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กิตติกรรมประกาศ

 วทิยานพินธฉบบันีจ้ดัท ําขึน้โดยส ําเรจ็ลุลวงไปไดดวยความกรุณาของทานศาสตราจารย
ดร.คณติ ณ นคร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงทานไดกรุณาสละเวลาใหคํ าปรึกษา และ
ใหความอนเุคราะหแกผูเขยีนในการจดัท ําวทิยานพินธ โดยไดชวยช้ีแนะและตัง้ขอสังเกตเพือ่ปรับปรงุ
แกไขตลอดจนแนะนํ าหนังสือและขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนในการนี้ ดวยความอนุเคราะห    
ของทานรองศาสตราจารย ดร. อุดม รัฐอมฤต ทีก่รุณารบัเปนอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ โดยไดให
ความชวยเหลือ แนะน ํา ใหค ําปรกึษา ตลอดจนแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ ในการจดัท ําวทิยานพินธ
ฉบบันีเ้ปนอยางดีตลอดมา ดวยความกรุณาเปนอยางสูงของทานผูชวยศาสตราจารยธาริต เพ็งดิษฐ 
รองอธบิดกีรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยไดสละเวลา
อันมีคายิ่งในการใหคํ าแนะนํ าและชวยเหลือในการจัดหาขอมูลตางๆ อันเปนประโยชนอยางมาก  
ในการจดัท ําวทิยานพินธฉบบันี ้และดวยความชวยเหลือของทานอาจารย ดร.อุทยั อาทเิวช ผูอํ านวยการ
สํ านักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ กรรมการสอบวิทยานิพนธ    
ซ่ึงไดกรณุาเสยีสละเวลาใหค ําแนะน ํา ตรวจสอบและแกไขวทิยานพินธฉบบันีใ้หสํ าเรจ็ลุลวงไปดวยดี
ผูเขยีนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานเปนอยางสูง
 ผูเขยีนขอขอบพระคณุทานอาจารย ยงยทุธ ศรสัีตยาชน ผูบญัชาการส ํานกัคดทีรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูบังคับบัญชาของผูเขียนที่กรุณาใหโอกาสผูเขียนในการศึกษาเลาเรียน     
ใหคํ าแนะนํ า ตลอดจนแนะน ําหนังสือในการจัดทํ าวิทยานิพนธฉบับนี้ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี
เสมอมา
 สุดทายผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คณุพอ คุณแม ทีใ่หความรัก และอาจารยทุกทาน  
ทีก่รุณาอบรมสั่งสอนใหความรู และอีกหลายทานที่อยูเบื้องหลังความสํ าเร็จของวิทยานิพนธฉบับนี้
ซ่ึงผูเขียนไมอาจกลาวนามไดทั้งหมด ณ ที่นี้

จิราธร  เจริญวุฒิ
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ปการศึกษา 2549

บทคัดยอ

ในปจจุบันบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยไดมีวิวัฒนาการ       
ไปจากเมื่อครั้งประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อป พ.ศ. 2477 เปนอันมาก   
ทั้งแนวคิดและหลักการในเรื่องของระบบการดํ าเนินคดีอาญา และบทบาทของบุคคลและองคกร   
ทีเ่กีย่วของกบัการด ําเนนิคดอีาญา โดยเฉพาะววิฒันาการทีเ่กีย่วของกบัสอบสวนคดอีาญาและบทบาท
ของพนักงานอัยการที่เพิ่มขึ้นในการสอบสวนคดีอาญา

เปนที่ทราบกันดีวา หลักการดํ าเนินคดีช้ันกอนพิจารณาในประเทศไทยไดแบงแยก   
การสอบสวนออกจากการฟองรองคด ี และพนกังานอยัการจะเขามามบีทบาทในการด ําเนนิคดกีต็อเมือ่
ไดรับส ํานวนการสอบสวนจากพนกังานสอบสวน แลวจงึใชดลุพนิจิในการสัง่ฟองคดหีรือส่ังไมฟองคดี
หรืออาจส่ังใหมกีารสอบสวนเพิม่เตมิตามความในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 143
โดยหลักแลว พนักงานอัยการไมมีอํ านาจหนาที่ใดๆ ที่จะกํ าหนดทิศทางหรือควบคุมการสอบสวน
ของพนกังานสอบสวนเหมือนดังที่ระบบกฎหมายของประเทศสวนใหญในโลกวางหลักการไว

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบ
การด ําเนนิคดใีนชัน้สอบสวนของไทยใหมปีระสิทธภิาพกวาทีเ่ปนอยูในปจจบุนั โดยท ําการเปรยีบเทยีบ
กับระบบการดํ าเนินคดีในชั้นสอบสวนของตางประเทศที่พนักงานอัยการมีบทบาทรับผิดชอบ    
การสอบสวนและการฟองรองคดีเปนกระบวนการเดียวกันโดยจะแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ    
ของความพยายามที่จะพัฒนาระบบการดํ าเนินคดีในชั้นสอบสวนของไทยใหสอดคลองกับระบบ
ของนานาอารยประเทศ ซ่ึงพนักงานอัยการมีอํ านาจและบทบาทในการสอบสวนคดีอาญา ตั้งแต
ความพยายามของรัฐบาลภายใตการนํ าของนายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ. 2519 
ซ่ึงตองการใหพนักงานอัยการเปนผูควบคุมการสอบสวน ตอจากนั้นในชวงป พ.ศ. 2526-2533       
กม็คีวามพยายามอยางตอเนือ่งเพื่อใหพนักงานอัยการมีบทบาทและความรบัผิดชอบในการสอบสวน
ฟองรองคดีความผิดรายแรง
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ถึงกบัไดมีการบรรจุไวในแผนมหาดไทยแมบท ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525-2529) กไ็ดวาง
แนวทางการดํ าเนินคดีตามหลักการดังกลาว  แตความพยายามผลักดันดังกลาวก็ไมประสบผลสํ าเร็จ

อยางไรก็ตาม ตอมาเมื่อประเทศไทยไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
ค.ศ.1989 กไ็ดมกีารเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสวนคดีที่เด็กเปนผูเสียหาย พยาน และผูตองหา โดยให
พนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนเด็กเพื่อตองการคุมครองสิทธิเด็กและเพื่อใหการสอบสวน
มีความเปนภาวะวิสัย ตอมาก็ไดมีการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
ใหพนักงานอัยการเขารวมในการชันสูตรพลิกศพเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
เพือ่ใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการยุติธรรม จนกระทั่งในป พ.ศ. 2547 มีการเปลี่ยนแปลง  
คร้ังสํ าคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย เมื่อพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
กํ าหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมการสอบสวนในคดีพิเศษได นับวาเปนการเปลี่ยนแปลง       
คร้ังสํ าคัญยิ่งในระบบการดํ าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน

แมจะมวีวิฒันาการบทบาทของพนกังานอยัการในการสอบสวนคดอีาญามาจนถงึปจจบุนั
แตก็ปรากฏวาในทางปฏิบัติยังมีปญหาอุปสรรคตางๆ ในการสอบสวนที่สมควรไดรับการปรับปรุง
แกไขอยู อีกหลายประการ และในคดีความผิดรายแรงทั่วไปอีกประเภทซึ่งยังไมมีบทบัญญัติ       
ของกฎหมายใหอํ านาจพนักงานอัยการเขาไปมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญา ก็ยังคงประสบ
ปญหาขอขดัของในการด ําเนนิคดอียางมปีระสิทธภิาพอกีหลายประการ ดงันัน้ ในวทิยานพินธฉบบันี้
จึงไดทํ าการศึกษาวิจัยกฎหมายตางประเทศ ทั้งประเทศที่เปนตนแบบของแนวคิดที่วาอํ านาจ       
การสอบสวนและฟองรองคดีเปนอํ านาจอันมิอาจแบงแยกได คือ กฎหมายฝรั่งเศส และญี่ปุน หรือ
แมแตในประเทศอังกฤษซึ่งใชระบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยประชาชน ซ่ึงเจาหนาที่ตํ ารวจสามารถ
ที่จะฟองคดีเองได ก็ยังมีความพยายามที่จะใหอัยการเขามากํ ากับดูแลการสอบสวนเพื่อแกไข       
ขอบกพรองตางๆ ที่เกิดจากการสอบสวนของเจาหนาที่ตํ ารวจ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ       
ใหเหน็บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญาของประเทศเหลานี้ เพื่อนํ ามาปรับปรุง
แกไขกฎหมายของไทยใหสอดคลองกับนานาอารยประเทศตอไป
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ABSTRACT

At present, there has been a great development of Thai criminal procedure since the 
promulgation of the Criminal Procedure Code (CPC.) B.E. 2477 (1934). The development is not 
only in the concept and principles of criminal justice system, but also of the role of individuals 
and organs responsible for criminal proceeding, in particular the evolution of the inquiry and the 
increasing role of the public prosecutor in the inquiry proceeding.

It is well known that the principle of pre-trial proceeding in Thai law recognizes the 
separation of the inquiry from the prosecution. The public prosecutor can begin his/her mission 
only when he/she receives an inquiry dossier from the inquiry official. Then, he/she will use 
his/her discretion of prosecution or non-prosecution, or demanding an additional inquiry 
according to the CPC. Article 143. In principle, the public prosecutor has no power to direct or 
control the inquiry. Such procedure is different from the legal system of most countries.

This thesis is aimed to meet the way of how to improve the efficiency of the inquiry 
proceeding.  The inquiry system in the countries, where the public prosecutor takes charge of the 
inquiry and the prosecution inseparably, was brought here for a comparative study. The research 
will display several attempts to develop the Thai inquiry system in order to be complied with the 
system of civilized countries where the public prosecutor has a power and a role in the criminal 
inquiry. In 1976, the government under the leadership of prime minister Thanin Kraiwichien, 
wanted the public prosecutor to control the inquiry.  From 1983-1990, there had still been 
consecutive attempts to let the public prosecutor take a role and a responsibility for the inquiry of 

DPU



ฉ

serious crimes. Such tentative convert of power was seen in the Interior Master Plan no. 3     
(1982 – 1986), but it failed.

However when Thailand ratified the Convention on the Rights of the Child 1989, 
there was a change in the inquiry of the case in which a child is victim, witness or alleged 
offender. The public prosecutor is permitted to be a part of the inquiry of such case in order to 
protect child rights and to create a state of objectivity in the inquiry. There was later a 
modification of the CPC. which allows the public prosecutor to participate in the post mortem 
inquest in order to protect the rights and liberties of people and to make criminal justice 
transparent.  In 2003, there was a major modification of Thai criminal justice system when the 
Special Investigation Act B.E. 2547 (2004) disposes a participation of public prosecutor in an 
inquiry of the special case investigator.

In spite of having a successive evolution of the role of the public prosecutor in the 
criminal inquiry until now, some problems and obstacles in the inquiry still remains to be 
improved. There are several serious crimes that ought to have a legal provision allow an 
intervention of the public prosecutor in the inquiry. Therefore, this thesis dedicates its place for a 
research of foreign legislations which recognizes the inseparability of inquiry and prosecution, 
such as French law, Japanese law. Even if in the British system which accepts the system of 
popular prosecution and the police can prosecute the alleged offender, there is an attempt of 
allowing the public prosecution to supervise the inquiry in order to dissolve some problems 
derived from the inquiry of police. The analysis made in this thesis is expected to display the role 
of public prosecutor in such countries in order to improve Thai legislation at the same standard of  
the  legislation  of  civilized  countries.
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บทที่  1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

กระบวนการยุติธรรมของไทยมีพัฒนาการตอเนื่องตลอดมาเปนเวลาชานาน นอกจาก
เพื่อใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในสากลประเทศแลว การอํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชน   
ถือเปนบทบาทและภารกิจหลักของกระบวนการยุติธรรม เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคดังกลาว 
จงึมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งระบบกฎหมายและระบบการปกครองควบคูกันไป ปรากฏชัดเจน
ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) กลาวคือ มีการปฏิรูปกฎหมาย
และการศาลไทยนํ ามาสูการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมและกรมอัยการในเวลาตอมา

แตพฒันาการของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการ
ยตุธิรรมในทางอาญาซึง่ควรจะตองมีดลุยภาพในการบงัคบัใชกฎหมายและการคุมครองสทิธขิองราษฎร  
กลับมีลักษณะโครงสรางที่มีการแบงแยกอํ านาจหนาที่กันโดยเด็ดขาดภายใตหลักการใชดุลพินิจ    
ทีแ่ตกตางกนั เพือ่ใหมกีารตรวจสอบและถวงดลุซ่ึงกนัและกนั ท ําใหกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
มีลักษณะแยกสวน ขาดเปาหมายและทิศทางในการปฏิบัติงาน การปองปรามอาชญากรรมและ   
การดํ าเนินคดีกับผูกระทํ าความผิดเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยใหเกิดแกสังคม นับเปนภารกิจ     
ที่สํ าคัญยิ่งประการหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรม  
ทางอาญาควรตองรวมมือกันในการแสวงหาพยานหลักฐานและคนหาความจริง จึงอาจกลาวไดวา 
การสอบสวนคดีอาญาเปนกระบวนการที่มีความสํ าคัญอยางยิ่งในการอํ านวยความยุติธรรม เพราะ
การสอบสวนจะเปนกญุแจดอกส ําคญัทีจ่ะน ําไปสูการพสูิจนทราบขอเทจ็จรงิ หรือการพสูิจนความผดิ
อันจะสงผลตอการดํ าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอไป กลาวคือ การสอบสวนเปนเงื่อนไข
ในการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ และการสอบสวนจะสงผลตอข้ันตอนในการดํ าเนินคดี
ของอัยการและศาลตอไป ดังนั้น การแบงแยกอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนฟองรองระหวาง
พนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการออกจากกนัโดยเดด็ขาด ท ําใหการสรางดลุยภาพในการบงัคบัใช
กฎหมายและการคุมครองสิทธิของราษฎรไมอาจดํ าเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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แนวโนมของกระบวนการยตุธิรรมในปจจบุนันี้ พบวา มคีวามคลาดเคลือ่นในการอ ํานวย
ความยตุธิรรม มขีอกงัขาเกดิขึน้ในหลายๆ คดี เชน คดฆีาตกรรมนางสาวเชอรีแ่อน ดนัแคน ซ่ึงในทีสุ่ด
ศาลพิพากษายกฟองจํ าเลยทั้งส่ีเปนผูบริสุทธ์ิ โดยถูกปรักปรํ าจากการบิดเบือนพยานหลักฐาน      
ในชั้นสอบสวน และกวาคดจีะถึงที่สุดใชเวลานานมากจนจํ าเลยบางคนเสียชีวิตในคุก บางคนพิการ 
สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติตองจายเงินชดเชยใหแกผูเสียหายตามคํ าพิพากษาของศาล อันเปนผล     
มาจากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาด หรือคดฆีาตกรรมอํ าพรางแพทยหญิงผัสพร บุญเกษมสันติ
ทีป่รากฏวาในชัน้แรกพนกังานอยัการพจิารณาส ํานวนการสอบสวนแลวส่ังไมฟอง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ
พยานหลักฐานไมเพียงพอหรือสํ านวนการสอบสวนมีความบกพรอง กรณีดังกลาวเปนตัวอยาง  
ของความไมเขาใจบทบาทของพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการวาจะตองรวมมอืกนัในการคนหา
ความจริง เพื่ออํ านวยความยุติธรรมใหแกสังคม

นอกจากนี้ บรรดาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือคดีที่ผูมีอิทธิพลเขามามีสวนรวม
ในการกระทํ าความผิดซึ่งอาจกลาวไดวาเปนพัฒนาการที่เกิดควบคูมากับความเจริญกาวหนา      
ทางดานเทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม กระแสการพัฒนายุคโลกาภิวัตนทีท่ ําใหการดํ าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ การคา การเงิน การธนาคาร ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ไดสงผลทํ าใหเกิดปญหาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาชญากรรมที่มี  
การพัฒนารูปแบบใหมีความสลับซับซอนมากขึ้น ลักษณะและขอบเขตของการกออาชญากรรม     
มคีวามหลากหลาย เกี่ยวเนื่อง และครอบคลุมการดํ าเนินกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ เชน การฉอโกง
เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย การปนหุน การฉอโกงโดยผูบริหารบริษัทหรือเจาหนาที่ของบริษัท
พัฒนาการทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ถูกนํ ามาใชเพื่อสนับสนุนการกระทํ าความผิด เชน   
การปลอมแปลง การละเมดิทรพัยสินทางปญญา ซ่ึงการกระท ําความผดิลักษณะตางๆ ดงันีม้กัจะกระท ํา
เปนกระบวนการที่เรียกวา องคกรอาชญากรรม (organized crime) และมักจะมีเครือขายเชื่อมโยง
เปนขบวนการระหวางประเทศดวย ที่เรียกวาเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ (transnational 
organized crime) สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิทัว่โลก การกระท ําความผดิดงักลาวมกีารตระเตรยีม
วางแผน มีโครงสรางองคกรที่มีลักษณะพิเศษ มีผูทรงอิทธิพลใหการสนับสนุน มีความแข็งแกรง
ทางการเงนิ และมักเกิดขึ้นในระยะยาว ยากแกการสืบสวนสอบสวน1 การจัดการกับอาชญากรรม
เหลานีต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
การเงนิ การธนาคาร ตลอดจนเทคโนโลยดีานตางๆ ลํ าพงัแตเจาหนาทีต่ ํารวจฝายเดยีวไมอาจด ําเนนิการ
สอบสวนความผิดประเภทนี้ใหสํ าเร็จไปได ดังที่ปรากฏในหลายๆ คดี

                                                          
1 วีระพงษ  บุญโญภาส. (2544). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC CRIME).
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) จัดตั้งขึ้นภายใต
สังกัดกระทรวงยุติธรรมตามพระราชบัญญัตกิารสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  โดยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดก ําหนดใหกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํ านาจหนาที่      
ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
จะเปนหนวยงานกลางเพือ่ประสานความรวมมอืระหวางบคุลากรในหนวยงานของรฐั โดยมุงกอใหเกดิ
ประสิทธภิาพและประสทิธผิลในการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม กลาวคอื ตามพระราชบญัญตัิ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีบทบัญญัติที่กํ าหนดใหคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีอํ านาจ
ออกขอบงัคบัการปฏบิตัหินาที่ในคดีพิเศษระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ
และปองกันแกไขปญหาการบังคับใชกฎหมายโดยซํ้ าซอน อันอาจเกิดความขัดแยงและไมรวมมือ
ประสานกัน2 และยังมีบทบัญญัติที่กํ าหนดใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาจแตงตั้งที่ปรึกษา   
คดีพิเศษเมื่อมีเหตุจํ าเปนตองใชผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนพิเศษได3 และที่สํ าคัญ    
ในมาตรา 32 ยังกํ าหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับ
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ รวมถึงใหค ําแนะน ําและตรวจสอบพยานหลกัฐานตัง้แตช้ันเริม่การสอบสวน
คดีพิเศษ วิธีการสอบสวนดังกลาวนอกจากจะทํ าใหการสอบสวนคดีอาญามีประสิทธิภาพและ    
ประสิทธผิลมากยิง่ขึน้แลว ยงัท ําใหองคกรตางๆ ไดรวมมอืกนัในการคนหาความจรงิโดยมเีปาประสงค
เปนอยางเดียวกัน คือ เพื่ออํ านวยความยุติธรรมใหเกิดแกสังคม การก ําหนดใหมีพนักงานอัยการ  
เขารวมในการสอบสวนนั้นเปนวิธีการสอบสวนรูปแบบหนึ่งที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย      
วธีิพจิารณาความอาญาฉบบัปจจบุนัดวย ซ่ึงนบัวาเปนววิฒันาการทีสํ่ าคญัยิง่ประการหนึง่ในการสอบสวน
คดีอาญา

วิทยานิพนธฉบับนี้จะนํ าเสนอถึงวิวัฒนาการของการสอบสวนคดีอาญา โดยมุงศึกษา
ถึงบทบาทของพนกังานอยัการในฐานะทีอ่งคกรอยัการเปนองคกรหนึง่ในกระบวนยตุธิรรมทางอาญา
ทีรั่บผิดชอบด ําเนนิงานเพือ่ใหมกีารบงัคบัใชกฎหมายอาญาแกผูกระท ําความผดิไดอยางมปีระสิทธิภาพ
และในขณะเดียวกันก็มุงคุมครองผูบริสุทธิ์ใหพนจากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาด ดงันั้นเพื่อให
บรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว อัยการจึงควรที่จะมีบทบาทในการดํ าเนินคดีในชั้นกอนฟองตั้งแต
การสอบสวน การกลั่นกรองคดีตลอดจนการพิจารณาสั่งคดี เพราะอัยการเปนผูที่จะตองนํ าเสนอ
พยานหลักฐานและนํ าตัวผูตองหาขึ้นสูการพิจารณาคดีในชั้นศาล ดังกลาวแลววาในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปจจุบัน และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

                                                          
2 ธารติ เพง็ดษิฐ ก (2547). พระราชบญัญติัการสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 พรอมค ําอธบิายรายมาตรา.
3 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 30.
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มีบทบัญญัติที่กํ าหนดใหพนักงานอัยการมารวมทํ าการสอบสวน ซ่ึงถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบวธีิการสอบสวนจากเดมิทีแ่บงแยกการด ําเนนิคดอีาญาในชัน้กอนฟองเปนสองสวนอยางชดัเจน
กลาวคือ ขั้นตอนในการสอบสวนคดีอาญาเปนอํ านาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนแตฝายเดียว  
เมื่อทํ าสํ านวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวจึงสงสํ านวนการสอบสวนใหอัยการ อัยการเปนเพียง       
ผูพจิารณาสํ านวนการสอบสวนและสั่งฟองคดีตอศาล ทั้งๆ ที่ระบบการสอบสวนของประเทศไทย
เปนระบบของการคนหาความจรงิ (Inquisitorial System) ทีอั่ยการและพนกังานสอบสวนตองรวมมอืกนั
ในการสอบสวนคนหาความจรงิ จะเหน็ไดจากประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 130-147
ซ่ึงบญัญตัใิหการพจิารณาสัง่คดกีบัการสอบสวนเปนกระบวนการในชัน้สอบสวนฟองรองอยูในหมวด
เดยีวกนั อยางไรกด็ ี เนือ่งจากกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามไิดก ําหนดอ ํานาจของพนกังานอยัการ
ในการสอบสวนไวโดยชัดแจง ทํ าใหอัยการไมอาจเขาไปมีบทบาทในการสอบสวนคดีได แมตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมีบทบัญญัติในลักษณะที่ใหอํ านาจ
พนักงานอัยการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได4 แตในทางปฏิบัติแลวพนักงานอัยการแทบจะไมสามารถ
เขามาทํ าการสอบสวนหรือกํ ากับควบคุมการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได ทํ าใหขั้นตอน  
การสอบสวนฟองรองแยกออกจากกนัคอนขางเดด็ขาด การด ําเนนิงานของพนกังานสอบสวนจงึไมมี
ความเปนภาวะวิสัย (objectivity) เทาทีค่วร กลาวคือ เจาพนักงานที่มีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวน
คดีอาญาควรตองมีความเปนกลางและมีความเปนอิสระ ใชดุลพินิจโดยเสมอภาคและเปนธรรม   
แกทุกฝาย การที่พนักงานสอบสวนผูดํ าเนินการสอบสวนเปนทั้งผูเสียหายและพนักงานสอบสวน
ในขณะเดียวกัน5 หรือในคดีที่เจาหนาที่ตํ ารวจเปนผูตองหาและผูที่ทํ าหนาที่ในการสอบสวนก็คือ
พนกังานสอบสวนทีเ่ปนต ํารวจเชนกนั หรือในกรณทีีม่ปีญหาพนกังานสอบสวนใชอํ านาจไปในทาง
ทีม่ชิอบ เชน การท ําสํ านวนการสอบสวนใหออนหรือการบดิเบอืนรูปคด ีการซอมผูตองหาใหรับสารภาพ
การควบคุมโดยมิชอบ หรือการที่พนักงานสอบสวนถูกแทรกแซงจากผูทรงอิทธิพลทางการเมือง
หรืออ่ืนๆ กรณีตางๆ เหลานี้อาจทํ าใหประชาชนไมมั่นใจวา ขั้นตอนการสอบสวนจะเปนไป      
โดยปราศจากอคติ ความลํ าเอียงใดๆ และหนัไปพึ่งอํ านาจที่ไมถูกตองหรือระบบอุปถัมภ สงผลให
การบังคับใชกฎหมายไมเสมอภาค นอกจากนี้การแยกขั้นตอนการสอบสวนฟองรองออกจากกัน
โดยเด็ดขาด ยงัสงผลใหการสั่งคดีของพนักงานอัยการขาดความตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดี  
ทีม่คีวามสํ าคัญ ยุงยากซับซอน หรือคดีที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คดีที่มีลักษณะ
เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อัยการอาจไมเขาใจถึงรูปแบบและวิธีการในการกระทํ าความผิด   

                                                          
4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 143.
5 คํ าพิพากษาศาลฎีกา 292/2482.
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ทํ าใหการตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ ไมอาจทํ าไดโดยละเอียดรอบคอบ ทํ าให
เกดิความลาชาในการพิจารณาสั่งคดีอันจะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและผูเสียหาย

 ประเทศตางๆ ทัว่โลก เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนั ประเทศญีปุ่น ถือวาขัน้ตอนในการสบืสวนสอบสวนและฟองรองเปนกระบวนการเดยีวกนั
ทัง้นี้เปนไปตามระบบอยัการสากล โดยประเทศตางๆ เหลานีใ้หอํ านาจอยัการเขาไปควบคมุก ํากบัดแูล
และสั่งการในการสอบสวน หรือเขาไปรวมทํ าการสอบสวนตั้งแตมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น   
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีสํ าคัญๆ เชน คดีวอเตอรเกต คดีอดีตรองประธานาธิบดี สไปโรว แอกนิว 
กระท ําการทจุริต คดอีดตีนายกรฐัมนตรทีานากะของญีปุ่นตองหาวารับสนิบนจากบรษิทัคาเครือ่งบนิ
อเมรกินั เปนตน6 ซ่ึงพนกังานอยัการจะสามารถใหค ําแนะน ําในการสอบสวนท ําใหสํ านวนการสอบสวน
รัดกุม การพิจารณาสํ านวนการสอบสวนและสั่งคดีจะทํ าไดรวดเร็ว ถูกตองมากขึ้น และเพื่อให
พนักงานอัยการทราบถึงขอเท็จจริงตางๆ ในคดีตั้งแตช้ันสอบสวนดวยตนเองอันจะเปนประโยชน
อยางมากในการด ําเนนิคดใีนชัน้ศาล ดงันัน้ในส ํานวนคดคีวามผดิใดทีอั่ยการเขารวมในการสอบสวน
แลว ควรจะตองน ํามาซึง่ความตอเนือ่งในการสัง่ฟองคดขีองอยัการ จะเหน็ไดวาประเทศตางๆ เหลานี้
ประสบความสํ าเร็จเปนอยางมากในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้
ไดนํ ามาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ในการศึกษาถึงวิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย โดยเนนศึกษา       
บทบาทของอัยการ ผูเขียนจะไดท ําการศกึษาวิเคราะหวาวิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญาดังกลาว
มคีวามสอดคลองกบัหลักการและวตัถุประสงคแหงกฎหมายหรอืไม โดยจะท ําการศกึษาเปรยีบเทยีบ
กบัการสอบสวนคดอีาญาในตางประเทศดวย เพือ่เสนอแนะใหมกีารปรบัปรงุแกไขใหเกดิความเหมาะสม
และสอดคลองกับระบบอัยการสากล

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการและบทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
และในคดพีเิศษเพื่อวิเคราะหวามีความสอดคลองกับระบบอัยการสากลหรือไม เพียงใด

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหา อุปสรรค และขอบกพรองที่เกิดจากการสอบสวน  
รวมกันระหวางพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ เพื่อวิเคราะหวาเปนไปตามวัตถุประสงค
และหลักการแหงกฎหมายหรือไม เพียงใด

                                                          
6 นิติพัฒน. (2526). “อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.” ระบบอัยการสากล. หนา 55.

DPU



6

1.2.3 ศกึษาถงึบทบาทในการสอบสวนคดอีาญาของอยัการในประเทศตางๆ ทัง้คดอีาญา
และคดีพิเศษเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพือ่หาแนวทางที่เหมาะสมในการกํ าหนดรูปแบบวิธีการ
และบทบาทของอยัการในการสอบสวน เพือ่น ํามาปรบัปรงุแกไขและบงัคบัใชกฎหมายใหมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

1.3  สมมุติฐานในการศึกษา

การใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาทั้งในการชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนเด็ก หรือในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ถือวาเปนวิวัฒนาการที่สํ าคัญในการพัฒนาระบบการสอบสวน
ฟองรองคดอีาญาของประเทศไทยใหมคีวามสอดคลองกบัระบบอยัการสากล พนกังานอยัการจะเขามา
มีบทบาทในการดํ าเนินคดีในชั้นกอนฟองตั้งแตในชั้นการสอบสวนตลอดจนการฟองคดีตอศาล 
โดยอัยการจะเปนผูควบคุมและกํ ากับดูแลการสอบสวน มีพนักงานสอบสวนเปนผูชวยเหลือหรือ
เปนเครือ่งมือในการดํ าเนินการ โดยจะรวมมือกันในการคนหาความจริง ซ่ึงจะทํ าใหการสอบสวน
มีประสิทธิภาพและมีความเปนภาวะวิสัยยิ่งขึ้น และทํ าใหการดํ าเนินคดีอาญาในชั้นกอนฟอง         
มีความตอเนื่องเปนกระบวนการเดียวกันดังเชนในระบบอัยการสากล

1.4  ขอบเขตการศึกษา

วทิยานพินธฉบับนี้ มุงศึกษาถึงวิวัฒนาการบทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
ในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาทัง้ในการชนัสตูรพลิกศพและการสอบสวน
เดก็ รวมถึงการสอบสวนคดพีเิศษตามพระราชบญัญตัิการสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 โดยจะศกึษา
ถึงความเปนมา หลักการและเหตุผลในการกํ าหนดใหพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวน    
เพื่อศึกษาวิเคราะหวา มีความสอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงคแหงกฎหมาย และระบบ
อัยการสากลหรือไม เพียงใด ตลอดจนสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว  
โดยจะท ําการศึกษาเปรียบเทียบกับบทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญาในตางประเทศ
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1.5  วิธีดํ าเนินการศึกษา

ศกึษาโดยใชการวจิยัแบบเอกสาร (Documentary Research) กลาวคอื ท ําการศกึษาคนควา
และวเิคราะหขอมูลจากบทบัญญัติของกฎหมาย ตํ ารา บทความ วิทยานิพนธ วารสาร เอกสาร และ
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ ทัง้ของประเทศไทยและตางประเทศ

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงความเปนมา และบทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญา    
ทีม่พีัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

1.6.2  ท ําใหทราบถึงสภาพปญหา อุปสรรค และขอบกพรองที่เกิดจากการสอบสวน
รวมกนัระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ

1.6.3 สามารถวิเคราะหหาแนวทางที่เหมาะสมในการกํ าหนดบทบาทของอัยการ      
ในการสอบสวนคดอีาญา โดยศกึษาเปรยีบเทยีบกบัระบบการด ําเนนิคดอีาญาของอยัการในตางประเทศ
เพื่อนํ ามาปรับปรุงแกไขและบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและมีความสอดคลองกับระบบ
อัยการสากล
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บทที่ 2
ระบบการดํ าเนินคดีอาญาและการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการ

ในการศึกษาถึงวิวัฒนาการในการสอบสวนคดีอาญาโดยมุงศึกษาบทบาทของอัยการ 
ในการสอบสวนคดีอาญานั้น จํ าเปนที่จะตองกลาวถึงความเปนมาของระบบการดํ าเนินคดีอาญา 
หลักการด ําเนนิคดีอาญาโดยรฐัและการด ําเนนิคดอีาญาของอยัการ เพือ่ใหทราบถงึหลักการและเหตผุล
ทีอ่งคกรอัยการควรจะตองมีบทบาทรบัผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญา

2.1  ระบบการดํ าเนินคดีอาญา

โดยทัว่ไประบบการดํ าเนินคดีอาญาอาจแบงแยกไดเปน 2 ระบบ คือ

2.1.1 ระบบไตสวน (Inquisitorial System)
ในทางวชิาการ มผูีอธิบายถึงทีม่าและความหมายของการด ําเนนิคดอีาญาในระบบ

ไตสวนเปน 2 แนวทาง กลาวคือ
แนวที่ 1 อธิบายวา ระบบไตสวนมีที่มาจากระบบกฎหมายของศาสนาคริสต

นิกายโรมันคาทอลิกในสมัยโบราณ ที่บาทหลวงมีบทบาทอยางสูงในการรักษาความสงบเรียบรอย
ของชุมชน ทํ าหนาที่ตั้งแตดูแลสอดสองไปจนกระทั่งทํ าการไตสวนหาผูกระทํ าความผิด และ
พิพากษาลงโทษเอง ซ่ึงอํ านาจหนาที่ในการคนหาความจริงของผูไตสวนที่คอนขางกวางขวางนี้   
ไดสืบทอดมาถึงบทบาทหนาที่ของศาลในยุโรป ซ่ึงกํ าหนดใหศาลมีบทบาทอยางสูงในการคนหา
ความจรงิ โดยคูความเปนเพียงผูชวยเหลือศาลในการคนหาความจริงเทานั้น1

                                                          
1 โสภณ รัตนากร. (2537). คํ าอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 23-29. เข็มชัย ชุติวงศ ก (2536).

กฎหมายลกัษณะพยาน. หนา 1-4. ประมลู สวุรรณศร. (2517). กฎหมายลกัษณะพยาน. หนา 1-9. พรเพชร วิชิตชลชัย.
(2536). กฎหมายลักษณะพยาน. หนา 4 -7.
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แนวที่ 2 อธิบายวาระบบไตสวนมีที่มาจากระบบกฎหมายของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิกในสมัยโบราณที่ผูไตสวนมีอํ านาจหนาที่อยางกวางขวาง กลาวคือ อํ านาจ      
ในการสอบสวนฟองรองและอ ํานาจในการพจิารณาพพิากษาไมไดแยกจากกนั โดยผูไตสวนจะมบีทบาท
หนาที่ทั้งการสอบสวนฟองรองและพิจารณาพิพากษาคดี แตตอมาระบบดังกลาวไดถูกยกเลิกไป 
เพราะมีขอบกพรองจากการที่การดํ าเนินการตั้งแตเร่ิมตนคดีไปจนกระทั่งตัดสินคดีรวมอยูที่ตัว   
คนคนเดียว คือ ผูไตสวน ทํ าใหผูไตสวนมีแนวโนมมุงหมายในทางปราบปรามหรือมุงเอาผิดกับ     
ผูถูกไตสวนจนเกิดสภาพที่ผู ถูกไตสวนเปนเสมือนวัตถุแหงการซักฟอกหรือเปนกรรมในคดี 
(Object of Right) ไมมสิีทธติอสูหรือไดรับการชวยเหลือในการคนหาพยานหลักฐาน การไตสวน   
ก็สามารถทํ าไดอยางกวางขวาง ผูถูกไตสวนจึงมักจะถูกใชวิธีทรมานใหรับสารภาพ ตอมาจึงมี    
การปรบัปรุงระบบโดยเริ่มตนจากประเทศฝรั่งเศสที่กํ าหนดใหมีระบบกลาวหา2

2.1.2 ระบบกลาวหา (Accusatorial System)
ในทางวิชาการ มีผู อธิบายถึงที่มาและความหมายของการดํ าเนินคดีอาญา        

ในระบบกลาวหาเปน 2 แนวทาง กลาวคือ
แนวที ่ 1 ระบบกลาวหามทีีม่าจากระบบกฎหมายของประเทศองักฤษโดยเกดิจาก

เอกชนกลาวหากันวากระทํ าความผิดทางอาญาและไดฟองรองใหศาลตัดสิน ซ่ึงศาลจะตองวางตัว
เปนกลางอยางเครงครัด หนาที่ในการคนหาความจริงเปนเรื่องที่ฝายผูกลาวหาจะนํ าพยานหลักฐาน
มาสบืตอศาล และอีกฝายจะมีสิทธิถามคานเพื่อทํ าลายนํ้ าหนักพยานหลักฐาน ศาลเพียงแตควบคุม
ใหการตอสูคดีเปนไปตามกติกา ซ่ึงศาลจะลงไปคนหาความจริงเองไมได 3

แนวที่  2  ระบบกลาวหาเปนระบบการดํ าเนินคดีอาญาที่มีการแกไขขอบกพรอง
ของการดํ าเนินคดีอาญาระบบไตสวน โดยมีลักษณะที่สํ าคัญ คือ การแยกหนาที่สอบสวนฟองรอง
และหนาทีพ่จิารณาพพิากษาคดอีอกจากกนั ในประเทศฝรัง่เศสก ําหนดใหแยกอํ านาจในการสอบสวน
ฟองรองออกจากอํ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีจากศาลเดิมไปไวที่องคกรอีกองคกรหนึ่ง       
ซ่ึงตัง้ขึน้ใหมเรียกวา “อัยการ” ใหเปนผูทํ าหนาที่คนหาความจริงในชั้นกอนฟอง และเปนผูฟองรอง
กลาวหาผูกระท ําความผดินัน้ตอศาล โดยทีศ่าลไมมอํี านาจเริม่ตนคดเีองอกีตอไป ศาลจะด ําเนนิคดไีด
                                                          

2 คณิต ณ นคร ก (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 56. คณิต ณ นคร ข (2540). “ปญหา   
ในการใชดลุพินจิของพนกังานอยัการ.” รวมบทความดานวชิาการของศาสตราจารย ดร.คณติ ณ นคร. หนา 32-33.
คณิต ณ นคร ค (2529, มถินุายน). “ฐานะของผูถกูกลาวหาในคดอีาญา.” บทบณัฑติย, เลมท่ี 42, ตอน 2. หนา 10-14.

3 โสภณ รัตนากร. เลมเดิม. หนา 23-29. เข็มชัย ชุติวงศ ก เลมเดิม. หนา 1-4. ประมูล สุวรรณศร. เลมเดิม.
หนา 1-9. พรเพชร วิชิตชลชัย. เลมเดิม. หนา 4 -7.
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เมือ่พนกังานอยัการยืน่ฟองคดขีึน้มา โดยในระบบนีม้ขีอก ําหนดใหความคุมครองสทิธขิองผูถูกกลาวหา
ในการตอสูคดีทํ าใหพนสภาพจากการเปนกรรมในคดี (Object of Right) ไปเปนประธานในคดี 
(Subject of Right) ระบบไตสวนจึงเปนอันยกเลิกไป และไมนาจะมีประเทศใดใชระบบนี้แลว      
ในปจจุบัน

แนวที่ 2 นีอ้ธิบายวา ความเขาใจที่วาประเทศในภาคพื้นยุโรปในปจจุบันยังคงใช
ระบบไตสวนอยู เพราะศาลในประเทศดงักลาวมบีทบาทหนาทีใ่นการคนหาความจรงิอยางกวางขวางนัน้
เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เพราะการที่ศาลในประเทศดังกลาวมีบทบาทหนาที่ในการคนหา
ความจริงอยางกวางขวางนั้นมาจากตัวแปรอีกอยางหนึ่งซึ่งเรียกวา หลักการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
(Public Prosecution) ซ่ึงทัง้ศาล อัยการ และตํ ารวจ ตางเปนเจาพนักงานแหงรัฐและตางกระทํ า     
ในนามของรัฐ จึงมิอาจเปนคูตอสูกับผูถูกกลาวหา หากแตการเปนเจาพนักงานแหงรัฐทํ าใหมีหนาที่
ตองกระตอืรือรนทีจ่ะคนหาใหไดความจรงิ (Active Role) โดยความรวมมอืกนัของทกุฝาย โดยเฉพาะ
ศาลจะวางเฉยไมได แตจะตองมีบทบาทสํ าคัญในการคนหาใหไดความจริง เพราะศาลอยูในฐานะ
เปนผูตรวจสอบ อันแตกตางจากระบบดั้งเดิมในประเทศอังกฤษซึ่งใชหลักการดํ าเนินคดีอาญา    
โดยประชาชน (Popular Prosecution) อันมผีลใหคูความทัง้สองฝายตางเปนเอกชนดวยกนัทีม่าตอสูคดกีนั
ศาลในประเทศองักฤษจงึจ ําเปนตองวางเฉย (Passive Role) โดยเพยีงแตควบคมุกตกิาใหการตอสูคดี
ด ําเนนิไปอยางชอบธรรมเทานัน้4 ค ําอธบิายในแนวที ่2 นี ้จงึเหน็วาประเดน็เรือ่งบทบาทในการคนหา
ความจริงของศาลในปจจุบันนี้จะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับวา เปนการดํ าเนินคดีโดยรัฐหรือวา    
โดยประชาชนดวย

2.2  การดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ

แตเดิมนั้น การดํ าเนินคดีอาญาเปนเรื่องของเอกชนผูเสียหาย (Private Prosecution)    
ตอมาจงึมหีลักการด ําเนนิคดอีาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) ซ่ึงเปนหลักการด ําเนนิคดอีาญา
ดั้งเดิมของประเทศอังกฤษ มีแนวความคิดวา การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเปนหนาที่
ของประชาชนทุกคน ดังนั้น เมื่อมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น ประชาชนแตละคนยอมมีสิทธิยื่นฟอง
คดอีาญานัน้ตอศาลโดยไมค ํานงึวาบคุคลนัน้จะเปนผูเสียหายทีแ่ทจริงหรือไม ดงันัน้ คูความทัง้สองฝาย
จงึตางเปนเอกชนมาตอสูคดกีนั มวีธีิการคนหาความจรงิในศาลโดยการถามคาน (cross–examination)  

                                                          
4 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 56-57. คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 32-33. คณิต ณ นคร ค เลมเดิม.

หนา 10 -14.
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มกีารใชระบบลกูขนุ ( jury) โจทกมหีนาทีต่องน ําสบื (burden of proof) ศาลในประเทศองักฤษจงึจ ําเปน
ตองวางเฉย (Passive Role)

2.2.1 หลักการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ
หลักการด ําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) เกดิขึน้จากแนวความคิด  

ที่วา รัฐมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ผูมีอํ านาจดํ าเนินคดีอาญา คอื รัฐ โดยถือวาเมื่อรัฐมีหนาที่
รักษาความสงบเรยีบรอย หากมกีารกระท ําความผดิเกดิขึน้รัฐยอมเปนผูเสียหาย เวนแตจะเปนความผดิ
บางประเภทที่ไมมีประโยชนสาธารณะ (public interest) เขามาเกี่ยวของ รัฐอาจผอนคลายใหเอกชน
ทีเ่ปนผูเสียหายฟองคดีอาญาเองได

หลักการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศภาคพื้นยุโรป   
การด ําเนนิคดอีาญาโดยรฐัในสมยัโบราณนัน้ไดรับอทิธพิลมาจากการช ําระความของอาณาจกัรโรมัน
และศาลทางศาสนาโรมันคาทอลิก โดยในศตวรรษที่ 12-13 ศาลศาสนาไดนํ าเอาระบบไตสวน 
(Inquisitorial System) มาใชในการดํ าเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ ในแถบยุโรป กลาวคือ       
เปนการด ําเนนิคดอีาญาทีไ่มแยกหนาทีใ่นการสอบสวนฟองรองและหนาทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคดี
ออกจากกัน ผูไตสวนซึ่งก็คือผูพิพากษาหรือศาลเปนผูดํ าเนินการตั้งแตเร่ิมคดีจนกระทั่งตัดสินคดี 
ซ่ึงการด ําเนนิคดอีาญาในระบบไตสวนนัน้ มขีอเสยีอยูทีก่ารใหอํ านาจในการด ําเนนิกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาอยูในดลุพนิจิของผูไตสวนแตเพยีงผูเดยีวโดยไมมกีารตรวจสอบหรอืคานอ ํานาจ จงึอาจเกดิ
ความอคตติอผูถูกไตสวนไดงาย อีกทัง้การด ําเนนิคดอีาญาในระบบไตสวนนี ้ ผูถูกกลาวหาจะมฐีานะ
เปนวตัถุแหงการซกัฟอกหรอืเปนกรรมในคด ี(Object of Right) ไมมโีอกาสแกขอกลาวหาหรอืตอสูคดี
ซ่ึงไมเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยางมาก และขอบกพรองดังกลาวนี้นํ ามาซึ่งการคนหาความจริง
โดยการทรมานรางกายผูถูกไตสวนเพื่อใหรับสารภาพ

แตการด ําเนนิคดอีาญาโดยรฐัสมยัใหมเปนหลักการทีเ่กดิขึน้ใหมในประเทศฝรัง่เศส
ภายหลังการปฏวิตัิ มแีนวความคดิวา “ผูทีก่ระท ําการฝาฝนกฎหมายอาญาเปนผูกระท ําความผดิตอรัฐดวย
รัฐจงึมหีนาที่รับผิดชอบในการดํ าเนินคดีเอากับผูกระทํ าความผิด พรอมทั้งจัดหาพยานหลักฐานและ
ลงโทษเองดวย”5 แนวความคิดดังกลาวมีผลตอการดํ าเนินคดีอาญาที่องคกรของรัฐตองกระตือรือรน
รวมมอืกันในการคนหาความจริงโดยไมจํ ากัดรูปแบบ (Active  Role) การคนหาความจริงในคดี    
จึงสามารถทํ าไดอยางกวางขวาง โดยมีขอกํ าหนดที่ตองใหความคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา    
ในการตอสูคดีอยางเต็มที่  ซ่ึงเปนการนํ าระบบกลาวหามาใชในการดํ าเนินคดีอาญา 

                                                          
5 หลวงอรรถไกวัลวที และพลโทสุข เปรุนาวิน. (ม.ป.ป.). ระบบอัยการและศาลทหาร. หนา 34.
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การด ําเนนิคดอีาญาในระบบกลาวหานัน้  มกีารแยกหนาทีใ่นการสอบสวนฟองรอง
และหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีออกจากกัน โดยใหศาลเปนองคกรที่รับผิดชอบในการพิจารณา
พพิากษาคดี และโดยที่การสอบสวนและฟองรองผูกระทํ าผิดอาญานั้นอยูในความรับผิดชอบของรัฐ
โดยเฉพาะ จึงใหมีองคกรอัยการรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง ซ่ึงทั้งสององคกรดังกลาว  
ตางมีอิสระจากกัน ผูถูกกลาวหามีสิทธิในการแกขอกลาวหาและตอสูคดีซ่ึงจะทํ าใหผูถูกกลาวหา
พนจากฐานะการเปนกรรมในคดี (Object of Right) และมฐีานะเปนประธานในคดี (Subject of Right)6

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา องคกรอัยการเปนองคกรที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง        
การด ําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนมาใชระบบกลาวหา มหีนาที่ดํ าเนินคดีอาญาแทนรัฐ

เดิมทีเดียวนั้นประเทศฝรั่งเศสไดพยายามนํ าเอาแนวคิดการดํ าเนินคดีอาญา
ระบบกลาวหาของประเทศองักฤษมาใชโดยใหมรีะบบลกูขนุ แตตอมาเมือ่ระบบดงักลาวไมสามารถ
ใชไดผล จึงจัดใหมีการแยกองคกรตุลาการซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่ช้ีขาดตัดสินคดีออกจากองคกร
ที่มีหนาที่สอบสวนและฟองรองโดยเด็ดขาดและไดกอตั้งองคกรอัยการขึ้นใหมีลักษณะเปนองคกร
กึง่ตลุาการ (Quasi-judicial) มีหนาที่เปนองคกรอํ านวยความยุติธรรมของฝายบริหารในชั้นกอนฟอง
คดอีาญาตอศาล กลาวคือ รับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง มีบทบาทในการคนหาความจริงได
อยางกวางขวาง องคกรทีต่ัง้ขึน้ใหมนีพ้ฒันามาจากต ําแหนง Procureur du Roi หรือ Counsel of the King
ซ่ึงเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายแกพระมหากษัตริยที่มีอยูแลวในขณะนั้น โดยปรับปรุงใหมีฐานะ  
เปนตลุาการ (Magistrat) แตอยูภายใตฝายบริหาร7 

ระบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐไดแพรขยายไปยังประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป
และปจจบุนัเปนทีย่อมรบัน ํามาใชในนานาอารยประเทศ โดยอาจมวีธีิการและรายละเอยีดทีแ่ตกตางกนั
ไปบาง แมแตในประเทศอังกฤษซึ่งเปนตนแบบแนวความคิดการดํ าเนินคดีอาญาโดยประชาชน      
กม็คีวามพยายามทีจ่ะจดัตัง้เจาพนกังานของรฐัเปนผูด ําเนนิคดอีาญาเชนเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ ในทวปียโุรป
เนือ่งจากการฟองคดอีาญาโดยประชาชนมขีอจ ํากดัหลายประการ และสวนใหญดลุพนิจิในการฟองคดี
จะขึน้อยูกบัต ํารวจ โดยปจจบุนันี ้ ประเทศองักฤษไดมกีารกอตัง้องคกรทีเ่รียกวา Crown Prosecution
Service (CPS) ซ่ึงมอํี านาจหนาที่ในการฟองคดีอาญา โดยต ํารวจเปนผูสอบสวนทั้งหมด ยกเวน   
คดีเล็กๆ นอยๆ เชน คดีจราจร Crown Prosecution Service (CPS)  มีหนาที่ใหคํ าแนะนํ าแกตํ ารวจ
                                                          

6 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 55-57. คณิต ณ นคร ง (ม.ป.ป.). “อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.”
รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีในนานาประเทศ. หนา 183-185. ณรงค ใจหาญ. (2547). หลักกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (เลม 1). หนา 26.

7 กิตติพงษ กิตยารักษ ก (2540, มกราคม). “อัยการกับกระบวนการยุติธรรม.” วารสารกฎหมาย
(คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ปท่ี 17, ฉบับที่ 1. หนา 149.
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ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดํ าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป เพื่อใหการฟองคดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตอง โดยอยูภายใตการบังคับบัญชาของ Director of Public Prosecutions (D.P.P) ซ่ึงเปน
หนวยงานของรฐัมหีนาทีค่วบคมุการฟองคดอีาญาโดยประชาชน การเกดิขึน้ของเจาพนกังานต ําแหนงนี้
เปนผลสืบเนื่องมาจากความพยายามที่จะนํ าหลักการฟองคดีอาญาโดยรัฐเขามาใช แตกระนั้นก็ตาม 
สิทธิในการฟองคดขีองผูเสียหายตามหลกัการด ําเนนิคดอีาญาโดยประชาชนกย็งัคงอยู แตจะอยูภายใต
การก ํากับดูแลของ CPS กลาวคือ CPS อาจเขาไปดํ าเนินการเสียเอง หรืออาจใชดุลพินิจใหระงับ
การฟองคดีไดตามที่เห็นสมควร8

2.2.2 ความสมัพันธของการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐและการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการ
แมวาแนวความคดิในการรกัษาความสงบเรยีบรอยภายในบานเมอืงของแตละประเทศ

จะแตกตางกันไปตามภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสงผลตอแนวความคิดในการดํ าเนินคดีอาญา
ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 แนวความคิดดังกลาวมาขางตน ซ่ึงไดแก แนวความคิดที่วารัฐมีหนาที่รักษา
ความสงบเรยีบรอย (Public Prosecution) และแนวความคดิทีว่าประชาชนเปนผูรักษาความสงบเรยีบรอย
(Popular Prosecution) แนวความคดิดงักลาวท ําใหมกีารตรากฎหมายขึน้ใชบงัคบัภายในรฐัเพือ่ใหประชาชน
ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ในกรณีที่มีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น การบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้น อาจแบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการดํ าเนินคดีอาญา      
ในชัน้สอบสวนฟองรอง และขั้นตอนในการพิจารณาพิพากษาคดี

ในการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ รัฐจะดํ าเนินคดีอาญาโดยใหเจาพนักงานของรัฐ 
คอื อัยการ เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง ดํ าเนินคดี โดยมีตํ ารวจเปนผูชวยเหลืออัยการ  
ทํ าหนาที่ในการสอบสวนเบื้องตนและรายงานผลการดํ าเนินการใหอัยการทราบเพื่อพิจารณาวา   
สมควรตองเขาไปกํ ากับดูแลหรือดํ าเนินการตอไปดวยตนเองหรือไม การสอบสวนฟองรอง        
เปนกระบวนการเดยีวกนัไมอาจแบงแยกไดอันเปนหลักเกณฑของระบบอยัการทีส่มบรูณ องคกรตางๆ
ของรฐั คอื ผูพพิากษา อัยการ และต ํารวจ ตางมหีนาทีใ่นการอ ํานวยความยตุธิรรม จงึไมอาจเปนคูความ
กบัประชาชนได อัยการและต ํารวจตองมคีวามเปนภาวะวสัิย (objectivity) กลาวคอื มหีนาทีต่องคนหา
ความจรงิโดยไมผูกมดักบัค ํารองขอของผูใด สวนศาลมหีนาทีต่องกระตอืรือรนในการคนหาความจรงิ
โดยไมผูกมัดกับแบบหรือคํ ารองขอของผูใด ซ่ึงการคนหาความจริงในลักษณะนี้เรียกวา หลักการ
คนหาความจริงในทางเนื้อหา9  

                                                          
8 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 60-61. ณรงค ใจหาญ. เลมเดิม. หนา 29.
9 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 42 และ 59-64.
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จะเหน็ไดวา การด ําเนนิคดอีาญาระบบกลาวหาในประเทศทีใ่ชหลักการด ําเนนิคดี
อาญาโดยรฐันัน้ กระบวนการในการสอบสวนฟองรองไมอาจแบงแยกได อัยการจะเปนผูทีม่บีทบาท
อยางมากในการด ําเนนิคดอีาญาโดยรบัผิดชอบในการสอบสวนฟองรองและด ําเนนิคด ี เมือ่มกีารกระท ํา
ความผดิเกดิขึน้ ทกุองคกรของรฐัตางตองตระหนกัวาตนมภีาระหนาทีต่องกระตอืรือรนในการคนหา
ความจริง เมื่อตํ ารวจไดทํ าการสอบสวนในเบื้องตนแลว อัยการตองเขาไปกํ ากับหรือแทรกแซง   
การสอบสวนเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่สมบูรณใชในการดํ าเนินคดีอาญาในชั้นศาลตอไป 
และศาลจะตองกระตือรือรนในการคนหาความจริงดวยเชนกัน
 
2.3  ระบบการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการ
 

องคกรอัยการในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีหนาที่
อํ านวยความยุติธรรมใหแกคูความทุกฝาย การดํ าเนินคดีของอัยการจึงเปนการบริหารงานยุติธรรม  
ทีต่องมคีวามเชือ่มโยงประสานกบัหนวยงานอืน่ๆ เพือ่ใหบรรลุเปาหมายในการรกัษาความสงบเรยีบรอย
ซ่ึงถือวาเปนหนาทีข่องรฐั ระบบอยัการทีส่มบรูณจงึควรตองใหอัยการมบีทบาทในการด ําเนนิคดอีาญา
แบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแตมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้นและจบลงเมื่อมีการพิจารณาโทษ

อาจกลาวไดวา อํ านาจหนาที่อัยการในระบบอัยการที่สมบูรณ มีลักษณะงานที่สํ าคัญ  
อยู 3 ประการ คือ

2.3.1 อํ านาจหนาที่ในการสอบสวนฟองรอง
2.3.2 อํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินคดีอาญาในศาล
2.3.3 อํ านาจหนาที่ในการบังคับตามคํ าพิพากษา10

2.3.1 อํ านาจหนาท่ีในการสอบสวนฟองรอง
ในระบบอัยการที่สมบูรณนั้น การสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน    

ไมอาจแบงแยกได และตองอยูภายใตความรับผิดชอบขององคกรอัยการ โดยอัยการมีอํ านาจ        
รับคํ ารองทุกข คํ ากลาวโทษ ดํ าเนินการสอบสวนหรือเขาควบคุมการสอบสวนของตํ ารวจ    
ชันสูตรพลิกศพ รวมตลอดถึงสั่งการแกตํ ารวจตามที่เห็นสมควรเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาสัง่คด ี เจาพนกังานต ํารวจเปนเพยีงเจาพนกังานของรฐัมหีนาทีช่วยเหลืออัยการ

                                                          
10 โกเมน ภัทรภิรมย ก (ม.ป.ป.). “งานอัยการในกระบวนการยุติธรรม.” รวมบทความเกี่ยวกับ

การสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ. หนา 1.
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เทานัน้ กระบวนการในการสอบสวนฟองรองจงึไมอยูในอ ํานาจขององคกรหนึง่องคกรใดโดยเฉพาะ
มกีารคานอ ํานาจซึ่งกันและกัน ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักการที่ใชกันในนานาอารยประเทศ เชน 
ประเทศฝรัง่เศส สหรัฐอเมรกิา สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั อิตาล ีสเปน เนเธอรแลนด เบลเยีย่ม กรีซ
อิสราเอล และญี่ปุน

2.3.2 อํ านาจหนาท่ีในการดํ าเนินคดีอาญาในศาล
เมื่ออัยการไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว อัยการตองนํ าพยานหลักฐานเขาสืบ และ

กระทํ าการอื่นๆ เพือ่คนหาความจริงเกี่ยวกับการกระทํ าความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูกระทํ า
ความผิดไดรับโทษที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ตองพิทักษรักษาผลประโยชนของผูตองหา
หรือจ ําเลย ดงันัน้ อัยการจงึควรทีจ่ะตองใหค ําแนะน ําแกจ ําเลยในระหวางการด ําเนนิคดอีาญาในชัน้ศาล
และเสนอพยานหลักฐานที่เปนประโยชนแกฝายจํ าเลยดวย

ในระหวางการด ําเนนิคดอีาญาในชัน้ศาล อัยการไมใชคูความกบัจ ําเลยทางเนือ้หา
อัยการเปนคูความกับจํ าเลยในความหมายทางเทคนิคเทานั้น อัยการจะยึดถือเอาประโยชนฝายตน
อยางคูความทั่วไปไมได11 อัยการตองคุมครองสิทธิประโยชนของสังคม ผูเสียหายและผูตองหาหรือ
จํ าเลยดวย โดยแนวทางวาดวยบทบาทของอัยการในการดํ าเนินคดีอาญากับผูตองหาและจํ าเลยนั้น 
ตามมาตรฐานองคการสหประชาชาตวิาดวยกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาก ําหนดวา “อัยการตองคุมครอง
ประโยชนของสาธารณชน ด ํารงในความยตุธิรรมโดยปราศจากอคต ิปฏิบตัอิยางเหมาะสมทัง้ตอผูกลาวหา
และผูเสียหาย.......ฯลฯ

2.3.3 อํ านาจหนาท่ีในการบังคับตามคํ าพิพากษา
ในระบบอัยการที่สมบูรณ อัยการยังมีหนาที่บังคับคดีใหเปนไปตามคํ าพิพากษา

ทีถึ่งทีสุ่ด รวมตลอดถงึการวนิจิฉยัส่ังการอนัเกีย่วกบัการบงัคบัใหเปนไปตามค ําพพิากษาทีถึ่งทีสุ่ดดวย
ในตางประเทศ เชน ประเทศฝรัง่เศส ถาศาลปลอยจ ําเลย อัยการจะเปนผูออกค ําส่ัง

ใหพศัดปีลอยตวัจ ําเลยไป ถาศาลลงโทษปรบั การเกบ็คาปรบัท ําในนามของอยัการ ถาไมชํ าระคาปรบั
อัยการจะสัง่ใหเอาตวัไปกกัขงับงัคบัใหชํ าระคาปรบั ถาศาลลงโทษจ ําคกุ อัยการจะเปนผูแจงใหพัศดี
ทราบผลของค ําพพิากษา เปนตน หรือในประเทศสหรฐัอเมรกิา อัยการเปนผูใหความเหน็ในการพจิารณา
อภัยโทษ ลดโทษ หรือปลดปลอยจากการจํ าคุกกอนกํ าหนด โดยมีการคุมประพฤติ เปนตน12     
                                                          

11 อุททิศ แสนโกสิก. (2508). “บทบาทของอัยการในการดํ าเนินคดีอาญา.” อัยการนิเทศ, เลม 37.
หนา  45.

12 โกเมน ภัทรภิรมย ก เลมเดิม. หนา 5-6.
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นอกจากนี้ในบางประเทศอัยการเปนผูควบคุมดูแลการจัดทํ าประวัติผู กระทํ าความผิดดวย13        
สวนการจะจ ําคกุผูตองค ําพพิากษาถงึทีสุ่ดไว ณ ทีใ่ด ปฏิบตัติอผูตองขงัอยางไร เปนเรือ่งของการบงัคบัโทษ
เปนกฎหมายราชทัณฑไมใชการบังคับคดี 

2.4  ระบบการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการในตางประเทศ

 อํ านาจหนาที่ในการสอบสวนฟองรองของประเทศตางๆ อาจแยกไดเปน 2 แนว14    
ตามระบบกฎหมายที่ใชในแตละประเทศ

ประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร      
มาจากอํ านาจของรัฐ  โดยมแีนวคดิพืน้ฐานวา การรักษาความสงบเรียบรอยเปนหนาที่ของรัฐ ดังนั้น 
จึงใชระบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution)15 หนวยงานศาลและอัยการสังกัด       
อยูในกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) มรัีฐมนตรียุติธรรม (Justice Minister) เปนผูบริหาร
สูงสดุ องคกรตางๆ ในกระบวนการยตุธิรรมรวมมอืกนัในการคนหาความจรงิ (Cooperation Doctrine)

ในภาคพื้นยุโรป ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศแรกที่จัดใหมีอัยการ และอัยการ         
ของประเทศฝรั่งเศสนี้เองไดเปนแบบอยางของอัยการประเทศอื่นๆ ในเวลาตอมา16 โดยอัยการ       
มอํี านาจในการสอบสวนและเปนผูควบคุมการสอบสวน การใหอัยการเขาไปควบคุมการสอบสวน
หรือเขาไปสอบสวนเองนัน้มไิดปรากฏอยูแตเฉพาะประเทศฝรัง่เศสเทานัน้ สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั
เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด กรีซ อิสราเอล และญี่ปุน ก็ใหอัยการมีบทบาทในการดํ าเนินคดีอาญา    
อยางกวางขวาง ทั้งการรับคํ ารองทุกข กลาวโทษและการสอบสวน

                                                          
13 โกเมน ภัทรภิรมย ข (2526). “อัยการฝรั่งเศส.” รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา

ในนานาประเทศ. หนา 33.
14 อมร จันทรสมบูรณ. “อํ านาจสืบสวน สอบสวน ฟองรองในกระบวนการยุติธรรมของไทย.”

รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ. หนา 169. คณิต ณ นคร จ (2540).
กรมอัยการ:การปฏิรูปโครงสรางและระบบงาน.

15 คณิต ณ นคร ฉ (2524, มิถุนายน). “วิธีพิจารณาความอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพง.”
วารสารอัยการ, ปท่ี 4, ฉบับที่ 42. หนา 53.

