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กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไมอาจสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับความกรุณาจากทาน
ศาสตราจารย ดร.คณิต  ณ นคร ผูเปนครูกฎหมายของผูเขียนในการรับเปนประธานการสอบ ทาน
รองศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต ท่ีใหความเมตาในการรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําใน
ดานแนวคิดทฤษฎีและหลักการอันเปนประโยชนแกผูเขียน ในการศึกษาคนควาวิจัยใหมีความ
ครบถวนสมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณทานอาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช ทานอาจารย ดร.สุรสิทธิ แสงวิโรจนพัฒน 
ท่ีใหความกรุณาเปนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธและแกไขขอบกพรองตางๆ รวมท้ังให
แนวทางวิชาการท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง   
 ในโอกาสนี้ผูเขียนผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพอดนัย คุณแมอุทิน อินทรบุรี ท่ีได
อุปการะเลี้ยงดูและสงเสียจนผูเขียนไดสําเร็จการศึกษา และขอขอบคุณบรรดาเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ท่ี
เปนกําลังใจใหผูเขียนตลอดมา 
 อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาในทางวิชาการเปนประโยชนตอการศึกษา ผูเขียน
ขอมอบความดีท้ังหมดใหแกบิดา มารดา ครูบาอาจารยทุกๆ ทาน ท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรูให  
สวนความผิดพลาดบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ผูเขียนขอรับไวแตเพียงผูเดียวและนอมรับคําวิจารณ
ดวยความขอบคุณเปนอยางสูง และพรอมเสมอท่ีจะแกไขในโอกาสตอไป  
 
                                                                 อธิป  อินทรบุรี 
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บทคัดยอ 
  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ไดบัญญัติใหอํานาจแกผูเสียหายใน
การท่ีจะยื่นฟองคดีอาญาตอศาลได เนื่องจากการนําคดีข้ึนสูของศาล โดยการยื่นฟองของราษฎรนั้น  
เปนไปโดยอิสระตามความพอใจ โดยไมตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานใดๆ ท้ังส้ิน ดังนั้น  
กฎหมายจึงกําหนดใหศาลดําเนินการไตสวนมูลฟองเสียกอน เพื่อกันผูบริสุทธ์ิออกจากการพิจารณา
พิพากษา กระบวนการไตสวนมูลฟองนี้ ถือเปนข้ันตอนในช้ันประทับฟอง โดยศาลจะตองทําการ
ตรวจสอบมูลคดีเบ้ืองตน ท้ังในดานขอกฎหมาย และขอเท็จจริง วาคดีท่ีราษฎรยื่นฟองนั้นมีมูล 
เพียงพอท่ีจะประทับฟองคดีเขาสูกระบวนการพิจารณา และพิพากษาตอไปหรือไม 
   ในช้ันประทับฟองนี้ ถือเปนมาตรการกล่ันกรองมูลคดีอยางหน่ึง เชนเดียวกับการ
กล่ันกรองมูลคดีในช้ันสอบสวนของพนักงานสอบสวน และช้ันฟองรองของพนักงานอัยการ หาก
ศาลเห็นวาคดีท่ีราษฎรยื่นฟองนั้นมีมูล ก็จะมีคําส่ังประทับฟอง ทําใหผูถูกฟองรองกลาวหา ตกอยู
ในฐานะเปนจําเลยในคดีอาญา มีภาระหนาท่ีตางๆ เชน ตองมาฟงการพิจารณาทุกคร้ัง หรืออาจตอง
ถูกควบคุมตัว หากไมมีหลักประกัน หรือไมไดรับอนุญาตใหประกันตัว มาตรการกล่ันกรองมูลคดี  
ในข้ันตอนในช้ันประทับฟอง จะทําหนาท่ีปกปองสิทธิเสรีภาพผูถูกฟอง ใหสมกับเจตนารมณของ
การไตสวนมูลฟองเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับกระบวนการคนหาความจริงในชั้นนี้ วาจะมีประสิทธิภาพ 
เพียงใดดวย     
 การดําเนินกระบวนพิจารณาในข้ันตอน “การไตสวนมูลฟอง” ท่ีราษฎรเปนโจทกนี้ 
ผูเขียนเห็นวา องคกรศาลยุติธรรม มิทัศนคติอยางผิดๆมาชานานวา เปนเร่ืองขอ “ศาลกับโจทก” ไม
วาคดีนั้นจะมีอัตราโทษสูงเพียงใด ศาลจะไมสอบถามผูถูกฟองวามีทนายความ และตองการ
ทนายความหรือไม และดําเนินการไตสวนมูลฟองไป โดยผูถูกฟองไมมีทนายความใหการชวยเหลือ  
ซ่ึงมีผลทําใหศาลวินิจฉัยวาคดีมีมูลใหประทับรับฟองไวพิจารณาอยางงายดาย ทําใหผูบริสุทธ์ิ
จํานวนมาก ตองตกอยูในฐานะเปนจําเลยในคดีอาญา ไดรับความเดือดรอน เสียหาย ไมสมกับ
เจตนารมณของกฎหมาย 

