
มาตรา 143 ตอไป หากทําการสอบสวนทุกชนิดแลว พยานหลักฐานไมเพียงพอพิสูจนความผิดแก
ผูตองหาในศาล ก็จะมีคําส่ังไมฟอง แตหากยังมีขอสงสัยวาผูตองหาอาจจะกระทําความผิดและมี
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจนความผิดในศาลได อัยการจะใชหลักยกประโยชนขอสงสัยใหแก
รัฐคือ ฟองผูตองหาตอศาลเพ่ือพิสูจนความผิดตอไป 

 

DPU



30 

 ตัวอยาง การดําเนินคดีพิเศษในความผิดฐานการกอการราย ไดมีการต้ังขอหาความผิด 
ฐานกบฎ จนนําไปสูการออกหมายจับผูตองหา จากองคกรในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงถูกสังคมสวนหนึ่งมองวาทํางานรับใชการเมืองแทนท่ีจะ
กระทําเพื่ออํานวยการยุติธรรมท่ีดีแกบานเมือง21  
 โดยในคดีความผิดฐานกบฎ ไดนําไปสูการออกหมายจับผูตองหา เปนการสอบสวน
รวมกันของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ ตามหลักของการเปนอํานาจเดียวของ
การสอบสวนฟองรอง ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และในคดีดังกลาว พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ไดขอใหศาลออกหมายจับผูตองหาหลายคนและปรากฎตอมาวาผูตองหาถูกจับ
ตัวได และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดควบคุมตัวผูตองหาซ่ึงถูกหมายจับตามหมายของศาลอาญา
ในขอหา รวมกันกอกบฎและขอหาอ่ืนๆ ไปยื่นคํารองขอฝากขังตอศาลอาญาเปนคร้ังแรก เนื่องจาก
ตองรอผลตรวจสอบพิมพลายน้ิวมือผูตองหาและอ่ืนๆ ตอมาศาลไดมีคําส่ังวา “ศาลไดพิเคราะหแลว
เห็นวา ศาลมีคําส่ังออกหมายจับผูตองหาโดยระบุในหมายวา ใหเจาพนักงานมีอํานาจควบคุมผูถูก
จับไดเพียงเทาท่ีจําเปนในการนําตัวสงฟองตอศาลเทานั้น เจาพนักงานจึงมีหนาท่ีตองสงตัวผูตองหา
ใหแกพนักงานอัยการเพื่อใหพนักงานอัยการนําตัวมาฟองตอศาลเทานั้น พนักงานสอบสวนจะ
ดําเนินการสอบสวนตอหรือสอบสวนเพิ่มเติมไมได จึงไมมีเหตุท่ีจะขอฝากขังผูตองหา ใหยกคํารอง
ศาลไดพิเคราะหแลวเห็นวา ศาลมีคําส่ังออกหมายจับผูตองหาโดยระบุในหมายวา ใหเจาพนักงานมี
อํานาจควบคุมผูถูกจับไดเพียงเทาท่ีจําเปนในการนําตัวสงฟองตอศาลเทานั้น เจาพนักงานจึงมีหนาท่ี
ตองสงตัวผูตองหาใหแกพนักงานอัยการเพื่อใหพนักงานอัยการนําตัวมาฟองตอศาลเทานั้น 
พนักงานสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนตอหรือสอบสวนเพิ่มเติมไมได จึงไมมีเหตุท่ีจะขอฝากขัง
ผูตองหา ใหยกคํารอง” ตอมาศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหปลอยตัวผูตองหาช่ัวคราวระหวางพิจารณา22   
 โดยขอเท็จจริงในคดีดังกลาว ศ.ดร. คณิต ณ นคร ไดแสดงความเห็นถึงความไมชอบมา
พากลของกระบวนการยุติธรรมของไทยไวดังตอไปนี้ 
  1. กรณีนาเช่ือวาคดีเกี่ยวกับผูตองหา และพวกอีกหลายคนนั้น พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษยังไมไดรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอยางเสร็จส้ินสมบูรณกอนสงสํานวนไปใหพนักงาน
อัยการและในการขอใหออกหมายจับในขอหาดังกลาว เพราะมิฉะนั้นแลวเพื่อปฏิบัติตามคําส่ังของ
ศาลอาญาท่ีไดออกหมายจับไวให พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพียงแตแจงขอหาใหผูตองหาทราบ
และสอบปากคําผูตองหา เพื่อใหถูกตองตาม “หลักฟงความทุกฝาย” ท่ีปรากฏอยูในประมวล

                                                 
21 จาก “อัยการกับความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน,” โดย  คณิต ณ นคร, 2557, น. 4.   
22 แหลงเดิม. (น. 6). 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แลวสงคําใหการของผูตองหา ไปใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการฟอง ตอศาลตอไปเทานั้น กรณีก็จะไมเกิดปญหาใดๆ เลย   
 2.  กรณีนาเช่ือวาการท่ีพนักงานอัยการออกคําส่ังในคดีผูตองหากับพวกในคร้ังนี้นั้น 
เปนการออกคําส่ังวา “ควรส่ังฟอง” ผูตองหาทุกคนตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 57 เทานั้น กลาวคือ เปนการออกคําส่ังตาม
ประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 วรรคส่ี ท่ีวา  “ถาพนักงานอัยการเห็น
วาควรส่ังฟอง ก็ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหไดตัวผูตองหามา ถาผูตองหาอยูตางประเทศให
พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา” 
 3.  หากความเขาใจดังกลาวมาในขอ (2) ถูกตอง กรณียอมแสดงตอไปวา คดีนี้เปนคดีท่ี
การสอบสวนยังไมแลวเสร็จส้ินสมบูรณ เพราะกรณีการออกคําส่ังตาม ขอ (2) หรือตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 วรรคส่ีนั้น เปนการออกคําส่ังในกรณีผูตองหาหลบหนี 
แตในความเปนจริงของเร่ืองนี้ผูตองหามิไดหลบหนีแตประการใด เพียงแตพนักงานสอบสวนยังไม
มีความสามารถดําเนินการใดๆ ในทางความเปนจริงกับการไดตัวผูตองหาเทานั้น ซ่ึงแสดงถึงความ
ออนแอของอํานาจรัฐตางหาก เม่ือกรณีเปนเร่ืองความออนแอของอํานาจรัฐเชนนี้แลว พนักงาน
อัยการรับสํานวนการสอบสวนคดีนี้ไวพิจารณาไดอยางไร เพราะการสอบสวนมีเนื้อหา 2 ประการ 
คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงในคดีนี้การรวบรวมพยานหลักฐานก็ยังไมเสร็จส้ินสมบูรณ และ
การใชมาตรการบังคับ ซ่ึงในคดีนี้ก็ยังไมไดกระทําการกระทําของพนักงานอัยการมิผิดหลัก
กฏหมายหรือ พนักงานอัยการชอบที่จะส่ังไมรับสํานวนคดีนี้หรือส่ังใหคืนสํานวนไปใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 
วรรคสาม ท่ีบัญญัติวา “ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหส่ังใหพนักงานสอบสวน
ปฏิบัติเชนนั้น” มากกวา 
 4.  ดังนั้น กรณีท่ีเกิดข้ึนกับผูตองหาน้ี จึงเห็นวาเปนกรณีท่ีไดสรางความสับสนใหกับ
วงการกฎหมายและวงการวิชาการเปนอยางมาก รวมท้ังไดสรางความสับสนเปนอยางมากดวย 
เพราะหากพนักงานอัยการไมรับสํานวนการสอบสวนท่ียังไมเสร็จส้ินสมบูรณแลว การขอใหศาล
อาญาออกหมายขังผูตองหา ของพนักงานสอบสวนระหวางการพิจารณาก็ยอมจะไมเกิดข้ึน23  
 การท่ีพนักงานอัยการรับสํานวนคดีนี้ไวพิจารณานั้นนอกจากเปนการกระทําท่ีกระทบ
สิทธิของบุคคล และทําใหการสอบสวนขาดความเปนภาวะวิสัยกระทบตอการรักษาความสงบ

                                                 
23 แหลงเดิม. (น. 7-8). 
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เรียบรอยของสวนรวมแลว จึงเห็นไดวาพนักงานอัยการไดตกเปนเคร่ืองมือของพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษท่ีกําลังถูกสังคมบางสวนมองวาเปนเคร่ืองมือของทางการเมืองอีกดวย24  
 ในทางทฤษฎีหรือในทางวิชาการนั้น พนักงานอัยการมีความรับผิดชอบตอสํานวนการ
สอบสวน 4 ประการ คือ 
 (1)  รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน 
 (2)  รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยระเบียบของการสอบสวน 
 (3)  รับผิดชอบในความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน และ 
 (4)  รับผิดชอบในความเช่ือถือไดของการสอบสวน 
การกระทําของพนักงานอัยการในคดีนี้จึงเห็นไดชัดวาเปนการกระทําท่ีขาดความรับผิดชอบท้ัง  
4 ประการ กลาวคือ  
 (1) การที่พนักงานอัยการรับสํานวนนี้ไวพิจารณายอมไมถูกตองชอบดวยกฎหมาย 
เพราะสํานวนคดีนี้เปนสํานวนคดีท่ียังไมเสร็จส้ินสมบูรณ ไมใชสํานวนท่ีผูตองหาหลบหนี 
 (2) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 
2557 ขอ 57 เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสํานวนการสอบสวนท่ีผูตองหายังหลบหนี การรับสํานวนคดี 
ท่ียังเปนสํานวนคดีท่ียังไมเสร็จสมบูรณและการส่ังฟองในคดีนี้จึงไมชอบดวยระเบียบดังกลาว 
  (3) การส่ังคดีเกี่ยวกับสํานวนคดีเ ร่ืองดังกลาวนี้ก็ เห็นไดชัดวาพนักงานอัยการ 
ไมพิจารณาท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยางรอบคอบ เพราะในสวนของขอเท็จจริงการสอบสวน
ยังไมเสร็จส้ินสมบูรณ สวนในขอกฎหมายดูจะเปนการวินิจฉัยจากความรูสึกวาการกระทําของ
ผูตองหาเปนความผิดฐานเปนกบฏ เพราะนักกฎหมายของยังแยกไมออกระหวางความผิดฐาน 
ม่ัวสุมกันต้ังแตสิบคนข้ึนไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 ซ่ึงเดิมเม่ือคร้ังท่ีใช “กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. 127” ความผิดฐานนี้เรียกวา “ความผิดฐานกอการจลาจล” เม่ือเดิมจึงเกิดความ
สับสนกับความผิดฐานเปนกบฏเสมอ25 การกระทําของพนักงานอัยการจึงขาดความละเอียด
รอบคอบในการลงความเห็นในปญหาขอกฎหมายของความผิดฐานเปนกบฏ ซ่ึงแสดงวาการทํางาน
ของพนักงานอัยการยังไม “นิ่ง” พอท่ีจะเช่ือถือไดวามีความเปนภาวะวิสัยในการส่ังคดี26 

                                                 
24  แหลงเดิม.  (น. 11).   
25  คณิต ณ นคร. “อัยการกับปญหาความขัดแยงในชาติ” ในหนังสือ ประชาธิปไตยกับการต้ังรังเกียจทาง

สังคม หนา 145 โดยเฉพาะอยางย่ิงหนา 147 – 148 หัวขอ “ความผิดกอการจลาจลกับความผิดฐานเปนกบฏ” 
26  จาก  “กระบวนการยุติธรรมตอง “น่ิง,”  โดย คณิต ณ นคร, หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 

19 เมษายน 2549 หรือใน ประชาธิปไตยกับการต้ังรังเกียจทางสังคม, น. 117-122. 
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 (4)  การท่ีพนักงานอัยการกระทําอยางไมถูกตองชอบดวยกฏหมาย ไมถูกตองชอบดวย
ระเบียบ และขาดความละเอียดรอบคอบ ดังไดวิเคราะหมาแลวขางตนนั้น ยอมทําใหความเช่ือถือ
ขององคกรอัยการถูกกระทบ อันเปนการกระทําท่ีขาดความรับผิดชอบในความเช่ือถือไดของการ
สอบสวนนั่นเอง27  

 
2.3 การสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัยในระบบการดําเนินคดีอาญา 
 การสอบสวนมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะ
เอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 
กลาวถึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนวา นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจน
ใหเห็นความผิดแลว ยังรวมถึงการพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูตองหาดวย แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ
ของฝายนิติบัญญัติท่ีตองการใหการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนน้ันมีความเปน
ภาวะวิสัยอยางแทจริง (Objectivity) ไมใชการทํางานท่ีตั้งตัวเปนปรปกษกับฝายผูถูกกลาวหาต้ังแต
เร่ิมตนคดี  
 ความเปนภาวะวิสัยเปนหลักการท่ัวไปที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะตองเคารพ
และยึดถือในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด ไมจํากัดเฉพาะผูพิพากษาเทานั้น แตรวมถึงพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการดวย อยางไรก็ตาม พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมักจะถูก
มองวาเปนฝายตรงกันขามกับฝายผูถูกกลาวหา แทนท่ีทําหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม กลับกลายเปน
เจาพนักงานท่ีตั้งตนเปนฝายตรงขามกับฝายท่ีถูกกลาวหา ท้ังๆ ท่ีพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการตางก็จะตองเคราพหลักสันนิษฐานความเปนบริสุทธ์ิ (Presumption of Innocence) อันเปน
หลักพื้นฐานของการดําเนินคดีอาญาเชนกัน ความเปนภาวะวิสัยของพนักงานสอบสวนตองมาคูกับ
ความซ่ือสัตยสุจริตซ่ึงเปนคุณสมบัติของขาราชการ กลาวคือ ไมลําเอียงหรือทุจริตเพ่ือชวยเหลือ
ผูตองหาใหพนจากความผิดท่ีไดกอไวมิฉะนั้นจะมีความผิดและถูกลงโทษ 
 โดยคําพิพากษาฎีกาท่ี 929/2537 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 139 
บัญญัติวา ใหพนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักท่ัวไปในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาครวามอาญาอันวาดวยการสอบสวนและใหเอาบันทึกเอกสารอ่ืนซ่ึงไดมา อีกทั้งบันทึกและ
เอกสารท้ังหลายซ่ึงเจาพนักงานอ่ืนผูสอบสวนคดีเดียวกันนั้นสงมารวมเขาสํานวนไว ดังนั้น จําเลย 
ท่ี 1 ในฐานพนักงานสอบสวนจึงตองนําบันทึกคําใหการซ่ึงเปนบันทึกคําใหการของผูตองหาและ 
ผูกลาวหาฉบับเดิมท่ีจําเลยท่ี 1 เปนคนรวมสอบสวนและบันทึกรวมเขาสํานวนไว จําเลยท่ี 1 จะอาง 
 
                                                 

27 อัยการกับความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (น. 12-13).  เลมเดิม. 
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วาไดทําบันทึกคําใหการของผูตองหาและผูกลาวหาใหมแลวของเดิมไมสําคัญ หรือผูใหถอยคํา 
ไมประสงคจะใชของเดิมจึงไมนํามารวมสํานวนไว ยอมไมอาจกระทําได การที่จําเลยท่ี 1 ซ่ึงเปน
พนักงานสอบสวนเอาไปเสียซ่ึงคําใหการฉบับเดิมของผูตองหาและผูกลาวหาซ่ึงจําเลยท่ี 1 มีหนาท่ี
ปกครองดูแลรักษาโดยเจตนาเพ่ือชวยเหลือผูตองหามิใหตองโทษ ถือไดวาจําเลยท่ี 1 ไดกระทําใน
ตําแหนงพนักงานสอบสวนโดยมิชอบเพื่อชวยเลหือผูตองหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
200 วรรคแรก ทําใหผูกลาวหาและกรมตํารวจเสียหายอันเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบตามมาตรา 157 ดวย28  
 การประกอบอาชญากรรมท่ีมีลักษณะพิเศษจะมีระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีมี
ระบบและมีความเด็ดขาด มีการวางแผนเครือขายท่ีมีอิทธิพลและมีความเช่ียวชาญในการกระทํา
ความผิดในทุกประเภท รวมไปถึงมีสายสัมพันธกับเจาหนาท่ีรัฐท้ังฝายพลเรือนและฝายการเมือง 
ทําใหการประกอบกิจกรรมผิดกฎหมายตางๆ เปนไปอยางราบรื่นและยากแกการสืบสวนสอบสวน 
รวมทั้งการคนหาพยานหลักฐาน ทายท่ีสุดแมจับกุมไดก็เปนเพียงอาชญากรช้ันปลายแถวที่ลงมือ
กระทําผิด ไมสามารถขยายผลถึงหัวหนาองคกรได เพราะสมาชิกองคกรอาชญากรรมจะไมให
ขอมูลท่ีเจาหนาท่ีรัฐสามารถเอาผิดได เพราะเกรงกลัววาหากตนสารภาพก็อาจเกิดอันตรายตอชีวิต
และครอบครัวในภายหลัง รวมไปถึงบรรดาพยานบุคคลท่ีตางก็ถูกขูคุกคามไมกลาเปนพยานในคดี
ความผิด ดังนั้น ในการปราบปราม จึงตองใชมาตรการทางกฎหมายท่ีเขมแข็ง รวมไปถึงพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเกรงกลัวอิทธิพลใดๆอีกดวย ซ่ึงมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด ไดแก ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยกฎหมายไดกําหนด 
ใหเจาพนักงานมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือคนหาความจริงแหงคดี ซ่ึงในการสอบสวนอัน
เปนข้ันตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น อาจเปนพยานวัตถุ พยานบุคคลหรือพยานเอกสาร 
ก็ได โดยในสวนพยานบุคคล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจในการออกหมายเรียกใหมาพบ
และสอบปากคําไวได (มาตรา 133) หรืออาจขอใหศาลออกหมายคนในท่ีรโหฐานซ่ึงพยานวัตถุหรือ
พยานเอกสารน้ันอยู (มาตรา 69) นอกจากการสอบสวนจะเปนการรวบรวมพยานหลักฐานแลว  
ยังอาจหมายถึงการดําเนินการอ่ืนๆ เชน การสอบปากคําผูตองหา (มาตรา 134) การดําเนินการอ่ืนๆ 
เพื่อพิสูจนความผิดและนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ (มาตรา 2 (11)) และผูท่ีจะทําหนาท่ีสอบสวนได
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดแก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงกฎหมายใหมี
อํานาจและหนาท่ีทําการสอบสวน (มาตรา2 (6)) 
                                                 

28  มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 3 การสอบสวน มาตราการบังคับในคดีอาญา  (น. 185-187). 
เลมเดิม. 
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 อํานาจและหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวน 
 อํานาจในการสอบสวน คือ การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ีเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด ในการรวบรวม
พยานหลักฐานและดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ไดทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลาวหา เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน
ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ การสอบปากคําผูตองหา เปนอํานาจของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยหลักเม่ือถูกเรียกหรือสงตัวมาหรือมาโดยสมัครใจ พนักงาน
สอบสวนจะตองกระทําการแจงขอเท็จจริงวากระทําความผิดอยางใด และแจงขอหาความผิดใน
เบ้ืองตนใหทราบ และแจงสิทธิของผูตองหาในการใหปากคํา ซ่ึงวางหลักวา บุคคลยอมมีสิทธิไมให
ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง อันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ตองแจงใหผูตองหาทราบวา ถอยคําท่ีผูตองหากลาวนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขาในการ
พิจารณา อยางไรก็ดี ผูตองหามีสิทธิท่ีจะไมใหถอยคําใดๆแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เลยก็ได 
และหากใหปากคําเปนเท็จก็ไมมีความผิดฐานแจงความเท็จ เพราะผูตองหามีสิทธิใหการรับหรือ
ปฏิเสธอยางใดก็ได หรือใหการไมตรงกับความจริงก็ได  
  
2.4  แนวคิดหลักการในการสอบสวนคดีพิเศษ 
 จากลักษณะของอาชญากรรม  อันเปนพฤติกรรมท่ีขัดตอบทกฎหมาย  ท่ี มี ท้ัง
อาชญากรรมธรรมดาและอาชญากรรมพิเศษ ซ่ึงการท่ีจะเขาใจถึงสาเหตุและวิธีการในการปองกัน
อาชญากรรม รวมถึงการควบคุมจะตองจําแนกประเภทออกวามีอะไรบาง ซ่ึงอาชญากรรมสามารถ
จําแนกออกเปนประเภทใหญ ได 2 ประเภท คือ อาชญากรรมพื้นฐานหรืออาชญากรรมธรรมดากับ
อาชญากรรมพิเศษท่ีจะมีลักษณะการกระทําความผิดท่ีซับซอน มีการใชเทคนิคช้ันสูง ผูประกอบ
อาชญากรรมมักมีฐานะทางสังคมและมักกอใหเกิดความเสียหายมูลคาสูง เกิดความเสียหาย 
ตอระบบเศรษฐกิจ ไดแก 
 อาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White collar crime) ท่ีเกี่ยวกับการทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง 
โดยอาศัยตําแหนงหนานี้ การคาของหนีภาษี โกงภาษีรัฐ มักเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีหนามีตา มี
ฐานะในสังคม เชน พวกขาราชการ นักธุรกิจ พอคา เปนตน และไดอาศัยอิทธิพลของตนท่ีมีอยูใน
ในกิจการตางๆ แสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ ถือเปนการกระทําผิดตอความไววางใจ เชน การ
หลอกลวง แจงความเท็จ ปกปดความจริง 
 อาชญากรรมทําเปนองคการ (Organized crime) กระทําโดยคณะบุคคล ท่ีรวมตัวกันเขา
เปนองคการ จะมีการดําเนินการอยางมีแบบแผน มีการแบงหนาท่ี มีหัวหนาและการดําเนินงานเปน
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ข้ันตอน โดยประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อใหไดเงินมาจากการทุจริตทุกอยาง แมกระท้ังการ
ใชวิธีการโหดเหี้ยมทารุณ พยายามหลบหลีกกฎหมาย เชน การคาส่ิงเสพติดใหโทษ บอนพนัน ซอง
โสเภณี ตมกล่ันสุราเถ่ือน การลักลอบขนของหนีภาษี การฉอโกงระดับชาติและระหวางชาติ การขู
กรรโชกทรัพยโดยอางการคุมครอง เปนอาชญากรรมประเภทรายแรง และสังคมมีปฏิกิริยาโตตอบ
ตอพฤติกรรมดังกลาว แตกฎหมายเอ้ือมไมถึง ไมสามารถกวาดลางใหหมดไปได เนื่องจากมี
อิทธิพลทางการเงินและการเมือง มีการจัดหาเคร่ืองมือทันสมัยในการกระทําผิด รวมท้ังจายเงินซ้ือ
ตัวเจาหนานี้ของรัฐเพื่อชวยในการประกอบอาชญากรรมอีกดวย 
 อาชญากรรมทางการเมือง  (Political crime) เปนการกระทําความผิดโดยมีการ
บริหารงานของกลุมอาชญากรรม ท่ีมีการวางแผนเตรียมพรอมเม่ือถูกจับกุม รวมท้ังแบงหนาท่ีกัน
ปฏิบัติงาน อาชญากรรมประเภทน้ีมักไดรับอิทธิพลทางการเงิน โดยการชวยคาใชจาย จัดหาคนมา
ลงคะแนนเพ่ือผลประโยชนตอบแทนกัน หรือเพื่อใหไดมาซ่ึงอภิสิทธ์ิบางอยาง การกระทําผิด
ประเภทนี้ ไดแก การกบฏ การกระทํานี้เปนความผิดตอความม่ันคงของประเทศ การบอนทําลายใน
วงการเมือง มีการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจอยูมาก โดยบุคคลเหลานี้มักจะดํารงอยูใน 2 ฐานะ
คือไดรับเลือกมาจากความไววางใจของราษฎร และอีกฐานหน่ึงคือโจรใสสูท29  
 อาชญากรรมพิเศษดังกลาวนี้ มีการพัฒนารูปแบบวิธีการของการกระทําความผิดอยาง
ตอเนื่องและตลอดเวลา ท้ังนี้ดานกรรมวิธีการกระทําความผิด การนําเทคนิควิธีการสมัยใหมเขามา
เปนเครื่องมือประกอบการกระทําความผิด ลักษณะการกระทําความผิดท่ีมีดําเนินการอยางเปน
ระบบและขนวนการ รวมท้ังการกระทําความผิดมิความเก่ียวเนื่องและมีเครือขายโยงใยระหวาง
ประเทศ ซ่ึงการกระทําความผิดตางๆ นี้มีความสลับซับซอน แยบยลและละเอียดออน เนื่องจาก
ผูกระทําผิดเปนผูท่ีมีความรูความชํานาญ และความเช่ียวชาญในดานนั้นๆ เปนอยางดี ทําใหสราง
ความเสียหายและกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศอยางมากมาย กลาวคือ นอกจากจะสรางความเสียหายโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจการเงิน
การคลังของประเทศนับหม่ืนลานบาทตอป ในขณะท่ียังมีการกระทําความผิดอีกจํานวนมากท่ีไม
สามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนหรือจับกุมตัวผูกระทําผิดได ยังสงผลตอเนื่องถึงความเช่ือม่ัน
ในการลงทุนของชาวตางประเทศ ทําใหสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองสังคม และความ
ม่ันคงของประเทศชาติในท่ีสุด นอกจากนี้แลวส่ิงท่ีไมอาจประเมินความเสียหายไดคือ ความสูญเสีย
ของชีวิต รางกาย และท่ีสําคัญท่ีสุดคือความสงบสุขของสังคม30 

                                                 
29 จาก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (น. 114-5), โดย วีระพงษ  บุญโญภาส, 2547, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
30 จาก “บทคัดพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบของสหรัฐอเมริกา,”  โดย  จรัญ  ภักดีธนากุล, 2546,  

รพีสาร, ฉบับที่ 1. 
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 2.4.1  ลักษณะของคดีพิเศษ 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ นับวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมท่ีมีบทบัญญัติชัดเจนเก่ียวกับวิธีการสืบสวนสอบสวนเพ่ือประโยชน31  
ในการดําเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเนนการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อปองกันการเกิดข้ึน
ของคดีและลดความเสียหาย โดยการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ โดย
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะมีความรอบรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน
ท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพื่อมุงประสงคใหมีความนาเช่ือถือ ตามหลักการรับฟงพยานหลักฐานของ
ศาลวาจะไมลงโทษผูกระทําผิด ถาพยานหลักฐานไมม่ันคงชัดแจง ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลเปนสําคัญ การพิพากษาคดีของศาลจึงตองมีความแนใจ ซ่ึงเปนถอยคําที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากไมแนใจถือวามีขอสงสัยตองยกประโยชนแหงความ
สงสัยใหจําเลยและพิพากษายกฟองปลอยตัวจําเลยไป32 
 จุดประสงคของการสอบสวนคดีพิเศษจะอยูท่ีการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเปนภาวะ
วิ สัยโดย  จากสถิติคดี ท่ีผ านมา  การสอบสวนในรูปแบบปจจุ บันไมอาจลวงลึกแสวงหา
พยานหลักฐานใหเพียงพอได จึงทําใหคดีสําคัญท่ีมีอิทธิพล ตองหลุดพนจากเง้ือมมือกฎหมายไปได
ท้ังๆท่ีสังคมโดยทั่วไปรูวาผูนั้นกระทําผิดจริง แตหาพยานหลักฐานมาลงโทษไมได จึงมาสามารถ
นําผูกระทําผิดมาลงโทษได ดังนั้น การสรางระบบใหการรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ตรวจสอบความถูกตอง จะทําใหการสอบสวนมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลยอมรับฟงพยานหลักฐาน 
ซ่ึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตองไปเปนพยานเบิกความเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐานดวย
ตนเอง ทําใหมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงจนบอกไดชัดวาผูนั้นกระทําผิดจริง จึงเปนแนวทางหน่ึงท่ี
แกไขขอบกพรองเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คดีพิเศษ เปนคดีท่ีมีความซับซอน มีการใชเทคนิคช้ันสูงในการกระทําความผิด ผูกระทํา
ความผิดเปนผูมีอิทธิพล หรือเปนผูท่ีมีฐานะทางสังคมและทางการเงินสูง โดยลักษณะคดีพิเศษจะมี
ผูกระทําความผิดเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในการประกอบอาชญากรรมนั้น เปนกลุมท่ีมี
อิทธิพล มีเครือขายโยงใยระหวางประเทศ มีการประกอบอาชญากรรมในองคกรลักษณะการกระทํา
ความผิด มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการกระทําความผิดตอเนื่องตลอดเวลา มีการใชเทคนิค
ระดับสูง เชน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หรือมีวิธีการท่ีสลับซับซอน โดยมีเจาหนาท่ีใหความ

                                                 
31  จาก หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (พิมพครั้งที่ 7)  (น. 28), โดย  ณรงค  ใจหาญ, 2547,  

กรุงเทพฯ: วัฒนาพาณิชย.   
32  จาก กฎหมายอาญาภาคความผิด  (พิมพครั้งที่ 8)  (น. 79), โดย  คณิต  ณ นคร, 2545, กรุงเทพฯ:  

วิญูชน.  
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รวมมืออาชญากรรมดังกลาว มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ เชน ระบบการเงิน การธนาคาร 
ระบบภาษีอากรหรือสงผลกระทบตอภาพพจนของประเทศ เชน การคอรรัปช่ันหรือมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมธุรกิจระหวางประเทศ เกิดผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก เชน แชรลูกโซ 
การคาหญิงและเด็กขามชาติ โดยคดีพิเศษท่ีตองดําเนินการสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ มีลักษณะเปนคดีความผิดทางอาญาท่ีตามกฎหมายกําหนดใช คือ 
 (1)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 
 (2)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
 (3)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
 (4) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (5)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลนแชร 
 (6)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 
 (7)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
 (8)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
 (9)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
 (10) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคา 
 (11) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเงินตรา 
 (12) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเขยคาภาษีอากรสินคาสงออก ท่ีผลิตใน
ราชอาณาจักร 
 (13) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 (14) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
 (15) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
 (18) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (17) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
 (18) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ 
 (19) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
 (20)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 (21)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 
 (22)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (23)  คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร 

DPU



39 

 (24) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 (25) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษสรรพสามิต 
 (26) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา 
 (27) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
 นอกจากคดีดังกลาวขางตนแลว คดีอ่ืนๆ ก็อาจเปนคดีท่ีอยูในอํานาจสืบสวนและ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได โดยจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้33 
 (ก)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ 
 (ข)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือ
ระบบเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ 
 (ค)  คดีความผิดหางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญ หรือเปน
การกระทําขององคกรอาชญากรรมหรือ 
 (ง)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 
 นอกจากนั้นการท่ีคดีพิเศษมีความสลับซับซอนมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีหากแตคดีอ่ืนๆนั้นเกี่ยวของกับผลประโยชนทางการเมือง หรือผลประโยชนของ
บุคคลฝายใดฝายหนึ่งแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัติสืบสวนคดีพิเศษ อาจมีการเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง และอาจจะทําใหเกิดผล
กระทบทําใหเกิดความเสียหายได สําหรับประเทศไทย  
 2.4.2  อํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานและการตรวจสอบความถูกตองในการสอบสวนคดีพิเศษท่ีจะสรางความแนใจใหแก
ศาลไดประจักษและสามารถยืนยันการกระทําความผิดของผูตองหาได เพราะโดยปกติถาคดีไมมี
ประจักษพยานหรือมีแตเพียงพยานแวดลอม ศาลจะไมมีพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด จึงมีปญหา
ในทางสอบสวนวา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะแสวงหาพยานหลักฐานอยางไร ศาลจึงจะรับฟง
ลงโทษจําเลยได เพราะจากแนวคําวินิจฉัยของศาลไดวางบรรทัดฐานวา ศาลจะพิพากษาลงโทษก็
ตอเม่ือพยานแวดลอมนั้นใกลชิดกันเหตุการณจนแทบไมมีความสงสัย และสามารถบงชัดได
แนนอนวามีการกระทําผิดจริงเทานั้น เม่ือมีหลักการเชนนี้ จึงจําเปนตองจัดระบบการสอบสวนใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหพยานแวดลอมเหลานั้นมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลรับฟง เนื่องจากคดีพิเศษสวน
                                                 

33  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 21. 
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ใหญเปนคดีท่ีมีอิทธิพลหรือคดีอาชญากรรมท่ีมีการวางแผนไวลวงหนาจึงมีความสลับซับซอน 
เปนคดียุงยากในการแสวงหาพยานหลักฐานและไมมีประจักษพยาน เพราะผูกระทําผิดจะทําลาย
พยานหลักฐานท้ังหมด จึงเปนการยากท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะแสวงหามาใหศาลเช่ือได 
กรณีนี้จึงตองเขาทําการสอบสวนตั้งแตเม่ือคดีเกิดข้ึน การคนหารองรอยของการกระทําผิดจึงจะมี
ประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานและการตรวจสอบความถูกตองในการสอบสวนคดีพิเศษท่ีจะสรางความแนใจใหแก
ศาลไดประจักษและสามารถยืนยันการกระทําความผิดของผูตองหาได เพราะโดยปกติถาคดีไมมี
ประจักษพยานหรือมีแตเพียงพยานแวดลอม ศาลจะไมมีพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด จึงมีปญหา
ในทางสอบสวนวา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะแสวงหาพยานหลักฐานอยางไร ศาลจึงจะรับฟง
ลงโทษจําเลยได เพราะจากแนวคําวินิจฉัยของศาลไดวางบรรทัดฐานวา ศาลจะพิพากษาลงโทษก็
ตอเม่ือพยานแวดลอมนั้นใกลชิดกันเหตุการณจนแทบไมมีความสงสัย และสามารถบงชัดได
แนนอนวามีการกระทําผิดจริงเทานั้น เม่ือมีหลักการเชนนี้ จึงจําเปนตองจัดระบบการสอบสวนใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหพยานแวดลอมเหลานั้นมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลรับฟง เนื่องจากคดีพิเศษสวน
ใหญเปนคดีท่ีมีอิทธิพลหรือคดีอาชญากรรมท่ีมีการวางแผนไวลวงหนาจึงมีความสลับซับซอน 
เปนคดียุงยากในการแสวงหาพยานหลักฐานและไมมีประจักษพยาน เพราะผูกระทําผิดจะทําลาย
พยานหลักฐานท้ังหมด จึงเปนการยากท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะแสวงหามาใหศาลเช่ือได 
กรณีนี้จึงตองเขาทําการสอบสวนต้ังแตเม่ือคดีเกิดข้ึน การคนหารองรอยของการกระทําผิดจึงจะมี
ประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ไดสรางวิธีการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษ โดยเพิ่มเติมเคร่ืองมือสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยสรุปดังตอไปนี้ 
 1) ตามมาตรา 22/1 กําหนดชองทางในการบูรณาการในการประสานการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ในการปฏิบัติงานดานการสืบสวน 
ขอบเขตความรับผิดชอบของเจาพนักงานของรัฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาท่ีคดีพิเศษ 
การแลกเปล่ียนขอมูล รวมท้ังการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติ
หนาท่ีเกี่ยวกับคดีพิเศษ  
 2) ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจแสวงหาพยานหลักฐานเบ้ืองตน ตามมาตรา 
23/1 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กลาวคือ ในกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนดังกลาวได รวมท้ังในกรณีท่ีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติใหความผิดอาญาใดเปนคดีพิเศษตาม
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มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) อธิบดีจะส่ังใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสวงหาพยานหลักฐานเบ้ืองตน
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ก็ได ในการนี้ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจ
สืบสวนคดีนั้นตามระเบียบท่ี กคพ.กําหนด 
 3) ตามมาตรา 24 (1) ใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการเขาไปในเคหสถาน 
หรือสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจคน เม่ือมีเหตุสงสัยตามสมควรวามีบุคคลท่ีมีเหตุสงสัยวากระทําความผิด
ท่ีเปนคดีพิเศษหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด
หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษหรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได 
รวมท้ังยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีคนพบ หรือท่ีสงมาดังกลาว 
 4) ตามมาตรา 24(2) ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจคนบุคคล หรือยานพาหนะท่ี
มีเหตุสงสัยตามสมควรวามีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือได
ใชหรือจะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ หรือซ่ึงอาจเปนพยานหลักฐานได รวมท้ังยึด 
หรืออายัดทรัพยสินท่ีคนพบ หรือท่ีสงมาดังกลาว 
 5) ใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการมีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบัน
การเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมา
เพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือหรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบ 
หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมท้ังยึด หรืออายัดทรัพยสินท่ีคนพบ หรือท่ีสงมาดังกลาว 
 6) ตามมาตรา 24(4) ใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการมีหนังสือสอบถาม
หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือหรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐาน
ใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมท้ังยึด หรืออายัดทรัพยสินท่ีคนพบ หรือท่ี
สงมาดังกลาว 
 7) ใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากอธิบดีเปนหนังสือในการ
ยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา เพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกใช หรืออาจถูกใชเพื่อ
ประโยชนในการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ ตามมาตรา 25 
 8) ตามมาตรา 27 ใหอํานาจอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจัดทํา
เอกสารหรือหลักฐาน หรือเขาไปแฝงตัวในองคกร หรือกลุมบุคคลใด เพื่อประโยชนในการสืบสวน
สอบสวน 

9) อธิบดีอาจแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนท่ีปรึกษาคดีพิเศษ 
เม่ือมีเหตุจําเปนตองใชผูมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
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 10) มาตรา 31 กําหนดใหมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ และวิธีเบิกเงินทดรองจาย เพื่อความคลองตัวและประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 11) สรางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาท่ีคดีพิเศษเฉพาะคดี โดยนายกรัฐมนตรี 
สามารถแตงต้ังเจาหนาท่ีอื่นของรัฐมาปฏิบัติหนาท่ีในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อประโยชนในการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนการเฉพาะ ตามมาตรา 33 
 12) ตามมาตรา 23 วรรคสาม สรางเจาหนาท่ีสืบสวนเพ่ิมเติมเฉพาะคดีจากขาราชการและ
ลูกจางของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคําส่ังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 13) เพิ่มบทบาทในกระบวนการสอบสวนของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารโดย 
กคพ. อาจมีมติใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาปฏิบัติหนาท่ีในการใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันเร่ิมการสอบสวน หรือเขารวมสอบสวน เวนแตการสอบสวนคดี
พิเศษท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรือ (ง) คือ คดีความผิดทางอาญาท่ี
มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญ หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 
หรือเปนคดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ตองมี
พนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดีแลวแตกรณี 
ตามมาตรา 32 
 การท่ีพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษน้ัน ขอบังคับ 
กคพ.21 ขอ 6 ไดกําหนดวิธีการสอบสวนรวมกันโดยพนักงานอัยการจะเขารวมทุกข้ันตอนของการ
สอบสวนและทําหนาท่ีเปนหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวน โดยมีบทบาทตั้งแตเร่ิมคดีโดยชวย
กําหนดแนวทางการสอบสวน สอบปากคําพยานหรือผูตองหาและการตรวจสอบพยานหลักฐาน 
โดยพนักงานอัยการจะตองลงลายมือช่ือรวมในบันทึกคําใหการพยานบุคคลหรือผูตองหา หรือ
บันทึกการเขารวมตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนดวย นอกจากน้ีในการขอหมายคนหรือ
หมายจับ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการตองใหความเห็นชอบรวมกันกอน 
เนื่องจากการคนและการจับเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
จึงจําเปนตองใหพนักงานอักยารชวยกล่ันกรองการใชดุลพินิจในการขอออกหมายของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษดวย34 

                                                 
34 จาก ปญหาในการสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการตาม 

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, โดย  ณรัชต  เศวตนันทน, 2554,  หลักสูตร “ผูบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุนที่ 15, วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, น. 32. 
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 โดยสรุป ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติหนาท่ี 
บุคลากรมีความรูเช่ียวชาญเฉพาะดานและหลากหลาย มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 
เชนมีพนักงานอัยการรวมสอบสวน มีงบประมาณและเคร่ืองมือพิเศษ มีคาใชจายในการสืบสวน
สอบสวน มีคาตอบแทนและเงินประจําตําแหนง มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  
มีระบบการสนับสนุนท่ีมีความพรอม มีระบบการทํางานในรูปแบบของคณะทํางานหรือคณะ
พนักงานสอบสวนในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี  
 2.4.3  ความแตกตางระหวางคดีพิเศษกับคดีอาญาท่ัวไป 
 1. ลักษณะของคดีอาญาท่ัวไป จะเปนความผิดท่ีมีรูปแบบอาชญากรรมท่ีไมซับซอนเปน
อาชญากรรมประเภทธรรมดาท่ีประทุษรายตอทรัพย ชีวิตหรือรางกาย (Street Crime) สะเทือนขวัญ
ประชาชน แตกตางจากอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ ท่ีรูปแบบอาชญากรรมมีความสลับซับซอน 
หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (White Collar Crime) ไมสะเทือนขวัญของประชาชน  ใช
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกระทําความผิด มีวิธีการปดบังการกระทําความผิดของตน
โดยอาศัยชองวางของกฎหมาย มีเครือขายองคกรกวางขวางท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 2. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในคดีอาญาท่ัวไป มักสงผลกระทบตอสวนตัวบุคคลหรือผูไดรับ
ความเสียหายคนใดคนหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจง แตกตางจากอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ ซ่ึงเปน
อาชญากรรมท่ีมี มีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจอยางรุนแรง ความม่ันคงของประเทศโดย
สวนรวม กระทบตอความเช่ือมั่นในการลงทุนของชาวตางประเทศและเสถียรภาพทางการเมือง 
กอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาล    
 ความแตกตางในการสืบสวนสอบสวนระหวางคดีพิเศษกับคดีท่ัวไป 
 1. เจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีทําการสืบสวนสอบสวน พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษมีอํานาจทําการสืบสวนเฉพาะคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
มาตรา 21 แตกตางกับคดีอาญาท่ัวไปซ่ึงพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16 
 2. เขตอํานาจการสอบสวน พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไมไดระบุ
ชัดแจงไวในมาตราใด หากเปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 จะมีเขตอํานาจสอบสวนไดท่ัวราชอาณาจักร 
แตกตางกับคดีอาญาท่ัวไป ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะมีเขตอํานาจการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาอาญามาตรา 18,19,20 
 3. เคร่ืองมือในการทํางานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และขอบังคับ กคพ.ท่ีเกี่ยวของไดกําหนดใหอํานาจไว เชน การใช
อํานาจตามมาตรา 22(1) การแบงงานกันทําตามมาตรา 22(2) การแลกเปล่ียนขอมูลตามมาตรา 22(3)  

DPU



44 

และการประสานงานตามมาตรา 22(4) รวมท้ังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความ
อาญา สวนคดีอาญาท่ัวไปจะมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาบัญญัติใหอํานาจไวอาทิในเร่ือง 
การสืบสวนสอบสวน การออกหมายเรียก จับ คน ควบคุม ปลอยช่ัวคราว 

4. ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดมาตรการพิเศษใน
การทํางานไวเชน อํานาจคนเคหสถานในคดีพิเศษ อํานาจการขอขอมูลหรือหลักฐานมาตรวจสอบ
จากบุคคลหรือหนวยงานตางๆ การใชอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน ตามมาตรา 24 อํานาจใน
การเขาถึงขอมูลท่ีมีการส่ือสารถึงกัน ตามมาตรา 25 อํานาจการแฝงตัวเขาไปในกลุมองคกรหรือ
กลุมคน ตามมาตรา 27 การกําหนดใหมีพนักงานอัยการรวมสอบสวน ตามมาตรา 32  
 