16 คณิต ณ นคร ง เลมเดิม. หนา 185.
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ประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอว (Common Law) มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร     
มาจากอํ านาจของทองถ่ิน (เทศบาล) เปนหลัก โดยมแีนวคิดพื้นฐานวา การรักษาความสงบเรียบรอย
เปนหนาที่ของประชาชน ประชาชนทั่วไปฟองคดีอาญาไดแมตนจะไมมีสวนไดเสีย โดยถือวา
กระท ําในนามของแผนดนิ (Popular Prosecution) หนวยงานศาลและอยัการหาไดสังกดัอยูในทีเ่ดยีวกนัไม
กลาวคือ ศาลแยกตัวออกไปเปนอิสระ อัยการสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยมี Attorney General  
เปนผูบริหารสูงสุด มีการคนหาความจริงโดยใชระบบการถามคานซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการตอสู
แขงขัน (Competition Doctrine)

ระบบอยัการในระบบกฎหมายคอมมอนลอวนัน้ มปีระเทศองักฤษเปนพืน้ฐานใหประเทศอืน่ๆ
น ําไปใชปรับปรุงระบบกฎหมายของตนเอง ซ่ึงไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพัฒนาเปนกฎหมาย
ระบบแองโกลอเมริกา ในประเทศอังกฤษนั้นกฎหมายใหอํ านาจการบริหารสวนทองถ่ินอยางมาก  
โดยตํ ารวจซึ่งเปนเจาหนาที่สวนทองถ่ินมีอํ านาจในการสอบสวนคดี และมีผูพิพากษาทองถ่ิน     
ชวยควบคุมและกํ ากับดูแล

2.4.1 ประเทศฝรั่งเศส
อัยการ (Le ministère public) มกีฎหมายจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่     

23 มีนาคม ค.ศ. 130217 อัยการเปนสถาบันที่ชาวฝร่ังเศสภูมิใจวาเปนของฝรั่งเศสโดยแท มิไดเอา
แบบอยางมาจากผูใด มองเตสกิเออ (Montesquieu) ผูเปนตนคิดเรื่องการแบงแยกอํ านาจก็ช่ืนชม  
กับหลักการของสถาบันนี้ และปอรตาลิส (Portalis) ผูรางโคตนโปเลียนถึงกับไดกลาวไววา อัยการ
ไดชวยรัฐบาลใหพนจากพวกคนชางฟอง.....และโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนปากเปนเสียงใหแกกฎหมาย
เปนผูทวงตงิค ําพพิากษา เปนทีพ่ึง่พงิแกผูออนแอทีถู่กรกุรานกดขี ่ เปนโจทกผูนาเกรงขามของเหลาราย
เปนผูพิทักษประโยชนสาธารณะและเปนผูแทนแหงสังคมทั้งมวล18

อัยการฝรั่งเศสมีฐานะเชนเดียวกับผูพิพากษา มีคํ าเรียกรวมกันวา Magistrat
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ตํ าแหนงหนาที่อาจโยกยายสับเปลี่ยนกันไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการ  แตอัยการมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากผูพิพากษา กลาวคือ

                                                          
17 ส. เปรุนาวิน และ ม. อรรถไกวัลวที. (2498). ระบอบอัยการ. หนา 46.
18 โกเมน ภัทรภิรมย ข เลมเดิม. หนา 60.
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(1) อัยการเปนตวัแทนของอ ํานาจทางฝายบรหิาร ดงัไดกลาวมาแลววาในภาคพืน้ยโุรป
ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศแรกที่จัดใหมีอัยการ แตอัยการของฝรั่งเศสไมใชเจาหนาที่ของรัฐ        
ที่ตั้งขึ้นใหม หากแตเปนทนายของกษัตริย (Procureur du Roi) ทีม่อียูเดิมมาเปนอัยการ และโดยที่  
Procureur du Roi ในสมัยนั้น ถือกนัวาเปนผูแทนฝายบริหาร จึงอาจเปนเพราะเหตุนี้ที่ในฝรั่งเศส
เหน็วา พนกังานอยัการเปนตวัแทนของอ ํานาจทางฝายบรหิาร จงึไมขึน้กบัอ ํานาจตลุาการ ศาลไมมอํี านาจ
กํ ากับควบคุมการปฏิบัติงานของอัยการ แตอัยการจะมีการบังคับบัญชาตามลํ าดับอาวุโส อธิบดี
อัยการตองปฏิบัติตามคํ าสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในกรณีที่ส่ังใหฟอง แตหลังจาก
ฟองแลว อธิบดอัียการจะแถลงอยางใดก็ได รัฐมนตรีไมมีอํ านาจสั่งการ ในทางตรงกันขามรัฐมนตรี
จะสัง่ใหอธิบดีอัยการไมฟองไมได

(2) อัยการเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัและไมอาจแบงแยกได อัยการในประเทศฝรัง่เศส
เมื่อไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่ประจํ าศาลใดศาลหนึ่งแลวก็มีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินคดีเฉพาะในศาลนั้น 
เมื่อคดีขึ้นไปสูการพิจารณาของศาลอื่น เชน ศาลที่สูงวาก็ตองมอบใหเปนหนาที่ของอัยการ    
ประจํ าศาลนั้น การกระทํ าการตางๆ ของอัยการที่ประจํ าอยูศาลเดียวกัน ถือวากระทํ าในนาม       
ของคณะอยัการทัง้หมดทีอ่ยูประจ ําศาลนัน้ ดงันัน้ อัยการแตละคนซึง่ปฏบิตัหินาทีป่ระจ ําศาลเดยีวกนั
ยอมวาความแทนกันในคดีเร่ืองเดียวกันได ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับอัยการในประเทศไทย

(3) อัยการเปนคูความสํ าคัญและจํ าเปนในการพิจารณาคดีอาญา ศาลจะเปด  
การพจิารณาคดไีมไดถาไมมอัียการอยูดวย มฉิะนัน้ค ําพพิากษาจะเปนโมฆะ ดงันัน้ จากหลกัการดงักลาว
อัยการจึงไมอาจถูกคัดคานไดในขณะที่ผูพิพากษาอาจถูกคัดคานได และอัยการไมตองรับผิดชอบ
ในการฟองคดี
 โดยที่ประเทศฝรั่งเศสถือวาการฟองคดีอาญาเปนอํ านาจของรัฐแตผูเดียว 
พนกังานอยัการเปนผูใชอํ านาจนีใ้นนามของรฐั เอกชนจะฟองคดอีาญาเองโดยตรงไมไดแตอาจฟอง
คดีแพงที่เกี่ยวเนื่องเพื่อบังคับใหอัยการฟองคดีอาญาได ดังนั้น กลไกของรัฐในการสอบสวน     
ฟองรองจงึตองรดักมุเพือ่มใิหผูกระท ําความผดิทางอาญารอดพนไปจากกระบวนยตุธิรรมทางอาญาได
ดงัทีน่าย Treilhard ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเสนอรางกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา (Code d’instruction
criminelle) ตอสภาและเปนผูเขารวมอภิปรายในคณะกรรมการกฤษฎีกาของรัฐ (Conseil d’ Etat) 
ไดเคยกลาวไววา
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“ไมมีความผิดใดๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยไมมีการติดตามดํ าเนินคดี ความปรารถนา
ของกฎหมายตองการใหความผดิทัง้หมดเปนทีรั่บรูถูกตดิตามฟองรองและถูกตดัสนิ Code d’instruction
criminelle บรรพแรกทีส่งมาใหพวกทานไดพิจารณา กํ าหนดไววา จะไมมีความผิดใดๆ รอดจาก
การถูกฟองรองได”19

 อัยการในประเทศฝรัง่เศสนัน้ มอํี านาจหนาทีใ่นทางอาญาอยางกวางขวางเริม่ตัง้แต
เกิดการกระทํ าความผิด ผูเสียหายก็สามารถรองทุกขตอพนักงานอัยการได โดยในการสอบสวน
อัยการเปนผูควบคุมดูแลการสอบสวนดํ าเนินการเกี่ยวกับการฟองคดี และเมื่อศาลพิจารณา
พิพากษาคดีแลว อัยการก็จะมีบทบาทในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคํ าพิพากษาของศาล 
ซ่ึงอาจกลาวไดโดยสังเขป ดังนี้

1. อํ านาจหนาท่ีในฐานะเปนเจาพนกังานต ํารวจฝายคดชีัน้ผูใหญ กจิการของต ํารวจ
ฝายคดี (La police judiciaire) ในเขตศาลชั้นตน มีอํ านาจรับคํ ารองทุกขและคํ ากลาวโทษ ทั้งนี้    
ตามทีป่รากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 40 ซ่ึง
บัญญัติวา

“พนกังานอยัการรบัค ํารองทกุขและค ํากลาวโทษและพจิารณาวาจะด ําเนนิการ
อยางไรกับคํ ารองทุกขและคํ ากลาวโทษนั้นตอไป”

ในการไตสวนเบื้องตนหรือสอบสวนเบื้องตน (Enquête préliminaire) 
อัยการสามารถพจิารณาค ํารองทกุขและค ํากลาวโทษทีไ่ดรับไววาสมควรทีจ่ะด ําเนนิการตอไปอยางไร
หรือไม หากเห็นวาการกระทํ าดังกลาวไมเปนความผิดหรือมีเหตุตามกฎหมายที่ยกเวนความรับผิด 
หรือเปนเรื่องที่ไมสมควรฟองรอง อัยการมีอํ านาจสั่งยุติคดี (Classements sans suite) หากเปนกรณี
กฎหมายบงัคบัใหตองท ําการสอบสวนโดยผูพพิากษา กจ็ะสงเรือ่งใหผูพพิากษาไตสวน หรือผูพพิากษา
สอบสวน (Juge d’instruction) ด ําเนินการตอไป

ในกรณทีีม่กีารกระท ําความผดิเกดิขึน้ หากเปนคดคีวามผดิเลก็นอย เจาหนาที่
ตํ ารวจฝายคดีหรือพนักงานสอบสวน (La police judiciaire) จะทํ าการสอบสวนไปเลย โดย           
ในการสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนจะสรุปสํ านวนการสอบสวนโดยไมตองทํ าความเห็นวา  
ใครเปนผูกระทํ าความผิดหรือเปนผูตองหา ทั้งไมจํ าตองอางมาตรากฎหมาย เพื่อใหพนักงานอัยการ
พิจารณาสั่งเองวาควรฟองผูใดเปนผูตองหา อํ านาจการสอบสวนของประเทศฝรั่งเศสจึงอยูภายใต

                                                          
19 Michele - Laure Rassat. (1974). Le Ministère Public Entre Son Passé Et Son Avenir. p. 228.
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การควบคุมของอัยการ20 แตหากเปนคดีที่มคีวามสํ าคัญหรือคดีที่เปนความผิดรายแรง เชน มีการตาย
โดยมเีหตนุาสงสัย เกิดอุบัติเหตุรายแรงมีคนตายหรือบาดเจ็บ เกิดเพลิงไหม ฯลฯ เหลานี้ พนักงาน
สอบสวนจะแจงใหอัยการทราบ ถาอัยการเห็นสมควรจะไปยังที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนดวยตนเอง
อาจสั่งการใหเจาหนาที่ตํ ารวจทํ าการสอบสวนในความควบคุมของอัยการก็ได อัยการมีอํ านาจ     
ไปยงัทีเ่กดิเหต ุสอบปากค ําพยาน อนญุาตใหต ํารวจคมุตวัผูตองหาตออีก 24 ช่ัวโมงภายหลงัจากทีต่ ํารวจ
ควบคมุตวัผูตองหามาแลว 24 ช่ัวโมง และในคดบีางประเภทกฎหมายใหอํ านาจในการควบคมุมากขึน้
แตเจาหนาที่ต ํารวจตองขออนญุาตจากอธบิดอัียการศาลฎกีา นอกจากนัน้อยัการอาจยืน่ค ําฟอง ขอให
ผูพิพากษาไตสวน หรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge d’instruction) ไปท ําการสอบสวนดวยก็ได

ผูพพิากษาไตสวนหรอืผูพพิากษาสอบสวน (Juge d’instruction) นัน้ จะอยูประจ ํา
ในศาลชัน้ตนท ํางานควบคูไปกบัพนกังานอยัการ โดยในการสอบสวน ผูพพิากษาไตสวนจะท ําการไตสวน
โดยไมไดรับคํ าขอจากอัยการไมได

นอกจากอยัการจะรบัและพจิารณาสัง่ส ํานวนการสอบสวนทีน่ายต ํารวจฝายคดี
สงมาใหแลว อัยการศาลชั้นตนอาจทํ าการสอบสวนความผิดที่มีโทษสูงหรือ “ความผิดอุกฤษโทษ” 
(Crime) และความผดิทีม่โีทษปานกลางทีเ่รียกวา “ความผดิมชัฌิมโทษ” (Délit) ซ่ึงไดแก คดคีวามผดิ
ทีม่โีทษจํ าคุกเกินกวา 2 เดอืน ปรับเกินกวา 2,000 ฟรังค ดวยตนเองได

นอกจากนั้น อัยการยังมีอํ านาจหนาที่ในการไตสวนเบื้องตนในความผิด
อุกฤษโทษซึง่หนาและสั่งใหตํ ารวจสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา
ส่ังคดี และเมื่อจํ าเปนอัยการอาจรองขอกํ าลังตํ ารวจหรือทหารเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่ได 

สํ าหรับความผิดซึ่งหนา เมื่อมีการแจงความตออัยการหรือเจาหนาที่ตํ ารวจ
ฝายคด ี จะมีวิธีการปฏิบัติโดยรวบรัดเปนพิเศษ กลาวคือ อัยการมีอํ านาจไปยังที่เกิดเหตุทันที และ
ตรวจดูพยานหลักฐานตางๆ ยึดอาวุธหรือเครื่องมือที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทํ าความผิด
ตลอดจนสิ่งของทั้งหลายที่เกิดจากการกระทํ าความผิด มีอํ านาจคนและยึดสิ่งของในเคหสถาน   
ของบคุคลที่นาเชื่อวาไดรวมกระทํ าความผิด หรือมีเอกสารหรือวัตถุเกี่ยวกับการกระทํ าความผิดนั้น 
หามมิใหบุคคลใดๆ ออกไปจากที่เกิดเหตุจนกวาจะเสร็จการปฏิบัติการ ตรวจดูบัตรประจํ าตัว    
เรียกบคุคลทัง้หลายทีอ่าจใหความรูเกีย่วกบัคดนีัน้ และใหบคุคลดงักลาวใหการ ผูทีถู่กเรยีกตองใหการ
ตออัยการมฉิะนัน้อาจถกูกกัขงัได อัยการมอํี านาจออกหมายใหน ําตวัไปและออกหมายใหควบคมุตวั
                                                          

20 อมร จันทรสมบูรณ. เลมเดิม. หนา 171. ธาดาพันธ อังกินันท. (2534). “รายงานการฝกอบรมและดูงาน 
เรื่องการดํ าเนินคดีอาญา ณ ประเทศฝรั่งเศส.” อัยการนิเทศ, เลมท่ี 53, ฉบับที่ 4. หนา 484-500. ณรงค วิทยไพศาล. 
(2535). “บทบาทของพนกังานอยัการกบัการคุมครองผลประโยชนมหาชนในระบบซวิีลลอวและระบบคอมมอนลอว.”
วารสารอัยการ, ปท่ี 15, ฉบับที่ 169. หนา 33-52.
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ผูที่ถูกสงสัยวาไดมีสวนรวมกระทํ าผิดได เมื่อไดปฏิบัติการดังกลาวขางตนแลวก็สงตัวผูกระทํ าผิด
และเอกสารตางๆ ไปศาลทันที

การใชมาตรการพิเศษในการการสอบสวนสามารถกระทํ าไดในคดีความผิด
ทีม่อัีตราโทษจ ําคกุตัง้แต 2 ป ขึน้ไป โดยผูพพิากษาไตสวนหรอืผูพพิากษาสอบสวน (Juge d’instruction)
อาจมีคํ าส่ังใหดักกรองขอมูลและบันทึกขอมูลการโตตอบสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อประโยชน     
ในการสอบสวนภายใตการควบคุมดูแลของผูพิพากษาสอบสวนภายในระยะเวลาอยาสูง 4 เดือน 
อาจขอขยายระยะเวลาไดภายใตเงื่อนไขเดียวกัน โดยตองรองขอขยายระยะเวลาภายในระยะเวลา   
ทีอ่นญุาตใหปฏิบัติการไดกอนหนานี้21

อยางไรกต็าม ในความผดิลหโุทษอัยการไมมอํี านาจท ําการสอบสวนดวยตนเอง
จะเห็นไดวา อํ านาจในการสอบสวนของอัยการฝรั่งเศสนั้น มิไดกระทํ าไปโดยลํ าพังของอัยการ    
แตเพียงฝายเดียว หากแตตองกระทํ ารวมกับเจาพนักงานฝายอื่นๆ ดวย ซ่ึงก็คือ ตํ ารวจฝายคดี       
(La police judiciaire) และผูพิพากษาไตสวนหรือผูพิพากษาสอบสวน (Juge d’instruction) ซ่ึงมี
อํ านาจสอบสวนคดีอาญาดวยเชนกันแตอํ านาจของแตละฝายจะมากนอยและเกี่ยวพันกันอยางไร
ขึน้อยูกบัประเภทของการสอบสวน อยางเชน ในการสอบสวนความผดิซ่ึงหนา หากอยัการไปยงัทีเ่กดิเหตุ
อํ านาจในการสอบสวนของตํ ารวจก็ส้ินสุดลงแตจะดํ าเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากอัยการ 
และหากอัยการขอใหผูพิพากษามาสอบสวน เมื่อผูพิพากษามาถึงที่เกิดเหตุอํ านาจหนาที่ของอัยการ
ก็ส้ินสุดลง ผูพิพากษาจะสอบสวนเองหรือมอบหมายใหตํ ารวจฝายคดีดํ าเนินการตอไปก็ได      
อยางไรกต็าม อัยการอาจเขาฟงการสอบสวนและขอดสํู านวนการสอบสวนได และเมือ่การสอบสวน
เสร็จสิ้นลง จะตองมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหแกอัยการเพื่อทํ าคํ าแถลง (Réquisitoire définitif) 
ขอใหปดการสอบสวนซึ่งอาจจะสั่งฟองหรือไมฟองคดีก็ได หรืออาจใหสอบสวนตอไปก็ได  
เปนตน

2. อํ านาจหนาท่ีในการดํ าเนินคดีอาญา ดังกลาวแลววาในประเทศฝรั่งเศส   
การฟองคดีอาญาเปนอํ านาจรัฐแตเพียงผูเดียว ผูเสียหายซ่ึงเปนเอกชนจะฟองคดีอาญาเองโดยตรง
ไมได แตอาจฟองไดโดยทางออม กลาวคือ ฟองคดีทางแพงตอศาลที่พิจารณาคดีอาญา และ        
โดยที่การดํ าเนินคดีแพงในศาลที่พิจารณาคดีอาญาจะกระทํ าได ตอเมื่อมีการดํ าเนินคดีอาญา        
ไปพรอมๆ กนั ฉะนัน้ การที่ผูเสียหายฟองคดีในลักษณะนี้ยอมมีผลใหอัยการตองดํ าเนินคดีอาญา
ไปดวย แมจะขัดกับความเห็นของอัยการก็ตาม

                                                          
21 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส. มาตรา 100.
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ประเทศฝรั่งเศสใชหลักการดํ าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ กลาวคือ พนักงาน
อัยการมีอิสระในการสั่งคดีไดตามที่เห็นสมควร แตตองอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลํ าดับ  
พนกังานอยัการสามารถสั่งฟองคดีอาญาหรือยุติคดี อัยการอาจสั่งไมฟองคดีหากเห็นวาความผิดนั้น
เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมคุมกับคาใชจายในการดํ าเนินคดีที่ตองเสียไป หรือ การกระทํ าความผิดนั้น
ไมเกีย่วกับความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยตรง เปนตน อยางไรก็ตาม การสั่งไมฟองคดีนั้น
ไมเปนผลใหสิทธิการฟองคดีอาญาระงับ อัยการอาจกลับสั่งฟองใหมภายในอายุความไดเสมอ   
หากภายหลงัปรากฏวาการกระท ํานัน้เปนความผดิ มพียานหลกัฐานและเหน็สมควรฟองคด ี นอกจากนี้
เมือ่มกีารฟองคดแีลวพนกังานอยัการสามารถทีจ่ะถอนฟองได ดงันัน้ อัยการจงึมอิีสระทัง้ในการสัง่คดี
และดํ าเนินคดี

การใชดลุพนิจิของพนกังานอยัการฝรัง่เศสไมไดจ ํากดัแตเฉพาะในการสัง่ฟอง
หรือยตุคิดเีทานั้น แตในทางปฏิบัติพนักงานอัยการยังใชดุลพินิจในการเลือกศาลที่จะฟองคดีไดดวย 
ในกฎหมายฝรั่งเศส ถาเปนความผิดที่มีโทษปานกลางหรือ ความผิดมัชฌิมโทษ (Délit) พนักงาน
อัยการมีทางเลือกในการฟองคดีหลายทาง คือ อาจจะยื่นฟองคดีโดยตรง (Citation directe)           
ตอศาลมัชฌิมโทษ (Le tribunal correctionnel) หรืออาจรองตอผูพิพากษาไตสวน หรือ ผูพิพากษา
สอบสวน (Juge d’instruction) ใหเปดคดีก็ได ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการมักจะไมรองขอให       
ผูพิพากษาไตสวนดํ าเนินคดีเพราะจํ านวนของผูพิพากษาไตสวนมีนอยไมไดสัดสวนกับปริมาณคดี 
แตจะใชดุลพินิจในการฟองผูกระทํ าผิดไมเฉพาะแตในคดีความผิดที่มีโทษปานกลางเทานั้น ในคดี
ความผดิอุกฉกรรจบางคดี พนักงานอัยการก็ใชดุลพินิจฟองผูกระทํ าความผิดตอศาลมัชฌิมโทษดวย  
วธีิการดังกลาวเปนการลดความรายแรงของขอหา เรียกวา Correctionnalisation Judiciaire ทั้งนี้   
เพือ่หลีกเลีย่งไมใหคดไีปคัง่คางอยูทีผู่พพิากษาไตสวนซึง่มอํี านาจในการด ําเนนิคดใีนความผดิอกุฉกรรจ
(Crime) และ ความผิดมัชฌิมโทษ (Délit) ทีร่ายแรงบางประเภทได 22

ในประเทศฝรั่งเศสนั้น อัยการมีวิธีฟองคดีได 2 ประการ23 คือ
1) ฟองผูตองหาโดยตรงตอศาลแขวงหรือศาลที่พิจารณาคดีโทษปานกลาง

ในเมื่อเปนความผิดลหุโทษหรือโทษปานกลาง
2) ยืน่ค ําขอใหทํ าการไตสวน ถาเปนคดีที่มีโทษอุกฤษหรือเปนคดีที่มีโทษ

ปานกลาง แตมลัีกษณะยุงยากซับซอน หรือเปนคดีที่มีกฎหมายบังคับใหตองไตสวนกอน

                                                          
22 อุทัย อาทิเวช. การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการกับการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลในประเทศฝรั่งเศส.

สืบคนเมื่อ 21 มิถุนายน 2549, จาก  http://www.ago.go.th. หนา 2-3.
23 โกเมน ภัทรภิรมย ข เลมเดิม. หนา 67.
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ในความผิดซึ่งหนาซึ่งมีวิธีปฏิบัติเปนพิเศษนั้น เมื่อไดปฏิบัติการสอบสวน
ดงักลาวขางตนแลวกจ็ะสงตวัผูกระท ําผิดและเอกสารตางๆ ไปศาลทนัท ี แตถาวนันัน้ไมมกีารพจิารณา
กจ็ะน ําตวัผูกระท ําผิดไปศาลในวนัรุงขึน้ พยานจะถกูนดัใหไปศาลดวยวาจา ถาไมไปมคีวามผดิเชนเดยีวกบั
ขัดหมายศาล ศาลที่ไดรับเรื่องจะดํ าเนินการพิจารณาทันที แตถาจํ าเลยขอเวลาเพื่อเตรียมคดี        
ศาลจะก ําหนดเวลาใหไมนอยกวา 3 วนั และเมือ่ศาลเหน็วายงัไมอาจตดัสนิคดไีดทนัท ี ศาลอาจเลือ่น
การพิจารณาไปก็ได

สวนคดีความผิดที่มีโทษจํ าคุกตั้งแต 5 ปขึน้ไป และคดีที่มีกฎหมายบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะ ตองมกีารไตสวนกอนฟองทกุคด ี อัยการจะยืน่ค ําฟองขอใหไตสวนตอศาล ศาลจะก ําหนด
ใหผูพพิากษาไตสวนคนหนึ่งเปนผูทํ าการไตสวน คํ าฟองขอใหไตสวนตองทํ าเปนลายลักษณอักษร
แตไมมแีบบบงัคบัวาตองท ําอยางไร อัยการจะแจงฐานความผดิซึง่เปนเหตใุหตองไตสวนอยางกวางๆ
เชน ลักทรัพย ทํ ารายรางกาย โดยไมตองระบุชัดวาลักทรัพยโดยใชอาวุธ หรือ ทํ ารายรางกาย      
บาดเจบ็สาหัส เพราะความผิดบางฐานเปนความผิดอุกฉกรรจเพราะมีเหตุเพิ่มโทษ

ในกรณทีีม่กีารฟองคดแีพงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดอีาญา ผูพพิากษาตองสงค ํารองทกุข
ไปใหอัยการ และรอค ําฟองของอยัการขอใหไตสวนเพราะในคดทีีก่ฎหมายบญัญตัใิหตองมกีารไตสวน
ผูพพิากษาไตสวนจะท ําการไตสวนโดยไมไดรับค ําขอจากอยัการไมได และหลังจากอยัการยืน่ค ําฟอง
ขอใหไตสวนแลว พนกังานอยัการมอํี านาจขอดสํู านวนไดทกุขณะ อัยการมอํี านาจรวมไปดทูีเ่กดิเหตุ
รวมในการคน การสอบปากคํ า การเผชิญหนาระหวางผูตองหากับพยาน และฟงคูความฝายแพง  
อัยการอุทธรณคํ าส่ังทุกชนิดของผูพิพากษาไตสวนได และเมื่อจบการไตสวนแลวตองสงสํ านวน
ใหพนกังานอยัการ โดยอัยการตองท ําความเหน็อยางใดอยางหนึง่ดงัตอไปนีภ้ายใน 3 วนั คอื ถาเหน็วา
การไตสวนยังไมสมบูรณ อัยการมีอํ านาจขอใหไตสวนตอไปอีก ถาเห็นวาการไตสวนสมบูรณแลว
ก็ยื่นคํ าขอใหศาลสั่งไมฟองหรือขอใหสงผูตองหาไปฟองยังศาลที่มีอํ านาจพิจารณา เมื่อไดรับ  
ความเห็นจากพนักงานอัยการ ผูพิพากษาไตสวนก็จะออกคํ าสั่งปดการไตสวนและสั่งไมฟองหรือ
ส่ังใหสงไปฟองยังศาลที่มีอํ านาจ อัยการอุทธรณคํ าส่ังทุกชนิดของผูพิพากษาไตสวนได

ในการฎีกา ศาลฎีกา (La Cour de Cassation) ของฝรั่งเศสรับพิจารณา  
เฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานัน้ โดยอัยการมอํี านาจฎกีาไดอยางกวางขวางกวาคูความอืน่ และมอํี านาจพเิศษ
ในการฎีกาอยู 2 กรณี คือ

1) อธิบดีอัยการศาลฎีกามีอํ านาจฎีกาเพื่อผลประโยชนแหงกฎหมายในเมื่อ
ค ําพพิากษาไมถูกตองตามกฎหมาย แตคูความมไิดฎกีาภายในอายคุวาม ในการฎกีาแบบนีค้ ําพพิากษา
ศาลฎีกาจะนํ าไปใชเปนประโยชนหรือใหเสียหายแกคู ความมิได เปนการฎีกาเพื่อประโยชน         
ในการตีความกฎหมายของศาลเทานั้น
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2) อธิบดอัียการศาลฎกีามอํี านาจฎกีาตามค ําสัง่รัฐมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรม
เพือ่ประโยชนสาธารณะ และเพือ่ใหความยตุธิรรมเปนไปตามกฎหมาย ในเมือ่ศาลใชอํ านาจเกนิขอบเขต
มักจะเรียกการฎีกาแบบนี้วาการฎีกาตามคํ าส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม อํ านาจในการฎีกา
แบบนีก้วางขวางมาก  อาจฎกีาไดไมวาจะเปนค ําพพิากษาของศาลใด ช้ันใด คดจีะถึงทีสุ่ดหรือไมกต็าม
และไมมีกํ าหนดอายุการฎีกา24

3. อํ านาจหนาท่ีในการบังคับตามคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่ง อัยการมีหนาที่ตองแจง
ใหพศัดทีราบค ําวนิจิฉยัของศาลเกีย่วกบัผูตองขงัแตละคนทกุครัง้ และออกค ําสัง่เปนลายลักษณอักษร
ใหปลอยตวัผูตองขงัไปทนัทเีมือ่ศาลพพิากษาใหปลอยหรือพพิากษาใหปรบั หรือจ ําคกุแตรอการลงโทษไว
การบงัคบัใหชํ าระเงนิคาปรบัตามค ําพพิากษาตองกระท ําในนามของอยัการ และถาผูตองค ําพพิากษา
ใหปรับไมชํ าระคาปรับ อัยการมีอํ านาจสั่งใหเอาตัวไปกักขังหรือบังคับใหชํ าระคาปรับได

สํ าหรับโทษจํ าคุก อัยการเปนผูจัดทํ าสารบบการลงโทษ ซ่ึงมีรายละเอียด
ทกุอยางในการลงโทษผูตองโทษแตละคนไวครบถวน อัยการมหีนาทีแ่จงใหผูตองโทษซึง่ยงัไมถูกควบคมุ
มารับการจํ าคุกหรือแจงใหตํ ารวจจับกุมเมื่อผูนั้นจะหลบหนี หรือไมยอมมา นอกจากนี้ อัยการ      
ยงัเปนผูควบคุมดูแลใหจาศาลจัดทํ าทะเบียนประวัติผูกระทํ าผิดดวย

 2.4.2 ประเทศอังกฤษ
หลักการด ําเนินคดีอาญาดั้งเดิมของประเทศอังกฤษ มีแนวความคิดวา การรักษา

ความสงบเรยีบรอยของสงัคมเปนหนาทีข่องประชาชนทกุคน ดงันั้นเมือ่มกีารกระท ําความผดิเกดิขึน้
ประชาชนแตละคนยอมมีสิทธิยื่นฟองคดีอาญานั้นตอศาลโดยไมคํ านึงวาบุคคลนั้นจะเปนผูเสียหาย
ที่แทจริงหรือไม แมในปจจุบันประเทศอังกฤษจะมีอัยการ แตผูที่สามารถฟองคดีอาญาไดหาได
จ ํากดัอยูเฉพาะอัยการไม  เจาหนาที่ตํ ารวจ เจาหนาที่หนวยงานอื่นๆ ของรัฐ หรือเอกชน ก็สามารถ
ฟองคดีอาญาได (The right to begin criminal proceedings belongs to everyone, whatever as an 
individual or acting in group, and whether in a private or public capacity) และไมมีกฎหมาย
บญัญตัไิวเปนการบงัคบัวาหากหนวยงานราชการจะฟองคดอีาญาตองสงเรือ่งใหอัยการดํ าเนินการให  
สวนการปกครองทองถ่ินตางๆ ตางก็มีสํ านักงานกฎหมาย (prosecuting solicitors’ departments) 

                                                          
24 โกเมน ภัทรภิรมย ข แหลงเดิม. หนา 69.
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ของตนเองและสามารถฟองคดีอาญาได แมจะมีขอจํ ากัดในการฟองคดีบาง แตโดยหลักแลวทุกคน
สามารถฟองคดีอาญาได25

อยางไรกต็าม ในประเทศองักฤษไดเคยมคีวามพยายามทีจ่ะน ํารูปแบบการด ําเนนิคดี
อาญาโดยรัฐมาใช โดยจัดใหมีอัยการตามแบบอยางของประเทศในภาคพื้นยุโรป แตก็ประสบ  
ความลมเหลวตลอดมา จนกระทั่งชวงกลางศตวรรษที่ 19 ความพยายามที่จะน ําหลักการดํ าเนินคดี
อาญาโดยรัฐมาใช ไดพัฒนาเปนรูปเปนรางขึ้นโดยมีการกอตัง้องคกรที่เรียกวาCrown Prosecution 
Service (CPS) ขึ้น ท ําหนาที่ในการฟองคดีอาญา26

ดังกลาวแลววา หลักสํ าคัญในการฟองคดีของประเทศอังกฤษ คือ ประชาชน
สามารถฟองคดีอาญาเองได  เมื่อมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น หากเปนคดีที่มีขอเท็จจริงไมซับซอน
ต ํารวจจะรบัผดิชอบการสบืสวนสอบสวน ด ําเนนิการแสวงหาพยานหลกัฐานเพือ่ใชในการด ําเนนิคดี
ในชัน้ศาล มสิีทธจิบักมุ ตรวจคนและซกัถามบคุคลใดๆเกีย่วกบัการกระท ําความผดิ27 ไมวาบคุคลนัน้
จะเปนผูตองสงสยัหรือไม เมือ่การสอบสวนเสรจ็ส้ินลงกจ็ะน ําตวัผูตองหาฟองคดตีอศาล ซ่ึงโดยปกติ
ผูเสยีหายกม็กัจะพอใจใหตํ ารวจดํ าเนินคดี หากมีกรณีที่ตํ ารวจเห็นควรไมฟอง หรือผูเสียหายเห็นวา
ควรฟองในฐานความผิดที่มีโทษสูงกวา ก็อาจยื่นฟองตอศาลแขวง (Magistrate Court) เองได
 แตถาเปนคดีที่ตํ ารวจเห็นวามีขอเท็จจริงยุงยากซับซอนหรือความผิดรายแรง 
ตองมีการแถลงเปดคดี-ปดคดี ตํ ารวจก็จะสงสํ านวนให Solicitor ดํ าเนินการเตรียมคดีสํ าหรับ     
การพิจารณาคดีในชั้นศาล Solicitor นัน้จะจัดหา Barrister ดวยความเห็นชอบของผูบังคับการตํ ารวจ 
มาใหคํ าแนะนํ าในการเตรียมคดีและ Barrister จะเปนผูรับสํ านวนมาฟองรองดํ าเนินคดีกับผูตองหา
ในชัน้ศาลโดยไตสวนวาคดีมีมูลหรือไมเทานั้น ไมมีอํ านาจพิจารณาสั่งฟองหรือส่ังไมฟองคดี หรือ
ถอนฟอง Barrister จะวาความในฐานะทนายโจทก ในกรณีที่ผูเสียหายฟองคดีเองก็ตั้งทนายความ
เปนโจทกได โดยทนายโจทกในคดีอาญาของประเทศอังกฤษนั้นมีหนาที่เพียงชวยเหลือศาล       
ตองไมเอาใจใสเปนพิเศษในผลของคดีวาจะแพหรือชนะ ดังนั้น การจะใหตํ ารวจดํ าเนินการ      
อยางทนายความอาจมีขอกังขาในเรื่องความเปนกลาง เพราะตํ ารวจเปนผูจับกุม สืบสวน สอบสวน 
คนหาพยานหลักฐานมาดวยตนเอง

                                                          
25 Cyril Philips. (1981, January). The Royal Commission on Criminal Procedure (Report Presented

to Parliament by Command of  Her Majesty). p. 126.
26 คณิต ณ นคร ช (2525, กันยายน). “ปญหาในการใชดุลพินิจของอัยการ.” วารสารอัยการ. หนา 31.
27 Cyril Philips. Op.cit. pp. 16 - 17.
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จะเห็นไดวา การดํ าเนินคดีอาญาโดยทั่วไปในประเทศอังกฤษไมวาจะเปนคดี   
ที่มีโทษเบา (summary offence) ทีต่องพิจารณาโดยศาล Magistrate หรือ คดีที่ตองดํ าเนินการ
พิจารณาโดยมีลูกขุน การด ําเนินการตั้งแตการสืบสวน จับกุม สอบสวนและนํ าผูกระทํ าความผิด   
มาท ําการไตสวนและฟองคดียังศาลเปนอํ านาจหนาที่ของตํ ารวจแทบทั้งหมด โดยมี Solicitor และ
Barrister ชวยอํ านวยการในการฟองคดตีอศาล แตโดยทีใ่นทางปฏบิตัคิวามสมัพนัธระหวางเจาหนาที่
ต ํารวจและ Solicitor เปนเสมอืนลูกความ (Client) กบัทนายความ (Solicitor) โดย Solicitor จะด ําเนนิคดี
ตามคํ าสั่งของตํ ารวจ Solicitor อาจใหคํ าแนะนํ าไดแตตํ ารวจไมจํ าตองปฏิบัติตามคํ าแนะนํ านั้น 
(The solicitor acts upon the instructions of the police ; the solicitor may advise , but the chief 
constable is not bound by that advice.)28 การใชดุลพินิจในการดํ าเนินคดีอาญาจึงขึ้นอยูกับตํ ารวจ
เกือบทั้งหมด
 อาจกลาวไดวาในประเทศองักฤษพนกังานอยัการไมไดรับผิดชอบในการสอบสวน
ฟองรอง แตประเทศองักฤษไดมีการกอตั้งองคกรที่เรียกวา Crown Prosecution Service (CPS) ขึ้น
ภายใตการเสนอแนะของ The Royal Commission on Criminal Procedure ในป 1981 ซ่ึงถือวา    
เปนการเปลี่ยนแปลงระบบการดํ าเนินคดีอาญาครั้งใหญในประเทศอังกฤษ โดย CPS ไดแยก    
ความรบัผิดชอบในการสอบสวนคดอีาญาออกจากการฟองรองซึง่เดมิอยูในความรบัผิดชอบของต ํารวจ
โดยเหตุผลที่สํ าคัญในการจัดตั้ง CPS ก็เนื่องมาจากความบกพรองของระบบการดํ าเนินคดีอาญา   
ในขณะนัน้ กลาวคือ ผูที่ทํ าหนาที่ในการฟองคดีไมมีความเปนอิสระจากตํ ารวจ โดยมีความสัมพันธ
เสมือนลูกความกับทนายความ ตํ ารวจไมเพียงแตทํ าหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนแตมีบทบาท   
ในการควบคุมการใชดุลพินิจในการฟองคดีดวย นอกจากนั้นนโยบายในการฟองรองดํ าเนินคดี  
ของหนวยงานต ํารวจแตละทองทีไ่มไดเปนไปในทศิทางเดยีวกนั อีกทัง้คดทีีฟ่องโดยต ํารวจมกัถูกยกฟอง
เนื่องจากพยานหลักฐานไมเพียงพอ และที่สํ าคัญมากที่สุดคือระบบการฟองรองดํ าเนินคดีอาญา    
ไมอาจตรวจสอบได29

 Crown Prosecution Service (CPS) เปนองคกรที่มอํี านาจเดด็ขาดในการพิจารณา
สํ านวนการสอบสวนของต ํารวจและมสิีทธิเดด็ขาดในการสัง่ฟองหรือส่ังไมฟองคดอีาญา โดยหลักแลว
คดีสวนใหญตํ ารวจเปนผูสอบสวนทั้งหมด ยกเวนคดีเล็กๆ นอยๆ เชน คดีจราจร โดย CPS มีหนาที่
ใหค ําแนะน ําแกต ํารวจในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการด ําเนนิคดอีาญาโดยทัว่ไป ตรวจพจิารณาพยานหลกัฐาน
ทีต่ ํารวจสอบสวนวามมีาตรฐานเพยีงพอทีจ่ะฟองคดหีรือไม เพือ่ใหการฟองคดเีปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ

                                                          
28 Cyril  Philips. Ibid. pp. 126 - 127.
29 Robert J. Green. The Creation and Development of the Crown Prosecution Service. p. 39.
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และถูกตอง CPS อยูภายใตการบังคับบัญชาของ Director of Public Prosecutions (D.P.P) ซ่ึงเปน
หนวยงานของรฐัมหีนาทีค่วบคมุการฟองคดอีาญาโดยประชาชน แตกระนัน้กต็าม สิทธิในการฟองคดี
ของผูเสียหายตามหลักการดํ าเนินคดีอาญาโดยประชาชนก็ยังคงอยู แตจะอยูภายใตการกํ ากับดูแล
ของ CPS กลาวคือ CPS อาจเขาไปดํ าเนินการเสียเอง หรืออาจใชดุลยพินิจใหระงับการฟองคดีได
ตามที่เห็นสมควร30

Director of Public Prosecutions (D.P.P) มอํี านาจหนาที่ตามที่ระบุไวในระเบียบ
ขอบงัคับวาดวยการดํ าเนินการฟองรองความผิดอาญา ค.ศ. 1946 โดยหนาที่ที่สํ าคัญประการหนึ่ง 
คอื เปนโจทกฟองบรรดาความผดิอาญาทีม่ลัีกษณะรายแรง คดอีาญาทีม่โีทษถึงประหารชวีติ ความผดิ
ทีห่นวยราชการ กระทรวง ทบวง กรมตางๆสงมาให หาก D.P.P พจิารณาแลวเห็นวาควรฟองรอง
ด ําเนนิคดตีอไป และความผดิใดที่ D.P.P พจิารณาแลว เหน็วาเปนคดทีีม่คีวามส ําคญัหรือมคีวามยุงยาก
หรือมเีหตผุลประการอืน่ใดที่ D.P.P ควรเขาด ําเนนิการฟองรองเอง นอกจากนัน้ยงัมหีนาทีใ่หค ําแนะน ํา
แกกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ของรัฐบาลเกี่ยวดวยกรณีทางอาญา
 ในระเบยีบดงักลาว ยงัก ําหนดใหเจาหนาทีต่ ํารวจตองรายงานคดอีาญาบางประเภท
ให D.P.P ทราบเพื่อ D.P.P จะไดเปนโจทกฟองคดีเอง ซ่ึงสวนใหญจะเปนคดีที่มีความสํ าคัญ ยุงยาก
ซับซอน หรือกระทบกระเทือนตอชุมชน เชน ความผิดฐานใหสินบนเจาพนักงาน ความผิดฐาน    
เจาพนักงานทุจริตในหนาที่ หรือความผิดฐานเปดเผยความลับของทางราชการ ความผิดฐาน   
ปลอมแปลงเงินตรา เปนตน
 ในการสอบสวนคดีความผิดดังกลาว CPS จะสงอัยการที่มีความเชี่ยวชาญ       
คดปีระเภทตางๆ ไปรวมสอบสวน ใหค ําแนะน ําแกต ํารวจตัง้แตเร่ิมแรก ดงันัน้ แมอัยการของประเทศองักฤษ
จะไมมอํี านาจหนาทีส่อบสวนคดอีาญาตามกฎหมาย แตกเ็ขารวมสอบสวนกบัต ํารวจตามความเปนจรงิ
(de facto)31 ท ําใหการด ําเนนิคดสํี าคญัประสบความส ําเรจ็ เชน คดฉีอโกงธนาคาร Bank of Commerce
and Credit International (BCCI) คดีแกงคผูกอการราย The Animal Liberation Front (ALF)  
เปนตน

                                                          
30 คณิต ณ นคร ก เลมเดมิ. หนา 60-61. ณรงค ใจหาญ. เลมเดมิ. หนา 29. และ กติติพงษ กิตยารกัษ ข (2538).

“อัยการกับกระบวนการยุติธรรม.” อัยการนิเทศ, เลมท่ี 57, ฉบับที่ 2. หนา 61.
31 Anthony Roy Taylor. (1993). A Provincial English Prosecutor’s View of Organized Crime.

p. 159.
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นอกจากนัน้ ยงัมคีวามผดิบางประเภททีก่ฎหมายบญัญตัหิามมใิหผูใดฟองตอศาล
เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก D.P.P หรือ Attorney General ซ่ึงจะเปนการใชดุลพินิจในลักษณะ      
กึง่ตลุาการ โดยค ํานงึถึงประโยชนสาธารณะดวย รัฐประศาสโนบายและความสงบเรยีบรอยของประชาชน
ดวย
 ในคดคีวามผดิทีก่ฎหมายบญัญตัใิหตองรายงานให D.P.P ทราบ ต ํารวจตองรายงาน
ตัง้แตเริม่ตนคดี คือ เมื่อมีการกลาวหาวามีการกระทํ าความผิดดังกลาวเกิดขึ้นในเขต  D.P.P มีอํ านาจ
พจิารณาส ํานวนคดีและจะใหความเห็นวาควรดํ าเนินการฟองหรือไมควรฟอง หาก D.P.P เห็นวา
ควรฟอง แตไมมีการดํ าเนินคดีภายในเวลาอันควร D.P.P อาจเขาดํ าเนินการฟองเองได ถา D.P.P
เหน็วาไมควรฟอง แตตํ ารวจฟองไป D.P.P อาจเสนอตอ Attorney General ใหถอนฟองไดหรือ      
มิฉะนั้น D.P.P อาจเขาระงับการฟองคดีนั้นเอง โดยอาจแถลงตอศาลในชั้นไตสวนมูลฟอง หรือ   
ในชั้นพิจารณาก็ได คํ าส่ังของ D.P.P เปนอ ํานาจสั่งการเด็ดขาดไมตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด 
นอกจากนั้น D.P.P อาจไมใชอํ านาจพิจารณาสํ านวนคดีและทํ าความเห็นในคดีก็ได โดยปลอย     
ใหตํ ารวจดํ าเนินการตอไป
 การสบืสวนสอบสวนในประเทศองักฤษนัน้ เจาหนาทีต่ ํารวจสามารถใชมาตรการ
พเิศษในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานตางๆ ได เชน การดกักรองขอมลูทีช่อบดวยกฎหมาย
การใชหนวยขาวกรอง หรือสายลับนอกเครื่องแบบ การใชมาตรการในการเฝาระวังติดตาม ซ่ึงมี
กฎหมายรับรองใหกระทํ าไดภายใตความเหมาะสม โดยตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูมีอํ านาจ
หรือมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ นอกจากนั้นใน Regulation of Investigatory Power Act 2000 
(RIPA) ซ่ึงก ําหนดการใชอํ านาจในการสบืสวนสอบสวนโดยมกีารปรบัปรงุใหเหมาะสมกบัเทคโนโลยี
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เชน ความกาวหนาของระบบอินเตอรเน็ต การใชมาตรการเชิงรุกในการรับมือ
กบัอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น การดักกรองขอมูล เปนตน32

 สํ าหรับคดีที่ไดมีการฟองไวแลวและถอนฟองไป ตองรายงาน D.P.P ทราบดวย
เพือ่พจิารณาวาการฟองคดีหรือการถอนฟองคดีนั้นกระทํ าไปโดยสุจริตหรือไม หรือเปนการสมควร
หรือไมดวย 

                                                          
32 อาร ีอารยวัฒนกลุ. (2547). การคุมครองสทิธิของบคุคลกับการใชอํ านาจของพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ.
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2.4.3 ประเทศญี่ปุน
การด ําเนินคดีอาญาของประเทศญี่ปุนในชวงตนศตวรรษที่ 8 นัน้ ไดรับอิทธิพล

มาจากประเทศจีน เร่ิมคดีโดยการรองทุกขของเอกชนซึ่งเปนผูเสียหาย การดํ าเนินคดีเปนหนาที่
ของผูพพิากษา อาศัยคํ ารับสารภาพของจํ าเลยหรือคํ าใหการพยานตลอดจนการใชวิธีทรมานเพื่อให
รับสารภาพ ตอมาในสมยัราชวงศเมจ ิ (Meiji Restoration) ค.ศ. 1868 ญีปุ่นไดรับอทิธิพลจากกฎหมาย
ในประเทศภาคพื้นยุโรป ซ่ึงถือหลักวา “คํ าตัดสินควรอาศัยพยานหลักฐาน” (All crimes shall be 
adjudicated on the basis of evidence) จงึไดมีการยกเลิกวิธีการทรมานโดยสิ้นเชิงในป ค.ศ. 1879 
และในป ค.ศ. 1872 ไดจดัใหม ี“อัยการ” เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง โดยเปนผูด ําเนนิคดี
ในนามของรฐั ซ่ึงไดรับอทิธิพลมาจากประเทศฝรัง่เศส มกีารจดัท ําประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ
อาญา ค.ศ. 1922 โดยไดรับอิทธิพลมาจากเยอรมัน ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงประเทศญี่ปุน
พายแพสงคราม จึงไดเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยนํ าแนวคิดเรื่อง Due Process 
มาใชโดยกํ าหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชนไวอยางชัดแจง ทั้งนี้ ภายใต
อิทธพิลของระบบกฎหมายแองโกลอเมรกิา (Anglo-America) ประเทศญีปุ่นจงึเปนประเทศทีม่จีดุเดน
ของระบบกฎหมายทั้งสองระบบ กลาวคือ ระบบ civil law  และ ระบบ common law อยูดวยกัน

เจาหนาที่หลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุ น ไดแก ตํ ารวจ 
พนกังานอยัการ และศาลยตุธิรรม ซ่ึงจะมโีครงสรางอ ํานาจหนาทีแ่ตกตางกนัไป กลาวคอื ศาลยตุธิรรม
เปนหนวยงานอิสระ ไมขึ้นกับฝายบริหาร มิไดสังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรม ตํ ารวจขึ้นกับทองถ่ิน 
สวนหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมอืน่ รวมทัง้สํ านกังานอยัการเปนหนวยงานสงักดักระทรวงยตุธิรรม
โดยอัยการของประเทศญีปุ่นจะมบีทบาทอยางสูงในกระบวนการยุติธรรมและดํ ารงตํ าแหนงสํ าคัญๆ
ในกระทรวงยุติธรรม33 ญีปุ่นใชระบบการฟองคดีอาญาโดยรัฐ34 เฉพาะอัยการเทานั้นมีอํ านาจฟอง
คดอีาญา ผูเสียหายฟองคดีเองไมได

สํ านกังานอยัการของญีปุ่นมอีธิบดอัียการ (Prosecutor-General) เปนผูบงัคบับญัชา
สูงสดุ โดยสํ านักงานอัยการแตละลํ าดับชั้นจะรับผิดชอบตองานศาลในแตละลํ าดับชั้น กลาวคือ

1. สํ านกังานอยัการสงูสดุ (The Supreme Public Prosecutors Office) รับผิดชอบ
งานในศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา (Supreme Court)

2. สํ านักงานอัยการชั้นสูงหรือช้ันอุทธรณ (High Public Prosecutors Offices)
รับผิดชอบงานในศาลสูงหรือศาลอุทธรณ (High Courts)
                                                          

33 ชาญเชาว ไชยานุกิจ และ ศิระ บุญภินนท. (แปลและเรียบเรียง). (2541, มิถุนายน). “โครงสราง
กระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน.” บทบัณฑิตย, เลม 54, ตอน 2. หนา 145.

34 ศิระ บุญภินนท. (2541). การควบคุมดุลพินิจอัยการในประเทศญี่ปุน.
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 3. สํ านักงานอัยการชั้นตนประจํ าเขต (District Public Prosecutors Offices) 
รับผิดชอบงานในศาลชั้นตนประจํ าเขต (District Courts) หรือ ศาลครอบครัว (Family Court)
 4. สํ านักงานอัยการทองถ่ินหรือสํ านักงานอัยการศาลแขวง (Local Public 
Prosecutors Offices) รับผิดชอบงานในศาลแขวง (Summary Courts)

สํ านักงานอัยการนับไดวาเปนองคประกอบที่สํ าคัญที่สุดของกระทรวงยุติธรรม
ญี่ปุ น โดยอัยการจะเขามามีบทบาทในคดีอาญาตั้งแตเร่ิมมีการกระทํ าความผิดอาญาจนกระทั่ง
บังคับตามคํ าพิพากษา อัยการปฏบิัติภารกิจหลัก 5  ประการ  คือ

(1) สืบสวนสอบสวนและดํ าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาที่ เสนอตออัยการ        
โดยเจาพนักงานตํ ารวจ 

(2) สืบสวนสอบสวนและดํ าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาที่เอกชนไดรองทุกข  
หรือกลาวโทษตออัยการหรือที่อัยการไดทราบมาไมวาจะโดยทางใด

(3) ฟองคดอีาญาตอศาล อํ านาจฟองผูตองหาเปนของอัยการเพียงองคกรเดียว 
ตํ ารวจหรือผูเสียหายไมอาจฟองคดีเองได หลักเกณฑในการพิจารณาฟองคดีหรือไมฟองคดีนั้น    
ใชหลักปราศจากความสงสัย ดังนั้น อัตราการยกฟองในประเทศญี่ปุนจึงตํ่ ามาก

(4) ด ําเนนิการดแูลใหการบงัคบัคดตีามค ําพพิากษาของศาลใหเปนไปโดยถกูตอง
ภายหลังศาลพิพากษา อัยการมีบทบาทที่สํ าคัญ คือ การสั่งการเจาหนาที่ราชทัณฑในการบังคับ   
ตามค ําพพิากษาของศาลนบัแตโทษปรบัจนถงึประหารชวีติ หากปราศจากค ําสัง่ดงักลาว การบงัคบัคดี
มอิาจกระท ําได และเมือ่เกดิปญหาในชัน้บงัคบัคด ี อัยการจะเปนผูวนิจิฉยัด ําเนนิการแลวเสนอรายงาน
ตอศาลเพื่อขอความเห็นชอบตอไป

(5) ปฏิบัติการอื่นๆ ในฐานะผูแทนหรือผูรักษาผลประโยชนของมหาชน35

ในการสอบสวนคดีอาญานั้น เจาพนักงานหลักในการสอบสวน คือ ตํ ารวจและ
พนักงานอัยการ เมื่อมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น ตํ ารวจทองถ่ินจะเปนผูรับผิดชอบเบื้องตน         
ในการสอบสวนคดีอาญาทุกประเภทในจังหวัดนั้นๆ แลวรายงานตออัยการ สํ านักงานอัยการ        
จะมอบหมายใหอัยการคนหนึง่รับผิดชอบคด ี ซ่ึงสวนใหญแลวต ํารวจและพนกังานอยัการจะรวมมอืกนั
ในการสอบสวนจนเสรจ็สิน้ นอกจากนี้ยงัมหีนวยงานสอบสวนอกีหลายหนวยงานทีม่อํี านาจสอบสวน
จ ํากดัอยูเพียงคดีบางประเภท เชน เจาพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด เจาพนักงานคุมครองแรงงาน 
เปนตน

                                                          
35 ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุง. “งานอัยการของประเทศญี่ปุน.” รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา

ในนานาประเทศ. หนา 86-87.
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สํ าหรับพนกังานอยัการ ในระยะเริม่แรก ป ค.ศ. 1880 อัยการมเีพยีงอ ํานาจรองขอ
ใหมีการสอบสวนคดีอาญาแตไมมีอํ านาจสอบสวนคดีอาญาเอง ตอมาในป ค.ศ. 1897-1916 อัยการ
เร่ิมเขามามีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญามากขึ้น เนื่องจากประชาชนตองการมิใหมีการฟองคดี
เมื่อเห็นวาพยานหลักฐานตางๆ ที่รวบรวมมายังไมเพียงพอที่จะสนับสนุนวาจํ าเลยเปนผูกระทํ า
ความผิด36 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันอัยการมอํี านาจหนาที่ในการสอบสวนอยางไมจํ ากัด กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุนเปดชองใหมีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานอัยการได และ
พนักงานอัยการมีอํ านาจเริ่มคดีเองไดแมจะไมมีผูรองทุกขกลาวโทษ หากอัยการไดทราบคดี         
ไมวาโดยทางใดกต็ามทีม่เีหตอัุนควรเชือ่วาไดมกีารกระท ําความผดิเกดิขึน้ อัยการจะด ําเนนิการสบืสวน
สอบสวนคดีนั้นเองจนเสร็จการหรืออาจสัง่ใหตํ ารวจชวยเหลือหรือรวมมือในการสืบสวนสอบสวน
หรือสงเรื่องใหตํ ารวจดํ าเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จการก็ได
 เมื่อตํ ารวจทํ าการสอบสวนคดีอาญาแลวจะเสนอสํ านวนไปยังพนักงานอัยการ
เพื่อใหพนักงานอัยการตรวจสํ านวน โดยตํ ารวจหรือพนักงานสอบสวนไมมีอํ านาจเสนอความเห็น
ในขอกฎหมายเกีย่วกบัคดวีาควรจะฟองหรือไม ดงันัน้การสอบสวนของต ํารวจหรอืพนกังานสอบสวน
จึงเปนพียงการสอบสวนเบื้องตน สวนการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพิ่มเติมเปนอํ านาจ       
ของพนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจสั่งใหตํ ารวจดํ าเนินการสอบสวนตอไป หรือในคดีที่มี
ความส ําคัญจะสอบสวนคดีดวยตนเองก็ไดแลวจึงวินิจฉัยส่ังฟองหรือส่ังไมฟองคดี

อํ านาจในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของญี่ปุนนั้น แมในตัวบทกฎหมายจะมิได
บญัญตัไิวโดยละเอียดชัดเจนวาจะทํ าไดแคไหน เพียงใด แตในทางปฏิบัติถือกันวาอัยการอาจทํ าการ
สอบสวนเพิม่เติมไดอยางกวางขวาง เชน สอบสวนบุคคลใดเปนผูตองหาเพิ่มเติมจากที่เจาพนักงาน
ต ํารวจไดสอบสวนไว37 เปนตน ในคดีทีม่คีวามส ําคญั ยุงยากซบัซอน อัยการอาจเรยีกส ํานวนการสอบสวน
จากพนกังานสอบสวนมาตรวจดเูปนระยะ หรือใหสงพยานบคุคล ผูตองหา ผูเสยีหายมาเพือ่ซักถามได38

อนึง่ เพื่อใหสอดคลองกับอํ านาจการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา อัยการมีอํ านาจ
ใชมาตรการบังคับตางๆ เชน การคน การจับกุมผูตองหาโดยตองดํ าเนินการภายใตบทบัญญัติ     
แหงกฎหมายวาดวยการออกหมายจับของศาล แตในทางปฏิบัติ อัยการมักไมไดทํ าการจับกุมเอง 
เพราะเปนความเหมาะสมในแงของความจํ าเปนในทางปฏิบัติของการสืบสวนคดีอาญา นอกจากนั้น 
อัยการยงัมอํี านาจใชดลุพนิจิในการรองขอตอศาลเพือ่ควบคมุตวัผูตองหาไวได หรือถาเหน็วาผูตองหา

                                                          
36 Atsushi Nagashima. (1976). The Accused and society. p. 547.
37 Criminal Justice in Japan. (1975). p. 10. ดู ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุง. เลมเดิม. หนา 104.
38 ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุง. แหลงเดิม. หนา 105-106.
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ไมไดกระทํ าผิดหรือไมจํ าเปนตองควบคุมก็มีอํ านาจสั่งปลอยตัวผูตองหาทันที เมื่อศาลเห็นดวย   
กบัความจ ําเปนทีจ่ะตองใชมาตรการบงัคบั ต ํารวจจะเปนผูด ําเนนิการดงักลาวภายใตค ําส่ังของอยัการ39

จากแนวความคิดทางทฤษฎีที่ถือวา อํ านาจการสอบสวนและฟองคดีเปนอํ านาจ
อันมอิาจแบงแยกได (Inseparable authority) เพราะการฟองคดตีองอาศยัขอเทจ็จรงิทีไ่ดจากการสบืสวน
และสอบสวนเปนปจจยัสํ าคญั การสบืสวนสอบสวนเปนวธีิการแสวงหาพยานหลกัฐานและรวบรวม
พยานหลกัฐานจงึเปนเพยีงเครือ่งมอื (Instrument) ของการฟองรองด ําเนนิคด ีกฎหมายวธีิพจิารณาความ
อาญาของประเทศญีปุ่นจงึก ําหนดใหอัยการซึง่เปนผูทีม่หีนาทีฟ่องคดตีอศาลมบีทบาทในการตรวจสอบ
และควบคมุการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาดวย ทั้งนี้เพราะในชั้นพิจารณาคดี อัยการเปนผูรูวิธีการ
พสูิจนความผิดของจํ าเลยโดยปราศจากขอสงสัย อัยการจึงควรรูถึงวิธีการสอบสวนเพื่อจะไดมีคํ าส่ัง
ในคดีไดโดยถูกตอง และสามารถตรวจสอบการสอบสวนของตํ ารวจได หากอัยการไมอาจสอบ    
ค ําใหการพยานหรอืรวบรวมพยานหลกัฐานไดโดยอิสระแลว อัยการจ ําตองอาศยัแตเฉพาะการสอบสวน
ของตํ ารวจทั้งหมด ซ่ึงการสอบสวนของตํ ารวจนั้นเปนพยานบอกเลาสํ าหรับอัยการ ทํ าใหอัยการ
ไมอาจแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการสอบสวนของตํ ารวจได40

 ในระบบของประเทศญี่ปุนนั้น อัยการจะตรวจสอบการสอบสวนของตํ ารวจ
อยางเขมงวด โดยใชมาตรฐานเชนเดยีวกบัค ําพพิากษาของศาล ลักษณะทีสํ่ าคญัทีสุ่ดของการสบืสวน
สอบสวนคดีอาญาก็คือ การพยายามปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึงไดของผูตองหา      
โดยถือวาการทํ าใหบุคคลตองตกอยูในฐานะผูตองหาเปนการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอยางหนึ่ง 
การควบคุมตัวผูตองหาจึงตองทํ าเพียงเทาที่จํ าเปนเทานั้น การสืบสวนสอบสวนตองไมเพียงแต   
เพือ่ใหไดพยานหลกัฐานทีจ่ะเอาผดิกบัผูตองหาเทานัน้ แตรวมถึงพยานหลกัฐานทีเ่ปนคณุแกผูตองหา
ดวย
   โดยทีต่ ํารวจและอยัการตางเปนองคกรอสิระจากกนั ความสมัพนัธระหวางอยัการ
และเจาพนกังานต ํารวจในการสอบสวนคดอีาญาจงึมคีวามส ําคญัมาก กลาวคอื อัยการและเจาพนกังาน
ต ํารวจหรอืต ํารวจสอบสวนจะตองรวมมอืกนัในการสอบสวนคดอีาญาแตไมใชในฐานะผูบงัคบับญัชา
กบัผูใตบงัคบับญัชา และไมไดหมายความวาอัยการและต ํารวจจะตองยนือยูในจดุเดยีวกนัในการสอบสวน
แตการด ําเนนิการตองมคีวามตอเนื่องเพราะการสอบสวนเปนเพียงการตระเตรียมสํ าหรับการฟองคดี
และการพจิารณาคดเีทานัน้ เมือ่การสอบสวนอยูในความรบัผิดชอบของต ํารวจ การสอบสวนจะเนนหนกั
ไปที่ขอเท็จจริง แตจะถูกเพิ่มเติมโดยเนนไปที่ความถูกตองหรือความชอบดวยกฎหมายโดยอัยการ 

                                                          
39 Dando  Shigemitsu. (1965). Japanese Law of Criminal Procedure. p. 271.
40 ชาญเชาว ไชยานุกิจ และศิระ บุญภินนท. เลมเดิม. หนา 152-153.
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จนกระทัง่ในเวลาทีฟ่องคดซ่ึีงจะตองอยูในกรอบของกฎหมายอยางเครงครดั อัยการสามารถใหค ําปรกึษา
และแนะน ําเจาพนักงานตํ ารวจที่อยูในเขตอํ านาจของตนในการสอบสวนคดีอาญาไดเทาที่จํ าเปน 41

อาจกลาวไดวา การสอบสวนคดีอาญาเปนกระบวนการทางกฎหมายซึ่งแยกออก
จากการปฏบิตังิานสบืสวนของต ํารวจ จงึจ ําเปนตองมกีารควบคมุวธีิพจิารณาเพือ่ใหคดมีคีวามนาเชือ่ถือ
และสมเหตสุมผล และเพือ่ใหการสอบสวนคดอีาญามคีวามยตุธิรรม การสอบสวนคดอีาญาจงึไมควร
ถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเมือง อัยการซึ่งเปนผูมีความรูในทางกฎหมาย มีอํ านาจอิสระ     
ในเชงิอ ํานาจตุลาการ และไดรับความคุมกันการปฏิบัติหนาที่หลายประการ ยอมเปนผูปฏิบัติหนาที่
ในการสอบสวนคดีอาญาไดดีที่สุด42

 เปนที่นาสังเกตวา กอนหนาที่พนักงานอัยการจะมีอํ านาจในการสอบสวน       
ไดมกีารส ํารวจปรมิาณคดพีบวา อัตราสวนการฟองคด ี การยกฟองในชัน้ไตสวนมลูฟอง การยกฟอง
ในชั้นพิจารณาคอนขางสูง แตเมือ่พนักงานอัยการเขารวมสอบสวนกันตํ ารวจอัตราสวนการฟองคดี 
การยกฟองในชั้นไตสวนมูลฟอง การยกฟองในชั้นพิจารณาลดลงอยางมาก43 

โดยทีลั่กษณะอ ํานาจหนาทีข่องพนกังานอยัการเปนแบบกึง่ตลุาการ พนกังานอยัการ
จงึไดรับความคุมครองและมีหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ตาม Public Prosecutors Office Law 
ในมาตรา 14 กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจควบคุมอัยการในการปฏิบัติงานได
เปนการทั่วไป แตการจัดการคดีและการสอบสวนในแตละคดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
อาจควบคมุไดเฉพาะอัยการสูงสุดเทานั้น แตไมมีอํ านาจควบคุมอัยการแตละคน44 พนักงานอัยการ
จะไมถูกบงัคบัใหออกจากราชการ ถูกพกัราชการ หรือถูกลดเงนิเดอืน แมวารัฐมนตรวีาการกระทรวง
ยุติธรรมจะเปนผูแตงตั้งพนักงานอัยการก็ตาม รัฐมนตรีก็ไมมีอํ านาจสั่งการใหพนักงานอัยการ
ด ําเนินการใดๆ ในทางคดีตามคํ าส่ังได   

จะเห็นไดวาอัยการญี่ปุ นมีอํ านาจในการสอบสวนฟองรองอยางกวางขวาง      
แตในการใชดุลพินิจนั้น พนักงานอัยการตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนอัยการ        
ทีม่ตี ําแหนงสงูกวา45 นอกจากนัน้ ยงัมกีารควบคมุโดยคณะกรรมการตรวจสอบการฟอง (Prosecution
Review Commission) ซ่ึงดดัแปลงมาจากระบบลูกขุนของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Grand Jury) 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการสั่งไมฟองคดีของอัยการโดยสะทอนเจตนารมณแหงพลเมือง  
                                                          

41 Dando Shigemitsu. Op.cit. pp. 96- 97, 304 - 305.
42 Dando Shigemitsu. Ibid. pp. 92 - 96.
43 ชาญเชาว ไชยานุกิจ และศิระ บุญภินนท. เลมเดิม. หนา 153.
44 แหลงเดิม. หนา 151.
45 แหลงเดิม. หนา 154.
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แมคํ าตัดสินจะไมมีสภาพบังคับและไมผูกพันอัยการ แตก็เปนเหตุสรางความกดดันใหแกอัยการ  
เจาของสํ านวน และมีวิธีพิจารณากึ่งการฟอง (Analogical Institute of Prosecution through Judicial 
Action หรือ Quasi- Prosecution) ซ่ึงผูรองทกุขกลาวโทษในความผดิบางประเภทสามารถรองขอตอศาล
โดยยื่นคํ ารองตออัยการที่ส่ังไมฟองคดี ศาลสามารถบังคับใหนํ าคดีขึ้นสูการพิจารณาโดยแตงตั้ง
ทนายความใหทํ าหนาที่แทนอัยการได แตในทางปฏิบัติศาลมักไมกาวกายดุลพินิจของอัยการ46

การสอบสวนคดีอาญาในประเทศญี่ปุ น โดยทั่วไปตํ ารวจจะเปนผูเร่ิมตน         
ท ําการสอบสวน อัยการอาจท ําการสอบสวนไดดวยตนเองเพือ่เปนการเสรมิการสอบสวนของต ํารวจ
โดยการสอบค ําใหการผูเสียหายและพยาน และแนะน ําใหต ํารวจท ําการรวบรวมพยานหลกัฐานตอไป
นอกจากนี้ อัยการอาจเริ่มตนทํ าการสอบสวนเองจนเสร็จสิ้นโดยไมตองอาศัยตํ ารวจ ในทางปฏิบัติ 
พนักงานอัยการมักจะทํ าการสอบสวนในคดีสํ าคัญ หรือคดีที่มีความสลับซับซอน คดีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (Economic Crime) รวมทัง้คดทีีผู่มอิีทธพิลเขามาเกีย่วของ เชน คดทีี่เกีย่วกบั
การคอรรัปชั่นในระบบราชการของขาราชการระดับสูง (Bribery committed by high government 
officials) เปนตน

นอกจากนั้น เมื่อใดก็ตามที่เกิดความกลัววาพนักงานสอบสวนจะละทิ้งคดีหรือ
ไมดํ าเนินการสอบสวนคดี เนื่องจากอิทธิพลทางการเมือง อัยการจะเปนผูเขามาดํ าเนินคดีเอง47

เพราะอัยการมีอิสระในการดํ าเนินคดี ไมมีการเมืองเขามาเกี่ยวของ จึงมีความเปนกลางมากกวา
ตํ ารวจ

อัยการของประเทศญี่ปุ นจะไดรับการฝกฝนใหมีความชํ านาญเปนอยางดี         
ในการสอบสวนคดีและสามารถคัดเลือกพยานหลักฐานตางๆ ที่มีความจํ าเปนและมีความสํ าคัญ  
ขึน้สูการพจิารณาคดีของศาล ซ่ึงเปนความพยายามที่ตองการจะแสดงใหสาธารณชนเกิดความมั่นใจ
ในกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูสึกวาไดรับ
ความคุมครองเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย48

ภายหลังการพัฒนาอํ านาจในการสอบสวนของอัยการ ไดมีการจัดตั้งหนวยงาน
สอบสวนพิเศษ (Special Investigation Department: SID) ขึ้นในสํ านักงานอัยการจงัหวดับางจังหวัด 
เชน โตเกียว โอซากา  และ นาโกยา เปนตน โดยมีหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีที่มีความสลับซับซอน  
คดทีีเ่กี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คดีที่ผูมีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของ

                                                          
46 ชาญเชาว ไชยานุกิจ และศิระ บุญภินนท. แหลงเดมิ. หนา 154, 156 และ 166 -168.
47 Dando Shigemitsu. Op.cit. p. 305.
48 Shigeki Ito. (1986). Characteristics and Roles of Japanese Public Prosecutor (V. 30).  p. 73.
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หนวยงานสอบสวนพเิศษ (Special Investigation Department: SID) ประกอบดวย
ผูอํ านวยการ 1 คน รองผูอํ านวยการ 3 คน และอัยการในกองประมาณ 30-40 คน โดยผูอํ านวยการ
จะมอบหมายใหมีหัวหนาคณะทํ างานรับผิดชอบคดี คัดเลือกอัยการเขารวมคณะทํ างาน ใชอํ านาจ
สืบสวนสอบสวนเหมือนกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั่วๆ ไป โดยไมมีการใชอํ านาจพิเศษ
หรือเทคนิคพิเศษใดๆ ในการสอบสวน

โดยปกติแลว การที่กองสอบสวนพิเศษและตํ ารวจตางทํ าการสอบสวนคดี  
ความผิดเดียวกันนั้นจะไมเกิดขึ้น กลาวคือ คดีที่ผูตองหาเปนเจาพนักงานหรือขาราชการระดับสูง  
ผูเสียหายมักรองทุกขตออัยการมากกวาตํ ารวจ ในขณะที่คดีประเภทอื่นจะเขารองทุกขตอตํ ารวจ  
อยางไรก็ตาม หากเปนการสอบสวนโดยเจาพนักงานตํ ารวจ หรือ หนวยงานการสอบสวนอื่น     
ตองสงสํ านวนไปยังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจสั่งใหทํ าการสอบสวนตอไป ในบางกรณี
พนกังานอัยการอาจสอบคํ าใหการผูตองหา พยาน และตรวจสอบพยานหลักฐานตางๆ ดวยตัวเอง 
ในคดทีีอั่ยการเขาท ําการสอบสวนเองหรอืในคดทีีม่คีวามส ําคญั อัยการจะท ําการสอบสวนโดยรวมมอื
กบัต ํารวจตั้งแตเร่ิมตนคดีและแบงแยกหนาที่กัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุน 
มาตรา 193 บัญญัติวา

“อัยการอาจสั่งการใหตํ ารวจตองชวยตนในการสอบสวน ซ่ึงตํ ารวจตองปฏิบัติ
ตามคํ าส่ังดังกลาว”

ดงักลาวแลววา ต ํารวจและอยัการญีปุ่นตางมอํี านาจสอบสวน และตางเปนองคกร
อิสระจากกัน การประสานความรวมมือระหวางกันจึงถือวาเปนหัวใจสํ าคัญในการปฏิบัติงาน   
อยางไรก็ตาม พยานหลักฐานตางๆ ทีต่ ํารวจสอบสวนมาจะใชไมไดเลย หากไมผานการสอบสวน
ของพนกังานอยัการ กลาวคอื พยานหลกัฐานของอยัการเทานัน้ทีย่ืน่ตอศาลและพนกังานอยัการเทานัน้
ที่มีอํ านาจในการสั่งฟองหรือส่ังไมฟองคดี ดังนั้น กรณีที่มีขอขัดแยงระหวางตํ ารวจและอัยการ    
ในการสอบสวน ต ํารวจมักจะปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงานอัยการเพื่อใหคดีเสร็จสิ้นไป

คดีที่สรางชื่อใหหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษมีหลายคดี เชน คดี Lockheed 
(1976) ซ่ึงเปนคดีที่มีความสํ าคัญและเปนที่สนใจของประชาชน อัยการจึงเขามาทํ าการสอบสวน
ดวยตนเอง โดยอัยการของหนวยงานสอบสวนคดพีเิศษประจ ําส ํานกังานอยัการจงัหวดัโตเกยีวพบวา
บริษัท Lockheed Aircraft Corporation ไดจายเงินใหขาราชการกระทรวงคมนาคมเปนจํ านวนเงิน
มากกวา 500 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ผานบริษัท Marubeni Trading Corporation เพือ่ใหกระทรวง
คมนาคมใหความสะดวกในการขายเครื่องบินของบริษัท Lockheed Aircraft Corporation ใหแก 
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บริษัท Japanese Airline Corporation ซ่ึงทํ าธุรกิจ All Nippon Airways (ANA) โดยอัยการไดจับกุม
อดตีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นายคาคูเออิ ทานากะ (Kakuei Tanaka) และฟองคดีฐาน   
รับสินบน49 
 ในประเทศญี่ปุนเฉพาะอัยการเทานั้นมีอํ านาจฟองคดีอาญา ผูเสียหายฟองคดีเอง
ไมได อัยการจะตองดํ าเนินการภายในเขตอํ านาจของสํ านักงานอัยการที่ตนประจํ าอยูซ่ึงปกติ          
กจ็ะเปนไปตามเขตอํ านาจของศาล เวนแตกฎหมายจะบัญญัติไวเปนพิเศษ อยางไรก็ตาม การจํ ากัด
เขตอํ านาจในคดีใดๆ ของอยัการจะไมเขมงวดเหมือนกรณีการจํ ากัดเขตอํ านาจศาล กลาวคือ อัยการ
อาจปฏิบัติหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญานอกเหนือไปจากเขตอํ านาจปกติของอัยการก็ไดในกรณี
มีความจํ าเปนโดยธรรมชาติของการสอบสวนคดีอาญาทํ านองเดียวกับการสอบสวนของตํ ารวจ50

อัยการมีอํ านาจใชดุลพินิจไมฟองคดีและสามารถใชดุลพินิจชะลอการฟองได แตไมมีการตอรอง  
คํ ารับสารภาพ และภายหลังศาลมีคํ าพิพากษาอัยการมีหนาที่ดํ าเนินการดูแลใหการบังคับคดี       
ตามคํ าพิพากษาของศาลใหเปนไปโดยถูกตอง

จะเห็นไดวา ระบบการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการในตางประเทศโดยเฉพาะ    
ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศญี่ปุนซึ่งใชระบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น อัยการจะมีบทบาท
ในการด ําเนนิคดอีาญาอยางกวางขวาง กลาวคอื ตัง้แตปรากฏวามกีารกระท ําความผดิเกดิขึน้ ผูเสียหาย
สามารถรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานอัยการได ในประเทศญี่ปุนอัยการมีอํ านาจเริ่มคดีเองไดดวย  
อัยการเปนผูควบคุมดูแลการสอบสวนและดํ าเนินการเกี่ยวกับการฟองคดี โดยในคดีที่มีความสํ าคัญ
หรือคดีที่มีความสลับซับซอนอัยการจะเขาไปทํ าการสอบสวนดวยตนเอง การฟองคดีถือวา        
เปนกระบวนการทีไ่มอาจแบงแยกจากการสอบสวนไดเพราะตองอาศยัขอเทจ็จรงิทีไ่ดจากการสอบสวน
อัยการตองตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการสอบสวน เพื่อประโยชน
ในการสั่งคดีและดํ าเนินคดีในชั้นศาลตอไป นอกจากนั้นอัยการยังมีอํ านาจหนาที่ในการบังคับ   
ตามค ําพิพากษาหรือคํ าส่ังของศาลดวย และแมแตในประเทศอังกฤษซึ่งใชระบบการดํ าเนินคดีอาญา
โดยประชาชนก็ยังมีความพยายามที่จะนํ ารูปแบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐมาใช โดยมี CPS       
ท ําหนาที่ในการฟองคดีอาญา

                                                          
49 วุฒิพงศ อารรีาษฎร. (2548). บทบาทของพนกังานอยัการในการสอบสวน: ศกึษาตาม พ.ร.บ.การสอบสวน

คดีพิเศษ พ.ศ. 2547. หนา 90.
50 Dando Shigemitsu. Op.cit. p. 91.

DPU



บทที่ 3
การดํ าเนินคดีอาญาในชั้นกอนฟอง

การดํ  าเนินคดีอาญาเป นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต การดํ  าเนินการ             
ของพนักงานสอบสวน การดํ าเนินการของอัยการและการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยทั่วไป        
การดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐมีโครงสรางเปน 4  ขัน้ตอน1 คือ

1) การดํ าเนินคดีอาญาชั้นกอนฟอง
การดํ าเนินคดีอาญาชั้นกอนฟอง คือ การดํ าเนินการทั้งปวงของเจาพนักงาน     

กอนการยืน่ฟอง ซ่ึงไดแก การสอบสวนของพนกังานสอบสวนและการด ําเนนิการของพนกังานอยัการ
กอนมกีารยืน่ฟอง โดยกระบวนการด ําเนนิการในขัน้ตอนนีเ้ปนกระบวนการเดยีวกนั แมวาเจาพนกังาน
ผูทํ าหนาที่จะมีหลายฝายก็ตาม

2) การดํ าเนินคดีอาญาชั้นการประทับฟอง
เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาลแลว ศาลมีหนาที่ตองพิจารณาในเบื้องตนวาคดีมีมูล

หรือไม และสมควรประทบัฟองนัน้ไวพจิารณาตอไปหรอืไม โดยศาลจะตองท ําการไตสวนมลูฟองกอน
จงึจะสัง่ประทบัฟองได อยางไรกต็ามในคดทีีพ่นกังานอยัการเปนโจทกยืน่ฟองคด ี ศาลอาจไมจ ําเปน
ตองไตสวนมูลฟองก็ได

3) การดํ าเนินคดีอาญาชั้นการพิจารณา
การด ําเนนิคดอีาญาชัน้การพจิารณา คอื กระบวนการด ําเนนิคดอีาญาในศาลภายหลงั

ศาลประทบัฟองแลว เพือ่วนิจิฉยัเกีย่วกบัการกระท ําของจ ําเลยวาไดกระท ําความผดิตามทีถู่กกลาวหา
หรือไม ในกรณีที่ศาลเห็นวาจํ าเลยกระทํ าความผิดจริง ศาลจะพิพากษาลงโทษจํ าเลย

การพิจารณาอาจจะกระทํ าเฉพาะในศาลชั้นตน หรืออาจกระทํ าในศาลอุทธรณ 
และศาลฎีกาดวยก็ได
 4) การดํ าเนินคดีอาญาชั้นการบังคับคดี

การดํ าเนินคดีอาญาชั้นการบังคับคดี คือ การบังคับตามคํ าพิพากษาอันถึงที่สุด  
ของศาล โดยทัว่ไปกระทํ าโดยการออกหมายบังคับคดี เชน การออกหมายจํ าคุก

                                                          
1 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 416 - 419.
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การบงัคบัคดอีาญาเปนขัน้ตอนการด ําเนนิคดเีมือ่คดถึีงทีสุ่ดแลว เปนเรือ่งของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแตกตางจากการบังคับโทษทางอาญาซึ่งเปนเรื่องของกฎหมายวาดวย  
การบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑ
 การดํ าเนินคดีอาญาในประเทศไทยในปจจุบันนั้น  เมื่อมีการกระทํ าความผิดอาญา
เกดิขึน้ ซ่ึงอาจปรากฏตอเจาพนักงานผูมีอํ านาจสอบสวนคดีอาญาไมวาโดยการรองทุกขโดยเอกชน
ซ่ึงเปนผูเสียหาย หรือการกลาวโทษโดยเอกชนอื่นที่ไมใชผูเสียหายหรือผูเสียหายอาจฟองคดีอาญา
ตอศาลโดยตรงก็ได การเริ่มคดีอาญาโดยเจาพนักงานจะเริ่มตนดวยการรวบรวมพยานหลักฐาน  
ของพนกังานสอบสวนแลว ตอดวยการด ําเนนิการตรวจสอบพยานหลกัฐานเบือ้งตนอนัไดแกการพจิารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายของพนักงานอัยการ เมื่อไดมีการยื่นฟองคดีตอศาลแลว ศาลมีหนาที่
ตองพิจารณาในเบื้องตนวาคดีมีมูลหรือไม และสมควรประทับฟองนั้นไวพิจารณาตอไปหรือไม
โดยศาลจะตองทํ าการไตสวนมูลฟองกอนจึงจะสั่งประทับฟองได อยางไรก็ตาม ในคดีที่พนักงาน
อัยการเปนโจทกยืน่ฟองคด ี ศาลอาจไมจ ําเปนตองไตสวนมลูฟองกไ็ด การด ําเนนิการทัง้หลายในศาล
ภายหลังการยืน่ฟองไมวาโดยพนกังานอยัการหรอืผูเสียหาย ตลอดจนการด ําเนนิการทัง้หลายของศาล
จนกระทัง่มคี ําพพิากษาถงึทีสุ่ดเปนการด ําเนนิคดอีาญาชัน้การพจิารณา หลังจากนัน้กจ็ะเปนการด ําเนนิคดี
อาญาชั้นบังคับคดีซ่ึงเปนการบังคับใหเปนไปตามคํ าพิพากษาถึงที่สุด  
 ในการศกึษาถึงวิวัฒนาการบทบาทอัยการในการสอบสวนคดีอาญาจํ าเปนที่จะตอง
ศึกษาถึงโครงสรางการดํ าเนินคดีอาญาของเจาพนักงานในชั้นกอนฟองเพื่อประกอบการวิเคราะหวา
เหตใุดอัยการจึงควรมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญา

3.1  การด ําเนินคดีอาญาของเจาพนักงานชั้นกอนฟอง

ตามกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาไดแยกกระบวนการสอบสวนฟองรองและการพจิารณาคดี
ในศาลออกจากกนัตามหลกัสากล ดงันัน้ โครงสรางการด ําเนนิคดอีาญาในประเทศไทยจงึอาจแบงได
เปน 2 ช้ัน คือ

1) การด ําเนินคดีอาญาชั้นเจาพนักงาน เร่ิมตั้งแตการสอบสวน เมื่อมีขอสงสัยอันควร
วามีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น เจาพนักงานมีหนาที่ตองสอบสวนหรือไม และเมื่อสอบสวนแลว  
ไดความวามีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้นจริงตองฟองรองตอไปหรือไม ในตางประเทศปญหานี้    
เปนปญหาที่เกี่ยวของกับอัยการโดยตรงเพราะการสอบสวนฟองรองถือวาเปนกระบวนการเดียวกัน
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มอิาจแบงแยกไดและอยูในความรับผิดชอบของอัยการ2 ปญหาดังกลาวเปนปญหาในการดํ าเนินคดี
อาญาชัน้เจาพนักงานโดยขึ้นอยูกับหลักการดํ าเนินคดีอาญาที่ใชในแตละประเทศ ดังนี้

ก) หลักการดํ าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) หรือหลักการ   
ฟองคดอีาญาเชงิบงัคบั3 นัน้ เจาพนกังานมหีนาทีต่องสอบสวนด ําเนนิคดขีึน้เองเมือ่ทราบวามกีารกระท ํา
ความผดิเกดิขึน้ โดยไมตองค ํานงึถึงวาจะมกีารรองทกุขกลาวโทษหรอืไม เมือ่สอบสวนเสรจ็ส้ินแลว
ไดความวาผูตองหากระทํ าความผิดจริงก็ตองฟองผูตองหานั้นตอไป ทั้งนี้ เปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติหลักการดํ าเนินคดีอาญาตามกฎหมายจึงเปนหลักประกันความเสมอภาคตอหนากฎหมาย 
เจาพนักงานตองดํ าเนินคดีทุกเรื่องโดยไมตองคํ านึงถึงตัวบุคคล นอกจากนั้นยังเปนการคุมกัน
พนักงานเจาหนาที่ที่มีอํ านาจสอบสวนฟองรองคดี กลาวคือ เปนการปองกันมิใหมีการใชอิทธิพล
หรือวิธีการอื่นใดที่มิชอบตอเจาพนักงานนั้น เพราะเมื่อเจาพนักงานมีหนาที่ดํ าเนินคดีแลว           
การไมดํ าเนินคดีใดคดีหนึ่งถือวาเปนความผิด

ข) หลักการดํ าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) เมื่อมีการกระทํ า
ความผิดเกิดขึ้น เจาพนักงานอาจไมดํ าเนินการสอบสวนหรือยุติการสอบสวนไดเสมอ และหาก
สอบสวนแลวพบวาผูตองหากระท ําผิดจรงิ และมพียานหลักฐานพอฟอง เจาพนกังานกอ็าจสัง่ไมฟอง
ผูตองหาได ทัง้นีข้ึน้อยูกบัเหตผุลในแตละคดี4 หลักการด ําเนนิคดอีาญาตามดลุพนิจิเปนการผอนคลาย
ความเขมงวดของระบบการด ําเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย ประกอบกบัปจจบุนัวตัถุประสงคของการลงโทษ
ไดเปลี่ยนแปลงจากการแกแคนมาสูการปองกันทั่วไปและการปองกันพิเศษ กลาวคือ การลงโทษ
ตองเหมาะสมกับความผิดและความชั่วของผูกระทํ าเพื่อใหเขาไดมีโอกาสแกไขปรับปรุงตนเองไม
กระทํ าความผิดซํ้ าอีกและสามารถกลับสูสังคมไดอีกครั้ง5 แตเจาพนักงานผูปฏิบัติตองเปนผูที่มี
ความรบัผิดชอบมากขึ้น เพราะผลจากการปฏิบัติหนาที่อาจกอใหเกิดความไมเสมอภาคทางกฎหมาย
ขึน้ได ดงันัน้ จึงควรมีระบบการตรวจสอบควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงานดังกลาวที่ดีดวย

                                                          
2 คณิต ณ นคร ก แหลงเดิม. หนา 401-404.
3 โจชิม เฮอรแมน. หลักการฟองคดีอาญาเชิงบังคับ. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (แปล).

(2521, 29 กันยายน).
4 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 401-403.
5 สมศักดิ์ ประกอบแสงสวย. (2536). การดํ าเนินคดีอาญาชั้นเจาพนักงานเปนกระบวนการเดียวกัน.

หนา 36.
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2) การด ําเนนิคดอีาญาชัน้ศาล กระบวนพจิารณาในศาลเริม่เมือ่ศาลมคี ําสัง่ประทบัฟอง
ไมวาจะสัง่ประทบัฟองเลยในกรณทีีอั่ยการเปนผูฟอง หรือส่ังประทบัฟองหลังจากทีไ่ดมกีารไตสวนมลูฟอง
แลว ทั้งกรณีที่พนักงานอัยการเปนผูฟองหรือผูเสียหายเปนผูฟอง การดํ าเนินการทั้งหลายในศาล  
จนกระทั่งศาลมีคํ าพิพากษาถือเปนการดํ าเนินคดีอาญาชั้นศาล โดยที่คํ าพิพากษานั้นเปนคํ าชี้ขาด
ของศาลทีอ่อกโดยผลของการพจิารณาและเปนค ําชีข้าดทีท่ ําใหคดเีสรจ็ไปจากศาล โดยศาลทีม่อํี านาจ
ท ําการเกี่ยวกับคดีอาญาตามกฎหมายมี 3 ช้ัน คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา   
 แมวาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยไดแยกกระบวนการ
สอบสวนฟองรองและการพจิารณาคดใีนศาลออกจากกนัตามหลกัสากล โดยอัยการมหีนาทีรั่บผิดชอบ
กล่ันกรองสํ านวนการสอบสวนตามหลักการด ําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ  อัยการสามารถใชดุลพินิจ
ส่ังฟองหรือส่ังไมฟองคดตีลอดจนสัง่สอบสวนเพิม่เตมิได แตในทางปฏบิตักิลับแยกความรบัผิดชอบ
ในการด ําเนนิคดอีาญาชัน้เจาพนกังานออกเปน 2 สวน กลาวคอื แบงองคกรทีท่ ําหนาทีใ่นการสอบสวน
ฟองรองออกเปน 2 องคกร โดยใหพนักงานสอบสวนรับผิดชอบการสอบสวนและพนักงานอัยการ
รับผิดชอบในการสั่งคดี

3.1.1 การด ําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมมีบทบัญญัติที่กํ าหนดวาคดีใดที่พนักงาน

สอบสวนจะทํ าการสอบสวนหรือไมทํ าการสอบสวน แตมีบทบัญญัติใหพนักงานสอบสวนมีอํ านาจ
สอบสวนคดีอาญาทั้งปวง6 แตหากพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 122  ซ่ึงบัญญัติวา

“พนกังานสอบสวนจะไมทํ าการสอบสวนในกรณีตอไปนี้ก็ได
(1)  เมือ่ผูเสียหายขอความชวยเหลือ แตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ
(2)  เมือ่ผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน
(3) เมื่อมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห หรือบุคคลที่กลาวโทษดวยปาก  

ไมยอมบอกวาเขาคอืใคร หรือไมยอมลงลายมือช่ือในคํ ากลาวโทษหรือบันทึกคํ ากลาวโทษ”
ซ่ึงจากบทบญัญตัดิงักลาวอาจตคีวามไดวากรณอ่ืีนนอกจากนี ้ พนกังานสอบสวน

ตองท ําการสอบสวนทุกกรณี มิฉะนั้น พนักงานสอบสวนอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 189 บัญญัติวา

“ผูใดชวยผูอ่ืนซึ่งเปนผูตองหาวากระทํ าผิดอันมิใชลหุโทษเพื่อมิใหถูกจับกุม
ตองระวางโทษ.........”

                                                          
6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 121.
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และยงัเปนการผดิหนาทีโ่ดยทัว่ไปของต ํารวจทีม่หีนาทีต่องรกัษาความสงบเรยีบรอย
ในบานเมอืงในฐานะทีเ่ปนผูรักษากฎหมายอกีดวย จงึอาจกลาวไดวา การด ําเนนิคดอีาญาของพนกังาน
สอบสวนเปนหลักการดํ าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนไมอาจใชดุลพินิจที่จะทํ า
การสอบสวนหรือไมสอบสวนคดีหนึ่งคดีใดไดตามที่เห็นสมควร

3.1.2 การด ําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมมีบทบัญญัติใดบังคับใหพนักงานอัยการ

ตองฟองคดีอาญาทุกเรื่อง ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนทํ าความเห็นเสนอไปยังพนักงานอัยการ 
พนักงานอัยการยอมมีหนาที่กล่ันกรองสํ านวนการสอบสวน หากใชดุลพินิจสั่งฟอง ยอมเด็ดขาด
ไมอาจโตแยงได และอาจใชดุลพินิจสั่งไมฟองทั้งๆ ทีเ่หน็วาการกระทํ าของผูตองหาเปนความผิด
อาญา มพียานหลักฐานเพียงพอก็ได อยางไรก็ตาม การใชดุลพินิจสั่งไมฟองยังไมเด็ดขาด จะตองสง
สํ านวนการสอบสวนใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนเห็นชอบกอน ถาเห็นชอบดวยคํ าสั่ง
ไมฟองจึงเด็ดขาด แตถาไมเห็นชอบดวยตองสงสํ านวนพรอมกับความเห็นที่แยงกันไปยังอธิบดี
กรมอัยการเพื่อช้ีขาด7 ซ่ึงในทางปฏิบัติของกรมอัยการ อธิบดีกรมอัยการไดช้ีขาดความเห็นแยง    
ส่ังไมฟองผูตองหาที่เปนผูกระทํ าความผิด โดยมีเหตุไมควรฟองหลายเรื่อง จึงอาจกลาวไดวา      
การด ําเนินคดีอาญาของอัยการใชหลักดํ าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ

นอกจากนัน้ ในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญายงัมบีทบญัญตัใิหอํ านาจ
พนกังานอยัการถอนฟองคดอีาญาไดดวย8 ซ่ึงหากเปนประเทศทีใ่ชหลักการด ําเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย
เชน สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั อัยการจะถอนฟองไมไดซ่ึงหลักการดงักลาว คอื “หลักเปลีย่นแปลง
ไมได” จะเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเยอรมัน มาตรา 156 บัญญัติวา “หลังจาก
ประทับฟองและเปดการพิจารณาแลว ฟองจะถอนไมได” ซ่ึงหลักเปลี่ยนแปลงไมไดนี้ ถือวา      
เปนหลักประกันของหลักการดํ าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย9 จึงเปนเหตุผลที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง
ทีจ่ะสนบัสนนุวาการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการในประเทศไทยใชหลักดํ าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ไดบัญญัติอํ านาจหนาที่
ของอัยการและวิธีปฏิบัติในการดํ าเนินคดีอาญา ซ่ึงแตเดิมกระจัดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ
รวมเขาไวเปนประมวลกฎหมาย และกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามประมวลกฎหมายนี้ในขอ
ที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการดํ าเนินคดี มีขอควรสังเกตวาตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญานี้
                                                          

7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 141-145.
8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 35.
9 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 410.
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อํ านาจพนกังานอยัการทีจ่ะฟองความอาญาถกูตดัทอนไปบาง คอื จะฟองคดทีีย่งัไมไดมกีารสอบสวน
ไมได และแยกการสอบสวนฟองรองออกจากกันโดยเด็ดขาด พนักงานอัยการไมมีอํ านาจหนาที่   
ในการสอบสวน (ยกเวนในคดีบางประเภท) อัยการจะเขามามีบทบาทในการดํ าเนินการเกี่ยวกับ     
ผูกระทํ าผิดตอเมื่อพนักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้น และสงสํ านวนการสอบสวนมาให
อัยการ อัยการเปนเพยีงผูกล่ันกรองคดแีละน ําคดขีึน้สูการพจิารณาของศาล ไมมอํี านาจเขามาควบคมุ
การสอบสวนคดอีาญา ไมมอัียการประจ ํากรมสรุา กรมสรรพากรและกรมฝนเชนแตกอนและไดยกเลกิ
ศาลโปรีสภา

นอกจากนั้น พนักงานอัยการก็มีอํ านาจหนาที่ในการอุทธรณ ฎีกา แกอุทธรณ 
แกฎกีา แตอัยการไมมอํี านาจหนาทีใ่นการบงัคบัตามค ําพพิากษาของศาลโดยตรง10 บทบาทของพนกังาน
อัยการในประเทศไทยนั้นจึงมีอยูอยางจํ ากัดแตกตางจากจากระบบอัยการสากล

ภายหลังการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477    
ในป พ.ศ. 2478 นี ้ ไดมกีฎหมายวาดวยอํ านาจหนาที่ของอัยการออกมาใชบังคับเปนครั้งแรก คือ 
พระราชบญัญตัพินกังานอยัการ พทุธศกัราช 2478 ซ่ึงบญัญตัอํิ านาจหนาทีพ่นกังานอยัการไวอยางถ่ีถวน
กบัทัง้วางระเบยีบการแตงตัง้และจดัระเบยีบการบงัคบับญัชาพนกังานอยัการ การประกาศใชกฎหมาย
สองฉบับดังกลาวมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและอํ านาจหนาที่ของอัยการหลายประการ
ดวยกัน อาจจํ าแนกโครงสรางของกรมอัยการได ดังนี้

 1) ความเปนอิสระจากฝายบริหารและฝายตุลาการ 11

ความเปนอิสระจากฝายบริหาร หมายความวา มีความเปนอิสระในการใช
อํ านาจและหนาที่ในทางอรรถคดี กลาวคือ พนักงานอัยการสามารถดํ าเนินคดีไปตามอํ านาจหนาที่
โดยไมมีอิทธิพลภายนอกรวมทั้งการเมืองมาบีบบังคับเรียกวา ความเปนอิสระในเนื้อหา (material 
independent)
  นอกจากนั้น เพื่อเปนหลักประกันในการใชอํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินคดี 
พนกังานอัยการยังมีความเปนอิสระในทางสวนตัว (personal independent) ดวย กลาวคือ พนักงาน
อัยการสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดโดยปราศจากความกลัววาจะถูกดํ าเนินการเรื่องการบริหารงานบุคคล
โดยไมเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ประเทศไทยไดนํ าเอาระบบคณะกรรมการอัยการ          
                                                          

10 อัยการมีอํ านาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 3 ซึ่งเปนเรื่องรองขอใหศาลกํ าหนดโทษ
ผูกระทํ าความผิดเสียใหม. มาตรา 15, 16, 56 ซึ่งเปนเรื่องการรองขอและแถลงใหศาลทราบเกี่ยวกับวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย เปนตน.

11 สุจินต ทิมสุวรรณ. (2525). กรมอัยการกับการดํ าเนินคดีใหแกรัฐ. หนา 23-40. และ คณิต ณ นคร ซ
(ม.ป.ป.). สํ านักงานอัยการสูงสุดกับกระทรวงยุติธรรม. หนา 3-7.
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จากตางประเทศมาใชตัง้แตประกาศใช พ.ร.บ. ระเบยีบขาราชการฝายอยัการ พ.ศ. 2503 ซ่ึงมหีลักการ
เปนอยางเดียวกันกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชอัยการฝายอัยการ พ.ศ. 2521 ที่ใชบังคับอยู      
ในปจจุบัน

ความเปนอสิระจากฝายตลุาการหรอืศาล หมายความวา ศาลไมมอํี านาจทีจ่ะสัง่
ใหอัยการฟองคดีหรือไมฟองคดี หรือมีคํ าส่ังอยางหนึ่งอยางใดหรือคัดคานเกี่ยวกับการดํ าเนินคดี
อาญาของพนักงานอัยการ

2) อํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินคดีอาญาเปนอํ านาจหนาที่ของอธิบดีอัยการ 
สวนอัยการชั้นรองๆ ลงมา เปนการกระทํ าในนามของอธิบดีอัยการหรือไดรับการมอบหมาย      
จากอธิบดีอัยการ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พุทธศักราช 2478 มาตรา 12 บัญญัติให
อธิบดีอัยการมีอํ านาจดํ าเนินคดีไดทุกศาลทั่วราชอาณาจักร หรือจะสั่งใหอัยการทองที่หนึ่ง           
ไปชวยราชการในอีกทองที่หนึ่งเปนการชั่วคราว หรือใหไปดํ าเนินคดีใดเฉพาะเรื่องก็ได

นอกจากนัน้ จะเหน็ไดจากประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา พ.ศ. 2477
เชน ค ําสัง่ฟองในคดวีสิามญัฆาตกรรมตามมาตรา 143 และค ําสัง่ชีข้าดของอยัการสงูสดุตามมาตรา 145
ยอมมผีลเด็ดขาดเสมอ ผูใดจะโตแยงไมได เพราะอํ านาจสั่งคดีเปนอํ านาจของอธิบดีอัยการ12

3) มีการปกครองบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้น (bureaucracy) ผูบังคับบัญชา      
จงึมอํี านาจตดิตามดแูลก ํากบัการด ําเนนิงานของผูใตบงัคบับญัชาได จะเหน็ไดวา ตามพระราชบญัญตัิ
พนกังานอัยการ พุทธศักราช 2478 มาตรา 15 อธิบดีกรมอัยการมีอํ านาจทํ าคํ าส่ังเฉพาะเรื่องหรือ  
วางระเบียบใหพนักงานอัยการปฏิบัติได และผลจากมาตรา 15 นี้ ทํ าใหอัยการที่มีลํ าดับชั้น          
การบงัคับบัญชาสูงกวาสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขความเห็นในทางคดีของผูใตบังคับบัญชาได

4) พนักงานอัยการเปนองคกรในการดํ าเนินคดีอาญาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไมอาจแบงแยกได การกระท ําของอยัการทกุคนทีก่ระท ําตอภายนอก เชน การฟองคด ีการแจงค ําสัง่ตางๆ
ถือวาเปนการกระทํ าในนามของกรมอัยการ และพนักงานอัยการทํ าหนาที่แทนกันไดโดยไมตองมี
การมอบหมาย เวนแตกรณีที่กฎหมายบัญญัติวาเปนอํ านาจหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ13

                                                          
12 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 23-40. และ คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 101.
13 สุจินต ทิมสุวรรณ. แหลงเดิม. และ คณิต ณ นคร ก แหลงเดิม. หนา  98-99.
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พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พุทธศักราช 2478 ไดบัญญัติถึงอํ านาจหนาที่
พนกังานอัยการไวในมาตรา 19 ดังนี้

(1) ในคดอีาญา มอํี านาจและหนาทีต่ามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
และตามกฎหมายอื่น ซ่ึงบญัญตัวิาเปนอํ านาจและหนาที่ของกรมอัยการหรือพนักงานอัยการ

(2) ในคดแีพง มอํี านาจและหนาทีด่ ําเนนิคดแีทนรฐับาลในศาลทัง้ปวงกบัมีอํ านาจ
และหนาทีต่ามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํ านาจและหนาที่ของกรมอัยการหรือพนักงานอัยการ

(3) ในคดีแพงหรืออาญา ซ่ึงขาราชการถูกฟองในเรื่องการที่ไดทํ าไปตามหนาที่
ราชการ เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกคดีตางก็ได

(4) ในคดทีีเ่ทศบาลเปนโจทกหรือเปนจ ําเลย ซ่ึงมใิชเปนคดทีีพ่พิาทกบัรัฐบาลนัน้
เมือ่พนกังานอัยการเห็นสมควรจะรับวาตางหรือแกตางเทศบาลก็ได

(5) ในคดีที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เมื่อเห็นสมควร
พนกังานอัยการมีอํ านาจเปนโจทกได

(6) ในคดทีีศ่าลชัน้ตนลงโทษบคุคลผูใดโดยล ําพงั ถาศาลอทุธรณพพิากษาใหปลอย
ผูนัน้ เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควรจะฎีกาก็ได

พระราชบญัญตัพินกังานอยัการ พทุธศกัราช 2478 ไดใชอยูนานถงึ 20 ป คร้ันในยคุ
ทีห่ลวงอรรถปรีชาชินูปการ (ฉอรรถ แสนโกศิก) เปนอธิบดีกรมอัยการ จึงไดมีพระราชบัญญัติ
พนกังานอยัการ พุทธศักราช 2498 ออกมายกเลิก ซ่ึงก็ยังใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน แมจะมีการแกไข
โดยพระราชบัญญัติพนักงานอัยการฯ ฉบับตางๆ อยูหลายครั้ง แตหลักการสวนใหญก็ยังคง          
ไมเปลี่ยนแปลง โดยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พุทธศักราช 2498 
เนือ่งจากพระราชบญัญตัพินกังานอยัการ พทุธศกัราช 2478 ไดบญัญตัขิึน้ในสมยัทีย่งัมไิดมกีฎหมาย
แบงสวนราชการเปนภาค และตํ าแหนงพนักงานอัยการบางตํ าแหนงไดมีการเปลี่ยนแปลงไป     
ตามความเหมาะสมแหงการบริหารราชการ ซ่ึงเปนเหตุใหมีปญหาเกี่ยวกับอํ านาจและหนาที่      
นอกจากนีย้งัมบีทบญัญตับิางมาตราหมดความจ ําเปนทีจ่ะคงใหบญัญตัไิวในขณะนัน้ จงึเปนการสมควร
ที่จะปรับปรุงเสียใหมเพื่อใหพนักงานอัยการในสวนราชการประจํ าภาคไดมีอํ านาจดํ าเนินคดีภายใน
เขตภาคและใหพนักงานอัยการไดมีอํ านาจหนาที่ตรงตามตํ าแหนง
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3.2  การสอบสวนคดีอาญา

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางและอํ านาจหนาที่ของอัยการแลว บทบาท
ในการสอบสวนคดีอาญาของอัยการก็เปลี่ยนแปลงไปดวย กลาวคือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฉบับดังกลาวแยกการสอบสวนและฟองรองออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยใหพนักงานสอบสวน 
(ซ่ึงอาจเปนไดทั้งฝายปกครองและตํ ารวจ) ทํ าการสอบสวนคดีอาญาแตผูเดียวตามลํ าพัง เร่ิมตั้งแต
รับค ํารองทกุข สืบสวนสอบสวน จบักมุควบคมุตวั ฝากขงัตอศาลจนกระทัง่สรปุสํ านวนท ําความเหน็
เสนออัยการเพื่อพิจารณาสั่งคดี อัยการเปนผูตรวจสอบกลั่นกรองสํ านวนการสอบสวนที่พนักงาน
สอบสวนเสนอขึ้นมา อัยการไมมีอํ านาจสอบสวนตองรอจนการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวจึงสามารถ
ด ําเนนิการตอได การสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตองกระทํ าโดยผานพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนการดํ าเนิน
กระบวนพิจารณาที่แตกตางจากระบบอัยการสากลที่อัยการจะรับผิดชอบในการดํ าเนินคดีอาญา   
ตั้งแตการสอบสวน การฟองคดี การดํ าเนินคดีในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ตลอดจน        
การบังคับคดี

ไดมคีวามพยายามในการคนหารายงานการประชมุของคณะกรรมการรางประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 เพือ่ทราบเหตุผลของผูรางในการแยกอํ านาจสอบสวนคดีอาญา
กบัอ ํานาจฟองคดีอาญาออกจากกันแตก็ไมพบ มีขอสันนิษฐานวากฎหมายประสงคใหอัยการวางตัว
เปนกลางในการดํ าเนินคดีอาญา หากใหอัยการเขารวมในการสอบสวนแตตนจะทํ าใหปกใจเชื่อวา
ผูตองหากระทํ าความผิดหรือไมกระทํ าความผิดตามที่ถูกกลาวหา ทํ าใหเสียความเที่ยงธรรม         
ในชัน้กล่ันกรองคดีจึงไมควรใหอัยการเขารวมในการสอบสวน14

อยางไรก็ตาม มีความเห็นวาการใชดุลพินิจสั่งฟองหรือส่ังไมฟองคดีของพนักงาน
อัยการนั้น พนักงานอัยการในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบในการนํ าเสนอพยานหลักฐานในชั้นศาล  
ควรตองมีสวนรวมในการสอบสวนและตรวจสอบขอมูลดังกลาวดวยเชนเดียวกับศาลซึ่งตองวางตัว
เปนกลางเพราะตองทํ าหนาที่ในการพิพากษาอรรถคดี แตศาลก็สามารถที่จะสืบพยานเพิ่มเติมได  
ดงันัน้ขอสันนิษฐานดังกลาวจึงอาจไมใชเหตุผลที่แทจริงก็เปนได

                                                          
14 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 71.
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ในบทความเรือ่ง “เยีย่มคารวะและสมัภาษณพระยามานวราชเสว”ี อดตีอธบิดกีรมอยัการ
ระหวางป พ.ศ. 2471-2477 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2522 ผูเขาสัมภาษณไดสอบถามถึงเหตุผล     
ในการแยกอํ านาจสอบสวนฟองรองออกจากกัน พระยามานวราชเสวีตอบวา “ตัดสินเปนกลาง    
เอาอยางเซาทอัฟริกา คือ ไอทางฝรั่งเศสก็ไมขัดของ อังกฤษก็ไมขัดของ”15

โดยสภาพของบานเมืองในขณะนั้น คณะราษฎรเขายึดอํ านาจในการปกครองประเทศ 
อํ านาจของคณะราษฎรยังไมเขมแข็งมั่นคงและมีการตอตานคณะราษฎร รัฐบาลมีความจํ าเปน    
ตองรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาฐานอํ านาจของตนเปนสํ าคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาทีน่ ําแบบอยางมาจากประเทศอฟัริกาใตซ่ึงการแบงแยกผวิมสีภาพบงัคบัทัง้ในทางประเพณี
และในทางกฎหมาย มีการตอตานเรียกรองสิทธิตางๆ และมกีารปะทะกันดวยกํ าลังเสมอ กฎหมาย
จึงใหอํ านาจแกตํ ารวจและรัฐบาลอยางมากมาย ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาว      
จงึนาจะมีความเหมาะสมกับประเทศไทยในขณะนั้น 16

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 กํ าหนดวา ผูมีอํ านาจฟองคดีอาญา 
คือ พนักงานอัยการและผูเสียหาย แสดงวาระบบการดํ าเนินคดีอาญาของไทยมีสวนผสมทั้งระบบ
การดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐและโดยประชาชน คือ ในสวนของรัฐกระทํ าโดยอัยการแตในสวน    
ของประชาชน จํ ากัดเฉพาะผูเสียหายซ่ึงภายหลังศาลฎีกาตีความวาตองเปนผูเสียหายโดยตรงและ
เปนผูเสยีหายโดยนิตินัยเทานั้นไมรวมถึงประชาชนทั่วไป กลาวคือ ผูเสียหายที่จะฟองคดีตอศาลได
ตองไมมสีวนรวมกบัการกระท ําความผดินัน้ดวย เปนตน และในประเดน็ของผูเสียหายนัน้กม็ขีอบเขต
จ ํากดั เนือ่งจากมกีรณคีวามผดิตามกฎหมายบางบททีรั่ฐเทานัน้เปนผูเสยีหาย เอกชนไมอาจเปนผูเสยีหาย
ในกรณีนั้นๆ ได ศาลจะด ําเนินกระบวนพิจารณาคดีไดก็ตอเมื่อมีการฟองคดีนั้นไปใหศาลพิจารณา 
จงึอาจกลาวไดวา ในประเทศไทยนั้นใชระบบกลาวหาในความหมายที่วามีพนักงานอัยการทํ าหนาที่
ฟองคดีอาญาตอศาล โดยที่ศาลไมอาจเปนผูเร่ิมตนคดีเองได และเมื่อพิจารณาประกอบกับประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 32 ซ่ึงก ําหนดใหกรณทีีอั่ยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกนั
อัยการอาจขอใหศาลสัง่หามผูเสยีหายด ําเนนิกระบวนพจิารณาคดไีปในทางทีอ่าจท ําใหเสยีหายแกคดี
ของอยัการได แสดงใหเห็นวา เราใหความสํ าคัญกับการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ หรือ การดํ าเนินคดี
ของพนักงานอัยการมากกวา  

                                                          
15 ธันยวดี ธัญญเจริญ. (2522, มกราคม). “เยี่ยมคารวะและสัมภาษณพระยามานวราชเสวี.”

วารสารอัยการ, ปท่ี 3, ฉบับที่ 25. หนา 19.
16 ประพันธ นัยโกวิท. (2539, ธันวาคม).  “การอํ านวยความยุติธรรมในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ.”

บทบัณฑิตย, เลม 52, ตอน 4.
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3.2.1 ความหมายและการสอบสวนคดีอาญา
การสบืสวนสอบสวนคดอีาญาเปนหลักการพืน้ฐานในการรกัษาความสงบเรยีบรอย

และการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 2 (10) 
บัญญัติวา

“การสบืสวน หมายถงึ การแสวงหาขอเทจ็จรงิและหลักฐานซึง่พนกังานฝายปกครอง
หรือตํ ารวจไดปฏิบัติไปตามอํ านาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและ   
เพือ่ที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด”

และในมาตรา 17 บัญญัติวา
“พนกังานฝายปกครองหรือตํ ารวจมีอํ านาจสืบสวนคดีอาญาได”
จึงอาจกลาวไดวา พนักงานสอบสวนซึ่งเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจ

อยูแลวในตัวยอมมีอํ านาจสืบสวนคดีอาญา แตผูที่เปนพนักงานสอบสวนตามกฎหมายพิเศษที่ไมได
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจ เชน อัยการสูงสุด ซ่ึงเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ    
ในความผิดที่กระทํ าลงนอกราชอาณาจักร (มาตรา 20) ยอมไมมีอํ านาจสืบสวน17

มาตรา 2 (11) บัญญัติวา
“การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดํ าเนินการ

ทัง้หลายอืน่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทํ าไปเกี่ยวกับความผิด
ทีก่ลาวหา เพื่อจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทํ าผิดมาฟองลงโทษ”

การสอบสวนครอบคลุมเนื้อหาสาระ 2 ประการ คือ
(1) การรวบรวมพยานหลักฐาน และ
(2) การใชมาตรการบังคับ18        

                                                          
17คนึง ฦาไชย ก (ม.ป.ป.). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เลม 1). (พิมพครั้งที่ 6 แกไขเพิ่มเติม).

โดย ณรงค ใจหาญ. (2543). หนา 92.
18 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา  422.
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โดยมวีตัถุประสงคเพือ่รวบรวมพยานหลกัฐานโดยล ําดบัความส ําคญัไวเพือ่จะทราบ
ขอเทจ็จรงิหรือพสูิจนความผดิและหาตวัผูกระท ําความผดิมาลงโทษ19 การด ําเนนิคดใีนชัน้สอบสวน
ของพนักงานสอบสวนจึงไมจํ าตองกระทํ าโดยเปดเผยแตอยางใด20 และพนักงานสอบสวนจะทํ า
การสอบสวนในที่ใด เวลาใดก็ไดโดยผูตองหาไมจํ าเปนตองอยูดวยทุกกรณี

แมวากระบวนการในการสืบสวนและสอบสวนจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน 
แตก็เปนกระบวนการที่ตองดํ าเนินการควบคูกันไป โดยการสืบสวนสามารถดํ าเนินการไดทั้งกอน
และหลังการกระทํ าความผิดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยอันเปนมาตรการเชิงรุกเพื่อตัดวงจร     
การเกิดของคดีอาญา การสอบสวนจะเกิดขึ้นเมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแลว เปนมาตรการเชิงรับ
เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน แตบรรดาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ ที่ได   
จากการสืบสวนสอบสวนก็จะนํ ามาใชประกอบกันเพื่อพิสูจนความผิดและเอาตัวผูกระทํ าความผิด
มาฟองลงโทษ

(1) การรวบรวมพยานหลักฐาน พจิารณาบทบัญญัติในมาตรา 2 (11) ประกอบ
กับมาตราตางๆ ดังนี้

มาตรา 131 บัญญัติวา “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด   
เทาที่สามารถจะทํ าได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิด    
ทีถู่กกลาวหาและเพื่อจะรูตัวผูกระทํ าผิดและพิสูจนใหเห็นความผิด”

มาตรา 226 บัญญัติวา “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่ง        
นาจะพสูิจนไดวาจํ าเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานหลักฐาน
ชนดิทีไ่มไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํ ามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และ
ใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน”

มาตรา 98 (1) บญัญตัวิา “ในกรณทีีค่นหาสิง่ของโดยไมจ ํากดัส่ิง เจาพนกังาน
ผูคนมีอํ านาจยึดสิ่งของใดๆ ซ่ึงนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อเปนประโยชนหรือยันผูตองหาหรือ
จํ าเลย”

                                                          
19 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 54.
20 MERLE, VITU, Traite de droit criminel:Proceduer penal 4 eme edit.,Paris,Edit.Cujas,n  326.

ดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “ความโปรงใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามแนวทาง
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.”  บทบัณฑิตย, เลม 54, ตอน 4. หนา 60-61.
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และมาตรา  129 บญัญตัิวา “ใหทํ าการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ
ในกรณีที่ความตายเปนผลแหงการกระทํ าผิดอาญา ดั่งที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้วาดวย  
การชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล”

ดังนั้น ในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา พยานหลักฐานทุกชนิด
สามารถอางเปนพยานหลกัฐานและรบัฟงไดแตตองเปนพยานหลกัฐานชนดิทีไ่มไดเกดิขึน้จากการจงูใจ
มคี ํามัน่สญัญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบดวยกฎหมายประการอื่น และในกรณีที่ความตาย
เปนผลแหงการกระทํ าความผิดอาญาจะตองมีการชันสูตรพลิกศพดวย21

อนึง่ การรวบรวมพยานหลกัฐานในคดอีาญานัน้มใิชวาจะกระท ําโดยวธีิใดกไ็ด
การด ําเนนิคดีอาญาในระบบกลาวหานั้น ผูถูกกลาวหามีฐานะเปนประธานในคดี ยอมมีสิทธิตางๆ
ตามทีก่ฎหมายรบัรองคุมครองให เชน สิทธทิีจ่ะรบัทราบขอกลาวหาเพือ่ทีจ่ะไดมโีอกาสแกขอกลาวหา
ตาม “หลักฟงความทุกฝาย” ในกรณีที่จะฟอง จึงมีความจํ าเปนที่จะตองทํ าการสอบสวนผูตองหา
กอนฟองเสมอ แตในกรณีที่จะไมฟองโดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่มีเงื่อนไขระงับคดี จะไมสอบสวน
กไ็ดเมื่อไมมีความจํ าเปนตองสอบสวน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 บัญญัติวา
“พนกังานสอบสวนมีอํ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง

  แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทํ าการสอบสวนเวนแตจะมีคํ ารองทุกขตามระเบียบ”
จากบทบญัญตัดิงักลาว หมายความวา ในคดคีวามผดิตอสวนตวั การรองทกุข

เปนเงื่อนไขของการสอบสวน เปนเงื่อนไขใหอํ านาจดํ าเนินคดี ผูเสยีหายจะรองทุกขตอเจาพนักงาน
ฝายปกครองหรอืต ํารวจกไ็ด แตถาเปนคดคีวามผดิตอแผนดนิ เชน ลักทรพัย ท ํารายรางกาย แมผูเสียหาย
จะไมไดรองทุกข พนักงานสอบสวนก็มีอํ านาจในการสอบสวน โดยจะสมมติวารัฐเปนผูเสียหาย
กลาวหาตอพนักงานสอบสวนวามีการกระทํ าความผิดอาญา

ดงักลาวแลววา ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน พนกังานสอบสวนพงึรวบรวม
พยานหลกัฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทํ าได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ
เกีย่วกบัความผดิทีถู่กกลาวหาเพือ่ใหทราบขอเทจ็จรงิเบือ้งตนเสยีกอนวามเีหตคุวรเชือ่วามกีารกระท ํา
ความผิดเกิดขึ้นหรือไม หากขอเท็จจริงนาเชื่อวามีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้นและรูตัวผูกระทํ าผิด    
ก็พึงตองพิจารณาตอไปวาผูตองหามีพฤติกรรมที่จะหลบหนีหรือไม หากไมปรากฏวาผูตองหา     
จะหลบหนกี็ควรที่จะดํ าเนินการสอบปากคํ าผูเสียหายและพยานบุคคลอื่นๆ เพือ่ใหไดความกระจาง
ชัดขึน้แลวจึงจับกุมผูตองหาและดํ าเนินการอื่นๆ ตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อพสูิจนความผิดตอไป

                                                          
21 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.
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ซ่ึงจะทํ าใหการสอบสวนมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น แตในทางปฏิบัติ เมื่อมีการรองทุกข  
กลาวโทษก็จะไปจับกุมผูตองหามาควบคุมและสอบสวนทันที  ทํ าใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลยอหยอนลงไป

สํ าหรับการสอบปากคํ าพยานบุคคลแมกฎหมายจะมุงหมายใหการใหปากคํ า
เปนไปดวยความสมัครใจ แตในทางปฏิบัติเปนหลักการที่กอใหเกิดปญหาแกพนักงานสอบสวน
อยางมาก นอกจากพนักงานสอบสวนจะตองมีเทคนิค วิธีการและความเชี่ยวชาญในการสอบปากคํ า
พยานแลว พนักงานสอบสวนยังตองใชความอดทนอยางยิ่งในการพยายามใหไดมาซึ่งความจริง  
จากพยานเพราะหากพยานไมใหความรวมมอือาจท ําใหการสอบสวนตองหยดุชะงกั โดยเฉพาะอยางยิง่
ในตางจังหวัดที่การไดมาซึ่งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรในการพิสูจนความผิดทํ าไดยาก  
ประกอบกับวาโดยสวนใหญพนักงานสอบสวนจับกุมผูตองหามาโดยมิไดมีการสืบสวนขอเท็จจริง
ใหชัดเจนเสียกอน เมื่อจับผูตองหามาไดก็ตองหาพยานหลักฐานมาประกอบใหไดเพียงพอ เพราะ
ไดมีการรายงานผูบังคับบัญชาไปแลว ซ่ึงเปนที่รูกันดีอยูแลววาการทํ างานของตํ ารวจนั้นมุงเนน
ปริมาณผลงานเปนสํ าคัญ นอกจากนั้น ความกดดันจากผูบังคับบัญชาและบรรดาสื่อมวลชนก็ทํ าให
ประสิทธิภาพและความละเอียดรอบคอบในการสอบสวนถูกลดทอนลงดวยซ่ึงนอกจากจะสงผลตอ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลแลวยังสงผลโดยตรงตอการพิจารณาสั่งคดีของอัยการอีกดวย

ในการพจิารณาสัง่คดใีนขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัเนือ้หาหรอืการสัง่ฟองหรือไมฟอง
ของพนักงานอัยการนั้น จํ าเปนที่จะตองพิจารณาในเบื้องแรกกอนวา คดีนั้นมีเงื่อนไขใหอํ านาจ
ด ําเนนิคดหีรือไม หากมีเงื่อนไขใหอํ านาจดํ าเนินคดี พนักงานอัยการจึงจะพิจารณาเนื้อหาคดีตอไป

“เงื่อนไขใหอํ านาจดํ าเนินคดี” หมายถึง อํ านาจที่จะเริ่มดํ าเนินคดีนั้น 
อํ านาจทีจ่ะดํ าเนินคดีนั้น หรือ อํ านาจที่จะดํ าเนินคดีนั้นตอไปตามอํ านาจหนาที่

“เงือ่นไขระงับคดี” ไดแก กรณีที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39  มาตรา 121 และ มาตรา 147 ดังนี้

มาตรา 39 บญัญัติวา “สิทธินํ าคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดังตอไปนี้
(1) โดยความตายของผูกระทํ าความผิด
(2) ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํ ารองทุกข ถอนฟอง หรือ     

ยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย
(3) เมือ่คดเีลิกกนัตามมาตรา 37 (ในคดทีีม่โีทษปรบัสถานเดยีว เมือ่ผูกระท ําผิด

ยนิยอมเสยีคาปรับในอัตราอยางสูงสํ าหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา)
(4) เมือ่มคีํ าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง
(5) เมือ่มกีฎหมายออกใชภายหลังการกระทํ าผิดยกเลิกความผิดเชนนั้น
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(6) เมื่อคดีขาดอายุความ
(7) เมือ่มีกฎหมายยกเวนโทษ”
มาตรา 121 บญัญตัวิา “พนกังานสอบสวนมอํี านาจสอบสวนคดอีาญาทัง้ปวง
แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทํ าการสอบสวน เวนแตจะมี     

คํ ารองทุกขตามระเบียบ”
ดังนั้น ถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว แตไมมีคํ ารองทุกขตามระเบียบ 

พนกังานอัยการยอมจะไมมีอํ านาจดํ าเนินคดีนั้นตอไป
มาตรา 147 บัญญัติวา “เมื่อมีคํ าสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมี       

การสอบสวนเกีย่วกบับคุคลนัน้ในเรือ่งเดยีวกนันัน้อกี เวนแตจะไดพยานหลกัฐานใหมอันส ําคญัแกคดี
ซ่ึงนาจะทํ าใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได”

ค ําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี คอื คํ าส่ังไมฟองของอัยการสูงสุดและคํ าส่ังไมฟอง
ของพนักงานอัยการอื่นที่ผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ หรือผูชวย     
ผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติสํ าหรับกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดสํ าหรับจังหวัดอ่ืน 
แลวแตกรณ ีเหน็ชอบดวยแลว ทัง้นีต้ามบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 145

นอกจากนั้น กรณีคดีอาญาใดไดยื่นฟองไวแลว ถือเปนคดีอยูระหวาง      
การพิจารณา จะดํ าเนินคดีในเรื่องนั้นอีกไมได เปนการดํ าเนินคดีซ้ํ าอันเปนเงื่อนไขระงับคดี         
อีกประการหนึ่ง การดํ าเนินคดีอาญาซํ้ าหรือไมโดยปกติจะพิจารณาจากผูที่ถูกฟองเปนสํ าคัญ ยกเวน 
กรณีที่พนักงานอัยการและผูเสียหายยื่นฟองในศาลเดียวกันหรือตางศาลกันในกรณีที่เปนไปตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อยางไรก็ตาม เมื่อคดีอยูระหวางพิจารณา
ของศาลสูงแลว จะมีการฟองรองเขามาอีกไมได

ตามระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีของพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2547 ขอ 54  การออกคํ าส่ังกรณีสิทธิฟองคดีอาญาระงับ กํ าหนดวา

“ในการพจิารณาส ํานวนการสอบสวนใหพนกังานอยัการพจิารณาเรือ่งเงือ่นไข
ระงบัคดกีอน และพนกังานอยัการพงึระมดัระวงัในเรือ่งเงือ่นไขระงบัคดตีลอดเวลาการด ําเนนิคด.ี..ฯลฯ
ในกรณมีเีงือ่นไขระงับคดี ใหพนักงานอัยการสั่งยุติการดํ าเนินคดีโดยไมตองปฏิบัติตามมาตรา 145 
แหงประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา22 และแจงค ําสัง่แกพนกังานสอบสวนเพือ่แจงใหผูตองหา
และผูรองทุกขทราบโดยเร็ว......”
                                                          

22 คณิต ณ นคร อธบิายวา กรณทีีต่องด ําเนนิการตามมาตรา 145 นัน้ เปนกรณขีองค ําสัง่ในเนือ้หาคดเีทานัน้.
คณิต ณ นคร ฌ (2540). “การสั่งคดีและคํ าสั่งคดีของพนักงานอัยการ.” รวมบทความดานวิชาการของ
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร.
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ในการพจิารณาสัง่คดขีองอยัการ นอกจากการสัง่ฟองคดหีรือส่ังไมฟองคดแีลว
พนักงานอัยการยังสามารถสั่งใหพนักงานสอบสวนทํ าการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานมาให   
ซักถามไดดวยตามความในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 143 ดงัจะไดกลาวตอไป
ในบทที่ 4 ขอ 4.3

(2) การใชมาตรการบังคับ (compulsory measures) ถือเปนเครื่องมือสํ าคัญ   
ในการรวบรวมพยานหลกัฐานและด ําเนนิการตามกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา เปนอํ านาจหนาที่
ของพนักงานสอบสวนโดยตรง ไดแก การเรียกและการออกหมายเรียกผูเกี่ยวของกับคดีมา           
ในชั้นสอบสวน (มาตรา 52) การควบคุมตัวในระหวางสอบสวน (มาตรา 87) การใชมาตรการบังคับ
ที่กระทบถึงสิทธิสวนบุคคลอยางมาก เชน การจับ การคน ซ่ึงแมกฎหมายจะไมไดใหอํ านาจ         
แกพนกังานสอบสวนทีจ่ะกระท ําไดโดยตรง กลาวคอื แตเดมินัน้ตามพระราชบญัญตัวิธีิพจิารณาความ
มโีทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 มาตรา 1 บัญญัติวา

“การจบักมุผูกระท ําผิดลวงละเมดิพระราชก ําหนดกฎหมายซึง่มโีทษหลวงนัน้
หามมใิหเกาะกมุจบัตวัคนใดคนหนึง่มา ฤาจะเอาตวัคนใดคนหนึง่กกัขงัไวสํ าหรบัทีจ่ะพจิารณาความ
นัน้ โดยทีผู่พพิากษาผูมีหนาที่ตามกฎหมายไมไดออกหมายใหเกาะกุมจับตัวคนนั้นมา เวนไวแตเมื่อ
จบักมุคนใดคนหนึง่ก ําลังท ําการผดิลวงละเมดิพระราชก ําหนดกฎหมายซึง่มโีทษหลวงอยูด ี ฤาคนใด
คนหนึง่ซึง่มเีหตุสงสัยวา ทํ าการลวงละเมิดพระราชกํ าหนดกฎหมายซึ่งมีโทษหลวงจะหลบหลีกหนี
ไปเสยีกด็ ี จงึไมตองออกหมายจบักอน แลในหมายจบันัน้ตองกลาวโดยยอไวดวยวา คนผูตองจบันัน้
เปนผูตองสงสัยวากระทํ าการผิดลวงละเมิดพระราชกํ าหนดกฎหมายซึ่งมีโทษหลวงอยางไร เมื่อใด 
ณ ที่ตํ าบลใดๆ นัน้ดวย”23

จากบทบัญญัติดังกลาว จะเหน็ไดวา ผูพิพากษาหรือศาลเทานั้นที่จะมีอํ านาจ
ออกหมายจับควบคุมหรือขังบุคคล ตอมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477  
ก ําหนดวากรณีการจับหากผูตองหาไมไดอยูในอํ านาจศาลการออกหมายจับตองกระทํ าโดยพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํ ารวจชั้นผูใหญ (มาตรา 58 (1)) กรณีการคน การออกหมายคนตองกระทํ า      
โดยศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจชั้นผูใหญ (มาตรา 58 (3)) แตกระนั้นการตรวจสอบ
การใชมาตรการบังคับก็ยังคงเปนการตรวจสอบโดยเจาพนักงานดวยกันเองซึ่งเปนทั้งผูมีอํ านาจคน 
จับและควบคุมผูถูกจับ ภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมี   

                                                          
23 คณิต ณ นคร ญ (2549). “กระบวนการยุติธรรมกับปญหาความโปรงใสและระบบการตรวจสอบ

ตามแนวทางในรัฐธรรมนูญใหม.” รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม. หนา 65-66.
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การปรบัปรงุการใชมาตรการบงัคบัหลายประการดวยกนั เชน ในการจบัและคมุขงับคุคลใดจะกระท ํา
มไิด เวนแตมคี ําส่ังหรอืหมายของศาล หรือผูนัน้ไดกระท ําความผดิซ่ึงหนา หรือมเีหตจุ ําเปนอยางอืน่
ใหจบัไดโดยไมมหีมายตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ24 การคนในทีร่โหฐานจะกระท ํามไิด เวนแตจะมคี ําส่ัง
หรือหมายศาล หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคํ าส่ังหรือหมายศาล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ25   
มผีลเปนการยกเลิกอํ านาจพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจชั้นผูใหญตามมาตรา 58 และมาตรา 92 
ทีพ่นกังานฝายปกครองหรือตํ ารวจชั้นผูใหญสามารถที่จะคนโดยไมตองมีหมายก็ได

การแสวงหาขอเทจ็จรงิตลอดจนการรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่พสูิจนความผดิ
จํ าเปนที่เจาหนาที่ของรัฐจะตองใชอํ านาจกาวลวงสิทธิของบุคคล การใชมาตรการบังคับตางๆ      
ในชัน้สอบสวนจึงไมอาจหลีกเลี่ยงได ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติใหอํ านาจ
แกพนกังานสอบสวนและพนักงานอัยการในการใชมาตรการบังคับหลายประการ ไดแก

(ก) อํ านาจในการออกหมายเรยีก หมายเรยีกและการเรยีกเปนมาตรการเบือ้งตน
ของเจาพนกังาน (พนกังานสอบสวนและพนกังานฝายปกครองหรอืต ํารวจชัน้ผูใหญ พนกังานอยัการ)
หรือศาลใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาปรากฏตัวตอตนเนื่องในการสอบสวน การไตสวนมูลฟอง     
การพจิารณาหรือการอยางอื่น ในกรณีที่พนักงานอัยการซักถามตามมาตรา 143 ก็สามารถใชอํ านาจ
เรยีกพยานมาซักถามได นอกจากนั้น ในคดีที่ตั้งตนที่พนักงานอัยการ เชน คดีคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามมาตรา 90 พนกังานอยัการมอํี านาจออกหมายเรยีกไดดวย ทัง้นีต้ามระเบยีบส ํานกังาน
อัยการสงูสดุวาดวยการด ําเนนิคดขีองพนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 หมวดที ่ 2 การคุมครองสทิธิเสรภีาพ
ของประชาชน สวนที่ 2 การดํ าเนินการเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ขอ 42 (วิธีปฏิบัติเบื้องตน)
“เมือ่มกีรณทีีจ่ะตองคุมครองสทิธิเสรภีาพของบคุคลตามขอ 41 กลาวคอื

เมื่อปรากฏวาไมจํ าเปนตองขังผูตองหาหรือจํ าเลยไวระหวางสอบสวนตามนัยมาตรา 72 (2) แหง
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา หรือบคุคลใดตองถูกควบคมุ ขงั หรือ จ ําคกุโดยผดิกฎหมาย
หรือถูกจ ําคกุผิดจากค ําพพิากษาของศาล หรือบคุคลใดถกูควบคมุหรือขงัโดยบคุคลอืน่โดยไมมอํี านาจ
โดยชอบดวยกฎหมายตามนัยมาตรา 90 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ไมวา
กรณจีะเกดิขึน้กอนหรือหลังจากทีพ่นกังานอยัการไดรับสํ านวนการสอบสวนหรือไดมีการสอบสวน
เร่ืองนั้นหรือไม ใหหัวหนาพนักงานอัยการสั่งจายเรื่องใหพนักงานอัยการคนใดคนหนึ่งดํ าเนินการ
โดยไมชักชาและจัดลงสารบบคดีเปนคดีประเภทคุมครองสิทธิและเสรีภาพ”

                                                          
24 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 237.
25 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 238.