2.5 บทบาทพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวนท่ีเปนภาวะวิสัย 
 2.5.1 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับหลักการสอบสวนคดีอาญา 
 การสอบสวนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงเปนกระบวนการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม และนําตัวบุคคลท่ีทําผิดกฎหมายอาญามาพิจารณา ความผิดและ
ลงโทษหรือแกไข เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนตามข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม 
ก็จะตองมีการดําเนินการสอบสวน ซ่ึงการสอบสวนโดยชอบดวยกฎหมายนั้นจะไดเร่ิมข้ึน ตอเม่ือ
ไดมีการสืบสวนขอเท็จจริงเสียกอน ดังนั้น เพื่อการสืบสวนไดความพอมีเคามูลวามี ผูกระทํา
ความผิด ยอมเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวน ไดเร่ิมทําการสอบสวนโดยมิชักชา ซ่ึงกฎหมายให
อํานาจท่ีจะทําการในท่ีใด เวลาใด แลวแตจะเห็นสมควรโดย ผูตองหาไมจําเปนจะตองอยูดวย ท้ังนี้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตองรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาท่ีสามารถจะทําได เพื่อประสงคจะ
ทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพื่อท่ีจะรูตัวผูกระทํา
ความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือ ความบริสุทธ์ิของผูตองหา35   
 2.5.2  บทบาทการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 กฎหมายกําหนดวาเม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดๆ ท่ีกําหนดไวแลวนั้นเกิดข้ึน องคกรฝาย
ปกครองของรัฐก็มีอิสระในการตัดสินใจวาจะออกคําส่ังในเร่ืองนั้นหรือไม (อํานาจดุลพินิจ) แตถา
ตัดสินใจไปทางออกคําส่ังแลวก็จะตองมีเนื้อความของคําส่ังตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะเจาะจง
และขัดตอประโยชนของรัฐหรือกระทบกระเทือนตอความม่ันคงของรัฐ หรือเปนการเหยียดหยาม
ประเทศชาติ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอเท็จจริงอันเปน
องคประกอบสวนเหตุ คือขอเท็จจริงท่ีเปนเง่ือนไขของการใช อํานาจซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนมาจาก
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของบุคคล หรือเกิดจากคุณสมบัติของส่ิงของ หรือคุณสมบัติของ
                                                 

35  สิทธิพ้ืนฐานในคดีอาญา  (น. 45-46). เลมเดิม. 
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บุคคล หรือเกิดจากสภาวะทางสังคมก็ได และอาจเปนขอเท็จจริงท่ีกฎหมายบัญญัติกําหนดไวโดย
ชัดแจงหรือโดยปริยายก็ไดและผลทางกฎหมายเม่ือมีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุ
เกิดข้ึน เปนกรณีท่ีทําใหองคกรฝายปกครองของรัฐเกิดมีหนาท่ีหรือเกิดมีความสามารถในการออก
คําส่ังหรือออกคําส่ังอยางใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 การท่ีจะทราบวาองคกรฝายปกครองของรัฐจะมีอํานาจผูกพันหรืออํานาจดุลพินิจ 
จะตองพิเคราะหวา กฎหมายใชถอยคํากําหนดผลทางกฎหมายไวอยางไร เม่ือมีขอเท็จจริงอันเปน
องคประกอบสวนเหตุ เชน คําวา “จะตอง” หรือ “มีอํานาจ” หรือ “สามารถ” ถอยคําเหลานี้เปน
เคร่ืองบงช้ีเบ้ืองตนเทานั้น อยางไรก็ตาม ผูใชกฎหมายตองพิเคราะหเจตนารมณของกฎหมายน้ันๆ 
ประกอบดวย เพื่อใหทราบวากฎหมายไดใหอํานาจดุลพินิจแกองคกรฝายปกครองของรัฐหรือไม 
หรือใหภายในขอบเขตเพียงใด ซ่ึงประเด็นท่ีสําคัญในเร่ืองอํานาจดุลพินิจอีกอยางหนึ่งคือ การจะ
วินิจฉัยวาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนหรือไมเปนขอเท็จจริงอันเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจ ซ่ึง
ตามปกติแลวจะตองถือวาเปนการนํากฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน36 ดังนั้น จึงเปน
ปญหาขอกฎหมาย ไมใชปญหาดุลพินิจท่ีองคกรฝายปกครองของรัฐจะสามารถวินิจฉัยไดโดยอิสระ 
เพราะวาคงจะเปนความขัดแยงกันในตัวเองถากฎหมายใหอํานาจแกองคกรฝายปกครองของรัฐใน
การที่จะออกคําส่ังตางๆ อยางมีขอบเขตจํากัด แตกลับปลอยใหตัดสินใจกําหนดขอบเขตอํานาจนั้น
ไดตามเจตจํานงหรือตามความพอใจ รวมท้ังในบางกรณีกฎหมายก็ใชถอยคําท่ีไมอาจกําหนด
ความหมายไดแนนอนตายตัว  อันทําใหเกิดเปนปญหาวา  กรณีนั้นเปนขอเท็จจริงอันเปน
องคประกอบสวนเหตุซ่ึงเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจหรือไม เชน บรรดาถอยคําท่ีกฎหมายไมได
จํากัดคํานิยามไว และเปนถอยคําท่ีวิญูชนก็อาจตีความหมายเขาใจแตกตางกันออกไปได เชน การ
กระทําท่ีเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ การกระทําท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เปนตน กรณีเชนนี้ยังเปนขอถกเถียงในเรื่องการวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
เปนหรือไมเปนขอเท็จจริงอันเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจ ซ่ึงจะเปนอํานาจดุลพินิจขององคกร
ฝายปกครองของรัฐหรือเปนปญหาขอกฎหมายท่ีอยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล 
 2.5.3 บทบาทของพนักงานสอบสวนคดีพเิศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพเิศษ 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อประโยชนแกรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอย ระบบเศรษฐกิจ การคลัง 
และความมั่นคงของประเทศ กฎหมายดังกลาวนี้ไดกําหนดการใชอํานาจรัฐหลายประการ เชน  
 
                                                 

36 จาก คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (พิมพครั้งที่ 7) (น.39), โดย โสภณ รัตนากร, 2547, กรุงเทพฯ: 
นิติบรรณการ.  
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กําหนดใหมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจหนาท่ีในลักษณะของการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เปนตน ซ่ึง 
ส่ิงสําคัญในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีตองมีความรูความเช่ียวชาญในการสอบสวน คดีพิเศษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเม่ือพิจารณาบทบาทอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะเห็นได
มีอํานาจหนาท่ีควบคุมกํากับดูแลการสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีมีความสําคัญตอการอํานวย ความ
ยุติธรรมและการรักษาความสงบเรียบรอย การดําเนินการตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ  จึงอาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางหลีกเล่ียงมิได 
โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีจะเปนจุดเร่ิมตนของการใชอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีเกี่ยวของในคดีโดยเฉพาะบุคคลท่ีเปนผูตองหา ดังนั้น 
การทําหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษน้ัน นอกจากจะตองคํานึงถึงประโยชนของรัฐในการ
ปองกันและปราบปราบอาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมืองแลว ยังตองคํานึงถึง
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น การใชอํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิเศษ พ.ศ. 2547 จึงตองอยูบนพื้นฐานของหลักความชอบดวย
กฎหมาย 
 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจเจาพนักงาน
ท่ีมีความชํานาญเฉพาะในการสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนคดี ความผิด
ทางอาญาท่ีมีความพิเศษ แตกตางไปจากความผิดอาญาท่ัวไปในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม โดยรวมท่ีมุงเนนใน
วิทยานิพนธฉบับนี้ คือความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ซ่ึงบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเดนดานการ
สืบสวนสอบสวน การกระทําความผิดท่ีเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม อันปรากฏอยูในพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้37 ดังตอไปนี้ 
 1.  อํานาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับคดีพิเศษ มาตรา 23 วรรคหนึ่ง กําหนดใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและเปนพนักงานฝายปกครอง หรือพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ช้ันผูใหญ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

                                                 
37 ชาญเชาวน  ไชยานุกิจ. “กรมสอบสวนคดีพิเศษ : เอฟบีไอตํารับไทย: ประชาชนไดอะไร,” น. 57. 
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ความอาญา แลวแตกรณี38 โดยใหเจาหนาท่ีคดีพิเศษมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับคดีพิเศษ เพียงเทาท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมาย39 
 ท้ังนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว เจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนพนักงานฝายปกครองหรือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาดวย 
 มีปญหาวา การกําหนดใหเจาหนาท่ีคดีพิเศษมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ เพียงเทาท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมาย ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว กฎหมาย
กําหนดใหเจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาดวยนั้น เจาหนาท่ีคดีพอเศษจะมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือไม 
ซ่ึงประเด็นนี้ไดมีการช้ีแจงในคณะกรรมมาธิการของสภาผูแทนราษฎรวา เจาหนาท่ีคดีพิเศษมี
อํานาจเพียงเทาท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายเทานั้น แตผูรับผิดชอบหลักก็คือพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงอาจมอบหมายใหเจาหนาท่ีคดีพิเศษไปถายรูปในสถานท่ีเกิดเหตุ โดย
เจาหนาท่ีคดีพิเศษก็จะมีอํานาจตามท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว เทานั้น 
 เจตนารมณสําคัญของการกําหนดใหเจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย เพื่อใหงานการสอบสวนคดีพิเศษของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ท่ีไดมอบหมายใหเจาหนาที่คดีพิเศษไปปฏิบัติเปนการสอบสวนท่ีชอบดวย
กฎหมาย 
  ในกรณีจําเปน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจส่ังใหขาราชการ หรือลูกจางกรม
สอบสวนคดีพิเศษผูหนึ่งผูใดท่ีมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาท่ีคดีพิเศษปฏิบัติหนาท่ี
เปนผูชวยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาท่ีคดีพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดท่ี
เกี่ยวกับการสืบสวนเปนการเฉพาะไดดวย ซ่ึงเจตนารมณในเรื่องนี้ ก็เพื่อตองการปฏิบัติหนาท่ีโดย
เรงดวนได หากกรณีขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนไมทัน เหตุการณ ท้ังนี้ในการปฏิบัติงาน
เฉพาะเร่ืองดังกลาวผูท่ีไดรับมอบหมายนั้น เปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญาและมี

                                                 
38 การเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผลใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความ สงบเรียบรอยรอง

ประชาชาน ไนเม่ือทาการอันเก่ียวกับการจับกุมปราบปรามผาระทาผิด กฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือ
ปราบปราม (ดู ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (16) นอกจากน้ี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการลืบสวน
คดีอาญาได (ดู ป.วิ.อาญา มาตรา 17) สําหรับความหมายของการสืบสวนน้ันหมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริง
และหลักฐานซึ่ง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ เพ่ือรักษาความสงบ 
เรียบรอยของประชาชน เพ่ือที่จะทรามรายละเอียดแหงความผิด (ดู ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (1)) 

39 ดูพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 23 วรรคสอง 
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อํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาหนาท่ีคดีพิเศษเฉพาะเร่ืองท่ี ไดรับมอบหมายเทานั้น40 สําหรับ
หลักเกณฑวิธีการมอบหมายและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามขอบังคับท่ี กคพ. กําหนด41 
 การกําหนดใหผูท่ีไดรับมอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาดังกลาว มีผลใหผูท่ีไดรับมอบหมายไดรับความคุมครองตามกฎหมายในกรณีท่ีมี
ผูกระทําความผิดตอเจาพนักงานในความผิดฐานตางๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา เชน ความผิด
ฐานดูหม่ินเจาพนักงาน (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136) ความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ
แกเจาพนักงาน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137) ความผิดฐานตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงาน 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138) ฯลฯ 
 อยางไรก็ตาม ถาผู ท่ีไดรับมอบหมายจะทําความผิดในลักษณะท่ีเปนความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีของเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ผูท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวก็จะมี
ความผิดและไดรับโทษตามท่ีประมวลกฎหมายอาญากําหนดไว เชน ความผิดฐานเจาพนักงานใช
อํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ (มาตรา 148) ความผิดฐานเจาพนักงานกระทําการหรือไมกระทําการ
อยางใดในตําแหนงโดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด (มาตรา 150) ความผิดฐาน 
เจาพนักงานทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรนเอาไปเลย หรือทําใหเสียหายหรือทําใหไรประโยชน ซ่ึง
ทรัพยหรือเอกสารใด อันเปนหนาท่ีของตนท่ีจะปกครองหรือรักษาไว (ม.158) 
 2.  อํานาจพิเศษในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ  

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสรบสวนคดีพิเศษฯ นี้ 
มาตรา 24 ไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจดังตอไปนี้ดวย42  
 1.  เขาไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจคน43 เม่ือมีเหตุสงสัยตามสมควรวามี
บุคคลท่ีมีเหตุสงสัยวากระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปน

                                                 
40  ดูพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 23 วรรคสี ่
41  ดูพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 23 วรรคหา 
42 อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 24 น้ี เปนรูปแบบที่กฎหมายเก่ียวกับการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมลักษณะพิเศษไดใชบังคับมากอน เชน พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 (1)-(5) และ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 38 (1)-(3)  
เปนตน 

43 มีปญหาวา การใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจเขาไปตรวจคนในเคหสถาน โดยไมมีหมายคน
จะเปนการละเมิดตอสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลหรือไมไดมีการช้ีแจงในคณะกรรมริการวิสามัญของสภา
ผูแทนราษฎรวาหลักการคนจะตองเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเวนแตจะเขาขอยกเวนใหคนไดโดยไมมีหมายคน ซึ่งตองมีเหตุสงสัยพอสมควร และตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ กคพ. กําหนด เพราะการคนโดยไมมีเหตุสงสัยอันสมควรเปนการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของ
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ความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดี
พิเศษ หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานไดประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวา เนื่องจากการเนิ่นชากวา
จะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไปหรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือ
ทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม 
 2. คนบุคคล หรือยานพาหนะ44 ท่ีมีเหตุสงสัยตามสมควรวามีทรัพยสินซ่ึงมีไวเปน
ความผิด หรือไดมาโดยการกระทําความผิดหรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดี
พิเศษ หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได 
 3. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือสง
บัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 4.  มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ 
หรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 5. ยึด หรืออายัดทรัพยสนท่ีคนพบ หรือท่ีสงมาดังกลาวใน (1) (2) (3) และ (4) 
 การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติตามขอบังคับท่ี 
กคพ. กําหนดเฉพาะการใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (1) นอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะตอง
ดําเนินการเกี่ยวกับวิธีการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว ใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ แสดงความบริสุทธ์ิกอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนเปน
หนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควร เช่ือท่ีทําให
สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานท่ีคน แตถาไมมี 
ผูครอบครองอยู ณ  ท่ีนั้น  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ  ส่ังมอบสําเนาหนังสือนั้นใหแก 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระ
อาทิตยตก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือน 

                                                                                                                                            
บุคคล ซึ่งการคนตองแสดงเหตุแหงการคนเปนหนังสือแจงใหผูครอบครองเคหสถานทราบกอนและจะตองแสดง
ความบริสุทธิ์ เมื่อคนเสร็จแลวตองรายงานใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ และรายงานใหศาลทราบภายใน 
48 ช่ัวโมง  อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติในการเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจคนตาม มาตรา 24 
(1) น้ัน มาตรา 24 วรรคสอง และวรรคสามไดกําหนดไวแลว 

44 ในกรณีที่กําหนดใหคนยานพาหนะไดดวย เน่ืองจากเกรงวาจะมีการตีความวา ยานพาหนะเปน
รโหฐานทําใหการคนยากลําบาก 
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ตําแหนงตั้งแตระดับ 745 ข้ึนไปดวย ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผูเปนหัวหนาในการเขาคนสง
สําเนาบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือตามวรรคสามและสําเนาบันทึกการตรวจคน
และบัญชี ทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดตอศาลจังหวัดท่ีมีอํานาจเหนือทองท่ีท่ีทําการคน หรือศาลอาญา
ในเขตกรุงเทพมหานครภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงหลังจากส้ินสุดการตรวจคนเพื่อเปนหลักฐาน 
 2.5.4  การตรวจสอบความสมบูรณและความชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน 
 ตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยืดม่ันในความถูกตอง ดีงาม และชอบธรรม ตองปฏิบัติหนาท่ีโดย
ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ตองปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเกรงกลัวตออิทธิพลใดๆ ปฏิบัติงานใน
หนาท่ีดวยความรับผิดชอบ และอุทิศตนทุมเท สติปญญา ความรู ความคิดท่ีมีอยูใหกับงานอยาง
เต็มท่ี ปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยมีจิตสํานึกและหลักการตามกฎหมายเพื่อประโยชน แหงการอํานวย
ความยุติธรรม ปลูกจิตสํานึกพนักงานสอบสวนในเร่ืองการเสียสละ อดทนและความรับผิดชอบใน
หนาท่ี ในการสอบสวนขอเท็จจริงของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ  
เชน พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ เปนตน ใหสอดคลองกลมกลืนเปนลําดับและเสนอ
ความเห็นพรอมท้ังเหตุผลเพ่ือเปนแนวทางพิจารณาดําเนินการตอไป แกผูบังคับบัญชาในการ
ตัดสินใจ วินิจฉัย ส่ังการ ทําใหการสอบสวนขอเท็จจริงตองลาชา เนื่องจากตองต้ังประเด็นให
สอบสวนเพ่ิมเติมหรือตองขอพยานเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความสมบูรณในรายงานสรุปผลการ
สอบสวนขอเท็จจริงประกอบการวินิจฉัย ส่ังการ ดังนั้น การสอบสวนขอเท็จจริงพรอมท้ังการ
สรุปผลการสอบสวน โดยรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นและเหตุผล
จะตองเปนไปตามขอกฎหมายท่ีสอบสวนเพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาใหอยูในประเด็นท่ี
สอบสวนจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายจึงเปนส่ิงท่ีจะตองดําเนินการควบคูกัน และจําเปนอยางยิ่ง
ในการสอบสวน การศึกษาขอเท็จจริงใหถองแทและเปนขอเท็จจริงท่ียุติแลว เพื่อนํามาใชวินิจฉัยใน
ขอกฎหมายจึงมีความสําคัญสําหรับผูสอบสวน 
 สรุปไดวา ความสมบูรณและความชอบดวยกฎหมายของการสอบสวนจึงเปนการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายเพ่ือจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความจริงใน
เร่ืองนั้นๆ วามีมูลความจริงประการใด ขอเท็จจริง ไดแกขออางท่ีบุคคลอางถึง ซ่ึงอาจเปนความจริง 
หรือความเท็จ ขอเท็จจริงนั้นเปนศัพทของกฎหมายแตเขาใจงายเพราะมีความชัดเจนอยูในตัว โดย
เอาคําสามัญสองคํามารวมกันคือ เท็จคําหนึ่ง  กับจริงคําหนึ่ง คําสองคํานี้ในทางสามัญไมมีการใช
รวมกัน แยกกันใชคนละที่เพราะมีความหมายตรงกันขามคือ คําวาเท็จมีความหมายวาเปนของ 

                                                 
45  กรณีเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตกน้ัน ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนา

ในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงต้ังแตระดับ 7 ขึ้นไป เน่ืองจวกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษน้ัน 
ระดับ 6 ก็สามารถดํารงตําแหนงดังกลาวไดจึงจะตองระบุต้ังแตระดับ 7 ขึ้นไป 
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ไมแท เปนของโกหก แตคําวาจริงมีความหมายวาเปนของแท ไมใชโกหก ถาจะใชในลักษณะ
คําถาม ก็ตองเติมคําวา หรือไวกลาง เชนเท็จหรือจริงแตในทางพิจารณาดานกฎหมายมีความจําเปน
โดยแทท่ีจะตองใชอยูเสมอในระหวางพิจารณาเพราะยังไมไดวินิจฉัยชี้ขาดวาเปนจริงหรือเปนเท็จ
ยังทุมเถียงกันอยู เพราะฉะนั้น จึงตองมีศัพทใชโดยเฉพาะใหเรียกรวมกันไปกอนวาขอเท็จจริง 
จนกวาจะถึงเวลาตัดสินช้ีขาดจึงจะแยกเท็จกับจริงออกจากกันได ดังนั้น การสอบสวนขอเท็จจริงจึง
มีความหมายรวมกันหมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร 
และพยานวัตถุ เพื่อจะทราบความจริงในเร่ืองนั้นๆ และพิสูจนความจริงวาเร่ืองใดเปนเร่ืองจริง หรือ
เปนเร่ืองเท็จ และช้ีมูลความจริงวาเปนประการใด ดังนั้นการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาจึงควรตองมีรูปแบบเปนแนวทางปฏิบัติ พรอมท้ังโครงสรางการจัดระเบียบของ
ขอเท็จจริงใหเปนไปตามลําดับ โดยนําพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุมาพิจารณาเพื่อ
แสวงหาขอเท็จจริง พรอมท้ังตั้งประเด็นพิจารณาและนําขอกฎหมายมาวิเคราะหตามขอเท็จจริงท่ี
สอบสวนไดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอบสวนจะตองใหความเห็นและแนวทางในการปฏิบัติ
นําเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจวาจะส่ังการประการใดหรือจะ
ดําเนินการตอเนื่องจากผลการสอบสวนขอเท็จจริงอยางไร 
 การสอบสวนท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ตอง
สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(6) 
ประกอบดวยมาตรา 18 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วรรคสองท่ีจะทําใหมีอํานาจ
สอบสวนได ท้ังถือไมไดวาเปนการทําการแทนพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจตามท่ีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 128 บัญญัติไวการสอบสวนพยานผูกลาวหาจึงเปนการ
สอบสวนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย การสอบสวนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 140 เม่ือการสอบสวนท้ังคดีรวมการสอบสวนท่ีไมชอบดวยกฎหมายไวดวย และ
ไมเปนการสอบสวนตามท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 
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บทที่ 3 
บทบาทพนักงานสอบสวนในตางประเทศ 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงบทบาทของพนักงานสอบสวนในตางประเทศ หลักเกณฑการ
สอบสวนในตางประเทศ โดยเฉพาะท่ีมีอยูในประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา 
ท้ังนี้ เพื่อเปนตัวอยางและแนวทางในการกําหนดแนวทางการสอบสวนคดีพเิศษใหมีความเปนภาวะ
วิสัยตามตอไป 

 
3.1  เยอรมนี 
 การดําเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมนี มีรูปแบบของหลักการดําคดีอาญาโดยรัฐ 
กลาวคือ การดําเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมันเปนหนาท่ีของรัฐ และถือวารับเปนผูเสียหายโดย
พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจดําเนินคดีอาญา คือ อัยการ ซ่ึงทําหนาท่ีสอบสวนฟองรอง อัน
เปนหลักเกณฑของระบบอัยการที่สมบูรณ โดยแบบอัยการดังกลาวไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ
ประเทศฝรั่งเศส1 ซ่ึงผูท่ีมีบทบาทหลักในการดําเนินคดีอาญา คือพนักงานอัยการ   
 การดําเนินคดีอาญาช้ันสอบสวนฟองรอง  (Voverfahren) ประเทศเยอรมนีเปน
กระบวนการดําเนินคดีอาญากระบวนการเดียวท่ีแบงแยกไมได ซ่ึงเร่ิมต้ังแตเม่ือทราบวามีการ
กระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนจนถึงการฟองรองหรือไมฟองรองผูตองหานั้น  โดยอัยการมีอํานาจ
หนาท่ีในการเร่ิมคดีเองได หรืออาจใหตํารวจดําเนินการให ซ่ึงตํารวจทําหนาท่ีตองติดตามการ
กระทําความผิดอาญาและตองทําการทุกอยางโดยไมชักชาเพ่ือปองกันไมใหคดีมืดมนไป ท้ังนี้
ตํารวจมีหนาท่ีชวยเหลืออัยการ2 ในกรณีท่ีตํารวจเร่ิมดําเนินกรสอบสวนคดีใดข้ึนเองกอนําตรวจ
ตองรายงานส่ิงท่ีไดกระทําไปใหอัยการทราบโดยเร็ว เนื่องจากตํารวจไมมีอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินการสอบสวนคดีไดเองโดยลําพังจนเสร็จส้ินการสอบสวน หากใหตํารวจมีอํานาจหนาท่ี
สอบสวนไดเองโดยลําพัง อาจจะสงผลใหตํารวจใชอํานาจดังกลาวโดยมิชอบ ตลอดจนไมมีการ
ถวงดุลตางองคกรอันเปนผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของผุตองหาและทําใหตํารวจเกิดการ

                                                 
1 จาก “อัยการเยอรมั นและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง,” โดย  คณิต  ณ นคร ฐ, 

2553, ในอัยการกับการสอบสวนคดีอาญา รวมบทความเก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ, น. 77. 
2 แหลงเดิม.  (น. 80). 
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ทุจริตตอหนาท่ี ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา ฐานะของตํารวจในทางคดีเปนเพียงองคกรท่ีทําหนาท่ี
สอบสวนของอัยการเทานั้น3 
 อัยการจะขอความรวมมือกับตํารวจกต็อเม่ือการใชกําลังเจาหนาท่ีของตนหรือการขอให
อัยการอ่ืนชวยดําเนินการให โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับจะไมบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงอาจกลาวไดวาในประเทศเยอรมนีนั้นเปนระบบอัยการท่ีสมบูรณ ถือวาการ
สอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมอาจแยกไดและอยูภายใตความรับผิดชอบของอัยการ
เทานั้น โดยมีการสอบสวนคดีอาญาไดอยางกวางขวางโดยสามารถรับคํารองทุกข คํากลาวโทษ 
ไดเอง แลวดําเนินการสอบสวน หรือเขาตวบคุมการสอบสวนของตํารวจหรือส่ังการแกตํารวจท่ี
เห็นสมควรได  
 การดําเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมนีใชหลักการดําเนินคดี่อาญาตามกฎหมาย4

กลาวคือ อัยการมีหนาท่ีตองดําเนินคดีทุกเร่ืองท่ีสามารถกระทําได เม่ือมีเหตุอันควรวามีการกระทํา
ความผิดเกิดข้ึน เพื่อปองกันมิใหอัยการใชดุลยพินิจปฏิเสธที่จะเปนความผิดอุกฉกรรจ หรือ
ความผิดเอาญาท่ีมีโทษปานกลาง ในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะเอาผิดผุตองหาได หรือเพ่ือ
ไมใหอัยการใชดุลยพินิจในการฟองหรือไมฟองคดีอาญามากเกินไปจนเปนอันตรายตอประชาชน 
และเพื่อปองกันอัยการจากการแทรกแซงของการเมือง และเปนการบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม
กัน ซ่ึงเม่ือการสอบสวนปรากฏหลักฐานวาผุตองหาเปนผูกระทําความผิด อัยการจะตองดําเนินการ
ฟองรองและการถอนฟองจะกระทําไมไดเชนกันตาม “หลักเปล่ียนแปลงไมได”5 หลักดังกลาว
เปผลมาจากการที่กฎหมายบัญญัติอํานาจหนาท่ีของอัยการในการอํานวยความเปนธรรมแกคูความ
ทุกฝายและถือวาเปนหลักประกันของหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
 การสืบสวนสอบสวนจะมีองคกรอัยการ เปนผูมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือหาพยานหลักฐาน
ช้ีขาดวามีขอเท็จจริงพอท่ีจะเอาผิดแกผูตองหาหรือไมซ่ึงพนักงานอัยการอาจเร่ิมการสอบสวนดวย
ตนเองหรือมีคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษก็ได การหาพยานหลักฐานมีท้ังท่ีจะเอาผิดแกผูตองหา
และท่ีเปนคุณแกผูตองหาดวย สําหรับการสอบสวนนี้ นอกจากพนักงานอัยการแลวยังมีองคกรอ่ืน 
ท่ีชวยในการสอบสวนอีก ไดแก ตํารวจ และผูพิพากษาสอบสวน พนักงานอัยการของประเทศ
เยอรมนีจึงเปนองคกรหลักท่ีทําหนาท่ีสอบสวนและใชมาตรการบังคับโดยขออนุญาตจาก 
ผูพิพากษาสอบสวน เพื่อการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจระหวางองคกร 

                                                 
3  จาก “ความสัมพันธระหวางอัยการกับตํารวจในเยอรมัน,” โดย  คณิต  ณ นคร ฑ  (2523, ธันวาคม), 

วารสารอัยการ, 3(36). น 47. 
4  อัยการเยอรมั นและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง ( น.  77). เลมเดิม. 
5  เพราะทําใหเสียความเปนภาวะวิสัยในการสั่งคดี (น. 203).  เลมเดิม. 
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 การสืบสวนเปนวิธีหนึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใชในการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิด และเปนการปองกันอาชญากรรมที่จะเกิดข้ึน โดยการกระทําผิดนั้นไดมีการ
พัฒนาไปตามเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนา ทําใหยากแกการสืบสวนหาพยานหลักฐานเพ่ือมาใชใน
การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด นอกจากนั้น รูปแบบการกระทําความผิดไดมีการพัฒนาจากการ
กระทําเพียงคนเดียวเปนในลักษณะเครือญาติ (family) กลุมขององคกรอาชญากรรมที่มีการแบง
หนาท่ีกันทําและมีการปกครองตามลําดับช้ัน ทําใหการสืบสวนหาความสัมพันธของกลุมอาชญากร
ตางๆ ไมอาจกระทําไดตามวิธีการสืบสวนปกติโดยท่ัวไป 
 ในระบบกฎหมายของตางประเทศมีเทคนิคการสืบสวนท่ีมีการพัฒนาจากรูปแบบการ
กระทําความผิดขององคกรอาชญากรรมท่ีมีความสลับซับซอน ใหสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการลงโทษกลุมผูกระทําความผิดและผูมีอํานาจตัดสินใจระดับสูงขององคกร 
 องคกรอาชญากรรมไดกลายเปนความทาทายตอรัฐและสังคมในประเทศเยอรมนีไมวา
จะเปนเพราะระบบกฎหมายของเยอรมนี เพราะความเจริญทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางการเงิน 
เพราะระบบสาธารณูปโภคและแหลงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร ประเทศเยอรมนีตองเผชิญหนากับ
อันตรายเปนพิเศษจากองคกรอาชญากรรม อาชญากรรมดานยาเสพติดเปนเพียงสวนหนึ่งของปญหา
องคกรอาชญากรรม ถึงแมวาจะเปนปญหาในสวนท่ีสําคัญและตองปราบปรามอยางเรงดวนเปน
พิเศษก็ตาม ในทํานองเดียวกัน ปญหาอาชญากรรมดานอ่ืนก็เพ่ิมข้ึนมาก และการเปล่ียนแปลงดาน
คุณภาพท่ีเห็นไดชัดคือ ระบบการกระทําความผิดท่ีเปนกระบวนการและมีการจัดการในรูปองคกร
มากข้ึน ความสําเร็จของการตอสูกับอาชญากรรมข้ึนอยูกับวาจะสามารถจัดการกับผุบงการที่อยู
เบ้ืองหลังและผูบริหารองคกรอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของและจัดการกับแหลงเงินไมใหถูกนําไปใชใน
การกระทําความผิดคร้ังตอๆ ไปไดมากเพียงใด 
 อาชญากรรมท่ีพบมากในองคการอาชญากรรม ไดแก การคาและลักลอลขนยาเสพจิด 
การคาและลักลอบขนอาวุธเถ่ือน อาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับชีวิตกลางคืน การรีดเงินคุมครอง การ
ลักลอบขนชาวตางชาติเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย การคาสินคาเถ่ือน การปลอมและการใชตรา
สารทางการเงินในทางท่ีผิด การผลิตและการกระจายเงินปลอมแปลง  
 ดังนั้นจึงมีการใชกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาเช่ือมโยงกับบทบัญญัติในกฎหมาย
อาญาเพื่อใชกับกลุมของการกระทําความผิดท่ีมีความพิเศษอยางองคกรอาชญากรรม ยิ่งไปกวานั้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวยังไปเชื่อมโยงกับประเภทและรุปแบบของการกระทํา
ความผิดบางประเภทซ่ึงไดถูกพัฒนาการปรับเปล่ียนมาเปนระยะเวลายาวนานในตัวบทของ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาท่ีสามารถใชไดกับรูปแบบขององคกรอาชญากรรมบาง
ประเภทไดอยูแลว 
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 ในประเทศเยอรมนี เจาหนาท่ีตํารวจจะเปนผูเร่ิมตนในการสืบสวนคดีอาญาเม่ือไดรับ
ขอมูลในเบ้ืองตนวามีเหตุเกิดข้ึน ซ่ึงไมจําเปนตองเปนการชัดแจง หรือแนนอนวาอา๙ญากรรม
ประเภทไหนไดถูกกระทําลง (no need to have a clear and exact overview of what kind of crime 
has been committed) แตในทุกๆ เหตุการณเจาหนาท่ีตํารวจจะตองแจงขอมูลใหกับพนักงานอัยการ
ทราบเก่ียวกับคดีเทาท่ีจะสามารถทําได 
 พนักงานอัยการเยอรมัน สามารถท่ีจะเร่ิมการสืบสวนในเวลาใดก็ได (at any time) ถา
ไดรับขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาชญากรรมท่ีไดถูกกระทําลง โดยอัยการจะแจงใหตํารวจทราบ
โดยเร็วถึงสถานทีเกิดเหตุ โดยบทบาทหลักของอัยการเยอรมัน คือ การเปนผูนําในการสืบสวนคอย
สนับสนุน และควบคุมดูแล ตลอดจนขอหมายคนและหมายจับจากศาล (lead the investigations,to 
support and supervise it and to request search and arrest warrants from the judge) และพนักงาน
อัยการจะคอยทําหนาท่ีสอบปากคําผูตองหา (interview a suspect) แตอํานาจในการสอบปากคํานี้ 
ก็ไมใชอํานาจแตเพียงของพนักงานอัยการฝายเดียวเทานั้น เจาหนาท่ีตํารวจก็สามารถสอบปากคํา
ผูตองหาไดโดยไมจําเปนตองไดรับอนุญาตเปนพิเศษจําใคร (do not need a special; permit to 
interview suspect) 
 นอกจากน้ีพนักงานอัยการยังอาจมอบอํานาจเจาหนาท่ีตํารวจทําการสืบสวนในสวนท่ี
จําเปนท้ังหมดในสวนท่ีคิดวาเจาหนาท่ีตํารวจพึงตองกระทํา 
 3.1.1  มาตรการสืบสวนพิเศษท่ีสําคัญในกฎหมายเยอรมัน 
 1)  การเช่ือมโยงขอมูลอิเลคโทรนิคส 
 2)  การดักฟงโทรศัพท 
 3)  การติดตามพฤติกรรมระยะยาว 
 4)  การใชการชวยเหลือทางเทคนิคเพื่อจุดประสงคในการเฝาติดตาม 
 5)  นักสืบนอกเคร่ืองแบบ 
 6)  การตรวจตราของตํารวจ 
 การดําเนินคดีอาญาตองมีความสมดุลกับความจําเปนในการปกปองสิทธิพื้นฐานข้ัน
ต่ําสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการคุมครองบุคคลและการคุมครองขอมูล นอกจากนี้ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดีตองมีความสมดุลกับความจําเปนท่ีตองมีมาตรการท่ีเปนประโยชนในการดําเนิน
กระบวนวิธีพิจารณาความอาญา 
 1)  การสืบคนโดยการคัดกรองขอมูล 
 เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาในการสืบคนโดยการคัดกรองโดยหลักแลว
การจับคูและการสงผานขอมูลเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยคําส่ังศาล ขอเท็จจริงท่ีเกิดจากการตรวจคนโดย
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การคัดกรองสามารถที่จะถูกนําไปใชเพื่อจุดประสงคในการดําเนินคดีอาญาในขอบเขตจําเพาะ
เทานั้น คือ ในฐานะจะนําไปเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาฐานความผิดอ่ืนไดอีกตอเม่ือ
ความผิดฐานอ่ืนนั้นอยูในบัญชีมาตรา 98 a ดวยเชนกัน ทางปฏิบัติปจจุบันมีการใชมาตรการนี้นอย
มาก 
 2)  การเฝาติดตามทางโทรศัพท 
 มาตรการนี้ไดรับอนุญาตในคดีท่ีอยูในรายการอาชญากรรมรายแรงที่กําหนดไว เชน ใน
คดีของการคามนุษย การปลอมเงินตรา ฆาตกรรม การโจรกรรมเปนกระบวนการ การปลน การ
เรียกคาไถ การรับของโจรโดยทําเปนการคา การฟอกเงิน อาชญากรรมตามพระราชบัญญัติเคร่ือง
กระสุนปนและอาวุธปนหรือยาเสพติด นอกจากนี้ มาตรการเฝาติดตามทางโทรศัพทยังไดรับ
อนุญาตใหทําไดในเร่ืองอ่ืนในกรณีท่ีเปนไปไมไดหรือเปนการยุงยากอยางมากข้ึนยากท่ีจะคนหา
ความจริงหรือคนหาผุกระทําผิดโดยวิธีอ่ืนหรือโดยการใชมาตรการอ่ืนเทานั้น 
 ตามกฎหมาย ตองมีคําส่ังโดยผูพิพากษาจึงจะใชมาตรการการเฝาติดตามทางโทรศัพท
ได ขอมูลท่ีไดจากการดักฟงโทรศัพทอาจจะใชประโยชนในฐานะเปนหลักฐานในคดีอาญาอ่ืนได
ตอเม่ือเปนฐานความผิดท่ีอยูในบัญชีเดียวกันกับคดีท่ีศาลอนุญาตไว ท้ังนี้ เอกสารเกี่ยวกับการดักฟง
เหลานั้นจะถูกทําลายเม่ือมันไมมีความจําเปนสําหรับการดําเนินคดีอาญาอีกตอไป 
 3)  การเฝาสังเกตระยะยาว 
 อนุญาตใหมีการเฝาสังเกตระยะยาวเหนือผูตองหาและบุคคลท่ีผูตองหาติดตอดวย การ
เฝาสังเกตระยะยาวเปนการสังเกตการณท่ีมีระยะยาวนานเกิน 24 ช่ัวโมงติดตอกันหรือนานกวาสอง
วัน อันท่ีจริงแลว มาตรการดังกลาวเปนการกระบวนการสืบสวนสําหรับอาชญากรรมรายแรง แตก็
ไดรับการอนุญาตใหใชในการสืบสวนคดีอาญาท่ัวไปท่ีมีความสําคัญไดดวย แตมีขอแมวาตอง 
ไมสามารถใชมาตรการอื่นท่ีลวงลํ้าสิทธิสวนบุคคลนอยกวาหรือการใชมาตรการอื่นดังกลาวอาจ
ประสบอุปสรรคในการดําเนินการอยางมาก ตามปกติแลว พนักงานอัยการจะเปนผูออกคําส่ังใหใช
มาตรการโดยจํากัดระยะเวลาไมเกินหนึ่งเดือนและหากจะมีการขยายระยะเวลาก็ตองมีคําส่ังโดย
ศาลเทานั้น 
 4)  การใชวิธีการทางเทคนิคในการเฝาติดตามดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
  (1) การถายภาพและบันทึกภาพระหวางการเฝาติดตาม 
  (2) การใชเคร่ืองมือทางเทคนิคอ่ืนสําหรับจุดประสงคในการเฝาติดตาม และ 
  (3) การดักฟงทางเทคนิคและการบันทึก ภายนอกและหรือภายในที่อยูอาศัยคําพูดท่ี
ไมไดพูดในที่สาธารณะ 
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 การใชเคร่ืองมือตรวจสอบพิเศษเหลานี้กับ “ความผิดท่ีสําคัญเปนพิเศษ” ชวยให 
ผูปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนสอบสวนมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุนข้ึน โดยมาตรการนี้จะ
สามารถนําไปสูการคนหาขอเท็จจริงหรือตําแหนงแหงท่ีขอผูกระทําความผิด และมีขอแมดวยวา
การใชวิธีการอ่ืนๆ จะเปนการไรประโยชนหรือเปนการยุงยากข้ึนมาก 
 5) การใชพนักงานสืบสวนนอกเคร่ืองแบบ 
 คือ เจาหนาท่ีตํารวจผูสืบสวนท่ีใชช่ือแฝงและตัวตนใหม (อีกนัยหนึ่งคือช่ือใหม  
ท่ีอยูใหม และอาชีพใหม) นักสืบนอกเคร่ืองแบบสามารถท่ีจะปฏิบัติการตามอํานาจดวยมาตรการ
หลายๆ อยางพรอมกันไป เชนการดําเนินมาตรการตางๆ ในคดีอาญาหลายคดีพรอมกัน หรือ
สามารถปฏิบัติการตามอํานาจในการปราบปรามนอกเหนือไปจากอํานาจในการปองกัน ในแตละ
กรณีของการดําเนินมาตรการตางๆ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของใหครบถวน ท้ังนี้
เจาหนาท่ีตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายข้ึนในการปฎิบัติตามอํานาจหนาท่ีอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมท่ีหลากหลายภายใตหนาท่ีดังกลาวขางตน 
 6)  การติดตามตรวจตราโดยตํารวจ 
 มาตราการท่ีถูกนํามาใชในลักษณะดังตอไปน้ี การตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล จากการ
ตรวจตราท่ีถูกบันทึกไวระหวางการตรวจตราตามหนาท่ีปกติของตํารวจ หลังจากน้ัน ขอมูลท่ี
รวบรวมไวจะถูกประเมิน ซึงจะใหภาพรวมของการเคล่ือนไหวจากสถานท่ีหนึ่งไปอีกสถานท่ีหนึ่ง
โดยบุคคลท่ีอยูภายใตการตรวจตราโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับการเดินทางของบุคคลนั้น 
 การติดตามตรวจตราผูตองหาสามารถทําไดในอาชญากรรมทุกชนิดท่ีมีความสําคัญมาก
ซ่ึงการหาความจริงโดยวิถีทางอ่ืนมีแนวโนมนอยกวามากท่ีจะประสบความสําเร็จหรือมีความ
ลําบากมากกวา 
 3.1.2  เปรียบเทียบการสอบสวนคดีอาญาในประเทศเยอรมนีกับประเทศไทย 
 ในเยอรมนี อัยการเปนผุรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาช้ันสอบสวนฟองรอง
กลาวคือ ในเยอรมนีถือวาการดําเนินคดีอาญาช้ันนี้ ซ่ึงเร่ิมต้ังแตทราบวามีการกระทําความผิด
เกิดข้ึนจนถึงการฟองหรือไมฟองผูตองหานั้น เปนกระบวนการเกียวท่ีแบงแยกไมได แมตํารวจจํามี
อํานาจหนาท่ีสอบสวนได แตอํานาจหนาท่ีดังกลาวมิใชอํานาจหนาท่ีของตนเองหรืออํานาจหนาท่ี
พองกัน (konkurierend) กับอํานาจหนาท่ีของอัยการฐานะของตํารวจในทางคดีเปนเพียง “องคกรท่ี
ทําหนาท่ีสอบสวนของอัยการ” (Ermittlungsorgan der taatsanwaltschaft) เทานั้น ในกรณีท่ีตํารวจ
เร่ิมดําเนินการสอบสวนคดีใดข้ึนเองกอน ตํารวจตองรายงานส่ิงท่ีไดทําไปใหอัยการทราบในโอกาส
แรกท่ีจะกระทําได ตํารวจไมมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะดําเนินการไดเองโดยลําพังจนเสร็จส้ินการ
สอบสวน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการดําเนินการสอบสวนมิไดเปนไปในแนวทางดังกลาว 
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บอยคร้ังท่ีตํารวจดําเนินการสอบสวนโดยฝาฝนความมุงหมายของกฎหมายไปเองตลอดโดยลําพัง 
มิไดติดตอกับอัยการเลย และจะสงผลการสอบสวนมาใหอัยการเม่ือเสร็จส้ินการสอบสวนแลว แต
การปฏิบัติเชนนี้ก็เปนท่ียอมรับกันจนในระยะหลังไดมีการเรียกรองจากทางฝายตํารวจใหตํารวจมี
อํานาจหนาท่ีสอบสวนคดีไดเลยโดยลําพัง กลาวคือ เห็นวาสมควรจะทําใหทางปฏิบัติดังกลาวชอบ
ดวยกฎหมายเสีย อยางไรก็ดีขอเรียกรองนี้ไดรับการปฏิเสธจากฝายตุลาการ ในประการแรกเห็นกัน
วาอันตรายจากการใชอํานาจโดยมิชอบของตํารวจนั้นสูงมาก อีกประการหนึ่งเห็นกันวาอัยการใน
ฐานะเปนเจาพนักงานผูฟองคดี (Anklagebehorde) นั้น ยอมจะตองรับผิดชอบในความชอบดวย
กฎหมาย (Rechtmassigkeit) ความถูกตองชอบดวยระเบียบ (Ordnungsmassigkeit) ความละเอียด
รอบคอบ (Grundlichkeit) และความเช่ือถือได (Zuverlassigkeit) ของการสอบสวน 
 ระบบสอบสวนกับระบบฟองรองของประเทศเยอรมนีจะเปนระบบเดียวกันมีการ
ประสานงานกันระหวางตํารวจกับอัยการในการสอบสวนคดีอาญา กอนท่ีจะนําคดีสูกระบวนการ
พิจารณาของศาล  อัยการของเยอรมนีมีอํานาจในการสอบสวน  หากคดีใดเปนคดียุงยาก 
คดีสลับซับซอน เชนคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ คดีภาษี ซ่ึงเปนคดีพิเศษ ตํารวจจะตองบอกกลาวให
อัยการทราบเก่ียวกับการกระทําความผิดนั้นโดยเร็ว และการสอบสวนคดีพิเศษของตํารวจและ
อัยการของเยอรมนีนั้น จะมีการรวมมือกันสอบสวนทําใหการดาํเนินคดีในเยอรมนีมีประสิทธิภาพ 
 ในการสอบสวนคดีพิเศษ บางคดีจําเปนตองใชทคนิคหรืออํานาจสืบสวนสอบสวน
พิเศษเพื่อใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานในทางคดี ซค่ึงในเยอรมนีมีการใชอํานาจสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษ 
 เม่ือพิจารณาระบบการสอบสวนคดีพิเศษของเยอรมนีแลว อาจพบวาท้ังคดีพิเศษหรือ
คดีอาญาท่ัวไป อัยการของเยอรมนีมีอํานาจในการสอบสวนดวยตนเองและสอบสวนรวมกับตํารวจ 
กอนท่ีอัยการจะฟองรองตอศาล ทําใหคดีพิเศษ เชนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทาง
การเงินการธนาคาร  อาชญากรรมคอมพิวเตอร  เปนตน  ไดผานการตรวจสอบรวบรวม
พยานหลักฐานอยางรอบคอบจากอัยการทําใหระบบการสอบสวนฟองรองของอัยการเปนระบบ
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตางกับไทยท่ีแยกระบบสอบสวนและระบบฟองรองออกจากกัน
ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา  อยางไรก็ตาม  การสอบสวนคดีพิ เศษตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษท่ีกําหนดใหอัยการมารวมสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในบางคดีตั้งแตตนทําใหระบบการดําเนินคดีช้ันสอบสวนและช้ันฟองรองของ
ไทยมีความใกลชิดกันมากข้ึน ทําใหพยานหลักฐานในคดีมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน เพราะผานการ
ตรวจสอบจากหลายฝายท้ังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการท่ีทําหนาท่ีสอบสวน
รวมกัน แมระบบการสอบสวนของไทยจะยังไมเปนระบบเดียวกันกับการฟองรองเชนการ
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ดําเนินคดีของประเทศเยอรมนีก็ตาม แตการทํางานโดยการสอบสวนคดีพิเศษรวมกันดังกลาว ก็เปน
มิติใหมของระบบการสอบสวนฟองรองคดีของไทย 
 