DPU



54

ขอ 43 (การตรวจสอบขอเท็จจริง)
“เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาดํ าเนินการคุมครอง

สิทธแิละเสรีภาพตอไป  ใหพนักงานอัยการดํ าเนินการตรวจสอบโดย
(1) แจงใหบุคคลที่เห็นวามีสวนเกี่ยวของมาพบพนักงานอัยการแลว

สอบปากคํ า
     (2) ถาจํ าเปนใหออกหมายเรียกบุคคลที่เห็นวามีสวนเกี่ยวของมาให
ถอยคํ าตอพนกังานอยัการตามความในมาตรา 13 และ มาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัพินกังานอยัการ 
พ.ศ. 2498

(3) ด ําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
การบันทึกคํ าใหการหรือบันทึกอื่นใดตามความในขอนี้ ใหปฏิบัติตาม

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา  12 และ มาตรา 13 โดยอนุโลม
บุคคลผูถูกคุมขังหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขังมีสิทธิ

ยืน่คํ ารองตามหมวดนี้”
(ข) อํ านาจในการจับและการคน การขอออกหมายจับและหมายคนอาจจะ

เปนเรื่องที่ศาลเห็นสมควรเองโดยพลการหรือโดยมีผูรองขอก็ได โดยที่หลักในการดํ าเนินคดีอาญา 
คอื หลักตรวจสอบ ศาลจึงมีอํ านาจที่จะตรวจสอบความจริงโดยปราศจากขอผูกมัดใดๆ นอกจากนั้น
กฎหมายยังใหอํ านาจเจาพนักงานของรัฐในการรองขอตอศาลใหออกหมายจับและหมายคนไดดวย 
โดยการจับนั้นเปนไปเพื่อจํ ากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของบุคคลซึ่งโดยหลักการ
จบับคุคลตองมหีมายจบั ยกเวนการจบับคุคลทีก่ระท ําผิดซึง่หนาและอืน่ๆทีก่ฎหมายบญัญตัใิหจบัได
โดยไมตองมีหมายจับ การคนเปนเครื่องมือในการดํ าเนินคดีอาญาของเจาพนักงานและศาลโดยมี
วตัถุประสงคเพื่อหาพยานหลักฐาน เพื่อหาของกลาง เพื่อชวยบุคคล เพื่อจับบุคคลและเพื่อพบและ
ยดึส่ิงของตามคํ าพิพากษา26 การคนเปนการกระทํ าที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกฎหมาย
จงึไดวางกฎเกณฑในการคนโดยกํ าหนดวาการคนในที่รโหฐานตองมีหมายคน เวนแตเปนกรณีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (1)-(5) และการคนตองกระทํ าตามหลักเกณฑ  
ทีก่ฎหมายก ําหนดโดยเครงครัดดวย การคนตัวผูตองหาตองกระทํ าโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองให
หญิงอืน่เปนผูคน สวนการคนตัวบุคคลอื่นในที่สาธารณสถานตองเปนไปเพื่อระงับเหตุรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือเปนการปราบปรามอาชญากรรม

                                                          
26 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 69.
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มาตรการในการจับและการคนภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท ําใหสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดรับการคุมครองมากขึ้น กลาวคือ  
การขอออกหมายจับ หมายคน ตองดํ าเนินการโดยผานการพิจารณากลั่นกรองของศาล

(ค) อํ านาจในการควบคุมตัวและปลอยช่ัวคราว
การควบคุมตัวระหวางคดี คือ การจํ ากัดเสรีภาพในรางกายหรือเสรีภาพ

ในการเคลือ่นไหวเปลีย่นทีท่างของผูถูกกลาวหาเพือ่เปนหลักประกนัส ําหรับรัฐในการ “การด ําเนนิคดี
ช้ันกํ าหนดคดี” หรือเปนหลักประกันสํ าหรับรัฐใน “การดํ าเนินคดีช้ันบังคับคดี” หรือเพื่อเปน   
หลักประกนัสํ าหรบัรฐัทัง้สองประการทีก่ลาวมาแลว ดงันี ้ การควบคมุตวัระหวางคดจีงึมจีดุมุงหมาย
3  ประการ คือ

(1) เพือ่ใหการสอบสวนดํ าเนินไปไดโดยเรียบรอย
(2) เพือ่ประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจํ าเลย และ
(3) เพือ่ประกันการบังคับโทษ27

เพราะเมื่อไดมีการสอบสวนปากคํ าผูตองหาแลว อาจมีความจํ าเปนตองควบคุมตัวผูตองหานั้นไว
ตอไปอีก เพราะผูตองหาอาจจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปกอเหตุอันตรายประการอื่น   
ท ําใหเสียหายแกการสอบสวนคดีนั้นได28

ระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีของพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของของประชาชน สวน 1 การปลอยช่ัวคราว

ขอ 32 (หลักการในการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล)
“การกระทํ  าของรัฐที่ เป นการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน        

ของบคุคล โดยเฉพาะอยางยิง่การเอาตวับคุคลไวในอ ํานาจรฐั จะกระท ําไดตอเมือ่กรณมีคีวามจ ําเปน
ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น เหตุนี้การคุมขังผูตองหาหรือจํ าเลยตามปกติจักตองพิจารณาวา        
เปนกรณีที่นาเชื่อวาผูตองหาหรือจํ าเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไมดวย 
ฉะนัน้ หากกรณคีดมีหีลักฐานตามสมควรวา การกระท ําของผูตองหาหรอืจ ําเลยเปนความผดิรายแรง
หรือเปนที่นาเชื่อวาผูตองหาหรือจํ าเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกรณี
คดีมีหลักฐานตามสมควรวา การกระทํ าของผูตองหาหรือจํ าเลยเปนความผิดและมีเหตุอ่ืนที่จํ าเปน
และสมควรก็จะเปนกรณีที่ตองนํ าเหตุดังกลาวมาพิจารณาวาจํ าเปนตองคุมขังผูตองหาหรือจํ าเลย
เพือ่ด ําเนินคดีตอไปหรือไมดวยเชนกัน

                                                          
27 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 341.
28 ดู มาตรา 66 (2), 108 (6) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. มาตรา 237 วรรค 2.
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ในการพิจารณาคํ ารองขอปลอยช่ัวคราวผูตองหา พนักงานอัยการ     
ตองพิจารณาถึงความจํ าเปนในการที่จะเอาตัวบุคคลนั้นไวในอํ านาจรัฐ ตามนัยดังกลาวมาแลว     
ในวรรคหนึ่ง โดยพิจารณาชั่งนํ้ าหนักระหวางประโยชนของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอย   
กับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งขัดแยงกัน หากเห็นวาสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
จะถกูกระทบเกนิความจ ําเปนหรอืเกนิสมควร โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่เหน็วาไมมพีฤตกิารณทีน่าเชือ่วา
ผูตองหาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือมีเหตุอ่ืนที่จํ าเปนและสมควรแลว  
พนกังานอัยการตองปลอยตัวบุคคลหรืออนุญาตใหปลอยช่ัวคราวคามคํ ารองขอเสมอ”

โดยมหีลักเกณฑการพจิารณาและสัง่ค ํารองขอปลอยช่ัวคราวตามขอ 33-40  
ซ่ึงจะเหน็ไดวา การควบคุมตัวผูตองหาระหวางคดีเปนเรื่องของขอยกเวน โดยหลักแลวเจาพนักงาน
หรือศาลตองปลอยตัวผูตองหาหรือจํ าเลยไปเสมอจะควบคุมตัวผูตองหาหรือจํ าเลยไวไดก็เฉพาะ
กรณีที่จํ าเปนเทานั้น  ดงันัน้ จงึอาจมีการพิจารณาอนุญาตใหมีการปลอยช่ัวคราวได

การปลอยช่ัวคราวเปนมาตรการผอนคลายการจํ ากัดเสรีภาพในรางกาย
หรือเสรภีาพในการเคลือ่นไหวเปลีย่นทีท่างของผูตองหาหรือจ ําเลยอนัเนื่องมาจากหลักยกประโยชน
แหงความสงสยั29 ซ่ึงภายหลงัประกาศใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 การพจิารณา
ค ํารองขอปลอยช่ัวคราวตองเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 239 วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติวา

“การพิจารณาคํ าขอประกันผูตองหาหรือจํ าเลยในคดีอาญาตองไดรับ
การพจิารณาอยางรวดเรว็และจะเรยีกหลักประกนัเกนิควรแกกรณมีไิด การไมใหประกนัตองอาศยัเหตุ
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมายและตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจํ าเลยทราบ
โดยเร็ว”

การรวบรวมพยานหลักฐานกับการใชมาตรการบังคับตามความเห็น
ของศาลฎกีาแยกออกจากกนัได กลาวคอื แมการใชมาตรการบงัคบัจะไมชอบดวยกฎหมาย การรวบรวม
พยานหลักฐานก็ไมเสียไป

                                                          
29 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 369.
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3.2.2 ผูมีอํ านาจสอบสวนคดีอาญา
สํ าหรับผูมอํี านาจหนาทีสื่บสวนสอบสวนคดอีาญาตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา

ความอาญา มาตรา 2 (6) มาตรา 17 และมาตรา 18 ก ําหนดไว 2 ประเภท คอื เจาพนกังานฝายปกครอง
หรือตํ ารวจ โดยไดก ําหนดใหพนักงานอัยการมีบทบาทในการสอบสวนในบางกรณี เชน การสั่งให
พนกังานสอบสวนทํ าการสอบสวนเพิ่มเติม หรือ กรณคีวามผิดที่กระทํ าลงนอกราชอาณาจักร

ภายหลังการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477     
ปญหาที่วาองคกรใดควรจะมีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนกลายเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกัน
อยางมาก มีการโอนอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนกลับไปกลับมาเนื่องจากมีปญหารองเรียน       
จากประชาชนวามกีารใชอํ านาจหนาทีใ่นการสอบสวนโดยไมชอบ ไมเปนธรรม เพือ่เปนหลักประกนั
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงไดมีการสับเปลี่ยนอํ านาจสอบสวนระหวางพนักงาน
สองฝายดังกลาวตลอดมา ในบางชวงอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนอยูกับตํ ารวจและฝายปกครอง   
กเ็พือ่ปองกนัการใชอํ านาจโดยมิชอบไดโดยงายแตฝายเดียว และเปนการคานอํ านาจกัน ดังนี้

(1) พ.ศ. 2478 ซ่ึงเปนปที่มีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ศ. 2477 อํ านาจในการสอบสวนอยูกับฝายปกครอง กลาวคือ ในสวนภูมิภาค กระทรวง
มหาดไทยไดมอบอํ านาจใหพนักงานสอบสวนฝายอํ าเภอเปนผูมีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวน   
ฝายตํ ารวจมีอํ านาจหนาที่ในการจับกุมและปราบปราม สวนการสอบสวนในนครบาลอยูในอํ านาจ
ของฝายตํ ารวจจนกระทั่ง พ.ศ. 2481

(2) พ.ศ. 2481 พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดส่ังใหโอนการสอบสวนคดีอาญามาอยูกับตํ ารวจ โดยมีนโยบายเกี่ยวกับ   
การปองกันปราบปรามโจรผูราย และใหเจาหนาที่ฝายปกครองไดมีการทํ านุบํ ารุงทองถ่ิน โดยมี
การเริ่มโอนอํ านาจในแตละพื้นที่ตั้งแตวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481

(3) พ.ศ. 2488 นาวาเอกหลวง ศภุชลาศยั ด ํารงต ําแหนงรฐัมนตรวีาการกระทรวง
มหาดไทยไดมีคํ าสั่งเปลี่ยนแปลงหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญาโดยกํ าหนดใหอํ านาจสอบสวน 
อยูกบัต ํารวจและฝายปกครอง โดยมีนายอํ าเภอเปนหัวหนาพนักงานสอบสวน

(4) ปลายป พ.ศ. 2488 นายทวี บุญเกตุ ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยไดมีคํ าสั่งเปลี่ยนแปลงอํ านาจการสอบสวนคดีอาญาโดยโอนอํ านาจการสอบสวนมาอยู
กบัฝายปกครองเพยีงฝายเดยีวตัง้แตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2489 อยางไรกต็ามนายอ ําเภอมอํี านาจแตงตัง้
ใหตํ ารวจทํ าการสอบสวน
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(5) พ.ศ. 2502 จอมพลประภาส จารเุสถียร ด ํารงต ําแหนงรัฐมนตรวีาการกระทรวง
มหาดไทยไดออกขอบังคับที่ 8/2502 ลงวันที่ 26 มถุินายน พ.ศ.2502 ก ําหนดใหตํ ารวจเปนพนักงาน
สอบสวน โดยมผูีวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ เปนหัวหนาพนักงานสอบสวน ปลัดอํ าเภอจะเขาทํ า
การสอบสวนไดตอเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและนายอํ าเภอเปนผูส่ังการ โดยมีเหตุผล คือ ตองการ  
จะรวมก ําลังในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวนใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 (6) พ.ศ. 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี รักษาการ
อธิบดกีรมต ํารวจ โดยจอมพลประภาส จารเุสถียร ด ํารงต ําแหนงรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย
ขอแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานฝายปกครองชั้นผูใหญมีอํ านาจ   
สอบสวนคดอีาญาไดทัว่ราชอาณาจกัร แตจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ไมเหน็ดวย ตอมากระทรวงมหาดไทย
จึงออกขอบังคับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ก ําหนดใหตํ ารวจมีอํ านาจสอบสวนฝายเดียว และ
ส่ังการวาฝายปกครองไมพงึกระท ําหนาทีจ่บักมุผูตองหาทีก่ระท ําความผดิอาญาใดๆ และไดมกีารออก
ขอบังคับที่ 1/2509 ลงวันที่ 1 กมุภาพันธ พ.ศ.2509 ก ําหนดใหตํ ารวจมีอํ านาจสอบสวนแตฝายเดียว  
แตใหฝายปกครอง คือ ผูวาราชการจังหวัด และนายอํ าเภอ เขารวมสอบสวนไดบางกรณี คือ

(ก) กรณปีระสบเหตคุวามผดิอาญาใหจบักมุหรือส่ังใหจบักมุ และสอบสวน
เบื้องตนเทาที่จํ าเปน

(ข ) กรณีรองขอความเปนธรรม ก็อาจใหพนักงานสอบสวนชี้แจงผล      
การสอบสวนหรือเขาควบคุมการสอบสวนได หรือใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองเขารวม      
ทํ าการสอบสวน

(ค) กรณีขาราชการตองหาคดีอาญา เนื่องจากการกระทํ าตามหนาที่ก็ให
พนกังานสอบสวนฝายปกครองเขารวมสอบสวน

(7) พ.ศ. 2518 นายบุญเทง ทองสวัสดิ์ ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยไดปรับปรุงแกไขการสอบสวนคดีอาญา ใหผูวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ เขาควบคุม
การสอบสวนโดยเปนหวัหนาพนกังานสอบสวนเองได มหีนาทีใ่หค ําแนะน ํา เรงรดั และเรยีกส ํานวน
มาประกอบการชี้แจงแนะนํ าได ทั้งนี้ มีเหตุผลที่สํ าคัญ คือ การสอบสวนในสวนภูมิภาคไมไดรับ
ความเปนธรรม คดีสํ าคัญมักจับตัวผูกระทํ าความผิดไมได ประกอบกับผูวาราชการจังหวัดและ   
นายอ ําเภอ เปนผูบงัคบับญัชาในสวนภมูภิาค งานรกัษาความสงบเรยีบรอยรวมถึงการสอบสวนคดอีาญา
ถือเปนงานในความรับผิดชอบที่จะตองควบคุมดูแล
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(8) พ.ศ. 2520 นายสมัคร สุนทรเวช ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยไดปรับปรุงแกไขอํ านาจการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรง      
ของฝายปกครองใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทํ าการสอบสวนได ตามขอบังคับกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการสอบสวนคดอีาญาบางประเภทในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2520
เพือ่เปนการอํ านวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอราชการ

(9) พ.ศ. 2523 นายประเทือง กีรติบุตร ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยไดปรับปรุงแกไขการสอบสวนคดีอาญา ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวย       
การด ําเนนิคดอีาญา พ.ศ. 2523 ฉบบัที ่ 2-4 ก ําหนดใหอํ านาจการสอบสวนคดอีาญาเปนของฝายต ํารวจ
และฝายปกครองโดยกํ าหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบหมายมีอํ านาจใหความเห็นชอบ
ในการออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 61 เพื่อเปนการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน30  

ความพยายามในการแกปญหาดวยวธีิดงักลาวดเูหมอืนจะเปนความพยายามทีไ่รผล
เพราะไมอาจแกปญหาดงักลาวใหลุลวงไปได จะเหน็ไดวาการสบัเปลีย่นอ ํานาจหนาทีใ่นการสอบสวน
กลับไปกลบัมา  ปญหาทีเ่กดิจากการสอบสวนยงัคงมขีึน้อกีเรือ่ยๆ  นอกจากปญหาดงัทีไ่ดกลาวมาแลว
ก็ยังมีขอกังขาในเรื่องความเปนอิสระของผูที่มีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวน ความเชี่ยวชาญหรือ
ความสามารถเฉพาะดานในการสอบสวน การทํ าสํ านวน อยางไรก็ดีในความเปนจริงแลว ปญหา
สํ าคัญไมไดอยูที่วาใครควรมีอํ านาจในการสอบสวน หากแตอยูที่วาใครควรจะเปนผูรับผิดชอบ   
ในการสอบสวน

หากพจิารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477  
มาตรา 120 ทีบ่ญัญตัหิามมใิหพนกังานอยัการยืน่ฟองคดใีดตอศาล โดยมไิดมกีารสอบสวนในความผดิ
นั้นกอน แสดงวาตามกฎหมายถือวา การสอบสวนเปนเงื่อนไขในการฟองคดีของอัยการ และ       
ในมาตรา 162 วางหลักเกณฑวาในคดีที่ราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟองกอน แตถาคดีใด
พนกังานอยัการเปนโจทกหรือเปนโจทกรวมดวย ไมจํ าเปนตองไตสวนมูลฟอง ทั้งนี้ การที่กฎหมาย
บญัญตัไิวเชนนี้เพราะในคดีอาญาที่อัยการเปนโจทก  สํ านวนการสอบสวนยอมผานการตรวจสอบ
มาแลวช้ันหนึ่งโดยพนักงานอัยการ ศาลจะไตสวนมูลฟองหรือไมก็ได

                                                          
30 คูมือการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. (2548).  

หนา 167-170.
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การดํ าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาชั้นกอนฟอง โดยใหพนักงานสอบสวน  
รับผิดชอบในการสอบสวนและใหพนักงานอัยการรับผิดชอบการฟองรอง ทั้งๆ ที่โดยลักษณะ   
ของเนื้องานแลว การสอบสวนและฟองรองไมอาจแยกออกจากกันได เพราะขอเท็จจริงและ     
พยานหลักฐานตางๆ ทีไ่ดจากการสอบสวนนัน้ พนกังานอยัการตองน ํามาใชเปนฐานขอมลูในการสัง่คดี
ตอไป และโดยทีพ่นกังานอยัการไมมอํี านาจหนาทีส่อบสวนหรอืไมมอํี านาจหนาทีใ่นการเริม่คดนีีเ้อง
พนกังานอยัการอาจน ําบคุคลขึน้สูการพจิารณาของศาลโดยปฏเิสธความรบัผดิชอบในการด ําเนนิคดไีด
เพราะพนกังานอยัการท ํางานตามตวัอักษรหรอืตามส ํานวนการสอบสวนเทานัน้ แตในทางทฤษฎแีลว
พนักงานอัยการจะปฏิเสธความรับผิดชอบในการดํ าเนินการของตนไมไดโดยเด็ดขาด เพราะ
พนกังานอัยการตองรับผิดชอบในการสอบสวนคดี 4 ประการ คือ31

(1) รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน
(2) รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยระเบียบของการสอบสวน
(3) รับผิดชอบในความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน
(4) รับผิดชอบในความเชื่อถือไดของการสอบสวน
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาภายใตการดํ าเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาและเพื่อ  

ใหเปนไปตามทฤษฏีและบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมีการเสนอ     
ใหอัยการเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน โดยใหอัยการมีอํ านาจควบคุมการสอบสวน อัยการ    
จะสอบสวนเองหรือรวมกับพนักงานสอบสวนหรือส่ังใหพนักงานสอบสวนทํ าการสอบสวน  
พยานหลักฐานใดๆ ก็ได และใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานอัยการ32 ทั้งนี้ 
เพือ่ใหการสอบสวนฟองรองเปนขั้นตอนเดียวกัน

รัฐบาลภายใตการน ําของนายธานนิทร กรยัวเิชยีร ไดแถลงนโยบายตอสภาปฏรูิป
การปกครองแผนดินเมื่อวันที่  29 ตุลาคม  พ.ศ. 2519 วาจะใหอัยการเปนผูควบคุมการสอบสวน   
ซ่ึงนับเปนครั้งแรกที่ฝายรัฐบาลหรือฝายบริหารมองเห็นความสํ าคัญของกระบวนการดํ าเนินคดี   
ในชั้นสอบสวนฟองรองวาเปนกระบวนการเดียวที่แบงแยกไมไดดังเชนในตางประเทศ33 และ      
ไดกลาวยืนยันถึงนโยบายดังกลาวในการเปดประชุมอัยการจังหวัดและอัยการพิเศษประจํ าเขต     
ทัว่ราชอาณาจกัร ณ ตกึสันตไิมตร ีท ําเนยีบรัฐบาล เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 มคีวามตอนหนึง่วา

                                                          
31 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 99-100.
32 หยุด แสงอุทัย ก (2512, กรกรฎาคม). “ใครควรมีอํ านาจสอบสวน.” วารสารนิติศาสตร, เลม 1, ตอน 1.

หนา 32.
33 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 100.
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“รัฐบาลนี้ไดตระหนักถึงความสํ าคัญของงานในหนาที่อัยการ ซ่ึงเปนองคกร   
ในการดํ าเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นควบคูกับการดํ าเนินคดีอาญาระบบกลาวหาที่มีการแบงแยกหนาที่
ในการสอบสวนฟองรองกับหนาที่ในการตัดสินคดีนี้ออกจากกันประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่ง  
ในการดํ าเนินคดีอาญาระบบกลาวหานี้ยอมจะตองถือวากระบวนการดํ าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวน
ฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันที่จะแบงแยกความรับผิดชอบไมได ฉะนั้น ความรับผิดชอบใน
การดํ าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟองรองจึงชอบที่จะอยูองคกรเดียว คือ อัยการ มิใชแบงแยก   
ความรบัผดิชอบกนัเดด็ขาดดงัทีเ่ปนอยูในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาของเราในปจจบุนั
เหตนุีรั้ฐบาลจึงไดแถลงไวในนโยบายเมื่อเขาบริหารประเทศวา รัฐบาลนี้จะใหอัยการไดเขาควบคุม
การสอบสวนคดีเพื่อใหการดํ าเนินคดีอาญาในประเทศเราชอบดวยระบบสากล และรัฐบาลไดเรงรัด
ใหนโยบายอันนี้บรรลุเปาหมายที่วางไวโดยเร็วที่สุด ฯลฯ”

และคํ ากลาวของ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่กลาวตอบและ
เปดการประชุม “อัยการจังหวัดและอัยการพิเศษประจํ าเขต” ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 ณ โรงแรม
โกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 มีความตอนหนึ่งวา34

“ประเทศของเราไดพยายามพัฒนาเปนเวลานานแลวในทุกๆ ดาน แตสํ าหรับ
โครงสรางดานกระบวนการยตุธิรรมนัน้ยงัไมพฒันาไปถงึระบบอยัการสากลอารยประเทศ จงึจ ําเปน
จะตองเรงรบีแกไข ปรับปรงุ และพฒันาโครงสรางกระบวนการยตุธิรรมใหเปนไปตามแผนพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 5 (2525-2529) ซ่ึงมีปรากฏอยูในขอ 2.5.1 (1) ซ่ึงระบุไววา
ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดานกระบวนการยตุธิรรมเรงรดัการด ําเนนิการใหรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
โดยปรบัปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของเจาหนาที่ ไดแก กรมอัยการ กรมตํ ารวจ กรมราชทัณฑ 
กรมการปกครองและกระทรวงยุติธรรม นอกจากนั้นในขอ 2.5.1 (3) ไดระบุไววา การดํ าเนินการ
ปรับปรุงระบบอัยการใหไปสูระบบมาตรฐานอัยการสากล เพื่อใหพนักงานอัยการมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง………....... นอกจากนี้ในแผนมหาดไทยแมบท ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2525-2529) ขอ 6.3 แนวทางดานการดํ าเนินคดี (3) ก็ไดระบุใหปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาใหมกีารควบคมุการสอบสวน นอกจากการควบคมุโดยสายงานของผูบงัคบับญัชาสายตรง
ของผูสอบสวน ทั้งนี้โดยใหพนักงานอัยการมีอํ านาจรับผิดชอบควบคุมการสอบสวนตั้งแตเร่ิมคดี 
และจะมอบหมายหนาที่ในการสอบสวนใหพนักงานสอบสวนคนใดก็ได และกํ าหนดระยะเวลา
การควบคมุและการฝากขังของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการใหแนชัด........”

                                                          
34 ระบบอัยการสากล. (2526). หนา 5-11.
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จะเหน็ไดวาทัง้การแถลงนโยบายของรฐับาลภายใตการน ําของนายธานนิทร กรยัวเิชยีร
ตอสภาปฏรูิปการปกครองแผนดนิเมือ่วนัที ่29 ตลุาคม พ.ศ. 2519 หรือคํ ากลาวของ ฯพณฯ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยทีก่ลาวตอบและเปดการประชมุ”อัยการจงัหวดัและอยัการพเิศษประจ ําเขต”
ทัว่ราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และแผนมหาดไทยแมบท ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525-2529)        
ตางก็แสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนาระบบอัยการของประเทศไทยใหเปนมาตรฐานสากล
เพือ่ใหพนักงานอัยการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง

ตอมาเมือ่ป พ.ศ. 2526  รัฐบาลซึง่ม ีพลเอกเปรม  ตณิสลูานนท เปนนายกรฐัมนตรี
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีไดมีคํ าส่ังปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ

1. หวัหนาสวนราชการทีเ่กีย่วของกบักระบวนการยตุธิรรมทางอาญาหรอืผูแทน
ซ่ึงไดแก อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตํ ารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ  
อธิบดกีรมศุลกากร และเจากรมพระธรรมนูญ ซ่ึงหัวหนาสวนราชการหรือผูแทนดังกลาวสามารถ
ใหขอคิดเห็นที่จะกํ าหนดเปนนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นๆ ได และสามารถ
รวบรวมและชี้แจงปญหาในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ได โดยที่คณะกรรมการไมจํ าเปนตองหารือ
สวนราชการนั้นๆ อีก

2. กรรมการทีม่ปีระสบการณอาวโุสทางกฎหมาย และสามารถด ําเนนิการตอเนือ่ง
ในการพจิารณาแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในระยะยาวได

3. อาจารยมหาวิทยาลัยและผูแทนสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวของ35

โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวไดพิจารณายกรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาจนแลวเสรจ็เมือ่ป พ.ศ. 2533 โดยมสีาระส ําคญั คอื ปรับปรงุ
ใหอัยการมีอํ านาจหนาที่ในการกํ ากับดูแลการสอบสวนตั้งแตตน และใหมีอํ านาจออกหมายเรียก
เชนเดียวกันกับพนักงานสอบสวน กับใหมีอํ านาจเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ นอกจากนั้น 
พนกังานอยัการมอํี านาจท ําการสอบสวนรวมกบัพนกังานสอบสวนในคดซ่ึีงเปนความผดิทีม่อัีตราโทษ
จ ําคกุอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป สวนในคดีที่พนักงานอัยการเห็นวาเปนคดีสํ าคัญหรือยุงยากซับซอน
ซ่ึงจํ าเปนตองทํ าการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนใหเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคํ าส่ังและคํ าแนะนํ าของอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับ     

                                                          
35 คนึง ฦาไชย ข (2538, 21 มีนาคม). หลักการและเหตุผลในการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา. หนา 2.
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การสอบสวนคดีนั้นๆ สวนอํ านาจในการบังคับบัญชาในสายงานบริหารของพนักงานสอบสวน    
ยงัคงอยูในอํ านาจบังคับบัญชาของกรมตํ ารวจตามปกติ36

นอกจากนั้น ในการสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพือ่คุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชน” ด ําเนนิการโดยคณะกรรมการสภาวจิยัแหงชาต ิ สาขานติศิาสตร  
คณะนติศิาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2533 ทีป่ระชุมไดหยิบยกเอาราง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาพิจารณา โดยที่ประชุม
เหน็ควรเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการอีก 2 ประการ คือ

1. การกํ ากับและควบคุมการสอบสวนโดยทั่วไป เชน การพิจารณาคํ าขอ      
ใหออกหมายจับ หมายคน การตรวจสํ านวนการสอบสวน การเขาฟงการสอบสวน เปนตน

2. การเขารวมทํ าการสอบสวนโดยรวมกับพนักงานสอบสวนเฉพาะในคดี    
ซ่ึงเปนความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกอยางสูงตั้งแต 10 ปขึ้นไป และคดีที่มีความสํ าคัญหรือคดีที่มี
ความยุงยากซับซอน โดยใหมีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนเชนเดียวกันกับพนักงานสอบสวน และ
ใหพนกังานสอบสวนปฏบิตัติามค ําสัง่และค ําแนะน ําของพนกังานอยัการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการสอบสวน
คดีนั้น37

รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาดงักลาว
ไดผานการพิจารณาแกไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง ในป พ.ศ. 2535 มกีารประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสรางอัยการและไดมีการเสนอใหอัยการเขามามีบทบาทรับผิดชอบ
ในการสอบสวนตัง้แตตนโดยใหมอํี านาจก ํากบัดแูลโดยทัว่ไปซึง่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน

“จากหลกัการดงักลาว ตามปกตแิลวพนกังานอยัการจะไมใชอํ านาจในการเขาไป
รวมสอบสวนทุกคดี ในทางปฏิบัติอัยการจะเขาไปรวมในการสอบสวนเฉพาะในคดีอุกฉกรรจ     
คดทีี่มีอัตราโทษจํ าคุกสูง หรือคดียุงยากสลับซับซอน หรือคดีอ้ือฉาวที่สํ าคัญเทานั้น

จากอ ํานาจหนาทีท่ีใ่หพนกังานอยัการก ํากบัและควบคมุโดยทัว่ไปในการสอบสวนนัน้
ผูตองหาจะไดรับความคุมครองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมไดเปนอยางดี เพราะเหตุวา หากมี
กรณีที่ผูตองหารองเรียนเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของพนักงานสอบสวนเกิดขึ้น พนักงานอัยการ
สามารถที่จะเขาไปตรวจสอบการดํ าเนินการของพนักงานสอบสวนที่กระทํ าตอผูตองหาไดวา    
เปนไปโดยถูกตองและเปนธรรมหรือไมอีกดวย”38

                                                          
36 คนึง ฦาไชย ข แหลงเดิม. หนา 4.
37 โกเมน ภัทรภิรมย ค (2534, 26-27 กันยายน). บทบาทองคกรอัยการในทศวรรษหนา. หนา 47.
38 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสรางอัยการ. (หนา 20). แนบทายหนังสือ

สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว(ล)๙๑๙๔ ลว. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงสํ านักงานอัยการสูงสุด.
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 ในป พ.ศ. 2537 ไดมกีารประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการดังกลาว
ในการประชมุสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงทีป่ระชมุมมีตใิหสงรายงานดงักลาวตอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา
ด ําเนินการ ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2537 รับทราบรายงานและขอเสนอแนะ
ดงักลาวและมอบใหสวนราชการทีเ่กีย่วของรวมทัง้ส ํานกังานอยัการสงูสดุพจิารณาวาสมควรด ําเนนิการ
ในเรื่องใดไดหรือไม เพื่อนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซ่ึงสํ านักงานอัยการสูงสุดไดดํ าเนินการ
พจิารณาและเห็นวา ขอเสนอแนะดังกลาวเปนประโยชนและสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา39

อยางไรกต็าม แมวารางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความอาญาจะไดรับการพจิารณาอยางละเอยีดรอบคอบจากคณะกรรมการทีป่ระกอบดวยผูทรงคณุวฒุิ
คณาจารยและหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผานกระบวนการ
กล่ันกรองโดยมีการวิเคราะห วิจัย สัมมนาและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
แกไขรางฯดังกลาวเปนเวลานาน แตกไ็มมกีารประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด    

กระนั้นก็ยังคงมีความพยายามที่จะใหอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวน
โดยไดก ําหนดใหพนกังานอยัการเขารวมในการสอบสวนคดบีางประเภท ดงัจะเหน็ไดจากการแกไข
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาในสวนที่เกีย่วกบัการสอบสวนเดก็หรอืในการชนัสตูร
พลิกศพ ซ่ึงไดกํ าหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนดวย หลักการดังกลาวสอดคลอง
กับหลักตรวจสอบความจริงในคดีอาญาที่เจาพนักงานทุกฝายในการดํ าเนินคดีอาญาชั้นเจาพนักงาน
มีหนาที่ตองตรวจสอบคนหาความจริงโดยไมผูกมัดกับคํ าขอหรือคํ ารองของผูใด ความเปนอิสระ
ของพนักงานอัยการจะทํ าใหการสอบสวนมีความโปรงใส สามารถเปนหลักประกันแกคูความและ
ประชาชนได และทํ าใหการทํ าสํ านวนการสอบสวนมีความเปนภาวะวิสัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น 
ใน พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ก็มีบทบัญญัติที่กํ าหนดใหพนักงานอัยการเขามา    
สอบสวนรวมหรือมาปฏบิตัหินาทีร่วมกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ เพือ่ใหค ําแนะน ําและตรวจสอบ
พยานหลักฐานตั้งแตช้ันเริ่มการสอบสวนในคดีบางประเภทที่บัญญัติไวในกฎหมายหรือในคดีที่มี
ความสํ าคัญดังจะไดกลาวตอไป

                                                          
39 หนังสือสํ านักงานอัยการสูงสุดที่ อส ๐๐๐๓.๑/๒๖๕๘ เรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาปรับปรุงโครงสรางอัยการ ลว.๒ มีนาคม ๒๕๓๘.
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3.2.3 เขตอํ านาจการสอบสวนคดีอาญา
ในการปฏิบัติหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญานั้น จะมีการแบงเขตพื้นที่       

ความรบัผิดชอบของพนกังานสอบสวน ทัง้นี ้ ตามทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
มาตรา  18 วรรค 3

“ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา 19 มาตรา  20 และมาตรา 21 ความผิด
อาญาไดเกิดในเขตอํ านาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวนผูนั้น
เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นๆเพื่อดํ าเนินคดี เวนแตเมื่อมีเหตุจํ าเปนหรือเพื่อ   
ความสะดวก จงึใหพนกังานสอบสวนแหงทองทีท่ีผู่ตองหามทีีอ่ยูหรือถูกจบัเปนผูรับผิดชอบด ําเนนิการ
สอบสวน”

จะเหน็ไดวาจุดเกาะเกี่ยวของอํ านาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน คือ ที่เกิดเหตุ 
ทีอ่ยูของผูตองหาและทีท่ีผู่ตองหาถกูจบั โดยถือทีเ่กดิเหตเุปนจดุเกาะเกีย่วทีสํ่ าคญั เวนแตเมือ่มเีหตจุ ําเปน
หรือเพือ่ความสะดวก จงึใหพนกังานสอบสวนแหงทองทีท่ีผู่ตองหามทีีอ่ยูหรือถูกจบัเปนผูรับผดิชอบ
ด ําเนินการสอบสวน
 และในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
  “ในกรณีดังตอไปนี้

(1) เปนการไมแนวาการกระท ําผิดอาญาไดกระท ําในทองทีใ่ดในระหวางหลายทองที่
(2) เมือ่ความผดิสวนหนึง่กระท ําในทองทีห่นึง่ แตอีกสวนหนึง่ในอกีทองทีห่นึง่
(3) เมือ่ความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่อง และกระทํ าตอเนื่องกันในทองที่ตางๆ

เกนิกวาทองที่หนึ่งขึ้นไป
(4) เมือ่เปนความผิดซึ่งมีหลายกรรมกระทํ าลงในทองที่ตางๆ กัน
(5) เมือ่ความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากํ าลังเดินทาง
(6) เมือ่ความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกํ าลังเดินทาง
พนกังานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํ านาจสอบสวนได”
จากบทบญัญตัใินมาตรา 18 วรรคสาม และ มาตรา 19 วรรคหนึง่ แสดงวาไมมทีีใ่ด

หรือคดีใดที่อยูนอกอํ านาจการสอบสวน แตเพื่อขจัดปญหาการเกี่ยงงอนกันหรือการแยงงานกันทํ า
ในระหวางพนกังานสอบสวนซึง่อาจจะท ําใหผูถูกกลาวหาตองถูกกระทบกระเทอืนจากการด ําเนนิคดซ้ํี า
ในมูลคดีเดียวกัน จึงไดกํ าหนดใหมีหัวหนาพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ในการสอบสวนขึ้นดังนี้
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มาตรา 19 วรรคสอง บญัญตัิวา “ในกรณีขางตน พนักงานสอบสวนตอไปนี้ 
เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน

(ก) ถาจบัผูตองหาไดแลว คอื พนกังานสอบสวนซึง่ทองทีท่ีจ่บัไดอยูในเขตอ ํานาจ
(ข) ถาจบัผูตองหายังไมได คือ พนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทํ าผิด

กอนอยูในเขตอํ านาจ”
และมาตรา 21 บญัญตัวิา “ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัด

เดียวกัน ควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหผูวาราชการจังหวัดนั้นมีอํ านาจชี้ขาด แตใน
กรุงเทพมหานคร ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตํ าแหนงตั้งแตรองผูบัญชาการ
ต ํารวจแหงชาติขึ้นไปเปนผูช้ีขาด

ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัดควรเปน
พนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหอัยการสูงสุด หรือผูทํ าการแทนเปนผูช้ีขาด

การรอคํ าชี้ขาดนั้น ไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน”
อาจกลาวไดวา พนักงานสอบสวนนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนองคกร        

ในการดํ าเนินคดีอาญาสามารถทํ าการสอบสวนคดีอาญาที่อยูในอํ านาจของตนไดทั่วราชอาณาจักร 
อํ านาจสอบสวนเปนอํ านาจเดียวมิไดแบงแยกออกเปนสวนๆ

3.3  การสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) เปนหนวยงาน    
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547         
โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดก ําหนดใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีอํ านาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ แตเดิมนั้น 
กระทรวงยุติธรรมมีแนวความคิดในการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเปนหนวยงานในการให
ความชวยเหลือหรือสนับสนุนการสอบสวนของตํ ารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีที่มีความยุงยาก 
สลับซบัซอน โดยหนวยงานสอบสวนคดพีเิศษจะเปนหนวยงานบงัคบัใชกฎหมายทีม่คีวามเปนอสิระ
บุคลากรที่เปนพนักงานสอบสวนจะเปนผูที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับพนักงานอัยการหรือผูพิพากษา 
มคีวามเชีย่วชาญในคดพีเิศษตาง  ๆ อันจะท ําใหประสทิธิภาพในการสอบสวนดมีากยิง่ขึน้ โดยทีส่ถานภาพ
อาชญากรรมในสังคมปจจุบันไดทวีความรุนแรง และมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น สวนหนึ่ง 
เนือ่งมาจากการพัฒนาในดานเทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม ทํ าใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และวธีิการกระทํ าความผิดจากอาชญากรรมที่ใชความรุนแรง (Street Crime) มาเปนอาชญากรรม
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ทางเศรษฐกิจ (Economic Crime หรือ White Collar Crime) กอใหเกิดความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ความสูญเสียดังกลาวมีผลกระทบตอประชาชนและ
ประเทศชาติอยางมาก อาชญากรเปนผูที่มีความรูความสามารถ ใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 
และมักกระทํ าในรูปแบบขององคกรอาชญากรรม (Organized Crime) หรือ องคกรอาชญากรรม
ขามชาต ิ (Transnational Organized Crime) มีการดํ าเนินงานอยางเปนระบบ มีเครือขายกวางขวาง
ทัง้ในและนอกประเทศ มีผูมีอิทธิพลหนุนหลัง เงินหรือผลประโยชนตางๆ ที่ไดมา จะถูกนํ าเขาสู
กระบวนการฟอกเงนิเพือ่น ํามาใชหลอเล้ียงองคกรและขยายเครอืขาย หากสมาชกิถูกจบักมุด ําเนนิคดี
ทางองคกรจะใหความชวยเหลือในการตอสูคด ี เชน ก ําจดัพยาน จางพยานเทจ็ จดัหาทนายความสูคดี
ทํ าใหการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อดํ าเนินคดีเปนไปไดยากและไมสามารถ
สาวไปถงึตวัการได ประกอบกบัการปฏบิตังิานของหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมขาดความเชือ่มโยง
และการบรูณาการรวมกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนของการสอบสวนฟองรองซึง่นานาอารยประเทศ
ถือวาเปนกระบวนการในขั้นตอนเดียวกัน ประเทศไทยกลับแบงแยกอํ านาจสอบสวนฟองรอง   
ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทํ าใหขาดความตอเนื่องเชื่อมโยงในการสั่งคดีและการดํ าเนินคดีอาญา     
ในชั้นศาลของพนักงานอัยการ ซ่ึงเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าใหศาลยกฟอง นอกจากนั้น          
อาจเนือ่งมาจากพนกังานสอบสวนขาดความรู ความเชีย่วชาญในการด ําเนนิการเกีย่วกบัอาชญากรรม
ทางเศรษฐกจิ อาจวางรปูคดผิีดมาแตตน หรือพนกังานสอบสวนไมทราบวาในการด ําเนนิคดใีนชัน้ศาล
พยานหลักฐานใดที่จํ าเปน หรือพนักงานอัยการขาดความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการ 
ทางธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยีสมัยใหม รูปแบบวิธีการกระทํ าความผิดดังที่ปรากฏในสํ านวน       
การสอบสวน ประกอบกบัผูกระท ําความผดิเปนผูมอิีทธิพลหรือมผูีมอิีทธิพลใหการสนบัสนนุอยูเบือ้งหลัง
ท ําใหมีการใชอิทธิพลทางการเงิน อิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํ ารวจ ทํ าใหวัตถุประสงคในการปราบปรามอาชญากรรมเพื่ออํ านวยความยุติธรรมแกประชาชน
ดอยประสิทธิภาพลงไป การจัดตั้งหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษขึ้นจึงเปนไปเพื่อเรงรัดการปฏิบัติ
ภารกจิในการปองกนัปราบปราม และควบคมุอาชญากรรมทีเ่ปนคดพีเิศษ โดยกรมสอบสวนคดพีเิศษ
จะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดํ าเนินการสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง ทํ างานในลักษณะบูรณาการ 
อาศยัความรวมมือจากหนวยงานตางๆ
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3.3.1 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
การประกาศใช พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไดปรากฏเหตุผลในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ 

ระบุวา
“ตามทีไ่ดมกีารปรบัปรงุอ ํานาจหนาทีก่ระทรวงยตุธิรรม โดยจดัใหมกีรมสอบสวน

คดีพิเศษเพื่อรับผิดชอบดํ าเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่กํ าหนดใหอยูในอํ านาจหนาที่  
ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ และโดยทีค่ดดีงักลาวจ ําเปนตองมผูีเชีย่วชาญเฉพาะดานเปนผูด ําเนนิการ
สืบสวนและสอบสวน รวมทั้งกํ าหนดอํ านาจหนาที่ของเจาหนาที่ดังกลาว เพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการกระทํ าความผิดอาญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกํ าหนดใหมี
พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ และวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปฏิบัติ
หนาทีด่ังกลาวเปนการเฉพาะ จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 นี้ มีบทบัญญัติที่กํ าหนด
วธีิการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่แตกตางไปจากกฎหมายฉบับอื่นๆ ทีเ่คยมีมา เชน การกํ าหนด
ใหพนักงานอัยการมาสอบสวนรวมหรือปฏิบตัหินาที่รวมกบัพนกังานสอบสวนคดีพิเศษในคดพีเิศษ
บางประเภท ซ่ึงถือไดวาเปนการเปลีย่นแปลงรปูแบบวธีิการสอบสวนจากเดมิ นอกจากนัน้ยงัมบีทบญัญตัิ
ที่ใหอํ านาจพิเศษหรือมาตรการพิเศษเพื่อใชเปนมาตรการในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน
ความผดิของจํ าเลย เชน อํ านาจคนโดยไมมีหมายคน40 การดักฟง41 การแฝงตัวในองคกร42 อํ านาจ 
ในการไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ43 เปนตน ซ่ึงแตเดิมเปนขอจํ ากัดทางกฎหมาย          
ในการสืบสวนสอบสวนของตํ ารวจ ทํ าใหคดีสํ าคัญๆ หรือคดีที่มีผูทรงอิทธิพลเขามาเกี่ยวของหรือ
พัวพัน หลุดพนจากเงื้อมมือของกฎหมายไปได ทั้งๆ ที่รูกันโดยทั่วไปวาบุคคลดังกลาวกระทํ า  
ความผิดจริงแตไมอาจหาพยานหลักฐานมาลงโทษได
 แมวาในปจจุบันนี้ จะมีกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี (ปศท.) หรือเดิมคือกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) ซ่ึงเปน    
หนวยงานเสริมของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติซ่ึงเปนหนวยงานที่ดํ าเนินการสอบสวนความผิด        
ทีม่โีทษทางอาญาเกีย่วเนือ่งกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิและการกระท ําความผดิโดยใชคอมพวิเตอร
หรือเทคโนโลยีอ่ืน หรือการกระทํ าผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกลาว44     
                                                          

40 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 24.
41 แหลงเดิม. มาตรา 25.
42 แหลงเดิม. มาตรา 27.
43 แหลงเดิม. มาตรา 29.
44 สืบคนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2549 , จาก  http://www. ecotecpolice.com
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แตเขตอ ํานาจในการสอบสวนของหนวยงานดงักลาวคอนขางจ ํากดั เนือ่งจากอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
(ปศท.) เปนเพยีงสวนหนึง่ของอาชญากรรมทีเ่ปนคดพีเิศษ ในขณะทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษมขีอบเขต
ความรับผิดชอบดํ าเนินคดีความผิดที่เปนคดีพิเศษทั่วราชอาณาจักร โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน 
ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความปลอดภัย 
โดยด ําเนนิการเฝาระวงั สืบสวน สอบสวน หาขอเทจ็จรงิ และด ําเนนิคดเีพือ่ปกปองและรกัษารายได
ของรฐั ปองกนัและปราบปรามขบวนการทจุริตและสรางผลกระทบใหกบัองคกรอาชญากรรมขามชาติ

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มมีติใินลักษณะเปนกฎหมาย
เชิงบริหารงานคดี กลาวคือ เปนกฎหมายกลางที่จะเปนเครื่องมือในการสนธิกํ าลังและบูรณาการ   
ทัง้ภายในกรมสอบสวนคดพีเิศษและหนวยงานบงัคบัใชกฎหมายอืน่ เพือ่ปฏิบตักิารเชงิรุกตออาชญากรรม
ทีเ่ปนคดีพิเศษ45

ในดานของบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนองคกรสหวิชาชีพปฏิบัติงาน  
ในเชิงรุก มีบุคลากรที่มีความรูความชํ านาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เชน ผูเชี่ยวชาญในสาขา
นติศิาสตร การเงิน การธนาคาร ภาษีอากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซ่ึงบุคลากรดังกลาว      
จะทํ างานเปนทีม โดยอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย อันไดแก ปฏิบตัิงานในลักษณะบูรณาการรวมกับ
หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน การสนธกิ ําลังกบัหนวยงานบงัคบัใชกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
การแตงตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษ เปนตน   

ดวยองคประกอบตางๆ ดังกลาวมาทั้งหมดนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเปน
หนวยงานใหมซ่ึงเปนที่คาดหวังของประชาชนวาจะเปนหนวยงานที่จะปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่ดี สามารถ
อํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงหนาที่ดังกลาว    
เปนอยางดีและไดยึดถือเปนเจตนารมณสํ าคัญในการสอบสวนคดีพิเศษ46 ดังนี้

“เจตนารมณสํ าคัญในการกํ าหนดใหมีงานสอบสวนคดีพิเศษขึ้นก็เพื่อแกไข    
ขอบกพรองในกระบวนการยุติธรรมและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลาวคือ เนื่องจาก
การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเปนหัวใจสํ าคัญของการอํ านวยความยุติธรรมแกประชาชน 
แตพบวาระบบการสอบสวนในปจจบุนัไมสามารถแกไขความบกพรองในการรวบรวมพยานหลกัฐาน
ในคดบีางประเภทได รวมทัง้ระบบการสอบสวนตามทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ
                                                          

45 ธาริต เพ็งดิษฐ ก เลมเดิม. หนา 33.
46 คูมือการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. (2548).

หนา 2-3.
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อาญายงัไมเอ้ืออํ านวยตอการแสวงหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีซั่บซอน ทัง้ทีสั่งคมและปญหา
อาชญากรรมไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในแบบตางๆ มากมาย ทั้งนี้ดวยกระแสโลกาภิวัตน 
ที่ระบบเทคโนโลยี การสื่อสารและการเดินทางติดตอของมนุษยชาติอยางไรพรมแดน หากไมมี  
การปรบัปรงุระบบการสอบสวนใหทนัสมยัแลว ยอมเปนการยากทีจ่ะน ําตวัผูกระท ําความผดิมาลงโทษ
นอกจากระบบการสอบสวนแลว สํ าหรับความรอบรูคดีอาชญากรรมนั้น พนักงานสอบสวน     
เพยีงฝายเดียวไมสามารถรอบรูไดทุกเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอาชญากรที่ไดพัฒนาลักษณะและ
รูปแบบการกระท ําความผดิโดยตลอด ในการคนหาความจรงิจงึตองอาศยัผูมคีวามรูความช ํานาญพเิศษ
เขามารวมทํ าการสอบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานใหดีที่สุดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และเปนไปตามหลักในการรับฟงพยานหลักฐานของศาล   
จากแนวคดิขางตน จึงจํ าเปนตองจัดระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาใหมีประสิทธิภาพ”

เมื่อพิจารณาจากหลักการและเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้
ประกอบกับเจตนารมณในการกํ าหนดใหมีการสอบสวนคดีพิเศษขึ้น อาจสรุปไดวา การจัดตั้ง   
กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกํ าหนดใหมีวิธีการสืบสวนสอบสวนเปนพิเศษนั้นเปนไปเพื่อแกไข    
ขอบกพรองในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอบสวนคดีที่มีรูปแบบ
การกระทํ าความผิดที่มีความสลับซับซอน หรือคดีที่มีความสํ าคัญใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น          
เพือ่ประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เปนคดีพิเศษ

3.3.2 ผูมีอํ านาจสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดพีเิศษเปนหนวยงานทีม่หีนาทีสื่บสวนสอบสวนและปราบปราม

การกระท ําความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร
ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับคดีพิเศษนั้น พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2547 มาตรา 23 บัญญัติวา
“ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํ านาจ

สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษและเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวแตกรณี

ใหเจาหนาที่คดีพิเศษมีหนาที่ชวยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติ
หนาทีเ่กีย่วกบัคดพีเิศษเพยีงเทาทีพ่นกังานสอบสวนคดพีเิศษมอบหมาย ในการปฏบิตัหินาทีด่งักลาว
ใหเจาหนาทีค่ดพีเิศษเปนพนกังานฝายปกครองหรอืต ํารวจหรอืพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา
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ในกรณีจํ าเปน อธิบดีจะสั่งใหขาราชการหรือลูกจางกรมสอบสวนคดีพิเศษ       
ผูหนึ่งผูใดที่มิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเหลือ
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษหรอืเจาหนาทีค่ดพีเิศษเพือ่ปฏิบตังิานเรือ่งหนึง่เรือ่งใดทีเ่กีย่วกบัการสบืสวน
เปนการเฉพาะก็ได

ในการปฏบิตังิานเฉพาะเรือ่งทีไ่ดรับมอบหมายตามวรรคสาม ใหผูนัน้เปนเจาพนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํ านาจหนาที่เชนเดียวกับเจาหนาที่คดีพิเศษเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น

หลักเกณฑ วิธีการมอบหมาย และการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหเปนไปตาม
ขอบังคับที่ กคพ. กํ าหนด”

จงึกลาวไดวา หลักการทัว่ไปในการสบืสวนสอบสวนคดอีาญาเปนหลักการพืน้ฐาน
ที่ใชในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พนักงานสอบสวน   
คดีพิเศษ47 มีอํ านาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจชั้นผูใหญ
หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํ านาจหนาที่ในการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนเมื่อทํ าการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทํ าผิดกฎหมายซึ่ง
ตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม ดังนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงมีอํ านาจสอบสวน
เฉพาะความผดิทางอาญาทีม่ลัีกษณะเปนคดพีเิศษตามพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547
เทานั้น

สวนเจาหนาทีค่ดพีเิศษ48 มหีนาทีช่วยเหลือพนกังานสอบสวนคดพีเิศษในการปฏบิตัิ
หนาทีเ่กีย่วกบัคดพีเิศษเพยีงเทาทีพ่นกังานสอบสวนคดพีเิศษมอบหมาย โดยในการปฏบิตัหินาทีน่ัน้
ใหเจาหนาที่คดีพิเศษเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาดวย โดยเจตนารมณของการก ําหนดใหเจาหนาทีค่ดพีเิศษเปนพนกังาน
ฝายปกครองหรือตํ ารวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็เพื่อ
ใหมกีฎหมายรองรบัการปฏบิตังิานของเจาหนาทีค่ดพีเิศษ และเพือ่ใหการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาที่
คดีพิเศษในงานสอบสวนตามที่ไดรับมอบหมายเปนการสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย สวนกรณี    

                                                          
47 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 3 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หมายความวา

อธิบดี รองอธิบดี และผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหมีอํ านาจและหนาที่สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่กํ าหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้

48 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 3 เจาหนาที่คดีพิเศษ หมายความวา ผูซึ่ง    
ไดรับการแตงต้ังใหชวยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่กํ าหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้
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ทีใ่หอํ านาจอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษมอํี านาจสัง่ใหขาราชการ หรือลูกจางกรมสอบสวนคดพีเิศษ
ผูหนึ่งผูใดที่มิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเหลือ
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษ หรือเจาหนาทีค่ดพีเิศษเพือ่ปฏิบตังิานเรือ่งหนึง่เรือ่งใดทีเ่กีย่วกบัการสบืสวน
เปนการเฉพาะก็ไดนั้น ก็เพื่อความสะดวกในกรณีตองปฏิบัติหนาที่โดยจํ าเปนเรงดวน

3.3.3 อํ านาจสอบสวนคดีพิเศษ
 เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัหินาที ่พระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547
ไดเพิ่มเติมมาตรการพิเศษเพื่อใชในการแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดที่แตกตาง        
จากทีเ่คยปฏบิตักินัมา ทัง้นีเ้พือ่ใหสามารถบรรลวุตัถุประสงคในการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ทีเ่ปนคดีพิเศษได ดังนี้

1. การบูรณาการในการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ
มาตรา 22 บญัญตัิวา “เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานปองกัน

และปราบปรามการกระท ําความผดิเกีย่วกบัคดพีเิศษ ให กคพ.มอํี านาจออกขอบงัคบัการปฏบิตัหินาที่
ในคดพีเิศษระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

(1) วธีิปฏิบตัริะหวางหนวยงานเกีย่วกบัการรับคํ ารองทุกขหรือคํ ากลาวโทษ
การด ําเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การคน หรือการปลอย
ช่ัวคราว การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การสงมอบคดีพิเศษ การดํ าเนินการอื่น
เกี่ยวกับคดีอาญาในระหวางหนวยงานของรัฐที่มีอํ านาจหนาที่ปองกันและปราบปรามการกระทํ า
ความผิดอาญา

(2) ขอบเขตความรบัผิดชอบของพนกังานฝายปกครองหรอืต ํารวจ เจาพนกังานอืน่
ของรัฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้     
เพือ่ใหเหมาะสมกบัลักษณะการปฏบิตัหินาทีข่องหนวยงานของรฐัแตละแหง ความเชีย่วชาญเฉพาะดาน
ผลกระทบของการกระทํ าความผิดและประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปราม การกระทํ า
ความผดิอาญาไดอยางทัว่ถึง ในกรณนีีอ้าจก ําหนดใหกรณใีดตองด ําเนนิการรวมกนัระหวางหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของดวยก็ได

(3)  การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามคดีพิเศษ
(4) การสนบัสนนุของหนวยงานของรฐัและเจาหนาทีข่องรฐัในการปฏบิตัหินาที่

ทีเ่กีย่วของกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
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เมื่อมีขอบังคับตามวรรคหนึ่งแลวใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามขอบังคับที่กํ าหนดนั้น ถาขอบังคับดังกลาวเปนการกํ าหนดหนาที่ในระหวางเจาหนาที่ของรัฐ  
ที่เปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจหรือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหถือวาการดํ าเนินการของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว
ในสวนที่เกี่ยวของเปนการดํ าเนินการของผูมีอํ านาจหนาที่สืบสวนและสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับตามวรรคหนึ่ง สํ าหรับคดีพิเศษในเรื่องใด 
ใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตกลงกัน เวนแต กคพ.จะมีมติเปนอยางอื่น”

จะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวไดกํ าหนดชองทางในการบูรณาการ
กับหนวยงานตางๆ ของรัฐในการประสานการปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ   
หลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนการกํ าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของเจาพนักงานอื่นของรัฐ
กบัพนกังานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งการสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ ของรัฐ ซ่ึงในปจจุบันมีขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาที่ในคดีพิเศษ
ระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2547 บงัคับใชอยู

2. อํ านาจในการคนโดยไมมีหมายคน
มาตรา 24 บญัญตัวิา “เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้

ใหพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีอํ านาจดังตอไปนี้ดวย
(1) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคน เมื่อมีเหตุสงสัย   

ตามสมควรวามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยวากระทํ าความผิดที่เปนคดีพิเศษหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสิน
ซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทํ าความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทํ าความผิด 
ที่เปนคดีพิเศษ หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจาก     
การเนิน่ชากวาจะเอาหมายคนมาไดบคุคลนัน้จะหลบหนไีปหรอืทรัพยสินนัน้จะถกูโยกยาย ซุกซอน
ท ําลาย หรือทํ าใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
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(2) คนบคุคล หรือยานพาหนะทีม่เีหตสุงสยัตามสมควรวามทีรัพยสินซึง่มไีว
เปนความผดิหรือไดมาโดยการกระท ําความผดิ หรือไดใชหรือจะใชในการกระท ําความผดิทีเ่ปนคดพีเิศษ  
หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได

ฯลฯ
(5) ยดึหรืออายัดทรัพยสินที่คนพบ หรือที่สงมาดังกลาวไวใน (1) (2) (3)  

และ (4)
การใชอํ านาจตามวรรคหนึง่ ใหพนกังานสอบสวนคดพีเิศษปฏบิตัติามขอบงัคบั

ที่ กพค. กํ าหนด เฉพาะการใชอํ านาจตามวรรคหนึ่ง (1) นอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ      
ตองด ําเนนิการเกีย่วกบัวธีิการคนตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา แลวใหพนกังานสอบสวน
คดีพิเศษแสดงความบริสุทธ์ิกอนการเขาคน รายงานเหตุผล และผลการตรวจคนเปนหนังสือ        
ตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควร และเหตุอันควรเชื่อที่ทํ าใหสามารถ
เขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน แตถาไมมีผูครอบครองอยู   
ณ ทีน่ัน้ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงมอบสํ าเนาหนังสือนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันที
ที่กระทํ าได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตก พนักงานสอบสวน    
คดพีเิศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตํ าแหนงตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไปดวย

ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนสงสํ าเนาบันทึก
เหตสุงสยัตามสมควรและเหตอัุนควรเชือ่ตามวรรคสาม และส ําเนาบนัทกึการตรวจคนและบญัชทีรัพย
ทีย่ดึหรอือายดัตอศาลจงัหวดัทีม่อํี านาจเหนอืทองทีท่ีท่ ําการคน หรือศาลอาญาในเขตกรงุเทพมหานคร
ภายในสีสิ่บแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคนเพื่อเปนหลักฐาน

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอํ านาจหนาที่ตามที่ไดกํ าหนดไว
ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดํ าเนินการ        
ใหเปนไปตามที่อธิบดีกํ าหนด โดยทํ าเอกสารใหไวประจํ าตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูไดรับ
อนมุตันิัน้และพนกังานสอบสวนคดพีเิศษผูนัน้ตองแสดงเอกสารดงักลาวตอบคุคลทีเ่กีย่วของทกุครัง้”

อํ านาจคนโดยไมมีหมายคนนั้น เปนอํ านาจลักษณะเดียวกับอํ านาจตาม  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545) 
มาตรา 14 และพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 เจาพนกังาน
สามารถใชอํ านาจดงักลาวไดโดยไมตองผานการกลัน่กรองตรวจสอบของศาล แตตามพระราชบญัญตัิ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดเพิ่มมาตรการในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ 
ปรากฏรายละเอยีดตามบทบญัญตัใินมาตรานีแ้ละขอบงัคบั กคพ. วาดวยการปฏบิตัหินาทีข่องพนกังาน
สอบสวนคดพีเิศษตามมาตรา 24 แหงพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ทัง้นีค้อืเชนวา
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เจาพนกังานผูคนตองแสดงความบรสุิทธิก์อนคน รายงานเหตผุลและผลการตรวจคนใหผูครอบครอง
เคหสถานหรือสถานที่นั้นๆ ทราบ และรายงานผลการตรวจคนตลอดทั้งบัญชีการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตอศาลดวย

3. อํ านาจในการมหีนงัสอืสอบถามหรอืเรียกสถาบนัการเงนิ สวนราชการ องคกร
หรอืหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตลอดจนบุคคลใดๆ มาใหถอยคํ าหรือสงคํ าชี้แจงเปนหนังสือ

มาตรา 24 บญัญตัวิา “เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี้
ใหพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีอํ านาจดังตอไปนี้ดวย

ฯลฯ
(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ  

หรือหนวยงานของรฐั หรือรัฐวสิาหกจิ สงเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของมาเพือ่ใหถอยค ํา สงค ําชีแ้จงเปนหนงัสอื
หรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆมาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(4) มหีนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อใหถอยคํ า สงคํ าชี้แจง
เปนหนังสือหรือสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา

(5) ยดึหรืออายัดทรัพยสินที่คนพบ หรือที่สงมาดังกลาวไวใน (1) (2) (3) 
และ (4)

ฯลฯ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอํ านาจหนาที่ตามที่ไดกํ าหนดไว

ตามวรรคหนึง่ทัง้หมดหรอืแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนมุตัจิากบคุคลใดกอนด ําเนนิการใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกํ าหนด โดยทํ าเอกสารใหไวประจํ าตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูไดรับอนุมัตินั้น
และพนกังานสอบสวนคดีพิเศษผูนั้นตองแสดงเอกสารดังกลาวตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง”

อํ านาจในการมีหนังสือสอบถามหรือเรียก สถาบันการเงิน สวนราชการ 
องคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตลอดจนบุคคลใดๆ มาใหถอยคํ าหรือสงคํ าชี้แจง   
เปนหนังสือ สงบัญชีเอกสารหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา รวมทั้ง     
ยดึอายดัทรพัยสินทีค่นพบหรอืส่ิงทีส่งมาดงักลาวนัน้ มบีทก ําหนดโทษส ําหรบัผูทีไ่มปฏิบตัติามค ําขอ
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดวย

มาตรา 41 บญัญตัวิา “ผูใดไมใหความสะดวกหรือไมใหถอยคํ า หรือไมสง
บญัช ี เอกสารหรือหลักฐานใดแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”
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4. อํ านาจในการเขาถึงขอมูลเอกสารหรือขอมูลขาวสาร
มาตรา 25 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูล

ขาวสารอื่นใด ซ่ึงสงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณ
ในการสือ่สารอเิล็กทรอนกิส หรือส่ือทางเทคโนโลยสีารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพือ่ประโยชน
ในการกระท ําความผดิทีเ่ปนคดพีเิศษ พนกังานสอบสวนคดพีเิศษซึง่ไดรับอนมุตัจิากอธบิดเีปนหนงัสอื
และยื่นคํ าขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคํ าสั่งอนุญาตใหพนักงานสอบสวน       
คดพีิเศษไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได

การอนญุาตตามวรรคหนึง่ ใหอธิบดผูีพพิากษาศาลอาญาพจิารณาถงึผลกระทบ
ตอสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจํ าเปน ดังตอไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทํ าความผิด หรือจะมีการกระทํ าความผิด 
ทีเ่ปนคดีพิเศษ

(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทํ าความผิด     
ทีเ่ปนคดีพิเศษจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว

(3)  ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได  

คราวละไมเกนิเกาสบิวนัโดยก ําหนดเงือ่นไขใดๆ กไ็ด และใหผูเกีย่วของกบัขอมลูขาวสารในสิง่สือ่สาร
ตามคํ าส่ังดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ภายหลังที่มีคํ าสั่ง
อนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจํ าเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ       
เปลีย่นแปลงไปอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคํ าส่ังอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร

เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดดํ าเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว       
ใหรายงานการดํ าเนินการใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ

บรรดาขอมูลขาวสารทีไ่ดมาตามวรรคหนึง่ ใหเกบ็รกัษาเฉพาะขอมลูขาวสาร
เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดที่เปนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และใหใชประโยชน    
ในการสืบสวน หรือใชเปนพยานหลักฐานเฉพาะในการดํ าเนินคดีพิเศษดังกลาวเทานั้นสวนขอมูล
ขาวสารอื่นใหทํ าลายเสียทั้งส้ิน ทั้งนี้ตามขอบังคับที่ กคพ. กํ าหนด”