3.2  ประเทศฝร่ังเศส 
 ฝร่ังเศสมีหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึงเกิดจากแนวความคิดท่ีวา “ผูท่ีกระทําการ
ฝาฝนกฎหมายอาญาเปนผูกระทําความผิดตอรัฐดวย รัฐจึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินคดี เอา
กับผูกระทําความผิด พรอมท้ังจัดหาพยานหลักฐานและลงโทษเองดวย”6 แนวความคิดดังกลาวมีผล 
ตอการดําเนินคดีอาญาท่ีองคกรของรัฐตองกระตือรือรนรวมมือกันในการคนหาความจริงโดยไม
จํากัดรูปแบบ (Active Role) การคนหาความจริงในคดีจึงสามารถทําไดอยางกวางขวาง โดยมี
ขอกําหนดท่ีตองใหความคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาในการตอสูคดีอยางเต็มท่ีซ่ึงเปนการ 
นําระบบกลาวหามาใชในการดําเนินคดีอาญา 
 การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหานั้น มีการแยกหนาท่ีในการสอบสวนฟองรองและ
หนาท่ีพิจารณาคดีออกจากกัน โดยใหศาลเปนองคกรท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาพิพากษาคดี และ
โดยท่ีการสอบสวนและฟองรองผูกระทําความผิดอาญานั้นอยูในความรับผิดชอบของรัฐโดยเฉพาะ 
จึงใหมีองคกรอัยการรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง ซ่ึงท้ังสององคกรดังกลาวมีอิสระจากกัน 
ผูถูกกลาวหามีสิทธิในการแกขอกลาวหาและตอสูคดีคดี ซ่ึงจะทําใหผูถูกกลาวหาพนจากฐานะการ
เปนกรรมในคดี (Object of Right) และมีฐานะเปนประธานในคดี (Subject of Right)7 ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวา องคกรอัยการเปนองคกรท่ีเกิดข้ึนเสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง การดําเนินคดีอาญา
ในระบบไตสวนมาใชระบบกลาวหา มีหนาท่ีดําเนินคดีอาญาแทนรัฐ 
 ประเทศฝรั่งเศสถือวาการฟองคดีอาญาเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐแตผูเดียว พนักงาน
อัยการเปนผูใชอํานาจนี้ในนามของรัฐ เอกชนจะฟองคดีอาญาเองโดยตรงไมไดแตอาจฟองคดีแพง
ท่ีเกี่ยวเนื่องเพื่อบังคับใหอัยการฟองคดีอาญาได ดังนั้นกลไกของรัฐในการสอบสวนฟองรองจึงตอง
รัดกุม เพื่อมิใหผูกระทําผิดทางอาญารอดพนไปจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได  
 ประเทศฝรั่งเศส อํานาจในการสอบสวนคดีอาญาแบงไดเปนสองฝาย คือ 
 1.  พนักงานสอบสวนฝายคดี (La police judiciaire) เปนการสอบสวนเบ้ืองตน และการ
สอบสวนในความผิดซ่ึงหนา 
 2.  ผูพิพากษาสอบสวน (Le juge d’ information) เปนการสอบสวนเบ้ืองตนหรือ 
เฉพาะบางคดีท่ีกําหนดไวหรือตามคําขอของอัยการเทานั้น 
                                                 

6  ระบบอัยการ (น. 34).  เลมเดิม.  
7  เพราะทําใหเสียความเปนภาวะวิสัยในการสั่งคดี (55-57). เลมเดิม.   
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 1.  การสอบสวนเบ้ืองตน เปนวิธีการสอบสวนที่นุมนวล ไมมีสภาพบังคับตอผูถูก
สอบสวน โดยอาศัยความรวมมือของประชาชนในการใหขอเท็จจริงเปนสําคัญ แตการควบคุมตัว
สามารถควบคุมตัวไดเพียง 24 ช่ัวโมง เทานั้น ไมมีอํานาจจับผูตองสงสัย เวนแตจะเปนความผิดซ่ึง
หนา การสอบสวนน้ีจะส้ินสุดทันทีท่ีมีการสอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวน การสอบสวนประเภท
นี้เปนผลดีคือ 
 1. พนักงานอัยการสามารถพิจารณาคํารองทุกข คํากลาวโทษ แลววินิจฉัยวาจะ
ดําเนินการ อยางไรตอไป เชน หากเห็นวาการกระทําไมเปนความผิดอาญา ไมทราบวาผูใดกระทํา
ผิดอัยการจะส่ังยุติเร่ือง หากเปนเร่ืองเล็กนอยผูตองหารับสารภาพก็จะฟองผูตองหาตอศาลโดยตรง 
หากเปนเร่ืองยุงยากสลับซับซอนก็จะเสนอผูพิพากษาสอบสวนทําคารสอบสวนตอวิธีการนี้ทําให
ลดปริมาณคดีไมใหไปสูผูพิพากษาสอบสวนหรือสูศาลไดมาก  
 2. หากปรากฏพยานหลักฐานใหมภายหลังส่ังไมฟองไปแลวก็สามารถกลับมาส่ังฟอง
ไดอีก หรือหากไดขอเท็จจริงใหมหลังศาลพิพากษาไปแลวก็สามารถแกไขคําพิพากษาไดอีก 
 ผูมีอํานาจสอบสวนเบ้ืองตน จะอยูภายใตการอํานวยการรองพนักงานอัยการประจําศาล
ช้ันตน และอยูในความดูแลของอธิบดีอัยการศาลอุทธรณ คือนายพนักงานสอบสวนฝายคดี ไดแก 
นายกเทศมนตรีและผูชวย นายพนักงานสอบสวนภูธรช้ันสัญญาบัตรและ ช้ันประทวน โดยมีอํานาจ
ควบคุมตัวได 24 ช่ัวโมง หากคนกําหนดตองนําตัวไปใหอัยการอนุญาต เปนหนังสือใหควบคุมอีก 
24 ช่ัวโมง แตในความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐมีอํานาจควบคุม 48 ช่ัวโมง และขยายเวลา 
ไดอีกเมื่อจําเปนไมเกิน 10 วัน ในกรณีฉุกเฉินอาจควบคุมได 15 วัน แตตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี
อัยการศาลฎีกา ซ่ึงนายพนักงานสอบสวนฝายคดีอาจจําแนกไดดังตอไปน้ี 
 1. พนักงานพนักงานสอบสวนฝายคดี ไดแก หนักงานพนักงานสอบสวนฝายคลีช้ัน
ผูใหญ ซ่ึงก็คือพนักงานสอบสวนภูธรท่ีไมเปนนายพนักงานสอบสวนฝายคดีและมีอํานาจสอบสวน
คดีไดดวยตนเองหรือตามตําส่ังของอัยการเชน เดียวกับนายพนักงานสอบสวนฝายคดี แตไมมี
อํานาจควบคุมตัวบุคคลไวได และพนักงานพนักงานสอบสวนฝายคดีช้ัน ผูนอยมีหนาท่ีชวยเหลือ
นายพนักงานสอบสวนฝายคดี และจะทําการสอบสวนไดตอเม่ือไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชา 
 2. พนักงานอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนฝายคดี เชน นายชางชลประทาน 
เจาพนักงาน กรมสรรพากร ไปรษณีย การรถไฟ เฉพาะความผิดท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตน
ตามท่ีกฎหมาย กําหนดไวเทานั้น 
 เม่ือสอบสวนเสร็จสินก็จะสงสํานวนใหอัยการพิจารณา หากอัยการจะควบคุมตัว
ผูตองหาก็จะให ผูพิพากษาสอบสวนออกหมายขังไว  สํานวนสอบสวนสามารถใช เปน
พยานหลักฐานยันผูตองหาในการพิสูจนช้ันศาลตามดุลพินิจของศาลได 
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 2.  การสอบสวนในคดีความผิดซ่ึงหนา 
 การสอบสวนประเภทน้ีมีวิธีรวบรัดเพื่อรวบรวมหลักฐานท่ียังใหมมีความผิเหลาดนอย 
จึงใหอํานาจผูสอบสวนและอัยการมาก โดยจะใชในคดีอุจฉกรรจ (อัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแต 5 
ปข้ึนไป) และความผิดปานกลาง ซ่ึงไมใชความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับการพิมพ ความผิดทาง
การเมือง ความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ และไมใชความผิดท่ีผูเยาวอายุไมเกิน 18 ป หรือ
ความผิดท่ีฟองกักกันได เม่ือเกิดการกระทําผิดซ่ึงหนา นายพนักงานสอบสวนฝายคดีตองแจง 
ใหอัยการทราบทันที อัยการจะพิจารณาวาจะเขาสอบสวนดวยตนเองหรือไม นายพนักงาน
สอบสวนฝายคดีตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1)  ไปยังท่ีเกิดเหตุทันทีท่ีไดรับแจงเหตุ 
 2)  ตรวจรักษาสภาพสถานท่ีเกิดเหตุ 
 3)  ตรวจสอบช่ือบุคคลในท่ีเกิดเหตุ ถายภาพ พิมพลายน้ิวมือ 
 4)  ตรวจคน ยึดเอกสารโดยไมตองไดรับความยินยอมของเจาของสถานท่ีและตอง
กระทําระหวางเวลา 06.00 นาพกา ถึง 21.00 นาฬิกาเทานั้น เวนแตเปนคดีความผิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแหงรัฐ หรือในโรงแรม หอพัก รานเคร่ืองดื่ม สมาคม โรงเตนรํา สถานมหรสพ และ 
สาธารณะสถาน การตรวจคนตองกระทําตอหนาบุคคลท่ีอยูในบานหรือผูแทนน้ัน ถาไมมีก็คน 
ตอหนาพยาน 2 คนท่ีเชิญมาเปนพยาน 
 1)  การยึดตองทําบัญชีประทับตราทันทีตอหนาพยานในการคน และจะยึดไดโดยไดรับ
อนุมัติของอัยการเทานั้น หากเปนเอกสารท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความลับในอาชีพ เชน ของ
ทนายความจะตองแจงอัยการทราบวาอัยการจะเขารวมตรวจคนหรือยึดหรือไม 
 2)  เรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หากบุคคลใดไมมาใหถอยคําใหแจงอัยการทราบ 
อัยการอาจบังคับใหมาใหการโดยใชกําลังพนักงานสอบสวนจัดการได 
 การจับกุมผูตองหาในคดีอุจฉกรรจและความผิดปานกลาง ทุกคนมีอํานาจจับกุมสง  
มอบนายพนักงานสอบสวนฝายคดีท่ีใกลท่ีสุดไดสมาชิกรัฐสภาไมอาจอางเอกสิทธิ” ไดหากปรากฏ
ภายหลังวา ผูนั้นไมไดกระทําผิดก็ไมตองรับผิดชอบในทางแพงและอาญา 
 3)  เฉพาะนายพนักงานสอบสวนฝายคดีมีอํานาจควบคมตัวบุคคลใดท่ีอาจใหการ
เกี่ยวกับความผิด ซ่ึงหนาไวเพื่อตรวจวาผูนั้นเปนใคร 
 3.  การสอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวน 
 ผูพิพากษาสอบสวนสังกัดศาลช้ันตน กระทรวงยุติธรรม โดยรับการแตงต้ังจาก
ประธานาธิบดีตามคําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหทําหนาท่ีผูพิพากษาสอบสวน 
คราวละ 3 ป แตจะทําการพิจารณาคดีท่ีตนสอบสวนไมได โดยอยูในบังคับบัญชาของผูพิพากษา
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หัวหนาศาล ในความดูแลของอธิบดีศาลอุทธรณแผนกสอบสวน มีอํานาจสอบสวนคดีอุจฉกรรจ 
คดีท่ีผูเยาว กระทําผิดคดีท่ีขอกักกันได คดีเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ คดีท่ีการตายไมปรากฏสาเหตุ
และคดี เฉพาะท่ีกฎหมายกําหนดไว นอกจากน้ีคดีท่ีมีโทษปานกลาง และคดีลหุโทษ อัยการอาจ
ขอใหผูพิพากษาสอบสวนทําการสอบสวนได แตจะทําการสอบสวนโดยลําพังไมไดแมจะเปน
ความผิดซ่ึงหนาก็ตาม โดยจะดําเนินการสอบสวนไดตอเม่ืออัยการเห็นควรขอใหสอบสวนเทานั้น 
ขณะเดียวกันผูพิพากษาสอบสวนอาจปฏิเสธไมสอบสวนได แตตองมีเหตุผลจําเปน ผูเสียหายอาจ
รองขอใหผูพิพากษาสอบสวนทําการสอบสวนได โดยผูพิพากษาสอบสวนจะตองสงเร่ืองใหอัยการ
พิจารณาเพื่อรองขอเปดการสอบสวน8 
 อัยการไมจําตองขอเปดสอบสวนเฉพาะขอหาท่ีผูเสียหายรองขอเทานั้นผูพิพากษา
สอบสวนอาจเปล่ียนขอหาท่ีสอบสวน และจะสอบสวนบุคคลใดท่ีเกี่ยวเองก็ได หากปรากฏ
ภายหลังวามีการกระทํานอกเหนือคํารองของผูเสียหายผูพิพากษาสอบสวนจะตองสงสํานวนไปยัง
พนักงาน อัยการทันทีเพ่ือการยื่นคํารองเพ่ิมเติมใหม ผูพิพากษาสอบสวนมีอํานาจมาก สามารถทํา
ทุกอยางท่ีเห็นเปนประโยชนในการคนหาความจริงท้ังผลดีหรือผลรายตอผูตองหา มีอํานาจตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ ส่ิงของหรือตรวจคนในท่ีเกิดเหตุแตตองแจงอัยการทราบกอนเพื่อรวมการตรวจคน 
อัยการจะรวมไปดวยหรือไมก็ได แตถาตรวจคนบานผูตองหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความลับ เชน 
ทนายความตองใหนายกสมาคมทนายความไปเปนพยาน และมีอํานาจยึดจดหมายไปรษณียท่ีมีไป
หรือ มาหาผูตองหาไดมีอํานาจออกหมายเรียก หมายขัง และหมายจับ ผูพิพากษาสอบสวนมีอํานาจ
เรียกบุคคลใดๆ มาใหการก็ได หากไมมาผูพิพากษาโดยความเห็นชอบของอัยการอาจใหพนักงาน
สอบสวนบังคับ เอาตัวมาไดและอาจถูกตองโทษอาญาได วิธีการสอบสวนท่ีหยุมหยิมหากไมปฏิบัติ
ตามหรือปฏิบัติ ไมครบถวนจะทําใหการสอบสวนในเวลานั้นใชไมได 
 กอนสอบสวนผูพิพากษาสอบสวนตองแจงสิทธิของผูตองหาใหทราบ รวมท้ังเร่ืองการ
แตงต้ังทนายความใหผูตองหาดวยหากผูตองหารองขอสิทธินั้น และจะไมถูกสอบสวนกอนการ
แตงต้ังทนายความ เวนแตพยานใกลจะตายหรือหลักฐานจะสูญหายผูพิพากษาสอบสวนอาจทําการ
สอบสวนไดทันทีโดยไมตองรอการแตงต้ังทนายความแมผูตองหาจะคัดคานก็ตาม หากผูตองหาไม
เขาใจภาษาตองจัดหาลามให คําใหการของผูตองหาเปนการใหการแบบตอบคําถาม ไมใชแบบเลา
เร่ืองเหมือนพยาน อัยการมีอํานาจเขาฟงการสอบสวนไดเสมอโดยแจงใหผูพิพากษาสอบสวนทราบ
ผูพิพากษาสอบสวนตองแจงกําหนดวันใหอัยการทราบทนายความผูตองหา หรือผูตองหาอาจถาม

                                                 
8  จาก การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการกับการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลในประเทศฝรั่งเศส, โดย  

อุทัย อาทิเวช, 2549, น. 2-3. 
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พยานได เม่ือไดรับอนุญาตจากผูพิพากษาสอบสวนระหวางสอบสวนอัยการสามารถขอดูสํานวน 
ไดเสมอแตตองคืนภายใน 24 ช่ัวโมง 
 เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินผูพิพากษาจะสงสํานวนการสอบสวนใหอัยการพิจารณาวา 
จะขอปดการสอบสวนหรือไม ซ่ึงอัยการอาจส่ังไมเองไดดวยเหตุผลทางกฎหมาย เชน การกระทํา
ไมเปนความผิดทางอาญาคดีขาดอายุความ เปนตน ซ่ึงเปนผลใหคดียุติลง หากส่ังไมฟองดวย
ขอเท็จจริงอาจสอบสวนใหมไดหากมีพยานหลักฐานใหมท่ีปรากฏในภายหลังแตก็จะเกิดข้ึนได
เฉพาะตามคํารองของอัยการเทานั้น หากผูพิพากษาสอบสวนเห็นวาผูตองหากระทําผิดจะออกคําส่ัง
ใหดําเนินคดีตอไปโดยสงไปดําเนินคดียังศาลท่ีมีอํานาจชําระคดีนี้ เชน ศาลแขวง ก็สงไปท่ีอัยการ
ประจําศาลแขวง 
 สําหรับคดีอุจฉกรรจการสอบสวนตองผานการพิจารณาของศาลอุทธรณแผนก
สอบสวนเสมอศาลอุทธรณแผนกสอบสวนจะเปนผูออกคําส่ังฟองผูตองหาและสงไปฟองยังศาล 
Assises คําส่ังนี้เปนท่ีสุด คําส่ังนี้ตองแสดงเหตุผลและระบุฐานความผิดมิฉะนั้นเปนโมฆะ และ
คําส่ังฟองนอกจากส่ังฟองคดีอุจฉกรรจแลวอาจส่ังฟองขอหาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวพันกันไดดวย โดยท่ี
ประเทศฝรั่งเศสถือวาการฟองคดีอาญาเปนอํานาจของรัฐแตผูเดียว พนักงานอัยการเปนผูใชอํานาจนี้
ในนามของรัฐ เอกชนจะฟองคดีอาญาเองโดยตรงไมแตอาจฟองคดีแพงท่ีเกี่ยวเนื่อง เพื่อบังคับให
อัยการฟองคดีอาญาได ดังนั้น กลไกของรัฐในการสอบสวนฟองรอง จึงตองรัดกุมเพื่อมิใหผูกระทํา
ความผิดทางอาญารอดพนไป จากกระบวนยุติธรรมทางอาญาได ดังท่ีนาย Treilhard ซ่ึงไดรับ
มอบหมายใหเสนอรางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code d’ instruction criminelle) ตอสภา
และเปนผูเขารวมอภิปรายในคณะกรรมการกฤษฎีกาของรัฐ (Conseil d’ Etat) ไดเคยกลาวไววา 
 “ไมมีความผิดใดๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยไมมีการติดตามดําเนินคดี ความปรารถนาของกฎหมาย
ตองการใหความผิดท้ังหมดเปนท่ีรับรู ถูกติดตามฟองรองและถูกตัดสิ  Code d’ instruction 
criminelle บรรพแรกที่สงมาใหพวกทานไดพิจารณา กําหนดไดวา จะไมมีความผิดใดๆ รอดจาก
การถูกฟองรอง”9 
 อัยการในประเทศฝรั่งเศสนั้น มีอํานาจหนาท่ีในทางอาญาอยางกวางขวางเร่ิมต้ังแตเกิด
การกระทําความผิดผูเสียหายก็สามารถรองทุกขตอพนักงานอัยการไดโดยในการสอบสวนอัยการ
เปนผูควบคุมดูแลการสอบสวนดําเนินการเกี่ยวกับการฟองคดี และเม่ือศาลพิจารณาพิพากษาคดี
แลวอัยการก็จะมีบทบาทในการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล ซ่ึงอาจกลาว
ได โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

                                                 
9  From Le Ministere Public Entre Son Passe Et Son Avenir,  by Michele - Laure Rassat. 1974, p.228. 
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 1.  อํานาจหนาท่ีในฐานะเปนเจาพนักงานพนักงานสอบสวนฝายคดีช้ันผูใหญ กิจการ
ของพนักงานสอบสวนฝายคดี (La police judiciaire) ในเขตศาลช้ันตน มีอํานาจรับคํารองทุกขและ
คํากลาวโทษ ท้ังนี้ตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝร่ังเศส ค.ศ. 1958 
มาตรา 40 ซ่ึงบัญญัติวา 
 “พนักงานอัยการรับคํารองทุกขและคํากลาวโทษและพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร  
กับคํารองทุกขและคํากลาวโทษน้ันตอไป” 
 ในการไตสวนเบ้ืองตนหรือสอบสวนเบ้ืองตน (Enquete preliminaire) อัยการสามารถ
พิจารณาคํารองทุกขคํากลาวโทษท่ีไดรับไววาสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปอยางไรหรือไม หากเห็น
วาการกระทําดังกลาวไมเปนความผิด หรือมีเหตุผลตามกฎหมายท่ียกเวนความรับผิดหรือเปนเร่ืองท่ี
ไมสมควรฟองรอง อัยการมีอํานาจส่ังยุติคดี (Classements sans suite) หากเปนกรณีกฎหมายบังคับ 
ใหตองทําการสอบสวนโดยผูพิพากษา ก็จะสงเร่ืองใหผูพิพากษาไตสวน หรือผูพิพากษาสอบสวน 
(Juged’ instruction) ดําเนินการตอไป 
 ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน หากเปนคดีความผิดเล็กนอย เจาหนาท่ีพนักงาน
สอบสวนฝายคดีหรือพนักงานสอบสวน (La police judiciaire) จะทําการสอบสวนไปเลย โดย 
ในการสอบสวนน้ัน พนักงานสอบสวนจะสรุปสํานวนการสอบสวนโดยไมตองทําความเห็นวาใคร
เปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูตองหาท้ังไมจําตองอางมาตรากฎหมายเพ่ือใหพนักงานอัยการ
พิจารณาส่ังเองวา ควรฟองผูใดเปนผูตองหา อํานาจการสอบสวนของประเทศฝรั่งจึงอยูภายใตการ
ควบคุมของอัยการ10  
 แตหากเปนคดีท่ีมีความสําคัญหรือคดีท่ีเปนความผิดรายแรง เชน มีการตายโดยมีเหตุนา
สงสัย เกิดอุบัติเหตุรายแรงมีคนตายหรือบาดเจ็บ เกิดเพลิงไหม ฯลฯ เหลานี้พนักงานสอบสวน
จะแจงใหอัยการทราบ ถาอัยการเห็นสมควรจะไปยังท่ีเกิดเหตุเพ่ือสอบสวนดวยตนเอง อาจส่ังการ
ใหเจาหนาท่ีพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนในความควบคุมของอัยการก็ได อัยการมีอํานาจไป
ยังท่ีเกิดเหตุ สอบปากคําพยาน อนุญาตใหพนักงานสอบสวนคุมตัวผูตองหาตออีก 24 ช่ัวโมง
ภายหลังจากท่ีพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผูตองหามาแลว 24 ช่ัวโมง และในคดีบางประเภท
กฎหมายใหอํานาจในการควบคุมมากข้ึนแต เจาหนาท่ีพนักงานสอบสวนตองขออนุญาตจากอธิบดี
อัยการศาลฎีกา นอกจากนั้นอัยการอาจยื่นคําฟอง ขอใหผูพิพากษาไตสวน หรือผูพิพากษาสอบสวน 

                                                 
10  อมร จันทรสมบูรณ. เลมเดิม. น. 171. ธาดาพันธ อังกินันท, 2534, รายงานการฝกอบรมและดูงานเรื่อง

การดําเนินคดีอาญา ณ. ประเทศฝรั่งเศส. อัยการนิเทศ, 53(4). น. 484-500. ณรงค วิทยไพศาล, 2535, บทบาทของ
พนักงานอัยการกับการคุมครองผลประโยชนมหาชนในระบบซีวิลลอวและระบบคอมมอนลอว. วารสารอัยการ, 
15(169), น. 33-52. 
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(Juge d’ instruction) ไปทําการสอบสวนดวยก็ได ผูพิพากษาไตสวนหรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge 
d’ instruction) นั้น จะอยูประจําในช้ันตนทํางานควบคูไปกับพนักงานอัยการ โดยในการสอบสวนผู
พิพากษาไตสวนจะทําการไตสวน โดยไมไดรับคําขอจากอัยการไมได 
 นอกจากอัยการจะรับและพจิารณาส่ังสํานวนการสอบสวนท่ีนายพนักงานสอบสวนฝาย
คดีสงมาให แลว อัยการศาลชั้นตนอาจทําการสอบสวนความผิดท่ีมีโทษสูง หรือ “ความผิดอุกฤษ
โทษ” ท่ีมีโทษจําคุณเกินกวา 2 เดือน ปรับเกินกวา 20,000 ฟรังค ดวยตนเองไดและ อัยการยังมี
อํานาจหนาท่ีในการไตสวนเบ้ืองตนในความผิดอุกฤษโทษซ่ึงหนาและส่ังใหพนักงานสอบสวน
สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาส่ังคดี และเม่ือจําเปนอัยการอาจ
รองขอกําลังพนักงานสอบสวนหรือทหารเพื่อการปฏิบัติงานในหนาท่ีได สําหรับความผิดซ่ึงหนา 
เม่ือมีการแจงความตออัยการหรือเจาหนาท่ีพนักงานสอบสวนฝายคดี จะมีวิธีการปฏิบัติโดยรวบรัด
เปนพิเศษ กลาวคือ อัยการมีอํานาจไปยังท่ีเกิดเหตุทันที และตรวจดูพยานหลักฐานตางๆ ยึดอาวุธ
หรือเคร่ืองมือท่ีใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดตลอดจน ส่ิงของท้ังหลายท่ีเกิดจากการ
กระทําความผิด มีอํานาจคนและยึดส่ิงของในเคหสถานของบุคคลท่ีนาเช่ือวาไดรวมกระทําความผิด 
หรือมีเอกสารหรือวัตถุเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น หามมิใหบุคคลใดๆ ออกไปจากท่ีเกิดเหตุ
จนกวาจะเสร็จการปฏิบัติการ ตรวจดูบัตรประจําตัวเรียกบุคคล ท้ังหลายท่ีอาจใหความรูเกี่ยวกับคดี
นั้น และใหบุคคลดังกลาวใหการผูท่ีถูกเรียกตองใหการตออัยการ มิฉะนั้นอาจถูกกักขังไดอัยการมี
อํานาจออกหมายใหนําตัวไปและออกหมายใหควบคุมตัวผูท่ีถูกสงสัยวาไดมีสวนรวมกระทําผิดได 
เม่ือไดปฏิบัติการดังกลาวขางตนแลวก็สงตัวผูกระทําผิดและเอกสารตางๆ ไปศาลทันที 
 การใชมาตรการพิเศษในการสอบสวนสามารถกระทําไคในคดีความผิดท่ีมีอัตราโทษ 
จําคุกต้ังแต 2 ป ข้ึนไป โดยผูพิพากษาไตสวนหรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge d' instruction) อาจมี
คําส่ังใหกล่ันกรองขอมูลและบันทึกขอมูลการโตตอบส่ือสารระหวางบุคคลเพื่อประโยชนในการ
สอบสวนภายใตการควบคุมดูแลของผูพิพากษาสอบสวนภายในระยะเวลาอยางสูง 4 เดือน อาจขอ
ขยายระยะเวลาไดภายใตเง่ือนไขเดียวกัน โดยตองรองขอขยายระยะเวลาภายในระยะเวลาที่อนุญาต
ใหปฏิบัติการไดกอนหนานี้11 อยางไรก็ตาม ในความผิดลหุโทษอัยการไมมีอํานาจทําการสอบสวน
ดวยตนเองจะเห็นไดวาอํานาจในการสอบสวนของอัยการฝร่ังเศสนั้น มิไดกระทําไปโดยลําพังของ
อัยการแตเพียงฝายเดียว หากแตตองกระทํารวมกับเจาพนักงานฝายอื่นๆ ดวย ซ่ึงก็คือ พนักงาน
สอบสวนฝายคดี (La police judiciaire) และผูพิพากษาไตสวนหรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge 
d’instuction) ซ่ึงมีอํานาจสอบสวนชอบดวยกฎหมายของฝร่ังเศษ จึงเปดโอกาสใหคูความมีสิทธิ
อุทธรณขอเท็จจริงไดอยางเสรีเฉพาะ ในความผิดท่ีมีโทษไมรุนแรงซ่ึงพิจารณาคดีในศาลแขวง 
                                                 

11  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 100. 
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เนื่องจากในคดีดังกลาวมีผูพิพากษาเพียงคนเดียวเปนองคคณะ หรือนั่งพิจารณาพิพากษากับ 
ผูพิพากษาสมทบอีก 2 คน12 อัยการฝรั่งเศษจึงมีบทบาทหรือหนาท่ีในการอุทธรณคําวินิจฉัยของศาล
ในฐานะผูดําเนินคดีแทนรัฐซ่ึงสามารถอุทธรณ ไดท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย13 
 เห็นไดวาในประเทศฝร่ังเศษ นั้นพนักงานสอบสวนเปนผูชวยเหลืออัยการในการปฏิบัติ
หนาท่ี ดังนั้นการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนยอมอยูในความรูเห็นของอัยการมาต้ังแตตน  
ทําใหการตรวจสอบมาตรการบังคับตางๆ ในทางอาญา ตลอดจนในช้ันพิจารณาของศาลอัยการยังมี
หนาท่ีหรือบทบาทในการตรวจสอบการใชดุลพินิจของศาลโดยการอุทธรณคําพิพากษาของศาลทั้ง 
ในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย อัยการจึงมีบทบาทในการตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของ
พนักงานสอบสวน และศาล ซ่ึงจะทําใหการดําเนินคดีตอไปมีความถูกตองแนนอนและเปนธรรม
ข้ึน 
 3.2.1  การสอบสวนคดีอาญาในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาของประเทศฝร่ังเศส สรุปไดตอไปนี้ 
 อํานาจในการสอบสวนคดีอาญาของประเทศฝร่ังเศสแบงไดเปนสองฝายคือ 
 1.  ตํารวจฝายคดี (la police judiciaire) เปนการสอบสวนเบื้องตน และการสอบสวน 
ในความผิดซ่ึงหนา 
 2.  ผูพิพากษาสอบสวน (le juge d' information) เปนการสอบสวนเบ้ืองตนหรือ เฉพาะ
บางคดีท่ีกําหนดไวหรือตามคําขอของอัยการเทานั้น 
 1.  การสอบสวนเบ้ืองตน 
 การสอบสวนเบ้ืองตนเปนวิธีการสอบสวนท่ีนุมนวล ไมมีสภาพบังคับตอผูถูกสอบสวน 
โดยอาศัยความรวมมือของประชาชนในการใหขอเท็จจริงเปนสําคัญ แตการควบคุมตัวสามารถ
ควบคุมตัวไดเพียง 24 ช่ัวโมงเทานั้น ไมมีอํานาจจับผูตองสงสัย เวนแตจะเปนความผิดซ่ึงหนา การ
สอบสวนน้ีจะส้ินสุดทันทีท่ีมีการสอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวน การสอบสวนประเภทน้ีเปน
ผลดีคือ 
 1. พนักงานอัยการสามารถพิจารณาคํารองทุกข คํากลาวโทษ แลววินิจฉัยวาจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป เชน หากเห็นวาการกระทําไมเปนความผิดอาญา ไมทราบวาผูใดกระทําผิด 
อัยการจะส่ังยุติเร่ือง หากเปนเร่ืองเล็กนอยผูตองหารับสารภาพก็จะฟองผูตองหาตอศาลโดยตรง 
หากเปนเร่ืองยุงยากสลับซับซอนก็จะเสนอผูพิพากษาสอบสวนทําการสอบสวนตอวิธีการนี้ทําให
ลดปริมาณ คดีไมใหไปสูผูพิพากษาสอบสวน หรือสูศาลไดมาก 
                                                 

12  From Comparative of Criminal Procedure, by John H.Langbein, 1977, p. 83. 
13  German Code of Crimianl Procedure section 337, 338 
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 2. หากปรากฏพยานหลักฐานใหมภายหลังส่ังไมฟองไปแลวก็สามารถกลับมาส่ังฟอง
ไดอีก หรือหากไดขอเท็จจริงใหมหลังศาลพิพากษาไปแลวก็สามารถแกไขคําพิพากษาไดอีก 
 ผูมีอํานาจสอบสวนเบ้ืองตน จะอยูภายใตการอํานวยการของพนักงานอัยการประจําศาล
ช้ันตน และอยูในความดูแลของอธิบดีอัยการศาลอุทธรณ คือ 
 นายตํารวจฝายคดี ไดแก นายกเทศมนตรีและผูชวย นายตํารวจภูธรช้ันสัญญาบัตรและ
ช้ันประทวน โดยมีอํานาจควบคุมตัวได 24 ช่ัวโมง หากพนกําหนดตองนําตัวไปใหอัยการอนุญาต 
เปนหนังสือใหควบคุมอีก 24 ช่ัวโมงแตในความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐมีอํานาจควบคุม 48 
ช่ัวโมง และขยายเวลาไดอีกเม่ือจําเปนไมเกิน 10 วัน ในกรณีฉุกเฉินอาจควบคุมได 15 วัน แตตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีอัยการศาลฎีกา ซ่ึงนายตํารวจฝายคดีอาจจําแนกไดดังตอไปน้ี 
 1. พนักงานตํารวจฝายคดี ไดแก พนักงานตํารวจฝายคดีช้ันผูใหญ ซ่ึงก็คือตํารวจภูธร 
ท่ีไมเปนนายตํารวจฝายคดีและมีอํานาจสอบสวนคดีไดดวยตนเองหรือตามคําส่ังของอัยการ
เชนเดียวกับนายตํารวจฝายคดี แตไมมีอํานาจควบคุมตัวบุคคลไวได และพนักงานตํารวจฝายคดีช้ัน
ผูนอยมีหนาท่ีชวยเหลือนายตํารวจฝายคดี และจะทําการสอบสวนไดตอเม่ือไดรับคําส่ังจาก
ผูบังคับบัญชา 
 2.  พนักงานอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีของตํารวจฝายคดี  เชน  นายชางชลประทาน 
เจาพนักงาน กรมสรรพากร ไปรษณีย การรถไฟ เฉพาะความผิดท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตน
ตามท่ีกฎหมาย กําหนดไวเทานั้น 
 เม่ือสอบสวนเสร็จส้ินก็จะสงสํานวนใหอัยการพิจารณา หากอัยการจะควบคุมตัว
ผูตองหาก็จะให ผูพิพากษาสอบสวนออกหมายขังไว  สํานวนสอบสวนสามารถใช เปน
พยานหลักฐานยันผูตองหาในการพิสูจนช้ันศาลตามดุลพินิจของศาลได สําหรับการสอบสวน
ประเภทนี้มีวิธีรวบรัดเพ่ือรวบรวมหลักฐานท่ียังใหม มีความผิดพลาดนอยจึงใหอํานาจผูสอบสวน
และอัยการมาก โดยจะใชในคดีอุจฉกรรจ (อัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแต 5 ปข้ึนไป) และความผิด
ปานกลาง ซ่ึงไมใชความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับการพิมพ ความผิดทางการเมือง ความผิดท่ี
กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ และไมใชความผิดท่ีผูเยาวอายุไมเกิน 18 ป หรือความผิดท่ีฟองกักกัน
ได เม่ือเกิดการกระทําผิดซ่ึงหนา นายตํารวจฝายคดีตองแจงใหอัยการทราบทันที อัยการจะพิจารณา
วาจะเขาสอบสวนดวยตนเองหรือไม นายตํารวจฝายคดีตองดําเนินการ 
 นอกจากนี้การแกปญหาเร่ืองอํานาจสอบสวนนั้นตองเร่ิมตนดวยความเขาใจท่ีถูกตอง
ตรงกันวาการสอนสวนน้ันมิไดเปนบทบาทท่ีมีความสมบูรณอยูในตัวเอง แตเปนเพียงมาตรการ
เบื้องตนในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใชในการพิสูจนความจริงในคดีอาญาวา ผูตองสงสัย
กระทําความผิดจริงหรือไม ความสําเร็จของการสอบสวนจึงมิไดอยูท่ีผลของการสอบสวนนั้น
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สมบูรณในความรูสึกของพนักงานสอนสวนแตเพียงหนวยงานเดียว แตข้ึนอยูกับหลายหนวยงาน 
ท่ีจะตองรวมรับผิดชอบในมติการสอบสวนนั้น กลาวคือ ตองข้ึนอยูกับอัยการดวยวามีความม่ันใจ
ในพยานหลักฐานท่ีรวบรวมมาเพียงพอท่ีจะฟองคดีนั้นตอศาลหรือไมและท่ีสําคัญที่สุดข้ึนอยูกับ
ศาลวาจะเช่ือในพยานหลักฐานท่ีอัยการโจทกนําสืบและพิพากษาลงโทษจําเลยตามฟองหรือไม 
ดังนั้นการแกปญหาสอบสวนจึงตองอาศัยการแกปญหาแบบเช่ือมโยงเปนระบบ (Integrated 
approach) โดยยึดหลักการตรวจสอบถวงดุลระหวางองคกรในกระบวนการยุติธรรมเปนสําคัญ 
 ในตางประเทศท้ังในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอรหรือคอมมอนลอว การ
สอบสวนความผิดอาญาสวนใหญดําเนินการโดยตํารวจภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของ
อัยการไมวาจะเปนประเทศซีวิลลอรในภาคพื้นยุโรปหรือประเทศท่ีไดรับอิทธิพลจากซีวิลลอร เชน 
ฝร่ังเศส ออสเตรีย เนเธอแลนด ญ่ีปุน เกาหลี หรือประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว โดย
ในทางปฏิบัติอัยการมักจะไมเขาไปสอบสวนในคดีอาญาท่ัวๆไป แตจะคอยให คําปรึกษารูปคดีและ
แนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานต้ังแตเร่ิมแรก อยางไรก็ตามในคดีท่ีมีความยุงยากซับซอน
หรือคดีท่ีมีผูกลาวอางวาไมไดรับความเปนธรรม อัยการอาจเขาควบคุมการสอบสวนหรือทําการ
สอบสวนเสียเอง 
 แมแตในประเทศฝรั่งเศษจึ่งเปนตนแบบของระบบคอมมอนลอว และยึดหลักการฟอง
คดีโดย ประชาชน (Popular prosecution) มาโดยตลอด ท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอยางเดนชัดในเร่ือง
นี้ แตเดิมการฟองคดีอาญาในอังกฤษเปนความรับผิดชอบของตํารวจ โดยตํารวจอาจจางทนายความ 
(Solicitor หรือ Banister) ประจําอยูในแผนกคดีของตํารวจแตละหนวยก็ไดจากระบบท่ีใหตํารวจ
เปนผูใชอํานาจสอบสวนและฟองรองไดเองในหนวยงานเดียวไดกอใหเกิดปญหาติดตามมาหลาย
ประการ เชน ปญหาการสอบสวนท่ีไมเปนธรรมตอผูตองหา ปญหาการปกปดพยานหลักฐานท่ีเปน
คุณแกผูตองหาเพื่อตองการผลสําเร็จในการลงโทษหรือในบางครั้งถึงกับมีการปลอมแปลง
พยานหลักฐานเพื่อพยายามที่จะเอาผิดผูตองหา นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับความไมเปนเอกภาพ
ในนโยบายในการฟองคดีอาญาซ่ึงแตกตางกันไปตามแตนโยบายของสถานีตํารวจแตละแหงจาก
เหตุผลดังกลาวไดนํามาสูการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคร้ังใหญในประเทศฝรั่งเศษโดยแนวทาง
ในการแกปญหาท่ีสําคัญอันหนึ่ง คือการจัดใหมีสถาบันอัยการแหงชาติข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศ
ฝร่ังเศษและเวลลในป พ.ศ. 2529 ใชช่ือวา Crown Prosecution Service (CPS) ในปจจุบัน CPS  
เปนองคกรท่ีมีอํานาจเด็ดขาดในการพิจารณาสํานวนการสอบสวนของตํารวจและมีสิทธิเด็ดขาดท่ี
จะฟองหรือส่ังไมฟองคดีอาญาเหลานั้น นอกจากนี้จึงมีแนวโนมวา CPS จะมีอํานาจเขากํากับดูแล
การสอบสวนไดมากส่ิงข้ึนในลักษณะเดียวกันกับอัยการในประเทศยุโรป 
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 ผูพิพากษาไตสวนหรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge d’ instruction) นั้น จะอยูประจําใน
ช้ันตนทํางานควบคูไปกับพนักงานอัยการ โดยในการสอบสวน ผูพิพากษาไตสวนจะทําการไตสวน 
โดยไมไดรับคําขอจากอัยการไมได นอกจากอัยการจะรับและพิจารณาส่ังสํานวนการสอบสวน 
ท่ีนายพนักงานสอบสวนฝายคดีสงมาใหแลว อัยการศาลชั้นตนอาจทําการสอบสวนความผิด 
ท่ีมีโทษสูง หรือ “ความผิดอุกฤษฏโทษ” ท่ีมีโทษจําคุกเกินกวา 2 เดือน ปรับเกินกวา 20,000 ฟรังค  
ดวยตนเองได 
 นอกจากนั้น อัยการยังมีอํานาจหนาท่ีในการไตสวนเบ้ืองตนในความผิดอุกฤษฏโทษ 
ซ่ึงหนาและส่ังใหพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณาสั่งคดี และเม่ือจําเปนอัยการอาจรองขอกําลังพนักงานสอบสวนเพ่ือการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีไดสําหรับความผิดซ่ึงหนา เม่ือมีการแจงความตออัยการหรือเจาหนาท่ีพนักงานสอบสวนฝาย
คดีจะมีวิธีการปฏิบัติโดยรวบรัดเปนพิเศษ กลาวคือ อัยการมีอํานาจไปยังท่ีเกิดเหตุทันที และตรวจดู
พยานหลักฐานตางๆ ยึดอาวุธหรือเคร่ืองมือท่ีใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดตลอดจน 
ส่ิงของท้ังหลายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด มีอํานาจตนและยึดส่ิงของในเคหสถานของบุคคลท่ีนา
เช่ือวาไดรวมกระทําความผิด หรือมีเอกสารหรือวัตถุเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น หามมิให
บุคคลใดๆ ออกไปจากท่ีเกิดเหตุจนกวาจะเสร็จการปฏิบัติการ ตรวจดูบัตรประจําตัวเรียกบุคคล 
ท้ังหลายท่ีอาจใหความรูเกี่ยวกับคดีนั้น และใหบุคคลดังกลาวใหการผูท่ีถูกเรียกตองใหการตอ
อัยการมิฉะนั้นอาจถูกกักขังได อัยการมีอํานาจออกหมายใหนําตัวไปและออกหมายใหควบคุมตัว  
ผูที่ถูกสงสัยวาไดมีสวนรวมกระทําผิดได เม่ือไดปฏิบัติการดังกลาวขางตนแลวก็สงตัวผูกระทําผิด
และเอกสารตางๆไปศาลทันที 
 การใชมาตรการพิเศษในการสอบสวนสามารถกระทําไดในคดีความผิดท่ีมีอัตราโทษ
จําคุกต้ังแต 2 ป ข้ึนไป โดยผูพิพากษาไตสวนหรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge d’ instruction) อาจมี
คําส่ังใหกล่ันกรองขอมูลและบันทึกขอมูลการโตตอบส่ือสารระหวางบุคคลเพื่อประโยชนในการ
สอบสวนภายใตการควบคุมดูแลของผูพิพากษาสอบสวนภายในระยะเวลาอยางสูง 4 เดือน อาจขอ
ขยายระยะเวลาไดภายใตเง่ือนไขเดียวกัน โดยตองรองขอขยายระยะเวลาภายในระยะเวลาที่อนุญาต 
ใหปฏิบัติการไดกอนหนานี้14 อยางไรก็ตาม ในความผิดลหุโทษอัยการไมมีอํานาจทําการสอบสวน
ดวยตนเองจะเห็นไดวา อํานาจในการสอบสวนของอัยการฝรั่งเศสน้ัน มิไดกระทําไปโดยลําพังของ
อัยการแตเพียงฝายเดียว หากแตตองกระทํารวมกับเจาพนักงานฝายอื่นๆ ดวย ซ่ึงก็คือ พนักงาน
สอบสวนฝายคดี (La police judiciaire) และผูพิพากษาไตสวนหรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge 
d’instuction) ซ่ึงมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาดวยเชนกัน แตอํานาจของแตละฝายจะมากนอยและ
                                                 

14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 100. 
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เกี่ยวพันกันอยางไรขึ้นอยูกับประเภทของการสอบสวน อยางเชนในการสอบสวนความผิดซ่ึงหนา 
หากอัยการไปยังท่ีเกิดเหตุอํานาจในการสอนสวนของพนักงานสอบสวนก็ส้ินสุดลงแตจะ
ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากอัยการ และหากอัยการขอใหผูพิพากษามาสอบสวน เม่ือ 
ผูพิพากษามาถึงท่ีเกิดเหตุอํานาจหนาท่ีของอัยการก็ส้ินสุดลง ผูพิพากษาจะสอบสวนเองหรือ
มอบหมายใหพนักงานสอบสวนฝายคดีดําเนินการตอไปก็ไดอยางไรก็ตาม อัยการอาจเขาฟงการ
สอบสวนและขอดูสํานวนการสอบสวนได และเม่ือการสอบสวนส้ินสุดลง จะตองมอบเอกสาร
หลักฐานตางๆ ใหแกอัยการเพื่อทําคําแถลง (Requisitoire definitive) ขอใหปดการสอบสวนซ่ึง
อาจจะส่ังฟองหรือไมฟองคดีก็ไดหรืออาจใหสอบสวนตอไปก็ได เปนตน 
 1.  อํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา ดังกลาวแลววาในประเทศฝร่ังเศสการฟอง
คดีอาญาเปนอํานาจรัฐแตเพียงผูเดียว ผูเสียหายซ่ึงเปนเอกชนจะฟองคดีอาญาเองโดยตรงไมได แต
อาจฟองไดโดยทางออม กลาวคือ ฟองคดีทางแพงตอศาลท่ีพิจารณาคดีอาญา และโดยท่ีการ
ดําเนินคดีแพงในศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาจะกระทําได ตอเม่ือมีการดําเนินคดีอาญาไปพรอมๆ กัน 
ฉะนั้น การท่ีผูเสียหายฟองคดีในลักษณะน้ียอมมีผลใหอัยการตองดําเนินคดีอาญาไปดวย แมจะขัด
กับความเห็นของอัยการก็ตาม ในประเทศฝร่ังเศสใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ กลาวคือ 
พนักงานอัยการมีอิสระในการส่ังคดีไดตามท่ีเห็นสมควร แตตองอยูภายใตการบังคับบัญชา
ตามลําดับพนักงานอัยการสามารถฟองคดีอาญาหรือยุติคดี อัยการอาจส่ังไมฟองคดีหากเห็นวา
ความผิดนั้นเปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ไมคุมกับคาใชจายในการดําเนินคดีท่ีตองเสียไป หรือการกระทํา
ความผิดนั้นไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยตรง เปนตน อยางไรก็ตาม การส่ัง 
ไมฟองคดีนั้นไมเปนผลใหสิทธิการฟองคดีอาญาระงับ อัยการอาจกลับส่ังฟองใหมภายในอายุความ
ไดเสมอหากภายหลังปรากฏวาการกระทํานั้นเปนความผิด มีพยานหลักฐานและเห็นสมควรฟองคดี 
นอกจากนี้เม่ือมีการฟองคดีแลว พนักงานอัยการสามารถท่ีจะถอนฟองได ดังนั้น อัยการจึงมีอิสระ
ท้ังในการส่ังคดีและดําเนินคดี 
 การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการฝรั่งเศสไมไดจํากัดแตเฉพาะในการส่ังฟองหรือ 
ยุติคดีเทานั้น แตในทางปฏิบัติพนักงานอัยการยังใชดุลพินิจในการเลือกศาลที่จะฟองคดีไดดวยใน
กฎหมายฝรั่งเศส ถาเปนความผิดท่ีมีโทษปานกลางหรือ ความผิดมัชฌิมโทษ (Delit) พนักงาน
อัยการมีทางเลือกในการฟองคดีหลายทาง คือ อาจจะยื่นฟองคดีโดยตรง (Citation directe) หรืออาจ
รองตอผูพิพากษาไตสวน หรือผูพิพากษาสอบสวน (Jue d’instruction) ใหเปดคดีก็ได ในทางปฏิบัติ 
พนักงานอัยการมักจะไมรองขอใหผูพิพากษาไตสวนดําเนินคดีเพราะจํานวนของผูพิพากษาไตสวน 
มีนอยไมไดสัดสวนกับปริมาณคดีแตจะใชดุลพินิจในการฟองผูกระทําผิดไมเฉพาะแตในคดี
ความผิดท่ีมีโทษปานกลางเทานั้น ในคดีความผิดอุกฉกรรจบางคดี พนักงานอัยการก็ใชดุลพินิจฟอง
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ผูกระทําความผิดตอศาลมัชฌิมโทษดวยวิธีการดังกลาวเปนการลดความรายแรงของขอหา เรียกวา 
Correctionnalisation Judiciaire ท้ังนี้เพ่ือหลีกเล่ียงไมใหคดีไปค่ังคางอยูท่ีผูพิพากษาไตสวนซ่ึงมี
อํานาจในการดําเนินคดีในความผิดอุกฉกรรจ (Crime) และความผิดมัชฌิมโทษ (Delit) ท่ีรายแรง
บางประเภทได15 
 ในประเทศฝร่ังเศสนั้น อัยการมีวิธีฟองคดีได 2 ประการ16 คือ 
 1.  ฟองผูตองหาโดยตรงตอศาลแขวงหรือศาลท่ีพิจารณาคดีโทษปานกลางในเมื่อเปน
ความผิดลหุโทษหรือโทษปานกลาง 
 2.  ยื่นคําขอใหทําการไตสวน ถาเปนคดีท่ีมีโทษอุกฤษ หรือเปนคดีท่ีมีโทษปานกลาง 
มีลักษณะยุงยากซับซอน หรือเปนคดีท่ีมีกฎหมายบังคับใหตองไตสวนกอน 
 ในความผิดซ่ึงหนามีวิธีปฏิบัติเปนพิเศษนั้น เม่ือไดปฏิบัติการสอบสวนดังกลาวขางตน 
แลวก็จะสงตัวผูกระทําผิดและเอกสารตางๆ ไปศาลทันที แตถาวันนั้นไมมีการพิจารณาก็จะนําตัว
ผูกระทําผิดไปศาลในวันรุงข้ึน พยานจะถูกนัดใหไปศาลดวยวาจา ถาไมไปมีความผิดเชนเดียวกับ
ขัดหมายศาล ศาลท่ีไดรับเร่ืองจะดําเนินการพิจารณาทันที แตถาจําเลยขอเวลาเพ่ือเตรียมคดีศาลจะ
กําหนดเวลาใหไมนอยกวา 3 วัน และเม่ือศาลเห็นวายังไมอาจตัดสินคดีไดทันที ศาลอาจเล่ือนการ
พิจารณาไปก็ได 
 สวนคดีความผิดท่ีมีโทษจําคุกต้ังแต 5 ป ข้ึนไป  และคดี ท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว
โดยเฉพาะตองมีการไตสวนกอนฟองทุกคดี อัยการจะยื่นคําฟองขอใหไตสวนตอศาล ศาลจะ
กําหนดใหผูพิพากษาไตสวนคนหนึ่งเปนผูทําการไตสวนคนหนึ่งเปนผูทําการไตสวน คําฟองขอให
ไตสวนตองทําเปนลายลักษณอักษรแตไมมีแบบบังคับวาตองทําอยางไร อัยการจะแจงฐานความผิด
ซ่ึงเปนเหตุใหตองไตสวนอยางกวางๆ เชน ลักทรัพย ทํารายรางกาย โดยไมตองระบุชัดวาลักทรัพย
โดยใชอาวุธ หรือทํารายรางกายบาดเจ็บสาหัส เพราะความผิดบางฐานเปนความผิดอุกฉกรรจเพราะ
มีเหตุเพิ่มโทษ 
 ในกรณีท่ีมีการฟองคดีแพงท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ผูพิพากษาตองสงคํารองทุกขไปให
อัยการ และรอคําฟองของอัยการขอใหไตสวนเพราะในคดีท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการไตสวน 
ผูพิพากษาไตสวนจะทําการไตสวนโดยไมไดรับคําขอจากอัยการไมได และหลังจากอัยการยื่น 
คําฟองขอใหไตสวนแลว พนักงานอัยการมีอํานาจขอดูสํานวนไดทุกขณะอัยการมีอํานาจรวมไปดูท่ี
เกิดเหตุรวมในการคน การสอบปากคํา การเผชิญหนาระหวางผูตองหากับพยาน และฟงคูความฝาย

                                                 
15  การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการกับการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลในประเทศฝรั่งเศส (น. 2-3).  

เลมเดิม. 
16  โกเมน ภัทรภิรมย  ข (น. 67). เลมเดิม. 
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แพงอัยการอุทธรณคําส่ังทุกชนิดของผูพิพากษาไตสวนได และเม่ือจบการไตสวนแลวตองสง
สํานวนใหพนักงานอัยการ โดยอัยการตองทําความเห็นอยางใดอยางหนึ่งตังตอไปนี้ภายใน 3 วัน คือ 
ถาเห็นวาการไตสวนยังไมสมบูรณ อัยการมีอํานาจขอใหไตสวนตอไปอีก ถาเห็นวาการไตสวน
สมบูรณแลวก็ยื่นคําขอใหศาลส่ังไมฟองหรือขอใหสงผูตองหาไปฟองยังศาลที่มีอํานาจพิจารณา 
เม่ือไดรับความเห็นจากพนักงานอัยการ ผูพิพากษาไตสวนก็จะออกคําส่ังปดการไตสวนและ 
ส่ังไมฟองหรือ ส่ังใหสงไปฟองยังศาลท่ีมีอํานาจ อัยการอุทธรณคําส่ังทุกชนิดของผูพิพากษาไต
สวนได 
 ในการอุทธรณ ศาลฎีกา (La Cour de Cassation) ของฝร่ังเศสรับพิจารณาเฉพาะปญหา 
ขอกฎหมายเทานั้น โดยอัยการมีอํานาจฎีกาไดอยางกวางขวางกวาคูความอ่ืนและมีอํานาจพิเศษใน
การฎีกาอยู 2 กรณี คือ 
 1.  อธิบดีอัยการศาลฎีกามีอํานาจฎีกาเพื่อผลประโยชนแหงกฎหมายในเม่ือคําพิพากษา
ไมถูกตองตามกฎหมาย แตคูความมิไดฎีกาภายในอายุความ ในการฎีกาแบบนี้คําพิพากษาศาลฎีกา  
จะนําไปใชเปนประโยชน หรือใหเสียหายแกคูความมิได เปนการฎีกาเพ่ือประโยชนในการตีความ
กฎหมายของศาลเทานั้น 
 2.  อธิบดีอัยการศาลฎีกามีอํานาจฎีกาตามคําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะและเพ่ือใหความยุติธรรมเปนไปตามกฎหมายในเม่ือศาลใชอํานาจเกิดขอบเขต 
มักจะเรียกการฎีกาแบบน้ีวาการฎีกาตามคําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม อํานาจในการฎีกา 
แบบนี้กวางขวางมาก อาจฎีกาไดไมวาจะเปนคําพิพากษาของศาลใด ชั้นใด คดีจะถึงท่ีสุดหรือไมก็
ตามและไมมีกําหนดอายุการฎีกา17 
 2.  อํานาจหนาท่ีในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง อัยการมีหนาท่ีตองแจงใหพัศดี
ทราบ คําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับผูตองขังแตละคนทุกคร้ัง และออกคําส่ังเปนลายลักษณอักษรให
ปลอยตัวผูตองขังไปทันที เม่ือศาลพิพากษาใหปลอยหรือพิพากษาใหปรับหรือจําคุก แตรอการ
ลงโทษไวการบังคับใหชําระเงินคาปรับตามคําพิพากษาตองกระทําในนามของอัยการและถาผูตอง
คําพิพากษาใหปรับไมชําระคาปรับ อัยการมีอํานาจส่ังใหเอาตัวไปกักขังหรือบังคับใหชําระคาปรับ
ได สําหรับโทษจําคุก อัยการเปนผูจัดทําสาระบบการลงโทษ ซ่ึงมีรายละเอียดทุกอยางใน การ
ลงโทษผูตองโทษแตละคนไวครบถวน อัยการมีหนาท่ีแจงใหผูตองโทษ ซ่ึงยังไมถูกควบคุมมารับ
การจําคุกหรือแจงใหพนักงานสอบสวนจับกุมเม่ือผูนั้นจะหลบหนี นอกจากนี้อัยการยังเปนผู
ควบคุมดูแลใหจาศาลจัดทําทะเบียนประวัติผูกระทําผิดดวย 
 
                                                 

17 แหลงเดิม.  (น. 69). 

DPU



73 

3.3  ญ่ีปุน 
 จากรูปแบบท่ีพัฒนาของการประกอบอาชญากรรมสูองคกรอาชญากรรมดวย 
พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทําใหการประกอบอาชญากรรมแผขยาย
เครือขายออกไปจากรัฐหนึ่งสูอีกรัฐหนึ่ง และขยายกวางไปสูแตละภูมิภาคของโลก กลายเปนองคกร
อาชญากรรมขามชาติ (Transnational Organized Crime) ปญหาของอาชญากรรมขามชาติ ท่ีกระทํา
โดยองคกรอาชญากรรมขามชาติ เปนส่ิงท่ีมีการพัฒนา และทวี ความรุนแรงข้ึนมาก โดยมีการ
ประกอบอาชญากรรมจากเขตแดนของประเทศหนึ่งท่ีขยายไปสูเขตแดนของประเทศอ่ืนๆ มีความ
เกี่ยวเนื่องมากกวาหนึ่งประเทศข้ึนไป โดยท่ีการประกอบ กิจกรรมขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
จะเขาไปดําเนินการในอาชญากรรมหลายประเภท ไมวาจะเปนการคา การขนสงยาเสพติด การคา
มนุษย การคาอาวุธสงคราม และอาชญากรรมในรูปแบบใหมๆ ท่ีมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน 
ดังเชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร เปนตน  ท้ังนี้ การประกอบ
อาชญากรรมขามชาติขององคกรอาชญากรรม จะมีการดําเนินงานในลักษณะปกปดรักษาความลับ
ขององคกรเปนอยางดี ประกอบกับการกระทําความผิดมีลักษณะท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับพรมแดน
ตั้งแตสองรัฐข้ึนไป ทําใหเปนการยากท่ีเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมายจะสามารถดําเนินการสืบสวน
จับกุมตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีไดอยางมิประสิทธิภาพ เพราะอาชญากรอาศัยเขตแดนและ
อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของแตละรัฐมาเปนตัวแบงกั้นการใชอํานาจจับกุมติดตามกอใหเกิด
ปญหาแกสังคมท่ีองคกรอาชญากรรมเหลานี้ไดอาศัยแฝงตัวอยู รวมถึงยังเปนปญหาที่สําคัญของ
นานาประเทศดวย18 โดยประเทศญี่ปุนก็เปนหนึ่งท่ีมีองคกรอาชญากรรมขามชาติเขามาดําเนินการ
เปนจํานวนมาก ดังนั้นบทบาทของพนักงานอัยการประเทศญ่ีปุนมีการดําเนินคดีอาญาในชวงตน
ศตวรรษที่ 8 นั้น ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เร่ิมคดีโดยการรองทุกขของเอกชนซ่ึงเปน
ผูเสียหายการดําเนินคดีเปนหนาท่ีของผูพิพากษา อาศัยคํารับสารภาพของจําเลยหรือคําใหการพยาน
ตลอดจนการใชวิธีทรมานเพื่อใหรับสารภาพ ตอมาในสมัยราชวงศเมจิ (Meiji Restoration) ค.ศ. 
1868 ญ่ีปุนไดรับอิทธิพลจากกฎหมายในประเทศภาคพ้ืนยุโรป ซ่ึงถือหลักวา “คําตัดสินควรอาศัย
พยานหลักฐาน” (All crimes shall be adjudicated on the basis of evidence) จึงไดมีการยกเลิก
วิธีการทรมานโดยส้ินเชิงในป ค.ศ. 1879 และในป ค.ศ. 1872 ไดจัดใหมี “อัยการ” เปนผูรับผิดชอบ
ในการสอบสวนฟองรอง โดยเปนผูดําเนินคดีในนามของรัฐ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ
ฝร่ังเศส มีการจัดทําประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา ค.ศ. 1922 โดยไดรับอิทธิพลมาจาก

                                                 
18  จาก  หวย ซอง บอน ยาบา เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย, โดย  

ผาสุก พงษไพจิต, สังศิต พิริยะรังสรรค, และนวลนอย ตรีรัตน, 2543, กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, น. 215. 
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ฝร่ังเศษ ตอมาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงประเทศญ่ีปุนพายแพสงคราม จึงไดเปล่ียนแปลง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยนําแนวคิด เร่ือง Due Process มาใช โดยกําหนดหลักประกัน
สิทธิภาพเสรีภาพช้ันมูลฐานของประชาชนไวอยางชัดแจง ท้ังนี้ภายใตอิทธิพลของระบบกฎหมาย
แอลโกลอเมริกา (Anglo-America) ประเทศญ่ีปุน จึงเปนประเทศท่ีมีจุดเดนของระบบกฎหมายท้ัง
สองระบบ กลาวคือ ระบบ civil law และ ระบบ common law อยูดวยกัน 
 เจาหนาท่ีหลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญ่ีปุน ไดแก พนักงานสอบสวน 
พนักงาน อัยการ และศาลยุติธรรม ซ่ึงจะมีโครงสรางอํานาจหนาท่ีแตกตางกันไป กลาวคือ ศาล
ยุติธรรมเปนหนวยงานอิสระ ไมข้ึนกับฝายบริหาร มิไดสังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรม พนักงาน
สอบสวนข้ึนกับทองถ่ินสวน หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน รวมทั้งสํานักงานอัยการ 
เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยอัยการของประเทศญ่ีปุนจะมีบทบาทอยางสูงใน
กระบวนการยุติธรรมและดํารงตําแหนงสําคัญๆ ในกระทรวงยุติธรรม19 ญ่ีปุนใชระบบการฟอง
คดีอาญาโดยรัฐ20 เฉพาะอัยการ เทานั้นมีอํานาจฟองคดีอาญา ผูเสียหายฟองคดีเองไมได 
 สํานักงานอัยการของญ่ีปุนมีอธิบดีอัยการ (Prosecutor-General) เปนผูบังคับบัญชา
สูงสุด โดยสํานักงานอัยการแตละลําดับช้ันจะรับผิดชอบตองานศาลในแตละลําดับช้ัน กลาวคือ 
 1.  สํานักงานอัยการสูงสุด (The Supreme Public Prosecutors Office) รับผิดชอบงาน  
ในศาลสูงสูดหรือศาลฎีกา (Supreme Court) 
 2.  สํ านักงานอัยการชั้น สูงห รือ ช้ันอุทธรณ  (High Public Prosecutors Offices) 
รับผิดชอบงานในศาลสูงหรือศาลอุทธรณ (High Courts) 
 3.  สํานักงานอัยการช้ันตนประจําเขต (District Public Prosecutors Offices) รับผิดชอบ
งานในศาลชั้นตนประจําเขต (District Courts) หรือ ศาลครอบครัว (Family Court) 
 4.  สํานักงานอัยการทองถ่ินหรือสํานักงานอัยการศาลแขวง (Local Public Prosecutors 
Offices) รับผิดชอบงานในศาลแขวง (Summary Courts)  
 สํานักงานอัยการนับไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของกระทรวงยุติธรรมญ่ีปุน  
โดยอัยการจะเขามามีบทบาทในคดีอาญาต้ังแตเร่ิมมีการกระทําความผิดอาญาจนกระทั้งบังคับ 
ตามคําพิพากษา อัยการปฏิบัติภารกิจหลัก 5 ประการ คือ  

                                                 
19  จาก “โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน,”  โดย  ชาญเชาว  ไชยานุกิจ, และศิระ  

บุญภินนท  (แปลและเรียบเรียง)  (2541, มิถุนายน).  บทบัณฑิตย, เลม 54, ตอน 2, น. 145. 
20  แหลงเดิม. 
64  จาก การควบคุมดุลพินิจอัยการในประเทศญี่ปุน, โดย ศิระ  บุญภินนท, 2541,  บทบัณฑิตย, เลม 54, 

ตอน 2, น. 145. 
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 1. สืบสวนสอบสวนและดําเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาท่ีเสนอตออัยการโดยเจาพนักงาน
พนักงานสอบสวน 
 2. สืบสวนสอบสวนและดําเนินการเก่ียวกับคดีอาญาท่ีเอกชนไดรองทุกขหรือ 
กลาวโทษตออัยการหรือท่ีอัยการไดทราบมาไมวาจะโดยทางใด 
 3.  ฟองคดีอาญาตอศาล อํานาจฟองผูตองหาเปนของอัยการเพียงองคกรเดียวพนักงาน
สอบสวน หรือผูเสียหายไมอาจฟองคดีเองได หลักเกณฑในการพิจารณาฟองคดีหรือไมฟองคดีนั้น
ใชหลักปราศจากความสงสัย ดังนั้น อัตราการยกฟองในประเทศญ่ีปุนจึงตํ่ามาก 
 4.  ดําเนินการดูแล ใหการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลใหเปนไปโดยถูกตอง 
ภายหลังศาลพิพากษา อัยการมีบทบาทท่ีสําคัญ คือ การส่ังการเจาหนาท่ีราชทัณฑในการบังคับตาม 
คําพิพากษาของศาลนับแตโทษปรับจนถึงประหารชีวิต หากปราศจากคําส่ังดังกลาว การบังคับคดี 
มิอาจกระทําได และเม่ือเกิดปญหาในช้ันบังคับคดี อัยการจะเปนผูวินิจฉัยดําเนินการแลวเสนอ
รายงาน ตอศาลเพ่ือขอความเห็นชอบตอไป 
 5.  ปฏิบัติการอื่นๆ ในฐานะผูแทนหรือผูรักษาผลประโยชนของมหาชน21 ในการ
สอบสวนคดีอาญานั้น เจาพนักงานหลักในการสอบสวน คือพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน พนักงานสอบสวนทองถ่ินจะเปนผูรับผิดชอบเบ้ืองตนในการ
สอบสวนคดีอาญาทุกประเภทในจังหวัดนั้นๆ แลวรายงานตออัยการ สํานักงานอัยการจะมอบหมาย
ใหอัยการคนหน่ึง รับผิดชอบคดี ซ่ึงสวนใหญแลวพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจะรวมมือ
กันในการสอบสวนจนเสร็จส้ิน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสอบสวนอีกหลายหนวยงานที่มีอํานาจ
สอบสวนจํากัดอยูเพียงคดีบางประเภท เชน เจาพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด เจาพนักงาน
คุมครองแรงงาน เปนตน 
 สําหรับพนักงานอัยการ ในระยะเร่ิมแรก ป ค.ศ. 1880 อัยการมีพียงอํานาจรองขอใหมี
การสอบสวนคดีอาญาแตไมมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาเอง ตอมาในป ค.ศ. 1897-1916 อัยการเร่ิม
เขามามีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญามากข้ึน เนื่องจากประชาชนตองการมิใหมีการฟองคดี เม่ือ
เห็นวาพยานหลักฐานตางๆ ท่ีรวบรวมมายังไมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนวาจําเลยเปนผูกระทํา
ความผิด22 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันอัยการมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนอยางไมจํากัดกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาของญ่ีปุนเปดชองใหมีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานอัยการไดและ
พนักงานอัยการมีอํานาจเร่ิมคดีเองไดแมจะไมมีผูรองทุกขกลาวโทษ หากอัยการไดทราบคดีไมวา 

                                                 
21  จาก  “งานอัยการของประเทศญี่ปุน,”  โดย ทวีศักด์ิ  ณ ตะก่ัวทุง, รวมบทความเก่ียวกับการสอบสวน

คดีอาญาในนานาประเทศ, น. 86-87. 
22  From The Accused and society, (p.547), by Atsushi Nagashima, 1976. 
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โดยทางใดก็ตาม ท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวาไดมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน อัยการจะดําเนินการสืบสวน 
สอบสวนคดีนั้นเองจนเสร็จการหรืออาจส่ังใหพนักงานสอบสวนชวยเหลือ หรือรวมมือในการ
สืบสวนสอบสวน หรือสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จการก็ได 
 เม่ือพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนคดีอาญาแลวจะเสนอสํานวนไปยังพนักงาน
อัยการเพื่อใหพนักงานอัยการตรวจสํานวน โดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนไมมี
อํานาจเสนอความเห็นในขอกฎหมายเกี่ยวกับคดีวาควรจะฟองหรือไม ดังนั้นการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนจึง เปนเพียงการสอบสวนเบ้ืองตน สวนการรวบรวม
พยานหลักฐานตางๆ เพิ่มเติมเปนอํานาจของพนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจส่ังใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไป หรือในคดีท่ีมีความสําคัญจะสอบสวนคดีดวยตนเองก็ไดแลว
จึงวินิจฉัยส่ังฟองหรือส่ังไมฟองคดี อํานาจในการสั่งสอบสวนเพ่ิมเติมของญ่ีปุนนั้น แมในตัวบท
กฎหมายจะมิไดบัญญัติไวโดยละเอียดชัดเจนวาจะทําไดแคไหน เพียงใด แตในทางปฏิบัติถือกันวา
อัยการอาจทําการสอบสวนเพ่ิมเติมไดอยางกวางขวาง เชน สอบสวนบุคคลใดเปนผูตองหาเพิ่มเติม
จากท่ีเจาพนักงานพนักงานสอบสวนไดสอบสวนไว23 เปนตนในคดีท่ีมีความสําคัญ ยุงยากซับซอน 
อัยการอาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนมาตรวจดูเปนระยะ หรือใหสงพยาน
บุคคล ผูตองหา ผูเสียหายมาเพ่ือซักถามได24 
 อนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา อัยการมีอํานาจใช
มาตรการบังคับตางๆ เชน การคน การจับกุมผูตองหาโดยตองดําเนินการภายใตบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการออกหมายจับของศาล แตในทางปฏิบัติอัยการมักไมไดทําการจับกุมเอง เพราะ
เปนความเหมาะสมในแงของความจําเปนในทางปฏิบัติของการสืบสวนคดีอาญา นอกจากนั้น 
อัยการยังมีอํานาจใชดุลพินิจในการรองของตอศาลเพ่ือควบคุมตัวผูตองหาไวได หรือถาเห็นวา 
ผูตองหาไมไดกระทําผิดหรือไมจําเปนตองควบคุมก็มีอํานาจส่ังปลอยตัวผูตองหาทันที เม่ือศาลเห็น
ดวยกับความจําเปนท่ีจะตองใชมาตรการบังคับ พนักงานสอบสวนจะเปนผูดําเนินการดังกลาว
ภายใตคําส่ังของอัยการ25 
 จากแนวคิดทางทฤษฎีท่ีถือวา อํานาจการสอบสวนและฟองคดีเปนอํานาจอันมิอาจ 
แบงแยกได (Inseparable authority) เพราะการฟองคดีตองอาศัยขอเท็จจริงท่ีไดจากการสืบสวนและ
สอบสวนเปนปจจัยสําคัญ การสืบสวนสอบสวนเปนวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานและรวบรวม 
พยานหลักฐานจึงเปนเพียงเคร่ืองมือ (Instrument) ของการฟองรองดําเนินคดี กฎหมายวิธีพิจารณา

                                                 
23 Criminal Justice in Japan. (p.10), 1975, ดูทวีศักด์ิ ณ ตะก่ัวทุง  (น. 104). .เลมเดิม.  
24 รวมบทความเก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ  (น. 105-106). เลมเดิม. 
25 From Japanese Law of Criminal Procedure (p. 271), by Dando Shigemitsu, 1965. 
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ความอาญาของประเทศญ่ีปุนจึงกําหนดใหอัยการซ่ึงเปนผูท่ีมีหนาท่ีฟองคดีตอศาลมีบทบาทในการ
ตรวจสอบและควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาดวย ท้ังนี้เพราะในช้ันพิจารณาคดี อัยการเปน
ผูรูวิธีการพิสูจนความผิดของจําเลยโดยปราศจากขอสงสัย อัยการจึงควรรูถึงวิธีการสอบสวนเพื่อจะ
ไดมีคําส่ังในคดีไดโดยถูกตอง และสามารถตรวจสอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได หาก
อัยการไมอาจสอบคําใหการพยานหรือรวมรวมพยานหลักฐานไดโดยอิสระแลว อัยการจําตองอาศัย
แตเฉพาะการสอบสวนของพนักงานสอบสวนท้ังหมด ซ่ึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น
เปนพยานบอกเลาสําหรับอัยการ ทําใหอัยการไมอาจแกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนได26 
 ในระบบของประเทศญ่ีปุนนั้น อัยการจะตรวจสอบการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนอยางเขมงวด โดยใชมาตรฐานเชนเดียวกับคําพิพากษาของศาล ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาก็คือ การพยายามปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึงไดของ
ผูตองหาโดยถือวาการทําใหบุคคลตองตกอยูในฐานะผูตองหาเปนการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอยาง
หนึ่งการควบคุมตัว ผูตองหาจึงตองทําเพียงเทาท่ีจําเปนเทานั้น แตรวมถึงพยานหลักฐานท่ีเปนคุณ
แกผูตองหาดวย โดยท่ีพนักงานสอบสวนและอัยการตางเปนองคกรอิสระจากกัน ความสัมพันธ
ระหวางอัยการและเจาพนักงานพนักงานสอบสวน ในการสอบสวนคดีอาญาจึงมีความสําคัญมาก 
กลาวคือ อัยการและเจาพนักงานพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวน สอบสวนจะตอง
รวมมือกันในการสอบสวนคดีอาญาแตไมใชในฐานะผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และไมได
หมายความวาอัยการและพนักงานสอบสวนจะตองยืนอยูในจุดเดียวกันในการสอบสวนแตการ
ดําเนินการตองมีความตอเนื่อง เพราะการสอบสวนเปนเพียงการตระเตรียมสําหรับการฟองคดีและ
การพิจารณาคดี เทานั้น  เ ม่ือการสอบสวนอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน  
การสอบสวนจะเปนหนักไปที่ขอเท็จจริง แตจะถูกเพิ่มเติมโดยเนนไปที่ความถูกตองหรือความชอบ
ดวยกฎหมายโดยอัยการ จนกระท่ังในเวลาที่ฟองคดีซ่ึงจะตองอยูในกรอบของกฎหมายอยาง
เครงครัด อัยการสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําเจาพนักงานพนักงานสอบสวนท่ีอยูในเขตอํานาจ
ของตนในการสอบสวนคดีอาญาได เทาท่ีจําเปน27 
 อาจกลาวไดวา การสอบสวนคดีอาญาเปนกระบวนการทางกฎหมาย ซ่ึงแยกออกจาก
การปฏิบัติงานสืบสวนของพนักงานสอบสวน จึงจําเปนตองมีการควบคุมวิธีพิจารณาเพ่ือใหคดีมี
ความนาเช่ือถือ และสมเหตุสมผลและเพื่อใหการสอบสวนคดีอาญามีความยุติธรรมการสอบสวน
คดีอาญาจึงไมควร ถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง อัยการซ่ึงเปนผูมีความรูในทางกฎหมายมี
                                                 

26 โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน (น. 152-153). เลมเดิม.   
27 Dando Shiemitsu. (pp. 96-97, 304-305), Op.cit. 
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อํานาจอิสระในเชิงอํานาจตุลาการ และไดรับความคุมกันการปฏิบัติหนาท่ีหลายประการยอมเปน 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการสอบสวนคดีอาญาไดดีท่ีสุด28 
 เปนท่ีนาสังเกตวา กอนหนาท่ีพนักงานอัยการจะมีอํานาจในการสอบสวนไดมีการ
สํารวจปริมาณคดีพบวา อัยการสวนการฟองคดี การยกฟองในช้ันไตสวนมูลฟอง การยกฟองในช้ัน 
พิจารณาคอนขางสูง แตเม่ือพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวน อัตราสวนการ
ฟองคดีการยกฟองในช้ันไตสวนมูลฟอง การยกฟองในช้ันพิจารณาลดลงอยางมาก29 โดยท่ีลักษณะ
อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการเปนแบบกึ่งตุลาการ พนักงานอัยการ จึงไดรับความคุมครองและ 
มีหลักประกันในการปฏิบัติหนา ท่ี  Public Prosecutors Office Law ในมาตรา  14 กลาวคือ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจควบคุมอัยการในการปฏิบัติงานไดเปนการท่ัวไป แตการ
จัดการคดีและการสอบสวนในแตละคดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจควบคุมไดเฉพาะ 
อัยการสูงสุดเทานั้นแตไมมีอํานาจควบคุมอัยการแตละคน30 พนักงานอัยการจะไมถูกบังคับใหออก 
จากราชการ ถูกพักราชการ หรือถูกลดเงินเดือน แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะเปนผู
แตงต้ังพนักงานอัยการก็ตาม รัฐมนตรีก็ไมมีอํานาจส่ังการใหพนักงานอัยการดําเนินการใดๆ ในทาง
คดีตามคําส่ังได จะเห็นไดวาอัยการญี่ปุนมีอํานาจในการสอบสวนฟองรองอยางกวางขวางแตใน
การใชดุลพินิจนั้น พนักงานอัยการตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนอัยการท่ีมี
ตําแหนงสูงกวา31 นอกจากนั้น ยังมีการควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจสอบการฟอง (Prosecution 
Review Commission) ซ่ึงตัดแปลงมาจากระบบลูกขุนของประเทศสหรัฐอเมริกา (The grand Jury) 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการส่ังไมฟองคดีของอัยการโดยสะทอนเจตนารมณแหงพลเมือง แม
คําตัดสินจะไมมีสภาพบังคับและไมผูกพันอัยการ แตในทางปฏิบัติศาลมักไมกาวกายดุลพินิจของ
อัยการ32 
 การสอบสวนคดีอาญาในประเทศญ่ีปุน โดยท่ัวไปพนักงานสอบสวนจะเปนผูเร่ิมตน 
ทําการสอบสวน อัยการอาจทําการสอบสวนไดดวยตนเอง เพื่อเปนการเสริมการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนโดย การสอบคําใหการผูเสียหายเปนพยาน และแนะนําใหพนักงานสอบสวนทํา
การรวบรวมพยานหลักฐานตอไป นอกจากนี้อัยการอาจเร่ิมตนทําการสอบสวนเองจนเสร็จส้ิน โดย
ไมตองอาศัยพนักงานสอบสวนในทางปฏิบัติพนักงานอัยการมักจะทําการสอบสวนในคดีสําคัญ 

                                                 
28 Dando Shigemitsu. Ibid. (pp. 92-96). 
29 โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน (น. 153). เลมเดิม.    
30  แหลงเดิม. (น. 151). 
31  แหลงเดิม. (น. 154). 
32 แหลงเดิม. (น. 154, 156, 166-168).  
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หรือคดีท่ีมีความสลับซับซอน คดีท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) รวมท้ัง
คดีท่ีผูมีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของ เชน คดีท่ีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการคอรรัปช่ันในระบบราชการของ
ขาราชการระดับสูง (Bribery committed by high government officials) เปนตน 
 นอกจากนั้น เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดความกลัววาพนักงานสอบสวนจะละท้ิงคดีหรือไม
ดําเนินการสอบสวนคดี เนื่องจากอิทธิพลทางการเมือง อัยการจะเปนผูเขามาดําเนินคดีเอง33 เพราะ
อัยการอิสระในการดําเนินคดี ไมมีการเมืองเขามาเกี่ยวของ ยังมีความเปนกลางมากกวาพนักงาน
สอบสวน 
 อัยการของประเทศญ่ีปุนจะไดรับการฝกฝนใหมีความชํานาญเปนอยางดีในการ
สอบสวนคดีและสามารถคัดเลือกพยานหลักฐานตางๆ ท่ีมีความจําเปนและมีความสําคัญข้ึนสูการ
พิจารณาคดีของศาล ซ่ึงเปนความพยายามท่ีตองการจะแสดงใหสาธารชนเกิดความมั่นใจใน
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูสึกวาไดรับความ
คุมครองเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย34 ภายหลังการพัฒนาอํานาจในการสอบสวนของอัยการ ไดมี
การจัดต้ังหนวยงานสอบสวนพิเศษ (Special Investigation Department: SID) ข้ึนในสํานักงาน
อัยการจังหวัดบางจังหวดั เชน โตเกียว โอซากา และ นาโกยา เปนตน โดยมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวน
คดีท่ีมีความสลับซับซอน คดีท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คดีท่ีผูมีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของ
หนวยงานสอบสวนพิเศษ (Special Investigation Department: SID) ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน 
รองผูอํานวยการ 3 คน และอัยการในกองประมาณ 30-40 คน โดยผูอํานวยการจะมอบหมายใหมี
หัวหนาคณะทํางานรับผิดชอบคดี คัดเลือกอัยการเขารวมคณะทํางาน ใชอํานาจสืบสวนสอบสวน
เหมือนกับการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาท่ัวๆไป โดยไมมีการใชอํานาจพิเศษหรือเทคนิคพิเศษ
ใดๆ ในการสอบสวน 
 โดยปกติแลว การท่ีกองสอบสวนพิเศษและพนักงานสอบสวนตางทําการสอบสวน 
คดีความผิดเดียวกันนัน้จะไมเกดิข้ึน กลาวคือ คดีท่ีผูตองหาเปนเจาพนักงานหรือชาราชการระดบัสูง
ผูเสียหายมักรองทุกขตออัยการมากกวาพนักงานสอบสวน ในขณะท่ีคดีประเภทอื่นจะเขารองทุกข
ตอพนักงานสอบสวน อยางไรก็ตาม หากเปนการสอบสวนโดยเจาพนักงานพนักงานสอบสวน หรือ
หนวยงานการสอบสวนอ่ืนตองสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจส่ังใหทําการ
สอบสวนตอไป ในบางกรณีพนักงานอัยการ อาจสอบคําใหการผูตองหาพยาน และตรวจสอบ
พยานหลักฐานตางๆ ดวยตัวเอง ในคดีท่ีอัยการเขาทําการสอบสวนเองหรือในคดีท่ีมีความสําคัญ 
อัยการจะทําการสอบสวนโดยรวมมือกับพนักงานสอบสวนต้ังแตเร่ิมตนคดีและแบงแยกหนาท่ีกัน
                                                 

33 Dando Shigemitsu. Op.cit. (p. 305). 
34 From Characteristics and Roles of Japanese Public Prosecutor (V.30) ( p.73), By Shigeki Ito, 1986. 