มาตรา 26 บญัญตัวิา “หามมใิหบคุคลใดเปดเผยขอมลูขาวสารทีไ่ดมาเนือ่งจาก
การดํ าเนินการตามมาตรา 25 เวนแตเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทํ าความผิดที่เปนคดีพิเศษ 
ซ่ึงไดรับอนุญาตตามมาตรา 25 และเปนการปฏิบัติตามอํ านาจหนาที่หรือตามกฎหมายหรือตาม    
คํ าส่ังศาล” และตามขอบังคับ กคพ. วาดวยการเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลขาวสารที่ไดมา 
และการทํ าลายขอมูลขาวสารอื่น พ.ศ. 2547
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อํ านาจในการเขาถึงขอมูลเอกสารหรือขอมูลขาวสาร เปนการดํ าเนินการ 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารของบุคคลโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส อาจจะเปนการดักฟง
โทรศพัท การลกัสญัญาณแฟกซ การดกักรองขอมลูทีส่งทางอเิล็คทรอนกิส เปนตน ซ่ึงหลายประเทศ
มีกฎหมายรับรองใหเจาหนาที่รัฐดํ าเนินการดังกลาวได เพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
รายแรงบางประเภท เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน49 เปนตน

สํ าหรับประเทศไทย มีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาวปรากฏในกฎหมาย
หลายฉบบั เชน พระราชบญัญตัขิาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2528 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545)  
และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนตน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
ตางๆ เหลานีใ้หอํ านาจเจาหนาทีรั่ฐมอํี านาจดกัฟงทางโทรศพัทไดเฉพาะกรณไีป แตตามพระราชบญัญตัิ
การสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ใหพนกังานสอบสวนมอํี านาจกระท ําการดงักลาวไดอยางกวางขวาง
กลาวคือ หากมีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทํ าความผิดที่เปนคดีพิเศษ 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทํ าความผิดหรือจะมีการกระทํ าความผิดที่เปนคดีพิเศษ พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษก็สามารถใชมาตรการดังกลาวได อยางไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการดังกลาว    
เปนเรื่องที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง พระราชบัญญัติดังกลาวจึงบัญญัติใหศาล
เปนผูอนุญาตในการเขาถึงขอมูลขาวสารซึ่งเปนหลักการเดียวกับหลายๆ ประเทศ และกํ าหนด  
เงื่อนไขอื่นๆ เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนดวย

5. อํ านาจในการเขาไปแฝงตัวในองคกรหรือกลุมคนและการทํ าหลักฐานเท็จ
มาตรา 27 บัญญัติวา “ในกรณีจํ าเปนและเพื่อประโยชนในการดํ าเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูไดรับมอบหมายมีอํ านาจใหบุคคลใด จัดทํ าเอกสารหรือ   
หลักฐานใดขึ้นหรือเขาไปแฝงตัวในองคกรหรือกลุมคนใด เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน  
ทัง้นีใ้หเปนไปตามขอบังคับที่อธิบดีกํ าหนด

การจัดทํ าเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการเขาไปแฝงตัวในองคกรหรือ 
กลุมคนใดเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทํ าโดยชอบ”
                                                          

49 อรรณพ ลิขิตจิตถะ. (2542, กันยายน). “แนวคิดการบัญญัติกฎหมายดักฟง.” บทบัณฑิตย, เลม 55, 
ตอน 3. หนา 146. จาก  http:// www.ago.go.th โจฮัน ปเตอร วิลเฮม ฮิลเกอร. มาตรการสบืสวนสอบสวนคดอีงคกร
อาชญากรรมในกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาของประเทศเยอรมนันี. สญัชัย กรงุกาญจนา. (แปล). วิพล กติิทศันา.
(บรรณาธิการ). และ William P. Schaefer. การปราบปรามองคกรอาชญากรรม: กรอบกฎหมายและกฎระเบียบ.
อํ านาจ เนตยสุภา. (แปล). วิพล กิติทัศนาสรชัย. (บรรณาธิการ).
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ประกอบกับขอบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษวาดวยการจัดทํ าเอกสาร    
หลักฐานและการแฝงตัว พ.ศ. 2548 กํ าหนดใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผูไดรับมอบหมาย
เปนผูอนุมัติใหบุคคลใดเขาไปแฝงตัว รวมทั้งทํ าหลักฐานเอกสารใดๆ เพื่อประโยชนในการสืบสวน
สอบสวนตามที่ไดรับมอบหมาย

การใชอํ านาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรานี้ มีหลักเกณฑ 
ปองกนัการใชอํ านาจดังกลาวโดยมิชอบ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
และขอบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษวาดวยการจัดทํ าเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. 2548 
กลาวคอื หากใชอํ านาจดังกลาวไมตรงตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไวในกฎหมาย ผูนั้นยอมไมไดรับ
ความคุมครองและตองรับโทษตามกฎหมาย

ดงักลาวแลววา บรรดาอาชญากรรมทีม่ลัีกษณะเปนคดพีเิศษนัน้ มกีารท ํางาน
เปนระบบโยงใยเครอืขาย ใชเทคโนโลยรีะดบัสงู หากพนกังานสอบสวนไมมมีาตรการพเิศษทีม่กีฎหมาย
รองรับ การสืบสวนสอบสวนยอมทํ าไดยาก เพื่อประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนจึงจํ าเปน
ตองมีมาตรการเชนวานี้ การแฝงตัวเปนมาตรการในการสอบสวนที่ใชในหนวยงานสอบสวน     
ของตางประเทศ เชน หนวยงาน FBI ของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังปรากฏหลักการ   
ดงักลาวในกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศเยอรมันน ี มาตรา 110 a – 110 e ที่ใหอํ านาจ     
เจาหนาที่ของรัฐเขาไปแฝงตัวในองคกรไดสํ าหรับความผิดบางประเภท50

6. อํ านาจในการไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 
วตัถรุะเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน และกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ

มาตรา 29 บญัญตัวิา “เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี้
ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน  
วตัถุระเบดิ ดอกไมเพลิง และสิง่เทยีมอาวธุปน และกฎหมายวาดวยการควบคมุยทุธภณัฑเชนเดยีวกบั
ราชการทหารและตํ ารวจตามกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้การมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน       
วตัถุระเบดิ ดอกไมเพลิง ส่ิงเทยีมอาวธุปน และยทุธภณัฑ ใหเปนไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงยตุธิรรม
ก ําหนด”

                                                          
50 จาก http:// www.ago.go.th โจฮัน ปเตอร วิลเฮม ฮิลเกอร. มาตรการสืบสวนสอบสวนคดีองคกร

อาชญากรรมในกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาของประเทศเยอรมนันี. สญัชัย กรงุกาญจนา. (แปล). วิพล กติิทศันา.
(บรรณาธิการ).จาก  http:// www.fbi.gov.
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7. การตั้งท่ีปรึกษาคดีพิเศษ
มาตรา 30 บญัญตัวิา “ในการสบืสวนและสอบสวนคดพีเิศษคดใีดมเีหตจุ ําเปน

ตองใชความรูความเชีย่วชาญเฉพาะดานเปนพเิศษ อธิบดอีาจแตงตัง้บคุคลซึง่มคีวามรู ความเชีย่วชาญ
ในดานนั้น เปนที่ปรึกษาคดีพิเศษได

ใหทีป่รึกษาคดพีเิศษไดรับคาตอบแทนตามทีก่ ําหนดในระเบยีบของกระทรวง
ยุติธรรม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

8. การก ําหนดใหมีระเบยีบกระทรวงยตุธิรรมวาดวยคาใชจายส ําหรบัการสบืสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ

มาตรา 31 บญัญตัิวา “คาใชจายสํ าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
และวิธีการเบิกเงินทดรองจายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม โดยไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง”

ซ่ึงในปจจบุนัมรีะเบยีบกระทรวงยตุธิรรมวาดวยคาใชจายสํ าหรับการสบืสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ และวธีิการเบิกจายเงินทดรองจายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2548 ใชบงัคบั โดยระเบยีบดงักลาวก ําหนดหลกัเกณฑการเบกิจายทีท่ ําใหการด ําเนนิการสบืสวน
สอบสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. การก ําหนดใหนายกรฐัมนตรแีตงตัง้เจาหนาท่ีอ่ืนมาปฏบิตัหินาท่ีในกรมสอบสวน
คดพีิเศษเพื่อชวยเหลือในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได
 มาตรา 33 บญัญตัวิา “ในกรณีที่มีความจํ าเปนเพื่อประโยชนในการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะรัฐมนตรีอาจเสนอใหนายกรัฐมนตรีในฐานะ   
หัวหนารัฐบาลมีคํ าสั่งตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินใหเจาหนาที่ของรัฐ       
ในหนวยงานอืน่มาปฏบิตัหินาทีใ่นกรมสอบสวนคดพีเิศษเพือ่ชวยเหลือในการสบืสวนและสอบสวน
คดีพิเศษนั้นได

ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ    
เจาหนาที่คดีพิเศษ สํ าหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ไดรับการแตงตั้ง”
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10. การกํ าหนดใหมีพนักงานอัยการและอัยการทหารมาปฏิบัติหนาท่ีรวมหรือ
เขารวมในการสอบสวน

มาตรา 32 บญัญตัวิา “ในกรณทีี ่กคพ. เหน็วา เพือ่ประสทิธภิาพในการปราบปราม
การกระท ําความผดิคดพีเิศษ กคพ. จะตองมพีนกังานอยัการหรอือัยการทหาร แลวแตกรณ ีมาสอบสวน
รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให
คํ าแนะนํ าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแตช้ันเริ่มการสอบสวน แลวแตกรณีก็ได เวนแต        
การสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือ (ง)     
ตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี     
แลวแตกรณ ีทัง้นีก้ารสอบสวนรวมกนัหรือการปฏบิตัหินาทีร่วมกนัดงักลาว ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่ กคพ. กํ าหนด”

ซ่ึงกรณีนี้จะไดกลาวโดยละเอียดตอไป
จะเห็นไดวา ใน พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดกํ าหนด    

มาตรการพเิศษและใหพนกังานเจาหนาทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษมอํี านาจในการสบืสวนสอบสวน
มากกวาพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํ านาจในการสืบสวนสอบสวนหนวยงานอื่นๆ ก็เพื่อประสิทธิภาพ
ในการสืบสวนสอบสวนคดีที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ แตการใชอํ านาจดังกลาวตองไดรับการอนุมัติ 
ผานการกลั่นกรองตรวจสอบทั้งจากผูบังคับบัญชา และหนวยงานภายนอก เชน ศาล เปนตน      
นอกจากนั้น ยังมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่โดยคณะกรรมการ
คดีพิเศษ (กคพ.) ตามความในมาตรา 10 (5) แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และมี
คณะกรรมการพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ (กพส.) ก ํากบัดแูลตรวจสอบการปฏบิตัหินาทีอ่ยางใกลชิด  
ซ่ึงในทางปฏิบัติแตละสํ านักคดีตองรายงานผลการดํ าเนินคดีพิเศษ การใชมาตรการพิเศษ ตลอดจน
ปญหาและอปุสรรคในการด ําเนนิคดพีเิศษในแตละเดอืนใหทราบดวย ทัง้นี ้ใน พ.ร.บ. การสอบสวน
คดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ยังมีบทกํ าหนดโทษในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. การสอบสวน    
คดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบซึ่งตองระวางโทษหนักสองเทาหรือสามเทาแลวแตกรณี

 3.3.4 ลักษณะของคดีพิเศษ
ความผิดที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษ บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการสอบสวน   

คดพีเิศษ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 3 การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ มาตรา 21 บัญญัติวา
“คดพีเิศษที่จะตองดํ าเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก คดีความผิด

ทางอาญา ดังตอไปนี้
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(1) คดคีวามผดิทางอาญาตามกฎหมายทีก่ ําหนดไวในบญัชทีายพระราชบญัญตันิี้
และทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ดงักลาว จะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซอน จํ าเปนตองใชวิธีการสืบสวน
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบ
เรยีบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ  
หรือระบบเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ

(ค) คดคีวามผดิทางอาญาทีม่ลัีกษณะเปนการกระท ําความผดิขามชาตทิีสํ่ าคญั  
หรือเปนการกระทํ าขององคกรอาชญากรรม หรือ

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผูทรงอิทธิพลที่สํ าคัญเปนตัวการ ผูใช หรือ    
ผูสนับสนุน  ทัง้นี ้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทํ าความผิดที่  กคพ. กํ าหนด

(2) คดีความผิดทางอาญาอื่น นอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู

ในคดีที่มีการกระทํ าอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใด
บทหนึง่จะตองด ําเนนิการโดยพนกังานสอบสวนคดพีเิศษตามพระราชบญัญตันิี ้ หรือคดทีีม่กีารกระท ํา
ความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองดํ าเนินการ       
โดยพนกังานสอบสวนคดพีเิศษตามพระราชบญัญตันิี ้ ใหพนกังานสอบสวนคดพีเิศษมอํี านาจสบืสวน
สอบสวนสํ าหรับความผิดบทอื่นหรือเร่ืองอื่นดวย และใหถือวาคดีดังกลาวเปนคดีพิเศษ

บรรดาคดีใดที่ไดทํ าการสอบสวนเสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ใหถือวาการสอบสวนนั้นเปนการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แลว

บทบญัญตัใินมาตรานีใ้หใชบงัคบักบับคุคลทีเ่ปนตวัการ ผูใช หรือผูสนบัสนนุ
การกระทํ าความผิดดวย”

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 21 แลว อาจสรุปลักษณะสํ าคัญ     
ของคดีพิเศษได 4 ประการ51 ดังนี้

                                                          
51 ธาดา ธรรมธร. (2547, 16 มนีาคม). “กรมสอบสวนคดพิีเศษ FBI เมอืงไทย.” วารสารขาวกฎหมายใหม,

ปท่ี 1, ฉบับที่ 24.
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(1) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทํ าตอระบบการเงิน การธนาคาร     
การคา การพาณิชย การหลีกเลี่ยงภาษีอากร การละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการทํ าลายสิ่งแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

(2) อาชญากรรมคอมพิวเตอรหรืออาชญากรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีก่ระท ําการลกัลอบ แกไข เปลีย่นแปลง หรือท ําลายขอมลูหรือระบบปฏบิตักิารของหนวยงานตางๆ

(3) อาชญากรรมที่มีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของ องคกรอาชญากรรมและ
อาชญากรรมขามชาติ เปนการกระทํ าผิดที่มีการดํ าเนินการอยางเปนระบบ เปนองคกร มีเครือขาย 
ทัง้ภายในและระหวางประเทศรวมทัง้ผูกระท ําผิด มกัไดแก ผูมอิีทธพิลหรือผูมอิีทธพิลใหการสนบัสนนุ
อยูเบือ้งหลัง เชน ขบวนการคาโสเภณีขามชาติ ขบวนการคามนุษย และการคายาเสพติด

(4) คดีใหญๆ ที่มีผูทรงอิทธิพลเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน

และจากบทบญัญตัใินมาตรา 21 นี ้อาจแบงประเภทของคดพีเิศษไดเปน 4 ประเภท
ประเภทที่ 1  ความผิดที่เปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรค 1 (1) มีลักษณะดังนี้

1. คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซอน จํ าเปนตองใชวิธีการสืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ

2. คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบ
เรยีบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ  
หรือระบบเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ

3. คดคีวามผดิทางอาญาทีม่ลัีกษณะเปนการกระท ําความผดิขามชาตทิีสํ่ าคญั  
หรือเปนการกระทํ าขององคกรอาชญากรรม

4. คดีความผิดทางอาญาที่มีผูทรงอิทธิพลที่สํ าคัญเปนตัวการ ผูใชหรือ     
ผูสนับสนุน

โดยคดคีวามผดิทางอาญาลกัษณะหนึง่ลักษณะใดดงักลาวมานี ้ตองเปนความผดิ
ทางอาญาตามพระราชบญัญตั ิ 22 ฉบบั ทีก่ ําหนดไวในบญัชทีายพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ
พ.ศ. 2547 มีรายละเอียดของลักษณะการกระทํ าความผิดตามประกาศ กคพ. เร่ือง การกํ าหนด      
รายละเอียดของลักษณะของการกระทํ าความผิดตามมาตรา 21 วรรค 1 (1) แหงพระราชบัญญัติ   
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ดวย ซ่ึงไดแก

(1) คดคีวามผดิตามกฎหมายวาดวยการกูยมืเงนิทีเ่ปนการฉอโกงประชาชน
(2) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
(3) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
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(4)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ    
หลักทรัพยและธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร

(5) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยการเลนแชร
(6) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(7)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ
(8) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
(9) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
(10) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา
(11) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
(12) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออก  

ที่ผลิตในราชอาณาจักร
(13) คดคีวามผดิตามกฎหมายวาดวยดอกเบีย้เงนิใหกูยมืของสถาบนัการเงนิ
(14) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
(15) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัด
(16) คดคีวามผดิตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
(17) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(18) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
(19) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(20) คดคีวามผดิตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
(21) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
(22) คดคีวามผดิตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

นอกจากความผดิทางอาญาตามพระราชบญัญตัทิัง้ 22 ฉบบันีแ้ลว ตามกฎกระทรวง
วาดวยการก ําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไดกํ าหนด
ใหคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังตอไปนี้ ซ่ึงมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามที่บัญญัติไว   
ในมาตรา 21 วรรค 1 (1) เปนคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
(2) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(3) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต
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(4) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยสุรา
(5) คดคีวามผิดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ

โดยมีรายละเอียดของลักษณะการกระทํ าความผิดตามบัญชีทายประกาศ กคพ. 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2547) เร่ือง การกํ าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทํ าความผิดตาม    
มาตรา 21 วรรค 1 (1) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ประเภทที่ 2  ความผิดที่เปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรค 1 (2) ไดแก ความผดิ
อาญาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม   
ของกรรมการทัง้หมดเทาทีม่อียู52 กรณคีวามผดิทางอาญาตามมาตรา 21 วรรค 1 (2) มกัจะเปนคดอีาญา
ทีเ่กนิขดีความสามารถของเจาหนาทีต่ ํารวจ หรือ เปนคดทีีต่องอาศยัความรวมมอืจากหลายหนวยงาน
จงึจะเกิดผลดีตอทางราชการ เปนตน

ตามประกาศ กคพ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการรองขอและเสนอให กคพ. 
มมีตใิหคดีความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ขอ 4 ผูที่มีสิทธิรองขอให กคพ. มีมติให 
คดอีาญาใดเปนคดีพิเศษ คือ

(1) กรรมการคดีพิเศษ53

(2) ผูเสยีหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

ซ่ึงคดคีวามผดิทางอาญาที ่กคพ. มมีตใิหเปนคดพีเิศษ ไดแก  การรือ้ฟนคดเีพชรซาอุ
คดฆีาตกรรมนายเจริญ วัดอักษร เปนตน

ประเภทท่ี 3  คดพีเิศษทีค่างด ําเนนิการและยงัไมถึงทีสุ่ดในวนัที ่พ.ร.บ. การสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 บังคับใช แลว กคพ. มมีติใหเปนอํ านาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
กลาวคือ เปนคดีความผิดทางอาญาที่มีเงื่อนไขและองคประกอบครบตามมาตรา 21 วรรค 1 (1) แหง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แตเกิดกอนวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ซ่ึงเปนวันที่
ประกาศ กคพ. เร่ือง การกํ าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทํ าความผิดตามมาตรา 21 
วรรค 1 (1)  ฉบบัที ่ 1 สํ าหรับกฎหมาย 22 ฉบับแรก และที่เกิดกอนวันที่ 28 มกราคม 2548 แหง 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนวันที่ประกาศ กคพ. เรื่อง การกํ าหนด    

                                                          
52 ดูพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547, มาตรา 5.
53 แหลงเดิม.
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รายละเอียดของลักษณะของการกระทํ าความผิดตามมาตรา 21 วรรค 1 (1) ฉบับที่ 2 สํ าหรับ
กฎหมาย  5  ฉบับหลัง

ประเภทที่ 4  คดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรค 2 คอื คดีที่เปนการกระทํ าความผิด
กรรมเดียวกัน แตผิดกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งตองดํ าเนินการโดยพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ หรือคดีที่มีการกระทํ าความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันและเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตองดํ าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กลาวคือ จะตองมีคดีพิเศษที่เปนคดีประธาน       
ตามประเภทที่ 1-3 แลวอยูในเงื่อนไขและเปนกรณดีงัตอไปนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํ านาจ
สืบสวนสอบสวน และใหถือวาเปนคดีพิเศษ

(1) คดทีีเ่ปนการกระท ํากรรมเดยีวผิดกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึง่
ตองดํ าเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํ านาจสืบสวน 
สอบสวนสํ าหรับความผิดบทอื่นดวย

(2) คดีที่มีการกระทํ าความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันและ
ความผดิเรือ่งใดเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตองด ําเนนิการโดยพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ ใหพนกังานสอบสวน
คดพีเิศษมีอํ านาจสืบสวนสอบสวนสํ าหรับความผิดเรื่องอื่นดวย

ทัง้นี ้ เนือ่งจากลกัษณะความผดิดงักลาวมคีวามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกนั การสบืสวน
สอบสวนเพือ่หาพยานหลกัฐานมาพสูิจนความผดิควรจะตองเปนไปในทศิทางเดยีวกนั หากตองแยก
ด ําเนนิการอาจเกิดความลักล่ัน ลาชา และเกิดความซํ้ าซอนในการปฏิบัติงานได

กลาวโดยสรปุ คดพีเิศษมลัีกษณะเปนคดทีีก่อความเสยีหายตอสังคมและประชาชน
อยางมาก โดยคดีพิเศษอาจเกิดจากกระบวนการรองทุกขกลาวโทษจากบุคคลอื่น หรือเกิดจาก
กระบวนการสืบสวนกอนเกิดเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยแลวพบการกระทํ าความผิดหรือ   
เกดิจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายอื่นสืบสวนสอบสวนแลวปรากฏวาเขาเงื่อนไขเปนคดีพิเศษและ
ไดสงมอบสํ านวนการสอบสวนใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดํ าเนินการตอไป นอกจากนั้นยังอาจ
เกิดจากการรองขอใหคดีอาญาทั่วไปที่ไมไดเปนคดีพิเศษ โดยสภาพเปนคดีพิเศษโดยอาศัยอํ านาจ  
กคพ.
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ทัง้นีแ้นวทางในการพิจารณาวาควรรับเปนคดีพิเศษหรือไมนั้น กคพ. จะยึดหลัก
ลักษณะแหงการกระทํ าความผิดตามมาตรา 21 (ก)-(ง) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 หรือเปนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษอื่น เชน ปรากฏขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานพอรับฟงได
วาหากยังคงสืบสวนสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนเดิมจะไมสามารถอํ านวยความยุติธรรมไดและ
ไมมวีิธีการอื่นที่ดีกวาการขอเปนคดีพิเศษ54 เปนตน

                                                          
54 คูมือการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. (2548).

หนา 45.
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บทที่ 4
วิวัฒนาการบทบาทอัยการในการสอบสวนคดีอาญา

จากที่ไดศึกษาถึงความเปนมาของระบบการดํ าเนินคดีอาญาทํ าใหเขาใจไดวาระบบ
อัยการเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการดํ าเนินคดีอาญาจากระบบไตสวนมาเปนระบบ
กลาวหา เปนผลใหมีการแยกอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนฟองรองและพิจารณาพิพากษาคดี     
ออกจากกันซึ่งเดิมเปนอํ านาจหนาที่ของผูไตสวนหรือผูพิพากษา โดยใหอัยการเปนผูรับผิดชอบ  
ในการสอบสวนฟองรอง ผูพิพากษาหรือตุลาการเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาพิพากษาคดี       
จงึอาจกลาวไดวาระบบอัยการนั้นแยกตัวมาจากตุลาการ โดยที่ประเทศไทยใหความสํ าคัญกับระบบ
การดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงควรมีบทบาทหนาที่  
รวมกันในการคนหาความจริง   

4.1  บทบาทอยัการในการสอบสวนกอนประกาศใชประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา พ.ศ. 2477

การดํ าเนินคดีอาญาในประเทศไทยนั้น เดิมมีลักษณะเปนการดํ าเนินคดีแบบไตสวน  
จะเห็นไดชัดเจนในสมัยกรุงสุโขทัยและในสมัยกรุงศรีอยุธยา การชํ าระคดียังมีลักษณะเปนการให
เอกชนผูไดรับความเสียหายในคดีอาญาเปนโจทกฟองคดีอาญาดวยตนเอง อํ านาจชํ าระความสูงสุด
อยูที่พระมหากษัตริย ไมมีการแยกหนาที่ในการสอบสวนฟองรอง และหนาที่ในการพิจารณา
พพิากษาออกจากกัน ผูไตสวนซึ่งในสมัยนั้น ไดแก พระมหากษัตริย จะเปนผูดํ าเนินการเองตั้งแต
เร่ิมคด ียงัไมมกีลไกในกระบวนการยตุธิรรมมาชวยเหลือ โดยเฉพาะอยางยิง่ไมม ี "อัยการ" ท ําหนาที่
เปนโจทกฟองคดอีาญาในนามของรฐัแตอยางใด  แมตามหลกัฐานตางๆ จะปรากฏวาในสมยักรงุศรอียธุยา
มตี ําแหนง ”ยกบตัรหรือยกระบตัร” ประจ ําอยูตามหวัเมอืงตางๆ หวัเมอืงละ 1 คน โดยถือวาเปนผูแทน
ของกระทรวงยุติธรรม มีหนาที่รายงานการรักษาความยุติธรรมในหัวเมืองนั้นๆ ใหพระมหากษัตริย
ทรงทราบ และภายหลังตํ าแหนง ”ยกบัตรหรือยกระบัตร” นี้ ก็ไดพัฒนามาเปนพนักงานอัยการ     
ในปจจบุนักต็าม แตกไ็มปรากฏวาในสมยันัน้จะมกีฎหมายก ําหนดใหยกบตัรมบีทบาทในการสอบสวน
ฟองรองคดีอาญาโดยแจงชัด
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อยางไรกต็าม อาจกลาวไดวาหนาทีข่องอยัการในปจจบุนัใกลเคยีงกบัหนาทีข่องยกระบตัร
จะเหน็ไดจากพระไอยการอาชญาหลวง พ.ศ. 1895 มาตรา 139 ซ่ึงไดบญัญตัอํิ านาจหนาทีข่องยกระบตัร
ไวมากมายหลายประการโดยในสวนงานตุลาการบัญญัติไววา หากราษฎรจะฟองคดีใหรองฟอง   
แกยกระบตัร เมื่อยกระบัตรรับคํ ารองไวแลว ใหสงเรื่องไปพิจารณาดวยความยุติธรรม เร่ืองที่ราษฎร
รองฟองมานัน้ ใหยกระบตัรรับไวเฉพาะเรือ่งทีก่ ําหนดไวในพระธรรมนญู มใิหเอาความธรรมาธกิรณ
นครบาลมาพิจารณา ยกระบัตรจึงเปนผูรักษากฎหมายและตุลาการ ทั้งยังมีหนาที่ตรวจสอบ        
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาตระลาการทํ านองถวงดุลอํ านาจเพื่อใหการพิจารณา
พิพากษาคดีเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและความยุติธรรม1 ผูเขยีนเห็นวาเมื่อตํ าแหนงยกบัตรนั้น
ไดรับการแตงตัง้จากเสนาบดกีรมวงัใหมอํี านาจหนาทีใ่นการสอดสองบรรดาอรรถคดทีีเ่กดิในหวัเมอืง
แมจะไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวามีอํ านาจในการสอบสวนหรือไม แตก็สันนิษฐานไดวา 
อํ านาจหนาที่ของยกบัตรเกี่ยวกับบรรดาอรรถคดีที่เกิดในหัวเมืองในสมัยนั้นมีอยูอยางกวางขวาง 
ยกบัตรจึงควรที่จะมีอํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินกระบวนพิจารณาความตั้งแตตนจนจบในฐานะ      
ทีเ่ปนผูไตสวน ซ่ึงหมายความวายกบัตรยอมมีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนดวย ยกบัตรยังมีหนาที่
ในการสอดสองดีรายของเจาเมืองและสอดสองบรรดาอรรถคดีตางๆ หากเห็นวาราษฎรไมไดรับ
ความเปนธรรมในคดีใด กอ็าจยกขึน้ใหเจาเมืองพิจารณาไดดังที่ มองสิเออร เดอ ลาลูแบร ไดบันทึก
ความเปนไปของเหตุการณบานเมืองไทยในสมัยนั้น และไดกลาวถึงยกระบัตรไววา

“ออก-พระยกบตัร (Oc-Pra Jockebatest) เปนท ํานองอยัการแผนดนิและมหีนาทีส่อดแนม
ความเคลือ่นไหวของเจาเมอืงเปนทีต่ัง้ ต ําแหนงนีไ้มสืบทายาทถงึบตุร ในหลวงทรงแตงตัง้จากบคุคล
ทีท่รงไววางพระราชหฤทัย...”2

ในสมยักรงุรตันโกสนิทรตอนตน พระมหากษตัรยิยงัคงเปนผูมอํี านาจสงูสดุในการวนิจิฉยั
ช้ีขาดคดทีีร่าษฎรมารองฟอง แตกระนัน้ในบรรดาหวัเมอืงตางๆ กย็งัคงมยีกบตัรท ําหนาทีเ่ปนผูสอดสอง
อรรถคดอียูเชนเดมิ อํ านาจหนาทีข่องต ําแหนง “ยกกระบตัร” โดยเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัการสอดสอง
อรรถคดคีวามไดถูกนํ าไปบัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมายตราสามดวง ซ่ึงกํ าหนดวา ยกกระบัตร 
มีอํ านาจหนาที่ในการพิจารณาคดีที่ศาลตระลาการหรือกรมการเมืองไดพิจารณาไตสวนแลว         
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยเริ่มมีการติดตอคาขายกับชาวตางประเทศมากขึ้น ยกกระบัตรจึงมี
อํ านาจหนาที่ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวของกับชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกประการหนึ่งดวย

                                                          
1 สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2549, จาก  http://www.ago.go.th/html/attorney.html
2 แหลงเดิม.
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“อนึ่ง ราษฎรจะรองทุกขก็ใหรองฟองแกยกระบัตร ก็ใหยกระบัตรเอาคดีอันเขารอง
ฟองนัน้ใหพิจารณาจงเปนสัตยเปนธรรมใหเห็นผิดและชอบ ตามพระราชธรรมนูญ” (อาญาหลวง,
บรัดเล เลม 2 หนา 232) “ใหยกระบัตร มีอํ านาจพิจารณาคดีอาญาและอุทธรณที่ศาลตระลาการหรือ
กรมการเมอืงไดพจิารณาไตสวนแลว” (พระราชก ําหนด, บรัดเล เลม 2 หนา 394-7) “ถาชาวตางเมอืง
ไปเปนความดวยชาวเมืองใดๆ ไซร ใหยกระบัตรนํ าชี้แกเจาเมือง” (พระราชกํ าหนดเกา กฎที่ 23 
บรัดเล เลม 2 หนา 320-3) “คดีเกี่ยวกับชาวตางประเทศฝรั่ง อังกฤษ วิลันดา แขกเทศแขกชวามลายู 
มกักะสนั ญวน จีน ที่เกิดในหัวเมืองใด ยกระบัตรไดพิจารณา” (พระธรรมนูญ ขอ 7, บรัดเล เลม 1 
หนา 44)3

การด ําเนนิกระบวนพจิารณาความของไทยในสมยันัน้ไมไดรับการยอมรบัจากตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกฎหมายจารีตนครบาลในการพิพากษาตัดสินคดีอาญา เชน การทรมาน  
ใหรับสารภาพโดยวิธีบีบขมับ ตอกเล็บ จับมัดแชนํ้ าตากแดด ฯลฯ ซ่ึงชาวตางประเทศมองวา      
เปนการกระท ําทีรุ่นแรงและปาเถือ่น ท ําใหประเทศไทยเสยีอธิปไตยทางการศาล กลาวคอื ตางประเทศ
ไมยอมใหคนสัญชาติของตนเองและคนในบังคับขึ้นศาลไทยเมื่อกระทํ าความผิดอาญา แตใหขึ้น
ศาลกงสลุแทน ประเทศไทยจึงตกอยูภายใตสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritorial Rights)

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที ่5) ไดมกีารปฏรูิปการปกครอง
และปฏรูิปกฎหมายใหทนัสมยัทัดเทยีมกบันานาอารยประเทศ พระองคทรงมพีระราชปรารภทีแ่สดง
ใหเห็นถึงความสํ าคัญของกระบวนการยุติธรรมวา

“ในการทัง้ปวงเหลานี้ การยุติธรรมอันเดียวเปนการที่สํ าคัญยิ่งใหญ เปนหลักการชํ าระ
ตัดสินความทุกโรงศาล เปนเครื่องประกอบรักษาใหความยุติธรรมเปนไป ถาจัดไดดีขึ้นเพียงใด 
ประโยชนความสุขของราษฎรก็เจริญยิ่งขึ้นเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงไดทรงพระอุตสาหะไตสวน    
ในพระราชกํ าหนดกฎหมายเกาใหมและการที่ลูกขุนไดกระทํ าแตกอนๆสืบมาจนทุกวันนี้จนทราบ
แจงตลอดดวยมหนัตพริยญาณ แลวทรงพระราชวนิจิฉยักอนอยางกฎหมายอยางธรรมเนยีมในประเทศ
ที่ใหญทั้งปวงที่ในทุกวันนี้ฤาชาปรากฏกันวาราษฎรไดความสุขเปนอยางยิ่งนั้นๆ โดยละเอียด 
ตลอดแลว ทรงพระราชดํ าริเห็นวา การอยางธรรมเนียมพิจารณาตัดสินความมากมายหลายศาล
หลายกระทรวงและผู มีอํ านาจตางๆ ทั้งปวงบังคับบัญชาวากลาวเอาเองแทบจะทุกกระทรวง 
พนกังานสับสนปะปนกับราชการอื่นๆ นัน้ เปนเครื่องกีดกันในความยุติธรรมเกิดยาก จํ าเปนจะตอง
จดัรวมเขาใหเปนแหงเดียวกันและจัดใหผูพิพากษามีหนาที่พนักงาน แตที่จะบํ ารุงรักษาอยูฝายเดียว

                                                          
3 สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2549, จาก  http://www.ago.go.th/html/attorney.html
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มิใหเกี่ยวในราชการอื่นๆ ไดตัดเหตุในชองทางการที่ไมเปนธรรมและเพิ่มเติมเปดชองโอกาส     
ของการที่จะใหเจริญในทางยุติธรรมทุกอยางที่คิดเห็นได ฯลฯ”4

เหตุผลที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งในการปฏิรูปกฎหมายก็เพื่อใชเปนขออางในการตอรอง
กับตางประเทศเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ประกอบกับความบกพรองของวิธีพิจารณาคดี
ที่ลาสมัยไมเปนธรรมของศาลไทยในขณะนั้น ทํ าใหประชาชนผูเกี่ยวของกับคดีความมักไมพอใจ
ผลคํ าชีข้าดของศาล และใชวิธีถวายฎีกาตอพระองคเปนจํ านวนมากเกือบจะประมาณ 120-130 ฉบับ 
รัชกาลที ่ 5 ทรงแจกใหตรวจชํ าระตามวิธีการโบราณที่เรียกวา “ศาลรับสั่ง” ขึ้นมาชวยชํ าระ แตก็ยัง
ไมดีขึ้น เพราะคูความมักไมพอใจในการตัดสินและถวายฎีกาตอพระองคอีก ทํ าใหมีผลเทากับ   
พระองคตองทรงตรวจชํ าระคดีความทั้งประเทศดวยพระองคเอง อันเปนภาระอันหนักยิ่ง และทํ าให
พระองคไดทรงทราบถงึความลาสมยัและความลาชาของกระบวนวิธีพิจารณาคดีแบบโบราณที่ใชอยู
ในขณะนั้น จากเหตผุลดังกลาวมาขางตน รัชกาลที่ 5 จึงไดมีพระราชดํ าริใหจัดการ แกไขประเพณี
การช ําระความในป ร.ศ. 103 เปนตนมา โดยทรงมอบหมายใหพระเจานองยาเธอพระองคเจาสวสัดโิสภณ
เปนผูทรงวางโครงรางการจดัตัง้กระทรวงยตุธิรรมเมือ่ ร.ศ. 109 โดยไดพฒันาระบบกฎหมายทัง้กฎหมาย
สาระบัญญัติและกฎหมายสบัญญัติ โดยนํ าเอาระบบประมวลกฎหมายของประเทศภาคพื้นยุโรป  
มาเปนรากฐาน โดยเปนการจัดทํ าประมวลกฎหมายแบบ Codification  แตโดยที่รัชกาลที่ 5 ทรงสง
นักกฎหมายไทยไปศึกษายังประเทศอังกฤษหลายคน เมื่อกลับมาก็เสนอแนะใหปฏิรูปกฎหมาย  
ตามระบบกฎหมายของอังกฤษและจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์     
เปนกํ าลังสํ าคัญ โดยในการเสนอโครงรางการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมเปนหนังสือกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลงวันที่ 3 สิงหาคม ร.ศ. 109 มีการระบุถึงกรมอัยการไว
ในตนรางดวย

“ขอ ๖. กรมอัยการเปนเจาพนักงานสํ าหรับเปนโจทก เปนทนายความในคดีความ
เปนตน คอื ความนครบาลซึง่มโีทษลักษณะอาญาหลวงอนัเปนอกุฤษโทษ มหนัตโทษ และเจาพนกังาน
ทีป่รึกษากฎหมายของขาราชการมีตํ าแหนงเจากรม ๑. เนติบัณฑิตย ๔. เสมียน เอก โท สามัญ”5

จะเหน็ไดวาในการเสนอโครงรางการจดัตัง้กระทรวงยตุธิรรมเหน็ไดชัดเจนวาวตัถุประสงค
ประการหนึ่งในการตั้งกรมอัยการก็เพื่อใหเปนโจทกฟองคดี หรือ เปนทนายความในคดีอาญาที่มี
โทษหนัก

                                                          
4 ธานินทร กรัยวิเชียร. (2511). การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยะมหาราช. หนา 47.
5 เอกสารกองจดหมายเหตุแหงชาติ  ร.๕ ย เบ็ดเสร็จ กระทรวงยุติธรรม.
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 ในทีสุ่ดกไ็ดมีการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ร.ศ. 110 โดยนํ าศาล  
ที่กระจัดกระจายในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มาไวในที่เดียวกัน มีการจัดระบบงานศาล             
ทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค การสรรหาบุคลากรที่จะมาดํ ารงตํ าแหนงผูพิพากษาซึ่งตองเปนผูมี
ความรูทางดานกฎหมาย มคีวามช ํานาญดานการพจิารณาพพิากษาอรรถคดี ตอมามกีารตัง้ศาลโปรสีภา
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลโปรีสภาเปนศาลกองตระเวนสํ าหรับกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 
มนีาคม ร.ศ. 111 แตกระนัน้กย็งัมไิดมกีารจดัตัง้กรมอยัการขึน้ ราษฎรยงัคงฟองคดกีนัเอง อยางไรกต็าม
ในเวลาตอมาไดมีการตั้ง “กรมรับฟอง” ขึ้นในกระทรวงยุติธรรมตามประกาศกระทรวงยุติธรรม  
ลงวนัที่ 2 กันยายน ร.ศ.111  ทํ าหนาที่ตรวจรับฟองของราษฎร 

ภายหลังการจดัตัง้กระทรวงยตุธิรรมและปรบัปรงุระบบศาลใน ร.ศ. 110 นัน้ ประเทศไทย
ตองเผชิญกับอุปสรรคในการดํ าเนินคดีอาญาในศาลกงสุล กลาวคือ การจัดตั้งกรมอัยการและการให
อัยการไดทํ าหนาที่เปนโจทกฟองคดีในนามของแผนดินนั้น มูลเหตุที่แทจริงมาจากผลกระทบ   
ของการดํ าเนินคดีอาญาในศาลตางประเทศซึ่งมีสิทธิภาพนอกอาณาเขตเหนือดินแดนไทยนั่นเอง  
ดังปรากฏจากรับส่ังของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เร่ือง “บุคคลตามนิติสมมตในเมืองไทย”          
มคีวามตอนหนึ่งวา

“มสีาเหตุอีกอยางหนึ่ง ที่กระทํ าใหความรูของไทยในเรื่องบุคคลโดยนิติสมมตสวางขึ้น
ดงันีค้อื เมือ่กอน ร.ศ. 112 เมือ่ครัง้ ร.ศ. 112 และเมือ่ภายหลัง ร.ศ. 112 ไทยกบัฝรัง่เศสมขีอววิาทกนัมาก
ฝร่ังเศสมีสัปเยก(คนในบังคับฝร่ังเศส)ในเมืองไทยมาก สัปเยกมากนี้มีขอวิวาทกับคนไทยเมื่อใด
ราชการก็รูสึกติดขัด เปนกับวาใครทํ ารายสัปเยกถึงตาย ฝร่ังเศสก็ตั้งขอวิวาทกับราชการไทย         
จบัจ ําเลยไดกจ็บัมาช ําระท ําโทษให ถาเหน็วาจ ําเลยไมมคีวามผดิ ฝร่ังเศสสงสยัในวธีิชํ าระประการใดแลว
กพ็ดูในทางกระทรวงตางประเทศ ใหเปนเรือ่งววิาทกนัในทางราชการไป จงึไดสรางวธีิขึน้เอาอยางฝรัง่
ใหมีอัยการไทยฟองรองจํ าเลยในศาล อัยการนี้แทนแผนดิน ถอมยศแผนดินลงไปเปนโจทก  
เหมือนหนึ่งราษฎร เชนเดียวกันกับเมื่อสัปเยกเปนจํ าเลย ศาลกงสุลชํ าระ รัฐบาลไทยตองแตงคน  
ลงไปเปนโจทกฟองถอมตัวเปนราษฎรไปเปนโจทกในศาลเขา ทั้งนี้ แปลวารัฐบาลสมมติตัวเองวา
เปนราษฎรผูหนึ่ง ใหศาลไทยและศาลกงศุลเปนกลางชํ าระ...”6

                                                          
6 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์. (2496, 7 สิงหาคม). “นิติบุคคลในประเทศ.” นิติวิทยาสาร. หนา 71.
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และในสมัย ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) นี้ ก็ไดมีการตั้งกรมอัยการขึ้นเพื่อทํ าหนาที่เปนโจทก
ฟองคดีอาญาแทนราษฎร ถือวาเปนจุดกํ าเนิดของการแตงตั้งพนักงานอัยการเพื่อดํ าเนินคดีในศาล
แทนรฐั โดยไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 112 สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยกรมอัยการ    
เมื่อแรกตั้งนี้มีอํ านาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาเฉพาะอัยการในกรุงเทพฯ ปรากฏตามหนังสือ
ธรรมสาตรวินิจฉัย เลม 2 ลงวันที่ 30 เมษายน ร.ศ. 112 มีความวา

“ในป ร.ศ.112 โปรดเกลาใหตั้งกรมอัยการขึ้นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม ให   
หลวงรัตนาญัปติเปนอธิบดีกรมอัยการซึ่งทรงกรุณาโปรดเกลาใหตั้งขึ้นใหมนี้ มีหนาที่ราชการ   
เปนทนายหลวงวาความแผนดินใหศาลทั้งปวง ณ สนามสถิตยยุติธรรม และศาลกงสุลตางประเทศ 
จงึจ ําเปนตองมีทนายหลวงหลายๆ คนไวในกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม จงึตัง้ใหนายมี 1 นายจัน 
1 นายโหมด 1 นายสอน 1 นายแสง 1 นายเขยีน 1 เปนเนตบิณัฑติ (หรือหมอกฎหมาย) ใหเปนทนายหลวง
รับราชการอยูในกรมอัยการ แตนายมีเนติบัณฑิตนั้นโปรดใหวาที่ “ราชมนตรี” (หรือ หมอกฎหมาย
ช้ันสูง) ดวย”7

ในการตัง้กรมอยัการขึน้นี ้ ทางราชการถอืวาอยัการเปนขาราชการตลุาการ และสบัเปลีย่น
หนาทีก่นัได ดงัจะเหน็ไดจากคดพีระยาสหีราชเดโชชยัวา ผูท ําหนาทีอั่ยการ คอื เจาพนกังานกองกลาง
กระทรวงยุติธรรม และจากกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ ร.ศ. 112 วาดวย 
การประชุมผูพิพากษา ปรึกษาขอปญหาขัดของมีความวา

“ในศาลกระทรวงยุติธรรมทุกวันนี้มีขอปญหาขอขัดของในกฎหมายมักเกิดขึ้นเสมอ    
มไิดขาด เปนเหตใุหตองประชมุอธบิดผูีพพิากษา และอธบิดกีรมอยัการปรกึษาชีแ้จงความเหน็อยูเนอืงๆ
ยอมท ําใหเกดิคณุประโยชนแกการพพิากษาอรรถคดเีปนอเนกประการ ใหไตถามบรรทดัอันเทีย่งตรง
คนแกยตุธิรรมตามพระราชก ําหนดกฎหมาย โดยอาศยัความเหน็ของทีป่ระชมุผูพพิากษามากดวยกนั
และในการที่อธิบดีผูพิพากษาจะประชุมกันนี้ใหปลัดกรมอัยการ หรือราชบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
กรมอยัการนายหนึ่งเปนเคลิกสํ าหรับจํ าหนายถอยคํ าในการที่ประชุมกันดวยนายหนึ่ง”8 และ

“เมือ่วนัที ่ 5 เมษายน ร.ศ. 116 กระทรวงยตุธิรรมสัง่ยายหลวงรตันาญปัตอิธิบดกีรมอยัการ
ซ่ึงภายหลังไดเล่ือนบรรดาศักดิ์เปน “ขนุหลวงพระไกรสี” เปนอธิบดีผูพิพากษาศาลพระราชอาญา   
ทานดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวไดปเศษก็ไดเล่ือนบรรดาศักดิ์เปน “ขุนหลวงพระยาไกรสี” และตอมา 
ไดสับเปลีย่นกนัเชนนี้อีกหลายทาน เชน นายบุญชวย วนิกกุล (พระยาเทพวิทูรฯ) อธิบดีกรมอัยการ
ยายไปเปนประธานศาลฎีกา นายปลอดวิเชียร ณ สงขลา (พระยามานวราชเสวี) ยายจากอธิบดี         

                                                          
7 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 11.
8 แหลงเดิม. หนา 12.
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ผูพพิากษาศาลคดีตางประเทศไปเปนอธิบดีกรมอัยการ นายพิน คุณะเกษม (พระสารการประสิทธิ์) 
ยายจากผูพิพากษาไปเปนอัยการ เปนตน”9

สํ าหรับในหัวเมือง เมื่อมีการจัดตั้งศาลยุติธรรมขึ้นตามหัวเมืองแลว พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดทรงมอบหมายใหกรมพระยาดํ ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยดํ าเนินการจัดตั้งอัยการหัวเมืองขึ้นประจํ าศาลหัวเมืองดวย โดยในการประชุม 
สมุหเทศาภิบาลไดตกลงกันเรื่องการจัดศาลหัวเมืองและการตั้งอัยการเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 
มกราคม ร.ศ. 114 สรุปความไดวา

“การตั้งอัยการนั้นแลวแตเหตุการณ ถามีการที่จะใหทํ าเสมอก็ควรตั้งไวเปนประจํ า     
ถามีงานเปนครั้งคราวก็ควรตั้งไวเปนครั้งคราว และในการที่อัยการเปนโจทกวาความแทนราษฎร
ในคดีอาญานั้น ถาไดเบี้ยสินไหมคาปลุกตัวก็ใหยกแกญาติพี่นองของคนที่ถูกอันตราย อนึ่ง          
ในการจดัตัง้อยัการนี้ ถาคนทํ าไมพอจะหาทนายความชวยเปนครั้งคราวก็ได และตกลงกันวาอัยการ
จะรบัวาความอื่นๆ เปนสวนตัวไมได”10

อํ านาจหนาที่ของอัยการในระยะเริ่มแรกนั้น ไดมีการกํ าหนดไวในกฎเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 112 ดังนี้

“อธิบดแีละเจาพนกังานในกรมอยัการตองฟงบงัคบับญัชาของเสนาบดกีระทรวงยตุธิรรม
ในทางปฏิบัติหนาที่ราชการ อธิบดีมีอํ านาจเลือกผูรูพระราชกํ าหนดกฎหมายชํ านิชํ านาญแมนยํ าดี 
มาตัง้เปนราชมนตร ี และเนตบิณัฑติใหเปนทีป่รึกษาและผูชวยราชการ กรมอยัการมหีนาทีเ่ปนทีป่รึกษา
ของขาราชการและเจาพนักงานในกระทรวง หรือกรมตางๆ เมื่อมูลคดีเกิดขึ้นดวยบุคคลใดๆ 
จํ าเพาะแตที่เกี่ยวกับผลประโยชนของราชาธิปไตย เปนผูรักษาผลประโยชนของราชาธิปไตย      
เปนทนายวาความใหขาราชการและเจาพนกังานในกระทรวง หรือกรมตางๆ ในนามของราชาธปิไตย
เปนพนักงานรางแตงประกาศพระราชบัญญัติตางๆ แปลกฎหมายนานาประเทศออกเปนภาษาไทย 
ฟองกลาวโทษผูกระทํ าผิดลวงพระราชอาญาตามที่กํ าหนด ฯลฯ”11

สํ าหรบัการพจิารณาคดใีนหวัเมอืง เมือ่มกีารตัง้ศาลยตุธิรรมขึน้ตามหวัเมอืงกไ็ดมกีารตัง้
อัยการประจํ าศาลในเวลาตอมา โดยอัยการหัวเมืองนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุม  
สมุหเทศาภิบาล เมือ่วนัที ่31 มกราคม ร.ศ. 114 ไดมีการประชุมตกลงวิธีการฟองความแผนดิน และ
ยกตัวอยางวา

                                                          
9  สุจินต ทิมสุวรรณ. แหลงเดิม.
10 แหลงเดิม. หนา  15.
11 แหลงเดิม. หนา 11-12.
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“เมื่อกํ านันพัน ทนายบานมาแจงตอผูวาราชการเมือง สืบรูวาคนหนึ่งรับโค กระบือ   
จากโจรผูราย มผูีรูเหน็มาก แตไมมโีจทกฟองรอง ผูวาราชการเมอืงควรใหอัยการฟอกซกัผูแจงความ  
ถาเห็นมีหลักฐานพอจะสืบเสาะหาพยานประกอบคดีที่จะฟองรองเอาโทษผูผิดได ก็เปนหนาที่   
ของอัยการที่จะเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆ จะสืบเสาะเอง หรือจะขอใหพนักงานอื่น มีตํ ารวจ
เปนตน ชวยสืบเสาะ จนเห็นมีหลักฐานพอลงโทษได ก็นํ าขึ้นเสนอผูวาราชการเมืองๆ เห็นชอบแลว 
อัยการกย็ืน่ฟองในนามผูวาราชการเมืองเปนโจทกฟองตอศาลทีเดียว”12

จงึกลาวไดวา เมื่อคร้ังมีระบบอัยการขึ้นในระยะเริ่มแรกกอน ร.ศ. 115 อัยการในฐานะ
เปนเจาพนักงานของรัฐทํ าหนาที่รับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง โดยจะเปนผูทํ าการสอบสวน
ดวยตนเองหรือใหตํ ารวจดํ าเนินการสอบสวนภายใตกํ ากับดูแลของอัยการก็ไดซ่ึงคลายคลึงกับ
อํ านาจหนาที่ของอัยการในนานาอารยประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
ประเทศญี่ปุน เปนตน

ตอมาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัไดทรงโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งคณะกรรมการ
รางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตเนื่องจากการรางประมวลกฎหมายนั้นใชเวลานานและ        
มกีารโตแยงถึงระบบกฎหมายทีจ่ะน ํามาใชเปนแบบอยาง ซ่ึงในตอนแรกคณะกรรมการรางกฎหมาย
เลือกที่จะใชระบบประมวลกฎหมายของภาคพื้นยุโรปมาใชเปนรากฐาน โดยรางดังกลาวกํ าหนด  
ใหพนกังานอยัการเปนผูมอํี านาจสอบสวนฟองรอง ซ่ึงสอดคลองกบัระบบอยัการสากล แตกลับถูกคดัคาน
โดยนักกฎหมายไทยที่จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและนาย Crosby กงสุลใหญของอังกฤษ    
ในสมยันัน้ ภายหลังจงึทรงโปรดเกลาฯใหแตงตัง้คณะกรรมการรางกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาขึน้
อีกคณะหนึ่งโดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน และในสมัย 
ร.ศ. 115 ไดมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัวิธีิพจิารณาความมโีทษส ําหรบัใชไปพลางกอน ร.ศ. 115
เพือ่ใชบงัคบัในระหวางการรางประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาและมีพระราชบัญญัติยกเลิก
วิธีพิจารณาจารีตนครบาล โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสํ าหรับใชไปพลางกอน       
ร.ศ. 115 นีใ้ชแบบอยางวธีิพจิารณาความขององักฤษในการยกราง จงึมลัีกษณะเปนระบบการกลาวหา
แตใหบทบาทโจทกและจํ าเลยในการคนหาความจริงเปนหลัก13 โจทกจํ าเลยมีฐานะเทาเทียมกัน  
แยกหนาที่ในการสอบสวนฟองรองและหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีออกจากกัน       
ศาลจะวางตัวเปนกลางมีหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี   

                                                          
12 สุจินต ทิมสุวรรณ. แหลงเดิม. หนา 15.
13 ณรงค ใจหาญ. (2547). หลักกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา (เลม 1). หนา 29. กลุพล พลวัน.

(2526, กมุภาพนัธ). “บทบาทของพนักงานอัยการในการเปนโจทก.” วารสารอัยการ, ปท่ี 6, ฉบับที่ 62. หนา 26.
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ตามพระราชบญัญตัดิงักลาวก ําหนดใหอัยการมบีทบาทในการฟองคดอีาญาโดยการด ําเนนิคดี
กับผูกระทํ าความผิดที่ไมมีผูเปนโจทกฟอง หรือคดีที่ผูเสียหายไมติดใจดํ าเนินคดีตอไปเทานั้น     
ในสวนของการสืบสวนสอบสวน พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดบัญญัติไวชัดเจนวา ผูที่มีอํ านาจ
หนาทีใ่นการสบืสวนสอบสวน ไดแก เจาพนกังานอ ําเภอ ก ํานนั กองตระเวน และกองไตสวนโทษหลวง
ในกรงุและหวัเมืองเทานั้น และใหอัยการเปนผูฟองคดี หลักการดังกลาวเทากับเปนการแยกอํ านาจ
หนาทีใ่นการสอบสวนและหนาทีใ่นการฟองรองออกจากกนัโดยสิน้เชงิ ทัง้นีป้รากฏตามพระราชบญัญตัิ
วิธีพิจารณาความมีโทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 ในหมวด 2 วาดวยการชํ าระความแผนดิน     
มาตรา 7 และ มาตรา 8 ซ่ึงไดน ําหลักเกณฑการฟองคดใีนศาลโปรสีภาตามพระราชบญัญตัติัง้ศาลโปรสีภา
เปนศาลกองตระเวนสํ าหรับกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มนีาคม ร.ศ. 111 ขอ 4 และขอ 8 มาแกไข
เพิม่เติมใหรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้

มาตรา 7 บญัญตัวิา “บรรดาความทัง้ปวงซึง่มโีทษหลวง เชน ความหาวากบฏ ประทษุราย
หาวากระทํ าผิดราย ฆาคนตาย ฯลฯ ถาไดมีคนใดคนหนึ่งเปนโจทกฟองกลาวโทษผูลวงละเมิด  
พระราชอาญาอยูแลว แตผูนัน้ไมตดิใจวาความเรือ่งนัน้ตอไปดวยเหตปุระการใดๆ กด็ ีตองเปนหนาที่
ของเจาพนักงานกรมอัยการ”

มาตรา 8 บญัญตัวิา “ใหเจาพนกังานอ ําเภอ ก ํานนั กองตระเวน และกองไตสวนโทษหลวง
ในกรุงและหัวเมืองสืบสวนหาคํ าพยานหรือส่ิงสํ าคัญอันเปนหลักฐานสงมาใหกรมอัยการ หรือ    
เจาพนกังานผูรักษากฎหมายที่จะเปนผูฟองคดีนั้นเสมอไป”14

อยางไรกต็าม สํ าหรบัอ ํานาจหนาทีข่องอยัการหวัเมอืงมีปรากฏในขอบงัคบัการปกครอง
หวัเมือง ร.ศ. 116 ตามตราสารที่ 36534 เร่ือง สงขอบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ลงวันที่ 17  
เดือนกุมภาพันธ ร.ศ. 116 ความวา

“หนาทีผู่รักษาพระอยัการซึง่อยูในต ําแหนงยกระบตัรและแพง คอื (ขอ 1) ไตสวนสบืสวน
โจรผูราย (ขอ 2) ฟองและวาความแผนดนิ (ขอ 14) ยกระบตัรและบรรดาพนกังานอยัการตามหวัเมอืง
ตองปฏบิตัติามอนมุตัขิองผูวาราชการเมอืงและขาหลวงเทศาภบิาล (ขอ 85) ผูวาราชการเมอืงเปนผูส่ัง
และอนญุาตใหพนกังานอยัการฟองความแผนดนิ (ขอ 87) พนกังานรกัษาพระอยัการมอํี านาจแลหนาที่
จะตองสืบสวนเอาตัวโจรผูรายและสมัครพรรคพวกซึ่งลวงพระราชอาญาฐานอุกฉกรรจและไตสวน
เอาหลกัฐานพยานใหเหน็เทจ็จรงิในขอพพิาทของคนเหลานัน้และฟองรองตอโรงศาลใหพพิากษาโทษ

                                                          
14 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 9.
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ผูลวงพระราชอาญาตามกฎหมาย ทัง้คอยตรวจตราการลงพระราชอาญาแกผูผิดใหตองตามค ําพพิากษา
และมอํี านาจที่จะอุทธรณคํ าพิพากษา เมื่อเห็นวาศาลตัดสินไมถูกตอง.....”15 

อํ านาจหนาที่ของอัยการหัวเมืองนั้นกวางขวางกวาอํ านาจหนาที่ของอัยการกรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอัยการหัวเมืองมีอํ านาจหนาที่ในการไตสวนหาหลักฐานพยานในคดีมีโทษหลวง
และปราบปรามโจรผูราย จึงอาจกลาวไดวาอัยการหัวเมืองมีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนฟองรอง
และบังคับคดีอันเปนหนาที่ของอัยการที่สมบูรณ

ความแตกตางในเรื่องอํ านาจการไตสวนคดีอาญาเชนวานี้คงมีอยูตลอด จนกระทั่ง        
มีการประกาศใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ไดบญัญัติอํ านาจหนาที่อัยการหัวเมืองและ  
ในกรุงเทพฯไวดวยกัน โดยตัดอํ านาจของอัยการในการไตสวนพยานหลักฐานดวยตนเองและ    
การเปนเจาหนาที่ปราบปรามผูกระทํ าผิดออก มีการวางหลักปฏิบัติราชการกรมอัยการใหพนักงาน
กรมอยัการเปนผูฟองคดีในศาลสูง และใหมีพนักงานอัยการในสังกัดกรมสุรา กรมสรรพากร และ
กรมฝน โดยที่ตํ ารวจนครบาลยังคงเปนผูฟองคดีอาญาในศาลโปรีสภา
  นอกจากความแตกตางในเรือ่งอ ํานาจหนาทีข่องอยัการในกรมอัยการและอัยการหัวเมือง
แลวยังมีความลักล่ันในการบังคับบัญชา กลาวคือ อัยการในกรมอัยการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
สวนอยัการหวัเมืองสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงไดประกาศรวมพนักงาน
อัยการ โดยโอนอัยการหัวเมืองมาสังกัดกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม ตามประกาศรวมพนักงาน
อัยการ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2458 อยางไรก็ตาม ยังคงบัญญัติใหอัยการหัวเมืองเชื่อฟงบังคับบัญชา
ของขาราชการผูใหญในหวัเมอืง และไดเปลีย่นต ําแหนงอยัการหวัเมอืงทีเ่รียกวา “ยกกระบตัรมณฑล”
และ “ยกกระบัตรเมือง” เปน “อัยการมณฑล” และ “อัยการเมือง” ทัง้นี ้ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2459
ปรากฏตามลายพระราชหัตถเลขาบันทึกประกอบการพิจารณารางประกาศรวมพนักงานอัยการ  
พ.ศ. 2458 ดังนี้

“อนึง่ อัยการหัวเมืองที่ใชเรียกกันมาวา “ยกบัตร” นั้น เห็นวาดูไมมีมูลอยางไร นอกจาก
ที่สมมุติขึ้นคือๆ อยางนั้นเอง ดูเหมือนกรมพระยาดํ ารงฯ จะตองประสงคแตเพียงจะใชศัพทเกา  
เพือ่ใหมพีรอม เจาเมือง ปลัด ยกบัตร อยางโบราณเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น เมื่อจะเปลี่ยนอัยการ    
มาขึน้กระทรวงยุติธรรมแลวนั้น ควรจะเปลี่ยนเรียกตํ าแหนง “ยกบัตร” วา “อัยการ” และคํ าวา    

                                                          
15 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับปรุงโครงสรางอัยการ. (หนา 2). แนบทายหนังสือ

สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว(ล)๙๑๙๔ ลว. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถึงสํ านักงานอัยการสูงสุด.
และ วรรณวดี ศิริวัฒนา. (2525, เมษายน). “ลํ าดับสาระสํ าคัญของกฎหมาย กฎเสนาบดี ประกาศเกี่ยวกับอัยการ
กอน พ.ศ. 2475.” วารสารอัยการ, 5. หนา 89.
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“ยกบตัร” นัน้ จะไดยกไปใชหนาทีใ่ดหนาทีห่นึง่แลวแตกระทรวงมหาดไทยจะเหน็เหมาะสมสบืไป
กบัราชทินนามที่ไดเคยเอามาใชตั้งยกบัตร...”16

ภายหลังการประกาศรวมพนกังานอยัการในป พ.ศ. 2459 นี ้ มคีวามขดัของในการปฏบิตัิ
ราชการ โดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีบทบาทอยางมากในหัวเมืองตางๆ ประสงคที่จะใหมีตํ าแหนง
ยกบตัรอยางที่เคยมีมา เพื่อเปนที่ปรึกษากฎหมาย ปราบปรามโจรผูราย และเปนผูวินิจฉัยอรรถคดี 
เพือ่ใหเจาหนาทีฝ่ายปกครองปฏบิตังิานใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ดวยเหตผุลทางการเมอืงดงักลาว
จงึไดประกาศรวมการปกครองทองที ่และแบงปนหนาทีร่ะหวางระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงยตุธิรรม  
โดยโอนกรมอัยการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในป  พ.ศ. 2465 ตอมา
ประเทศไทยไดเปลีย่นแปลงการปกครองมาเปนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย เมือ่ พ.ศ. 2475
ก็ยังคงปรากฏตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2476 และ           
พทุธศกัราช 2495 ซ่ึงบัญญัติไววากรมอัยการเปนกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สํ าหรับการใชมาตรการบงัคบันัน้ ไดกลาวมาแลววาตามพระราชบญัญตัวิธีิพจิารณาความ
มโีทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115  มาตรา 1  ก ําหนดใหศาลเปนผูออกหมายจับและสั่งขังบุคคล
 ตอมาในระหวางการรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีขอโตแยงที่สํ าคัญ 
คอื การใหอัยการเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนนัน้แตกตางจากระบบขององักฤษและระบบทีใ่ชอยู
ในขณะนั้น ตองอาศัยบุคคลที่มีความสามารถสูงมากในการปฏิบัติหนาที่อัยการซึ่งอาจหาไดยาก  
ในชนบทที่หางไกล อีกทั้งรางดังกลาวยังมิไดจํ ากัดเวลาการสอบสวนของอัยการเอาไวอีกดวย      
ซ่ึงตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น เจาพนักงานตองสงตัวจํ าเลยมาศาลภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต     
มกีารจบักมุตวั (ตามพระราชบญัญตัวิธีิพจิารณาความมโีทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115) คณะกรรมการรางฯ
จึงแกไขรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวกับอํ านาจสอบสวนคดีอาญาเสียใหม 
โดยพยายามประนีประนอมกับขอคัดคานของสถานทูตอังกฤษดวยการนํ าเอาประมวลกฎหมาย      
วีธีพิจารณาความอาญาของแอฟริกาใตมาประกอบการพิจารณาดวย เนื่องจากประมวลกฎหมาย  
ของแอฟริกาใตเปนการผสมผสานระหวางระบบของอังกฤษและระบบภาคพื้นยุโรป จนกระทั่ง  
รางประมวลกฎหมายดงักลาวแลวเสร็จในป พ.ศ. 2467 แตในชวงนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
รางประมวลกฎหมายอืน่ๆ หลายอยาง จงึท ําใหรางประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาตองยดืเยือ้
มาจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475

                                                          
16 ลายพระราชหัตถเลขาบันทึกประกอบการพิจารณารางประกาศรวมพนักงานอัยการ พ.ศ. 2458.

เอกสารกองจดหมายเหตุแหงชาติ ร.๖ ย.๑ เบ็ดเสร็จ กระทรวงยุติธรรม.
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ในวนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2478 ไดมกีารประกาศใชประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
พ.ศ. 2477 และพระธรรมนญูศาลยตุธิรรม พ.ศ. 2478  การประกาศใชกฎหมายฉบบัดงักลาวไดยกเลกิ
พระราชบญัญตัวิธีิพจิารณาความมโีทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115  และบรรดากฎหมาย กฎ ขอบงัคบัอืน่ๆ
ในสวนที่มีบัญญัติไวไวแลวในประมวลกฎหมายนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายนี้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 นีไ้ดเปลี่ยนโครงสรางกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ท ําใหแตเดิมที่ระบบการดํ าเนินคดีอาญาของไทยเปนการดํ าเนินคดีอาญาในระบบไตสวน 
ผูใชอํ านาจตลุาการ คอื ศาลหรอืผูพพิากษา เมือ่มกีารประกาศใชกฎหมายฉบบัดงักลาวจงึไดมกีารแยก
อํ านาจตุลาการในสวนที่เกี่ยวกับการสอบสวนฟองรองออกมาใหอัยการเปนผูใชอํ านาจตุลาการ   
ในสวนนี ้ อัยการจึงมีประวัติความเปนมาโดยแยกตัวออกมาจากอํ านาจตุลาการโดยนัยดังกลาว และ
เลิกใชการดํ าเนินคดีอาญาระบบไตสวนมาใชการดํ าเนินคดีอาญาระบบกลาวหาแทน17 กลาวไดวา 
เราไดเปลี่ยนมาใชระบบการดํ าเนินคดีอาญาระบบกลาวหาเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ   
ลักษณะดงักลาวนี้ยังคงปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปจจุบัน 

องคกรอัยการซึ่งมีบทบาทสํ าคัญในการคุ มครองสิทธิของคู ความในคดีและทํ าให     
การบงัคบัใชกฎหมายอาญาแกผูกระท ําความผดิเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ แตเดมิเมือ่ครัง้เริม่มอัียการ
ขึน้ใหมในประเทศไทย อัยการสามารถดํ าเนินการตามบทบาทดังกลาวไดโดยสมบูรณ เพราะอัยการ
มหีนาทีรั่บผิดชอบด ําเนนิการตัง้แตการสอบสวน เปนโจทกฟองคดแีละด ําเนนิการเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ตามค ําพิพากษาของศาล แตในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 2 (5)
บัญญัติวา      

“พนกังานอัยการ หมายความถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล ทัง้นี้จะเปน
ขาราชการในกรมอัยการหรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํ านาจเชนวานั้นก็ได”

จากนยิามดงักลาวจะเหน็ไดวา อํ านาจหนาทีข่องอยัการตามบทบญัญตัดิงักลาวนีถู้กจ ํากดั
อยูเพียงอํ านาจหนาที่ในการฟองผูตองหาตอศาล ไมมีอํ านาจรับคํ ารองทุกข ไมมีอํ านาจเริ่มทํ า     
การสอบสวนเอง  อยางไรก็ตาม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับนี้ไดแยกโครงสราง
การดํ าเนินคดีอาญาในสวนของการสอบสวนฟองรองและการพิจารณาคดีในศาลออกจากกัน     
ตามหลกัสากล โดยอัยการมหีนาทีรั่บผิดชอบกลัน่กรองส ํานวนการสอบสวนโดยมบีทบญัญตับิางมาตรา
ทีใ่หพนกังานอัยการมีอํ านาจสอบสวนคดีบางประเภทดังจะไดกลาวตอไป

                                                          
17 คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 33.
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4.2  บทบาทอัยการในการสอบสวนความผิดท่ีไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477

กอนประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 การดํ าเนินคดีที่ได
กระทํ านอกราชอาณาจักรเปนไปตามขอบังคับวาดวยหนาที่อัยการหัวเมือง พ.ศ. 2459 วาดวย      
การฟองคดีขอ 4

“เมื่อใดความผิดซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 10 แหงประมวลอาญาไดเกิดขึ้นในเมือง   
ตางประเทศ การวาคดีนั้นยอมเปนหนาที่ของอัยการตํ าบลซึ่งจํ าเลยถูกจับหรืออัยการแหงตํ าบล    
ซ่ึงกองตํ ารวจตางประเทศไดพาผูตองหาเขามาในเขต ถาอยัการผูไดรับสํ านวนเปนอัยการในจังหวัด
หรือต ําบลอืน่เหน็วาคดนีัน้มใิชเปนหนาทีต่นไซร ใหอัยการน ําส ํานวนนัน้ขึน้เสนอผูวาราชการจงัหวดั
ขอใหสงคดีนั้นคืนไปยังอัยการผูมีหนาที่”18

ภายหลังประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 การดํ าเนินคดี
นอกราชอาณาจักรเปนไปตามความในมาตรา 20 บัญญัติวา

“ถาความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักรไทย ใหอธิบดี
กรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหนาที่นั้น  
ใหพนักงานสอบสวนคนใดก็ได

ในกรณีจํ าเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้มีอํ านาจสอบสวนในระหวางรอคํ าสั่งจาก
อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทน

(1)  พนกังานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํ านาจ
(2) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดรอง

ฟองใหทํ าโทษผูตองหา ”
กรณคีวามผดิทีไ่ดกระท ําลงนอกราชอาณาจกัร ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา

ไดกํ าหนดใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ จึงเปนคดี
ที่ตั้งตนที่พนักงานอัยการ การสอบสวนคดีความผิดดังกลาวเปนอํ านาจหนาที่ของพนักงานอัยการ
ภายใตการควบคุมของอธิบดีกรมอัยการโดยที่อธิบดีกรมอัยการมีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวนคดี
ประเภทนี้จึงสามารถที่จะใชมาตรการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ    
ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พุทธศักราช 2478  มาตรา 13 และ มาตรา 14 ไดอีกดวย

                                                          
18 ชัยรัตน กรรณิการ. (2539). อํ านาจอัยการสูงสุดในการสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร.
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มาตรา 13 บัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาที่ราชการกฎหมายเฉพาะในคดีที่ตองตั้งตน    
ที่พนักงานอัยการ พนักงานอัยการมีอํ านาจออกหมายเรียกบุคคลใดๆ นอกจากพยานของคูความ   
อีกฝายหนึ่ง เวนแตคู ความฝายนั้นยินยอมมาใหการตอพนักงานอัยการโดยจะใหสาบานหรือ
ปฏิญาณตัวก็ได”

มาตรา 14 บัญญัติวา “ในการออกหมายเรียกตามความในมาตรา 13 ใหนํ าบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56 มาใช
บังคับโดยอนุโลม”

อยางไรก็ตาม ในการดํ าเนินการสอบสวน อธิบดีกรมอัยการอาจมอบหมายใหพนักงาน
สอบสวนทํ าแทนได ซ่ึงหมายความวา เปนการมอบหมายใหพนักงานสอบสวนในฐานะองคกร      
มใิชเปนการมอบหมายใหพนกังานสอบสวนคนใดคนหนึง่ท ําแทน และการด ําเนนิการของพนกังานสอบสวน
ยังตองอยูในความรับผิดชอบของอธิบดีกรมอัยการในฐานะที่เปนพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนา 
ตามนัยแหงมาตรา 18 วรรคทาย แตในทางปฏิบัติหาไดเปนเชนนั้นไม ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
พุทธศักราช 2477 ลงวันที่ 14 กนัยายน 2478 วางระเบยีบใหเจาพนักงานที่รับแจงความแจงมายัง
อธิบดกีรมอัยการเพื่อขออนุมัติเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบและในขอ 1 วรรคสอง บัญญัติวา

“ในกรณทีีอ่ธิบดกีรมอยัการหรอืผูรักษาการแทนไดมคี ําสัง่มอบหมายใหพนกังานสอบสวน
คนใดเปนผูกระท ําการสอบสวนรบัผดิชอบนัน้ เมือ่ไดกระท ําการสอบสวนแลว ถาอธบิดกีรมอยัการ
หรือผูรักษาการแทนมไิดมคี ําสัง่เปนอยางอืน่ ใหพนกังานสอบสวนสงส ํานวนการสอบสวนแกพนกังาน
อัยการในทองที่ที่การสอบสวนไดกระทํ า เพื่อจัดการตามอํ านาจหนาที่”

โดยผลแหงบทบัญญัติดังกลาว เมื่อไดมีการมอบหมายใหพนักงานสอบสวนดํ าเนินการ
แทนแลว ตามปกติสํ านวนคดีนั้นจะถูกสงตรงไปยังพนักงานอัยการประจํ าทองที่เลยทีเดียว         
โดยอัยการสงูสดุไมรับทราบผลของคดแีตอยางใด ทัง้ในทางปฏบิตั ิการทีอ่ธิบดอัียการ (อัยการสงูสดุ)
จะมีคํ าสั่งเปนอยางอื่นมีนอยมากหรือเกือบไมมีเลย เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ อธิบดีอัยการ (อัยการสูงสุด) ชอบที่จะวางระเบียบใหมี    
การรายงานการด ําเนนิคดตีอตนทกุคด ี เพือ่จะไดทราบถงึความเปนไปของคด ี และมโีอกาสเขาแกไข
ปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดตัง้แตตนมอื19 หลักการดงักลาวไดน ํามาปรบัปรงุแกไขไวในระเบยีบส ํานกังาน
อัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 สวนที่ 6 การสอบสวนและ
การด ําเนนิคดีเกี่ยวกับความผิดที่ไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักรไทย  ดังนี้

                                                          
19 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 428-429.
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“ขอ 28 (การรวมสอบสวนในคดีความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยที่ไดกระทํ าลง
นอกราชอาณาจักรไทย)

กรณทีีอั่ยการสงูสดุหรอืผูรักษาการแทนเปนพนกังานสอบสวนทีรั่บผิดชอบในคดคีวามผดิ
ซ่ึงมโีทษตามกฎหมายไทยทีไ่ดกระท ําลงนอกราชอาณาจกัรไทย และไดมอบหมายหนาทีน่ัน้ใหพนกังาน
สอบสวนคนใดแลว หากอยัการสงูสุดไดมอบหมายใหพนกังานอยัการในส ํานกังานใดรวมสอบสวน
กบัพนกังานสอบสวนดังกลาว ใหพนักงานอัยการที่อัยการสูงสุดมอบหมายดํ าเนินการดังตอไปนี้

(1) หารือรวมกับพนักงานสอบสวนเพื่อวางแนวทางการสอบสวน โดยใหพนักงาน
สอบสวนเปนผูปฏิบัติการ
 (2) รวมสอบสวนพยานหรือผูตองหา และเขารวมในการรวบรวมพยานหลักฐานอื่น
ตามที่เห็นสมควร
 (3) หากไมเห็นพองดวยกับการสอบสวนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานใดๆ       
ของพนักงานสอบสวน ใหรายงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา
 (4) พิจารณาใหความเห็นแกพนักงานสอบสวนในกรณีที่พนักงานสอบสวนจะตองใช
มาตรการบงัคับกับบุคคลโดยการออกหมายอาญา เชน หมายคน หรือหมายจับ ยกเวนในกรณีจํ าเปน
และเรงดวนซึ่งพนักงานสอบสวนไมอาจขอความเห็นจากพนักงานอัยการได
 (5) รายงานผลการสอบสวนใหพนักงานอัยการสูงสุดทราบเปนระยะ

ขอ 29 (การพจิารณาสั่งคดีเกี่ยวกับความผิดที่ไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักร)
ในกรณทีีอั่ยการสงูสดุมไิดมคี ําสัง่เปนอยางอืน่ เมือ่การสอบสวนในคดคีวามผดิซึง่มโีทษ

ตามกฎหมายไทยที่ไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักรไทยเสร็จส้ินแลว ใหพนักงานอัยการในทองที่
ซ่ึงมเีขตอํ านาจพิจารณาสั่งคดีตามอํ านาจหนาที่ แลวรายงานใหอัยการสูงสุดทราบ

ขอ 30 (วธีิปฏิบัติในกรณีจะมีคํ าส่ังไมฟอง ไมอุทธรณ หรือไมฎีกา)
คดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักรไทย หากจะมี

ค ําส่ังไมฟอง ไมอุทธรณ หรือไมฎีกา ทุกขอหาหรือบางขอหา ใหพนักงานอัยการทํ าความเห็นเสนอ
สํ านวนตามลํ าดับชั้นถึงอธิบดีผูรับผิดชอบ แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาสั่ง

ขอ 31 (การรายงานผลคดี)
เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาในคดีความผิดตามความในสวนนี้ ใหพนักงานอัยการสงสํ าเนา  

ค ําพพิากษาแตละชั้นศาลและรายงานใหอัยการสูงสุดทราบโดยเร็ว”
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และเพื่อมิใหเกิดชองวางในการดํ าเนินคดี กฎหมายกํ าหนดใหพนักงานสอบสวน       
ซ่ึงผูตองหาถูกจับในเขตอํ านาจหรือพนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับ
ความเสียหายไดรองฟองใหทํ าโทษผูตองหามหีนาที่ตองรายงานคดีใหอธิบดีอัยการ (อัยการสูงสุด)
ทราบ และพนกังานสอบสวนดงักลาวตองด ําเนนิการสอบสวนไปในระหวางรอค ําสัง่จากอธบิดอัียการ
(อัยการสงูสดุ) กลาวคอื จะตองด ําเนนิการทีจ่ ําเปนทกุอยางเพือ่ปองกนัมใิหเกดิความเสยีหายแกคดนีัน้20

4.3  บทบาทอยัการในการสัง่สอบสวนเพิม่เตมิตามมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
พ.ศ. 2477

โดยหลักแลว การสอบสวนเปนอํ านาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่ตองรวบรวม
พยานหลักฐานทกุชนดิเกีย่วกบัการกระท ําของผูตองหาทัง้ทีเ่ปนผลดแีละผลรายตลอดจนเหตบุรรเทาโทษ
เกี่ยวกับตัวผูตองหาเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในคดี แตกระนั้นก็ตามพนักงานอัยการอาจสั่งให 
สอบสวนเพิ่มเติมหรือส่ังใหสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อส่ังตอไปกอนที่จะใชดุลพินิจส่ังฟอง
หรือส่ังไมฟองคดีกไ็ด

จงึอาจกลาวไดวา โดยหลักการแลวการด ําเนนิการของพนกังานสอบสวนเปนการด ําเนนิการ
เพือ่พนกังานอัยการ การสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกัน21

 มาตรา 143 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “เมือ่ไดรับความเห็น
และส ํานวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวในมาตรากอนใหพนักงานอัยการปฏิบัติดั่งตอไปนี้.....
          ....... พนกังานอัยการมีอํ านาจ

(ก) ส่ังตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดํ าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยาน
คนใดมาใหซักถามเพื่อส่ังตอไป........”   

จากบทบัญญัติในมาตรา 143 สามารถแยกพิจารณาบทบาทของพนักงานอัยการไดเปน 
2 กรณี คือ

กรณีแรก การสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติม
โดยที่พนักงานอัยการมีอํ านาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองสํ านวนการสอบสวน

กอนทีจ่ะสัง่ฟองหรือส่ังไมฟองคดี ดังนั้น หากพนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริง
ตางๆ ที่ปรากฏในสํ านวนการสอบสวนไมเพียงพอหรือไมครบถวนสมบูรณก็มีอํ านาจสั่งให
พนักงานสอบสวนทํ าการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นหรือในขอเท็จจริงอื่นใดตามที่ตองการได  

                                                          
20 คณิต ณ นคร ก แหลงเดิม.
21 แหลงเดิม. หนา 423.
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โดยพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติตามและสงสํ านวนการสอบสวนเพิ่มเติมมายังอัยการเพื่อพิจารณา
ส่ังคดีตอไปตามระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ   
พ.ศ. 2547 ไดวางระเบยีบเกีย่วกบัการสัง่สอบสวนเพิม่เตมิไวในหมวดที ่ 2 การคุมครองสทิธิเสรภีาพ
ของประชาชน สวนที่ 3 ขอ 69 (การสอบสวนเพิ่มเติมกอนมีความเห็นหรือคํ าส่ัง)

“กอนมีความเห็นหรือคํ าสั่ง ใหพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีใหได
ความแนชัดเสยีกอนวาผูตองหาไดกระทํ าความผิดหรือไม หากยังไมแนชัดก็ใหส่ังสอบสวนเพิ่มเติม
หรือส่ังใหสงพยานมาซักถามตามรูปคดี

ในคดีที่แมจะมีคํ ารับสารภาพของผูตองหาอยูแลวก็ตาม ก็ควรพิจารณาพยานหลักฐาน
ใหแนชัดเสียกอนตามนัยแหงวรรค 1” 

ในทางปฏิบัติ เมื่อพนักงานสอบสวนสงสํ านวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการแลว  
การทีพ่นกังานอัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีนั้นทํ าการสอบสวนเพิ่มเติม พนักงาน
สอบสวนจะใหความสํ าคัญกับคดีนั้นเปนลํ าดับรองลงไปจากคดีอ่ืนที่ทํ าการสอบสวนยังไมเสร็จ
และบางครัง้การทีพ่นกังานสอบสวนเดมิยายไปประจ ําทีอ่ื่น มผีลท ําใหพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบ
สํ านวนคนใหมไมรูเร่ืองเดิมมาแตตน22 ในแงจิตวิทยา เมื่อพนักงานสอบสวนทํ าการสอบสวน      
ขอเท็จจริงเรื่องใดขึ้นมาในแนวหนึ่งแลวก็มักจะปกใจในแนวทางดังกลาวตลอดไป เมื่ออัยการสั่ง
ใหสอบสวนเพิ่มเติมไปในทิศทางอื่น พนักงานสอบสวนอาจไมเต็มใจสอบสวนหรือสอบสวน     
ไมเต็มที่23 ทํ าใหการสอบสวนเพิ่มเติมมีขอขัดของซ่ึงปรากฏอยูเสมอๆ วา อัยการตองส่ังให
พนกังานสอบสวนท ําการสอบสวนเพิม่เตมิซํ ้าแลวซ้ํ าอกีเนือ่งจากผลของการสอบสวนยงัไมครบถวน
บริบรูณตามความเห็นของพนักงานอัยการ และโดยที่บทบัญญัติในมาตรา 143 นั้น มิไดใหอํ านาจ
พนักงานอัยการทํ าการสอบสวนไดดวยตนเอง การสอบสวนเพิ่มเติมตองกระทํ าโดยผานพนักงาน
สอบสวนจึงทํ าใหเกิดความลาชา

กรณีท่ีสอง การสั่งใหสงพยานมาเพื่อซักถาม
 การที่พนักงานอัยการเห็นสมควรใหพนักงานสอบสวนสงพยานมาใหซักถามนั้น       
ไมถือวาเปนการสอบสวน คํ าพยานที่ไดจากการซักถามก็ไมอาจรวมเปนสวนหนึ่งของสํ านวน    
การสอบสวนได หากแตเปนเพียงขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใชประกอบการพิจารณาสั่งคดี  
ของพนกังานอยัการเทานัน้ หากพนกังานอยัการประสงคจะใหเปนสวนหนึง่ของส ํานวนการสอบสวน
พนกังานอัยการตองดํ าเนินการสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติม
                                                          

22 โกเมน ภัทรภิรมย ง (2533, 15 มกราคม). “เผยเหตุ....ดึงอํ านาจสอบสวนจากมือตํ ารวจสูอัยการ.”
มติชน. หนา 3.

23 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 96-97.
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ในทางปฏิบัติ พนักงานอัยการไมนิยมใหพนักงานสอบสวนสงพยานมาเพื่อซักถาม
เพราะอาจแสดงถึงความไมไววางใจหรือของใจในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนซึ่งจะกอใหเกิดความขัดแยงในการประสานงานและเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาวา
พนักงานอัยการซักถามพยานเพื่อบิดเบือนรูปคดี แตบางคดีอัยการมีความจํ าเปนตองใหพนักงาน
สอบสวนน ําพยานมาใหอัยการซกัถามเอง เชน ในคดทีีม่คีวามยุงยากหรอืสลับซับซอน เชน คดยีกัยอก
ฉอโกง ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมายแพงซ่ึงมีประเด็นจะตองซักถามมาก
และพนกังานสอบสวนสวนมากไมมีความชํ านาญในความผิดประเภทนี้24

ตามระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
พ.ศ. 2547 ไดวางระเบียบเกี่ยวกับการสั่งใหสงพยานมาเพื่อซักถามไวในสวนที่ 3 ขอ 70 (การสั่ง  
ใหสงพยานมาเพื่อซักถาม)
 “เมื่อผูเสียหายหรือผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของในคดีรองขอตอพนักงานอัยการ
วาไมไดรับความเปนธรรมในการสอบสวนกด็ ี หรือมเีหตอัุนควรสงสยัวาพยานใหการโดยไมสมคัรใจ
หรือใหการขดัตอความจรงิกด็ ี หรือเมือ่มเีหตอ่ืุนทีเ่หน็สมควรและพนกังานอยัการเหน็วาการซกัถามพยาน
จะไดความชดัแจงและรวดเรว็กวาการสอบสวนเพิม่เตมิ ใหพนกังานอยัการสัง่ใหพนกังานสอบสวน
สงพยานคนใดมาใหซักถามก็ได

ในการซกัถามพยาน พนักงานอัยการจะตองกระทํ ารวมกับหัวหนาพนักงานอัยการหรือ
พนักงานอัยการที่มีอาวุโสถัดจากหัวหนาพนักงานอัยการลงมาตามลํ าดับ และในกรณีที่พนักงาน
สอบสวนประสงคจะฟงการซักถามดวยก็ใหเปดโอกาสใหฟงได ทั้งนี้ใหพนักงานอัยการผูซักถาม
บนัทกึถอยคํ าของพยานที่ซักถามตามแบบและวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา 9 และมาตรา 11 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม”

จะเหน็ไดวาระเบยีบดงักลาวท ําใหพนกังานอยัการสามารถเขามามบีทบาทในการคุมครอง
สิทธิไดมากขึ้น และโดยที่การซักถามพยานของอัยการมีความเปนภาวะวิสัยอยางมาก กลาวคือ   
พนักงานอัยการจะตองกระทํ ารวมกับหัวหนาพนักงานอัยการหรือพนักงานอัยการที่มีอาวุโสถัด  
จากหวัหนาพนกังานอยัการลงมาตามล ําดบั และในกรณทีีพ่นกังานสอบสวนประสงคจะฟงการซกัถาม
ดวย กใ็หเปดโอกาสใหฟงได ค ําพยานทีไ่ดจากการซักถามจึงนาที่จะรวมเปนสวนหนึ่งของสํ านวน
การสอบสวนได ซ่ึงนอกจากจะทํ าใหการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมีความสมบูรณมากขึ้น 
เปนประโยชนแกพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีไดรวดเร็วยิ่งขึ้นแลว คํ าพยานดังกลาว         
กจ็ะสามารถใชอางอิงในชั้นศาลไดดวยซ่ึงจะเปนประโยชนแกคูความทุกฝายและผูที่เกี่ยวของในคดี

                                                          
24 เข็มชัย  ชุติวงศ ข (2527). การบริหารงานยุติธรรม. หนา 319.
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4.4.  บทบาทอยัการในการเขารวมในการชนัสตูรพลกิศพและการสัง่คดวีสิามญัฆาตกรรมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477

การชนัสูตรพลิกศพ คือ การตรวจศพเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต25

การชันสูตรพลิกศพเปนวิธีการในการตรวจรางกายของผูตายเพื่อคนพบถึงสาเหตุและ
พฤติการณที่ทํ าใหเกิดการตายนั้นขึ้น26 ซ่ึงประกอบดวย การตรวจดูศพภายนอก การผาศพ           
การตรวจดภูายใน แตการชนัสูตรพลิกศพทีเ่ปนกระบวนการบงัคบัตามกฎหมาย หมายถงึ การตรวจดู
ศพภายนอกเทานั้น27

การชันสูตรพลิกศพคดีวิสามัญฆาตกรรม เร่ิมมีขึ้นเปนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ
ชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457 จนกระทั่งมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พ.ศ. 2477 ก็ไดนํ ามาบัญญัติไวในมาตรา 150 เปนครั้งแรกและไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขวิธี      
การชันสูตรพลิกศพหลายครั้ง อาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้

(1) ตามพระราชบัญญัติชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457 มาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติให
ชันสตูรพลิกศพการตายโดยฆาตกรรมอยางวสิามญักระท ําโดยพนกังาน 3 คน ประกอบดวย ขาราชการ
หัวหนากรมหรือกองของพนักงานซึ่งทํ าใหตายคนหนึ่ง ขาราชการซึ่งเปนเจากระทรวงผูปกครอง
ทองทีเ่ลือกและตัง้คนหนึง่ และขาราชการฝายตลุาการซึง่เจากระทรวงยตุธิรรมเลอืกและตัง้อกีคนหนึง่
เมือ่ชันสตูรพลิกศพเสรจ็แลวใหรีบท ํารายงานเสนอตอผูสํ าเรจ็ราชการมณฑลเพือ่มคี ําสัง่ภายใน 7 วนั28

(2) เมือ่ประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 150  
ไดบัญญัติใหชันสูตรพลิกศพรวมกัน 3 ฝาย คือ พนักงานสอบสวน แพทย และผูพิพากษาศาลชั้นตน

ตอมามขีอโตแยงวา การใหผูพพิากษาเขารวมในการชนัสตูรพลิกศพเพือ่เปนหลักประกนั
ในความถกูตองยตุธิรรมนัน้ ในทางปฏบิตัไิมเกดิผลเทาทีค่วร เพราะเมือ่มกีารแจงวามกีารตายเกดิขึน้
กวาผูพพิากษาจะไปถงึทีเ่กดิเหต ุ สภาพศพมกัถูกเปลีย่นแปลงหรอืจดัไวในสภาพทีไ่มตรงกบัความจรงิ
และการใหผูพิพากษารวมในการชันสูตรพลิกศพไมมีผลในทางคดีมากนัก เพราะไมไดมีการตัดสิน
การกระท ําของเจาพนกังาน กลาวคอื ในการชนัสตูรพลิกศพนัน้คณะกรรมการผูท ําการชนัสตูรพลิกศพ
มหีนาทีแ่สดงความเหน็ถึงเหตแุละพฤตกิารณทีต่ายในเบือ้งตนเทานัน้ และทีสํ่ าคญัการใหผูพพิากษา
ซ่ึงอาจจะเปนผูทีต่องพจิารณาคดีดังกลาวเขารวมในการชันสูตรพลิกศพเทากับเปนการใหผูพิพากษา
รับในขอเท็จจริง อาจทํ าใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นในสถาบันได
                                                          

25 พรทิพย โรจนสุนันท. (2547). นิติเวชศาสตร การชันสูตรศพ. หนา 21.
26 คนึง ฦาไชย ก (2543). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เลม 1). หนา 355.
27 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 471.
28 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 130.
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(3) ในป พ.ศ. 2499 ไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย       
วธีิพจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2499 แกไขมาตรา 150 ใหการชนัสตูรพลิกศพและการไตสวน
คดวีสิามญัฆาตกรรมตองกระท ําในศาล โดยก ําหนดใหพนกังานอยัการเปนผูยืน่ค ํารองและญาตผูิตาย
มสิีทธซัิกถามพยานที่พนักงานอัยการนํ าเขาสืบและนํ าสืบพยานอื่นได

เหตผุลสํ าคัญที่กํ าหนดใหการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
ตองกระท ําในศาล กเ็พือ่ใหเกดิความโปรงใสในกระบวนการดงักลาว โดยใหสถาบนัศาลเปนหลักประกนั
ความถูกตองยุติธรรม

พนกังานอยัการยงัไมมบีทบาทในการชนัสตูรพลิกศพโดยตรง กลาวคอื ไมไดเขาไป
ก ํากบัดแูลหรือเขารวมในการชนัสตูรพลิกศพซึง่ถือวาเปนสวนหนึง่ของการสอบสวน หากแตเปนเพยีง
ผูยืน่ค ํารองตอศาลเพื่อไตสวนในคดีดังกลาวเทานั้น พยานหลักฐานตางๆ ทีน่ ํามาใชไตสวนในศาล
เปนพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซ่ึงโดยปกติก็เปนเจาหนาที่สังกัด
หนวยงานเดยีวกับเจาหนาที่ผูควบคุมหรือกอใหเกิดการตาย ซ่ึงไมอาจทํ าใหประชาชนเชื่อมั่นไดวา
การสอบสวนดังกลาวจะเปนไปอยางถูกตองยุติธรรมอยางแทจริง

(4) ตอมามีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 พ.ศ. 2515 ขอ 2 แกไขเปลี่ยนแปลงวิธี  
การชนัสตูรพลิกศพและการไตสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมในศาล โดยกํ าหนดใหมีเจาหนาที่ 3 ฝาย
รวมชนัสูตรพลิกศพ คือ พนักงานสอบสวน แพทยและพนักงานอัยการ
 การกํ าหนดใหพนักงานอัยการซึ่งถือวาเปนคนกลางเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ
ยอมจะท ําใหประชาชนมัน่ใจไดวา การด ําเนนิงานของพนกังานสอบสวนนัน้มคีนกลางคอยตรวจสอบ
และใหความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยังทํ าใหกระบวนการดังกลาวดํ าเนินไปดวยความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น เพราะการใหพนักงานอัยการเขามามีสวนรวมตั้งแตระยะแรกจะทํ าใหการสั่งคดี         
ของพนักงานอัยการมีความตอเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(5) ในป พ.ศ. 2523 มพีระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2523 ยกเลกิความในมาตรา 150 โดยก ําหนดใหพนกังานสอบสวนแหงทองที่
ที่ศพนั้นอยูกับสาธารณสุขจังหวัด หรือแพทยประจํ าสถานีอนามัยหรือแพทยประจํ าโรงพยาบาล
เปนผูชันสูตรพลิกศพ และใหไตสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมในศาล โดยกํ าหนดใหพนักงานอัยการ
เปนผูยื่นคํ ารอง
 เหตผุลสํ าคญัทีแ่กไขใหมกีารไตสวนคดวีสิามญัฆาตกรรมในศาลเนือ่งจากปรากฏวา
ภายหลังประกาศใชประกาศคณะปฏิวัติ เจาพนักงานที่มีอํ านาจตามกฎหมายบางแหงไดใชตํ าแหนง
หนาที่ในทางมิชอบ เชน เมื่อยิงราษฎรตายหรือทํ ารายราษฎรถึงแกความตายแลวมักจะทํ าเปน
วิสามัญฆาตกรรม และสรุปสํ านวนสงอธิบดีอัยการวินิจฉัย โดยศาลไมตองทํ าการไตสวนกอน     

DPU



107

กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูตาย ญาติผูตายไมสามารถนํ าพยานเขามาสืบ เปนการใหอํ านาจ
พนักงานสอบสวนมากเกินไป จึงไดกํ าหนดใหอัยการเปนผูยื่นคํ ารองใหไตสวนคดีวิสามัญ
ฆาตกรรมในศาล

(6) ในป พ.ศ. 2526 รัฐบาลซึ่งมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี        
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีไดมีคํ าส่ังปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวไดพิจารณายกรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา จนแลวเสรจ็เมือ่ป พ.ศ. 2533 โดยมสีาระส ําคญัประการหนึง่  
คือ ปรับปรุงใหอัยการมีอํ านาจเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ29 แตในที่สุดก็ไมมีการประกาศใช 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด   

สํ านักงานอัยการสูงสุดไดเคยมีหนังสือที่ อส 0001/281 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2537  
เกีย่วกบัเรื่องการเขารวมในการชันสูตรพลิกศพของอัยการวา

“โดยทีพ่นกังานอยัการมบีทบาทส ําคญัในการตรวจสอบคนหาความจรงิในคดอีาญา
ในการดูแลฐานะความเปน “ประธานในคดี” ของผูถูกกลาวหา ตลอดจนบทบาทในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อเปนหลักประกันในความโปรงใสหรือการถูกตรวจสอบได        
ของกระบวนการยุติธรรม และโดยที่ในคดีที่มีการตายเกิดขึ้น กฎหมายกํ าหนดใหทํ าการสอบสวน 
รวมทัง้การชนัสูตรพลิกศพในกรณทีีค่วามตายเปนผลแหงการกระท ําผิดอาญาและกฎหมายยงัก ําหนด
ดวยวา เมือ่ปรากฏแนชัดหรือมีเหตอัุนควรสงสยัวา บคุคลใดตายโดยผดิธรรมชาต ิหรือตายในระหวาง
อยูในความควบคมุของเจาพนกังาน ตองมกีารชนัสูตรพลิกศพและอาจมกีารตรวจศพหรอืผาศพโดยแพทย
หากจํ าเปนเพื่อพบเหตุของการตาย

แมวาในทางปฏิบัติตามปกติ พนักงานสอบสวนไดกระทํ าตามกฎหมายอยูแลว แต
เพื่อยืนยันหลักประกันในความโปรงใสหรือการถูกตรวจสอบไดของกระบวนการยุติธรรมดังกลาว 
พนกังานอยัการจงึตองใหความส ําคญักบัการชนัสตูรพลิกศพและการตรวจศพโดยแพทยตามบทบาท
ของพนกังานอยัการ โดยเฉพาะอยางยิง่ในคดฆีาตกรรมซึง่ผูตายถูกเจาพนกังานซึง่อางวา ปฏิบตัริาชการ
ตามหนาที่ฆาตาย หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่  ซ่ึงเปนกรณีที่อัยการสูงสุดจะตองออกคํ าส่ังฟองหรือไมฟองนั้น ในการไตสวนการตาย
พนกังานอยัการตองใหความส ําคญัเปนพเิศษ ทัง้จกัตองใหความส ําคญักบัการแจงก ําหนดการไตสวน
ใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลของผูตายทราบ รวมทั้ง    

                                                          
29 คนึง ฦาไชย ก เลมเดิม. หนา 4.
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ดูแลสิทธิของบุคคลดังกลาวในการซักถามพยานและการนํ าสืบพยาน ไมวาโดยตนเองหรือ         
โดยทนายความของบุคคลนั้น”

(7) ในป พ.ศ. 2542 มีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 เรื่องการชันสูตรพลิกศพ โดยในสวนทีสํ่ าคัญคือ บทบัญญัติในมาตรา 
150  วรรคสอง และวรรคสาม ซ่ึงบัญญัติวา

“...........กอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี 
ผูสืบสนัดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนบุาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึง่คนทราบเทาทีจ่ะท ําได
 ในกรณทีีม่คีวามตายเกดิขึน้โดยการกระท ําของเจาพนกังานซึง่อางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาทีห่รือตายในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่
ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตํ าแหนงตั้งแตระดับปลัดอํ าเภอหรือเทียบเทาขึ้นไป
แหงทองที่ที่ศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทยตามวรรคหนึ่ง 
และใหนํ าบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ”

และในวรรคหก บัญญัติวา
“ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ใหพนักงาน

สอบสวนปฏิบัติตามคํ าส่ังของพนักงานอัยการ”
โดยเหตุผลประการหนึ่งในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจาก 

การชนัสูตรพลิกศพในกรณทีีค่วามตายเกดิขึน้โดยการกระท ําของเจาพนกังานซึง่อางวาปฏิบตัริาชการ
ตามหนาทีห่รือตายในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่
ยงัขาดการตรวจสอบและถวงดุลกันของผูรวมทํ าการชันสูตรพลิกศพอยางแทจริง  นอกจากนี้วิธีการ
ในการชันสูตรพลิศพและไตสวนการตายของบุคคลยังเปนไปอยางลาชาและไมไดคุมครองสิทธิ     
ผูทีเ่กีย่วของเปนญาตขิองผูตายอยางเพยีงพอ จงึไดแกไขโดยก ําหนดตวับุคคลผูรวมท ําการชนัสตูรพลิกศพ
เสียใหม กลาวคือ ใหพนักงานสอบสวนทํ าการชันสูตรพลิกศพรวมกับแพทยทางนิติเวชศาสตร 
แพทยประจํ าโรงพยาบาลและแพทยประจํ าสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามลํ าดับและใหพนักงาน
อัยการและพนักงานฝายปกครองเขารวมทํ าการชันสูตรพลิกศพดวย รวมทั้งปรับปรุงวิธีการ          
ในการชนัสตูรพลิศพและไตสวนการตายโดยศาลเพือ่ใหเปนไปดวยความรวดเรว็ รอบคอบ มปีระสทิธิภาพ
และคุมครองสิทธิของผูที่เกี่ยวของเปนญาติของผูตายมากยิ่งขึ้น....”30

                                                          
30 สืบคนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2549, จาก http: www. kodmhai.com
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ตามระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
พ.ศ. 2547 สวนที่ 8 คดวีสิามัญฆาตกรรม ไดวางระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ไววา

“ขอ 88 (อัยการกับคดีวิสามัญฆาตกรรม)
เนือ่งจากการคุมครองสิทธิบุคคลทุกฝายในคดีวิสามัญฆาตกรรม เปนเรื่องสํ าคัญยิง่

ประการหนึง่ ทีจ่กัอ ํานวยความยตุธิรรมและกอใหเกดิความสงบเรยีบรอยแกสังคม พนกังานอยัการ
ตองใหความสํ าคัญเปนพิเศษในการคุมครองสิทธิของทุกฝายในคดีดังกลาว ไมวาเปนผูถูกกระทํ า
หรือเจาพนักงาน โดยเขารวมชันสูตรพลิกศพรวมทั้งการไตสวนการตาย ใหเปนไปตามมาตรา 150 
แหงประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาและระเบยีบส ํานกังานอยัการสงูสดุวาดวยการชนัสตูรพลิกศพ”

ระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543 ลงวันที่       
6 มิถุนายน พ.ศ. 2543

“ขอ 11 ใหพนกังานอยัการผูไดรับมอบหมายเขารวมท ําการชนัสตูรพลิกศพยงัสถานที่
และวนั เวลาที่ไดรับแจงจากพนักงานสอบสวน

กอนดํ าเนินการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานอัยการตรวจสอบใหไดความวา 
พนกังานสอบสวนไดแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ
ญาตขิองผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทํ าได

ในกรณทีีป่รากฏวา พนกังานสอบสวนยงัไมไดปฏิบตัติามเงือ่นไขดงักลาวในวรรคกอน
ใหพนกังานอยัการแจงใหพนกังานสอบสวนด ําเนนิการใหถูกตองตามทีก่ฎหมายก ําหนดไวเทาทีจ่ะท ําได
แตถามคีวามจ ําเปนและมเีหตผุลอันสมควรทีพ่นกังานสอบสวนไมสามารถปฏบิตัไิด ใหชันสตูรพลิกศพ
ไปได แลวแจงใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวเปนหลักฐาน”

จะเห็นไดวา ในการกํ าหนดใหพนักงานอัยการเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ     
คดวีสิามญัฆาตกรรมนัน้ สํ านกังานอยัการสงูสุดไดวางระเบยีบปฏบิตัไิวโดยชัดแจงเพือ่ใหสอดคลอง
กบัวตัถุประสงคในการแกไขหลักการดงักลาวในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาที่ประสงค
จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมากขึ้นและมุงตรวจสอบการใชอํ านาจของรัฐเปนสํ าคัญ
เพื่อใหทราบสาเหตุการตายที่แนชัด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความบริสุทธิ์ของเจาพนักงานที่เกี่ยวของ
และเปนเครื่องยับยั้งเจาพนักงานมิใหคิดกระทํ าการโดยมิชอบ31 นอกจากนั้นยังเปนไปเพื่อใหมี   
การตรวจสอบถวงดุลระหวางผูรวมทํ าการชันสูตรพลิกศพ32 มุงเนนที่การตรวจสอบอํ านาจรัฐ
                                                          

31 หยุด แสงอุทัย ข (ม.ป.ป.). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาศึกษาทางคํ าพิพากษาฎีกา.
หนา 972. คนึง ฦาไชย ก เลมเดิม. หนา 358.  คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 476.

32 หมายเหตทุายพระราชบญัญติัแกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา (ฉบบัที ่21) พ.ศ. 2542.
สืบคนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2549, จาก  http:// www.kodmhai.com
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พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่เขารวมในการชันสูตรพลิกศพ33 ดังนั้น พนักงานอัยการ 
จงึควรตองปฏบิตัหินาทีใ่นเชงิรุก ตองพยายามคนหาความจรงิยิง่กวาการท ําหนาทีเ่ปนเพยีงองคคณะ
ในการชันสูตรพลิกศพ

4.5  บทบาทอัยการในการสอบสวนเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477
 

ในป พ.ศ. 2542 มพีระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
ฉบบัที ่20  พ.ศ. 2542 เร่ืองวิธีสอบปากคํ าเด็กอายุไมเกิน 18 ปในชั้นสอบสวนและการสืบพยานเด็ก
อายุไมเกิน 18 ปในชั้นพิจารณาของศาล เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ      
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และอนสัุญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ 12 ซ่ึงมีหลัก           
ทีรั่ฐตองเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการดํ าเนินกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับตน34

บทบัญญัติที่แกไขมีดังนี้
มาตรา 133 ทวิ บัญญัติวา “ในคดีที่มีอัตราโทษจํ าคุกอยางสูงตั้งแตสามปขึ้นไป หรือ  

ในคดทีีม่อัีตราโทษจํ าคุกอยางสูงไมถึงสามป และผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กรองขอ หรือในคดี
ทํ ารายรางกายเด็กอายุไมเกินสิบแปดป การถามปากคํ าเด็กไวในฐานะเปนผูเสียหายหรือพยาน      
ใหแยกกระท ําเปนสวนสดัในสถานทีท่ีเ่หมาะสมส ําหรบัเดก็ และใหมนีกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห
บคุคลทีเ่ด็กรองขอและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํ านั้นดวย

ใหเปนหนาทีข่องพนกังานสอบสวนทีจ่ะตองแจงใหนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห
บคุคลที่เด็กรองขอและพนักงานอัยการทราบ

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการถามปากคํ า
อาจถูกผูเสยีหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูนั้น

ภายใตบงัคับแหงมาตรา 139 การถามปากคํ าเด็กตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวน
จดัใหมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคํ าดังกลาว ซ่ึงสามารถนํ าออกถายทอดไดอยางตอเนื่อง
ไวเปนพยาน

ในกรณจี ําเปนเรงดวนอยางยิง่ซึง่มเีหตอัุนควรไมอาจรอนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห
บคุคลทีเ่ดก็รองขอและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํ าพรอมกันได ใหพนักงานสอบสวน
ถามปากค ําเดก็โดยมบีคุคลใดบคุคลหนึง่ตามวรรคหนึง่อยูรวมดวยกไ็ด แตตองบนัทกึเหตทุีไ่มอาจรอ

                                                          
33 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 480.
34 ณรงค ใจหาญ ก เลมเดิม. หนา 271-272.
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บุคคลอื่นไวในสํ านวนการสอบสวน และมิใหถือวาการถามปากคํ าผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก
ในกรณดีงักลาวที่ไดกระทํ าไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย”

บทบญัญัติในมาตรา 133 ทวิ นํ าไปใชบังคับโดยอนุโลมแกการจดบันทึกคํ ารองทุกข  
ในคดีทีผู่เสยีหายเปนเดก็อายไุมเกนิสบิแปดป (มาตรา 124) การสอบสวนผูตองหาอายไุมเกนิสบิแปดป
(มาตรา 134 ตรี) การไตสวนมูลฟองในคดีทีพ่ยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปทัง้ในคดีที่ราษฎร
เปนโจทกและคดทีีพ่นกังานอยัการเปนโจทก (มาตรา 171)  การชนัสตูรพลิกศพ  (มาตรา 155 วรรค 2)

มาตรา 133 ตรี บัญญัติวา “ในกรณทีี่พนักงานสอบสวนมีความจํ าเปนตองจัดใหเด็กอายุ
ไมเกนิสิบแปดปในฐานะเปนผูเสียหายหรือพยานชีต้วัผูตองหา ใหพนกังานสอบสวนจดัใหมกีารชีต้วั
ผูตองหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถจะปองกันมิใหผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน   
การชี้ตัวผูตองหาดังกลาวใหมนีกัจติวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอและพนักงาน
อัยการรวมอยูดวย และใหนํ าบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม”

มาตรา 134 ทวิ บัญญัติวา “ในคดีทีผู่ตองหามีอายุไมเกินสิบแปดปในวันที่พนักงาน 
สอบสวนแจงขอหา กอนเริม่ถามค ําใหการใหพนกังานสอบสวนถามผูตองหาวามทีนายความหรอืไม
ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให......”

ในป พ.ศ. 2547 มพีระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
(ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        
ใหสอดคลองกบับทบญัญตัรัิฐธรรมนญูโดยในสวนของการสอบสวนเดก็ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิดงันี้

มาตรา 134/1 เปนเรื่องที่บังคับใหพนักงานสอบสวนตองจัดหาทนายใหผูตองหา        
ในชัน้สอบสวนในคดีที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือในคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกิน 18 ป
ในวนัที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา

มาตรา 134/2 บัญญัติวา “ใหนํ าบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ และ 133 ตรี มาใชบังคับ
โดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหาอายุไมเกิน 18 ป”

ซ่ึงหลักการสํ าคัญในมาตรา 133 ทวิ ก็คือ ในการสอบสวนผูตองหาที่อายุไมเกิน 18 ป 
ใหแยกกระท ําเปนสวนสดัในสถานทีท่ีเ่หมาะสมส ําหรับเดก็ ใหมนีกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห
บคุคลทีเ่ดก็รองขอและพนกังานอยัการเขารวมในการถามปากค ํานัน้ดวย และจดัใหมกีารบนัทกึภาพ
และเสยีงการสอบสวนซึ่งสามารถนํ าออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน

สวนหลักการสํ าคัญในมาตรา 133 ตรี คือ การจัดสถานที่ในการชี้ตัวใหเหมาะสมและ
สามารถจะปองกนัมใิหผูตองหาเหน็ตวัพยานหรอืผูเสยีหาย และใหมนีกัจติวทิยาหรอืนกัสังคมสงเคราะห
บคุคลทีเ่ด็กรองขอและพนักงานอัยการเขารวมในการชี้ตัวดวย
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มาตรา 134/4 บญัญตัวิา “ในการถามคํ าใหการผูตองหา ใหพนักงานสอบสวนแจงให    
ผูตองหาทราบกอนวา

(1) ผูตองหามสิีทธทิีจ่ะใหการหรอืไมกไ็ด ถาผูตองหาใหการ ถอยค ําทีผู่ตองหาใหการนัน้
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได

(2) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคํ าตนได
ผูตองหาเต็มใจใหการอยางใดก็ใหจดคํ าใหการไว ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลย 

กใ็หบันทึกไว
 ถอยคํ าใดๆ ทีผู่ตองหาใหไวตอพนกังานสอบสวนกอนมกีารแจงสิทธติามวรรคหนึง่
หรือกอนทีจ่ะด ําเนนิการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรบัฟงเปนพยานหลกัฐาน
ในการพิสูจนความผิดของผูตองหานั้นไมได”

บทบญัญตัใินมาตรา 134/4 ไดกํ าหนดบท sanction ไวอยางชัดเจน ในกรณีที่พนักงาน
สอบสวนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไวซ่ึงเปนบท sanction ที่อยูในแนวเดียวกับ
มาตรฐานสากล ที่มิไดทํ าใหการสอบสวนเสียไปทั้งหมด ดังนั้นผูที่มีหนาที่ในการสอบสวน       
ตองระมัดระวัง

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่สํ าคัญ คือ เนื่องจากในปจจุบัน      
การถามปากคํ าเด็กอายุไมเกินสิบแปดปในฐานะผูเสียหายหรือพยานในชั้นสอบสวนและการสืบ
พยานบุคคลซึ่งเปนเด็กในชั้นศาลนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากํ าหนดวิธีปฏิบัติไว
เชนเดยีวกบักรณขีองผูใหญ ในชัน้สอบสวนพนกังานสอบสวนยงัมคีวามช ํานาญในดานจติวทิยาเดก็
ไมเพยีงพอ รวมถึงไมไดค ํานงึถึงสภาพรางกายและจติใจของเดก็ทีอ่อนแอเทาทีค่วรและการใชภาษา
กับเด็กยังไมเหมาะสม อันเปนเหตุใหการถามปากคํ าเด็กสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของเด็กและ
สงผลใหการสอบสวนคลาดเคลื่อน สวนการสืบพยานในชั้นศาลเสมือนหนึ่งตองตกเปนเหยื่อ       
ซ้ํ าแลวซ้ํ าเลา คํ าถามที่ใชอาจเปนคํ าถามที่ตอกยํ้ าจิตใจของเด็กซึ่งบอบชํ้ าใหเลวรายยิ่งขึ้น สงผลให
ขอเทจ็จรงิทีไ่ดจากการสบืพยานคลาดเคลือ่นอกีเชนกนั การจดบนัทกึค ํารองทกุข การชนัสตูรพลิกศพ
การไตสวนมลูฟองและการพิจารณาเกี่ยวกับเด็กก็อาจเกิดผลในทํ านองเดียวกันได จงึไดมีการแกไข
ใหมกีระบวนการถามปากคํ าและสืบพยานสํ าหรับเด็กเปนพิเศษ....ฯลฯ

การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนเด็ก  
เพือ่อนุวัตรใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ทีรั่ฐตองเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวม
ในการดํ าเนินกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับตนและตองมีบุคคลที่เขาใจเด็กรับฟงความคิดเห็น
เขาดวย ในชั้นสอบสวนหรือในชั้นพิจารณาบางกรณีเด็กจะตองเผชิญหนากับผูตองหาหรือจํ าเลย   
ที่เคยทํ าราย การใหการตอหนาคนจํ านวนมาก กระบวนการสอบปากคํ าทั้งในชั้นสอบสวนและ    
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ในชัน้พจิารณาทีม่ลัีกษณะเปนทางการ ใชภาษากฎหมาย มุงตรวจสอบความถกูตองแทจรงิของค ําใหการ
โดยใหโอกาสคูความซักคานพยานไดอยางเต็มที่ ลวนแตทํ าใหเด็กเกิดความตื่นกลัว การถายทอด
เรือ่งราวตางๆ อาจคลาดเคลื่อน และอาจทํ าใหเด็กตองอับอาย

โดยในสวนของการสอบสวนเด็กไมวาจะเปนการจดบันทึกคํ ารองทุกข การถามปากคํ า
ไมวาในฐานะผูเสียหายหรือพยาน การชีต้วัผูตองหา การไตสวนมูลฟอง และการชันสูตรพลิกศพ
ใหแยกกระท ําเปนสวนสดัในสถานทีท่ีเ่หมาะสมส ําหรับเดก็เพือ่ลดความเปนทางการและเพือ่หลีกเลีย่ง
การเผชญิหนากบัผูตองหาหรือจ ําเลยและคนอืน่  ๆโดยจดัใหมีบคุคลทีเ่ดก็รองขอเขารวมในการสอบปากค ํา
ดวย เพื่อลดความตื่นกลัวของเด็ก และไดจัดใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวม        
ในการถามปากคํ า เพราะนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหจะเขาใจเด็กและสามารถถามคํ าถาม
เพื่อไมใหกระทบตอจิตใจของเด็กไดดีกวาคูความและศาล การจัดใหมีพนักงานอัยการเขารวม      
ในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนดวย ก็เพื่อใหการสอบสวนมีความเปนภาวะวิสัยมากขึ้น 
กลาวคอื จะท ําใหการสอบสวนถกูตองและรดักมุมากยิง่ขึน้ ไมตองมกีารสอบสวนเพิม่เตมิทีจ่ะท ําให
กระทบกระเทอืนตอจติใจของเดก็อกี และทีจ่ดัใหมกีารบนัทกึภาพและเสยีงก็เพือ่ทีจ่ะใชเปนหลักฐาน
ในชั้นศาลตอไป ไมตองมีการสอบปากคํ าซ้ํ า ซ่ึงจะเปนการตอกยํ้ าใหเด็กเจ็บปวด

บทบญัญตัดิงักลาวยงัแสดงใหเหน็ถึงความส ําคญัของหลกัตรวจสอบความจรงิในคดอีาญา
ที่เจาพนักงานทุกฝายในการดํ าเนินคดีอาญาชั้นเจาพนักงานมีหนาที่ตองตรวจสอบคนหาความจริง
โดยไมผูกมัดกับคํ าขอหรือคํ ารองของผูใด พนักงานอัยการพึงแสดงบทบาทในเชิงรุกเพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอเทจ็จรงิแหงคดเีพือ่ประกอบการใชดลุพนิจิในการด ําเนนิคดอีาญาทีเ่ดก็หรอืเยาวชนมสีวนเกีย่วของ
ใหเปนไปอยางรอบคอบ เหมาะสม ทัง้นีต้ามระเบยีบส ํานกังานอยัการสงูสดุวาดวยการด ําเนนิคดอีาญา
ของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ในหมวดที่ 8 การด ําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ขอ 175 
(ปรัชญาและเจตนารมณในการดํ าเนินคดี) ความวา

“การดํ าเนินคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนมีสวนเกี่ยวของ ใหพนักงานอัยการคํ านึงถึง   
การคุมครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเปนสํ าคัญ การแสวงหามาตรการคุมครอง
สิทธิเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามมาตรฐานสากลแหงสหประชาชาติและประโยชนสูงสุดตอเด็ก
และเยาวชน เปนสิ่งที่พนักงานอัยการพึงกระทํ า

การพจิารณาใชดลุพนิจิของพนกังานอยัการเพือ่น ําเดก็หรอืเยาวชนเขาสูกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาหรือเขาสูการพิจารณาของศาลตองเปนไปอยางรอบคอบ เหมาะสม เพื่อการบํ าบัด แกไข
และฟนฟูเด็กหรือเยาวชนแตละราย โดยไมคํ านึงถึงการลงโทษ และจะนํ ามาใชเปนวิธีการสุดทาย
เมือ่ไมสามารถด ําเนนิการแกไขไดดวยวธีิการอืน่ นอกจากนีก้ารพจิารณาใชดลุพนิจิดงักลาวตองสอดคลอง
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กับขอเท็จจริงของเด็กหรือเยาวชนแตละราย เปนหลักประกันวาการดํ าเนินคดีดังกลาวเหมาะสม  
กบัพฤตกิารณแหงคดี รวมทั้งตองคํ านึงถึงการแกไขที่เด็กหรือเยาวชนแตละรายจะพึงไดรับ”

4.6  บทบาทอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
 

โดยท่ีประเทศไทยตองประสบกับปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรง
มากขึน้ ในขณะที่กระบวนการในการสอบสวนมีความบกพรอง  ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทํ าให
มกีารกระท ําความผิดในอัตราที่สูงขึ้น นอกจากนั้นในดานการอํ านวยความยุติธรรมแกผูถูกกลาวหา
หรือผูตองหาในระหวางดํ าเนินการสอบสวน เชน การจับ การคน การสอบปากคํ า ก็ยังคง           
เปนทีเ่คลอืบแคลงสงสยัของประชาชน เพราะการตรวจสอบ ควบคมุ ก ํากบัดแูลการท ํางานของต ํารวจ
ไมอาจท ําไดอยางเตม็ที ่ ปญหาดงักลาวมไิดเพิง่เริม่เกดิขึน้เมือ่ไมนานมานี ้ หากแตเปนปญหาทีเ่กดิขึน้
มาเปนเวลานานแลว ในสมยัทีก่ระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในกระบวนการยตุธิรรม
ไดมีหนังสือที่ มท. 1204/ว 60 ลงวันที่ 17 มกราคม 252735 เวยีนส่ังการใหฝายปกครองเขารวม      
ในการสอบสวนโดยใหเหตุผลวา

“ปรากฏวาปาไมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน อันไดแก แรธาตุ เปนตน ไดถูกบุกรุก
ท ําลายมาเปนเวลานาน แมวาทางราชการจะไดมกีารปองกนัและปราบปราม อยางไรกต็าม การท ําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวก็ยังคงมีอยู ทั้งนี้ เนื่องจากผูกระทํ าผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับปาไมและ
ทรัพยากรของชาตดิงักลาวมกัเปนพวกนายทนุซึง่มทีัง้เงนิและพวกพองมาก รวมทัง้บางครัง้มขีาราชการ
รวมมอืดวย จึงยังผลใหมีการใหความชวยเหลือจนผูตองหาไดรับโทษเบา หรือบางครั้งไมสามารถ
ลงโทษผูตองหาไดอยางจริงจัง เปนเหตุใหผูกระทํ าผิดไมเข็ดหลาบ และกระทํ าผิดอีก นอกจากนี้ 
เจาหนาทีผู่เกี่ยวของในการจับกุมปราบปราม โดยเฉพาะในการสอบสวนจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม 
ปรากฏวาส ํานวนคดีมักจะหลักฐานออนไมพอฟอง หรือขาดพยานหลักฐานในการดํ าเนินคดี ทั้งนี้ 
อาจเปนเพราะหาหลักฐานไดยาก หรือทํ าสํ านวนคดีไมรัดกุม

กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลว เห็นวา  เพื่อใหมาตรการในการปองกันการตัดไม
ทํ าลายปาและทรัพยากรของชาติอ่ืนๆ ไดเปนไปอยางรัดกุมยิ่งขึ้น จึงใหผูวาราชการจังหวัด         
นายอ ําเภอ และปลดัอ ําเภอผูเปนหวัหนาประจ ํากิง่อํ าเภอ ใชอํ านาจตามความทีก่ ําหนดไวในขอบงัคบั
กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดํ าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดํ าเนินคดีอาญา พ.ศ. 2528 ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุม 

                                                          
35 ไพฑูรย ขัมภรัตน. (2534). การปฏิรูปองคกรในกระบวนการยุติธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีกรมอัยการ.
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การสอบสวน โดยเรยีกส ํานวนการสอบสวนมาตรวจพจิารณาและสัง่ใหพนกังานสอบสวนด ําเนนิการ
ตามที่เห็นสมควร หรือส่ังเปลี่ยนพนักงานสอบสวนหรือใหฝายปกครองเขารวมสอบสวน รวมทั้ง
การสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว ในคดีที่เกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอ่ืนๆ 
เปนกรณีพิเศษอยางเครงครัด”

จะเห็นไดวา ในสมัยนั้นกระทรวงมหาดไทยไดพยายามแกไขปญหาการสอบสวนคดี   
ทีม่คีวามส ําคญั หรือคดทีีรั่ฐบาลมนีโยบายในการปราบปรามอยางจรงิจงั ซ่ึงอาจเรยีกไดวาเปนคดพีเิศษ
โดยกํ าหนดใหพนักงานฝายปกครองเขามาชวยกํ ากับดูแลการสอบสวน ตรวจสอบพยานหลักฐาน
ในสํ านวนการสอบสวนใหรัดกุมยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถที่จะสั่งเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนหรือ
ใหฝายปกครองเขารวมสอบสวนดวยกไ็ด  ทัง้นี ้เพือ่ใหกระบวนการสอบสวนมปีระสิทธิภาพ โปรงใส
และสามารถนํ าตัวผูกระทํ าความผิดในคดีดังกลาวมาลงโทษไดอยางจริงจัง แตโดยที่พนักงาน     
ฝายปกครองไมใชพนักงานในกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง จึงไมมีความชํ านาญเพียงพอ        
ทีจ่ะก ํากับดูแลการสอบสวนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคนโยบายของรัฐได

อยางไรก็ตาม ตอมากระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือท่ี มท. 1204/ว 686 ลงวันที่         
25 มิถุนายน 2527 เวยีนใหอัยการเปนที่ปรึกษาและกํ ากับดูแลการสอบสวนโดยใหเหตุผลวา

“กระทรวงมหาดไทยพจิารณาเหน็วา กรมอยัการเปนสวนราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย
มีอํ านาจหนาที่ในการปราบปรามผูกระทํ าผิด และพนักงานอัยการเปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย    
มีประสบการณสูงทางดานการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานชั้นสอบสวน และการนํ าสืบ    
พยานหลกัฐานเพือ่พสูิจนความผดิของจ ําเลยในชัน้ศาล สมควรใหพนกังานอยัการไดมสีวนชวยเหลือ
สนบัสนนุฝายปกครอง ผูวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ และปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอ 
ซ่ึงเปนผูใชอํ านาจตามความที่กํ าหนดไวในขอบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ ในสวนที่เกี่ยวกับ      
การควบคมุการสอบสวนตามนยัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยดงักลาวขางตน อันจะท ําใหการสอบสวน
คดอีาญาในสวนทีเ่กีย่วกบัการบกุรุกท ําลายปาไมและทรพัยากรแหงชาตไิดด ําเนนิไปอยางมปีระสิทธภิาพ
และรัดกุมยิ่งขึ้น

ฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงกํ าหนดวิธีการรวมมือและประสานงานกันระหวาง
พนกังานสอบสวน ฝายปกครอง และพนักงานอัยการในเรื่องดังกลาวดังตอไปนี้ คือ

เมื่อมีคดีเกี่ยวกับปาไมและทรัพยากรของชาติอ่ืนๆ เกิดขึ้น หากผูวาราชการจังหวัด   
นายอํ าเภอ และปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอ ใชอํ านาจเขาควบคุมการสอบสวน          
ไมวากรณใีดๆ ใหแจงใหพนกังานอยัการประจ ําทองทีท่ราบ เพือ่ใหพนกังานอยัการเขารวมเปนทีป่รึกษา
ของผูวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ และปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอในการควบคุม  

DPU



116

การสอบสวนนั้นดวย และใหพนักงานอัยการมีอํ านาจหนาที่ใหคํ าแนะนํ าปรึกษาในการสอบสวน
คดีนั้น”

และเพื่อใหการดํ าเนินงานมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือที่ มท. 
1204/ว 472 ลงวนัที ่16 เมษายน 2528 เวยีนก ําหนดระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประสานงาน
ในการใหพนักงานอัยการเขารวมเปนที่ปรึกษาการสอบสวนในคดีเกี่ยวกับการบุกรุกทํ าลายปาไม
และทรัพยากรของชาติไวดังนี้

1. เมื่อมีคดีเกี่ยวกับปาไมหรือทรัพยากรของชาติอ่ืนๆ เกิดขึ้นในทองที่ใดใหหัวหนา
พนกังานสอบสวนในทองที่นั้นรีบรายงานนายอํ าเภอ หรือปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอ
ทราบโดยดวน

2. เมือ่นายอ ําเภอ หรือปลัดอ ําเภอผูเปนหวัหนาประจ ํากิง่อ ําเภอไดรับรายงานคดดีงักลาว
จากหัวหนาพนักงานสอบสวนแลวใหนายอํ าเภอ หรือปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอ    
รีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวนเชนกัน

3. คดีอาญาที่ไดรับรายงานตามขอ 1. หากผูวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ หรือ     
ปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอเห็นสมควรใชอํ านาจเขาควบคุมการสอบสวน ใหแจง     
ใหพนกังานสอบสวนที่เกิดเหตุทราบเพื่อเปนการประสานงาน

4. เมื่อผูวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ และปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอ
ใชอํ านาจเขาควบคุมการสอบสวนคดีดังกลาวขางตนใหแจงใหพนักงานประจํ าทองที่ทราบเพื่อให
พนกังานอัยการเขารวมเปนที่ปรึกษาในการควบคุมการสอบสวนนั้น

ในกรณจีงัหวดัใดมทีีท่ ําการอยัการจงัหวดัเกนิหนึง่แลว พนกังานอยัการประจ ําทองที่
หมายถึง พนกังานอยัการผูมีอํ านาจดํ าเนินคดีนั้นตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น

5. ในการใหคํ าแนะนํ าปรึกษาหากพนักงานอัยการผูใหคํ าแนะนํ าปรึกษาเห็นสมควร 
เพือ่ประโยชนในการสบืสวนและสอบสวนอาจขอเขารวมในการสบืสวนและสอบสวนนัน้ หรือขอให
ผูวาราชการจังหวัด นายอํ าเภอ หรือปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอซึ่งใชอํ านาจเขาควบคุม
การสอบสวนดํ าเนินการอยางใดตามที่เห็นสมควรได

6. การใหค ําแนะน ําปรกึษาของพนกังานอยัการนัน้ ใหปฏิบตัโิดยมุงทีจ่ะใหการสอบสวน
ไดเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย

จะเห็นไดวา เมื่อรัฐบาลมีความพยายามที่จะปราบปรามอาชญากรรมประเภทใดหรือ
ความผิดประเภทใดเปนกรณีพิเศษ จํ าเปนที่จะตองดํ าเนินการอยางจริงจังตั้งแตการแกไขปญหา  
การสอบสวนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกํ าหนดใหพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวน  
เพราะพนักงานอัยการเปนผูที่มีความรูทางกฎหมายและเปนผูที่จะตองนํ าเสนอพยานหลักฐานตางๆ
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ในชัน้ศาล พนกังานอยัการจงึเปนผูทีส่ามารถใหค ําแนะน ําปรกึษาในการวางแนวทางในการสอบสวน
ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ไดเปนอยางดี นอกจากนั้น พนักงานอัยการยังมี      
ความเปนอสิระในการปฏิบัติหนาที่สูงกวาเจาหนาที่ตํ ารวจ อันจะเปนหลักประกันในการสอบสวน
และท ําใหขัน้ตอนในการสอบสวนมคีวามโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเมือ่มกีารฟองคดตีอศาล
กส็ามารถลงโทษผูกระท ําความผดิได ท ําใหการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนัน้ๆ มปีระสิทธภิาพ
มากยิง่ขึน้ หลักการดงักลาวเปนหลักการทีสํ่ าคญัประการหนึง่ทีไ่ดน ํามาบญัญตัไิวในพระราชบญัญตัิ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ดวย 

ในการพิจารณายกราง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.... โดยกํ าหนดใหอัยการหรือ
อัยการทหารมารวมสอบสวน หรือมาปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น มปีระเด็น
การพิจารณาที่สํ าคัญ คือ การที่มีพนักงานอัยการมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ   
จะเปนการถวงดลุในการท ํางานในกระบวนการยตุธิรรมหรือไม ซ่ึงเลขานกุารคณะกรรมาธกิารชีแ้จงวา

“ในเรื่องของกระบวนการสอบสวนและฟองรองเปนประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณ   
ในเชิงปฏิบัติและในเชิงวิชาการ ในชวงหลังที่มีบทความทางวิชาการและจากการสัมมนาหลายชั้น
โดยเฉพาะของวุฒิสภา คอนขางตกผลึกในความคิดวา พนักงานอัยการควรจะเขามาเกี่ยวของกับงาน
สอบสวนดวย แตมใิชวาจะไปกระทบในเรือ่งของดลุพนิจิหรือส่ังคดวีาฟองหรือไมฟอง  เพราะในทีสุ่ด
ออกมาเปนผลในทางปฏิบัติ คือ ฝายนิติบัญญัติไดมีการแกไขกฎหมายที่ใชบังคับเปนเวลาสามป    
ที่ผานมา คือ ในการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนที่พนักงานอัยการจะเขามารวมสอบสวนดวย      
ซ่ึงเจตนารมณของกฎหมายนี้ก็มิไดมุงหวังใหอัยการที่มารวมสอบสวนทานนั้นมาสั่งคดีดวย”36