DPU



80 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญ่ีปุนมาตรา 193 บัญญัติวา “อัยการอาจส่ังการให
พนักงานสอบสวนตองชวยตนในการสอบสวน ซ่ึงพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติตามคําส่ัง 
ดังกลาว” 
 ดังกลาวแลววา พนักงานสอบสวนและอัยการญ่ีปุนตางมีอํานาจสอบสวน และตางเปน
องคกรอิสระจากกัน การประสานความรวมมือระหวางกันจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการ
ปฏิบัติงานอยางไร ก็ตามพยานหลักฐานตางๆ ท่ีพนักงานสอบสวนสอบสวนมาจะใชไมไดเลย หาก
ไมผานการสอบสวนของพนักงานอัยการ กลาวคือ พยานหลักฐานของอัยการเทานั้นท่ียื่นตอศาล
และพนักงานอัยการเทานั้น ท่ีมีอํานาจในการส่ังฟองหรือส่ังไมฟองคดี ดังนั้น กรณีท่ีมีขอขัดแยง
ระหวางพนักงานสอบสวนและอัยการในการสอบสวน พนักงานสอบสวนมักจะปฏิบัติตามคําส่ัง
ของพนักงานอัยการเพื่อใหคดีเสร็จส้ินไป35 
 ในประเทศญ่ีปุนเฉพาะอัยการเทานั้นมีอํานาจฟองคดีอาญา ผูเสียหายฟองคดีเองไมได 
อัยการจะตองดําเนินการภายในเขตอํานาจของสํานักงานอัยการท่ีตนประจําอยู ซ่ึงปกติก็จะเปนไป
ตามเขตอํานาจของศาล เวนแตกฎหมายจะบัญญัติไวเปนพิเศษ อยางไรก็ตาม การจํากัดเขตอํานาจใน
คดีใดๆ ของอัยการจะไมเขมงวดเหมือนกรณีการจํากัดเขตอํานาจศาล กลาวคือ อัยการอาจปฏิบัติ
หนาท่ีในการสอบสวนคดีอาญานอกเหนือ ไปจากเขตอํานาจปกติของอัยการก็ไดในกรณีมีความ
จําเปน โดยธรรมชาติของการสอบสวนคดีอาญาทํานองเดียวกับการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน36 อัยการมีอํานาจใชดุลพินิจไมฟองคดีและสามารถใชดุลพินิจชะลอการฟองได แตไมมี
การตอรองคํารับสารภาพ และภายหลังศาลมีคําพิพากษาอัยการมีหนาท่ีดําเนินการดูแลใหการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาของศาลใหเปนไปโดยถูกตอง 
 จะเห็นไดวา ระบบการดําเนินคดีอาญาของอัยการในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
ฝร่ังเศสและประเทศญ่ีปุน ซ่ึงใชระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น อัยการจะมีบทบาทในการ
ดําเนินคดีอาญาอยางกวางขวาง กลาวคือ ตั้งแตปรากฏวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน ผูเสียหาย
สามารถรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานอัยการได ในประเทศญ่ีปุนอัยการมีอํานาจเร่ิมคดีเองไดดวย 
อัยการเปนผูควบคุมดูแลการสอบสวนและดําเนินการเกี่ยวกับการฟองคดี โดยในคดีท่ีมีความสําคัญ 
หรือคดีท่ีมีความสลับซับซอนอัยการจะเขาไปทําการสอบสวนดวยตนเอง การฟองคดีถือวาเปน
กระบวนการที่ไมอาจแบงแยกจากการสอบสวนไดเพราะตองอาศัยขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน 
อัยการตองตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อแกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการสอบสวนเพื่อประโยชน ใน

                                                 
35 จาก บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวน: ศึกษาตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 90), โดย  วุฒิพงศ  อารีราษฎร, 2548, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
36 Dando Shigemitsu. op.cit. (p. 91). 
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การส่ังคดีและดําเนินคดีในช้ันศาลตอไป นอกจากนั้นอัยการยังมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาลดวย และแมแตในประเทศฝรั่งเศสซ่ึงใชระบบการดําเนินคดีอาญา 
โดยประชาชนก็ยังมีความพยายามท่ีจะนํารูปแบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐมาใชโดยมี CPS  
ทําหนาท่ีในการฟองคดีอาญา และยังเปนการผิดหนาท่ีโดยท่ัวไปของพนักงานสอบสวนท่ีมีหนาท่ี
ตองรักษาความสงบ เรียบรอยในบานเมืองในฐานะท่ีเปนผูรักษากฎหมายอีกดวย จึงอาจกลาวไดวา 
การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนเปนหลักการตําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย พนักงาน
สอบสวนไมอาจใชดุลพินิจท่ีจะทําการสอบสวนหรือไมสอบสวนคดีหนึ่งคดีใดไดตามท่ี
เห็นสมควร 
 3.3.1  การสอบสวนในประเทศญ่ีปุน 
 กระบวนการยุติธรรมของประเทศญ่ีปุนมีแนวคิดจากสภาพสังคมท่ีมีแนวโนมเช่ือวา 
บุคคลเปนผูกระทําผิดต้ังแตถูกจับกุมและยิ่งเช่ือมากข้ึนเม่ือบุคคลนั้นถูกฟองตอศาล ดังนั้นการ
สอบสวนคดีอาญาจึงหลีกเล่ียงการนําบุคคลเขามาเปนผูตองหาอันจําตองถูกควบคุมหรือขัง ใน
ระหวางสอบสวนและระหวางการพิจารณาคดีเปนเวลานานระบบของญ่ีปุนจึงเคารพตอสิทธิ
เสรีภาพของผูตองหา และยึดหลักการการดําเนินคดีอาญาดังตอไปนี้37  
 1.  อัยการมีอํานาจสอบสวนคดีซ่ึงพนักงานสอบสวนสงคดีให และอัยการมีอํานาจ
เร่ิมตนทําการสอบสวนไดเอง 
 2.  อัยการเทานั้นท่ีเปนผูรองขอฝากขังผูตองหาตอศาลและฟองผูตองหา กลาวคือไมมี
ระบบการฟองคดีโดยเอกชนหรือโดยพนักงานสอบสวนในญ่ีปุน 
 3.  ไมมีการดําเนินการสอบสวนแบบลับ การสอดแนม หรือการใชเคร่ืองดักฟง 
 4.  อัยการมีอํานาจใชดุลพินิจในการไมฟองคดี แมพยานหลักฐานพอฟอง โดยพิจารณา 
ถึงปจจัยตางๆ โดยเฉพาะความเปนไปไดท่ีผูตองหาจะแกไขฟนฟูตนเองใหกลับคืนสูสังคมได 
 5.  ไมมีการใชระบบลูกขุน 
 6.  การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลตองมีเสมอแมผูตองหาจะใหการรับสารภาพ 
และไมมีการใชการตอรองคํารับสารภาพ 
 7.  พยานบอกเลาเปนส่ิงตองหาม  แตผูพิพากษาสามารถรับฟงบันทึกคําพยาน
โดยเฉพาะบันทึกคําพยานท่ีอัยการจัดทําข้ึน ซ่ึงพนักงานอัยการทําบันทึกดังกลาวเม่ือสอบคําใหการ
ผูตองหาหรือพยาน 
 

                                                 
37 โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญ่ีปุน (น.54). เลมเดิม. 
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 8. การแถลงการณปดคดี อัยการจะแนะนําใหศาลลงโทษจําคุกตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร หากอัยการไมพอใจคําพิพากษาของศาล ไมวาคําพิพากษาใหลงโทษหรือยกฟอง
สามารถอุทธรณตอศาลสูงได 
 ผูมีอํานาจสอบสวนของญ่ีปุนคือพนักงานสอบสวน อัยการ เจาหนาท่ีธุรการของอัยการ
และเจาพนักงานอ่ืนๆ เชน เจาพนักงานตรวจสอบภารแหงชาติ เจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง แมจะ
มีเจาพนักงานสอบสวนหลายฝายก็ตามแตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 189 
กําหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนตองทําการสอบสวน ซ่ึงพนักงานสอบสวนญ่ีปุนใช
ระบบพนักงานสอบสวนทองถ่ิน แตละจังหวัดมีอํานาจบริหารงานพนักงานสอบสวนเองไมรวมอยู
กับสวนกลาง และไมสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยคดีอาญารอยละ 99 จะเร่ิมท่ีพนักงานสอบสวน 
แตอัยการก็มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาทุกประเภท ตามกฎหมายอัยการ มาตรา 6 วรรคหนึ่ง 
อัยการมีอํานาจสอบสวน ไดดวยตนเองและจะปฏิบัติในคดีท่ีซับซอน เชน คดีรับสินบน หรือ
อาชญากรรมทางดานการเงินขนาดใหญท่ีมีนักการเมืองขาราชการระดับสูง หรือผูบริหารบริษัท
ใหญเขามาเกี่ยวของ นอกจากนี้ อัยการมีอํานาจกํากับดูแลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ
ใหพนักงานสอบสวนชวยเหลือในการสอบสวนได อัยการญ่ีปุนแสดงใหประชาชนศรัทธาการ
ทํางานของอัยการ และเปนพี่เล้ียงพนักงานสอบสวนไดดี พนักงานสอบสวนและอัยการตางเปน
อิสระตอกัน แตหากพนักงานสอบสวนไมปฏิบัติตามคําส่ังของอัยการๆ มีอํานาจกลาวหาพนักงาน
สอบสวนทางวินัย หรือขอยกเลิกตําแหนงของพนักงานสอบสวน นั้นได บันทึกคําใหการของพยาน
สามารถใชเปนพยานในช้ันศาลได อัยการจะตรวจสอบการสอบ สวนของพนักงานสอบสวนอยาง
เครงครัดโดยใชมาตรฐานเดียวกับการพิพากษาของศาล 
 3.3.2  ข้ันตอนการสอบสวนคดีอาญาของญ่ีปุน 
 เม่ือพนักงานสอบสวนจับกุมผูตองหาได ตองสงตัวผูตองหาพรอมหลักฐานไปยัง
พนักงานอัยการภายใน 48 ช่ัวโมง และอัยการตองขอฝากขังผูตองหาตอศาลภายในกําหนด 24 
ช่ัวโมงมิฉะนั้นตองปลอยผูตองหาไป และจะฝากขังกอนการฟองคดี 20 วัน รวมเวลาตองฟอง
ผูตองหาตอศาลภายใน 23 วัน นับแตถูกจับกุม การรองทุกขกลาวโทษ ตองกระทําตออัยการ หรือ
พนักงานสอบสวนเปนลายลักษณอักษรหรือวาจา หากพนักงานสอบสวนเปนผูรับคํารองทุกข
พนักงานสอบสวนจะตองสงคํารองทุกขไปใหพนักงานอัยการเม่ือสอบสวนเสร็จอัยการจะพิจารณา
วาจะฟองผูตองหาตอศาล หรือไมฟองซ่ึงญ่ีปุนยึดหลักการผูกขาดการฟองอัยการเทานั้นท่ีเปน
ผูรับผิดชอบการฟองคดีโดยรัฐอาจใชมาตรการ Chuukan Shobun คือการจัด การชั่วคราวดังตอไปนี้ 
 1.  มาตรการพักการดําเนินการ (Chuushi Shobun) กรณีเปนคดีไมปรากฏตัวผูตองหา
หรือผูตองหา พยานปากสําคัญไมปรากฏที่อยูหรือเจ็บปวย เปนตน อันทําใหการดําเนินการ
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สอบสวนไมอาจกระทําได จึงมีอุปสรรคเกิดข้ึนในระยะเวลายาวนานจึงใหพักการดําเนินคดีไว
ช่ัวคราวได 
 2.  มาตรการโอนคดี (Isou Shobun) คดีท่ีไมอยูในเขตอํานาจศาลท่ีอัยการประจําอยู 
ตองโอนคดีไปยังสํานักงานอัยการท่ีมีเขตอํานาจ 
 3.  มาตรการคดีความผิดเล็กนอย (Bizai Shobun) ในป ค.ศ. 1950 อัยการสูงสุดประกาศ
วิธีการสงคดีพิเศษใหอัยการจังหวัดส่ังการตอพนักงานสอบสวน 
  3.1 ในคดีความผิดฐานลักทรัพย ฉอโกง ยักยอกท่ีมีทุนทรัพยและสภาพความผิด
เล็กนอย มีการชดใชความเสียหาย ผูเสียหายไมประสงคใหลงโทษ ไมมีเหตุเกรงวาจะกระทํา
ความผิดซํ้า 
  3.2 คดีการพนันทรัพยสินเล็กนอย ไมมีเหตุกระทําผิดซํ้าอีก 
  3.2 คดีความผิดอ่ืนซ่ึงอัยการจังหวัดระบุ 
 เม่ือเปนท่ีแนชัดวาคดีท้ังสามประเภทนั้นการลงโทษในส่ิงไมจําเปนพนักงานสอบสวน 
ไมตองสงคดีใหอัยการ ทุกเดือนใหบันทึกรวมกันในเอกสารกับอัยการเรียกวา การจัดการความผิด
เล็กนอยซ่ึงมีหลักเกณฑในการสอบสวนคดีอาญา มาตรา 197 คือ 
 1.  ตักเตือนผูตองหาใหระวังอนาคตตน 
 2.  เรียกผูปกครอง นายจาง บุคคลที่อยูในฐานะควบคุมดูแลหรือตัวแทนของผูตองหา
ใหมาพบและทําหนังสือวาจะควบคุมดูแลอนาคตผูตองหา โดยจะตักเตือนผูตองหาในเร่ืองท่ีสําคัญ 
 3.  ใหผูตองหาชดใชความเสียหายแกผูเสียหาย หรือขอโทษผูเสียหาย หรือกระทําการ
อ่ืนท่ีเหมาะสม 
 การดําเนินคดีอาญาของประเทศญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากกฎหมายในประเทศภาคพ้ืน
ยุโรป ซ่ึงถือหลักวา คําตัดสินควรอาศัยพยานหลักฐาน โดยในป ค.ศ. 1872ไดจัดใหมี “อัยการ” เปน
ผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง โดยเปนผูดําเนินคดีในนามของรัฐ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศฝรั่งเศส มีการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 1922 โดยไดรับอิทธิพล
มาจากฝร่ังเศษ ตอมาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดเปล่ียนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดย
นําแนวคิดเร่ือง Due Process มาใชโดยกําหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของประชาชน
ไวอยางชัดแจง ท้ังนี้ ภายใตอิทธิพลของระบบกฎหมายแองโกลอเมริกา (Anglo-America) ประเทศ
ญ่ีปุนจึงเปนประเทศท่ีมีจุดเดนของระบบกฎหมายท้ังสองระบบ กลาวคือ ระบบ Civil Law และ
ระบบ Common Law อยูดวยกัน 
 บุคลากรหลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญ่ีปุน ไดแก พนักงานสอบสวน 
พนักงาน อัยการ และศาลยุติธรรม ซ่ึงจะมีโครงสรางอํานาจหนาท่ีแตกตางกันไป กลาวคือ ศาล
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ยุติธรรมเปนหนวยงานอิสระไมข้ึนกับฝายบริหาร มิไดสังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรม พนักงา
สอบสวนข้ึนกับทองถ่ิน สวนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน รวมทั้งสํานักงานอัยการ เปน
หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม  โดยอัยการของประเทศญ่ีปุนจะมีบทบาทอยางสูงใน
กระบวนการยุติธรรมและดํารงตําแหนงสําคัญๆ ในกระทรวงยุติธรรม38 
 กระบวนการยุติธรรมในประเทศญ่ีปุนมีกระทรวงยุติธรรมเปนองคกรหลักในการทํา
หนาท่ีบริหารงานยุติธรรม โดยมีองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีแหงและคดีอาญารวมอยู
ในกระทรวงยุติธรรม โครงสรางของกระทรวงยุติธรรมประเทศญ่ีปุนจะประกอบไปดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงสุดในกระทรวงยุติธรรม โดยมีรัฐมนตรี
ชวยวาการฝายรัฐสภา (Parliamentary Vice-Minister Justice) และรัฐมนตรีชวยวาการฝายบริหาร 
(Administrative Vice-Minister Justice) เปนตําแหนงรองลงมา โดยรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรี
ชวยวาการฝายรัฐสภาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกรัฐสภา ในขณะท่ีรัฐมนตรีชวยวาการฝาย
บริหารจะไดรับการคัดเลือกจากพนักงานอัยการ39 
 กระทรวงยุติธรรมของประเทศญ่ีปุนมีหนวยงานภายในแบงเปนสํานักงานเลขานุการ 
รัฐมนตรีและกรมตางๆ อีก 7 กรม ประกอบดวย กรมกิจการแพง กรมกิจการอาญา กรมราชทัณฑ
กรมบําบัดฟนฟู กรมเสรีภาพพลเมือง และกรมตรวจคนเขาเมือง โดยมีสํานักงานอัยการเปน
หนวยงานท่ีแยกออกมาจากกรมอ่ืนๆ และอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม40 การสอบสวนคดีอาญาในประเทศญ่ีปุนนั้น หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการสอบสวนคดีอาญา 
คือเจาพนักงานพนักงานสอบสวน เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญ่ีปุน มาตรา 
191 บัญญัติใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตองทําการสอบสวนเม่ือมีความผิดอาญา
เกิดข้ึน แตพนักงานอัยการก็สามารถทําการสอบสวนไดดวยตนเองเชนเดียวกัน โดยอัยการมีอํานาจ
ทําการสอบสวนไดในความผิดทุกประเภท ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายสํานักงานอัยการมาตรา 6 วรรค
หนึ่ง นอกจากนี้ เจาพนักงานธุรการอัยการเม่ือไดรับคําส่ังจากอัยการก็สามารถทําการสอบสวนได 
แตโดยท่ัวไปแลว คดีท่ีพนักงานอัยการเร่ิมทําการสอบสวนเองคือ คดีท่ีการกระทําความผิดมีความ

                                                 
38  จาก “โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน,” โดย ชาญเชาว ไชยานุกิจ และศิระ 

บุญภินนท (แปลและเรียบเรียง), 2541, บทบัณฑิตย, 54(2), 145. 
39  จาก “โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน,” โดย  กิตติพงท  กิตยารักษ, 2541,  

บทบัณฑิตย, 52(2), 155. 
40  From The Criminal Justice System in Japan: Prosecution. UNAFEI 103rd International Training 

Course, April 17, by Tomoko Akane, 1996. อางถึงใน โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน (น. 
175). เลมเดิม. 
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สลับซับซอน คดีท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังคดีท่ีผูมีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของ 
เปนตน41 
 จากแนวความคิดทางทฤษฎีท่ีถือวา อํานาจการสอบสวนและฟองคดีเปนอํานาจอันมิ
อาจแบงแยกได (Inseparable Authority) เพราะการฟองคดีตองอาศัยขอเท็จจริงท่ีไดจากการสืบสวน
และสอบสวนเปนปจจัยสําคัญ การสืบสวนสอบสวนเปนวิธีการแสวงหาพยานหลักฐาน และ
รวบรวมพยานหลักฐานจึงเปนเพียงเคร่ืองมือของการฟองรองดําเนินคดีกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
อาญาของประเทศญ่ีปุนจึงกําหนดใหอัยการซ่ึงเปนผูท่ีมีหนาท่ีฟองคดีตอศาลมีบทบาทในการ
ตรวจสอบและควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาดวย ท้ังนี้เพราะในช้ันพิจารณาคดี อัยการเปน
ผูรูวิธีการพิสูจนความผิดของจําเลยโดยปราศจากขอสงสัย อัยการจึงควรรูถึงวิธีการสอบสวนเพื่อจะ
ไดมีคําส่ังในคดีไดโดยถูกตอง และสามารถตรวจสอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได หาก
อัยการไมอาจสอบคําใหการพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานไดโดยอิสระแลว อัยการจําตองอาศัย
แตเฉพาะการสอบสวนของพนักงานสอบสวนท้ังหมด ซ่ึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น
เปนพยานบอกเลาสําหรับอัยการ ทําใหอัยการไมอาจแกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนได42 
 สรุปไดวา การสอบสวนคดีอาญาเปนกระบวนการทางกฎหมายซ่ึงแยกออกจากการ
ปฏิบัติงานสืบสวนของพนักงานสอบสวน จึงจําเปนตองมีการควบคุมวิธีพิจารณาเพื่อใหคดีมีความ
นาเช่ือถือ และสมเหตุสมผล และเพื่อใหการสอบสวนคดีอาญามีความยุติธรรม การสอบสวน
คดีอาญาจึงไมควรถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง อัยการซ่ึงเปนผูมีความรูในทางกฎหมาย มี
อํานาจอิสระในเชิงอํานาจตุลาการ และไดรับความคุมกันการปฏิบัติหนาท่ีหลายประการยอมเปนผู
ปฏิบัติหนาท่ีในการสอบสวนคดีอาญาไดดีท่ีสุด และโดยท่ีลักษณะอํานาจหนาท่ีของอัยการเปน
แบบก่ึงตุลาการ อัยการจึงไดรับความคุมครองและมีหลักประกันในการปฏิบัติหนาท่ีตาม Public 
Prosecutors Office Law ในมาตรา 14 กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจควบคุมอัยการ 
ในการปฏิบัติงานไดเปนการท่ัวไป แตการจัดการคดีและการสอบสวนในแตละคดี รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรมอาจควบคุมไดเฉพาะอัยการสูงสุดเทานั้น แตไมมีอํานาจควบคุมอัยการแตละคน43 

                                                 
41 จาก พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547: ศึกษากรณีมาตรการบังคับใชกฎหมายตอผู

ทรงอิทธิพล (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 74), โดย พงษสิทธิ์ อรุณรัตนากุล, 2549, กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

42 โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน เลมเดิม. 
43 แหลงเดิม. 
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 จะเห็นไดวา อัยการญ่ีปุนมีอํานาจในการสอบสวนฟองรองอยางกวางขวาง แตในการ
ใชดุลพินิจนั้น อัยการตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนอัยการท่ีมีตําแหนงสูงกวา 
นอกจากนั้น ยังมีการควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจสอบการฟองรอง (Prosecution Review 
Commission) ซ่ึงดัดแปลงมาจากระบบลูกขุนของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Grand Jury) เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองในการส่ังไมฟองคดีของอัยการโดยสะทอนเจตนารมณแหงพลเมือง แมคํา
ตัดสินจะไมมีสภาพบังคับและไมผูกพันอัยการ แตก็เปนเหตุสรางความกดดันใหแกอัยการ เจาของ
สํานวนและมีวิธีพิจารณากึ่งการฟอง (Analogical Institute of Prosecution Through Judicial Action 
หรือ Quasi-Prosecution) ซ่ึงผูรองทุกขกลาวโทษในความผิดบางประเภทสามารถรองขอตอศาล 
โดยยื่นคํารองตออัยการท่ีส่ังไมฟองคดี ศาลสามารถบังคับใหนําคดีข้ึนสูการพิจารณา โดยแตงตั้ง
ทนายความใหทําหนาท่ีแทนอัยการได แตในทางปฏิบัติศาลมักไมกาวกายดุลพินิจของอัยการ44 
 สํานักงานอัยการนับไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของกระทรวงยุติธรรมญ่ีปุน  
โดยอัยการจะเขามามีบทบาทในคดีอาญาต้ังแตเร่ิมมีการกระทําความผิดอาญาจนกระท่ังบังคับตาม
คําพิพากษา อัยการปฏิบัติภารกิจหลัก 5 ประการ คือ 
 1.  สืบสวนสอบสวนและดําเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาท่ีเสนอตออัยการโดยเจาหนักงาน
พนักงานสอบสวน 
 2.  สืบสวนสอบสวนและดําเนินการเก่ียวกับคดีอาญาท่ีเอกชนไดรองทุกขหรือ 
กลาวโทษตออัยการหรือท่ีอัยการไดทราบมาไมวาจะโดยทางใด 
 3.  ฟองคดีอาญาตอศาล อํานาจฟองผูตองหาเปนของอัยการเพียงองคกรเดียว พนักงาน
สอบสวน หรือผูเสียหายไมอาจฟองคดีเองได หลักเกณฑในการพิจารณาฟองคดีหรือไมฟองคดีนั้น 
ใชหลักปราศจากความสงสัย ดังนั้น อัตราการยกฟองในประเทศญ่ีปุนตํ่ามาก 
 4.  ดําเนินการดูแลใหการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลใหเปนไปโดยถูกตอง 
ภายหลังศาลพิพากษา อัยการมีบทบาทท่ีสําคัญ คือ การส่ังการเจาหนาท่ีราชทัณฑในการบังคับตาม
คําพิพากษาของศาลนับแตโทษปรับจนถึงประหารชีวิต หากปราศจากคําส่ังดังกลาว การบังคับคดีมิ
อาจกระทําได และเม่ือเกิดปญหาในชั้นบังคับคดี อัยการจะเปนผูวินิจฉัยดําเนินการแลวเสนอ 
รายงานตอศาลเพ่ือขอความเห็นชอบตอไป 
 
 

                                                 
44  แหลงเดิม. 
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 5.  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ในฐานะผูแทนหรือผูรักษาผลประโยชนของมหาชน45 
 ปจจุบันอัยการมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนอยางไมจํากัด กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของญ่ีปุนเปดชองใหมีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานอัยการได และพนักงานอัยการมี
อํานาจเร่ิมคดีเองไดแมจะไมมีผูรองทุกขกลาวโทษ หากอัยการไดทราบคดีไมวาโดยทางใดก็ตามท่ีมี
เหตุอันควรเช่ือวาไดมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน อัยการจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีนั้นเอง
จนเสร็จ หรืออาจส่ังใหพนักงานสอบสวนชวยเหลือหรือรวมมือในการสืบสวนสอบสวน หรือสง
เร่ืองใหพนักงานสอบสวน ดําเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จก็ได โดยปกติแลวหนาท่ีในการ
สอบสวนดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไปเปนของเจาพนักงานพนักงานสอบสวน แตเนื่องจากการ
สอบสวนคดีอาญาท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น อาชญากรหรือผูท่ีกระทําความผิดสวน
ใหญจะเปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาตางๆ คอนขางสูง ไดอาศัยโอกาสท่ีตนเปนผูมีวิชา
ความรูหรือโอกาสในวิชาชีพของตนในการประกอบอาชญากรรม ในประเทศญ่ีปุนจึงไดมีการจัดต้ัง
หนวยงานสอบสวนคดีพิเศษ (Special Investigation Division หรือ SID) ข้ึนในสํานักงานอัยการมี
การคัดเลือกผูท่ีมีความรูความชํานาญฝกฝนเปนพิเศษเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ มีสํานักงานอยูท่ีเมืองโตเกียว เมืองโอซากา และเมืองนาโกยา หนวยงานสอบสวนคดี
พิเศษของเมืองโตเกียวและเมืองโอซากามีประวัติความเปนมายาวนานและมีการสอบสวนในหลาย
กรณี สวนหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในเมืองนาโกยา ตั้งข้ึนเม่ือเดือน เมษายน 1996 
 หนวยงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีอัยการและผูชวยอัยการซ่ึงไดรับการฝกอบรมใหมี
ความรูความเช่ียวชาญ เปนผูทําการสอบสวนในเบื้องตน ซ่ึงมีหลายเมืองท่ีมีแผนกปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ (Special Criminal Affairs Department) ดําเนินการเกี่ยวกับอาชญากรรม 
คอปกขาว หรือท่ีเรียกวา “White Collar Crime”46 
 หนวยงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานอัยการช้ันตนประจําเขตท่ี
โตเกียว โอซากา มีผูอํานวยการ 1 คน และรองผูอํานวยการอีก 3 คน และพนักงานอัยการในกองอีก
ประมาณ 40 คน ในคดีใหญๆ ท่ีมีความสําคัญผูอํานวยการจะมอบหมายใหมีหัวหนาคณะทํางานข้ึน
รับผิดชอบคดี หัวหนาคณะทํางานจะคัดเลือกอัยการเขารวมคณะทํางาน ในคดีดังกลาว ผูอํานวยการ
กอง รองผูอํานวยการกอง และหัวหนาคณะทํางานเทานั้นท่ีรูเร่ืองในคดี เม่ือหัวหนาคณะเร่ิม
สอบสวนคดีและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานไดจะกระจายขอมูลไปยังคณะทํางานแลว จึง

                                                 
45  จาก “งานอัยการของประเทศญี่ปุน,” โดย ทวีศักด์ิ  ณ ตะก่ัวทุง, รวมบทความเก่ียวกับการสอบสวน 

คดีอาญาในนานาประเทศ, 86-87. อางถึงใน วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา: ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 30), โดย จิราธร เจริญวุฒิ, 2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

46 การบูรณาการการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยการสอบสานคดีพิเศษ  (น. 80-81). เลมเดิม. 
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ดําเนินการสอบสวนตอไป หลังจากนั้นเม่ือผูอํานวยการกองเห็นวาควรสอบสวนคดีตอไปหรือ ควร
จับกุมผูตองหา ผูอํานวยการกองจะปรึกษากับรองผูอํานวยการกอง และรองผูอํานวยการกองจะ
ปรึกษากับหัวหนาคณะทํางาน ซ่ึงจะพิจารณาวาควรจับกุมผูตองหาหรือไม เม่ือเห็นวาควรจับกุมจะ
ปรึกษากับหัวหนาสํานักงานอัยการอุทธรณ และอัยการสูงสุดตอไป47 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญ่ีปุนไดใหอํานาจอัยการในการเขาไป
เกี่ยวของกับการสอบสวนคดี ดังตอไปนี้48 
 1.  อัยการมีอํานาจเร่ิมคดีเองได แมจะไมมีผูใดรองทุกขหรือกลาวโทษตออัยการ หาก
อัยการทราบเหตุอันควรเช่ือไดวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน อัยการจะทําการสอบสวนคดีเอง และ
กฎหมายยังไดเปดชองใหผูเสียหายสามารถรองทุกขหรือกลาวโทษตออัยการได เม่ืออัยการรับคํา
รองทุกขแลวจะดําเนินการเอง หรือส่ังใหพนักงานสอบสวนรวมมือในการสอบสวนหรือ สงเร่ือง
ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปจนเสร็จก็ได (มาตรา 193) 
 2.  การใชมาตรการบังคับตางๆ เชน การออกหมายจับ คน หรือควบคุมผูถูกจับ แมจะ
เปนหนาท่ีของศาลโดยแท แตข้ันตอนบางสวนก็เปนภารกิจของอัยการดวย กลาวคือ การใช
มาตรการบังคับเปนหนาท่ีของศาล โดยอัยการเปนผูไตรตรองตรวจสอบหมายจากท่ีพนักงาน
สอบสวนรองขอมาเพื่อท่ีจะเสนอตอศาลตอไป ไมใชพนักงานสอบสวนจะมายื่นคํารองขอตอศาล
ไดเลย ถาอัยการเห็นชอบก็ยื่นคํารองตอศาล แตเม่ือเร่ืองถึงศาลแลว ศาลอาจเห็นดวยหรือไมก็ได ถา
ศาลเห็นดวยกับความจําเปนท่ีตองใชมาตรการบังคับพนักงานสอบสวนจะเปนผูดําเนินการดังกลาว
ภายใตคําส่ังของอัยการ 
 3.  อัยการในฐานะตัวแทนของรัฐในการดําเนินคดีอาญา โดยเอาผิดกับผูกระทํา
ความผิดและก็ปลอยผูบริสุทธ์ิจึงตองมีความเปนกลาง ซ่ึงในบางคร้ังอัยการอาจถอนฟองหรือปดคดี 
โดยเหตุผลที่วาจําเลยบริสุทธ์ิหรือพยานหลักฐานท่ีรวบรวมยังไมเพียงพอท่ีจะลงโทษจําเลย อัยการ
ก็จะปลอยตัวจําเลยใหเปนอิสระตอไป และการเสนอพยานหลักฐานตางๆ ตอศาล อัยการก็จะเสนอ
ขอเท็จจริงท่ีเปนผลดีตอจําเลยดวย (มาตรา 439(1) 
 4. ในระหวางการดําเนินคดีอาญา อัยการมีอํานาจส่ังสอบสวนเพิ่มเติมไดอยาง
กวางขวาง เชน สอบสวนบุคคลใดเปนผูตองหาเพิ่มเติมจากการที่พนักงานสอบสวนไดทําการ

                                                 
47  The Criminal Justice System in Japan: Prosecution. UNAFEI 103rd International Training Course, 

April 17 (pp. 148-149). Op.cit. 
48  จาก บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวน: ศึกษาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2547 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 30-31), โดย วุฒืพงษ  อารีราษฎร, 2548, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 
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สอบสวนไวและในคดียุงยากซับซอนอัยการจะเขาไปเกี่ยวของอยางใกลชิดกวาคดีธรรมดา 
โดยท่ัวไป เชน อาจจะเรียกสํานวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวนมาตรวจดูเปนระยะ หรืออาจส่ัง
ใหพนักงานสอบสวนสงพยานบุคคลหรือผูตองหา ผูเสียหายมาซักถามเองก็ได49 
 5.  การสอบสวนคดีอาญาท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (Economics Crime) เชน 
ความผิดเกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร (Banking Transaction) คดีเกี่ยวกับธุรกิจคอรรัปช่ันในระบบราชการ
ช้ันผูใหญ (Bribery Committed by High Government Officials)50 
 ในแงการสอบสวนคดีอาญานั้น ท้ังอัยการและพนักงานสอบสวนตางมีอํานาจทําการ
สอบสวน ไมมีเสนแบงวาหนวยงานใดทําการสอบสวนคดีประเภทใด แตพิจารณาในแงบุคลากร 
กลาวคือ อัยการมีนอยเพียงประมาณ 1,200 คน ในขณะท่ีพนักงานสอบสวนมีประมาณ 260,000 คน 
โดยท่ัวไปพนักงานสอบสวนจึงทําการสอบสวนคดีท่ัวๆ ไป กลาวไดวาคดีสวนใหญพนักงาน
สอบสวนเปนผูเร่ิมตนทําการสอบสวน ในขณะท่ีอัยการจะทําการสอบสวนเฉพาะคดีสําคัญประเภท
ท่ีเรียกวาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยท่ัวไปการท่ีหนวยสอบสวนคดีพิเศษในสํานักงานอัยการ
และพนักงานสอบสวนตางทําการสอบสวนคดีความผิดเดียวกันนั้นไมเกิดข้ึน กลาวคือ ผูเสียหายใน
คดีท่ีผูตองหาเปนเจาพนักงานหรือ ขาราชการช้ันผูใหญนั้นมักเขารองทุกขตออัยการมากกวาตอ
พนักงานสอบสวน ในขณะที่คดีประเภทอ่ืนจะเขารองทุกขตอพนักงานสอบสวน แตหากอัยการทํา
การสอบสวนเอง และพนักงานสอบสวนไดรับแจงเหตุและทําการสอบสวน ดวยนั้น ตามปกติ
อัยการจะรวมมือกับพนักงานสอบสวนต้ังแตเร่ิมตนคดีในคดีท่ีมีความสําคัญพนักงานสอบสวนเม่ือ
เร่ิมสอบสวนคดีจะปรึกษากับอัยการซ่ึงหากอัยการไดเร่ิมสอบสวนคดีดวยเชนนั้น จะรวมมือกัน 
สอบสวนและแบงแยกหนาท่ีในคดีนั้น 
 สรุปไดวา หนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศญ่ีปุนสวนใหญแลวหนวยงาน 
ดังกลาวจะทําการสืบสวนสอบสวนในคดีท่ีมีความสลับซับซอน คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ
คดีท่ีผูกระทําความผิดเปนขาราชการระดับสูง ฯลฯ ท้ังนี้หนวยงานสอบสวนคดีพิเศษกอต้ังข้ึนมา 
เพื่อเสริมสรางกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากถาปลอยใหเปนหนาท่ีของ
พนักงานพนักงานสอบสวนในการทําหนาท่ีสอบสวนก็จะทําใหไมเกิดประสิทธิภาพเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนไมมีความเปนอิสระเหมือนหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษ เพราะ
ตองปฏิบัติภายใตคําส่ังของขาราชการระดับสูง หรือสมาชิกรัฐสภา ฯลฯ จึงไมสามารถดําเนินการ
สอบสวนไดอยางมีอิสระและประสิทธิภาพที่แทจริง และการท่ีกฎหมายญ่ีปุนใหอัยการมีอํานาจ

                                                 
49 งานอัยการของประเทศญี่ปุน (น. 104-106). เลมเดิม. 
50 จาก “รายงานการศึกษาดูงานฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ณ ประเทศญี่ปุน,” โดย เข็มชัย ชุติวงศ, 

2530, อัยการนิเทศ, 49, 392-393. 
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สืบสวนสอบสวนคดีอาญานั้นเปนผลมาจากแนวความคิดท่ีอํานาจการสอบสวนและอํานาจการฟอง
คดี เปนอํานาจอันมิอาจแบงแยกได ผูฟองควรไดสัมผัสหรือรูเห็นขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับคดีให
มากท่ีสุด 
 สํานักงานอัยการของญ่ีปุนมีโครงสรางแบบชั้นสูงต่ําระดับสูงสุดคือสํานักงานอัยการ
สูงสุดท่ีกํากับดูแลสํานักงานอัยการศาลสูง 8 แหง สํานักงานอัยการจังหวัด 50 แหงและสํานักงาน
อัยการทองถ่ิน 448 แหง 
 สํานักงานอัยการนับไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของกระทรวงยุติธรรมญ่ีปุน  
โดยอัยการจะเขามามีบทบาทในคดีอาญาตั้งแตเร่ิมมีการกระทําความผิดอาญาจนกระท่ังบังคับตาม
คําพิจารณา อัยการปฏิบัติภารกิจหลัก 5 ประการ คือ 
 1.  สืบสวนสอบสวนและดําเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาท่ีเสนอตออัยการโดยเจาพนักงาน
พนักงานสอบสวน 
 2.  สืบสวนสอบสวนและดําเนินการเก่ียวกับคดีอาญาท่ีเอกชนไดรองทุกขหรือ 
กลาวโทษตออัยการหรือท่ีตองการไดทราบมาไมวาจะโดยทางใด 
 3.  ฟองคดีอาญาตอศาล อํานาจผูตองหาเปนของอัยการเพียงองคกรเดียวพนักงาน
สอบสวนหรือ ผูเสียหายไมอาจฟองคดีเองได หลักเกณฑในการพิจารณาฟองคดีนั้นใชหลักการ
ปราศจากความสงสัย ดังนั้น อัตราการยกฟองในประเทศญ่ีปุนจึงตํ่ามาก 
 4.  ดําเนินการดูแลใหการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลใหเปนไปโดยถูกตอง
ภายหลังศาลพิพากษา อัยการมีบทบาทท่ีสําคัญ คือ การสงการเขาหนาท่ีราชทัณฑในการบังคับตาม
คําพิพากษาของศาลนับแตโทษปรับจนถึงประหารชีวิต หากปราศจากคําสงดังกลาว การบังคับคดีมิ
อาจกระทําได และเม่ือเกิดปญหาในชั้นบังคับคดี อัยการจะเปนผูวินิจฉัยดําเนินการแลวเสนอ
รายงานตอศาลเพ่ือขอความเห็นชอบตอไป 
 5.  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ในฐานะผูแทนหรือผูรักษาผลประโยชนของมหาชน51 
 โดยปกติแลวหนาท่ีในการสอบสวนดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไปเปนของเจาพนักงาน
พนักงานสอบสวน แตเนื่องจากการสอบสวนคดีอาญาท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชน 
ความผิด เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร (Banking Tranaction) คดีท่ีเกี่ยวกับธุรกิจคอรัปช่ันในระบบราชการ
ช้ันผูใหญ  (Bribery committed by high government of ficials)52 นั้นอาชญากรหรือผู ท่ีกระทํา

                                                 
51 จาก “งานอัยการของประเทศญี่ปุน,” รวมบทความเก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ, 

โดย  ทวีศักด์ิ  ณ ตะก่ัวทุง, กรมอัยการ, น. 86-87. 
52 บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวน: ศึกษาดานพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 

2547 (น.31). เลมเดิม. 
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ความผิดสวนใหญจะเปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาตางๆ คอนขางสูง ไดอาศัยโอกาสท่ีตน
เปนผูมีวิชาความรูหรือโอกาสในวิชาชีพของคนในการประกอบอาชญากรรม ในประเทศญ่ีปุนมี
การคัดเลือกผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญฝกฝนเปนพิเศษเกี่ยวกับประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะมีช่ือวา Special Investigation Division (SID) เปนองคกรพิเศษท่ีตั้งมาโดยอยูในความคุม 
ดูแลของพนักงานอัยการ ข้ึนตรงตอสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับพนักงานอัยการนั้นก็มีการ
ฝกฝนอบรมใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจการเงินหรือเทคโนโลยีเหมือนกัน53 
 กองสอบสวนคดีพิเศษ มีสํานักงานอยูท่ีเมืองโตเกียว โอชากา นาโกยา กองสอบสวน 
คดีพิเศษมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคดีสินบน คดีเกี่ยวกับภาษี
อากร คดีปนหุน โดยในสามเมืองใหญคือโตเกียว โอชากา นาโกยา สํานักงานอัยการจะมีกอง
สอบสวนพิ เศษของตนเอง  ซ่ึงจะถูกฝกหัดและคัดเ ลือกจากพนักงานอัยการที่ มีความรู 
ความสามารถ54 
 กองสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานสังกัดพนักงานอัยการช้ันตนประจําเขตท่ีโตเกียว 
โอชากา มีผูอํานวยการ 1 คน และรองผูอํานวยการอีก 3 คน และพนักงานอัยการในกองอีกประมาณ 
30-40 คน ในคดีใหญท่ีมีความสําคัญ ผูอํานวยการจะมอบหมายใหตั้งหัวหนาคณะทํางานมา
รับผิดชอบคดี และหัวหนาคณะก็จะไปคัดเลือกพนักงานอัยการเพื่อจัดต้ังทีมงาน เม่ือไดทีมงาน เม่ือ
ไดทีมงานครบแลวก็จะเร่ิมดําเนินการสอบสวน เม่ือไดพนักงานเพียงพอเห็นควรท่ีจะกุมผูตองหา 
ผูอํานวยการกองก็จะปรึกษากับหัวหนาสายงานตางๆ ตามลําดับข้ันช้ันไปจนถึงอัยการสูงสุด หาก
อัยการสูงสุดเห็นควรจับกุมก็จะปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงจากพยานหลักฐาน
ตางๆ ท่ีรวบรวมมาใหรัฐมนตรี ยากจะปฏิเสธไมใหมีการจับกุมได นอกจากนี้รัฐมนตรีเปนผูไดรับ
คัดเลือกมาจากคณะรัฐมนตรีซ่ึงจากความรูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงยากท่ีจะส่ัง
การในคดีตออัยการสูงสุดได55 โดยท่ัวไปการที่กองสอบสวนพิเศษในสํานักงานอัยการและ
พนักงานสอบสวนตางทําการสอบสวนคดีความผิดเดียวกันนั้นไมเกิดข้ึน กลาวคือ ผูเสียหายในคดีท่ี
ผูตองหาเปนเจาพนักงานหรือขาราชการชั้นผูใหญนั้นมักเขารองทุกขตออัยการมากกวาพนักงาน
สอบสวน ในขณะท่ีคดีประเภทอ่ืนจะเขารองทุกขตอพนักงานสอบสวน แตหากอัยการทําการ
สอบสวนเอง และพนักงานสอบสวนไดรับแจงเหตุและทําการสอบสวนดวย ตามปกติอัยการ 

                                                 
53 จาก บทบาทและอํานาจหนาที่ของอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ

สอบสวนคดีพิเศษ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  (น.54). โดย ปณฑพิสิษฐ  วิสาลเสสถ, 2551, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  