นอกจากนัน้ สํ านกังานต ํารวจแหงชาตไิดมขีอสังเกตในคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ)
วา

“อํ านาจหนาที่สืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมเปนหนาที่รับผิดชอบโดยตรง    
ของพนกังานฝายปกครองหรือตํ ารวจตามมาตรา 17 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
พนกังานอยัการไมใชพนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจ  จึงไมมีอํ านาจในการสอบสวนปราบปราม 
ผูกระทํ าผิดอาญา และการที่จะกํ าหนดหลักเกณฑใหแนชัดวา ลักษณะคดีใดเปนคดีที่ควรให
พนักงานอัยการเขารวมสอบสวนนั้นกระทํ าไดยาก ประกอบกับการใหพนักงานอัยการเขามาใน
กระบวนการสอบสวนจะท ําใหหลักการตรวจสอบและถวงดลุการใชอํ านาจระหวางพนกังานสอบสวน
กบัพนกังานอยัการขาดหายไป อันจะสงผลตอการคุมครองและอ ํานวยความยตุธิรรมใหกบัประชาชน  

                                                          
36 ธาริต เพ็งดิษฐ ข (2546). บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ... คร้ังที่ 11. หนา 11.
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ทัง้ผูเสยีหายและผูถูกกลาวหาขึ้นได จึงเห็นควรตัดหลักการนี้ออก หรือใหคงไวเฉพาะการกํ าหนด
ใหพนกังานอัยการเขารวมการสอบสวนไดเฉพาะคดีเทานั้น”

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแลวเห็นวา หลักการนี้เปนสิ่งที่จํ าเปน
สํ าหรบัคดทีีม่คีวามซบัซอนมากในทกุคดโีดยไมจ ํากดัเฉพาะกฎหมายบางฉบบั เพราะเปนสิง่ทีท่ ําให
การปราบปรามการกระท ําผิดเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ ในการรวบรวมพยานหลกัฐานไดอยางชดัเจน
และในการทางกลับกันก็จะเปนหลักประกันใหกับผูตองหาที่จะไดรับการตรวจสอบวากระทํ าผิด
จริงหรือไม นอกจากนีจ้ะท ําใหการด ําเนนิคดอีาญารวดเรว็ยิง่ขึน้ และเมือ่เปนระบบหนึง่ของการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงควรกํ าหนดเปนมาตรฐานทั่วไปมิใชใหมีการปฏิบัติ
ไดเฉพาะของหนวยงานที่สามารถทํ าไดตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง ซ่ึงการดํ าเนินการตามหลักการนี้
จะทํ าใหการตรวจสอบพยานหลักฐานเปนไปอยางถูกตองและรัดกุม สํ าหรับการกํ าหนดให
พนักงานอัยการเขามามีสวนรวมตั้งแตในขั้นการสอบสวนนั้นเนื่องจากที่ผานมาในบางกรณีกวาที่
พนักงานอัยการจะเขามาตรวจสอบพยานหลักฐานก็ตองรอจนถึงขั้นการตรวจสํ านวนเพื่อส่ังฟอง  
ซ่ึงระยะเวลาทีผ่านไปพยานหลกัฐานบางอยางอาจเสยีหายหรือถูกท ําลายไปกอนแลว อันอาจสงผลกระทบ
ตอรูปคด ี ทัง้นีพ้นกังานสอบสวนจะยงัคงมอํี านาจหนาทีใ่นการสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐาน
อยูเชนเดมิตามที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยพนักงานอัยการเขารวม
การสอบสวนจะมีฐานะเปนเสมือนผูชวยเหลือการสอบสวนโดยยังคงมีอยูในปจจุบัน จงึยังคงมีอยู
ไมเปลีย่นแปลง และตามหลกัการใหมนีแ้ละหลกัการเดมิทีก่ ําหนดไวในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความอาญาก็ไดรับรองหลักการเรื่องความโปรงใสในขั้นตอนของการตรวจสอบการใชอํ านาจ    
ของพนกังานสอบสวนโดยพนกังานอยัการในขัน้ตรวจส ํานวนกอนสงฟองหรือในชัน้การท ําความเหน็แยง
ค ําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการโดยผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน37

อาจกลาวโดยสรปุไดวา การใหอัยการเขามามบีทบาทในการสอบสวนนัน้เปนความพยายาม
ของคณะผูยกรางกฎหมายฉบับดังกลาวที่ตองการจะใหกระบวนการสอบสวนฟองรองเปนดังเชน
ระบบอยัการสากล กลาวคอื ใหอัยการเขามามสีวนรวมในการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลกัฐาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีที่มีความสํ าคัญเพื่อใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเปน
ประโยชนในการฟองรองด ําเนนิคดใีนชัน้ศาลเพราะอยัการเปนผูมหีนาทีเ่สนอพยานหลักฐานตอศาล
ยอมทราบดวีาในการสอบสวนพยานหลกัฐานชิน้ใดมคีวามส ําคญั ควรวางรปูคดอียางไร ซ่ึงหลักการ
และเหตุผลดังกลาวไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเห็นวา หลักการดังกลาว       
เปนระบบหนึง่ของการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา พนกังานอยัการทีเ่ขารวม

                                                          
37 บันทึกสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ...
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ในการสอบสวนจะมฐีานะเปนเสมอืนผูชวยเหลือการสอบสวนจะท ําใหการตรวจสอบพยานหลกัฐาน
เปนไปอยางถูกตองและรัดกุม ทํ าใหการดํ าเนินคดีอาญารวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนหลักประกัน         
แกผูตองหาดวย

สวนการใหอัยการทหารเขารวมในการสอบสวนคดีพิเศษก็เนื่องจากศาลทหารจะมี    
วธีิพจิารณาความเปนของตนเอง ดงันัน้หากผูกระท ําความผดิในคดพีเิศษเปนบคุคลในอ ํานาจศาลทหาร
การพจิารณาพพิากษาคดกีต็องท ําในศาลทหาร การใหอัยการทหารมารวมท ําการสอบสวนดวย จะท ําให
อัยการทหารเขาใจถงึรปูแบบลักษณะการกระทํ าความผิดที่เปนคดีพิเศษซึ่งเปนคดีความผิดทางอาญา
ทีค่อนขางซับซอนไดดียิ่งขึ้น สามารถใหคํ าแนะนํ าในการวางรูปคดี ตรวจสอบพยานหลักฐานตางๆ
เพื่อเปนแนวทางการดํ าเนินกระบวนพิจารณาความอาญาแกผูกระทํ าความผิดในอํ านาจศาลทหาร
นั่นเอง

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 32 บัญญัติวา
“ในกรณทีี ่กคพ. เหน็วา เพือ่ประสทิธิภาพในการปราบปรามการกระท ําความผดิคดพีเิศษ

กคพ. จะใหความเห็นชอบใหคดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใดตองมีพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหาร แลวแตกรณี มาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติหนาที่   
รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใหคํ าแนะนํ าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแตช้ัน       
เร่ิมการสอบสวน แลวแตกรณีก็ได เวนแตการสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด    
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือ (ง) ตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวน    
รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี แลวแตกรณี ทั้งนี้การสอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติ
หนาทีร่วมกันดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กคพ. กํ าหนด”

จากบทบัญญัติดังกลาว สามารถแบงแยกอํ านาจของอัยการไดเปน 2 ประเภท  คือ
 4.6.1 การเขารวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
 4.6.2 การปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

 4.6.1 การเขารวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 ตามขอบังคับ กคพ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกัน
หรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 3 กํ าหนดวา
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“ในขอบังคับนี้  “การสอบสวนรวมกัน”  หมายความวา
(1) การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย   

วาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมดํ าเนินการกับพนักงานอัยการ หรือ
(2) การสอบสวนตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารและกฎหมายวาดวย

การสอบสวนคดีพิเศษ ที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมดํ าเนินการกับอัยการทหาร”
ดงันัน้ อัยการจงึมอํี านาจสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานและด ําเนนิการทัง้หลายอ่ืน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ทํ าหนาที่
เปนหนึง่ในคณะพนกังานสอบสวน โดยอํ านาจในการสอบสวนทีเ่พิม่เตมิขึน้มาจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ไดแก กรณีตามขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ       
การสอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กบัพนกังานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 6 กํ าหนดวา

“ในการสอบปากคํ ารวมกัน ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร ดํ าเนินการดังตอไปนี้

(1) ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจงพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร เพื่อ
หารือรวมกนัตั้งแตช้ันเริ่มคดี  ในการวางแนวทางหรือแผนงานเกี่ยวกับการสอบสวน

(2) ในการสอบปากคํ าพยานหรือผูตองหา และการตรวจสอบพยานหลักฐาน 
ใหด ําเนนิการรวมกนั โดยพนกังานอยัการหรืออัยการทหารตองลงลายมอืช่ือรวมในบนัทกึค ําใหการ
พยานบคุคลหรือผูตองหา หรือบันทึกการเขารวมตรวจสอบการรวบรวมพยานหลักฐานอื่นดวย

ในกรณีที่มีความจํ าเปนเรงดวน และเพื่อประโยชนในการสอบสวน หรือ
กรณีที่เปนเรื่องเล็กนอย พนักงานอัยการหรืออัยการทหารอาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวน     
คดพีเิศษด ําเนนิการโดยกระท ําเปนหนงัสอืหรือทางวาจากไ็ด และใหบนัทกึไวในส ํานวนการสอบสวน
ดวย

(3) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองใชมาตรการบังคับแกบุคคล 
โดยจะขอหมายคนหรอืหมายจบั ใหพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ และพนกังานอยัการหรอือัยการทหาร
เหน็ชอบรวมกันกอนดํ าเนินการตามกฎหมาย”

นอกจากนั้น ในการสอบสวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการ
ยังมอํี านาจในการใชมาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดพีเิศษ พ.ศ. 2547 เพื่อทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความผิดดังที่ไดกลาวมาแลวดวย
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แตการสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  21 วรรคหนึ่ง 
(1) (ค) หรือ (ง) กลาวคอื เปนคดทีีเ่ปนการกระท ําความผดิขามชาต ิหรือกระท ําโดยองคกรอาชญากรรม
หรือเปนคดีที่มีผูทรงอิทธิพลที่สํ าคัญเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน เปนกรณีที่กฎหมายบังคับ
ใหตองมพีนกังานอยัการหรอือัยการทหารแลวแตกรณี มาสอบสวนรวมกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ
ทุกคดี

จะเหน็ไดวา กรณทีีพ่นกังานอยัการเขารวมในการสอบสวนกบัพนกังานสอบสวน
คดพีเิศษนัน้ พนกังานอัยการจะเขามามีบทบาทตั้งแตในชั้นเริ่มคดี โดยจะมีสวนรวมในการกํ าหนด
ทิศทาง หรือวางแนวทาง หรือแผนงานเกี่ยวกับการสอบสวน ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน
โดยทีพ่นกังานอยัการหรอือัยการทหารตองลงลายมอืช่ือรวมในบนัทกึค ําใหการพยานบคุคลหรือผูตองหา
หรือบนัทกึการเขารวมตรวจสอบการรวบรวมพยานหลักฐานอื่นดวย นอกจากนี้ ในการใชมาตรการ
บังคับแกบุคคลโดยการขอหมายคนหรือหมายจับ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหารตองใหความเหน็ชอบรวมกันกอนดํ าเนินการตามกฎหมายดวย

4.6.2 การปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ตามขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกัน

หรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 3 กํ าหนดวา
 “การปฏบิตัิหนาที่รวมกัน หมายความวา การมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
ใหค ําแนะน ําและตรวจสอบพยานหลกัฐานตัง้แตช้ันเริม่การสอบสวนในคดพีเิศษโดยใหเร่ิมด ําเนนิการ
นบัแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทํ าได ”

ดงันัน้ การปฏิบัติหนาที่รวมกัน จึงมีลักษณะ 2 ประการ คือ
(1) ใหคํ าแนะนํ า
(2) ตรวจสอบพยานหลักฐาน
ตามขอบังคับ กคพ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกัน

หรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 5 กํ าหนดวา

“ในการปฏิบัติหนาที่รวมกัน ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูรับผิดชอบ  
ในการสอบสวน  โดยพนักงานอัยการหรืออัยการทหารใหคํ าแนะนํ า  และตรวจสอบพยานหลักฐาน  
เวนแตกรณีจํ าเปนเรงดวนที่อาจเกิดความเสียหายแกการสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ      
จะดํ าเนินการไปกอน แลวแจงใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหารทราบโดยเร็ว ในกรณีที่ตอง
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ด ําเนนิการรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ใชในการสอบสวนหรอืฟองคด ี ใหพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ
แจงใหพนกังานอยัการหรอือัยการทหารทราบ เพือ่ใหความชวยเหลือในการพจิารณาและตรวจสอบวา
พยานหลกัฐานเหลานัน้เปนประโยชนในการสอบสวนหรอืการฟองคดหีรือไม ในการนีพ้นกังานอยัการ
หรืออัยการทหารจะทํ าความเห็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานเสนอไปพรอมกับสํ านวนการสอบสวนนั้น
ดวยก็ได”

การใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนรวมหรือมาปฏิบัติหนาที่
รวมกบัพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ในทางปฏิบัติ พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
จะหารือรวมกนัเพือ่กํ าหนดแนวทางในการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานและการวางรูปคดี  
ซ่ึงจะทํ าใหการสอบสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตเนื่องจากแตเดิมนั้นยังไมมีระเบียบปฏิบัติ    
ทีชั่ดเจน จงึอาจมีขอขัดแยงในการสอบสวน หรือปฏิบัติหนาที่รวมกันระหวางพนักงานอัยการและ
พนักงานสอบสวนได อยางไรก็ตามในปจจุบันเมื่อมีการแตงตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นรับผิดชอบ
และเปนกรณทีีต่องมพีนกังานอยัการสอบสวนรวมหรือปฏิบตัหินาทีร่วมกับพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบสํ านวนการสอบสวนจะตองศึกษาโครงสรางของสํ านวน
การสอบสวน ขอเท็จจริง พยานหลักฐานที่ปรากฏเพื่อประชุมวางแผนในการอํ านวยการคดี ซ่ึงคูมือ
ปฏิบตังิานสบืสวนสอบสวนตามพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ไดวางหลกัเกณฑวา
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู รับผิดชอบสํ านวนการสอบสวนควรจัดทํ าบรรยายสรุปโดยเชิญ
พนกังานอยัการมารวมประชุมตั้งแตเร่ิมคดี ซ่ึงหัวขอในการบรรยายสรุปอยางนอยควรตองประกอบ
ดวยหัวขอดังตอไปนี้

(1) ช่ือเร่ืองและที่มาของเรื่อง
(2) วนั เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
(3) ขอกลาวหาหรือฐานความผิดที่เกี่ยวของ
(4) ของกลางและการเก็บรักษาของกลาง
(5) ความเสียหายที่เกิดขึ้น
(6) การควบคุมผูตองหา
(7) รายละเอียดแหงการกระทํ าความผิด
(8) การวางแผนและแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐาน ฯลฯ
การใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนรวมหรือมาปฏิบัติหนาที่

รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น  ในทางปฏิบัติ ไมมกีารแยกบทบาทในการสอบสวนรวมกัน
กบัการปฏิบัติหนาที่รวมกันออกจากกันเปนคนละขั้นตอน ดงันัน้ โดยหลักการแลว พนักงานอัยการ
จะเขามามบีทบาทในการสอบสวนตัง้แตช้ันเริม่คด ี โดยมสีวนรวมในการก ําหนดทศิทางการสอบสวน
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รวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการใชมาตรการบังคับแกบุคคล เมื่อมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
ใหอํ านาจแกพนักงานอัยการในการสอบสวนแลว พนักงานอัยการควรตองดํ าเนินบทบาทในเชิงรุก  
ไมวาการสอบสวนจะด ําเนนิอยูในขัน้ตอนใด พนกังานอยัการกช็อบทีจ่ะใหค ําแนะน ําและตรวจสอบ
พยานหลกัฐานวามีความจํ าเปนหรือจะเปนประโยชนแกรูปคดีหรือไมเพียงใดไดตลอดเวลา

วัตถุประสงคที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งในการกํ าหนดใหพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหารมาสอบสวนรวมหรือมาปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็เพื่อให
พนกังานอยัการไดทราบถงึขอเทจ็จรงิตางๆ เกีย่วกบัการกระท ําความผดิตัง้แตตน อันจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาสั่งคดีและดํ าเนินคดีในชั้นศาลตอไป โดยการสอบสวนรวมหรือปฏิบัติหนาที่     
รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น พนักงานอัยการควรตองรวมรับผิดชอบในความถูกตอง
ชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน ความถูกตองชอบดวยระเบียบของการสอบสวน ความละเอียด
รอบคอบของสํ านวนการสอบสวน และรับผิดชอบในความเชื่อถือไดของสํ านวนการสอบสวน 
เพื่อจะสามารถเปนหลักประกันในการอํ านวยความยุติธรรมในชั้นสอบสวนแกผูตองหา ผูเสียหาย
และประชาชนได

ตามบทบญัญตัใินมาตรา 32 แหงพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547
แยกประเภทคดีพิเศษที่ใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหารเขารวมสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่  
รวมกบัพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดเปน 2 กรณี ดังนี้

(1)  คดพีเิศษที ่ กคพ. มมีตใิหมพีนกังานอยัการหรอือัยการทหารมาสอบสวนรวม
หรือมาปฏบิตัหินาทีร่วมกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ เพือ่ใหค ําแนะน ําและตรวจสอบพยานหลกัฐาน
ตัง้แตช้ันเริ่มการสอบสวน ซ่ึงสอดคลองกับขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การสอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กบัพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 4 วรรคสอง (2) กํ าหนดวา

“คดพีเิศษทีต่องดํ าเนินการสอบสวนรวมกัน ไดแก คดีพิเศษอื่นใดที่ กคพ.  
มมีตใิหตองดํ าเนินการสอบสวนรวมกัน ฯลฯ”

โดยบทบัญญัติในมาตรา 32 บัญญัติวา ตองเปนกรณีที่ กคพ. เห็นวาเพื่อให
การปราบปรามการกระทํ าความผิดคดีพิเศษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

การที่ กคพ. มีมติใหมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนรวม
หรือมาปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 32 นี้ ในทางปฏิบัติสํ านักคดี     
ทีรั่บผิดชอบคดีนั้นๆ จะนํ าเรื่องเขาสูที่ประชุมอนุฯ กคพ. ใหนํ าเสนอตอที่ประชุม กคพ. เพื่อขอมติ
ใหมพีนกังานอยัการหรอือัยการทหารมาสอบสวนรวมหรือมาปฏบิตัหินาทีร่วมกบัพนกังานสอบสวน
คดพีเิศษ โดยจะตองชี้แจงเหตุผลที่จะทํ าให กคพ. เห็นวาเพื่อใหการปราบปรามการกระทํ าความผิด
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คดพีเิศษเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ ซ่ึงในทางปฏบิตั ิหาก กคพ. มมีตรัิบเปนคดพีเิศษแลว กม็กัจะมมีติ
เหน็ชอบดวยตามมาตรา 32 นี้

(2) คดพีเิศษทีม่ลัีกษณะอยางหนึง่อยางใดตามมาตรา 21 วรรคหนึง่ (1) (ค) (ง) อัน
ไดแก คดคีวามผดิทางอาญาทีม่ลัีกษณะเปนการกระท ําความผดิขามชาตทิีสํ่ าคญั หรือเปนการกระท ํา
ขององคกรอาชญากรรม หรือ คดีความผิดทางอาญาที่มีผูทรงอิทธิพลที่สํ าคัญเปนตัวการ  ผูใช หรือ
ผูสนบัสนนุ ซ่ึงสอดคลองกบัขอบงัคบั กคพ.วาดวยหลักเกณฑและวธีิการเกีย่วกบัการสอบสวนรวมกนั
หรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 4 วรรคสอง (1) ก ําหนดวา คดีพิเศษเหลานี้ กฎหมายบังคับใหตองมี
พนกังานอัยการหรืออัยการทหารแลวแตกรณีมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี

เหตุผลที่สํ าคัญประการหนึ่งในการกํ าหนดใหอัยการสอบสวนรวมกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเปนการกระทํ าความผิดขามชาติที่สํ าคัญ  
หรือเปนการกระท ําขององคกรอาชญากรรม กเ็นือ่งมาจากองคกรอยัการนัน้เปน “ผูประสานงานกลาง”
ตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มีอํ านาจหนาที่
ประสานงานในการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ หรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศ    
ตามพระราชบัญญัตินี้38 ซ่ึงในขั้นตอนการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ไมวาจะเปน   
การขอใหสอบสวนหรือสืบพยานหลักฐาน การขอใหจัดหาหรือใหเอกสารหรือขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของหนวยงานรฐั การคน การยดึสิง่ของ การสงตวับุคคลซึง่ถูกคมุขงัในประเทศไทย
ไปเบิกความเปนพยานในประเทศผูรองขอ หรือ การขอใหสงตัวบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศอื่น 
มาเบกิความเปนพยานในประเทศไทย การขอความชวยเหลือในการสืบหาบุคคล รวมทั้งการขอให
ยึดหรือริบทรัพยสิน สํ านักงานอัยการสูงสุดในฐานะที่เปนผูประสานงานกลางจะเปนหนวยงาน     
ทีด่ ําเนนิการในเรือ่งตางๆ เหลานี ้ ทัง้นีต้ามระเบยีบของผูประสานงานกลางวาดวยการใหความชวยเหลือ
และการขอความชวยเหลือตามกฎหมายวาดวยความรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่งทางอาญา พ.ศ. 2535

สวนคดคีวามผดิทางอาญาทีม่ผูีทรงอทิธิพลทีสํ่ าคญัเปนตวัการ ผูใช หรือผูสนบัสนนุ
เหตุผลที่สํ าคัญประการหนึ่งในการก ําหนดใหอัยการมาสอบสวนรวมกบัพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ
กเ็พราะพนกังานอยัการมคีวามเปนอสิระในการปฏบิตังิานตามอ ํานาจหนาทีม่ากกวาพนกังานสอบสวน
แมพนักงานอัยการจะเปนขาราชการอยูในระบบการบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้น ตองฟงคํ าส่ัง       
จากผูบงัคบับญัชา แตในการปฏบิตัหินาทีใ่นทางอรรถคด ี พนกังานอยัการไมผูกมดักบัหนวยงานอืน่
และนักการเมือง

                                                          
38 พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535,  มาตรา 4 และ มาตรา 7.
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เมื่อดํ าเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูทํ า
ความเห็นในรายงานความเห็นทางคดี ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 140-145 และตามขอบงัคบั กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวธีิการเกีย่วกบัการสอบสวน
รวมกนั หรือการปฏบิตัหินาทีร่วมกนัในคดพีเิศษระหวางพนกังานสอบสวนคดพีเิศษกบัพนกังานอยัการ
หรืออัยการทหาร พ.ศ. 2547 ขอ 8 ซ่ึงกํ าหนดวา

“ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูทํ าความเห็นในรายงานความเห็นทางคดี  
และลงลายมือช่ือ

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูรับผิดชอบ      
สงสํ านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการหรืออัยการทหารในทองที่ที่มีเขตอํ านาจเพื่อพิจารณา
ส่ังคดีตอไป”

พนักงานอัยการที่มาสอบสวนรวมหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวน
คดพีเิศษนัน้ไมมอํี านาจในการสรปุส ํานวนการสอบสวน แตสามารถท ําความเหน็เกีย่วกบัพยานหลกัฐาน
เสนอไปพรอมกับสํ านวนการสอบสวนนั้นดวยได ทั้งนี้ตามขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกัน หรือการปฏิบัติหนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ.  2547 ขอ 5 กํ าหนดวา

“ในการปฏิบัติหนาที่รวมกัน ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูรับผิดชอบ  
ในการสอบสวน โดยพนักงานอัยการหรืออัยการทหารใหคํ าแนะนํ า และตรวจสอบพยานหลักฐาน  
เวนแตกรณีจํ าเปนเรงดวนที่อาจเกิดความเสียหายแกการสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ      
จะด ําเนนิการไปกอน แลวแจงใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหารทราบโดยเร็ว

ในกรณีที่ตองดํ าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใชในการสอบสวนหรือ
ฟองคดี ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจงใหพนักงานอัยการหรืออัยการทหารทราบ เพื่อให    
ความชวยเหลือในการพจิารณาและตรวจสอบวา พยานหลักฐานเหลานัน้เปนประโยชนในการสอบสวน
หรือการฟองคดหีรือไม ในการนีพ้นกังานอยัการหรืออัยการทหารจะท ําความเหน็เกีย่วกบัพยานหลกัฐาน
เสนอไปพรอมกับสํ านวนการสอบสวนนั้นดวยก็ได”

อยางไรก็ตาม ความเห็นของพนักงานสอบสวนไมผูกมัดอัยการ โดยบทบัญญัติ
ในมาตรา 143 ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ก ําหนดหลกัเกณฑวา กรณพีนกังานสอบสวน
มีความเห็นควรสั่งฟอง แตพนักงานอัยการพิจารณาเห็นวาไมควรฟองพนักงานอัยการก็มีอํ านาจ   
ส่ังไมฟองได หรือกรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไมฟอง แตพนักงานอัยการพิจารณา
เหน็วาควรฟอง พนักงานอัยการก็มีอํ านาจสั่งฟองคดีไดเสมอได
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กรณีพนักงานอัยการมีความเห็นแยงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีคํ าส่ัง
ไมฟองคดีซ่ึงไดสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหทํ าความเห็นแยงตามมาตรา 145 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และสงสํ านวนการสอบสวนตอไปยังอธิบดีกรมสอบสวน
คดพีเิศษ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

“ในกรณีที่พนักงานอัยการหรืออัยการทหารแลวแตกรณี มีคํ าสั่งไมฟองคดี     
ซ่ึงไดสอบสวนโดยพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ ใหการท ําความเหน็แยงตามมาตรา 145 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาอื่นเปนอํ านาจหนาที่
ของอธบิดีหรือผูดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง”

ในทางปฏิบัติ การกํ าหนดใหอัยการมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน     
คดีพิเศษนั้นมีขอขัดของหลายประการดวยกัน เชน มีการกลาวหาวาพนักงานสอบสวนไมปฏิบัติ
ตามค ําแนะน ําของอยัการ39 หรืออัยการไมเขารวมในการสอบสวนอยางจรงิจงัซึง่อาจสงผลใหการสอบสวน
ไมชอบดวยกฎหมาย ดงันัน้ เมือ่อัยการตรวจสอบพยานหลกัฐานตางๆ แลว พบขอบกพรองประการใด
พนกังานอยัการควรตองใหคํ าแนะนํ าและแกไขใหถูกตอง เชนเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ควรตอง
ปฏิบตัติามค ําแนะนํ าดังกลาวดวย และหากไมสามารถดํ าเนินการใหเปนเชนนั้นไดไมวาดวยเหตุผล
ประการใด ควรทํ าหมายเหตุแนบไวในสํ านวนการสอบสวนเพื่อใหผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
ไดรับทราบถึงปญหาในการสอบสวนรวมกันเพื่อหาทางแกไขตอไป

ในคด ี N-PARK คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
กลาวโทษนายทศพงศ จารุทวี กรรมการบริษัทแนเชอรัล พารค จํ ากัด (มหาชน) หรือ N-PARK     
ซ่ึงปจจุบันเปนอดีตกรรมการผูรับผิดชอบการดํ าเนินงานของ N-PARK และผูรับผิดชอบการปรับ
โครงสรางหนี้ของ N-PARK ในขอหาถายเทผลประโยชนจาก N-PARK ใหนางสวาง มั่นคงเจริญ  
โดยคดนีีก้รมสอบสวนคดีพิเศษทํ าความเห็นสั่งฟองจํ าเลยที่ 1, 2, 3 แตไมฟองจํ าเลยที่ 4 และ 5  
สวนอยัการมคีวามเหน็ส่ังไมฟองจ ําเลยทัง้หมด โดยคณะอยัการเหน็วา เนือ่งจากทรพัยสินทีโ่อนขาย
ไปนัน้ไมใชของ N-PARK แลว หากแตเปนของ บบส. และตามสัญญาในการซื้อคืนทรัพยสิน        
ทีต่โีอนชํ าระหนี้คืนนั้นมอบสิทธิในการซื้อทรัพยสินคืนแทนทั้งหมดใหบริษัท ดี ซี เอช แตแรก   
ซ่ึง บบส. รับทราบ และอนุมัติแตตนเพราะถือเปนสิทธิของ N-PARK เมื่อในสัญญากํ าหนดไวเชนนี้ 
อัยการจงึมองวาการที่ขายทรัพยสินที่เปนประกันการชํ าระหนี้ใหแกนางสวาง โดยไมซ้ือกลับคืนมา

                                                          
39 “อสส. วิจารณดีเอสไอใชเงินไมคุมคา ยกคดีรุกปากะปง- เอ็นพารคขยม.” (2549, 24 มิถุนายน).

มติชน. หนา 14.
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ที ่N-PARK กอน ไมเปนความผดิตาม พ.ร.บ. หลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 เพราะผูทีข่าย
ที่แทจริงคือ บบส. ซ่ึงเปนบุคคลที่สาม

คดีดังกลาวเปนคดีพิเศษที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
โดยใหมพีนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการสรุปสํ านวน
การสอบสวน พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีแตกตางกัน

หรือในคดีบุกรุกปาสงวนแหงชาติ อ. กะปง จ.พังงา จํ านวน 13,000 ไรเศษ      
ซ่ึงเปนอีกคดีหนึ่งที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโดยที่คดีดังกลาวเปนคดี
ที่มีความสํ าคัญและมีผูทรงอิทธิพลเปนผูรวมในการกระทํ าความผิด จึงไดกํ าหนดใหมีพนักงาน
อัยการเขารวมในการสอบสวน ซ่ึงในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสรุปสํ านวนคดี
พรอมความเห็นส่ังฟองผูตองหา 11 คน รวมทั้งนายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ตอมาไดสงสํ านวนการสอบสวนไปยังสํ านักงานอัยการคดีพิเศษ สํ านักงาน
อัยการคดีพิเศษเห็นวาเปนคดีที่มีความสํ าคัญ จึงไดตั้งคณะทํ างานขึ้นมาพิจารณาความเห็น          
ของพนกังานสอบสวน ประกอบดวยรองอธิบดีอัยการคดีพิเศษเปนหัวหนา มีคณะทํ างานรวม 6 คน 
โดยคณะทํ างานมีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หลังจากนั้น     
ไดมีหนังสือรองขอความเปนธรรมของผูตองหามายังอัยการ แตคณะทํ างานยังคงมีความเห็น      
เปนอยางเดิมและเสนอสํ านวนตอไปยังอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ แตอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ  
กลับมีความเห็นแตกตางจากคณะทํ างานอัยการ โดยมีความเห็นสั่งไมฟองนายวัฒนา อัศวเหม      
ซ่ึงในกรณีเชนนี้อาจกอใหเกิดความเสียหาย การเขารวมในการสอบสวนของพนักงานอัยการ         
มคิวรจะเปนเพยีงเพือ่ใหเกดิความโปรงใสและนาเชือ่ถือของการสอบสวน แตควรเปนคดทีีม่กีารสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานอยางสมบูรณ เมื่อสํ านวนสงถึงอัยการควรตองสั่งฟองทุกคดีโดยไมมีการสั่ง
ใหสอบเพิ่มเติม

ในการสอบสวนคดพีเิศษโดยเฉพาะในคดทีีก่ ําหนดใหมพีนกังานอยัการเขามารวม
ในการสอบสวน การทํ าความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่เขามารวม
ในการสอบสวนเปนสิ่งจํ าเปนเพราะในทางปฏิบัติการสอบสวนรวมกันของพนักงานสอบสวนและ
พนกังานอยัการไมไดเปนไปในลักษณะที่พนักงานอัยการเปนผูกํ ากับดูแลหรือควบคุมการสอบสวน
ดังเชนในระบบอัยการสากลเสียทีเดียว กลาวคือ พนักงานอัยการเขามารวมสอบสวนในลักษณะ
เปนทีป่รึกษา ชวยใหคํ าแนะนํ าในการวางรูปคดี ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐาน จึงอาจมีกรณี
ที่มีความเห็นที่แตกตางกันหรือมีขอขัดแยงในการกํ าหนดหรือวางรูปแบบคดีหรืออาจมีขอขัดของ
ในการสอบสวนบางประการ แตดวยขอจํ ากัดของกฎหมายที่บัญญัติใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ผูรับผิดชอบท ําความเหน็ในรายงานความเหน็ทางคดแีละโดยทีก่ารท ําความเหน็ของพนกังานสอบสวน
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ไมผูกมดัการใชดลุพนิจิในการสัง่คดขีองพนกังานอยัการ พนกังานอยัการจงึอาจใชดลุพนิจิทีแ่ตกตาง
จากพนกังานสอบสวนในการกลัน่กรองคด ี นอกจากนัน้พนกังานอยัการทีป่ฏิบตัหินาทีใ่นการกลัน่กรองคดี
ก็ไมอาจทราบถึงขอขัดของหรือความเห็นในทางคดีของพนักงานอัยการที่เขารวมในการสอบสวน 
จึงอาจเปนขอบกพรองที่ทํ าใหการสอบสวนรวมกันของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงาน
อัยการไมอาจบรรลุวัตถุประสงคที่จะใหพนักงานอัยการมีสวนรวมรับผิดชอบในการสอบสวน  
รวมกนัไดอยางเตม็ที่ อยางไรกต็ามในพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 นีม้บีทบญัญตัิ
ใหพนักงานอัยการสามารถทํ าความเห็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานแนบไปกับสํ านวนการสอบสวนได 
หากพนกังานอยัการด ําเนนิบทบาทในเชงิรุก พนกังานอยัการยอมใชบทบญัญตัดิงักลาวใหเปนประโยชนได
พนกังานอยัการควรตองรับผิดชอบในความถกูกฎหมาย ความถกูตองชอบดวยระเบยีบ ความละเอยีด
รอบคอบ และความเชือ่ถือไดของการสอบสวนดงักลาวมาแลวดวย คดตีวัอยางดงักลาวแสดงใหเหน็วา
อัยการไมไดท ํางานในลกัษณะทีเ่ปนองคกรในการด ําเนนิคดอีาญาและไมรวมรับผิดชอบในการสอบสวน
อยางที่ควรจะเปน

สํ าหรบัพนกังานอยัการที่รับพจิารณาส ํานวนการสอบสวนนัน้ ตามค ําสัง่ส ํานกังาน
อัยการสูงสุดที่ 71/2546 ลงวันที่ 24 กมุภาพันธ 2546 เร่ืองการแบงสวนราชการภายในสํ านักงาน
อัยการสงูสดุ (เพิ่มเติม) ไดกํ าหนดใหมีการจัดตั้งสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 (Department 
of Special Litigation) หรือ สฝพศ. 1 โดยก ําหนดใหมีอํ านาจหนาที่หลายประการ ในขอ 2 (ช) 
ก ําหนดวา

“รับผิดชอบการดํ าเนินคดีอาญาทั้งปวงที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่
ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม ทีไ่มอยูในอ ํานาจหนาทีข่องสวนราชการใดโดยเฉพาะ”

และตามคํ าส่ังสํ านักงานอัยการสูงสุดที่ 166/2546 ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 เร่ือง
โอนสวนราชการและกํ าหนดอํ านาจหนาที่ของสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ โดยในขอ 2 (ก)  
ก ําหนดวา

“รับผิดชอบการด ําเนนิคดทีัง้ปวงซึง่อยูในอ ํานาจหนาทีข่องกรมสอบสวนคดพีเิศษ
กระทรวงยตุธิรรม ยกเวนในคดทีัง้ปวงทีอ่ยูในอ ํานาจหนาทีข่องส ํานกังานคดเีศรษฐกจิและทรพัยากร”

สํ านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรนั้นจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยมาตรา 15 ของ   
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ซ่ึงกํ าหนดวา

“ในการใชอํ านาจหรือกระทํ าตามหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาหรือกฎหมายอื่น ใหอัยการสูงสุดมีอํ านาจทํ าคํ าส่ังเฉพาะเรื่อง หรือวางระเบียบไวใหพนักงาน
อัยการปฏิบัติได”
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สํ านักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการ กรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2531 โดยจดัตั้งกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรขึ้น
โดยมีฐานะเปนกองยอยในกองคดีอาญา รับผิดชอบดํ าเนินคดีอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร
ทั้งปวงที่อยูในเขตอํ านาจศาลอาญาโดยเฉพาะ และในภายหลังไดกํ าหนดประเภทคดีที่อยูอํ านาจ
หนาทีข่องกอง/สํ านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรแนบทายคํ าส่ังกรมอัยการที่ 19/2534 ซ่ึงไดแก

1) ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
2) ความผดิเกี่ยวกับการคาและการพาณิชย (สํ าหรับความผิดในขอ 2.11 และ 

2.12 เกีย่วกบัการละเมดิทรพัยสินทางปญญา ปจจบุนัไดก ําหนดใหอยูในความรบัผิดชอบของส ํานกังาน
คดทีรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ)

3) ความผิดเกี่ยวกับการคุมครองโภคภัณฑและคุมครองผูบริโภค
4) ความผดิเกี่ยวกับการกํ าหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด
5) ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากร สรรพากรและสรรพสามิต
6) ความผดิเกี่ยวกับปาไม แร นํ้ ามันเชื้อเพลิง ปโตรเลียมและอื่นๆ ลักษณะ

เดียวกัน
เมือ่พจิารณาถงึลักษณะความผดิทีอ่ยูในความรบัผิดชอบของส ํานกังานอยัการพเิศษ

ฝายคดีพิเศษ 1 กับกอง/สํ านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรแลว จะเห็นไดวามีการปฏิบัติงาน       
ทีอ่าจซํ้ าซอนกัน คณะกรรมการบริหารสํ านักงานอัยการสูงสุด (กบอส.) จึงมีมติในเรื่องนี้วา

“โดยหลักแลว คดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไดดํ าเนินการสอบสวน ถา
พนกังานอัยการไมไดเขารวมในการสอบสวนตามมาตรา 32 ก็ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสงสํ านวน
การสอบสวนไปยงัส ํานกังานอยัการทีรั่บผิดชอบคดเีร่ืองนัน้ตามปกต ิ เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ
ไมวาจะเปนดานการเงิน หลักทรัพย การฉอโกงประชาชน ถาคดีนั้นเกิดในกรุงเทพมหานคร        
ใหสงสํ านวนการสอบสวนไปยังสํ านักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร คดีละเมิดเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา เชน การทํ าซ้ํ า ดัดแปลง เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษไดด ําเนินการสอบสวนเสร็จก็ใหสง
สํ านวนการสอบสวนไปยังสํ านักงานคดทีรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ฯลฯ ไมใช
สงสํ านวนการสอบสวนไปยังอัยการสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 ตามที่เขาใจกันวา       
เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทํ าการสอบสวนเสร็จ ตองสงสํ านวนการสอบสวนไปยังอัยการ
สํ านกังานอยัการพเิศษฝายคดพีเิศษ 1 ทัง้หมด แมช่ือของกรมสอบสวนคดพีเิศษกบัส ํานกังานอยัการพเิศษ
ฝายคดพีเิศษ 1 จะชือ่พองหรอืคลายกนักต็าม แตถา กคพ. มมีตใิหอัยการเขาไปรวมสอบสวนในคดพีเิศษ
ตามมาตรา 32 เมื่อทํ าการสอบสวนเสร็จแลวใหสงสํ านวนการสอบสวนมายังอัยการสํ านักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 เพื่ออัยการสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 จะไดขออนุญาต
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อัยการสูงสุดใหสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 มอํี านาจสั่งคดีตอไป ไมใชอัยการสํ านักงาน
อัยการพเิศษฝายคดพีเิศษ 1 จะมอํี านาจสัง่คดไีดโดยอัตโนมตัิ แมจะเขาไปรวมสอบสวนกบัพนกังาน
สอบสวนคดีพิเศษก็ตาม เพราะอํ านาจในการสั่งคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เชน การเงิน การธนาคาร 
หลักทรัพย ฯลฯ เหลานี้ ตามแนบทายคํ าส่ังกรมอัยการที่ 19/2534 เปนอํ านาจของสํ านักงาน         
คดเีศรษฐกิจและทรัพยากรเชนเดิม”40

กลาวคอื พนกังานอยัการของศาลทีม่อํี านาจรบัช ําระคด ีคอื คดพีเิศษทีก่รมสอบสวน
คดีพิเศษไดดํ าเนินการสอบสวน ถาพนักงานอัยการไมไดเขารวมในการสอบสวนตามมาตรา 32     
ก็ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสงสํ านวนการสอบสวนไปยังสํ านักงานอัยการที่รับผิดชอบคดีเร่ืองนั้น
ตามปกติ เชน ศาลทองที่เกิดเหตุหรือศาลอาญา หากเปนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ก็ตองสงไป
ยงัส ํานกังานคดเีศรษฐกจิและทรพัยากรหรอืศาลเฉพาะคด ี เชน อัยการส ํานกังานคดทีรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ แตถาพนกังานอยัการเขารวมในการสอบสวน ตองสงส ํานวนการสอบสวน
มายังอัยการสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  1

ในทางปฏิบัติ การสั่งคดีของสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 นัน้ไดวาง
ระเบยีบภายในโดยก ําหนดวา พนกังานอยัการทีเ่ขารวมในการสอบสวนกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ
จะไมใชพนกังานอยัการทีม่อํี านาจสัง่คด ี แตพนกังานอยัการทีเ่ขารวมในการสอบสวนจะเปนทีป่รึกษา
ในการพจิารณาสัง่ฟองหรือส่ังไมฟองคดนีัน้ๆ ทัง้นีป้ระการหนึง่เพือ่เปนการทบทวนดลุพนิจิของอยัการ
อยางไรก็ตามหากเปนคดีที่มีความสํ าคัญมีความยุงยากซับซอน อัยการสํ านักงานอัยการพิเศษ      
ฝายคดีพิเศษ 1 จะขออนุญาตอัยการสูงสุดสั่งคดีและวาความตอไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรม 
เชน คดีกรีนแพลนเนท คดี N-PARK หรือคดีปคนิค เปนตน ซ่ึงการขอทํ าการสั่งคดีของอัยการ     
ในส ํานกังานอัยการคดีพิเศษนี้จะทํ าเปนการเฉพาะเรื่องเทานั้น41

                                                          
40 วุฒิพงศ อารีราษฎร. เลมเดิม. หนา 152.
41 แหลงเดิม. หนา 153.
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บทที่ 5
วิเคราะหบทบาทอัยการในการสอบสวนคดีอาญา

จากที่ไดศึกษาถึงความเปนมาและระบบการสอบสวนฟองรองในแตละประเทศแลว  
จะเหน็ไดวา ในแตละประเทศตางกม็แีนวความคดิไปในทางเดยีวกนัวา กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ตั้งแตการสอบสวนฟองรองรวมถึงการบังคับใหเปนไปตามคํ าพิพากษาของศาลนั้น ตองสามารถ
อํ านวยความยตุธิรรมใหแกประชาชนไดอยางเสมอภาคเทาเทยีมกนั ตองมปีระสทิธภิาพในการรกัษา
ความสงบเรียบรอยและในขณะเดียวกันก็สามารถดูแลคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนไมให
ถูกกระทบกระเทือนจนเกินไป และในที่สุดก็ตองมีความเปนสากลและมีมาตรฐานสูงเพียงพอ     
กับนานาอารยประเทศ
 สภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การสอบสวนซึง่ถือวาเปนกญุแจดอกส ําคญั เปนตนธารในการอ ํานวยความยตุธิรรมใหเกดิแกประชาชน
กลับไมไดรับการยอมรบัจากประชาชนมากเทาทีค่วร ความคลาดเคลือ่นในการอ ํานวยความยตุธิรรม
ทีเ่กดิขึน้ในหลายคด ี การใชมาตรการบงัคบัทีไ่มเหมาะสม การถกูแทรกแซงจากอทิธิพลทางการเมอืง
และอทิธพิลทางการเงิน ตลอดจนปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนยาก
ทีอ่งคกรต ํารวจแตเพียงหนวยงานเดียวจะทํ าการปองกันและปราบปรามได ทํ าใหตองมีการทบทวน 
แกไขและตรวจสอบกระบวนการในการสอบสวนอยูเสมอๆ
 การแกไขประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา โดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนของการสอบสวน
ทีม่กีารโอนอ ํานาจหนาทีใ่นการสอบสวนไปมาระหวางต ํารวจและฝายปกครอง กเ็นือ่งจากสภาพปญหา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดังไดกลาวมาแลว และสุดทายไดมีการเสนอใหอัยการเขามา   
รวมรบัผิดชอบในกระบวนการสอบสวนฟองรองเพือ่แกไขปญหาและขอบกพรองตางๆ ในการสอบสวน

ในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ใชระบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ        
การด ําเนนิคดอีาญาในชัน้กอนฟอง อันไดแก การสอบสวนของพนกังานสอบสวนและการด ําเนนิการ
ของพนกังานอยัการกอนยืน่ฟองนัน้ ถือวาเปนขัน้ตอนเดยีวกนัซ่ึงในระบบอยัการสากลกระบวนการ
ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของอัยการ กลาวคือ ในกรณีจํ าเปนพนักงานอัยการสามารถเขาไป
ควบคุมดูแลการสอบสวนคดีไดทุกคดี แมแตในประเทศอังกฤษซึ่งใชระบบการดํ าเนินคดีอาญา  
โดยประชาชน สิทธิในการฟองคดีอาญาเปนของประชาชนทุกคน โดยในปจจุบันมีตํ ารวจทํ าหนาที่
ในการสอบสวนฟองรองแทนประชาชนเปนสวนใหญ ประเทศอังกฤษก็ยังมีความพยายามที่จะนํ า
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ระบบการฟองคดีอาญาโดยรัฐมาใช มกีารเสนอใหมี prosecuting solicitors’ departments ทํ าหนาที่
ในฐานะที่เปนอัยการกํ ากับดูแลการสอบสวนของตํ ารวจทองถ่ินและควบคุมการฟองคดี1 แต
ประเทศอังกฤษทํ าไดเพียงการจัดตั้ง CPS ขึน้เพือ่ทํ าหนาที่ควบคุมการฟองคดีอาญาโดยประชาชน
และใหค ําแนะนํ าแกตํ ารวจในปญหาขอกฎหมายตางๆ เทานั้น
 ความพยายามที่จะทํ าใหกระบวนการในการสอบสวนสามารถที่จะตอบสนองภารกิจ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได กลาวคือ สามารถอํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได
อยางเสมอภาค มปีระสิทธิภาพในการรกัษาความสงบเรยีบรอย คุมครองสทิธิประโยชนของประชาชน
และมีมาตรฐานที่เปนสากลดังนานาอารยประเทศนั้นเริ่มปรากฏเปนรูปเปนรางขึ้นอยางชัดเจน     
ตัง้แตมีการพิจารณายกราง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ….....
ในชวงป พ.ศ. 2519-2533 ซ่ึงมีสาระสํ าคัญ คือ การเสนอใหอัยการมีอํ านาจหนาที่ในการกํ ากับดูแล
การสอบสวนตั้งแตตนและใหมีอํ านาจออกหมายเรียกเชนเดียวกันกับพนักงานสอบสวน กับใหมี
อํ านาจเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ นอกจากนั้น พนักงานอัยการมีอํ านาจทํ าการสอบสวนรวมกับ
พนักงานสอบสวนในคดีซ่ึงเปนความผิดที่มีอัตราโทษจํ าคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป สวนในคดี   
ที่พนักงานอัยการเห็นวาเปนคดีสํ าคัญหรือยุงยากซับซอนซึ่งจํ าเปนตองทํ าการสอบสวนรวมกับ
พนักงานสอบสวนใหเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามค ําส่ังและค ําแนะน ําของอยัการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการสอบสวนคดนีัน้ๆ สวนอ ํานาจในการบงัคบับญัชา
ในสายงานบริหารของพนักงานสอบสวน ยังคงอยูในอํ านาจบังคับบัญชาของกรมตํ ารวจตามปกติ  
แตรางฯ ฉบับดังกลาวก็มิไดมีการประกาศใชแตอยางไร
 อยางไรก็ตาม หลักการดังกลาวบางประการไดนํ ามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย   
วิธีพิจารณาความอาญา โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาขางตน  
และในบทนีผู้เขยีนจะไดท ําการวเิคราะหถึงบทบาทของอยัการในการสอบสวนคดอีาญาในแงมมุตางๆ
ดังนี้

                                                          
1 Cyril  Philips. Op.cit. pp. 144-145.
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5.1  บทบาทของอัยการในการคนหาความจริงในเนื้อหา

ในสมยัเมื่อคร้ังมีอัยการขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย  อัยการทํ าหนาที่ครบถวนสมบูรณ
ทุกประการเพื่อที่จะดํ าเนินการใหผูฝาฝนกฎหมายรับโทษซึ่งหนาที่ประการหนึ่งก็คือ ดํ าเนินการ
สอบสวน อัยการจึงมีบทบาทในการคนหาความจริงในเนื้อหาอยางกวางขวางซึ่งเปนประโยชน    
ในการฟองรองผูกระท ําความผดิในชัน้ศาล แตในปจจบุนัความเขาใจทีว่าการสอบสวนและการฟองรอง
เปนกระบวนการทีแ่ยกออกจากกนัโดยเดด็ขาด ....ทัง้ๆ ทีก่ารด ําเนนิการสอบสวนของพนกังานสอบสวนนัน้
เปนการกระทํ าเพื่อช้ีขาดคดีช้ันเจาพนักงานของพนักงานอัยการ…....2 เปนผลใหการสั่งสอบสวน
เพิม่เตมิของอยัการถกูจ ํากดัอยูเพยีงในกรอบของขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานในส ํานวนการสอบสวน
ทีพ่นกังานสอบสวนตัง้รูปคดขีึน้มา การสัง่สอบสวนเพิม่เตมิของพนกังานอยัการจงึไมอาจด ําเนนิไปได
อยางมปีระสิทธภิาพเทาทีค่วรและยงัไมอาจเปนหลักประกนัในการอ ํานวยความยตุธิรรมไดอยางบรบิรูณ
ในฐานะที่เปนองคกร “ช้ันไตรตรองคดี” สํ าหรับผูตองหาและรัฐโดยเฉพาะหนาที่ในการรักษา
ความสงบเรียบรอยและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ในอดีตไดปรากฏวาเคยมีขอขัดของในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยอาศัยหลักเกณฑ  
ในมาตรา 143 ดงัปรากฏในหนังสือที่ น.ว. 34/2499 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2499 ซ่ึงกรมอัยการ       
ไดแนะนํ าวา

“เมือ่อัยการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปแลว พนักงานสอบสวนไมทํ าการสอบสวนเพิ่มเติม
มาใหและไมแจงเหตขุดัของใหทราบกใ็หมหีนงัสอืเตอืนไป 3 ครัง้ ถายงัไมไดรับทราบเหตทุีล่าชานัน้
ในสวนภมูภิาคกค็วรรายงานผูวาราชการจงัหวดัซ่ึงเปนผูบงัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนตามกฎหมาย
เพื่อส่ังบังคับตอไป”3

แตโดยที่หนังสือดังกลาวมิไดมีสภาพบังคับ ดังนั้นปญหาในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
จึงยังคงปรากฏอยูเสมอ เชน กรณีขอขัดแยงระหวางพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน          
ในการสัง่สอบสวนเพิม่เตมิ โดยพนกังานอยัการไดแสดงบทบาทในเชงิรุกในการสัง่สอบสวนเพิม่เตมิ
โดยอาศัยหลักเกณฑในมาตรา 143 เพือ่อํ านวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

                                                          
2 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 42.
3 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 86.
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โดยอธิบดีกรมตํ ารวจไดมีหนังสือดวนมากที่ มท. 0503/2187 ลงวันที่ 2 มนีาคม 2522 
ถึงอธิบดีอัยการมีใจความโดยสรุปวา

“พนกังานอยัการสัง่ใหพนกังานสอบสวนท ําการสอบสวนพยานฝายผูตองหาซึง่ตองหาวา
มีอาวุธปนและจํ าหนายอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่และจํ าหนายอาวุธปน
ใหแกผูที่ไมไดรับอนุญาตใหแกผูซ้ือ จากสํ านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนปรากฏวา     
ผูตองหาไมยอมใหการใดๆ ในชัน้สอบสวนโดยอางวาจะใหการในชั้นพิจารณา ซ่ึงเทากับวาไมได
แสดงพยานหลกัฐานทีจ่ะใชเปนขอตอสูและขอหกัลางขอกลาวหาไว การทีผู่ตองหามาขอความเปนธรรม
จากอัยการและอางพยานฝายผูตองหาในชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการ นาจะเปนการใชสิทธิ  
โดยไมสุจริต การที่อัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนทํ าการสอบสวนพยานของผูตองหาเพิ่มเติม   
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง (ก)4 นั้น

กรมต ํารวจมีความเห็นวา เจตนารมณของกฎหมายนาจะเปนการสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไวเดิมแตยังไมเปนที่กระจางชัดใหชัดแจง     
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการสั่งใหสอบพยานฝายผูตองหาดวยแลว กรณีจึงเปนที่เชื่อไดวา
พยานฝายผูตองหาตองขัดกับพยานฝายผูกลาวหาอยางแนนอนจึงเปนผลใหเกิดความเสียหายแกคดี
ของพนักงานสอบสวน ถาผูตองหามีขอตอสูหรือมีพยานหลักฐานใดก็ชอบที่จะใชในชั้นพิจารณา
ของศาลได ในชัน้สอบสวนนีก้ฎหมายมุงแตเพยีงวา มลูคดทีีเ่ปนเหตใุหสอบสวนมมีลูพอฟองหรือไม
ถาพนกังานอยัการกระท ําไดเชนนัน้เทากบัเปนการเปดโอกาสใหกาวลวงเขาไปวนิิจฉัยคดีไดเสียเอง”
พรอมกับอางขอบังคับกระทรวงมหาดไทยที่ 1/2498 วาดวยระเบียบการตํ ารวจเกี่ยวกับคดีเลม 1 
ลักษณะที่ 8 ขอ 254

กรมอยัการพจิารณาแลวแจงความเหน็ไปยงักรมต ํารวจตามหนงัสอืกรมอยัการที ่มท. 1001/3068
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522 มใีจความโดยสรุปวา

“ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง (ก) นัน้ กฎหมาย
มิไดจํ ากัดวาใหสอบสวนเพิ่มเติมแตเฉพาะพยานฝายหนึ่งฝายใดหรือเฉพาะที่พนักงานสอบสวน  
ไดทํ าการสอบสวนไวแลวเทานั้น ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมีอํ านาจที่จะสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติม
พยานฝายผูตองหาซึง่พนกังานสอบสวนยงัมไิดสอบสวนได ขอบงัคบักระทรวงมหาดไทยที ่  1/2498
                                                          

4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 143 วรรคสอง (ก) บัญญัติวา “เมื่อไดรับความเห็น
และสํ านวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวในมาตรากอนใหพนักงานอัยการปฏิบัติดั่งตอไปนี้.....
         ..........พนักงานอัยการมีอํ านาจ
  (ก) สัง่ตามทีเ่หน็ควร ใหพนกังานสอบสวนด ําเนนิการสอบสวนเพิม่เติมหรอืสงพยานคนใดมาใหซกัถาม
เพื่อสั่งตอไป........”
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ดงักลาวเปนเพยีงหลักปฏบิตัทิัว่ไปในการสอบสวนมใิชขอหามมใิหพนกังานสอบสวนท ําการสอบสวน
พยานผูตองหาแตอยางใด และพนกังานอยัการมจิ ําตองปฏิบตัติาม การปฏบิตัหินาทีข่องพนกังานสอบสวน
และพนกังานอัยการนั้นแตกตางกัน กลาวคือ พนักงานสอบสวนจะตองมีความเห็นควรสั่งฟองหรือ
ส่ังไมฟอง สวนพนักงานอัยการจะตองมีคํ าสั่งฟองหรือคํ าส่ังไมฟอง ซ่ึงยอมเกิดผลแตกตางกัน     
ดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การใชอํ านาจของพนักงานอัยการจึงไมขัด
ตอขอบังคับกระทรวงมหาดไทยดังกลาว

อนึ่ง พนักงานอัยการตระหนักเสมอวาพนักงานอัยการจะตองมีคํ าสั่งฟองหรือคํ าสั่ง   
ไมฟองโดยชอบดวยขอเทจ็จรงิ ขอกฎหมาย และดวยความเปนธรรม การทีผู่ตองหามาขอความเปนธรรม
จากอัยการและอางพยานฝายผูตองหาในชั้นพิจารณาของพนักงานอัยการก็อยูในดุลพินิจของอัยการ
ที่จะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไดเพื่อพิสูจนความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูตองหา มิไดเจตนาจะกอใหเกิด
ความเสยีหายแกคดขีองพนกังานสอบสวน อีกทัง้ระบบในการสัง่คดตีามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความอาญากํ าหนดวา หากอธิบดีกรมตํ ารวจไมเห็นชอบดวยก็ใหทํ าความเห็นแยงใหฟองผูตองหา
เสนอใหอธิบดีกรมอัยการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดเพื่อใหขั้นตอนการสอบสวนและการสั่งคดีเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมายและดวยความยุติธรรม”

ตอมากระทรวงมหาดไทยไดเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหความเห็น  
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นตามหนังสือสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่          
สร. 1601/1224 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2523 เรือ่ง การหารือการตีความตามประมวลกฎหมาย        
วธีิพจิารณาความอาญา โดยมีความเห็นที่สอดคลองกับความเห็นของกรมอัยการทุกประการ5

หลักการดังกลาวไดนํ ามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
ฉบบัปจจบุนั โดยพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่ 22)
พ.ศ. 2547  

มาตรา 131 บญัญตัวิา “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถ 
จะทํ าได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา  
เพือ่จะรูตัวผูกระทํ าผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา”

การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 131 ก็เพื่อใหความหมายของการสอบสวน        
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงตามวัตถุประสงคของกฎหมาย ผูที่มีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวน     
จะไดปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

                                                          
5 สุจินต ทิมสุวรรณ. เลมเดิม. หนา 86-89.
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นอกจากนั้นตามระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2547 ไดวางระเบยีบเกีย่วกบัการสัง่สอบสวนเพิม่เตมิไวในสวนที ่3 ขอ 69 (การสอบสวน
เพิม่เติมกอนมีความเห็นหรือคํ าส่ัง) และขอ 70 (การสัง่ใหสงพยานมาเพื่อซักถาม) ซ่ึงผูเขียนเห็นวา
ระเบียบดังกลาวสนับสนุนใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมมากขึ้น 
โดยวางระเบียบใหพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีใหแนชัดแมวาคดีนั้นจะมีคํ ารับ
สารภาพของผูตองหาอยูแลวกต็าม นอกจากนัน้ในระเบยีบดงักลาวยงัไดระบถึุงกรณทีีพ่นกังานอยัการ
จะสัง่ใหพนกังานสอบสวนสงพยานมาซกัถามเพิม่เตมิได พนกังานอยัการยอมอาศยัระเบยีบดงักลาว
ดํ าเนินบทบาทในเชิงรุกเพื่อคนหาความจริงในคดีไดมากขึ้น แตโดยที่คํ าพยานที่ไดจากการสั่งให
พนักงานสอบสวนสงพยานมาซักถามเพิ่มเติมไมอาจถือวาเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนได   
ทั้งๆ ทีใ่นการซกัถามพยานของพนักงานอัยการดังกลาวมีความเปนภาวะวิสัยพอสมควรดังไดกลาว
มาแลว และคํ าพยานดังกลาวนอกจากจะทํ าใหการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสมบูรณยิ่งขึ้น  
การสั่งคดีของพนักงานอัยการเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็วมากขึ้นแลว ยงัเปนประโยชนตอคูความ
และผูที่เกี่ยวของในคดีในการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นศาลอีกดวย จึงเห็นควรกํ าหนดหรือ       
วางบรรทัดฐานในเรื่องนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น

อยางไรกต็าม ขอขัดแยงระหวางพนกังานอยัการกบัพนกังานสอบสวนในการสัง่สอบสวน
เพิ่มเติมของก็ยังคงมีอยูเร่ือยมา

นอกจากนั้น ยังปรากฏวาในกรณีที่ปรากฏในสํ านวนการสอบสวนวามีบุคคลอื่นกระทํ า
ความผิดรวมกับผูตองหาแตพนักงานสอบสวนมิไดดํ าเนินการสอบสวนบุคคลนั้นเปนผูตองหา   
พนักงานอัยการไมมีอํ านาจสั่งใหพนักงานสอบสวนดํ าเนินการสอบสวนบุคคลนั้นเปนผูตองหา  
ท ําไดเพียงแนะนํ า หากพนักงานสอบสวนไมปฏิบัติตามก็มีผลเพียงแจงผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนตามล ําดบัเทานัน้6 ซ่ึงในกรณนีีป้ระเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศฝรัง่เศสและประเทศญีปุ่น
พนักงานอัยการมีอํ านาจในการสอบสวนอยางกวางขวางจึงสามารถดํ าเนินการสอบสวนเพิ่มเติม  
ในกรณีเชนนี้ได

จะเห็นไดวา ในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามความในมาตรา 143 ประมวลกฎหมาย    
วิธีพิจารณาความอาญา พนักงานอัยการไมอาจเขาไปมีบทบาทในการสอบสวนไดมากเทาที่ควร 
กลาวคอื พนกังานอยัการไมท ําหนาทีใ่นเชงิรุกเพือ่ใหไดมาซึง่ขอเทจ็จรงิตางๆ ประกอบการพจิารณา
ส่ังคดีอันเปนไปตามหลักฟงความทุกฝาย พนักงานสอบสวนไมพยายามทํ าความเขาใจถึงบทบาท

                                                          
6 ระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547, ขอ 62.