54  แหลงเดิม. 
55  แหลงเดิม. 
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จะรวมมือกับพนักงานสอบสวนต้ังแตเร่ิมตนคดี ในคดีท่ีมีความสําคัญพนักงานสอบสวนเมื่อเร่ิม
สอบสวนคดีจะปรึกษากับอัยการ ซ่ึงหากอัยการไดเร่ิมสอบสวนคดีดวยเชนกันจะรวมมือกัน
สอบสวนและแบงแยกหนาท่ีในคดีนั้น56 
 ในประเทศญ่ีปุน เราจะเห็นไดวา พนักงานอัยการมีอํานาจกวางขวางมาก โดยเปนผู
ดําเนินคดีอาญาท้ังหมดแทนประชาชน เอกชนไมสามารถฟองคดีอาญาไดและพนักงานอัยการญ่ีปุน
มีหนาท่ีในการสอบสวนคดีอาญา คดีอาญาสวนใหญท่ีรับผิดชอบ เปนคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ สวนมากแลวสํานวนคดีตางๆจะโอนมาจากเจาหนาที่พนักงานสอบสวน หรือเปนสํานวน
ท่ีพนักงานอัยการอ่ืนโอนให หรือเปนสํานวนคดีอาญาท่ีผูตองหาเขามอบตัวเองตอพนักงานอัยการ 
สํานวนท่ีพนักงานอัยการลงมือสืบสวนสอบสวนเองมาต้ังแตตน รวมไปถึงการจับกุมและควบคุม
ตัวผูตองหาวากระทําความผิด ในสวนของเจาหนาท่ีพนักงานสอบสวนนั้นจะมีอํานาจควบคุมตัว
ผูตองหาไดไมเกิน 48 ช่ัวโมง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหสงตัวผูตองหา
ใหพนักงานอัยการพนักงานอัยการมีอํานาจควบคุมตัวผูตองหาไวระหวางสอบสวนไมเกิน 24 
ช่ัวโมง อํานาจสอบสวนของพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวนดวยตนเอง หรือจะสงเจาหนาท่ี
พนักงานสอบสวนชวยสอบสวนแทน หรือจะทําการสอบสวนรวมกันก็ได นอกจากนั้นพนักงาน
อัยการของประเทศญ่ีปุน ยังมีอํานาจเด็ดขาดและมีอิสระในการท่ีจะพิจารณาส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง
คดีใดก็ได โดยไมจําเปนตองเสนอความเห็นของตนใหเจาหนาท่ีฝายใดพิจารณาส่ังการ นอกจากนั้น
พนักงานอัยการของประเทศญ่ีปุนยังมีอํานาจพิเศษในการท่ีจะพิจารณาวาคดีอาญาใดมีมูลควรแตไม
ฟอง โดยมีอํานาจในการส่ังระงับคดีนั้นได ซ่ึงในกรณีส่ังระงับคดีนี้ แมเสียหายหรือผูมีสวน
เกี่ยวของจะรองทุกขตอคณะกรรมการชี้ขาดควรฟองแลวสงมายังอธิบดีอัยการอาจส่ังระงับคดีนี้ แม
ผูเสียหายหรือผู มีสวนเกี่ยวของจะรองทุกขตอคณะกรรมการชี้ขาดควรฟองแลวสงมายังอธิบดี
อัยการ อธิบดีอัยการอาจส่ังระงับคดีนั้นก็ได จึงเห็นไดวาอํานาจของพนักงานอัยการในประเทศ
ญ่ีปุนมีอํานาจกวางขวางมากในการดําเนินคดีอาญาไมวาจะเปนในเร่ืองของการสืบสวน การ
สอบสวน  การตรวจคน  และการจับกุมตัวผูตองหาวากระทําความผิดมาดําเนินคดี57 จาก
แนวความคิดทางทฤษฎีท่ีถือวาอํานาจการสอบสวนและฟองคดีเปนอํานาจอันมิอาจแบงแยกได 
(Inseparable authority) เพราะการฟองคดีตองอาศัยขอเท็จจริงท่ีไดจากการสืบสวน และสอบสวน
เปนปจจัยสําคัญการสืบสวนสอบสวนเปนวิธีการแสวงหาพานหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐาน

                                                 
56 จาก “โครงสรางกระบวนการยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน,” โดย Tomoko Akane, 2551, 

มิถุนายน, บทบัณฑิตย. เลมที่ 54, ตอนที่ 2, น. 149. 
57 บทบาทและอํานาจหนาที่ของอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ

สอบสวนคดีพิเศษ  (น.54-55). เลมเดิม. 
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จึงเปนเพียงเคร่ืองมือ (Instrument) ของการฟองรองดําเนินคดี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศญ่ีปุนจึงกําหนดใหอัยการซ่ึงเปนผูท่ีมีหนาท่ีฟองคดีตอศาลมีบทบาทในการตรวจสอบและ
ควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ท้ังนี้เพราะช้ันพิจารณาคดี อัยการเปนผูรูวิธีการพิสูจน
ความผิดของจําเลยโดยปราศจากขอสงสัยอัยการจึงควรรูถึงวิธีการสอบสวนเพื่อจะไดมีคําส่ังในคดี
ไดโดยถูกตอง และสามารถตรวจสอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได หากอัยการไมอาจ
สอบคําใหการพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานไดโดยอิสระแลว อัยการจําตองอาศัยแตเฉพาะการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนท้ังหมด ซ่ึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนน้ันเปนพยานบอก
เลาสําหรับอัยการทําใหอัยการไมอาจแกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนได 
 ในระบบของประเทศญ่ีปุนนั้น อัยการจะตรวจสอบการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนอยางเขมงวด โดยใชมาตรฐานเชนเดียวกับคําพิพากษาของศาล ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาก็คือ การพยายามปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึงไดของ
ผูตองหา โดยถือวาการทําใหบุคคลตองตกอยูในฐานะผูตองหาเปนการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 
อยางหน่ึง การควบคุมตัวผูตองหาจึงตองทําเพียงเทาท่ีจําเปนเทานั้น การสืบสวนสอบสวนตอง 
ไมเพียงแตเพื่อใหไดพยานหลักฐานท่ีจะเอาผิดกับผูตองหาเทานั้น แตรวมถึงพยานหลักฐานท่ีเปน
คุณแกผูตองหาดวย โดยท่ีพนักงานสอบสวนและอัยการตางเปนองคกรอิสระจากกัน ความสัมพันธ
ระหวางอัยการและเจาพนักงานในการสอบสวนคดีอาญาจึงมีความสําคัญมาก กลาวคือ อัยการและ
เจาพนักงานพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนสอบสวนจะตองรวมมือกันในการสอบสวน
คดีอาญาแตไมใชในฐานะผูบังคับบัญชากับผูไดบังคับบัญชา และไมไดหมายความวาอัยการและ
พนักงานสอบสวนจะตองยืนอยูในจุดเดียวกันในการสอบสวน แตการดําเนินการตองมีความ
ตอเนื่องเพราะการสอบสวนเปนเพียงการตระเตรียมสําหรับการฟองคดีและการพิจารณาคดีเทานั้น 
เนื่องการสอบสวนอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน การสอบสวนจะเนนหนักไปที่
ขอเท็จจริงแตจะถูกเพิ่มเติมโดยเนนไปท่ีความถูกตองหรือความชอบดวยกฎหมายโดยอัยการ 
จนกระท่ังในเวลาที่ฟองคดีซ่ึงจะตองอยูในกรอบของกฎหมายอยางเครงครัดอัยการสามารถให
คําปรึกษาและแนะนําเขาหนักงานพนักงานสอบสวนท่ีอยูในเขตอํานาจของตนในการสอบสวน
คดีอาญาไดเทาท่ีจําเปน 
 อาจกลาวไดวาการสอบสวนคดีอาญาเปนกระบวนการทางกฎหมายซ่ึงแยกออกจากการ
ปฏิบัติงานสืบสวนของพนักงานสอบสวน จึงจําเปนตองมีการควบคุมวิธีพิจารณาใหคดีความ
นาเช่ือถือและสมเหตุสมผล และเพ่ือใหการสอบสวนคดีอาญามีความยุติธรรม การสอบสวน
คดีอาญาจึงไมควรถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง อัยการซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูในทางกฎหมาย 
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มีอํานาจอิสระในเชิงอํานาจตุลาการ และไดรับความคุมกันการปฏิบัติหนาท่ีหลายประการ ยอมเปน
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการสอบสวนคดีอาญาไดดีท่ีสุด 
 นอกจากนี้  เพื่อใดก็ตามท่ีเกิดความกลัวพนักงานสอบสวนจะละท้ิงคดีหรือไม
ดําเนินการสอบสวนคดี เนื่องจากอิทธิพลทางการเมือง อัยการจะเปนผูเขามาดําเนินคดีเอง เพราะ
อัยการมีอิสระในการดําเนินคดี ไมมีการเมืองเขามาเกี่ยวของจึงมีความเปนกลางมากกวาพนักงาน
สอบสวน โดยปกติแลว การท่ีกองสอบสวนพิเศษและพนักงานสอบสวนตางทําการสอบสวนคดี
ความผิดเดียวกันนั้นจะไมเกิดข้ึน กลาวคือ คดีท่ีผูตองหาเปนเจาพนักงานหรือขาราชการระดับสูง
ผูเสียหายมักรองทุกขตออัยการมากกวาพนักงานสอบสวน ในขณะท่ีคดีประเภทอื่นจะเขารองทุกข
ตอพนักงานสอบสวน อยางไรก็ตาม หากเปนการสอบสวนโดยเจาพนักงานพนักงานสอบสวน หรือ 
หนวยงานการสอบสวนอ่ืนตองสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจส่ังใหทําการ
สอบสวนตอไป ในบางกรณีพนักงานอัยการอาจสอบคําใหการผูตองหา พยาน และตรวจสอบ
พยานหลักฐานตางๆ ดวยตัวเอง ในคดีท่ีอัยการเขาทําการสอบสวนเองหรือในคดีท่ีมีความสําคัญ
อัยการจะทําการสอบสวนโดยรวมมือกับพนักงานสอบสวนต้ังแตเร่ิมตนคดีและแบงแยกหนาท่ีกัน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญ่ีปุนมาตรา 193 บัญญัติติวา 
 “อัยการอาจส่ังการใหพนักงานสอบสวนตองชวยตนในการสอบสวน ซ่ึงพนักงาน
สอบสวนตองปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว” เหตุท่ีประเทศญ่ีปุนใหหนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวน
คือ พนักงานอัยการควรตองทราบถึงวิธีการในการสอบสวนเพราะในช้ันพิจารณาคดีในศาล
พนักงานอัยการตองทราบวาจะพิสูจนความผิดของจําเลยใหศาลรับฟงลงโทษจําเลยไดโดย
ปราศจากขอสงสัยดวยวิธีการใด การที่พนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนต้ังแตแรกทําให
พนักงานอัยการสามารถวินิจฉัยและมีคําส่ังในคดีไดอยางถูกตอง และสามารถตรวจสอบสํานวน
การสอบสวนของเจาหนักงานพนักงานสอบสวนได หากพนักงานอัยการไมสามารถเขารวมในการ
สอบปากคําพยานหรือไมสามารถเขารวมในการรวบรวมพยานหลักฐานไดแลว พนักงานอัยการก็
จําตองอาศัยเพียงแตการสอบสวนของเขาพนักงานพนักงานสอบสวนเทานั้น ซ่ึงการสอบสวน
ดังกลาวเปนเพียงพยานบอกเลาและไมสามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในช้ันสอบสวนไดใน
ระบบกระบวนการยุติธรรมของญ่ีปุนพนักงานอัยการมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูพิพากษาและจะทํา
หนาท่ีตรวจสอบการสอบสวนของเจาพนักงานพนักงานสอบสวนอยางเขมงวดและระมัดระวัง การ
ตรวจสอบดังกลาวจะใกลเคียงกับการตรวจสอบโดยผูพิพากษา ดังนั้นการตรวจสอบการสอบสวน
อยางเขมงวดดังกลาวจึงมีผลเปนการกันบุคคลท่ีบริสุทธ์ิออกจากกระบวนการยุติธรรม แตหาก
ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดจริงแลวผูตองหาก็จะไดรับการคุมกันตามสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหา ตลอดจนการพิจารณาเก่ียวกับการปลอยช่ัวคราว เม่ือกระบวนการยุติธรรมของญ่ีปุนมี
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ข้ันตอนท่ีเขมงวดและเครงครัดดังกลาว จึงเปนการบังคับใหอัยการและพนักงานสอบสวนตองทํา
การสอบสวนอยางเขมงวดจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานแลวมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูตองหา
กระทําความผิดจึงจะออกหมายเรียกหรือจับตัวผูตองหามาควบคุมหรือกักขังไว 
 นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลทางประวัติศาสตร คือในการกอตั้งสํานักงานอัยการตั้งแตป ค.ศ. 
1872 นั้น พนักงานอัยการยังไมมีอํานาจสอบสวนและศาลยังไมยอมรับบันทึกคําใหการพยาน ซ่ึง
พนักงานอัยการเปนผูจัดทําไวรับฟงเปนพยานหลักฐานในช้ันพิจารณา ตอมาป ค.ศ. 1986 มีการ
สํารวจปริมาณคดีพบวาอัตราสวนการฟอง การยกฟองในช้ันไตสวนมูลฟอง และการยกฟองในช้ัน
พิจารณา คือ 80% 44% และ 7% ตามลําดับ ตอมาประชาชนไดเรียกรองใหพนักงานอัยการทําการ
สอบสวนรวมกับเจาหนักงานพนักงานสอบสวนเนื่องจากไมตองการใหมีการฟองผูตองหาโดย
ปราศจากพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ จึงไดเร่ิมใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนกับเจาพนักงาน
พนักงานสอบสวน หลังจากท่ีกฎหมายบัญญัติใหพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวนแลวพบวา 
อัตราสวนการฟอง การยกฟองในช้ันไตสวนมูลฟองและการยกฟองในช้ันพิจารณา คือ 31% 5% 
และ 1.6% ตามลําดับ อันถือไดวาอัตราสวนการยกฟองลดลงตามลําดับ ประชาชนจึงเช่ือวาการท่ีให
พนักงานอัยการมีอํานาจ สอบสวนจะทําใหการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเปนไป
โดยครบถวน และทําใหกระบวนการยุติธรรมสามารถไววางใจไดและมีความนาเช่ือถือจึงใหการ
สนับสนุนอํานาจสอบสวน ดังกลาวตลอดมา58 
 หลังจากท่ีมีการพัฒนาอํานาจการสอบสวนของพนักงานอัยการแลว สํานักงานอัยการ
ไดจัดต้ังหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษ (Special Investigations Departments) ในสํานักงานอัยการ
จังหวัด Tokyo, Osaka, และ Nagoya โดยมีหนาท่ีสืบสวบคดีภาษี คดีรับสินบน คดีฉอโกงบริษัท คดี
ปนหุน และคดีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เปนตน59 นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้ง Special 
Criminal Department ในสํานักงานอัยการจังหวัดอ่ืนอีก 10 จังหวัด แตพนักงานอัยการท่ีจะทํา
หนาท่ีสืบสวนสอบสวนในคดีตางๆ มีจํานวนนอยและไมสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดทันพอเพียง
กับปริมาณคดีทําใหหนวยงานดังกลาวยังไมมีบทบาทและผลงานที่เดนชัดนัก โดยคดีสวนใหญท่ี
หนวยงานสอบสวนคดีพีเศษในสํานักงานอัยการจังหวัด Tokyo รับผิดชอบมักเปนคดีเท่ียวกับการ
รับสินบนโดยเจาพนักงานของรัฐหรือคดีหลีกเล่ียงภาษี เปนตน 

                                                 
58 Terutochi Yamachita, The Criminal Justice System in Japan: Prosecution, UNAFAI 103rd 

International Training Course, April 17, 1996. 
59 Tomoko Akane, The Criminal Justice System in Japan: Prosecution, UNAFAI 103rd International 

Training Course, April 17, 1996. 
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 คดีท่ีสรางช่ือใหหนวยงานสอบสวนคดีพีเศษมีหลายคดี เชน ป ค.ศ. 1976 คดี Lockheed 
คดีนี้พนักงานอัยการของหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษประจําสํานักงานอัยการจังหวัด Tokyo พบวา 
บริษัท Lockheed Aircraft Corporation ไดจายเงินใหกับขาราชการกระทรวงคมนาคมเปนเงิน
จํานวนมากกวา 500 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจายผานบริษัท Marubeni Trading Corporation 
ท้ังนี้เพื่อใหอํานวยความสะดวกในการขายเคร่ืองบินของบริษัท Lockheed ใหกับบริษัท Japanese 
Airline Corporation ซ่ึงทําธุรกิจสายการบิน All Nippon Airways (ANA) ในคดีนี้นอกจากผูบริหาร
ของบริษัท Marubeni และบริษัท ANA จะถูกจับกุมแลว อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและ
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมยังถูกจับกุมและดําเนินคดีในขอหาใหและรับสินบน 
ศาลพิพากษาใหจําคุกอดีตนายกรัฐมนตรี 4 ป จําเลยอุทธรณศาลอุทธรณพิพากษายื่นจําเลยฎีกา 
ขณะท่ีคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกานั้นจําเลยถึงแกความตายศาลจึงมีคําส่ังใหจําหนาย 
คดีในป ค.ศ.1993 
 นอกจากนี้ยังมีคดีซ่ึงสรางความอ้ือฉาวเก่ียวของกับการรับสินบนจํานวนมากมาย
มหาศาลท่ีเกิดข้ึนในกระทรวงเดียวกัน ในป ค.ศ. 1988 อีกคดีหนึ่ง คือ ในคดีท่ีผูบริหารบริษัท 
Recruit Cosmos Corporation ซ่ึงมีบริษัทแมคือ บริษัท RecruitC orporation ทําธุรกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยไดขายสิทธิในการซ้ือหุนโดยใหคํารับรองวาราคาหุนจะสูงข้ึนอยางแนนอน 
และไดขายหุนใหกับขาราชการระดับสูงในกระทรวงดังกลาว ซ่ึงในความเปนจริงแลวสิทธิในการ
ซ้ือหุนดังกลาวนั้นบริษัทตองเสนอขายใหกับสาธารณชนตามลําดับข้ันตอนการจองซ้ือกอนแต
ขาราชการดังกลาวกลับไดรับสิทธิดังกลาวกอนโดยการเรียกรับสินบนเปนสิทธิในการซ้ือหุนเปน
ขอแลกเปล่ียนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับบริษัทในการติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 
ในเร่ืองตางๆ ตอมาขาราชการระดับสูงดังกลาวซ่ึงประกอบดวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงานและประธานบริษัท 
Japan Telephone and Telegram Corporation ถูกจับกุมและถูกพนักงานอัยการฟองรองดําเนินคดี
โดยในขณะน้ีคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล 
 หนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในสํานักงานอัยการจังหวัด Tokyo ยังไดทําการสอบสวน
คดี Kyouwa โดยในคดีนี้ Kyouwa ไดใหสินบนแก Abe Fumio เปนเงินประมาณ 80 ลานเยน โดย 
Fumio ทําธุรกิจเกี่ยวกับการสรางคานเหล็กขนาดใหญ แตตอมาธุรกิจดังกลาวลมละลา Fumio ได
สมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองโดยมีตําแหนงเปนเลขาธิการของพรรค Liberal Democratic 
Party ซ่ึงมีหนาท่ีในการปกครองควบคุมดูแลและบริหารพรรคดังกลาว โดยกอนหนานี้ Fumio เคย 
เปนหัวหนางานพัฒนาจังหวัด Hokkaido และ Okinawa ขอแลกเปล่ียนท่ี Fumio ตองทําหลังจากท่ี
ไดสินบนแลวคือ Fumio ตองเปดเผยความลับท่ีสําคัญของรัฐบาลหรือหนวยงานของราชการให 
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Kyouwa ทราบ หลังจากนั้นสังคมเร่ิมรับรูถึงพฤติกรรมของ Fumio และประณามการกระทํา
ดังกลาว Fumio จึงตัดสินใจลาออกจากตําแหนงทางการเมืองในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1991 ตอมา 
Fumio ถูกจับกุมในเดือนมกราคมป ค.ศ. 1992 และในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1994 ศาลพิพากษาให
จําคุก Fumio กําหนด 2 ป 
 จากคดีท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุนนี้ เห็นไดวา ปญหาการรับสินบนมักเกิดกับขาราชการ
ระดับสูง หรือในบางคร้ังผูกระทําความผิดมีตําแหนงเปนรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพรรค การเมือง
หรือสมาชิกรัฐสภา (Diet members) โดยหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษไดทําการสอบสวน ในคดีท่ี
คณะกรรมการทางการถาถูกแรงกดดันจากสมาชิกรัฐสภาท่ีไดรับสินบนจากบริษัทรับเหมากอสราง
บริษัทหนึ่งใหคณะกรรมการทางการถาเปดเผยราคาประมูลงานกอสรางลวงหนาเพื่อท่ีบริษัท
รับเหมากอสรางจะไดประมูลราคางานในการกอสรางไดถูกท่ีสุด หรือในคดีหลีกเล่ียงการชําระภาษี 
สมาชิกรัฐสภามักนําเงินหรือรายไดจากการเรียกรับสินบนจากบริษัทรับเหมากอสรางไปใชเปน
ประโยชนสวนตัว แตแสดงในรายการเสียภาษีวาเปนเงินท่ีไดมาเพื่อเปนรายไดใหแกพรรคการเมือง
ท่ีตนจะไมตองเสียภาษี เปนตน ซ่ึงกอนหนาท่ีจะมีหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษน้ันญ่ีปุนมีเจา
พนักงานพนักงานสอบสวนเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสอบสวนแตปรากฏวา การสอบสวนไมมี
ประสิทธิภาพ อยางเพียงพอ เนื่องจากไมสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับเกระทํา
ความผิดได ท้ังนี้เพราะเจาพนักงานพนักงานสอบสวนตองทํางานภายใตแรงกดดันจากอิทธิพลหรือ
คําส่ังจากขาราชการระดับสูงหรือสมาชิกรัฐสภา ทําใหเจาพนักงานพนักงานสอบสวนไมสามารถ
ดําเนินการสอบสวนไดอยางมีอิสระและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 จากปญหาดังกลาวจึงเร่ิมมีแนวคิดใหพนักงานอัยการเขาทําการสอบสวนในคดี
ความผิดท่ีมีลักษณะสลับซับซอนเปนพิเศษ เชน คดีท่ีขาราชการระดับสูงเรียกรับสินบนหรือคดี
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากพนักงานอัยการมีความเปนอิสระสูง อํานาจทางการเมืองหรือ
อิทธิพลอ่ืนใดไมสามารถจะขมขูหรือกดดันใหมีคําส่ังโยกยายพนักงานอัยการออกจากตําแหนงท่ี
ดํารงอยูไดแมวาโครงสรางกระทรวงยุติธรรมของญ่ีปุนจะกําหนดใหสํานักงานอัยการอยูภายใน 
สังกัดของกระทรวงยุติธรรมก็ตาม แตในความเปนจริงแลวการจัดการคดีและการสอบสวนคดี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไมมีอํานาจท่ีจะดําเนินการแทรกแซงการทํางานของพนักงาน
อัยการดังกลาวไดรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจควบคุมการทํางานของพนักงานอัยการ 
ไดก็เพียงเฉพาะการทํางานของอัยการสูงสูด ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานอัยการเทานั้น 
กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไมมีอํานาจควบคุมการทํางานของพนักงานอัยการแตละ
คนได เม่ือพิจารณาจากหลักการนี้แลวจะเห็นไดวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมสามารถ
ควบคุมอัยการสูงสุด ซ่ึงเปนบุคคลสูงสุดในการปฏิบัติหนาท่ีการพีองคดีจึงถือไดวารัฐมนตรีวาการ 
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กระทรวงยุติธรรมสามารถควบคุมงานฟองดําเนินคดีของพนักงานอัยการในทางออมได แต 
ไมสามารถควบคุมงานฟองและดําเนินคดีของพนักงานอัยการแตละคน อันถือวาเปนการควบคุม
โดยตรงได จึงถือไดวาการสอบสวนของพนักงานอัยการมีอิสระและสามารถอํานวยความยุติธรรม
ไดอยางแทจริง นอกจากนี้ระบบงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการในคดีอาญายังไดรับการยอมรับ
วาเปนงานสอบสวนท่ีสามารถไววางใจไดและเปนงานสอบสวนเพ่ือประโยชนของสาธารณะอยาง
แทจริง ตอมาจึงมีการพัฒนางานสอบสวนของพนักงานอัยการเปนหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษใน
สํานักงานอัยการดังท่ีไดกลาวมาแลว 
 วิเคราะหเปรียบเทียบหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทยและหนวยงาน
สอบสวนคดีพิเศษในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและกระบวนยุติธรรม
ในประเทศญ่ีปุนมีโครงสรางทางกฎหมายท่ีมีลักษณะเดนและคลายคลึงกันมากคือ โครงสรางของ
กฎหมายเปนระบบ กฎหมายแบบซีวิลลอวหรือระบบประมวลกฎหมาย โดยไดรับอิทธิพลจาก
ประเทศในภาคพื้นยุโรป เชน ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงวิธีการดําเนินคดีอาญาจะใชหลักไตสวน 
(Inquisitorial System) แตในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนกลับใชแนวปฏิบัติวิธีการดําเนินคดี
อาญาในระบบปฏิปกษ (Adversary System) ซ่ึงเปนแนวคิดในระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว
ปรัชญาของการคนหาความจริงในการดําเนินคดีอาญาในระบบนี้ยืนอยูบนพื้นฐานท่ีวา คูความท้ัง
สองฝายมีฐานะเทาเทียมกัน และคูความท้ังสองฝายตองตอสูกันอยางยุติธรรมตอหนาศาล ซ่ึงวางตัว
เปนกลางเพื่อคนหาและแสดงความจริงใหปรากฏ 
 ในระบบกฎหมายของประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากระบบคอมมอนลอว บทบาทของ
อัยการในฐานะท่ีเปนองคกรกึ่งตุลาการยังไมชัดเจนนัก อัยการจะไมมีหนาท่ีท่ีชัดเจนท่ีตองอํานวย
ความยุติธรรมใหแกผูท่ีเขามาเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม โดยหนาท่ีของอัยการในระบบนี้ 
จะมีลักษณะเปนโจทก ก็คือเปนทนายฝายของรัฐเทานั้น แตรากฐานของปรัชญาความคิดจะไม
เหมือนกับองคกรอัยการในระบบซีวิลลอว เนื่องจากการนี้มีครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย หรือ
การรวบรวมแสวงหาพยานหลักฐานจะเปนการกระทําโดยตรงหรือโดยออมจากประชาชนหรือศาล 
เชน การใหศาลเขาควบคุมการใชมาตรการบังคับอยางเครงครัดหรือการท่ีมีคณะลูกขุนซ่ึงเปน
ตัวแทนของประชาชนเปนผูกล่ันกรองดุลยพินิจศาลในการวินิจฉัยขอเท็จจริงและในการพิพากษา
คดี เปนตน ซ่ึงตรงขามโดยส้ินเชิงกับการดําเนินคดีอาญาในระบบกฎหมายแบบซีวิลลอวท่ีจะ
กําหนดบทบาทของพนักงานสอบสวน อัยการ และศาลใหมีหนาท่ีในการเขาคนหาความจริง 
ทุกองคกรท่ีเขารวมเก่ียวของตองปฏิบัติงานโดยไมลําเอียงหรือเขาขางฝายใดเพื่อใหเกิดความ
เท่ียงตรงโดยมีกลไกในการตรวจสอบถวงดุลระหวางองคกรอยางเครงครัด อัยการในระบบนี้จึงมี
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หนาท่ีโดยตรงในการเขาคนหาความจริงเพื่อท่ีจะนําเสนอขอเท็จจริงใหปรากฏแกศาลเพื่อท่ีศาล 
จะใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษอยางเหมาะสม 
 สําหรับในประเทศไทยดวยความไมเขาใจวาระบบกฎหมายเปนระบบกฎหมายใดสงผล
ใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียตอกระบวนการยุติธรรมในการประสิทธิ
ประสาทความยุติธรรมใหแกผูท่ีเขามาเกี่ยวของในกระบวนการได กลาวคือ แมในเมืองไทยจะมี
โครงสรางระบบกฎหมายในระบบซีวิลลอว แตอัยการซ่ึงถือวาเปนผูเช่ียวชาญในการนําเสนอ 
พยานหลักฐานตอศาลไมมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอาญาท่ีมีลักษณะพิเศษ 
และแมวาหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนใหมในประเทศไทยซ่ึงถือวาเปนหนวยงานท่ี
รวบรวมผูท่ีมีความรูความสามารถและควานเช่ียวชาญในดานตางๆ เปนอยางดี มีพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทากับอัยการและผูพิพากษา โดยถือเปนบุคคลหลักท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน
การสอบสวนคดีพิเศษ และบางคร้ังอาจมีผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนพิเศษทําหนาท่ี
เปนท่ีปรึกษาคดีพิเศษ แตอยางไรก็ตาม อัยการกลับไมมีหนาท่ีในการสอบสวนคดีพิเศษแตกลับมี
หนาท่ีเพียงรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันเร่ิมการสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี กคพ. กําหนดซ่ึงตางจากหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศญ่ีปุน แมวาโครงสรางระบบ 
กฎหมายและวิธีการดําเนินอาญาในญ่ีปุนจะเหมือนกับประเทศไทย แตญ่ีปุนกลับกําหนดหนาท่ีของ
องคกรในกระบวนการอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดต้ังหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษไวใน 
สํานักงานอัยการจังหวัดทําหนาท่ีสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษโดยเฉพาะผูท่ีทํา
หนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษ ก็คืออัยการ ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีทําหนาท่ีในการพิสูจน
ความผิดของจําเลยและเปนผูเช่ียวชาญและมีความชํานาญประกอบประสบการณในการทํางาน 
ตั้งแต 4 ถึง 18 ป อันถือไดวาเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศ
ญ่ีปุน 
 ความแตกตางระหวางหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทยและหนวยงาน
สอบสวนคดีพิเศษในญ่ีปุนเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรและบุคคลที่ทําหนาท่ีในการสอบสวนคดี
พิเศษคือ ในประเทศญ่ีปุนกําหนดใหหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานกายในสังกัดของ
สํานักงานอัยการสูงสุด และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คือ พนักงานอัยการประจําสํานักงานอัยการ
จังหวัด ซ่ึงถือวาโครงสรางของหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศญ่ีปุนเปนโครงสรางท่ี
อํานวยความเปนอิสระแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใหปลอดจากการบีบค้ันโดยอิทธิพลทาง
การเมืองหรืออํานาจอ่ืนใดอันมิชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไมอาจ
ใชอํานาจหรืออิทธิพลทางการเมืองมาแทรกแซงหรือเบ่ียงเบนความยุติธรรมในการรวบรวม
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พยานหลักฐานหรือการพิจารณาส่ังคดีได นอกจากน้ี การกําหนดใหหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษ
เปนหนวยงานภายในสังกัดของสํานักงานอัยการสูงสุดในประเทศญ่ีปุน ยังมีขอดีอีกประการคือ การ
กําหนดใหพนักงานอัยการทําหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังกลาวนั้นยังเปนการลด
ข้ันตอนการสอบสวนอีกดวย โดยเม่ือหนักงานอัยการทําหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนเองแลวยอม
ทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานและการส่ังฟองคดีสามารถทําไดในคราวเดียว เนื่องจากพนักงาน
อัยการไมจําเปนตองส่ังใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติม เพราะพนักงานอัยการทํา
หนาท่ีสอบสวนอยูแลว หรือปญหาอันเกิดจากความลาชาในการประสานงานระหวางพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการทําใหการพิจารณาคดีไมสามารถทําไดอยางรวดเร็วหรือใหความ
คุมครองสิทธิเสริภาพของผูตองหาหรือพยานผูซ่ึงรูเห็นการกระทําความผิดโดยพนักงานอัยการ 
ในทางตรงกันขาม กรมสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทยเปนหนวยงานซ่ึงสังกัดอยูในกระทรวง
ยุติธรรมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูบริหารและใหนโยบาย นอกจากนี้รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการยุติธรรมยังมีอํานาจในการควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงาน รวมถึงอํานาจในการ
บังคับบัญชาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แมวากรมสอบสวนคดี
พิเศษจะมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือ กคพ. เปนคณะกรรมการกําหนดกฎเกณฑการ
บริหารงานก็ตาม แตตําแหนงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคือ นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเปนขาราชการการเมืองระดับสูงและมีอํานาจทางการเมืองมาก 
จนอาจสงผลกระทบตอความยุติธรรม โดยเฉพาะคดีท่ีผูกระทําความผิดเปนขาราชการการเมือง 
ดังนั้น ประเด็นท่ีควรพิจารณาในที่นี้ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษในประเทศไทยควรมีโครงสราง
ตามหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศญ่ีปุน 
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บทที่ 4 
วิเคราะหความเปนภาวะวิสัยและปญหาในการสอบสวน 

ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 

4.1  ปจจัยท่ีสงผลตอความเปนภาวะวิสัยของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีบทบาท อํานาจหนาท่ี ในการสอบสวนจนเปนภาวะวิสัย  
ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจสอบความถูกตองนั้นตองมีกลไกในการควบคุมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ นั้นตองมีกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีเปนการเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดตัวบุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีเปน เปนเจา
พนักงาน และเปนเจาหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กําหนดประเภทคดีท่ีอยูในอํานาจการ
สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกําหนดอํานาจพิเศษซ่ึงเจาหนาท่ีของกรมสอบสวนคดี
พิเศษมีเหนือเจาหนาท่ีตํารวจท่ัวไป สําหรับคณะกรรมการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรียกวา 
คณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ “คกพ.” เกิดข้ึนตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 ตาม “มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยยอวา “กคพ.” ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย 
อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจากรมพระธรรมนูญ 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังจํานวนเกาคน และในจํานวนนี้ตองมีบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานเศรษฐศาสตร 
การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมาย อยางนอยดานละหนึ่งคนเปนกรรมการ
และคณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ คกพ. มีจํานวนท้ังส้ิน 22 คน ท้ังหมดเปนบุคลากรในภาครัฐหรือ
แตงต้ังโดยภาครัฐ และการพิจารณาวาคดีใดบางท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กําหนดเอาไวในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
 “มาตรา 21 คดีพิเศษท่ีจะตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไดแกคดีความผิดทางอาญาดังตอไปนี้ 
           (1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และ 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ดังกลาว จะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
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                    (ก) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ 
                    (ข)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
                    (ค)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญหรือ
เปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 
                    (ง)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการผูใชหรือผูสนับสนุน 
                    (จ)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญซ่ึงมิใช
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเม่ือมีหลักฐานตามสมควรวา
นาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 
            ท้ังนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดท่ี กคพ. กําหนด 
            (2) คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามท่ี กคพ. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยู” 
 คดีพิเศษท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีท่ีมาจากสองชองทาง คือ 
ชองทางตามมาตรา 21 (1) และชองทางตามมาตรา 21 (2) ชองทางแรก ท่ีมาของคดีตามมาตรา 21(1) 
นี้ กฎหมายระบุคุณสมบัติของคดีตั้งแต (ก)-(จ) เปนกรอบบอกวาลักษณะคดีท่ีอยูในความดูแลของ 
ดีเอสไอเปนอยางไร อาทิ เปนคดีท่ีมีความยากและซับซอน เปนคดีท่ีมีความรุนแรง สงผลตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  ท้ังนี้ คดีตามมาตรา 21 (1) 
ถูกกําหนดเปน “ประเภท” เอาไวแลวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ เชน คดีท่ีเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ คดีท่ี
เกี่ยวกับผูบริโภค คดีที่เกี่ยวกับการคอรัปช่ัน ฯลฯ ปจจุบันมีประเภทของคดีท้ังส้ิน 37 ประเภท โดย
สามารถกําหนดเพิ่มเติมบัญชีได โดย คกพ. เสนอผานคณะรัฐมนตรีใหออกเปนกฎกระทรวง 
อีกชองทางหนึ่ง คือ ชองทางตามมาตรา 21 (2) ท่ีระบุวา หากมีความผิดอาญาอ่ืนนอกจากท่ีได
กําหนดไวแลวในมาตรา 21(1) คกพ.สามารถมีมติไมนอยกวาสองในสามเพื่อกําหนดให “คดีหนึ่ง
คดีใด” นั้นอยูในอํานาจสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอ ซ่ึงตองใชวิธีการออกเปนประกาศกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
 นอกจากน้ันพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีบทบาท อํานาจหนาท่ี ในการสอบสวน 
จนเปนภาวะวิสัย ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจสอบความถูกตองนั้นตองมีกลไกใน
การควบคุมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 
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  1.  การควบคุมในระดับองคกร โดยคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.)  
เปนคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงประกอบดวย1 
  1) ผูแทนสํานักงาน ก.พ.  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานพนักงาน
สอบสวนแหงชาติ และผูแทนกรมพระธรรมนูญ 
  2) คณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซ่ึง
เลือกกันเอง ใหเหลือหนึ่งคนและคณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนทุกแหงซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
  3) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในตําแหนงระดับ 8 ข้ึนไป ซ่ึงไดรับเลือกจาก
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดวยกันเองจํานวนสามคน 
  4) ขาราชการในกระทรวงยุติธรรมในตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ซ่ึงมิใชขาราชการใน
กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมแตงตั้งจํานวนสามคนใหกรรมการตามวรรคหน่ึง
เลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแลวเสนอใหรัฐมนตรีเปนผูออกคําส่ัง
แตงต้ังใหอธิบดีแตงต้ัง 
 คณะกรรมการชุดดังกลาวมีอํานาจในการพิจารณาในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษจะมีคําส่ังยาย ไมเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป ลงโทษทางวินัย ท่ีจะตองสง
ความเห็นของตน พรอมดวยเหตุผลไปยังคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.) เพื่อ
พิจารณาความถูกตองและเหมาะสม เม่ือมีความเห็นเชนใดแลว หากผูบังคับบัญชามีความเห็นตาง
จาก กพส.ก็สามารถท่ีจะมีคําส่ังตามความเห็นของตนได แตตองแสดงเหตุผลของการไมเห็นดวย
กับความเห็นของ กพศ. ไวในคําส่ังนั้นดวย 
  การใชอํานาจของคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.) ดังกลาวจึงเปน
ระบบการควบคุมภายในองคกรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยางไรก็ตามหากเปนกรณีจะมีการ 
ออกคําส่ังยาย ไมเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปหรือลงโทษทางวินัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
คณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไมสามารถเขาไปตรวจสอบการออกคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาได ซ่ึงหากผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ออกคําส่ังยายไมเล่ือนข้ัน
เงินเดือนประจําป ลงโทษทางวินัยแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็ควรจะใหคณะกรรมการ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจในการพิจารณาคําส่ังของผูบังคับบัญชาน้ันดวยเพ่ือใหเกิดเปน
มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนตําแหนงสําคัญในการปฏิบัติ
หนาท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
                                                 

1  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 35. 
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 2.  การควบคุม จริยธรรม คุณธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโดย
เครงครัด หากผูใดกระทําฝาฝนแลวจะเปนความผิดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางอาญาได  
ซ่ึงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้2 
 1.  ตองปฏิบัติภารกิจในการใชมาตรฐานทางกฎหมายโดยรอบคอบเสมอภาคและ 
เปนธรรม 
 2.  ตองผดุงไวซ่ึงเกียรติของวิชาชีพโดยมุงประโยชนสูงสุดของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
 3.  ตองมีความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ กลายืนหยัดทํา
ในส่ิงท่ีถูกตอง พรุงผลสัมฤทธ์ิของงานและไมเลือกปฏิบัติ 
 4. ตองตระหนักวาตนมิไดมีหนาท่ีเพียงดําเนินการเพื่อนําตัวผูกระทําผิดมารับโทษตาม
กฎหมายเทานั้น แตยังมีหนาท่ีท่ีจะตองปกปองชวยเหลือผูบริสุทธ์ิมิใหตองไดรับโทษดวย 
 5. พึงเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเครงครัด
และไมปฏิบัติการใดๆท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไมจําเปน  
 6.  พึงคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย สิทธิในช่ือเสียง เกียรติยศ ความเปนอยูสวนตัว เสรีภาพในเคหสถาน การส่ือสารการนับถือ
ศาสนา และการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธรวมถึงการปกปองคุมครองประโยชนสาธารณะดวย 
 7. พึงมีจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีแกประชาชน หากไมสามารถใหบริการท่ี
ประชาชนรองขอไดตองแจงเหตุขัดของใหทราบทันที พรอมกับหาทางชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา
ตามสมควร ไมใชเพียงบอกปดขางขอขัดของทางระเบียบ ใหรอคอย หรือใหมาติดตอใหมเทานั้น 
 8. พึงรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ ตามสิทธ์ิท่ีประชาชนจะพึงไดรับ และปฏิบัติตอประชาชน และปฏิบัติตอประชาชนดวย
ความจริงใจ เมตรตากรุณาและมีอัธยาศัยใหเปนท่ีนาเช่ือถือ ศรัทธาของประชาชนท่ัวไป 
 9. พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ รอบคอบ ขยันหม่ันเพียร เสียสละ อดทน 
และมีสติสัมปชัญญะ 
 10. พึงอุทิศเวลาแกทางราชการ โดยปฏิบัติงานตรงตามเวลาและไมเบียดบังเวลา
ราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพ่ือประโยชนสวนตัว  
 11. พึงปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตองชอบทําตามกฎหมายมีความเท่ียงตรง ทํางานดวยความคง
อาจมุงม่ัน มุมานะ โดยไมเกรงกลัวตออิทธิพลใดๆ 
                                                 