(การแจงใหพนักงานสอบสวนดํ าเนินคดี).
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ของตนในฐานะที่ เปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศที่ใชระบบ          
การด ําเนนิคดีอาญาโดยรัฐซึ่งทุกองคกรตองรวมมือกันในการคนหาความจริง ประกอบกับพนักงาน
อัยการและพนกังานสอบสวนยดึตดิกบัแนวคดิทีว่าการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการทีแ่บงแยก
จากกนั พนกังานสอบสวนกับพนักงานอัยการจึงมักมีขอโตแยงในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมอยูเสมอ

สวนในคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้น ดังกลาวมาแลววาไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ          
ในการชันสูตรพลิกศพหลายครั้งโดยมีวัตถุประสงคทีสํ่ าคัญประการหนึ่งก็คือ เพื่อใหการตรวจสอบ
คนหาความจริงในคดีความผิดดังกลาวมีความถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะในอดีตเคยมีขอกังขา     
ในความถูกตองของการชันสูตรพลิกศพคดีวิสามัญฆาตกรรมอยูบอยครั้ง ในการแกไขครั้งหลังสุด
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542  
ไดกํ าหนดใหพนักงานอัยการ และพนักงานฝายปกครองตํ าแหนงตั้งแตระดับปลัดอํ าเภอ หรือ  
เทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูเขารวมในการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและ
แพทย ในกรณทีีม่คีวามตายเกดิขึน้โดยการกระท ําของเจาพนกังานซึง่อางวาปฏบิตัริาชการตามหนาที่
หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ก็เพื่อให
ทราบสาเหตุการตายที่แนชัดเพื่อแสดงใหเห็นถึงความบริสุทธิ์ของเจาพนักงานที่เกี่ยวของและ    
เปนเครือ่งยบัยัง้เจาพนกังานมใิหคดิกระท ําการโดยมชิอบ7 ดงันัน้ พนกังานอยัการจงึควรตองท ําหนาที่
ในการคนหาความจริงยิ่งกวาการทํ าหนาที่เปนเพียงองคคณะในการชันสูตรพลิกศพ จะวางเฉย   
เปนกลางในคดีอยางศาลก็คงไมได

นอกจากนัน้ ยงัมกีารแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาฯ
มาตรา 150 วรรคหก โดยกํ าหนดใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานอัยการ         
ในการปฏบิัติหนาที่ตามมาตรานี้ จะเห็นไดวาในการชันสูตรพลิกศพคดีวิสามัญฆาตกรรม กฎหมาย
เปดชองใหพนักงานอัยการออกคํ าส่ังแกพนักงานสอบสวนได โดยพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติ
ตามค ําสัง่ พนักงานอัยการจึงควรทํ าหนาที่โดยแสดงบทบาทในเชิงรุกไตสวนใหไดความจริงแนชัด
วาการตายเกิดขึ้นไดอยางไร ใครเปนผูทํ าใหตาย ในประเทศฝรั่งเศสหากมีการตายโดยมีเหตุอันควร
สงสยัหรือเกดิอุบัติเหตุรายแรงถึงแกชีวิต พนักงานสอบสวนจะแจงใหอัยการทราบ หากเห็นสมควร
อัยการสามารถไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทํ าการสอบสวนดวยตนเองหรือส่ังการใหพนักงานสอบสวน    
ท ําการสอบสวนภายใตการก ํากบัดแูลของอยัการกไ็ด ซ่ึงหากพนกังานอยัการและพนกังานสอบสวน
ของเราตางเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตน มีความพรอม และมุงหมายที่จะทํ าใหการชันสูตรพลิกศพ

                                                          
7 หยดุ แสงอทุยั ข  เลมเดมิ. หนา 972. คนงึ ฦาไชย ก  เลมเดมิ. หนา 358. คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 476.
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มีความถูกตองชัดเจนและโปรงใสมากยิ่งขึ้น การกํ าหนดใหพนักงานอัยการเขามารวมกํ ากับดูแล
การชนัสตูรพลิกศพก็จะสามารถเปนหลักประกันแกคูความและผูที่มีสวนเกี่ยวของในคดีไดมาก

สํ าหรับการสอบสวนเด็ก เดิมทีเดียวนั้นกระบวนการในการสอบสวนเด็กมิไดมี        
การดํ าเนินการที่แตกตางไปจากบุคคลทั่วไป แตเพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
ค.ศ. 1989 จงึไดมกีารแกไขประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาโดยพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 ในสวนของการสอบสวนเด็กไมวา
จะเปนการจดบันทึกคํ ารองทุกข การถามปากคํ าไมวาในฐานะผูเสียหายหรือพยาน การชีต้ัวผูตองหา 
การไตสวนมูลฟอง และการชันสูตรพลิกศพ ใหแยกกระทํ าเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสม
สํ าหรบัเดก็เพือ่ลดความเปนทางการและเพือ่หลีกเล่ียงการเผชญิหนากบัผูตองหาหรือจ ําเลยและคนอืน่ๆ
โดยจัดใหมีบุคคลที่เด็กรองขอเขารวมในการสอบปากคํ าดวยเพื่อลดความตื่นกลัวของเด็ก และ     
ไดจัดใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมในการถามปากคํ า เพราะนักจิตวิทยาหรือ  
นักสังคมสงเคราะหจะเขาใจเด็กและสามารถถามคํ าถามเพื่อไมใหกระทบตอจิตใจของเด็กไดดีกวา
คูความและศาล การจัดใหมีพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนดวย       
กเ็พือ่ใหการสอบสวนมคีวามเปนภาวะวสัิยมากขึน้ กลาวคอื จะท ําใหการสอบสวนถกูตองและรดักมุ
มากยิ่งขึ้น ไมตองมีการสอบสวนเพิ่มเติมที่จะทํ าใหกระทบกระเทือนตอจิตใจของเด็กอีก และที่จัด
ใหมีการบันทึกภาพและเสียงกเ็พื่อที่จะใชเปนหลักฐานในชั้นศาลตอไปไมตองมีการสอบปากคํ าซ้ํ า
ซ่ึงจะเปนการตอกยํ้ าใหเด็กเจ็บปวด

บทบญัญตัดิงักลาวยงัแสดงใหเหน็ถึงความส ําคญัของหลกัตรวจสอบความจรงิในคดอีาญา
ที่เจาพนักงานทุกฝายในการดํ าเนินคดีอาญาชั้นเจาพนักงานมีหนาที่ตองตรวจสอบคนหาความจริง
โดยไมผูกมดักบัค ําขอหรอืค ํารองของผูใด แตในทางปฏบิตัพินกังานอยัการมบีทบาทในการสอบสวนเดก็
นอยมาก กลาวคือ พนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนเด็กในลักษณะเปนองคคณะ แตไมได  
ใชบทบาทในเชงิรุกในการตรวจสอบคนหาความจรงิในคดเีทาทีค่วร ทัง้ๆ ทีม่กีฎหมายบญัญตัรัิบรอง
ใหอัยการเขารวมในการสอบสวนได

การที่พนักงานอัยการเขารวมสอบสวนในคดีเด็กหรือคดีที่มีการชันสูตรพลิกศพ      
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ซ่ึงปรากฏวาในทางปฏบิตัพินกังานอยัการเขารวมรบัฟง
การสอบสวนในลักษณะมานั่งเปนองคคณะ ไมไดมีบทบาทในการตรวจสอบคนหาความจริง ทํ าให
“หลักการคนหาความจริงในเนื้อหา” ซ่ึงเปนหลักการสํ าคัญของการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐไมอาจ
ขับเคลื่อนไปได
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ในปจจุบันนี้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มบีทบัญญัติที่กํ าหนด
ใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนคดีพิเศษ โดยเขารวมในการสอบสวนหรือ
ปฏิบตัหินาทีร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการดวยกัน ทั้งนี้
คอืเชนวาเพือ่ใหกระบวนการในการสอบสวนมีความถูกตองชอบดวยกฎหมายและระเบียบ เพื่อให
พนกังานอยัการมสีวนรวมในการคนหาความจรงิในคด ี เขาใจถงึรูปแบบวธีิการในการกระท ําความผดิ
ที่คอนขางจะมีความซับซอน สามารถใหคํ าแนะนํ าในการรวบรวมพยานหลักฐานใหเพียงพอ       
แกการพสูิจนความผดิและสามารถสัง่คดไีดถูกตอง แสดงวาการสอบสวนคดพีเิศษเปนการสอบสวน
ทีเ่ปนไปในทิศทางของการเปนอํ านาจเดียวของการสอบสวนฟองรอง บทบาทของพนักงานอัยการ
ทีเ่ขาไปรวมสอบสวนจงึมใิชบทบาทเขาไปนัง่ฟงหรอืเขาไปรบัรูการด ําเนนิการของพนกังานสอบสวน
คดีพิเศษเฉยๆ แตพนักงานอัยการตองรวมมือในการตรวจสอบความจริงในคดี8 ซ่ึงในทางปฏิบัติ    
ก็ยังปรากฏวามีขอขัดของในการสอบสวนรวมกันหรือปฏิบัติหนาที่รวมกันระหวางพนักงานอัยการ
และพนักงานสอบสวน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเขาใจที่วากระบวนการในการสอบสวนฟองรอง
เปนคนละขัน้ตอนกนั ท ําใหบทบาทของพนกังานอยัการไมเปลีย่นแปลงไปจากทีเ่คยเปนมา บางครัง้
พนักงานอัยการที่มาปฏิบัติหนาที่รวมหรือสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็หาไดดํ าเนินการ
สอบสวนในเชิงรุกเพื่อมุ งคนหาความจริงไม แตมารวมสอบสวนในลักษณะที่เปนองคคณะ  
พนักงานอัยการเพียงแตเขามารวมรับรูเทานั้น บางกรณีพนักงานอัยการจะกํ าหนดประเด็นให
พนกังานสอบสวนไปด ําเนนิการสอบสวนโดยไมไดเขามารวมสอบสวนดวยอยางจรงิจงั นอกจากนัน้
ในคดทีีพ่นกังานอัยการเขามารวมสอบสวนแลว ในการพิจารณาสั่งคดีพนักงานอัยการที่รับผิดชอบ
ในการสั่งคดียังส่ังใหทํ าการสอบสวนเพิ่มเติมอีก ทั้งยังปรากฏวา ในหลายๆ คดทีีพ่นักงานอัยการ
เขารวมในการสอบสวนแตในชั้นไตรตรองคดี อัยการที่รับผิดชอบในการสั่งคดีกลับส่ังไมฟองคดี  
ซ่ึงอาจแสดงไดวา การปฏิบัติหนาที่ของอัยการที่เขามารวมในการสอบสวนนั้นมีขอบกพรอง แมวา
พนกังานอยัการอาจมีความเห็นแยงกับพนักงานสอบสวนได ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูสรุปสํ านวนการสอบสวน แตพนักงานอัยการ
ที่เขารวมในการสอบสวนก็สามารถทํ าความเห็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานเสนอไปพรอมกับสํ านวน
การสอบสวนนั้นดวยได และที่สํ าคัญพนักงานอัยการที่เขารวมในการสอบสวนทํ าหนาที่ในฐานะ
เปนตัวแทนขององคกรอัยการ การดํ าเนินการใดๆ ยอมผูกพันองคกรอัยการ การสอบสวนใดๆ       
ทีพ่นกังานอยัการเขารวมในการสอบสวนจงึควรเปนการสอบสวนทีม่คีวามถกูตองชอบดวยกฎหมาย

                                                          
8 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 43.
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ชอบดวยระเบียบ อัยการควรตองรวมรับผิดชอบในความละเอียดรอบคอบและความเชื่อถือได    
ของสํ านวนการสอบสวนดวย

ในตางประเทศ  บรรดาคดคีวามผดิตางๆ ทีม่คีวามส ําคญั หรือเปนคดทีีอ่ยูในความสนใจ
ของประชาชน อัยการสามารถทีจ่ะใชดลุพนิจิเขามาก ํากบัดแูลการสอบสวนหรอืเขามาท ําการสอบสวน
ดวยตนเองได เพือ่ใหการสอบสวนเปนไปดวยความถูกตองทํ าใหคดีกระจางชัดโดยเร็ว

5.2  บทบาทของอัยการในการควบคุมการใชมาตรการบังคับ
 

การด ําเนนิคดอีาญานัน้เปนเรือ่งของความขดัแยงกนัระหวางประโยชนสวนบคุคลซึง่กค็อื
สิทธเิสรภีาพของประชาชนและประโยชนของรฐัซ่ึงกค็อื การรกัษาความสงบเรยีบรอย ดงักลาวแลววา
การสอบสวนนัน้ถือวาเปนหวัใจส ําคญัในการอ ํานวยความยตุธิรรม หากการสอบสวนมคีวามผดิพลาด
หรือคลาดเคลื่อน ยอมจะกระทบตอประสิทธิภาพในการอํ านวยความยุติธรรมและการคุมครองสิทธิ
ของคูความ

การใชมาตรการบังคับตางๆ ทีไ่มเหมาะสมของเจาพนักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่
ต ํารวจ สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากความไมชัดเจนของกฎหมายทํ าใหผูใชอํ านาจในสวนนี้สามารถใช
ดลุพนิจิไดอยางกวางขวาง ซ่ึงบอยครัง้เปนการกระทบตอสิทธเิสรภีาพของประชาชนดงัทีป่รากฏเปนขาว
อยูเสมอๆ

การจับกุมนั้นนอกจากจะเปนการจํ ากัดเสรีภาพของบุคคลแลว ยังเปนจุดเริ่มตน       
ของกระบวนการยุติธรรมขั้นตอๆ ไป คือ การควบคุมตัว การขัง การปลอยช่ัวคราว การสอบสวน  
การฟองคดแีละการพจิารณาคดใีนศาล ดงันัน้จงึควรทีจ่ะตองใหความส ําคญัเรือ่งการจบักมุเปนพเิศษ
ซ่ึงโดยหลักแลวการจบัตองมหีมายจบัเวนแตจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย แตในทางปฏบิตั ิ ผูมอํี านาจ
จบักลบัใชขอยกเวนเปนหลัก หรือในการคนกพ็บวามเีรือ่งรองเรยีนถึงความไมเหมาะสม ในการตรวจคน
ของต ํารวจ เชน กรณกีารคนในเวลากลางคนืทีจ่งัหวดัอยธุยาซึง่เปนขาวครกึโครมในหนาหนงัสอืพมิพ  
หรือกรณทีีม่กีารกลาวหาวาเจาหนาทีต่ ํารวจเอาสิง่ผิดกฎหมาย เชน ยาเสพตดิ หรือ อาวธุปนเถือ่น ฯลฯ
ใสไวในเคหสถาน ในรถหรือในตวัผูถูกตรวจคนและแจงขอหามส่ิีงผิดกฎหมายในความครอบครอง
และทํ าการจับกุม เปนตน
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แตเดมินัน้มีกฎหมายบัญญัติใหศาลเปนผูมีอํ านาจในการออกหมายจับ ควบคุม หรือขัง
บคุคล ทัง้นี้ตามพระราชบญัญตัวิธีิพจิารณาความมโีทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 มาตรา 1 บญัญตัวิา

“การจบักมุผูกระทํ าผิดลวงละเมิดพระราชกํ าหนดกฎหมายซึ่งมีโทษหลวงนั้น หามมิให
เกาะกุมจับตัวคนใดคนหนึ่งมา ฤาจะเอาตัวคนใดคนหนึ่งกักขังไว สํ าหรับที่จะพิจารณาความนั้น 
โดยทีผู่พพิากษาผูมหีนาทีต่ามกฎหมายไมไดออกหมายใหเกาะกมุจบัตวัคนนัน้มา เวนไวแตเมือ่จบักมุ
คนใดคนหนึง่ก ําลังท ําการผดิลวงละเมดิพระราชก ําหนดกฎหมายซึง่มโีทษหลวงอยูด ี ฤาคนใดคนหนึง่
ซ่ึงมเีหตสุงสยัวา ท ําการลวงละเมดิพระราชก ําหนดกฎหมายซึง่มโีทษหลวงจะหลบหลกีหนไีปเสยีกด็ี
จงึไมตองออกหมายจบักอน แลในหมายจบันัน้ตองกลาวโดยยอไวดวยวา คนผูตองจบันัน้เปนผูตองสงสยั
วากระท ําการผิดลวงละเมิดพระราชกํ าหนดกฎหมายซึ่งมีโทษหลวงอยางไร เมื่อใด ณ ที่ตํ าบลใดๆ
นัน้ดวย”9

จากบทบญัญตัดิงักลาว จะเหน็ไดวา ผูพพิากษาหรอืศาลเทานัน้ทีจ่ะมอํี านาจออกหมายจบั
ควบคุม หรือขังบุคคล ซ่ึงเปนหลักการที่ไดรับการยอมรับในอารยประเทศ

ดงันัน้ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมาย
จงึบญัญตัใิหศาลเปนองคกรที่มีหนาที่กล่ันกรองการขอออกหมายจับ หมายคนของเจาหนาที่ตํ ารวจ  
การกํ าหนดใหผูมีอํ านาจออกหมายจับและผูที่ปฏิบัติการตรวจคน จับกุมเปนคนละองคกรกัน     
เปนการควบคุมการใชอํ านาจรัฐในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
ของประชาชน โดยมเีจตนารมณเพือ่คุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนใหมากขึน้10 แตในทางปฏบิตัิ
เนื่องจากศาลไมอาจเขามามีบทบาทในการสอบสวนไดมากเทากับอัยการและบางกรณีศาลไมเขาใจ
ถึงวิธีการในการสืบสวนสอบสวน ท ําใหการพิจารณากลั่นกรองการใชมาตรการตางๆ มีขอขัดของ 
เชน การก ําหนดระยะเวลาในการตรวจคนที่จํ ากัดมากจนเกินไป หรือการที่ศาลตองการขอมูลหรือ
หลักฐานทางคดีที่แนนหนาซึ่งยากแกการนํ ามาในชั้นนี้ เปนตน11 ดงันัน้ การกํ าหนดใหอัยการเขามา
มสีวนรวมในการพิจารณากลั่นกรองการใชมาตรการบังคับตางๆ เหลานี้ จงึเปนขอเสนอที่ควรนํ ามา
พิจารณา

                                                          
9  คณิต ณ นคร ญ เลมเดิม. หนา 65-66.
10 คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 578/2545 ลงวันที่ 30 กันยายน 2545.
11 รายงานการประชุม เรื่อง การปองปรามการจํ าหนายสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา ครั้งที่ 1/2549

ณ หองประชุมช้ัน 8 กรมทรัพยสินทางปญญา  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549.
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อยางไรกต็าม ในขณะนีม้กีฎหมายก ําหนดใหพนกังานอยัการเขามามบีทบาทในการสอบสวน
มากขึน้ ไมวาจะเปนการคนหาพยานหลกัฐานหรอืการใชมาตรการบงัคบัตางๆ เชน กรณกีารสอบสวนรวม
ตามพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 กฎหมายเปดโอกาสใหอัยการเขามาตรวจสอบ
หรือกล่ันกรองกระบวนการในการสอบสวนอีกชั้นหนึ่ง พนักงานอัยการพึงตองตระหนักถึงบทบาท
ดังกลาวและเขามามีบทบาทในการคุมครองสิทธิของประชาชนจากการใชมาตรการบังคับตางๆ     
ที่ไมเหมาะสมใหมากกวาที่เปนอยู จะเห็นไดวาในประเทศที่อัยการเปนผูรับผิดชอบการสอบสวน
ฟองรอง อัยการจะเขามาก ํากบัดแูลการขอออกหมายจบั หมายคนของต ํารวจ เชน กรณกีารขอใหศาล
ออกหมายจับ กฎหมายในอารยประเทศกํ าหนดใหตองผานการกลั่นกรองของพนักงานอัยการกอน
เพือ่ทีพ่นกังานอัยการจะไดตรวจสอบถึงการมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลนาจะไดกระทํ าความผิด
อาญาและตรวจสอบขอกฎหมายวาการกระทํ านั้นเปนความผิดตามที่กลาวหาหรือไม12 นอกจากนั้น  
อัยการยงัมีอํ านาจควบคุมหรือปลอยตัวผูตองหาในบางกรณีไดดวย   

สํ าหรับมาตรการในการควบคมุและปลอยช่ัวคราว เนือ่งจากในปจจบุนัทัง้ต ํารวจ อัยการ
และศาล ตางก็มีระเบียบปฏิบัติที่สอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ทกุองคกรจึงควรตองตระหนักถึงบทบาทในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือ
จํ าเลยดวย กลาวคือ การควบคุมตัวบุคคลไวในอํ านาจรัฐพึงกระทํ าเมื่อมีความจํ าเปนตามกฎหมาย
เทานั้น  

อัยการในฐานะทีเ่ปนองคกรหนึง่ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีเ่ชือ่มโยงกระบวนการ
ในการสอบสวนและการดํ าเนินคดีในชั้นศาล รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายอาญาแกผูกระทํ า
ความผดิใหเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและคุมครองผูบริสุทธิใ์หพนจากกระบวนการยตุธิรรมทีผิ่ดพลาด
การดํ าเนินบทบาทในเชิงรุกของอัยการเพื่อเปนหลักประกันแกประชาชนจากการใชมาตรการ  
บงัคบัตางๆ ของเจาหนาทีต่ ํารวจจงึเปนสิง่ทีจ่ ําเปน อัยการควรตองเปนองคกรทีรั่บผิดชอบในการควบคมุ
การใชมาตรการบังคับตางๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสม ควรเขามาตรวจสอบการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในการจับกุม คุมขัง หรือจํ าคุกบุคคลโดยผิดกฎหมายโดยอาศัยชองทางตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 ยืน่คํ ารองขอใหศาลไตสวน หากพบวามีการใชมาตรการ
บงัคบัทีม่ชิอบดวยกฎหมายซึ่งปรากฏทางสื่อมวลชนอยูบอยครั้ง ดังนั้น พนักงานอัยการพึงตองเนน
การปฏิบัติการเชิงรุกใหมากขึ้น ติดตามความคืบหนาและเขาไปแกไขปญหาใหแกประชาชน        
ไดทันทวงที

                                                          
12 คณิต ณ นคร ฎ (2549). “กระบวนการยติุธรรมตองนิง่.” รัฐธรรมนญูกับกระบวนการยติุธรรม. หนา 15.
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5.3  บทบาทของอัยการในความเปนภาวะวิสัยของการสอบสวน
 

การกํ าหนดใหอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญามากขึ้น ไมวาจะเปน
อํ านาจในการสอบสวนความผดิทีไ่ดกระท ําลงนอกราชอาณาจกัร การสัง่สอบสวนเพิม่เตมิ การเขารวม
ในการชันสูตรพลิกศพและการสั่งคดีวิสามัญฆาตกรรม การสอบสวนเด็กและการสอบสวนหรือ
ปฏิบตัหินาทีร่วมกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษในคดพีเิศษ โดยมวีตัถุประสงคทีสํ่ าคญัประการหนึง่
เพือ่ใหการสอบสวนมคีวามเปนภาวะวสัิย เพือ่เปนหลักประกนัในความโปรงใสหรอืการถูกตรวจสอบได
ของกระบวนการยุติธรรม
  โครงสรางการดํ าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดแยก
กระบวนการสอบสวนฟองรองและการพิจารณาคดีในศาลออกจากกันตามหลักสากล โดยอัยการ   
มหีนาที่รับผิดชอบกลั่นกรองสํ านวนการสอบสวนตามหลักการด ําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ อัยการ
สามารถใชดุลพินิจสั่งฟองหรือส่ังไมฟองคดีตลอดจนสั่งสอบสวนเพิ่มเติม แตในทางปฏิบัติ       
การสอบสวนฟองรองคดีอาญาของไทยตางจากระบบอัยการสากล พนักงานสอบสวนสามารถ    
เร่ิมคดไีดเองและด ําเนนิการสอบสวนโดยล ําพงั พนกังานอยัการเปนเจาพนกังานผูมหีนาทีฟ่องผูตองหา
ตอศาล ซ่ึงในความเปนจริงแลวเมื่ออัยการเปนผูใชดุลพินิจน ําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล อัยการ
กค็วรมีบทบาทในการก ํากบัดแูลการสอบสวนโดยเขามาตรวจสอบคนหาความจรงิตัง้แตตนซึง่จะท ําให
อัยการสามารถดํ าเนินการบังคับใชกฎหมายแกผูกระทํ าความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถเขามาคุมครองผูบริสุทธิ์ใหพนจากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดไดดียิ่งขึ้น แตพนักงาน
อัยการไมอาจเขามาทํ าหนาที่ดังกลาวไดอยางสมบูรณซ่ึงอาจเปนเพราะความไมพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่เชิงรุกของอัยการหรือความบกพรองของกฎหมายที่ไมกํ าหนดบทบาทของพนักงานอัยการ
ใหชัดเจนกวานี้ กลาวคือ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีบทบัญญัติกํ าหนดให
พนักงานอัยการมีบทบาทในการสอบสวนความผิดที่ไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักร ส่ังสอบสวน
เพิ่มเติม เขารวมในการชันสูตรพลิกศพและการสั่งคดีวิสามัญฆาตกรรม ตลอดจนการสอบสวนเด็ก
และในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ก็มีบทบัญญัติที่กํ าหนดใหอัยการเขารวม
สอบสวนหรอืปฏิบตัหินาทีร่วมกบัพนกังานสอบสวนคดพีเิศษในคดพีเิศษบางประเภท ซ่ึงตามระเบยีบ
สํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ในหมวดที่ 1     
ขอความเบื้องตน สวนที่ 5 อัยการกับการสอบสวน ก็วางระเบียบใหเปนสวนหนึ่งของหนาที่
พนกังานอยัการพงึกระท ําเพือ่ใหการสอบสวนมปีระสิทธภิาพ เปนการอ ํานวยความยตุธิรรมแกประชาชน
และรักษาผลประโยชนของรัฐ
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ขอ 25 (พนักงานอัยการกับการสอบสวน)
“การใหคํ าแนะนํ าปรึกษาในการสืบสวนและสอบสวน การเขารวมในการสอบสวน

ตามทีห่นวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรองขอ เปนสวนหนึ่งของหนาที่พนักงานอัยการที่พึงกระทํ า ทั้งนี้ 
เพือ่ใหการสอบสวนมปีระสิทธภิาพ เปนการอ ํานวยความยตุธิรรมแกประชาชนและรกัษาผลประโยชน
ของรัฐ”

ขอ 26 (การใหคํ าแนะนํ าปรึกษาและเขารวมสอบสวน)
“ในกรณหีนวยงานของรฐัทีม่อํี านาจสอบสวนคดอีาญาไดขอความรวมมอืพนกังานอยัการ

ใหค ําแนะน ําปรกึษาเพือ่ประโยชนในการสบืสวนและสอบสวน หรือขอใหเขารวมในการสอบสวนนัน้
พนกังานอยัการพงึใหค ําแนะน ําปรกึษาหรอืเขารวมในการสอบสวน แลวท ําบนัทกึเสนอผูบงัคบับญัชา
ตามลํ าดับชั้นจนถึงอัยการสูงสุดเพื่อทราบ”

ขอ 27 (กรณพีนกังานสอบสวนบกพรองหรือไมใหความรวมมอืหรือไมปฏิบตัติามค ําสัง่)
“ในการดํ าเนินคดีอาญา ถาพนักงานอัยการไมไดรับความรวมมือหรือพบขอบกพรอง

ของพนักงานสอบสวนอันอาจทํ าใหคดีเสียหายได พนักงานอัยการอาจแนะนํ าพนักงานสอบสวน
โดยตรงหรอืทํ าหนังสือช้ีแจงขอบกพรองและวิธีแกไขหรือปองกัน โดยทํ าเปนความเห็นเสนอไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดหรือสํ านักงานอัยการสูงสุดเพื่อแจงสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติแลวแตกรณี

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานอัยการโดยไมมี
เหตุอันสมควร ใหหัวหนาพนักงานอัยการแจงหัวหนาพนักงานสอบสวนหรือทํ าความเห็นเสนอ
ตามล ําดับชั้นถึงอธิบดี เพื่อแจงหนวยงานตนสังกัดของพนักงานสอบสวน”

แมวาในปจจบุนั  พนกังานอยัการจะไมอาจท ําหนาทีบ่งัคบัใชกฎหมายแกผูกระท ําความผดิ
และคุมครองผูบรสุิทธิใ์หพนจากกระบวนการยตุธิรรมทีผิ่ดพลาดไดอยางสมบรูณ แตการทีก่ฎหมาย
ก ําหนดใหพนกังานอยัการเขามามสีวนรวมในการสอบสวนกท็ ําใหการสอบสวนมคีวามเปนภาวะวสัิย
มากขึ้น กลาวคือ กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนไมไดดํ าเนินการโดยพนักงานสอบสวน      
ที่เปนเจาหนาที่ตํ ารวจแตโดยลํ าพัง หากแตมีการถวงดุลและคานอํ านาจโดยพนักงานอัยการ       
และโดยที่อัยการมีความเปนอิสระในการใชอํ านาจหนาที่ในทางอรรถคดีที่เรียกวา ความเปนอิสระ
ในเนื้อหา (material independent) ไมมอิีทธิพลภายนอกมาบีบบังคับใหพนักงานอัยการดํ าเนินการ
ไปตามอ ํานาจหนาทีใ่นทางอรรถคดตีามทีต่องการได ความเปนอสิระในสวนนีเ้กีย่วของกบัการเมอืง
โดยตรง นกัการเมอืงจะเขาไปกาวกายในการด ําเนนิคดขีองพนกังานอยัการไมได ซ่ึงหลักการดงักลาว
มพีระราชบญัญตัพินกังานอยัการ พ.ศ. 2498 มาตรา 17 บญัญตัไิวเพือ่เปนหลักประกนัในการด ําเนนิคดี
ของพนักงานอัยการ
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มาตรา 17 บญัญตัวิา “นายกรัฐมนตรีมีอํ านาจทํ าคํ าส่ัง หรือ วางระเบียบใหพนักงาน
อัยการท ําหนาที่อ่ืนใดนอกจากหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น 
ค ําสัง่นัน้ๆ จะเปนค ําสัง่เฉพาะเรือ่ง หรือ จะวางเปนระเบยีบไวใหพนกังานอยัการท ําหนาทีอ่ยางใดกไ็ด
เวนแตค ําส่ังหรือระเบียบนั้นๆ จะขัดตองานในหนาที่หรือ อาจทํ าใหงานในหนาที่เสื่อมทรามได”

นอกจากนัน้ เพือ่เปนหลักประกนัในการใชอํ านาจหนาทีใ่นทางอรรถคด ี พนกังานอยัการ
ยงัมคีวามเปนอิสระในทางสวนตัว (personal independent) ดวย กลาวคือ พนักงานอัยการสามารถ
ปฏิบตัหินาทีไ่ดโดยปราศจากความกลวัวาจะถกูด ําเนนิการเรือ่งการบรหิารงานบคุคลโดยไมเปนธรรม
จากผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชอัยการฝายอัยการ พ.ศ. 2521

มาตรา 29 บญัญตัวิา “การโอนขาราชการอยัการไปแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงขาราชการธรุการ
โดยใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาในขณะที่โอน ใหนายกรัฐมนตรีส่ังไดเมื่อขาราชการผูนั้นยินยอม 
และ ก.อ. เห็นชอบ

การโอนขาราชการอยัการไปเปนขาราชการพลเรอืนหรือขาราชการฝายอ่ืน ใหนายกรฐัมนตรี
ส่ังไดเมื่อขาราชการผูนั้นยินยอมและ ก.อ. เห็นชอบ”

องคกรอัยการในประเทศไทยมีหลักประกันความเปนอิสระอยูที่คณะกรรมการอัยการ 
(ก.อ.) ซ่ึงเปนองคกรเดียวที่สามารถพิจารณาความดีความชอบ และใหคุณใหโทษแกพนักงาน
อัยการได  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา 15 คณะกรรมการ
อัยการ (ก.อ.) ประกอบดวย ประธาน ก.อ. ซ่ึงเปนขาราชการอัยการบํ านาญและมาจากการเลือกตั้ง
โดยพนกังานอัยการทั่วประเทศ อัยการสูงสุดเปนรองประธาน ก.อ. โดยตํ าแหนง รองอัยการสูงสุด
(4 คน), อัยการพิเศษฝายปรึกษา, อัยการพิเศษฝายคดี และอัยการพิเศษฝายวิชาการ เปน ก.อ.       
โดยตํ าแหนง และ ก.อ. ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยพนักงานอัยการทั่วประเทศ 
ทัง้นี้เปนขาราชการอัยการประจํ า 3 คน และขาราชการอัยการบํ านาญ 3 คน

อาจกลาวไดวา การบรหิารงานบคุคลของขาราชการอยัการเปนการบรหิารโดยคนในอาชพี
เดยีวกนั ซ่ึงเปนหลักประกันความเปนอิสระในทางเนื้อหาไดอยางดี แตเนื่องจากขาราชการอัยการ  
มรีะบบการบงัคบับญัชาเปนลํ าดบัชัน้ ความเปนอสิระในทางสวนตวัจะมมีากนอยเพยีงใดจงึขึน้อยูกบั
พฤตกิรรมของ ก.อ. โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมของอัยการสูงสุด เพราะอัยการสูงสุดสามารถชี้นํ า
ตวับุคคลที่จะไดรับเลือกเปนประธาน ก.อ. และ ก.อ. อ่ืนๆ ทีม่าจากการเลือกตั้งได หากประสงค  
จะท ําเชนนัน้ และหากกรณีเปนไปดังกลาวก็อาจจะเกิดระบบอุปถัมภขึ้นและนํ ามาซึ่งความแตกแยก
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และแตกสามคัคใีนหนวยงานเพราะจะเกดิการแบงฝกแบงฝายขึน้ เหลานีม้ไิดกระทบขวญัและก ําลังใจ
ของพนกังานอัยการเทานั้น แตจะกระทบถึงการอํ านวยความยุติธรรมตอประชาชนโดยตรง13

อยางไรกต็าม ววิฒันาการการสอบสวนคดอีาญาของประเทศไทยกม็แีนวโนมทีเ่ปนสากล
มากขึน้ เหน็ไดชัดเจนในพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนกฎหมายทีก่ ําหนด
คณุสมบตัขิองผูปฏิบตังิานและก ําหนดมาตรการในการสบืสวนสอบสวนทีแ่ตกตางจากประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความอาญาและกฎหมายฉบบัอืน่ๆ ความเปนอสิระของบคุลากรทีเ่ปนพนกังานสอบสวน
คดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษเปนหลักประกันที่สํ าคัญในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวน     
คดีพิเศษ การกํ าหนดใหใหมีเงินเพิ่มสํ าหรับตํ าแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่     
คดีพิเศษจึงเปนความมุงหวังของคณะผูยกรางกฎหมายที่ประสงคจะใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และเจาหนาที่คดีพิเศษสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยปราศจากการแทรกแซงโดยอิทธิพลทางการเงิน

การกํ าหนดใหมีคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.) เพื่อคานอํ านาจ     
ในเชงิของการบรหิารจดัการคด ี เปนหลักประกนัในการปฏบิตัหินาทีข่องพนกังานสอบสวนคดพีเิศษ
และเจาหนาทีค่ดพีเิศษจากการถกูโยกยาย ไมเล่ือนขัน้เงนิเดอืนหรือการถูกลงโทษทางวนิยัโดยไมเปนธรรม
จากผูบังคับบัญชา อันเปนหลักการในเรื่องของผลประโยชนทับซอนกับบทบาทอํ านาจหนาที่ 
(conflict of rule–conflict of  interest)14

ในสวนของมาตรการในการสบืสวนสอบสวนไดมกีารก ําหนดใหพนกังานอยัการเขารวม
ในการสอบสวนและหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใหคํ าแนะนํ าและ
ตรวจสอบพยานหลกัฐานตัง้แตช้ันเริม่การสอบสวนในคดคีวามผดิทางอาญาทีม่ลัีกษณะเปนการกระท ํา
ความผิดขามชาติที่สํ าคัญหรือเปนการกระทํ าขององคกรอาชญากรรม หรือความผิดทางอาญา         
ทีม่ผูีทรงอิทธิพลที่สํ าคัญเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนทุกกรณี  ซ่ึงความเปนอิสระของพนักงาน
อัยการจะท ําใหกระบวนการในการสอบสวนคดคีวามผดิประเภทดงักลาวมคีวามเปนภาวะวสัิยมากขึน้
กลาวคือ การแทรกแซงโดยกลุมอิทธิพลทางการเมืองทั้งในระดับทองถ่ินและระดับประเทศหรือ
กลุมอิทธิพลอ่ืนท ําไดยากมากขึน้ ท ําใหกระบวนการในชัน้สอบสวนด ําเนนิไปดวยความความโปรงใส

ในคดีพิเศษ การสัง่คดีของสํ านักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ พนักงานอัยการที่เขารวม
ในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะไมใชพนักงานอัยการที่มีอํ านาจสั่งคดี แต
พนักงานอัยการที่เขารวมในการสอบสวนจะเปนที่ปรึกษาในคดีนั้นๆ ทั้งนี้ประการหนึ่งเพื่อเปน 
การทบทวนดุลพินิจของอัยการ อยางไรก็ตาม หากเปนคดีที่มีความสํ าคัญมีความยุงยากซับซอน 
                                                          

13 คณิต ณ นคร ซ เลมเดิม.
14 บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ....

คร้ังที่ 12. (2546). หนา 7.
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อัยการพเิศษฝายคดพีเิศษจะขออนญุาตอยัการสงูสดุส่ังคดแีละวาความตอไปจนเสรจ็ส้ินกระบวนการ
ยุติธรรม เห็นวา ในคดีที่พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นในทางคดี    
เปนอยางเดียวกัน การใหพนักงานอัยการที่เขารวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เปนพนกังานอัยการที่มีอํ านาจสั่งคดีจะเปนผลดีตอการดํ าเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาล เพราะ
พนักงานอัยการที่เขารวมในการสอบสวนยอมมีความเขาใจขอเท็จจริงตางๆ ในคดีไดเปนอยางดี  
แตในคดีใดที่พนักงานอัยการมีความเห็นขัดแยงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ควรใหพนักงาน
อัยการอื่นเปนผูพิจารณาสั่งคดีและฟองคดีตอศาล อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะประการนี้จะมี      
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ หากก ําหนดหลกัเกณฑใหพนกังานอยัการเขารวมในการสอบสวนในลกัษณะ
ที่เปนองคคณะพนักงานอัยการ15 เพราะนอกจากจะทํ าใหกระบวนการในการสอบสวนฟองรอง      
มคีวามเปนภาวะวิสัยมากยิ่งขึ้นแลว ยังท ําใหการแทรกแซงโดยบุคคลภายนอกเปนไปไดยากมากขึ้น
เพราะลํ าพังพนักงานอัยการเพียงคนเดียว บางครั้งก็ไมอาจทัดทานการแทรกแซงของกลุมอิทธิพล
ทางการเมอืงหรือกลุมอิทธิพลอ่ืนได จงึไมอาจท ําใหขัน้ตอนในการสอบสวนฟองรองมคีวามโปรงใส
ไดมากเทาที่ควร ซ่ึงหลักการดังกลาวสอดคลองกับนโยบายในการบริหารราชการของสํ านักงาน
อัยการสงูสดุ และค ําสัง่อยัการสงูสดุที ่อส (สฝคก.) / ว 123 ลงวนัที ่17 มนีาคม 2548 เร่ือง การน ําระบบ
องคคณะมาใชในการพิจารณาสั่งคดีอาญา (ภาคผนวก) โดยกํ าหนดใหหัวหนาพนักงานอัยการ     
ส่ังจายส ํานวนคดทีีสํ่ าคญัใหองคคณะ ซ่ึงประกอบดวยพนกังานอยัการไมนอยกวา 2 คนเปนผูพจิารณา
ระบบดังกลาวควรนํ ามาใชในการทีพ่นักงานอัยการเขารวมสอบสวนกบัพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
โดยเครงครัด

ในเรื่องการสอบปากคํ าเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในชั้นสอบสวนเพื่ออนุวัตรใหเปนไปตาม
อนสัุญญาวาดวยสิทธิเดก็ ค.ศ. 1989 ไดมกีารแกไขกระบวนการสอบสวนหลายประการ และทีสํ่ าคญั
ไดจดัใหมพีนกังานอยัการเขารวมในการสอบสวนดวย ทัง้นี ้เหตผุลประการหนึง่กเ็พือ่ใหการสอบสวน
มีความเปนภาวะวิสัยมากขึ้น กลาวคือ ทํ าใหการสอบสวนมีความถูกตองรัดกุมยิ่งขึ้น ไมตอง          
มกีารสอบสวนเพิ่มเติมที่จะกระทบจิตใจเด็กอีก และไมตองมีการสอบปากคํ าซ้ํ าอีกในชั้นศาล

การประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 เร่ืองการชันสูตรพลิกศพ ไดกํ าหนดหลักการที่สํ าคัญประการหนึ่ง คือ          
ใหพนกังานอยัการเขารวมในการชนัสตูรพลิกศพรวมกบัพนกังานสอบสวนและแพทย ซ่ึงในการปฏบิตัิ
หนาที่ดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานอัยการ โดยมีวัตถุประสงค     
เพือ่แสดงใหเหน็ถึงความบรสุิทธิข์องเจาพนกังานทีเ่กีย่วของและยบัยัง้มใิหเจาพนกังานคดิกระท ําการ

                                                          
15 ระเบียบสํ านักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดํ าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547, ขอ 53.
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โดยมชิอบ เปนการตรวจสอบถวงดลุระหวางผูเขารวมชนัสตูรพลิกศพ ท ําใหสํ านวนการชนัสตูรพลิกศพ
มคีวามเปนภาวะวิสัยมากขึ้น สามารถเปนหลักประกันแกผูตองหา ผูเสียหายและประชาชนไดขึ้น

ดงักลาวแลววาในระบบอยัการสากลนัน้ อัยการจะเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนฟองรอง
อัยการสามารถใชดุลพินิจในการเขาไปกํ ากับดูแลการสอบสวนไดอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในคดทีีม่ลัีกษณะเปนคดีพิเศษซึ่งไดแก คดีที่มีความสํ าคัญ คดีที่เปนที่สนใจของประชาชน คดีที่มี
ขอยุงยากหรือมีความสลับซับซอน ในประเทศฝรั่งเศสหากมีคดีประเภทดังกลาว เจาหนาที่ตํ ารวจ
ฝายคดหีรือพนกังานสอบสวนจะตองรายงานใหอัยการทราบ โดยอยัการจะมอํี านาจในการสอบสวน
อยางกวางขวาง หรือในประเทศญีปุ่นพนกังานอยัการจะเขามาก ํากบัดแูลการสอบสวนในคดดีงักลาว
ดวยตนเอง ในประเทศญี่ปุนนั้นไดมีการจัดตั้งหนวยงานสอบสวนพิเศษ (SID) ขึ้นในสํ านักงาน
อัยการจังหวัดบางจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะเปนคดีพิเศษโดยเฉพาะ 
หรือในประเทศสหรฐัอเมรกิากย็งัใหอัยการสามารถทีจ่ะเริม่สอบสวนคดอีาญาทีม่ลัีกษณะเปนคดพีเิศษ
ดวยตนเองได รวมทัง้มอํี านาจสอบสวนในคดีที่ตํ ารวจไมดํ าเนินการดวย

ในคดีซีทีเอ็กซ ซ่ึงทํ าการตรวจสอบทุจริตโครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจวัตถุระเบิด          
ซีทีเอก็ซ 9000 ภายในสนามบนิสวุรรณภมู ิ ซ่ึงมกีารกลาวหาบรษิทัยกัษใหญหลายรายทีม่สีวนพวัพนั
ในการทจุริตดงักลาว คดดีงักลาวมกีารตัง้คณะกรรมการด ําเนนิการตรวจสอบหลายชดุทัง้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย กลาวคือ (1) การสอบสวนขอเท็จจริงจากกระทรวงยุติธรรม
สหรฐัอเมริกา (2) คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงของอัยการสูงสุด  (3) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI)16 ทั้งนี้โดยที่คดีดังกลาวเปนคดีที่มีความซับซอน เปนคดีสํ าคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบ   
อยางรนุแรงตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ หรือ
การคลังของประเทศ ดังนั้น จึงไดกํ าหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนดวย         
โดยในคดีนี้อัยการสูงสุดไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเฉพาะ ซ่ึงการที่องคกร
อัยการ หรืออัยการสูงสุดเขารวมในการสอบสวนในคดีที่มีความสํ าคัญนั้นเปนหลักการที่สอดคลอง
กับระบบอัยการสากล ดังกลาวแลววาในนานาอารยประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ      
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน อัยการจะเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนฟองรองโดยจะเขาไปควบคุม
กํ ากับดูแลและสั่งการในการสอบสวน หรือเขาไปทํ าการสอบสวนดวยตนเองตั้งแตมีการกระทํ า
ความผดิเกดิขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ในคดสํี าคญัๆ คดทีียุ่งยากซบัซอนหรือเปนทีส่นใจของประชาชน
เชน คดีวอเตอรเกต คดอีดตีรองประธานาธบิดีสไปโรว แอกนวิ กระท ําการทจุริต คดอีดตีนายกรฐัมนตรี
ทานากะของญี่ปุนตองหาวารับสินบนจากบริษัทคาเครื่องบินอเมริกัน เปนตน

                                                          
16 มติชน. (2549, 17 กรกฎาคม).หนา 1 และ 15. และ กรุงเทพธรุกิจ. (2549, 17 กรกฎาคม). หนา 1 และ 15.
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บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากการศกึษาววิฒันาการบทบาทพนกังานอยัการในการสอบสวนคดอีาญาทีม่กีารปรบัปรงุ
เปล่ียนแปลงตลอดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น จะเห็นไดวา เมื่อครั้งที่มีอัยการขึ้นระยะแรกๆ   
ในประเทศไทยนั้น อัยการมีอํ านาจหนาที่คลายคลึงกับอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรปซ่ึงใชระบบ
การด ําเนนิคดอีาญาโดยรฐั กลาวคอื อัยการมหีนาทีรั่บผิดชอบในการสอบสวนฟองรองและด ําเนนิการ
ใหเปนไปตามคํ าพิพากษาของศาลซึ่งเปนหนาที่ของอัยการในระบบที่สมบูรณ แตภายหลังเราไดรับ
อิทธพิลจากประเทศอังกฤษซึ่งใชระบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยประชาชน ระบบอัยการของเราจึงมี
ลักษณะคลายคลึงกับอัยการในประเทศอังกฤษ จะเห็นไดจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ        
วธีิพจิารณาความมีโทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115
 ภายหลังการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ซ่ึงเปน  
การผสมผสานระบบการด ําเนนิคดอีาญาโดยรฐัและระบบการด ําเนนิคดอีาญาโดยประชาชนเขาดวยกนั
ผูมอํี านาจฟองคดีอาญาจึงไดแกพนักงานอัยการและผูเสียหาย โดยในสวนของรัฐกระทํ าโดยอัยการ
และในสวนของประชาชนจํ ากัดเฉพาะผูเสียหาย ทั้งนี้การฟองคดีของผูเสียหายมีขอบเขตจํ ากัด     
อยูเฉพาะความผิดที่เอกชนเปนผูเสียหายโดยตองเปนผูเสียหายโดยตรงและเปนผูเสียหายโดยนิตินัย  
อยางไรก็ตามเราใหความสํ าคัญกับการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐหรือการดํ าเนินคดีของอัยการมากกวา   
แตกระนั้นอํ านาจหนาที่ของอัยการก็ยังคงจํ ากัดอยูเพียงอํ านาจในการฟองคดี อัยการไมมีอํ านาจ   
ในการสอบสวน ยกเวนกรณีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทํ าลงนอกราชอาณาจักร     
ซ่ึงอธบิดกีรมอยัการเปนพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบแตจะมอบหมายหนาทีน่ัน้ใหพนกังานสอบสวน
คนใดกไ็ด ซ่ึงที่ผานมาก็มักจะมอบหมายใหพนักงานสอบสวนเสมอ

จากที่ไดทํ าการศึกษาถึงบทบาทอัยการในการดํ าเนินคดีอาญาในนานาอารยประเทศ  
จะเหน็ไดวา อัยการเปนองคกรทีสํ่ าคญัรบัผิดชอบด ําเนนิการสอบสวนฟองรองซึง่ถือวาเปนกระบวนการ
เดยีวกนั อัยการจงึมอํี านาจในการสอบสวนอยางกวางขวางโดยมตี ํารวจเปนเครือ่งมอืในการด ําเนนิการ
การรวบรวมพยานหลกัฐานและการใชมาตรการบงัคบัจงึผานการกลัน่กรองโดยอยัการ ท ําใหกระบวนการ
ในการสอบสวนฟองรองมคีวามตอเนือ่งเชือ่มโยง สามารถด ําเนนิการใหผูกระท ําความผดิไดรับโทษ
ตามกฎหมายและสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ดังไดกลาวมาแลววา อํ านาจในการสอบสวนคดีอาญามีความสํ าคัญเปนอยางมาก     
การสอบสวนนัน้ถือวาเปนตนธารแหงความยตุธิรรม หากกระบวนการในการสอบสวนมขีอผิดพลาด
ก็จะสงผลใหกระบวนการอื่นๆ ตอมา ผิดพลาดไปดวยและผลของการสอบสวนจะมีผลกระทบ    
ถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ในนานาอารยประเทศจึงพยายามที่จะควบคุมอํ านาจ        
การสอบสวนมใิหหนวยงานหนึง่หนวยงานใดในกระบวนการยตุธิรรมมอํี านาจเดด็ขาดในการสอบสวน  
ซ่ึงอาจนํ าไปสูการใชอํ านาจโดยมิชอบได หลักการคานอํ านาจ (check and balance) จึงถูกนํ ามาใช
กบัหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยกํ าหนดบทบาทใหหนวยงานตางๆ เชน อัยการ  
และศาลไดเขามามสีวนในการควบคมุและตรวจสอบการสอบสวนคดอีาญาของต ํารวจในแตละขัน้ตอน
ของการสอบสวน เพือ่จะไดเปนหลักประกนัวา การสอบสวนคดอีาญาจะด ําเนนิไปดวยความถกูตอง
และเปนธรรมที่สุด      
  สํ าหรับประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดจากการสอบสวน
โดยการสับเปลี่ยนอํ านาจหนาที่ในการสอบสวน การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือการยกรางกฎหมายใหมโดยกํ าหนดใหอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนมากขึ้น แตใน
ความเปนจริงแลว ปญหาในการสอบสวนมิไดอยูที่วาใครควรมีอํ านาจหนาที่ในการสอบสวน    
หากแตตองหาผูรับผิดชอบการสอบสวน ความพยายามปรบัปรงุกระบวนการในการสอบสวนฟองรอง
หรือกระบวนการด ําเนนิคดใีนชัน้กอนฟอง (pre-trail stages) กเ็นือ่งมาจากการสอบสวนโดยพนกังาน
สอบสวน ในปจจบุนันีต้กอยูในสภาพวกิฤต ิ ประชาชนมขีอกงัขาในการปฏบิตัหินาทีแ่ละความเปนอสิระ
ของเจาหนาที่ตํ ารวจ เหตุผลประการหนึ่งอาจเปนเพราะระบบการบริหารงานบุคคลของตํ ารวจ  
คอนขางอิงกับการเมือง จึงอาจตกเปนเครื่องมือทางการเมืองไดโดยงายจนมีคํ ากลาววา ตํ ารวจ    
เปน “Political Officer”1 ท ําใหกระบวนการยตุธิรรมในชัน้สอบสวนของพนกังานสอบสวนไมไดรับ
การยอมรับจากประชาชนมากเทาที่ควร

ดงันัน้ การจะใหตํ ารวจเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนจึงเปนไปไดยาก ทั้งการทํ างาน
ของตํ ารวจมุงเนนปริมาณผลงานเปนสํ าคัญ ท ําใหประสิทธิภาพในการอํ านวยความยุติธรรมลดนอย
ลงไป หรือหากจะหวังใหศาลเปนผูอํ านวยความยุติธรรมในชั้นที่สุดก็จะเปนการลาชาจนเกินไป   
ดังนั้น จึงไดมีความพยายามที่จะใหอัยการซึ่งเปนตัวเชื่อมระหวางองคกรตํ ารวจและศาลเขามารวม
รับผิดชอบในการสอบสวน ทัง้นีเ้พราะอยัการมคีวามเปนอสิระ มวีฒุภิาวะทางกฎหมายและมปีระสบการณ
ในการด ําเนนิคดใีนชัน้ศาล อัยการสามารถใหค ําปรกึษาแนะน ําและตรวจสอบบรรดาพยานหลกัฐาน

                                                          
1 คณิต ณ นคร ฎ เลมเดิม. หนา 13.
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วาพยานหลักฐานชนิดใด ประเภทใดบางที่มีความจํ าเปน ตลอดจนสามารถกํ าหนดแนวทาง          
ในการสอบสวน และวางรูปคดี เพื่อประโยชนในการดํ าเนินคดีในชั้นศาล

ทั้งการแยกอํ านาจสอบสวนใหอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนฝายเดียว
และใหอัยการท ําหนาทีใ่นการกลัน่กรองคดโีดยท ํางานตามส ํานวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวน
อัยการยอมไมอาจทราบถึงรายละเอียดแหงคดีวาคดีจะมีมูลนาเชื่อถือเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
ในคดทีีม่คีวามซบัซอน เมือ่อัยการเปนผูทีจ่ะตองพจิารณาสัง่ฟองหรือส่ังไมฟองคด ี ซ่ึงหากสัง่ฟองคดี
กย็งัมหีนาทีต่องน ําเสนอพยานหลกัฐานตอศาลตอไป ดงันัน้ อัยการจงึเปนองคกรทีม่คีวามเหมาะสม
ทีจ่ะรบัผิดชอบการสอบสวนเปนอยางยิง่ ประเทศตางๆ ทีใ่หอัยการเปนผูควบคมุดแูลการสอบสวนนัน้
กเ็ปนไปเพื่อแกไขปญหาขอขัดของดังกลาว ปริมาณคดีที่ศาลยกฟองจึงลดลงอยางมาก

การพจิารณายกราง พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ...
ในชวงป พ.ศ. 2526-2533 เปนความพยายามทีจ่ะปรบัปรงุระบบการสอบสวนฟองรองโดยมสีาระส ําคญั
คือ ปรับปรุงใหอัยการมีอํ านาจหนาที่ในการกํ ากับดูแลการสอบสวนตั้งแตตน และใหมีอํ านาจ   
ออกหมายเรียกเชนเดียวกันกับพนักงานสอบสวน กับใหมีอํ านาจเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ 
นอกจากนัน้ พนกังานอยัการมอํี านาจท ําการสอบสวนรวมกบัพนกังานสอบสวนในคดซ่ึีงเปนความผดิ
ที่มีอัตราโทษจํ าคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป สวนในคดีที่พนักงานอัยการเห็นวาเปนคดีสํ าคัญหรือ
ยุงยากซบัซอนซึง่จ ําเปนตองท ําการสอบสวนรวมกบัพนกังานสอบสวนใหเสนอเรือ่งใหอัยการสูงสุด
พจิารณาอนมุตั ิ ทัง้นีใ้หพนกังานสอบสวนปฏบิตัติามค ําสัง่และค ําแนะน ําของอยัการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
การสอบสวนคดีนั้นๆ สวนอํ านาจในการบังคับบัญชาในสายงานบริหารของพนักงานสอบสวน    
ยงัคงอยูในอ ํานาจบงัคบับญัชาของกรมต ํารวจตามปกต ิ แตรางฯ ฉบบัดงักลาวกม็ไิดมกีารประกาศใช
แตอยางไร

ตอมาภายหลังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย      
วธีิพจิารณาความอาญา ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนเรื่องวิธีสอบปากคํ าเด็กอายุไมเกิน 18 ป         
ในชัน้สอบสวนเพือ่อนวุตัรใหเปนไปตามอนสัุญญาวาดวยสิทธเิดก็ ค.ศ. 1989 ซ่ึงไดแกไขกระบวนการ
สอบสวนหลายประการ และที่สํ าคัญไดจัดใหมีพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนดวย ซ่ึง
หลักการดังกลาวไดนํ าไปบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย          
วธีิพจิารณาความอาญา ฉบบัที ่ 22 พ.ศ. 2547 โดยก ําหนดใหพนกังานอยัการเขารวมในการสอบสวน
ผูตองหาที่เปนเด็กดวย
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นอกจากนั้นยังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย     
วิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนเรื่องการชันสูตรพลิกศพ โดยมีหลักการ          
ทีสํ่ าคญัประการหนึง่ คอื ใหพนกังานอยัการเขารวมในการชนัสตูรพลิกศพรวมกบัพนกังานสอบสวน
และแพทย ซ่ึงในการปฏบิตัหินาทีด่งักลาวใหพนกังานสอบสวนปฏบิตัติามค ําส่ังของพนกังานอยัการ
และในการประกาศใชพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซ่ึงถือวาเปนวิวัฒนาการ
การสอบสวนคดีอาญาที่สํ าคัญ โดยมีบทบัญญัติใหอัยการเขามาสอบสวนรวมหรือปฏิบัติหนาที่
รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษ เพื่อใหคํ าแนะนํ าและตรวจสอบพยานหลักฐาน     
ตัง้แตในชั้นสอบสวน

อยางไรก็ตาม แมจะมีกฎหมายบัญญัติรับรองบทบาทในการสอบสวนของอัยการ       
แตอัยการกย็งัคงด ําเนนิบทบาทของตนไปในทศิทางเดมิ กลาวคอื ในคดทีีอั่ยการเขารวมในการสอบสวน
ควรตองมีความถูกตองชอบดวยกฎหมาย ชอบดวยระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบและเชื่อถือได
ของการสอบสวนดวย ทัง้นีเ้พื่อใหสอดคลองกับระบบอัยการสากล แตในทางปฏิบัติ เมื่อสํ านวน
การสอบสวนขึน้ไปสูช้ันกล่ันกรองคด ี อัยการกลบัส่ังไมฟองคดหีรือส่ังสอบสวนเพิม่เตมิ ซ่ึงแสดงวา
อัยการทีท่ ําหนาทีใ่นการสอบสวนมไิดท ําหนาทีใ่นฐานะทีเ่ปนตวัแทนขององคกรอยัการ การมอบหมาย
ใหพนักงานอัยการไปรวมในการสอบสวน ควรตองตระหนักวาพนักงานอัยการนั้นปฏิบัติหนาที่
ในฐานะที่เปนองคกรในการดํ าเนินคดีอาญา การดํ าเนินการใดๆ ของพนักงานอัยการยอมผูกพัน
องคกรอยัการ และจ ําเปนทีพ่นกังานอยัการทีเ่ขารวมสอบสวนพงึตองตระหนกัถึงภาระหนาทีด่งักลาว
และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา เพราะการทํ างานของอัยการนั้นเปนระบบ       
การบงัคับบัญชา หากในการสอบสวนรวมกันมีปญหาหรือขอขัดของใดๆ ในการปฏิบัติงาน จะได
ประสานงานกันเพื่อหาทางแกไขเสียแตตนทางเพื่อใหสํ านวนการสอบสวนมีความถูกตอง สามารถ
น ําตวัผูกระทํ าความผิดมาสูกระบวนการในชั้นศาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

ความพยายามในการแกไขกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาโดยก ําหนดใหพนกังานอยัการ
เขามารวมสอบสวนในคดเีดก็และในการชนัสตูรพลิกศพ หรือการก ําหนดใหอัยการเขามาสอบสวนรวม
หรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 ถือวาเปนวิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญาที่มีความใกลเคียงกับนานาอารยประเทศ  
มากกวาทีเ่คยเปนมา แมจะยงัไมเปนไปตามระบบอยัการสากลทีส่มบรูณ แตกถื็อไดวาเปนการเริม่ตน
ใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดที่มีลักษณะ
เปนคดีพิเศษ ซ่ึงไดแก คดีที่มีความสลับซับซอน คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คดีที่มีผลกระทบ
ตอประชาชนจ ํานวนมาก คดขีาราชการระดบัสงูทจุริต ซ่ึงเปนหลักการเดยีวกนักบันานาอารยประเทศ
กลาวคือ ในระบบอัยการสากล พนักงานอัยการจะไมเปนผูสอบสวนคดีอาญาทุกคดีดวยตนเอง    
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แตในกรณจี ําเปนพนกังานอยัการสามารถเขาไปควบคมุดแูลการสอบสวนไดทกุคด ี อัยการจะด ําเนนิการ
สอบสวนคดอีาญาดวยตนเองเฉพาะคดทีียุ่งยากซบัซอนหรือคดสํี าคญัๆ เทานัน้ สวน “คดอีาญาทัว่ไป”
(general crime) ตามปกตพินกังานอัยการจะปลอยใหพนักงานสอบสวนหรือตํ ารวจเปนผูดํ าเนินการ 
สวนคดอีาญาที่พนักงานอัยการสอบสวนดวยตนเองถือวาเปน “คดีอาญาพิเศษ” (special crime)2

แตการใหอัยการเขารวมในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือการใหอัยการมาสอบสวนรวมหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตาม      
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 นัน้ จะตองเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหกระทํ า
เชนนัน้หรือกรณีคดีพิเศษบางกรณีตองไดรับความเห็นชอบจาก กคพ. อัยการไมสามารถใชดุลพินิจ
เขาไปรวมสอบสวนเองไดตางจากระบบอัยการสากลที่พนักงานอัยการมีอํ านาจรับคํ ารองทุกข และ
สามารถใชดุลพินิจเขารวมสอบสวนในคดีความผิดทางอาญาประเภทอื่นๆ ที่มีความสํ าคัญ หรือ   
ในคดีที่เกรงวาพนักงานสอบสวนจะทิ้งคดีหรืออาจถูกแทรกแซงการทํ างานได ตลอดจนสามารถ
เรียกสํ านวนการสอบสวนมาตรวจสอบไดทุกระยะ ซ่ึงนับวาเปนหลักการที่ดี หากสามารถนํ ามา
ปรบัใชในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศไทยไดกจ็ะท ําใหกระบวนการในการสอบสวน
ฟองรองมคีวามเปนภาวะวสัิยมากขึน้ อัยการสามารถเขาไปมบีทบาทในการคุมครองสทิธขิองคูความ
ในคด ีและอํ านวยความยตุธิรรมแกประชาชนไดมากขึน้ อีกทัง้ยงัท ําใหกระบวนการสอบสวนฟองรอง
ของประเทศไทยเปนไปในทิศทางเดียวกับระบบอัยการสากล

ใน พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ..ศ. 2547 บญัญตัไิวโดยชัดแจงวา ใหอัยการเขามา
ตั้งแตเริ่มแรกเพื่อใหคํ าแนะนํ าและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแตช้ันเริ่มการสอบสวน และตาม
ขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกัน หรือการปฏิบัติหนาที่
รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร      
พ.ศ.  2547 กไ็ดก ําหนดหลักเกณฑในการสอบสวนรวมหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษโดยเปดโอกาสใหพนักงานอัยการเขารวมในการสอบปากคํ าพยานหรือผูตองหาโดยหารือ
รวมกันตั้งแตช้ันเริ่มคดีเพื่อวางแนวทางการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆ ตลอดจน
ใหอัยการหรืออัยการทหารแลวแตกรณีใหความเห็นชอบรวมกันในการใชมาตรการบังคับแกบุคคล
โดยขอหมายคนหรือหมายจับ ซ่ึงแสดงวาอัยการควรตองมีบทบาทในการคนหาความจริงในคดี
มากกวาการเขารวมสอบสวนในคดเีดก็หรือในการชนัสตูรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  และสามารถควบคุมการใชมาตรการบังคับใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                          
2 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 34-35.
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กระนั้นก็ตาม การที่กฎหมายกํ าหนดใหอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนมากขึ้น
ยิ่งขึ้น อัยการควรตองปรับทัศนคติในการทํ างาน พยายามทํ าความเขาใจบทบาทที่กฎหมายกํ าหนด
และปฏิบัติหนาที่ในเชิงรุก โดยเฉพาะบทบาทในการคนหาความจริงในคดีและการควบคุมการใช
มาตรการบังคับ ในประเทศอื่นๆ ที่พนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจในการดํ าเนินคดีอาญาได
อยางกวางขวาง เชน การที่อัยการสามารถใชดุลพินิจเขารวมในการสอบสวนในคดีที่มีความสํ าคัญ  
หรือ การทีอั่ยการมีบทบาทในการเบี่ยงเบนคดีตางๆ นั้น อัยการในประเทศเหลานั้นมีความเขาใจ  
ถึงบทบาทของตนในการดํ าเนินคดีอาญาเปนอยางดี กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงสามารถ
ด ําเนนิไปไดอยางราบรื่น ไดรับการยอมรับและเปนที่เชื่อถือของประชาชน ขณะที่ประเทศไทยซึ่งมี
ความพยายามที่จะใหอัยการมีอํ านาจควบคุมการสอบสวน ใชดุลพินิจในการเบี่ยงเบนคดี แต
พนักงานอัยการกลับไมกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ในเชิงรุก ซ่ึงอาจเปนเพราะความไมพรอม    
ที่จะรับผิดชอบบทบาทดังกลาวหรืออาจเปนเพราะความไมเขาใจในบทบาทดังกลาวประกอบกับ
กระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทยที่มีลักษณะแยกสวนขาดเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน    
จึงควรทํ าความเขาใจพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการถึงระบบการดํ าเนินคดีอาญาโดยรัฐ    
ทีท่กุฝายตองรวมมือกันในการคนหาความจริงเพื่ออํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชน  

พนกังานสอบสวนกค็วรท ําความเขาใจบทบาทของตนเกีย่วกบัอ ํานาจหนาทีใ่นการสอบสวน
ตามที่กฎหมายกํ าหนดไว กลาวคือ การสอบสวนนั้นมิไดมีความสมบูรณในตัวเอง แตเปนเพียง
มาตรการเบื้องตนเพื่อใชพิสูจนความจริงในคดีอาญา พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองรวบรวม  
พยานหลักฐานทุกชนิดเกี่ยวกับการกระทํ าความผิดไมวาจะเปนพยานหลักฐานที่ใชในการพิสูจน
ความผดิ หรือพยานหลักฐานที่เปนผลดีแกผูตองหา แตในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวนมักจะเริ่ม
ท ําการสอบสวนโดยการเรียก การจับ หรือขอใหศาลออกหมายจับแลวคอยหาพยานหลักฐานเพื่อมุง
พิสูจนวา ผูตองหาคือผูกระทํ าความผิดแตเพียงอยางเดียวซ่ึงเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพ       
ของผูตองหา เมื่อมีกฎหมายรองรับใหพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวน พนักงานอัยการ    
พงึปฏิบตัหินาทีใ่นเชงิรุกรวมคนหาความจรงิในคดกีบัพนกังานสอบสวนและควบคมุการใชมาตรการ
บงัคับเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของคูความและผูที่เกี่ยวของในคดี

ประการสดุทาย ควรมกีารฝกอบรมบคุลากรทัง้ในกรมสอบสวนคดพีเิศษ และส ํานกังาน
อัยการใหมศีกัยภาพเพยีงพอในการปฏบิตัหินาทีใ่นการสอบสวน โดยเฉพาะอยางยิง่ พนกังานอยัการ
ยอมไมมีความรูความเชี่ยวชาญในการสอบสวนโดยตรง จึงควรจัดฝกอบรมวิธีการในการสอบสวน
ใหพนักงานอัยการดวย ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนางานสอบสวนตอไป และแมแต
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็ควรจัดฝกอบรมวิธีการในการสอบสวนใหแกขาราชการที่เปนพนักงาน
สอบสวนดวย เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนองคกรสหวิชาชีพ ผูที่เปนพนักงานสอบสวน   
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มาจากหลากหลายสาขาอาชพีและมคีวามรูความสามารถในวชิาชพีตางๆ เปนอยางด ีแตพนกังานสอบสวน
บางคนไมเคยทํ างานในดานการสอบสวนมากอน เพื่อใหการบูรณาการในการสอบสวนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรในกรมสอบสวนดวย

กลาวโดยสรุป การใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวน ไมวาจะเปน   
ในคดีเด็ก หรือการเขารวมในการไตสวนชันสูตรพลิกศพหรือการเขารวมสอบสวนในคดีพิเศษ    
ถือวาเปนการเริ่มตนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟองรองใหมมีาตรฐานในระดับ
เดียวกับนานาอารยประเทศและสอดคลองกับเมื่อคร้ังที่มีอัยการขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย แมวา
ในปจจบุนันี ้ อัยการจะยังไมไดมีบทบาทหนาที่โดยบริบูรณดังที่เคยเปนมาในอดีตหรือยังไมเปนไป
ตามระบบอัยการสากล แตหลักการที่กํ าหนดใหอัยการสามารถเขาไปตรวจสอบพยานหลักฐาน    
ซ่ึงทํ าใหพนักงานอัยการสามารถเขาไปทํ าหนาที่ในการคนหาความจริงในคดีและคุมครองสิทธิ
ของคูความในคดีไดดีกวาที่เคยเปนมา หรือการกํ าหนดใหพนักงานอัยการเปนผูใหคํ าแนะนํ า        
ในการท ําส ํานวนสอบสวนซึง่จะท ําใหกระบวนการในการสอบสวนมคีวามโปรงใสสามารถตรวจสอบได
และเปนที่ยอมรับของประชาชน เหลานี้ลวนแลวแตทํ าใหกระบวนการในชั้นสอบสวนฟองรอง
ของประเทศไทยมีความเปนภาวะวิสัยและมีความเปนสากลมากขึ้น โดยพนักงานอัยการสามารถ
เปนหลักประกนัการอ ํานวยความยตุธิรรมในชัน้สอบสวนแกคูความและประชาชนไดดกีวาทีเ่คยเปนมา
แมวากระบวนการในการสอบสวนฟองรองอาจจะยังไมมีความตอเนื่อง การจํ ากัดประเภทคดีและ
วิธีการในการใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนยังไมสอดคลองกับระบบอัยการสากลนัก อีกทั้ง
ยงัมขีอขัดของบางประการในการสอบสวนรวมกนั แตกเ็ปนทีค่าดหมายไดวาจะมกีารแกไขปรบัปรงุ
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมและความเปนมาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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