2  คําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 5/ 2548 เครื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
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 12. พึงปฏิบัติหนาท่ี อยางเต็มกําลังความรูความสามารถ มีความอดกล้ัน ยึดม่ันใน
ศีลธรรมและมีความเช่ือม่ันท่ีจะกระทําในส่ิงท่ีถูกตองตามครรลองคลองธรรม 
 13. พึงกระทําแตการอันสุจริตท่ีฉันจะตองคัดคาน และตอตานการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 
 14. พึงรักษาความลับของทางราชการโดยเครงครัด 
 15. พึงรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลและพยานหลักฐานจะ
กระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและเปนไปตามกฎหมายเทานั้น และตองระลึกเสมอวาการเปดเผย
ขอมูลและพยานหลักฐานอาจเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหายแกผูท่ีเกี่ยวของ 
 16. พึงอํานวยความยุติธรรมดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง เปนธรรม โปรงใสตรวจสอบได
และเสมอภาค ไมใหความรูสึกสวนตัว ความเปนญาติมิตรหรือศัตรู  อามิส ผลประโยชนหรืออคติ
ใดไดมามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติหนาท่ี การพิจารณา การส่ังการ การมีความเห็นทางคดีรวมทั้งไม
ใชความรูความเช่ียวชาญในวิชาชีพสืบสวนไปในทางมิชอบ 
 17. พึงมุงม่ันในการคนหาความจริงดวยความซ่ือสัตยรานอาหาร อุตสาหะ พากเพียร 
อดกล้ัน  อดทน ไมยอมจํานนตอความยากความลําบากตรากตรํา และอุปสรรคท้ังปวงในการ
สืบสวนสอบสวน เพื่อใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง เพื่อพิสูจนความผิด และอํานวยความยุติธรรม 
 18. พึงระลึกเสมอวาการสืบสวน สอบสวนจะตองกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
โดยเครงครัดไมวาจะเปนการแฝงตัว การเขาไปในเคหะสถาน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การตรวจ
คน ท้ังตองไมเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิเสรีภาพ ชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของบุคคล
โดยไมมีเหตุอันควร 
 19. พึงระลึกเสมอวาในการเขาจับกุมจะตองแสดงตนและจะตองปฏิบัติดวยความละมุน
ละมอม ไมใชกําลังบังคับหรือใชอาวุธโดยไมจําเปนอยางเด็ดขาด เวนแตผูท่ีจะถูกจับมีพฤติการณ
ขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หลบหนีหรือจะหลบหนีจึงจะใชกําลังหรืออาวุธไดตามความจําเปน
และสมควรแกพฤติการณ 
 20. พึงระลึกเสมอวาในการสอบปากคําผูตองหาหรือพยาน จะตองไมใชกําลัง การขมขู 
ทรมานหรือวิธีการใดๆ เพื่อบังคับใหผูนั้นใหการ 
 21. พึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ ตลอดจน
วินัยของขาราชการโดยเครงครัด เปนผูยึดถือหลักจริยธรรมและศีลธรรมไมกระทําการใดๆ 
อันกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาท่ีและศักดิ์ศรีของตน 
 นอกจากนั้นโครงสรางองคกรท่ีมีลักษณะคดีพิเศษและพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดคุณลักษณะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตองเปนผูท่ีมีความรู ความ
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ชํานาญและความเช่ียวชาญเปนอยางดีเนื่องการกระทําความผิดมีความสลับซับซอน แยบยลและ
ละเอียดออนมากข้ึน เพื่อใหการปองกัน ปราบปรามและการแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 15 จึงตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 15 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนขาราชการพลเรือนสามัญโดยตองมี
คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงแลว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตองมีคุณสมบัติ
พิเศษอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ดวย 
 (1) รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาหาปในตําแหนงเจาหนาท่ีคดีพิเศษใน
ระดับท่ี อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 
 (2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณท่ีเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัยญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามปและดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 6 หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ี
เทียบเทา ตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 
 (3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือสอบไลไดเปนเนติบัณฑิตตาม
หลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาและมีประสบการณท่ีเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาหาปตาม
หลักเกณฑ ท่ี อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 
 (4) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมายและมีประสบการณท่ีเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามปตาม
หลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 
 (5) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหน่ึงและมีประสบการณท่ีเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสิบป
ตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนด 
 ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เปน
กฎหมายท่ีใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไวเพื่อประโยชนแกรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอย ระบบเศรษฐกิจ การคลัง 
และความม่ันคงของประเทศ กฎหมายไดกําหนดการใชอํานาจไวหลายประการ เชน กําหนดใหมี
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีอํานาจหนาท่ีในลักษณะของการกําหนดนโยบายและควบคุมการ
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ปฏิบัติตามกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ กําหนดประเภทคดีท่ีเปนคดีพิเศษ เปนตน 
 โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตองทําตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 213 ไดแก คดี
ความผิดทางอาญาตามกฎหมายท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการ
สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ หรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความม่ังคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ มีลักษณะเปนคดีความผิดขามชาติท่ีสําคัญ
หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม มีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการผูใชหรือ
ผูสนับสนุน มีพนักงานฝายปกครองช้ันผูใหญหรือพนักงานสอบสวนช้ันผูใหญ ซ่ึงมิใชพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนผูตองสงสัย เม่ือมีหลักฐานตามสมควรวา
นาจะไดกระทําความผิดอาญา หรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 
 ในคดีท่ีมีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึง 
จะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีท่ีมีการกระทํา
ความผิดหลายเร่ืองตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตองดําเนินการโดย
พนักงานสอบสวนคดี พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบสวนสําหรับความผิดบทอ่ืนหรือ
เร่ืองอ่ืนดวย และใหถือวาคดีดังกลาวเปนคดีพิเศษ บรรดาคดีใดท่ีไดทําการสอบสวนเสร็จแลว 
โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหถือวาการสอบสวนนั้นเปนการสอบสวนในคดีพิเศษตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว ดังนั้นจะเห็นไดวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตองเขาใจและตะหนักในส่ิงท่ี
ตองปฏิบัติตามกฎหมายอยูแลว ซ่ึงหากไมมีอะไรเขามาแทรกแซง ก็คงไมมีเหตุผลท่ีจะไมทําอะไร
ใหเปนไปตามภาวะวิสัย นอกจากน้ันคดีพิเศษประเภทน้ี นอกจากจะตองเปนความผิดตามกฎหมาย
ฉบับตางๆ ขางตน ดังกลาวและตองมีลักษณะตาม (ก)-(จ)แลวยังมีเง่ือนไขของการท่ีจะเปนคดีพิเศษ
อีกประการหนึ่ง คือจะตองเปนไปตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดท่ีพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษกําหนดดวย มิใชทุกขอหาหรือฐานความผิดท่ีกําหนดไวในกฎหมายแตละฉบับ
จะเปนคดีพิเศษท่ีจะตองดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ท้ังหมด 
แตจะมีเพียงเฉพาะความผิดบางฐานบางมาตราเทานั้นท่ีถูกกําหนดใหเปนคดีพิเศษ4 
 
 
 
                                                 

3  การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญ (น. 2). เลมเดิม. 
4  ประกาศราชกิจจานุเมกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 85 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2555. 
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 4.1.1 หลักการและแนวคิดในการทํางานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 จากการสรางความแตกแยกในสังคม เนื่องจากนักการเมืองซ่ึงมีอํานาจในรัฐบาลแตละ
คณะ ใชอํานาจรัฐ ผานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อจุดประสงคทางการเมือง กล่ันแกลง กลาวหา 
ทําลาย พรรคการเมือง หรือผูมีความเห็นทางการเมืองฝายตรงขาม มิไดมีการดําเนินการเพื่อยัง
ประโยชนใหแกกระบวนการยุติธรรมของประเทศไดอยางแทจริง ตามความมุงหมายของ 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรท่ีมี
ทักษะในการสืบสวนสอบสวน มีเคร่ืองมืออุปกรณ มีงบประมาณ เครือขาย คอนขางสมบูรณ 
สามารถทําการสืบสวน สอบสวน คดีอาญาสําคัญไดมีภาระหนาท่ีสําคัญคือ ตองทําหนาท่ีเปน
พนักงานสอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักร อาชญากรรมขามชาติ มีบุคลากรท่ีมีทักษะในการ
สอบสวน มีงบประมาณท่ีมากกวาปกติ เนื่องจากสอบสวนคดีอาญาท่ีสําคัญ คดีอาญานอก
ราชอาณาจักร คดีอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งคดีความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ดังนั้นองคกรแหง
นี้ ไมควรอยูภายใตอํานาจของนักการเมือง พรรคการเมือง หรือ ผูใชอํานาจของรัฐทางการเมือง 
และมักเขามาครอบงําทัศนคติในการทํางานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังนั้นหากสามารถทํา
ใหบุคลากรในดานการสอบสวนสามารถทําการสอบสวนคดีอาญาไดดวยตนเอง โดยหลุดพนจาก
การเปนเคร่ืองมือในทางการเมือง สามารถทําการสืบสวนสอบสวนไดอยางอิสระ ไมตกเปน
เคร่ืองมือของนักการเมือง ก็จะสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางแทจริงแกประชาชนโดย
สวนรวม รวมท้ังสามารถเขาตรวจสอบการทํางานของพนักงานสอบสวน เพ่ือคานอํานาจซ่ึงสังคม
มักต้ังขอสงสัยในการมีอํานาจอยางเบ็ดเสร็จ ใชอํานาจกล่ันแกลง กลาวหา คุกคาม เปนภัยตอ
ประชาชนผูสุจริต และสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีถูกกล่ันแกลง โดยมิชอบเนื่องจากสามารถเขา
ตรวจสอบขอเท็จจริงได ในสวนของการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาท่ีสําคัญ ไดอยางสมบูรณ
ดวยตนเอง นอกจากนั้นยังสามารถเขาตรวจสอบการกระทําความผิดอาญาของ นักการเมือง 
ขาราชการชั้นผูใหญ ผูทรงอิทธิพล ผูมีอํานาจเงิน อํานาจรัฐ ไดอยางสมบูรณ ปราศจากการเขา
แทรกแซงของนักการเมือง ท้ังรัฐไมตองจัดหางบประมาณใหม เพิ่มเติมทําใหการทํางานซํ้าซอน 
ส้ินเปลือง อีกดวย 
 ดังนั้นการเปล่ียนทัศนคติในการทํางานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใหเนนท่ีความ
ยุติธรรม ความถูกตองเปนธรรมสันติธรรมและมนุษยธรรมมากกวากฎหมายควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมรวมกันระหวางบุคลากรในเชิงจิตวิทยาเพื่อใหมีการหลอหลอมทัศนคติและในเชิงพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความ
เขาใจถึงเปาหมายรวมกันในการอํานวยความยุติธรรมไมมองเปาหมายขององคกรเปนหลักและชวย
สรางเครือขายในการทํางานอีกดวยในการปฏิรูปทัศนคติจิตสํานึกและเสริมสรางศักยภาพของ
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บุคลากรในกระบวนการสอบสวนคดีพิเศษเนนการเช่ือมโยงกฎหมายกับปญหาอาชญากรรมใน
ความเปนจริงทําใหไมสามารถนําเอากฎหมายมาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการสอบสวนคดีได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นตองมีการ ปรับปรุงมาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรในทางท่ี
สงเสริมความสํานึกในคุณคาของตําแหนงท่ีจะตองรับผิดชอบตอสังคมและจัดใหมีการฝกอบรม
รวมกันระหวางบุคลากรในกระบวนการในเชิงจิตวิทยาเพื่อใหมีการหลอหลอมทัศนคติ และในเชิง
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในกระบวนการสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกอใหเกิดความเขาใจถึงเปาหมายรวมกันในการอํานวยความยุติธรรม และชวยสรางเครือขายใน
การทํางานอีกดวย  นอกจากนี้ ควรมีหลักสูตรในการเสริมสรางทัศนคติของบุคลากรใหเขาถึง
มาตรการใหมๆ ในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในยุคโลกาภิวัตน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมใหเพียงพอ เปนตน 
 4.1.2  ระยะเวลาในการสอบสวน 
 พนักงานสอบสวนคดีจะดําเนินการตามอํานาจซ่ึงตามกฎหมายพึงอนุญาตในทาง
ปฏิบัติการดําเนินคดีพิเศษ ตามระยะเวลาตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไว ไดแก “ภายใน....วัน นับแต...” 
หรือ “ไมเกิน....วันนับแต...” เม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑของสภาพบังคับตามกฎหมายของ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว สามารถแบง 2 ประเภท คือ ระยะเวลาเรงรัด และระยะเวลาบังคับ การ
แบงแยกประเภทของระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมายดังกลาวมีความสําคัญอยางมากในการใชเปน
หลักเกณฑพิจารณาความชอบดวยกฎหมาย เพราะระยะเวลามีผลตอสภาพบังคับท่ีเปนเง่ือนไขของ
ความชอบดวยกฎหมายท่ีแตกตางกันในทางตรงกันขามกัน ซ่ึงระยะเวลาบังคับท่ีกําหนดแหง
กฎหมายนั้นตองกระทําการอยางใดอยางหน่ึงท่ีกฎหมายกําหนดไวภายในระยะเวลานั้น หาก 
ไมกระทําการภายในกําหนดจะมีผลทางกฎหมายอยางใดอยางหน่ึงท่ีมีผลกระทบตอความชอบดวย
กฎหมายของการกระทํานั้น กลาวคือการไมปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฎหมายไดกําหนด
สภาพบังคับในเหตุความไมชอบดวยกฎหมายของการกระทํานั้น หากไมกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะสงผลใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูมีอํานาจไมมีอํานาจตาม
กฎหมายไดอีกตอไปหรือมีผลใหสิทธิตางท่ีกําหนดไวนั้นสูญส้ินไปได 
        การกําหนดใหมีระยะเวลาในการสอบสวนบังคับตามกฎหมายนั้น ส่ิงสําคัญคือเพื่อ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกระทําการหรืองด
กระทําการใดอยางในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงใหเสร็จเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวเพื่อใหมี
กรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจกระทําการใดตามกฎหมายท่ี
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพภายในกรอบระยะเวลานั้น ดวยหลักการนี้เปนสวนหนึ่งของหลัก
ความม่ันคงแนนอนในนิติฐานะ ดวยวัตถุประสงคในประการน้ี กฎหมายมักจะกําหนดใหพนักงาน
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สอบสวนคดีพิเศษ กระทําการใดหรืองดเวนกระทําการใดภายในกําหนด ไดแก ออกคําส่ังทาง
ปกครองภายในกําหนด หรือปฏิบัติการทางปกครองภายในกําหนด    
  นอกจากนั้นในการบริหารงานมีประสิทธิภาพสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ดวยหลักการนี้กฎหมายมักจะกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กระทําการหรืองดเวนกระทํา
อยางใดหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมไดกระทําการภายในกําหนดก็จะสูญส้ินสิทธิท่ีมีอยู
หรือไมอาจกอต้ังสิทธิท่ีจะมีข้ึนได ซ่ึงมีผลตออํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดวย หาก
บุคคลไดกระทําการลวงเลยระยะท่ีกําหนดไวแมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะรับไวก็ตาม แตก็ไม
มีอํานาจพิจารณา เชน กรณีกฎหมายกําหนดระยะเวลาภายในกําหนดกี่วัน พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ผูมีอํานาจพิจารณาก็ไมมีอํานาจจะทําการส่ิงใดน้ันได หรือการท่ีกฎหมายกําหนดใหยื่นขอรับ
สิทธิประโยชนใดท่ีกฎหมายกอต้ังใหภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมยื่นภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดสงผลใหไมอาจไดรับสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน รวมท้ังระยะเวลาเรงรัดท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตามกฎหมายน้ัน กระทําการหรืองดกระทําอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
แตมิไดกําหนดผลวาถาหากไมกระทําหรืองดเวนกระทําการใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะสงผล
ตอความชอบดวยกฎหมายอยางไร กลาวคือ ไมมีสภาพบังคับของกฎหมายใดๆ วา หากไมกระทํา
หรืองดกระทําอยางใดอยางหน่ึงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวแลว จะสงผลใหพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ นั้นไมมีอํานาจกระทําการตอไปหรือบุคคลนั้นสูญส้ินสิทธิหรือไมอาจกอต้ังสิทธิได
ระยะเวลาเรงรัดในแงผลสภาพบังคับจึงมีความหมายตรงกันขามกับระยะเวลาบังคับนั้นเอง จาก
ความหมายของระยะเวลาเรงรัดดังกลาว การท่ีกฎหมายกําหนดระยะเวลาไวเพื่อใหเกิดการเรงรัดใน
กระบวนการดําเนินการตามกฎหมายระบุใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดไว แมจะไมกระทําการภายในกําหนดก็ไมสงผลใหการกระทํานั้นไมชอบดวย
กฎหมาย ท้ังนี้ ดวยเหตุผลของโดยสภาพการบริหารงานภาครัฐหรือเพื่อโดยสภาพของการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพประชาชนตามที่กฎหมายกําหนดไมอาจจะกระทําใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดไว กําหนดระยะเวลาเรงรัดท่ีกฎหมายกําหนด สวนมากมักจะกําหนดกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดําเนินกระบวนการใหแลวเสร็จภายในกําหนด 
เชน กฎหมายกําหนดใหเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน เปนตน แตการกระทําการใดหรือการ
ดําเนินการตามระยะเวลาเรงรัด แมวาจะลวงเลยระยะเวลาท่ีกําหนดไวก็ตามก็จะตองดําเนินการ
ภายในระยะเวลาอันสมควร ดวย หากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กระทําการใดหรือดําเนินการใด
ลวงเลยระยะเวลาอันสมควรก็จะเปนเง่ือนไขกอใหเกิดสิทธิของกฎหมายหรือกระบวนการพิจารณา
เพื่อขอใหพิจารณาหรือดําเนินการใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาได 
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        ในกรณีท่ีการสอบสวนคดีพิเศษเกินระยะเวลาอันสมควร และกระทบสิทธิตอบุคคลนั้น 
ก็อาจเปนเหตุใหเพิกถอนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได ถาการกระทําไดดําเนินการดวยความลาชา
อันสงผลใหเปนการสรางช้ันตอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระเกินสมควร โดยเฉพาะอยางการที่
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดําเนินการลวงเลยระยะเวลาเรงรัดท่ีเกินระยะอันสมควรไปมากยอม
แสดงใหเห็นไดเปนการกระทําโดยไมสุจริตและดําเนินการปลอยเวลาใหลวงเลยระยะเวลาออกไป
จะเห็นไดวา แมวาระยะเวลาเรงรัดจะมิไดเปนระยะเวลาบังคับท่ีเปนเง่ือนไขความชอบดวยกฎหมาย 
แตการไมดําเนินการตามระยะเวลาเรงรัดจนลวงเลยระยะเวลาพอสมควรก็สงใหการสอบสวนคดี
พิเศษ นั้นไมชอบดวยกฎหมายดวยเหตุเปนการสรางข้ันตอนหรือภาระเกินสมควรแกประชาชน
หรือไมสุจริต 
 
4.2  วิเคราะหปญหาในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 4.2.1  ปญหาจากการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
  ดุลพินิจหรือการวินิจฉัยท่ีเห็นสมควร5 เปนการรูผิดรูถูก การพิจารณาใครครวญ6 ซ่ึงมี
ความหมายในทางกฎหมายวา เปนอํานาจหรือสิทธิพิเศษ (Privilege) ท่ีจะพิจารณาตามหลักความ
ยุติธรรมหรือของผูมีอํานาจในการพิจารณาใชตามหลักยุติธรรมเชนวานั้น ซ่ึงสิทธิพิเศษหรืออํานาจ
นี้จะมีการพิจารณานําไปใชตามภาวะแวดลอมแหงพฤติการณ (Circumstances) และรวมถึงการใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจของผูมีอํานาจใชนั้นเอง โดยไมข้ึนกับวิจารณญาณหรือการตัดสินของ
บุคคลอ่ืนใด อยางไรก็ตามดุลพินิจ อาจเปนอํานาจท่ีจะเลือกกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในกรณีท่ีมี
ทางเลือกหลายทาง ถามีทางเลือกท่ีชอบดวยกฎหมายเพียงทางเดียว ยอมไมใชการใชดุลพินิจ แต
เปนการปฏิบัติหนาท่ี7 เชน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจมีดุลพินิจไดในกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจ
เลือกโดยอิสระในระหวางทางเลือกกระทําการเปนไปตามหลายทางหรือทางท่ีจะไมกระทํา8 โดย
สามารถกระทําการดวยการตัดสินใจตามความคิดเห็นของตนเฉพาะรายดุลพินิจนี้อาจผูกพันกับแนว

                                                 
5  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (น. 412), โดย ราชบัณฑิตยสถาน,  2542, 

กรุงเทพฯ: นานมีบุค. 
6  พจนานุกรมไทย (ฉบับอธิบาย 2 ภาษา)  (น. 311). 
7  From Judicial Review of Administrative Action (p. 278), by S.A. de Smith and J.M. Evans, 1980, 

อางถึงใน “ดุลพินิจของฝายปกครอง,” (น. 337), โดย จิรนิติ หะวานนท, 2548, คูมือการศึกษาวิชากฎหมาย 
ปกครอง. กรุงเทพฯ: จิรรัจการพิมพ. 

8  From Administrative Law Text (p. 91), by Kenneth C. Davis, 1972, อางถึงใน ดุลพินิจของฝาย
ปกครอง (น. 338). เลมเดิม. 
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ปฏิบัติหรือหลักการในการวินิจฉัยการใชดุลพินิจอันเปนกฎเกณฑภายในซ่ึงฝายปกครองไดกําหนด
ข้ึนเองภายในขอบเขตวัตถุประสงคของกฎหมาย9 
 สรุปไดวา อํานาจดุลพินิจคือความสามารถในอันท่ีจะตัดสินใจออกคําส่ังอยางใดอยาง
หนึ่งในบรรดาคําส่ังหลายๆ อยาง ซ่ึงกฎหมายเปดชองใหออกไดเพื่อดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณ
หรือความมุงหมายของกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง อํานาจดุลพินิจคืออํานาจท่ีกฎหมายบัญญัติเปดชอง
ใหฝายปกครองตัดสินใจไดอยางอิสระวา เม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกําหนดไวเกิดข้ึน 
ตนสมควรจะออกคําส่ังหรือไม และสมควรจะออกคําส่ังโดยมีเนื้อความอยางไร10 
 นอกจากนี้ ดุลพินิจคือความเปนอิสระท่ีเจาหนาท่ีจะเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ภายในขอบเขตและตามวัตถุประสงคท่ีกฎหมายกําหนดไว ซ่ึงดุลพินิจนี้ชอบดวยกฎหมาย ใน
ขณะเดียวกันก็อนุญาตใหเลือกมาตรการอันใดอันหนึ่งท่ีกฎหมายกําหนดไวหลายประการให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเปนกรณีๆไป11 แตเม่ือพิจารณาถึงความผูกพันกับกฎหมายแลว 
มิใชวาจะมีดุลพินิจอิสระท้ังหมด แตเปนดุลพินิจท่ีผูกพันตามหนาท่ีวาจะตองใชโดยการนําเอา
ความหมายและวัตถุประสงคของกฎหมายมาปฏิบัติใหเปนจริง และในเร่ืองความชอบดวย
วัตถุประสงคทางกฎหมายในการกระทําจะถูกควบคุม ตรวจสอบอยางไมมีขอบเขตจํากัดจากฝาย
อ่ืน12 
 ประเภทของดุลพินิจ 
 ในทางทฤษฎีกฎหมายแลว อํานาจท่ีกฎหมายใหในการท่ีจะออกคําส่ังตางๆ นั้นอาจ
อํานาจดุลพินิจ13 จะเปนเร่ืองของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหรือองคกรฝายปกครองของรัฐสามารถเลือก
ตัดสินใจออกคําส่ังหรือเลือกส่ังการอยางใดๆ ไดตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว เพื่อใหบรรลุผลตาม 
ความมุงหมายหรือตามเจตนารมณของกฎหมาย กลาวอีกนัยหนึ่ง อํานาจ ดุลพินิจก็คือ อํานาจท่ี
กฎหมายเปดชองใหองคกรของรัฐมีอิสระในการตัดสินใจเม่ือมีเหตุการณหรือมีขอเท็จจริงใดๆ ท่ี
กําหนดไวเกิดข้ึน อํานาจดุลพินิจไมใชเสรีภาพในอันท่ีจะตัดสินใจ ไดตามอําเภอใจของตน เม่ือ
กฎหมายท่ีใหองคกรของรัฐออกคําส่ัง บัญญัติเปดชองใหตัดสินใจไดอยางอิสระวาสมควรจะใช

                                                 
9  จาก “ความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับดุลพินิจฝายปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน,” โดย 

กมลชัย รัตนสกาววงศ ค, 2529, บทบัญฑิต, 42(1), 53. 
10  การควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ (น. 199). เลมเดิม. 
11  จาก หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองตน (น. 240-241), โดย สมยศ  เช้ือไทย, 2552, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
12  จาก หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (น. 204), โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ ง, 2537, กรุงเทพฯ:  

นิติธรรม. 
13  จาก กฎหมายปกครอง (น. 315), โดย นันทวัฒน บรมานันท, 2553, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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อํานาจออกคําส่ังหรือไม หรือสมควรจะออกคําส่ังใดในบรรดาคําส่ังหลายๆ อยาง ก็ดวยความมุง
หมายท่ีจะใหองคกรของรัฐนั้นใชวิจารณญาณของตนตัดสินใจวา ในกรณีเฉพาะเร่ืองกรณีใด 
กรณีหนึ่งสมควรจะออกคําส่ังอยางไรจึงจะเหมาะสมแกกรณีเฉพาะเร่ืองกรณีนั้นท่ีเหมาะสม 
แกกรณีเฉพาะเร่ือง ไดแก คําส่ังท่ีสามารถตอบสนองขอเรียกรองของประโยชนมหาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด และ ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลนอยท่ีสุด ยอมเปนท่ีเห็นไดวา องคกรของรัฐฝายปกครองจะออกคําส่ังลักษณะนี้ได ก็ตอเม่ือ
ไดคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีประกอบกัน ข้ึนเปนกรณีเฉพาะเร่ืองอยางรอบดาน14 
 ดังนั้น ดุลพินิจนี้สวนใหญแลวกฎหมายจะกําหนดใหใชอํานาจไปดวยกัน กลาวคือ เม่ือ
มีขอเท็จจริงอยางใดเกิดข้ึนแลว องคกรฝายปกครองของรัฐจะตองออกคําส่ังในเร่ืองนั้นๆ (อํานาจ
ผูกพัน) แตจะออกคําส่ังอยางไรนั้นสามารถตัดสินใจไดอยางมีอิสระตามท่ีกฎหมายเปดชองไว 
(อํานาจดุลพินิจ) เชน กรณีขาราชการกระทําผิดวินัยรายแรง กฎหมายบังคับไวชัดเจนวา 
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้งตองส่ังต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยกับขาราชการผูนั้น 
แตผูบังคับบัญชาก็มีอิสระในการตัดสินใจวาจะส่ังลงโทษขาราชการ ผูนั้นสถานใด กลาวคือ จะส่ัง
ปลดออกหรือไลออกจากราชการ เปนตน  
 4.2.2 ปญหาการถูกแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 กรณีใชอํานาจในฐานะเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ ไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ทําใหมี
ฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ นอกจากนั้น การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจในการสืบสวน
สอบสวนปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดท่ีเปนคดีอาญาจึงจําเปนตองใหมีอํานาจ
เบ้ืองตนในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจสอบสวนการกระทําความผิดท่ี
เปนคดีอาญาและสามารถถูกตรวจสอบการใชอํานาจหลังจากมีการใชอํานาจแลว ซ่ึงมีไดดังตอไปน้ี 
 1. การควบคุมโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ท่ีเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการการเมืองและ 
เจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงมีหนาท่ีในการไตสวนและวินิจฉัยกรณีกระทําการทุจริตและรํ่ารวยผิดปกติ
ของเจาหนาท่ีของรัฐ เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถ่ิน กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและสวนราชการ 
และเจาหนาท่ีของรัฐอ่ืนๆ ซ่ึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนขาราชการพลเรือน หากมีการปฏิบัติ

                                                 
14 แหลงเดิม. 
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หนาท่ีในการสอบสวนคดีพิเศษแลวมีพฤติการณดังตอไปนี้15 1) ทุจริตตอหนาท่ี 2) กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 3) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม และ 4) รํ่ารวย
ผิดปกติ 
  ผูกลาวหาสามารถเสนอขอกลาวหาและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนการกระทํา
ความผิดดังกลาวได การท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการไตสวนกรณีท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใชอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวแลว จึงเปนการควบคุมการ
ปฏิบัติหนาท่ี ภายหลังจากมีการใชอํานาจในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐแลว 
  2. การควบคุมโดยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จากการท่ีกฎหมายกําหนดให
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนเจาหนาท่ีของรัฐ ประเด็นเร่ืองการควบคุมการใชอํานาจโดย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้น มีในกรณีดังตอไปนี้ 
  1) พิจารณาและสอบสวนขอเท็จจริงตามคํารองเรียนกรณี การไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและการปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดย 
ไมเปนธรรมไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายก็ตาม รวมท้ังมีการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยใชดุลพินิจท่ีเปนธรรมและมีความเหมาะสมหรือไม 
  2) แจงใหหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนและผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี เม่ือเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในวงราชการหรือมีมูลความผิดทางอาญาหรือมีมูลความผิดทางวินัย และใหหนวยงานท่ีมี
อํานาจสอบสวน และผูบังคับบัญชาดังกลาวแจงผลการดําเนินการใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ทราบ 
 3. การควบคุมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ีเปนองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 คัดเลือกมาจากผูมีความรูหรือประสบการณ
ดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีเปนท่ีประจักษ จํานวน 11 คน โดยตองคํานึงถึง
สัดสวนหญิงชาย และผูแทนจากองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน มีวาระดํารงตําแหนง 6 ป ดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือท่ีไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
                                                 

15 จาก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กับการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ (น. 86), โดย  สุรพล  นิติไกรพจน และคณะ, 2547, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีกระทํา หรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏวาไมมีการ
ดําเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป นําเสนอแนะนโยบายและขอเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน สงเสริมการศึกษาการวิจัย และเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน สงเสริมความ
รวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชนองคกรอ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 
เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาในกรณีท่ีประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญา
เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน ดังนั้น
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจ
สอบสวนคดีพิเศษจนเกิดเปนการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว ประชาชนผูรับความ
เสียหายดังกลาวสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได 
 นอกจากนั้นบางกรณีเปนการสอบสวนรวม คือ การสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวม
ดําเนินการกับพนักงานอัยการหรือการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารและ
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมดําเนินการกับอัยการทหาร 
 การปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน คือ การมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบพยานหลักฐาน ตั้งแตช้ันเร่ิมการสอบสวนในคดีพิเศษ โดยใหเร่ิมดําเนินการนั้นแต
โอกาสแรกท่ีจะพึงกระทําได 
  คดีท่ีตองดําเนินการสอบสวนรวมกัน ไดแก 
  (1)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญ หรือ เปน
การกระทําขององคกรอาชญากรรม หรือ คดีความผิดทางอาญาท่ีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ 
ผูใชหรือผูสนับสนุน 
  (2)  คดีท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีมติใหตองดําเนินการสอบสวนรวมกัน 
  เม่ือคดีพิเศษใดตองดําเนินการสอบสวนรวมกันใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเสนอ
รายงานใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ เพื่อมีหนังสือแจงใหอัยการสูงสุดหรือเจากรมพระ
ธรรมนูญทราบโดยเร็ว ในการปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน พนักงานอัยการ อัยการทหารใหคําแนะนําและ
ตรวจสอพยานหลักฐานได ในกรณีท่ีตองดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐาน เพื่อใชในการ
สอบสวนหรือฟองคดีใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจงใหพนักงานอัยการอัยการทหารทราบ ให
ความชวยเหลือในการพิจารณาและตรวจสอบวาพยานหลักฐานเหลานั้นเปนประโยชนในการ
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สอบสวนหรือการฟองคดีหรือไม และพนักงานอัยการ อัยการทหารจะทําความเห็นเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานเสนอไปพรอมกับสํานวนการสอบสวนน้ันก็ได กรณีการสอบปากคํารวมกัน ให
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการ อัยการทหารดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  (1)  ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจงพนักงานอัยการหรืออัยการทหารเพื่อหารือ
รวมกันตั้งแตช้ันเร่ิมคดี ในการวางแนวทางหรือแผนงานเกี่ยวกับการสอบสวน 
  (2) ในการสอบปากคําพยานหรือผูตองหาและการตรวจสอบพยานหลักฐานให
ดําเนินการรวมกัน โดยพนักงานอัยการหรืออัยการทหารตองลงลายมือช่ือรวมในบันทึกคําใหการ
พยานบุคคลหรือผูตองหา หรือบันทึกการเขารวมตรวจสอบการสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนดวย 
  (3)  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะตองใชมาตรการบังคับแกบุคคล โดยจะขอ
หมายคนหรือหมายจับ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
เห็นชอบรวมกันกอนดําเนินการตามกฎหมาย 
 กรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการสอบสวนคดีพิเศษในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
โดยเฉพาะ รัฐมนตรีเสนอใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีคําส่ังตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานอ่ืนมาปฏิบัติหนาท่ีในกรมคดี
สอบสวนพิเศษเพื่อชวยเหลือในการสืบสวนและ สอบสวนคดีนั้น ไดใหเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาว
เปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สําหรับการสอบสวนคดีพิเศษท่ี
ไดรับการแตงต้ัง16 โดยในประเด็นดังกลาวผูเขียนเห็นวา ในการสอบสวนคดีพิเศษบาง คดี อาจ
จําเปนตองใหบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีอยูในหนวยงานอ่ืนมาชวยในการปฏิบัติหนาท่ี การท่ีมี
เจาหนาท่ีอ่ืนมาชวยปฏิบัติงาน นอกจากเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนแลว ยังเปนการ
ตรวจสอบการสอบสวนคดีพิเศษจากบุคคลภายนอกดวย ซ่ึงจะเปนการสรางความโปรงใสในการ
ทํางานและสามารถตรวจสอบได ซ่ึงการควบคุมตรวจสอบ การสอบสวนคดีพิเศษกรณีท่ีเจาหนาท่ี
อ่ืนท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังใหมาชวยในการสอบสวนคดีพิเศษนี้ สามารถแยกพิจารณาเปน 2 ประการ
ดังตอไปนี้ 
 1.  กรณีเปนการควบคุมกอนมีการใชอํานาจสอบสวนเม่ือมีการกลาวโทษหรือรองทุกข
และมีการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษแลว นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหเจาหนาท่ีอ่ืนมาชวยใน
การสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงการท่ีเจาหนาท่ีท่ีจากหนวยงานอ่ืน นอกจากเจาหนาท่ีของกรมสอบสวน
คดีพิเศษน้ันเขามาในคดีตั้งแตแรกนั้นจึงเปรียบเสมือน เปนการควบคุมตรวจสอบการทํางานของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปในขณะปฏิบัติหนาท่ีดวย หากมีการใชอํานาจไปในทางมิชอบหรือ

                                                 
16 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 33. 
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นอกขอบเขตของกฎหมายอาจถูกรองเรียนโดยตรงตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของฝายบริหาร 
 2. กรณีเปนการควบคุมหลังมีการใชอํานาจสอบสวนเม่ือมีการใชอํานาจสอบสวนคดี
พิเศษ ไมมีเจาหนาท่ีอ่ืนเขามาปฏิบัติหนาท่ี นอกจากจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษแลว ยังเปนการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันและเปนการกํากับและควบคุมตรวจสอบการ
ใชอํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดวย ซ่ึงหากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใชอํานาจโดยมิ
ชอบและเกินขอบเขตของกฎหมายแลว  เจาหนาท่ีท่ีมาปฏิบัติงานชวยสามารถรายงานตอ
นายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายบริหารใหลงโทษเจาหนาท่ีผูนั้นได 
 ดังนั้น นอกจากเจาหนาท่ี อ่ืนท่ีมาชวยปฏิบัติงานแตเปนบุคคลท่ีมีความรูเฉพาะดานมา
ชวยในการตรวจสอบคดีพิเศษแลว ยังเปนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงาน
สอบสวนอีกทีหนึ่ง แตอยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา เจาหนาท่ีท่ีมาชวยปฏิบัติงานการสอบสวนคดี
พิเศษตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี เปนการเขามาเพ่ือหวังแทรกแซงการสอบสวนคดีพิเศษ ไมเขามา 
ตามคําส่ังของฝายการเมืองแลวยอมจะเกิดผลเสียหายตอกระบวนการท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอ
ประชาชนประเทศชาติ 
 ความเปนอิสระของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 ความเปนอิสระของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองมีความเปนอิสระ กลาวคือเปน
ตําแหนงท่ีผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีไดโดยดุลพินิจของตนอยางเต็มท่ีโดยปราศจาก
การคุกคามจากบุคคลใดๆ ท่ีจะบังคับไมวาโดยตรงหรือทางออมตอการใชดุลพินิจดังกลาว ซ่ึง
สามารถแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
 1.  อิสระดานการบริหารงานบุคคล นอกจากการบริหารงานบุคคลโดยอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษซ่ึงเปนการบริหารงานราชการท่ัวไปแลว กรมสอบสวนคดีพิเศษยังมีการบริหาร
ในรูปแบบคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาการบริหารงานบุคคลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กปบ.) 
ประกอบดวย บุคคลดังตอไปนี้คือ (รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ก มาตรา 46) คณะบดี
คณะนิติศาสตร หรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1 คน ซ่ึงมาจากการที่บุคคลดังกลาวใน
ทุกสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยของรัฐ) เลือกกันเอง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน 1 คน ผูแทนสํานักงานพนักงานสอบสวนแหงชาติ 1 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 6 คน มา
จากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับ 8 ข้ึนไป 3 คน โดยรับเลือกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กันเองขาราชการระดับ 9 ในกระทรวงยุติธรรมท่ีไมใชขาราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษจํานวน 
3 คนซ่ึงไดรับเลือกจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ขาราชการตําแหนงระดับ 8 ข้ึนไปในกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ซ่ึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแตงต้ังเปนเลขานุการท่ีประชุม 
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 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษถือเปนหลักประกันในความมีอิสระในการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี ท่ีจะไมถูกกล่ันแกลงโดยอิทธิพลใดๆ จากการถูกโยกยายหรือสิทธิไดรับการเล่ือน
ตําแหนงซ่ึง กปบ.จะพิจารณาการโยกยายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของผูบังคับบัญชาในกรณีการ
โยกยายดังตอไปนี้คือ 
 1.  มิใชการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน  
 2.  ไมใชเปนการยายประจําป 
 3.  เปนกรณีอยูระหวางถูกดําเนินทางวินัยหรือเปนจําเลยท่ีศาลประทับฟองแลว  
 4.  จะส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป  
 5.  จะลงโทษทางวินัย 
 2.  นอกจากนี้เม่ือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูใดไดรับมอบหมายใหเปนพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบคดีพิเศษใดแลวรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ก มาตรา 
32 บัญญัติหามเรียกคืนสํานวนหรือโอนสํานวนนั้นท้ังนี้ก็เพ่ือเปนหลักประกันความเปนอิสระของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีจะดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยจะไมถูกเรียกคืนสํานวนหรือโอน
สํานวน ตามระเบียบของ กคพ.กําหนด เม่ือมีการคัดคานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและอธิบดีหรือ
ผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายพิจารณาแลวเห็นวาคําคัดคานนั้นมีมูล เม่ือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนใด
คนหน่ึงมีสํานวนคางพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจทําใหการสอบสวนลาชาและประสงคจะ
ขอใหโอนสํานวนท่ีตนเปนผูรับผิดชอบไปใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนอ่ืน 
 3. ความเปนอิสระพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นจะตองสามารถท่ีจะดํารงตนอยูใน
เกียรติแหงตําแหนงหนาท่ีมีรายไดท่ีเหมาะสมดังนั้น รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ก 
มาตรา 20 จึงบัญญัติใหตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษท่ีจะไดรับเงิน
ประจําตําแหนง เงินเพิ่มรายเดือนเงินเพิ่มอ่ืน หรือเงินชวยเหลือ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนท่ี
รัฐจายใหกับบุคลากรอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม เชน ผูพิพากษา อัยการ เปนตน 
 การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ และ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเกิดปญหาความซํ้าซอนของงานสอบสวน 
 การสอบสวนคดีพิเศษเปนงานที่เหมือนกับการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไปที่มีผลกระทบ
ตอบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของ เชน ผูเสียหาย ผูตองหา พยานบุคคล หรือพยานเอกสารซึ่งโดยทั่วไป 
พนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินการสอบสวนคําใหการของบุคคลทุนคน
ท่ีเกี่ยวของโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลักในการสอบสวน เชน การ
เรียกเอกสาร การเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ การเขาตรวจคน การจับกุม เปนตน แตงานสอบสวน
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คดีพิเศษมีวิธีการพิเศษท่ีตางไปจากการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไปตามที่ไดกลาวแลวขางตน วิธีการ
พิเศษดังกลาวมีผลกระทบตอบุคคลหรือธุรกรรมสวนบุคคลดังจะไดแยกพิจารณาดังตอไปนี้ 
 1.  สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชนลดลง เม่ือมนุษยเกิดมาพรอม
กับสิทธิเสรีภาพอันเปนสภาวการณท่ีบุคคลมีอิสระท่ีจะกระทําอยางใดอยางหนึ่งไดตามความ
ประสงคของตน โดยรัฐไมจําตองเขามาแทรกแซง (Status negative) และหากถูกละเมิดก็มีสิทธิ 
ปฏิเสธอํานาจรัฐท่ีละเมิดนั้น อีกท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 26, 28 
บัญญัติใหการใชอํานาจรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพของบุคคล และรับรอง
ใหบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพสามารถยกเปนขอตอสูเพื่อใชสิทธิทางศาลได โดยเฉพาะสิทธิข้ัน
พื้นฐานท่ีเปนผูบริสุทธ์ิจะไมถูกจับกุม กักขังหรือเนรเทศโดยไมชอบ สิทธิท่ีจะไมถูกแทรกแซงใน
เร่ืองสวนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดตอส่ือสาร ช่ือเสียง ซ่ึงตามรางพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพดังตอไปนี้ 
  1.1 การตรวจคน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดหลักให
การตรวจคนตองไดรับอนุญาตจากศาลเปนหมายคน แตหากเปนการตรวจคนโดยพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เพียงมีเหตุสงสัยวามีบุคคลผูกระทําผิดคดีพิเศษหลบซอนหรือมีทรัพยสิน 
ท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดมา หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําผิดคดีพิเศษหรืออาจใชเปน
พยานหลักฐานไดไมอาจรอหมายคนไดเพราะอาจถูกโยกยายหลบหนีเสียกอน พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษสามารถดําเนินการเขาตรวจคนเคหสถานหรือในสถานท่ีใดๆ ก็ไดท้ังในเวลากลางวันและ
กลางคืน บทบัญญัติดังกลาว นับเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลท่ีจะอยูในเคหสถาน
ของตนไดโดยปราศจากการรบกวน โดยหากประชาชนจะสละสิทธิดังกลาวเพื่อความสงบสุขของ
สังคมก็ตองเปนไปโดยไมเฉพาะเจาะจงตรวจคนเคหสถานหรือในสถานท่ีใดๆ ก็ไดท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน บทบัญญัติดังกลาวนับเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลท่ีจะอยูใน
เคหสถานของตนไดโดยปราศจากการรบกวน โดยหากประชาชนจะสละสิทธิดังกลาวเพ่ือความ
สงบสุขของสังคมก็ตองเปนไปโดยไมเฉพาะเจาะจงกลาวคือใชไดเปนการท่ัวไปมีหลักเกณฑแนชัด
และการออกกฎหมาย ดังกลาวไดกระทําไปโดยกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว ซ่ึงราง
พระราชบัญญัติตังกลาวก็ผานข้ันตอนตางๆ ในการใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขณะทํา
การวิจัยนี้ยังอยูในการพิจารณาของรัฐสภาซ่ึงถือเปนตัวแทนประชาชน แตเหตุที่เปนการละเมิดสิทธิ
สวนบุคคล เนื่องจากเปนเพียงดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเทานั้นท่ีมีเหตุสงสัยตาม
สมควร แคไหน เพียงใด เปนไปตามคําวาพอสมควรนั้นเปนการยากท่ีจะกําหนดบรรทัดฐานท่ี
ชัดเจนในแตละคดียอมข้ึนกับการตีความของศาลจึงควรกําหนดระเบียบ กคพ. ท่ีชัดเจนวาเหตุ
สมควรนั้นเปนอยางไร แคไหน เพียงใด ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรมีพยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวน

DPU



120 

คดีพิเศษสามารถแสดงขณะเขาตรวจคนได วามีพฤติการณอันเปนเง่ือนไขตามท่ีกําหนดอํานาจให
คนนั้นได เชน มีรายงานการหลบหนีของผูกระทําผิดคดีพิเศษมาซอนตัวและเตรียมจะหลบหนี
ออกไปตางประเทศตามสําเนาต๋ัวเคร่ืองบินท่ีแสดง เปนตน 
  1.2  การดักขอมูล อันไดแก การดักจดหมาย ดักฟงโทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร 
เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่ี
บุคคลจะส่ือสาร หรือสงขอมูลระหวางกันนั้นถือเปนสิทธิสวนบุคคลอันเปนสิทธิมนุษยชนท่ีบุคคล
พึงมีอิสระปราศจากการแทรกแซง เชน ขอมูลแสดงบุคคล การเงิน เปนตน ซ่ึงหากใหมีการ
แทรกแซงไดอยางพรํ่าเพร่ือการส่ือสารระหวางบุคคลก็จะไมเปนความลับของบุคคลอีกตอไป จริง
อยูแมรัฐมีหนาท่ีในการจัดการกับอาชญากร แตอีกดานหนึ่งรัฐก็มีหนาท่ีในการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพสวนบุคคล ดังนั้นหากเปนความจําเปนของภาครัฐท่ีตองละเมิดสิทธิสวนบุคคลดังกลาวเพื่อ
ผลในการปองกันปราบปรามควบคุมอาชญากรรมก็ควรเปนไปเพียงจํากัดและจําเปนมีมาตรการท่ี
เครงครัด และภายใตกรอบและขอยกเวนของกติการะหวางประเทศ ซ่ึงตามรางพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ ข. มาตรา 26 บัญญัติมาตรการท่ีจะใชวิธีการตักขอมูลดังกลาวนั้นตองมีเหตุอัน
ควร (probable cause) เช่ือวาขอมูลขาวสารที่ดักนั้นถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทํา
ผิดคดีพิเศษ และไดรับอนุมัติจากอธิบดี โดยไดรับการตรวจสอบอนุญาตจากศาล (อธิบดีผูพิพากษา
ศาล อาญา) และไมมีวิธีการอื่นท่ีจะนํามาใชในการสืบสวนสอบสวนนี้ได ซ่ึงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดอาศัยออกโดยอํานาจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตองผาน
การพิจารณาของรัฐสภาซ่ึงถือเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบัญญัติกฎหมายของประเทศ และไม
กระทบกระท่ังสาระสําคัญของสิทธิสวนบุคคล และไมเจาะจงกับการบังคับใชจึงถือเปนกฎหมายที่
รองรับอํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีใชบังคับได ซ่ึงในตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อัยการเปนผูยื่นขอหมายตอศาลภายใตคําสาบาน คํารองตองบรรยายเหตุสมควร
ดังกลาว วิธีการระยะเวลาในการปฏิบัติงานและกําหนดคุณสมบัติของผูมีอํานาจในการปฏิบัติงาน 
วิธีการสืบสวนสอบสวนท่ีอนุญาต ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีบัญญัติใชบังคับกับการดักขอมูล
ดังกลาว เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีสามารถดักฟงโทรศัพท ไดโดย
ขออนุญาตจากศาลแพงเปนเวลาไมเกิน 90 วัน ซ่ึงอนาคตก็กําลังอยูในข้ันตอนการพิจารณากฎหมาย
วาดวยการดักฟงขอมูลโดยเฉพาะ จึงนาเช่ือวาวิธีการดักขอมูลจะเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมและมี
ประสิทธิภาพในการเขาถึงตัวผูกระทําผิดหรือรวบรวมพยานหลักฐาน 
 2.  เกิดปญหาความซํ้าซอนของงานสอบสวน กลาวคือ เติมงานสอบสวนเปนอํานาจ
หนาท่ีของพนักงานสอบสวนท่ัวไป อันไดแก เจาพนักงานฝายปกครองหรือพนักงานสอบสวน
พิเศษเม่ือต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษมารับผิดชอบงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายบางฉบับท่ีเติม 
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เจาพนักงานพนักงานสอบสวนทําอยู ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกตองเกิดความสับสน ขัดแยง วาคดีใดอยูใน
อํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จนกวาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะทําความตกลงรวมกับ
ผูบริหารหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ จนสามารถกําหนดออกเปนขอบังคับ และหากไดดําเนินการ
ไปบางแลวความสับสนของผูปฏิบัติหนวยงานอ่ืนๆ นาจะลดนอยไป แตผูท่ีใชบริการกรมสอบสวน
คดีพิเศษคือประชาชนอาจตองใชเวลานานท่ีจะเขาใจงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพราะลําพัง
การอานกฎหมายประชาชนท่ัวไป ไมสามารถรับรูไดท้ังหมดวามีคดีใดบางเปนคดีพิเศษ ตองมี
ขอบังคับหรือประกาศของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประกอบอีกอยางนอย 1 ฉบับข้ึนไปนั่นเอง 
 การที่กฎหมายใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถดําเนินการสืบสวน
สอบสวน ถึงขอมูลสวนบุคคลในการดักขอมูลทางส่ือโทรศัพท หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส การตรวจ
คนท่ีกระทําไดโดยไมตองมีหมายคนในบางกรณี เปนการใชกระบวนการของรัฐลวงละเมิดความ
เปนสวนบุคคล จึงนับเปนการละเมิดสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคล ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และจะ
ปรากฏการสอบสวนท่ีซํ้ากับงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนเติมในระยะเร่ิมตนของการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 4.2.3 ปญหาปริมาณสํานวนการสอบสวนในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน 
คดีพิเศษ จากอํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวนมักประสบปญหาจาก 
อัตรากําลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีจํานวนไมเพียงพอ รวมท้ังการพัฒนาความรูความสามารถ
ไมทันกับการเปล่ียนแปลงของอาชญากรรม และการไมใหความสําคัญของตําแหนงงานสอบสวน 
จนกระท่ังไดเกิดแนวความคิดการพัฒนางานสอบสวนคดีพิเศษ ใหมีคุณภาพโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีสงผลตอโครงสรางกระทรวงยุติธรรมจนตองมีการปรับปรุงโดยมี
แนวคิดปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบของประเทศ รวมท้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงคในการปองกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมสําคัญท่ีมี
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ความม่ันคงของประเทศใหสัมฤทธ์ิผลอยางแทจริงโดยใชวิทยาการ
และเทคโนโลยีข้ันสูง พัฒนาบุคลากรในการเสริมสรางศักยภาพในดานความรู ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกําลังใจ และประสานความรวมมือในการปองกันปราบปรามและ
ควบคุมอาชญากรรมพิเศษจากหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งในและตางประเทศ พัฒนา
บุคลากรในการเสริมสรางศักยภาพดานความรู ความสามารถ และขวัญกําลังใจโดยการพัฒนา
ศักยภาพในดานตางๆ ของบุคลากรใหเทาทันกับสถานภาพและแนวโนมของการกระทําความผิด 
ท่ีมีการพัฒนารูปแบบวิธีการอยูตลอดเวลาควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจในการทํางาน ดวยการฝกอบรมในดานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การสงเสริมใหมีการศึกษาและวิจัย การใหคาตอบแทน และการจัด

DPU



122 

สวัสดิการในดานตางๆ อยางเหมาะสมมีการประสานความรวมมือในการปองกัน ปราบปราม และ
ควบคุมอาชญากรรมพิเศษ จากหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนท้ังภายในและตางประเทศ โดย
การประสานความรวมมือกับสํานักงานพนักงานสอบสวนแหงชาติหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของใน
เร่ืองขอมูลขาวสารและการชวยติดตาม จับกุมตัวผูกระทําผิดท่ีประสานความรวมมือพนักงาน
สอบสวนสากล FBI และหนวยงานตางประเทศท่ีเกี่ยวของในเร่ืองขอมูลขาวสารการชวยติดตาม
จับกุมตัวผูกระทําผิด การโอนตัวนักโทษและการสงผูรายขามแดน การประชาสัมพันธ ภารกิจและ
ผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการสรางเครือขาย ความรวมมือ ตอไป 
 
4.3 วิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมายท่ีควรใหพนักงานอัยการรวมสอบสวนในคดีพเิศษ 
 4.3.1  ปญหาของพนักงานอัยการคดีพิเศษท่ีมิไดเขารวมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี  
 ตั้งแตเร่ิมตนคดีเม่ือมีการกระทําความผิดซ่ึงเปนคดีพิเศษเกิดข้ึน เวนแตเปนกรณีตาม
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หนวยงานที่มีอํานาจและหนาท่ี
รับผิดชอบคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ตลอดถึง
การออกหมายเรียกบุคคลใดๆ ท่ีตองสงสัยวามีสวนรวมในการกระทําความผิดหรืออนุมัติหมายจับ
จากศาล และมีอํานาจสอบสวนผูตองหาเพื่อสรุปสํานวนสงไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษเพื่อ
พิจารณามีความเห็นส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส่ังฟอง หรือส่ังไมฟองตอไป ผูเขียนเห็นวา ตนธาร
แหงกระบวนการยุติธรรมนั้นไมควร ใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือกรมสอบสวนคดี
พิเศษ แตเพียงองคกรเดียวท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไมวาจะเปนการจับกุม ตรวจคนหรือ
สอบสวนคดีอาญาท่ีเปนคดีพิเศษ โดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลจากองคกรอ่ืน แมวาจะมี
กฎหมายตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 คดีพิเศษท่ีมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรือ (ง) คือ คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการ
กระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญ หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม หรือเปนคดีความผิด
ทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ตองมีพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดีแลวแตกรณ ีแตผูท่ีมีอํานาจเสนอ
เร่ืองเพื่อขออนุมัติหมายจับหรือหมายคนจากศาลก็มี คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงหากมอง
ในทางมิติท่ีเลวรายแลว ถือเปนเร่ืองงายดายมากท่ีจะกล่ันแกลงใคร ยัดเยียดขอหาใหใคร หรือใช
อํานาจตอรองตางๆ ในทางท่ีมิชอบ อาจเปนเหตุใหประชาชนผูบริสุทธ์ิไดรับความเสียหาย 
เดือดรอนและถูกละเมิดตอสิทธิเสรีภาพไดโดยงาย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษบางคนอาจใชวิธีการ
อันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การขมขูผูตองหาเพื่อใหรับสารภาพ หรืออาจถูกแทรกแซงจาก
ผูบังคับบัญชา จากนักการเมืองผูมีอิทธิพล จากคูกรณีฝายตรงขามท่ีหยิบยื่นผลประโยชนใหโดยมิ
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ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงอาจทําใหการสอบสวนถูกเบ่ียงเบนไดโดยงาย เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชนซ่ึงเปนคูกรณี เพราะจะไมไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย สังคมเส่ือมตอกระบวนการ
ยุติธรรม ส่ิงเหลานี้ลวนเกิดจากกระบวนการชั้นกอนฟองคดี ท่ีแยกอํานาจสอบสวนและอํานาจ
ฟองรองออกจากกันอยางเด็ดขาด 
 4.3.2 ปญหาการใชมาตรการบังคับในการรองขอหมายคนหรือหมายจับในคดีพิเศษ 
 โดยเร่ืองการขอหมายจับและหมายคน ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให
ขอหมายจับและหมายคนตอศาล แตในทางปฏิบัติ การท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยื่นคํารองของ
หมายจับหรือหมายคน ศาลก็เพียงแตตรวจพยานหลักฐานในเบ้ืองตน โดยดูพฤติการณท่ีระบุไว 
คํารองขอหมายจับ ซ่ึงมีกรณีตัวอยางในคดีความผิดฐานกอการราย ซ่ึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ไดไปขอศาลออกหมายจับผูตองหา โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไมไดรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีอยางเสร็จส้ินสมบูรณกอนสงสํานวนไปใหพนักงานอัยการ ซ่ึงกระบวนการออกหมายจับ
แสดงใหปรากฏใหเห็นความผิดพลาดอยูบอยคร้ัง  
 ในประเทศญ่ีปุน สํานักงานอัยการจะแบงออกเปน 2 แผนก คือ แผนกสอบสวน กับ 
แผนกดําเนินคดี แผนกดําเนินคดี ยังแบงออกเปน 2 สวน คือ ดําเนินคดีอาญาสวนหนึ่ง และ
ดําเนินคดีแพงอีกสวนหนึ่ง พนักงานอัยการในประเทศญ่ีปุน มีท้ังอํานาจสอบสวนและจับกุมตัว
ผูตองหาไดเชนเดียวกับพนักงานตํารวจ อันแสดงใหเห็นวาผูตองหามีสิทธิท่ีจะเลือกในการเขามอบ
ตัวกับพนักงานตํารวจหรือพนักงานอัยการก็ได ซ่ึงถือไดวากฎหมายไดใหหลักประกันแกผูตองหา
ในเร่ืองของความปลอดภัยเกี่ยวกับสิทธิในชีวิต รางกาย และเสรีภาพอยางยิ่ง   
 ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ในคดีพิเศษ การท่ีจะใหศาลออกหมายจับหรือหมายคนนั้น เปน
เร่ืองของการกระทําท่ีมีผลกระทบตอเสรีภาพหรือทรัพยสินของบุคคล ซ่ึงจะตองมีการพิเคราะห
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานตางๆ เพื่อนํามาปรับเขากับขอกฎหมาย จึงจําเปนท่ีจะตองมีนัก
กฎหมายเขามาเกี่ยวของ และองคกรอัยการถือเปนหนวยงานท่ีจะตองทําการกล่ันกรองคดีกอนข้ึนสู
ศาล อีกท้ังมีหนาท่ีในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ซ่ึงในทางปฏิบัติท่ีพบเห็นบอยคร้ังท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนหรือจับกุมโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตศาล
ฎีกาไดใหเหตุผลไวในคําพิพากษาวา การจับกุมและตรวจคนนั้นเปนคนละข้ันตอนกับการสอบสวน 
หากมีการสอบสวนโดยชอบดวยกฎหมายแลว โจทกมีอํานาจฟอง ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันใน
การคุมครองสิทธิในเสรีภาพและทรัพยสินของประชาชน จึงเห็นวา ในการขอออกหมายจับหรือ
หมายคนในคดีพิเศษนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองขอความเห็นเบ้ืองตนจากพนักงาน
อัยการเสียกอน อีกท้ังอํานาจในการคนท้ังนี้เพราะองคกรอัยการนั้นมีกฎหมายประกันความเปน
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อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดความผิดพลาด
ข้ึนนอยท่ีสุด 
 4.3.3  ปญหาพนักงานอัยการไมมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษดวยตนเอง  
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายมิไดใหอํานาจแกพนักงาน
อัยการ ในการเขามามีสวนรวมรับรูการสอบสวนในเบ้ืองตนของพนักงานสอบสวน อัยการมีอํานาจ
เพียงรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนท่ีสอบสวนเสร็จส้ินแลว หรือทําไดอยางมากก็
เพียงการใหสอบสวนเพ่ิมเติม หากพนักงานอัยการเห็นวาหลักฐานยังไมเพียงพอตามมาตรา 143 ซ่ึง
หากเปนคดีท่ีใกลครบกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองฟองแลว และอาจสอบสวนเพ่ิมเติมไดไมทัน ก็จะ
เปนการสรางปญหาในการใชดุลพินิจวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการได 
 พนักงานอัยการนั้น เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีฟองรองผูกระทําความผิดตอศาล จึงควร
ตองเปนผูท่ีมีสวนรวมรับรูในการสอบสวนมาต้ังแตตน โดยเฉพาะในคดีพิเศษ เม่ือปรากฏวา
ผูตองหาถูกดําเนินคดี พนักงานอัยการ อาจเขามาทําการสอบสวนเองหรือเขารวมกับพนักงาน
สอบสวนในการสอบสวนคดีนั้นได การที่กฎหมายใหอํานาจพนักงานอัยการ สามารถเขารวมการ
สอบสวนในคดีพิเศษได ถือไดวาเปนการปองกันมิใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตองถูกกดดันจาก
อํานาจของผูท่ีมีอิทธิพล ผูบังคับบัญชาหรือนักการเมืองได อีกท้ังหากพนักงานอัยการได
ควบคุมดูแลการสอบสวนมาต้ังแตแรก จะทําใหอัยการสามารถเขาใจขอเท็จจริงแหงคดีไดอยาง
ละเอียด เพราะอัยการจะเปนผูรวมวางแนวทางในการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานดวยตนเอง ซ่ึง
จะสงผลโดยตรงตอการวินิจฉัยส่ังคดีและออกคําส่ังฟองหรือไมฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
 กระบวนการยุติธรรมนั้น ข้ันตอนของการสอบสวนคดีอาญาถือไดวาเปนข้ันตอนท่ี
สําคัญท่ีสุด เพราะเปนข้ันตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงในการ
กระทําความผิด แตระบบวิธีพิจารณาความอาญาของไทยไดแยกอํานาจสอบสวนและฟองรองออก
จากกันอยางเด็ดขาด ทําใหองคกรท่ีมีอํานาจสอบสวนคดีพิเศษเปนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และมีอํานาจในการจับกุม ตรวจคน ควบคุมตัว ซ่ึงสามารถถูก
แทรกแซงไดจากผูบังคับบัญชา นักการเมืองผูมีอิทธิพล หรือการหยิบยื่นผลประโยชนใหจากคูกรณี
ฝายตรงขาม โดยปราศจากการตรวจสอบหรือถวงดุลอานาจจากองคกรภายนอก ซ่ึงหากพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษไดมีการเบ่ียงเบนคดีจริงเพื่อชวยเหลือผูตองหา หรือกล่ันแกลงผูตองหา จะสงผล
อยางมากในการวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการ หรือหากมีการสอบสวนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
เชน มีการขมขูผูตองหา หลอกลวง ใหคําม่ันสัญญา หรือทํารายรางกายเพื่อใหผูตองหารับสารภาพ 
หรือการสอบสวนนั้นมิไดทําตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือสํานวนการสอบสวนถูกสงมายัง
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการยอมไมสามารถทราบไดวาการสอบสวนนั้นดําเนินการมาอยางไร 

DPU



125 

เพราะอัยการมิไดมีสวนรวมรับรูหรือมีบทบาทในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานในช้ัน
สอบสวน ซ่ึงทําใหพนักงานอัยการซ่ึงเปนผูท่ีมีอํานาจในการฟองรองผูตองหาตอศาล และเปน 
ผูกล่ันกรองสานวนการสอบสวน กอนท่ีจะใชดุลพินิจส่ังฟองหรือไมฟองผูตองหาตอศาล ไม
สามารถทราบไดเลยวา พยานหลักฐานท่ีปรากฏในสานวนการสอบสวนน้ันเปนพยานหลักฐานท่ี
ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
 ในตางประเทศ อยางเชน ญ่ีปุน จะไมมีการแบงแยกการสอบสวนฟองรองออกจากกัน
อยางเด็ดขาด เพราะถือวาเปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแบงแยกได และในประเทศฝร่ังเศส 
อัยการมีอํานาจรับคํารองทุกขและคํากลาวโทษ อัยการอาจทําการสอบสวนความผิดท่ีมีโทษสูงและ
โทษปานกลางดวยตนเองได ถาอัยการเห็นวาเปนเร่ืองท่ีไมอาจฟองรองได เชน ขอกลาวหาไมเปน
ความจริง การกระทําท่ีกลาวหาไมเปนความผิดอาญา หรือไมอาจทราบไดวาผูใดเปนผูกระทํา
ความผิด หรือเปนเร่ืองท่ีไมสมควรฟองรอง อัยการมีอํานาจใชดุลพินิจส่ังยุติเร่ืองได ซ่ึงแสดงให
เห็นวาอํานาจของพนักงานอัยการในอารยประเทศนั้น อัยการสามารถแสวงหาพยานหลักฐาน
ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานไดดวยตนเอง 
 4.3.4  ปญหาการออกคําส่ังฟองหรือไมฟองคดีพิเศษของพนักงานอัยการ 
  พนักงานอัยการเปนหนวยงานหรือองคกรท่ีทําหนาที่ฟองรองดําเนินคดีกับผูตองหาตอ
ศาล ฉะนั้น ส่ิงท่ีจะพิสูจนคดีไดวา จําเลยผิดหรือบริสุทธ์ิก็ตองพิสูจนกันดวย "พยานหลักฐาน" ซ่ึง
ถือเปนเร่ืองท่ียุงยาก สลับซับซอน และละเอียดออนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีพิเศษ ซ่ึงแนวทาง
ในการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการนั้นจะตองพิจารณาจนเปนท่ีพอใจของพนักงานอัยการวา
คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะนําไปสูความเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลท่ีศาลจะพิจารณาลงโทษ
ผูถูกกลาวหาตามขอหานั้นๆ 
 ปญหาในช้ันนี้ของพนักงานอัยการจึงอยู ท่ีวา “พยานหลักฐานพอฟองหรือไม”
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการพิจารณาคดีของไทยมิไดวางระบบใหพนักงานอัยการเขารวมการ
สอบสวนดวยตนเองมาต้ังแตตน อัยการจะมีบทบาทก็ตอเม่ือพนักงานสอบสวนไดสงสํานวนการ
สอบสวนมายังพนักงานอัยการ และหากพนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานยังไมเพียงพอก็มีอา
นาจเพียงใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมเทานั้น พนักงานอัยการจึงไมอาจลวงรู 
และไมอาจรับประกันไดวาเม่ือถึงเวลาสืบพยานในช้ันศาลจริงๆ แลว จะสามารถพิสูจนความผิด
ของจําเลยโดยปราศจากขอสงสัยไดหรือไม เพราะในชั้นสอบสวนผูตองหามีสิทธิท่ีจะใหการหรือ
ไมใหการอยางใดก็ได อาจจะรับสารภาพในช้ันสอบสวนแตใหการปฏิเสธในชั้นศาล หรืออาจนํา
พยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักนาเช่ือถือแตไมปรากฏในสํานวนการสอบสวน แตไดนํามาสืบตอสู
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หักลางพยานหลักฐานของโจทก ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนเกิดจากการท่ีพนักงานอัยการมิไดเขารวม
สอบสวนดวยตนเองมาต้ังแตตน หรือมีสวนรวมรับรูการสอบสวน 
 ในตางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน พนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวนคดีอาญามาต้ังแต
ตน เม่ือพนักงานอัยการญ่ีปุนใชดุลพินิจแลวเห็นวาพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนไม
สามารถพิสูจนการกระทําผิดของจําเลยในช้ันศาลใหส้ินสงสัยได พนักงานอัยการญ่ีปุนจะส่ังไม
ฟองคดีดวยเหตุผล “พยานหลักฐานไมเพียงพอ” แมคดีนั้นมีพยานหลักฐานพอฟองและฟงไดวา
ผูตองหากระทําความผิดจริง แตเมื่อคํานึงถึงเพศ อายุ พฤติการณ และส่ิงแวดลอมแลว พนักงาน
อัยการเห็นวาไมควรฟองผูตองหา พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังใหระงับคดีนั้นเสียได และพนักงาน
อัยการญ่ีปุนสามารถใชดุลพินิจชะลอฟองได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
248 
 สวนในประเทศเยอรมัน ไดใหอํานาจแกพนักงานอัยการในการที่จะจัดการกับคดีท่ี
เกิดข้ึนในแนวทางอ่ืนๆ อีกดวย ไมวาจะเปนการใหอํานาจพนักงานอัยการในการที่จะใชดุลพินิจใน
การท่ีจะส่ังไมฟองคดีบางประเภท ซ่ึงเปนการนําหลักในเร่ืองการฟองคดีอาญาตามดุลพินิจมาใช 
การใหอํานาจพนักงานอัยการในการส่ังชะลอการฟอง การใหอํานาจพนักงานอัยการในการที่จะ
ดําเนินการใหผูกระทําความผิดและผูเสียหายไดกลับคืนดีกัน รวมตลอดถึงการใหอํานาจพนักงาน
อัยการในการตอรองคํารับสารภาพดวย 
 สําหรับในคดีพิเศษนั้น ผูเขียนเห็นวา ปจจัยท่ีทําใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
พนักงานอัยการท่ีเขารวมสอบสวนใชดุลพินิจส่ังฟองคดีอาญาน้ัน มีหลายสาเหตุดวยกัน เชน 
บทบัญญัติของกฎหมาย วัฒนธรรมภายในองคกร หรือเกรงกลัวตอขอครหาวาทุจริตตอหนาท่ี เหตุ
เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มิไดวางหลักเกณฑในการใชดุลพินิจใน
การวินิจฉัยคดีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการวา กรณีใดควรออกคําส่ังฟอง 
หรือกรณีใดควรออกคําส่ังไมฟอง ซ่ึงทําใหมาตรฐานในการวินิจฉัยพยานหลักฐานและการใช
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการแตละบุคคลมีความแตกตางกัน และ
ไมไดมาตรฐานเดียวกันเม่ือเทียบกับตางประเทศ ท้ังๆท่ีพนักงานอัยการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
องคกรอัยการ มิใชในฐานะสวนตัว โดยเฉพาะเมื่อพนักงานอัยการท่ีเขารวมสอบสวนคดีพิเศษ ทํา
ความเห็นทางคดีส่ังฟองหรือส่ังไมฟองคดี แลวทําความเห็นพรอมสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ
ตาม 140-142 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อใหพนักงานอัยการพิจารณาส่ังคดีตอไป 
มีการทําความเห็นขัดแยงกันภายในองคกรอัยการทําใหการสอบสวนและการส่ังคดี ขาดความเปน
ภาวะวิสัยอาจทําใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยตอสวนรวมได  

DPU



127 

 ในสังคมปจจุบัน คําส่ังฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาท่ีเปนคดีพิเศษ นับวาอยูใน
ความสนใจของส่ือมวลชนและประชาชนเปนจํานวนมาก เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีความขัดแยงทางความคิดอยางกวางขวาง ตลอดจนคดีพิเศษเปนคดีท่ีมีผลกระทบตอความ
สงบเรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม อาจมีการใชอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงอยู
เสมอ จนทําใหประชาชนหลายคนขาดความเชื่อม่ันและศรัทธาตอกระบวนการยุติธรรม เปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหบุคลากรในสายงานยุติธรรม ไมวาจะเปนตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อัยการ หรือ
ศาล อาจถูกโนมนาวหรือชักจูงใจเพื่อใหคลอยตามกระแสในบริบทของสังคมไดโดยงายเพราะมี
หลายคดีท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในช้ันสอบสวน หรือพนักงานอัยการในช้ันส่ังฟองคดีใช
ดุลพินิจส่ังไมฟองคดีอาญา เนื่องจากเห็นวาพยานหลักฐานยังไมเพียงพอ หรือคดีอาญาบางเร่ือง 
แมวาพนักงานอัยการฟอง สาธารณชนก็ไมไดรับประโยชนอะไรจากการฟองคดีอาญาเร่ืองนั้นของ
พนักงานอัยการ แตประชาชนบางคนท่ีไมเขาใจในเทคนิคหรือเง่ือนแงของกฎหมายก็อาจจะเขาใจ
ผิดคิดวาพนักงานผูนั้นทุจริตตอหนาท่ี และอาจถูกสังคมมองวาเปนเคร่ืองมือทางการเมืองดวย 
 4.3.5  ปญหาการการตรวจสอบการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการทํา
ความเห็นแยง ตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 34 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กําหนดวา ในกรณีอัยการ
หรืออัยการทหาร มีคําส่ังไมฟองคดีซ่ึงไดสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหการทํา
ความเห็นแยงตามมาตรา 145 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนอํานาจหนาท่ีของ
อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ผู เ ขียนเห็นวาตามมาตรา  34 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ท่ีใหอํานาจอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทํา
ความเห็นแยง ซ่ึงตามมาตรา 18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษจะเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสรุปสํานวนและทําความเห็นทางคดีสงพนักงานอัยการ 
บทบัญญัติดังกลาวตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จึงถือไดวาการ
ทําความเห็นทางคดีส่ังฟองหรือส่ังไมฟองในชั้นสอบสวนกับการทําความเห็นแยงกระทําโดยบุคคล
คนเดียวกันคือ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงผิดหลักการความชอบดวยกฎหมายและหลักการ
ตรวจสอบ   
 อยางไรก็ตาม ในคดีท่ีพนักงานอัยการรวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ
มาปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิเศษตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จะเห็นไดวา กรณีเม่ือพนักงานอัยการท่ีเขารวมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นควรส่ังฟองหรือควรส่ังไมฟองผูตองหา เม่ือพนักงานอัยการในช้ันส่ัง
คดีไดรับความเห็นและสํานวนการสอบสวน พนักงานอัยการก็จะมีความเห็นส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง
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ตอไป ตามมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากพนักงานอัยการในช้ันส่ังคดีมี
ความเห็นตรงกันขามกับพนักงานอัยการท่ีเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็จะตอง
มีการทําความเห็นแยงตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป ซ่ึงตามระบบ
การตรวจสอบและถวงดุลอํานาจมีความสําคัญ ทุกองคกรควรจะตองมีระบบการตรวจสอบและ
ถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน แตพนักงานอัยการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะองคกร เม่ือพนักงานอัยการมี
ความเห็นในชั้นสอบสวนแลว ในช้ันส่ังคดีของพนักงานอัยการไมควรมีความเห็นท่ีขัดแยงกัน 
เพราะอัยการส่ังในฐานองคกร มิใชในฐานสวนตัว อันจะเปนไปตามหลักการสอบสวนและการ
ฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแบงแยกได คือ การตรวจสอบคนหาความจริงแทของ
เร่ือง เพื่อใหการสอบสวนและการส่ังคดีมีความเปนภาวะวิสัยเปนอํานาจเดียวของการสอบสวนและ
การฟองรองซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการยุติธรรม 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 การพิจารณาคดีอาญาของประเทศไทย เปนการดําเนินคดีอาญาในระบบ “Civil Law” 
โดยการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ ไมวาการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดและการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลผูกระทําความผิด จะไดมาจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
ของพนักงานสอบสวนแลว สรุปสํานวนการสอบสวนทําความเห็นควรส่ังฟองหรือไมฟอง สงไป
พรอมกับสํานวนไปยังพนักงานอัยการ จะเห็นไดวา อํานาจในการฟองรองผูกระทําความผิดคือ
พนักงานอัยการ แตพนักงานอัยการกลับเปนผูท่ีไมไดมีสวนรับรูในการจับกุมและสอบสวนมา
ตั้งแตตน ระบบพิจารณาคดีอาญาของไทย ไดแบงแยกข้ันตอนของการสอบสวนและการฟองรอง
ออกจากกันอยางเด็ดขาด เม่ือการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนโดยพนักงานอัยการไมมีโอกาส
สัมผัสขอเท็จจริงดวยตนเอง ไมมีโอกาสซักถามพยานบุคคลหรือพยานแวดลอมอ่ืนๆ ในท่ีเกิดเหตุ
จริงๆ ได ท้ังท่ีพนักงานอัยการมีหนาท่ีในการฟองรองผูกระทําความผิดตอศาล ซ่ึงอาจมีผลในการ
วินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการได ซ่ึงการส่ังคดีของพนักงานอัยการตองมีความเปนภาวะวิสัย
อยางยิ่ง   
 ในปจจุบันองคกรแรกท่ีเปนเปนตนธารแหงการอํานวยความยุติธรรม คือ องคกรตํารวจ 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับเร่ืองราวรองทุกขในคดีอาญาหรือคดีพิเศษ
จากประชาชนท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด โดยคดีพิเศษมีความแตกตางกับการ
ดําเนินคดีอาญาท่ัวไป เปนคดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซอน คดีท่ีมีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความม่ันคงของประเทศ คดีท่ีมีลักษณะเปนการกระทํา
ความผิดขามชาติหรือคดีท่ีมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางยิ่ง ตามเจตนารมณของการจัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษข้ึน มีอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือแกไขความบกพรองในกระบวนการยุติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แมจะมีกฎหมายใหอํานาจกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มข้ึนจากกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดสรางวิธีการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ โดยเพิ่มเติมเคร่ืองมือสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะ
ไดเพิ่มบทบาทในกระบวนการสอบสวนของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารโดย กคพ. อาจมีมติให

DPU



130 

พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาปฏิบัติหนาท่ีในการใหคําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐาน
ตั้งแตช้ันเร่ิมการสอบสวน หรือเขารวมสอบสวน เวนแตการสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรือ (ง) คือ คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทํา
ความผิดขามชาติท่ีสําคัญ หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม หรือเปนคดีความผิดทาง
อาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษทุกคดีแลวแตกรณี  ตามมาตรา  32 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แตอยางไรก็ตาม ในข้ันตอนการสอบสวนคดี
พิเศษเบ้ืองตน ไมไดกําหนดใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวน ในทุกคดี ทําใหพนักงานอัยการ
อัยการไมไดรวบรวมพยานหลักฐานดวยตนเอง ไมไดรวมสอบปากคําผูตองหาดวยตนเอง พนักงาน
อัยการมีอํานาจเพียงรับสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แลวมีอํานาจส่ัง
สอบสวนเพ่ิมเติม หรือใชดุลพินิจส่ังฟอง หรือไมฟองเทานั้น 
 ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาของไทย และหลักกฎหมายของตางประเทศท่ี
เกี่ยวกับการสอบสวนฟองรอง การรวบรวมพยานหลักฐานโดยของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ
มาตรการในการกล่ันกรองคดีกอนท่ีจะนําคดีข้ึนสูศาลของพนักงานอัยการ ผูเขียนเห็นวาการ
ดําเนินคดีอาญาท่ีเปนคดีพิเศษนั้น มีวัตถุประสงคในการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือนําตัวผูกระทํา
ความผิดท่ีแทจริงหรือท่ีอยูเบ้ืองหลังมาลงโทษ ฉะนั้น การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ
พนักงานอัยการจะส่ังฟองผูตองหาตอศาลได จะตองปรากฏวามีพยานหลักฐานท่ีแนนหนาชัดเจน
ท้ังในสวนของผูตองหาและผูเสียหาย มีการใชดุลพินิจท่ีอยูบนความถูกตองชอบธรรม จึงจะถือได
วาเปนข้ันตอนการสอบสวนและมาตรการกล่ันกรองคดีท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไว  ซ่ึงวิทยานิพนธเลมนี้ ไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมาย ตามหลักกระบวนการสอบสวนฟองรองที่เปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแบงแยก
ได ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมของไทยอํานาจสอบสวนและอํานาจฟองคดี ไดถูกแบงแยกออกจากกัน
อยางเด็ดขาด ทําใหมีปญหาตอการฟองรองคดีพิเศษท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ
ประชาชนโดยสวนรวมหรือระบบเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ คดีท่ีมีอัตราโทษสูง พนักงาน
อัยการควรตองมีสวนรวมในการคนหาความจริงในคดีพิเศษและกล่ันกรองพยานหลักฐานรวมกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแตช้ันเร่ิมตนคดี เพื่อใหเขาใจขอเท็จจริงตางๆ ของคดีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 ในตางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน ข้ันตอนการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการ
เดียวกันและไมสามารถแบงแยกได โดยพนักงานอัยการมีอํานาจควบคุมการสอบสวนคดีอาญาหรือ
เขามามีสวนรวมในการสอบสวนคดีอาญาต้ังแตเร่ิมตนคดี หากมีกฎหมายใหอํานาจพนักงานอัยการ
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เขารวมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี ก็อาจจะถือไดวาเปนการยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทยใหมีความทัดเทียมกับอารยประเทศ อีกท้ังยังเปนการปองกันมิใหข้ันตอนการ
สอบสวนคดีพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษน้ันถูกแทรกแซงจากอํานาจภายนอก โดยเฉพาะ
การแทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางความเช่ือมั่นและศรัทธาของ
ประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเพ่ิมข้ึนและเพื่อไมใหกระบวนการยุติธรรมถูก
ใชเปนเคร่ืองมือทางการเมือง  
 ดังนั้น ในพิเศษทุกคดี พนักงานอัยการควรมีบทบาทเขามารวมรับฟงการสอบสวน และ
ควบคุมดูแลการสอบสวนดวยตนเอง เพราะพนักงานอัยการจะตองเปนผูใชดุลพินิจในการ
กล่ันกรองคดีกอนยื่นฟองตอศาล พนักงานอัยการควรที่จะตองรับรูขอเท็จจริงต้ังแตเบ้ืองตน 
ท้ังขอมูลในสวนของผูตองหา และขอมูลในสวนของผูเสียหาย รวมท้ังพยานหลักฐานดานอ่ืนๆ 
ประกอบการใชดุลพินิจวินิจฉัยส่ังคดี เพ่ือใหระบบสอบสวน และฟองรองมีมาตรฐานสากลเหมือน
อารยประเทศ ตามหลักกระบวนการสอบสวนและการฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถ
แบงแยกได  และเพ่ือเปนการตรวจสอบถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน อันจะเปนการเสริมสราง
หลักประกันใหกับผูตองหาในเรื่องของสิทธิ และเสรีภาพ ในกระบวนการยุติธรรมข้ึนอีกช้ันหนึ่ง
ดวย  
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการท่ีผูเขียนไดศึกษาถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนและการฟองรอง
เปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแบงแยกไดในคดีพิเศษซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวน
คดีพิเศษในการดําเนินคดี จากการศึกษาหลักการเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในการสอบสวน หลัก
กฎหมายของตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนฟองรอง ความเปนภาวะวิสัยในการสอบสวน การ
รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนคดพีิเศษ และมาตรการในการกล่ันกรองคดีกอนท่ีจะ
นําคดีข้ึนสูศาลของพนักงานอัยการ และมาตรการที่เกี่ยวของในคดีพิเศษ รวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายตางประเทศ ผู เขียนมีความเห็นวา การดําเนินคดีอาญาซ่ึงเปนคดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษนั้น มีวัตถุประสงคสําคัญในการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษ ฉะนั้น การท่ีพนักงานอัยการจะฟองผูตองหาตอศาลได จะตองปรากฏวามีพยานหลักฐาน
ท่ีแนนหนาชัดเจนท้ังในสวนของผูตองหาและผูเสียหาย โดยผานข้ันตอนการสอบสวนท่ีมีการใช
ดุลพินิจท่ีอยูบนความถูกตองชอบธรรม ตามหลักภาวะวิสัย จึงจะถือไดวาเปนข้ันตอนการสอบสวน
และมาตรการกล่ันกรองคดีท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายให
อํานาจไว ซ่ึงวิทยานิพนธเลมนี้ ไดทําการศึกษาวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการ
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สอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เพ่ือเสนอแกไขเพิ่มเติมกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ 
ตามหลักการสอบสวนและการฟองรองท่ีเปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแยกออกจากกันได 
ของอารยประเทศไมวาจะเปนของประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส หรือญ่ีปุน ซ่ึงผูเขียนขออธิบาย
ดังตอไปนี้ 
 1. ปญหาของพนักงานอัยการคดีพิเศษท่ีมิไดเขารวมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี  
 ผูเขียนเห็นควรเสนอใหพนักงานอัยการ มีอํานาจเขารวมในการสอบสวนในคดีพิเศษ 
เนื่องจากเปนคดีท่ีมีความสลับซับซอนมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอยโดย
สวนรวมของประเทศ มีอัตราโทษสูง จึงควรใหพนักงานอัยการ ซ่ึงจะตองนําตัวผูตองหาฟองรอง
ตอศาล ไดเขารวมในการสอบสวนคดีพิเศษดวย ผู เขียนจึงเห็นสมควรเสนอใหมีการแกไข
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ 2547 มาตรา 32 เกี่ยวกับสอบสวนรวมของพนักงาน
อัยการกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยใหยกเลิกขอความดังกลาว และใหใชขอความดังนี้แทน 
"มาตรา 32 ใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรือมาปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษเพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบ
พยานหลักฐานต้ังแตช้ันเร่ิมตนการสอบสวนทุกคดี ท้ังนี้ การสอบสวนรวมกันหรือปฏิบัติหนาท่ี
รวมกันดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กคพ.กําหนด”  
 2. ปญหาการใชมาตรการบังคับในการรองขอหมายคนหรือหมายจับในคดีพิเศษ  
 เห็นควรมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 วา ในการ
ขอออกหมายจับหรือหมายคนในคดีพิเศษนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองขอความเห็น
เบ้ืองตนจากพนักงานอัยการเสียกอน อีกท้ังอํานาจในการคนท้ังนี้เพราะองคกรอัยการนั้นมีกฎหมาย
ประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเพื่อเปนการปองกันมิให
เกิดความผิดพลาดข้ึนนอยท่ีสุด  
 ผูเขียนจึงมีความเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกันหรือปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 6 (3) โดยยกเลิกขอความ
ดังกลาวและใหใชขอความตอไปนี้แทน “ ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองใชมาตรการ
บังคับแกบุคคลโดยจะขอหมายคนหรือหมายจับ ผูรองขอตองเปนพนักงานอัยการ หรือกรณีท่ีเปน
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูรองขอ ตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการกอน
ดําเนินการตามกฎหมาย" 
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 3. ปญหาพนักงานอัยการไมมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษดวยตนเอง  
 ผูเขียนเห็นควรแกไขพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยใหพนักงาน
อัยการที่เขารวมสอบสวนในคดีพิเศษ มีอํานาจในการแสวงหาพยานหลักฐาน ตลอดจนสามารถ
รวบรวมพยานหลักฐานไดดวยตนเองโดยเสนอใหมีการเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547  มาตรา 23 วรรคแรก โดยใหใชขอความนี้  
 “ในการปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับคดีพิเศษ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือพนักงาน
อัยการที่เขารวมสอบสวนคดีพิเศษ มีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และเปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แลวแตกรณี” 
 1. ปญหาการออกคําส่ังฟองหรือไมฟองคดีพิเศษของพนักงานอัยการ 
 ผูเขียนควรเสนอแนะใหมีการบัญญัติเพิ่มเติมไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไวเลยวา กรณีดังตอไปน้ี เพื่อเปนแนวทางในการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และพนักงานอัยการในการใชดุลพินิจส่ังไมฟองคดีได โดยพิจารณาขอเท็จจริงประกอบ ถึงความ
รายแรงแหงขอหา พฤติกรรมของการกระทําความผิด เม่ือคํานึงถึงสภาพการศึกษา ความเปนอยูของ
ผูตองหา เพศ อายุ หรือดูจากประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา เพราะหากพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษหรือพนักงานอัยการมีคําส่ังฟองคดีแลว ก็ไมเกิดประโยชนอะไรตอสาธารณชน คดีที่
เกี่ยวกับความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศคดีท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  
 2. ปญหาการการตรวจสอบการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการทํา
ความเห็นแยงตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูเขียนเห็นวาตามมาตรา 34 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ท่ีใหอํานาจอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทํา
ความเห็นแยง ซ่ึงตามมาตรา 18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษจะเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสรุปสํานวนและทําความเห็นทางคดีสงพนักงานอัยการ 
บทบัญญัติดังกลาวตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จึงถือไดวาการ
ทําความเห็นทางคดีส่ังฟองหรือส่ังไมฟองในชั้นสอบสวนกับการทําความเห็นแยงกระทําโดยบุคคล
คนเดียวกันคือ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงผิดหลักการความชอบดวยกฎหมายและหลักการ
ตรวจสอบ   
 ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นควรใหกําหนดอนุบัญญัติท่ีออกตามความในมาตรา 34
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยกําหนดผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง เปนผูมีอํานาจทําความเห็นแยงในคดีพิเศษ ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการออกกฎกระทรวง
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กําหนดตําแหนงท่ีมีอํานาจทําความเห็นแยงในคดีพิเศษตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาแตอยางใด   
 อยางไรก็ตาม ในช้ันส่ังคดีของพนักงานอัยการในคดีท่ีพนักงานอัยการเขารวม
สอบสวน ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จะเห็นไดวา กรณีในช้ัน
สอบสวนเม่ือพนักงานอัยการที่เขารวมสอบสวน มีความเห็นควรส่ังฟองหรือควรส่ังไมฟอง
ผูตองหา แลวสงสํานวนไปพนักงานอัยการในช้ันส่ังคดี พนักงานอัยการในช้ันส่ังคดีควรมี
ความเห็นทางคดีไปในแนวทางเดียวกันกับพนักงานอัยการในช้ันสอบสวน แมตามระบบการ
ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจมีความสําคัญ แตพนักงานอัยการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะองคกร มิใชใน
ฐานสวนตัว เม่ือพนักงานอัยการมีความเห็นในช้ันสอบสวนแลว ในช้ันส่ังคดีของพนักงานอัยการ
ไมควรมีความเห็นท่ีขัดแยงกับพนักงานอัยการท่ีเขารวมสอบสวน อันจะเปนไปตามหลักการ
สอบสวนและการฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมสามารถแบงแยกได คือ การตรวจสอบคนหา
ความจริงแทของเร่ือง และเพื่อใหการสอบสวนและการส่ังคดีมีความเปนภาวะวิสัยเปนอํานาจเดียว
ของการสอบสวนและการฟองรองซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการยุติธรรม  
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