ฆ 
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  อนึ่ง จากการศึกษาปรากฏวาในทางปฏิบัติ การฟองคดีอาญาของราษฎร มักไมคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะ มีการใชเลหเหล่ียมทางกฎหมาย ปดบังอําพรางขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนเสีย
ประโยชน หรือเสริมเติมแตงขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนไดประโยชน อันเปนการใชกฎหมายอาญา  
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบ ลําพังเฉพาะศาลแตเพียงฝายเดียว จึงไมเพียงพอท่ีจะ
เปดเผยความจริงท่ีโจทกปดบังอําพรางเอาไว หรือขจัดขอเท็จจริงท่ีโจทกไดเสริมเติมแตงออกไปได  
ดังนั้น ในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ จึงมิอาจละเลยท่ีจะต้ังทนายความใหแกผูถูกฟองได   
      มีขอสังเกต ในเชิงเปรียบเทียบวา ในข้ันตอนการสอบสวนผูถูกกลาวหา ของพนักงาน
สอบสวน ซ่ึงถือเปน “กระบวนการกล่ันกรองมูลคดีอาญา” อยางหนึ่ง เชนเดียวกับการไตสวนมูล
ฟอง มีการตั้งทนายความใหแกผูถูกกลาวหา ท้ังนี้ เพื่อใหการคนหาความจริงในช้ันสอบสวน
ฟองรองเปนไปโดยสมบูรณ 
 ปญหาการต้ังทนายความใหแกผูถูกฟอง ในช้ันไตสวนมูลฟอง ผูเขียนมีความเห็นวา 
กฎหมายไดบัญญัติอยางชัดแจงแลว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 ท่ี
บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติ วาดวยการสอบสวน และการพิจารณามาใชบังคับแกการไตสวนมูล
ฟองดวยโดยอนุโลม” ซ่ึงหมายความถึง บทบัญญัติวาดวยการตั้งทนายความ ใหแกจําเลยตาม มาตรา 
173 ดวย ท้ังนี้ เพื่อใหมีการตั้งทนายใหผูถูกฟองในทันที โดยไมจําตองรอใหศาลประทับฟองคดี
เสียกอนแลวจึงคอยตั้งทนายให ซ่ึงเปนการสายเกินไป  
 การท่ีองคกรศาลมีทัศนคติ ถือวาการไตสวนมูลฟองเปนเร่ืองของ “ศาลกับโจทก” โดย
ละเลยไมใชบทบัญญัตินี้ เพื่อดําเนินการต้ังทนายความใหแกผูถูกฟอง ท่ีตองการตอสูคดีในช้ันไต
สวนมูลฟอง จึงเปนปญหาท่ีกระทบตอความรูสึกท่ีเปนธรรม (Sense of justice) ท้ังยังละเลยตอ  
“สิทธิการมีทนายความ” ตามหลัก “อาวุธท่ีเทาเทียมกัน” อยางรายแรง 
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ABSTRACT  

  
 Section 28 of the Criminal Procedure Code grants the authority to an injured person 
to file a criminal case to the court since it allows a private person to satisfactorily and freely bring 
an action without being inspected by any organizations. Consequently, the law prescribes the 
court to conduct a preliminary hearing to separate an innocent person from the judgment. The 
preliminary hearing is a process in charge acceptance. The court has to primarily hear the cause of 
action in terms of matter of law and of fact in that the case brought by a private person has a 
ground enough to be accepted for trial and judgment or not. 
  In charge acceptance, it is considered a screening measure of cause of action like that 
in an investigation of an inquiry official if the court considers that the action brought by a private 
person is a true bill and passes an order of charge acceptance. This makes the prosecuted person 
falls to become the accused and has burdens such as attending all trials or may be detained if no 
security or not being allowed for bail. Efficiency of the screening measure in the charge 
acceptance which helps protect rights and liberty of prosecuted persons to meet the intent of 
preliminary hearing depends on fact searching in this process.  
 In the researcher’s opinion, the proceedings in the preliminary hearing having a 
private person as a prosecutor has long followed a wrong attitude of that this is a matter of “the 
court and the prosecutor” regardless of the seriousness of punishment. The court does not ask the 
prosecuted person if it has and needs an attorney or not but makes preliminary hearing whereas 
the prosecuted person does not have an attorney. This results in the court’s trial of true bill and 
simple charge acceptance. Many innocent persons become the accused in criminal cases and face 
sufferings and damages; which is not corresponding to intendment of law. 
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  However, from the study, it is found that, in practical, criminal lawsuits brought by 
private persons are mostly not based on public benefits but there are uses of tricks and legal 
advantages and concealment of some disadvantageous facts or making advantageous facts. These 
are wrongful uses of criminal laws and administration of justice. Only the court party cannot 
reveal the prosecutor’s hidden facts or eliminate adjusted facts of the prosecutor. As a result, in 
the preliminary examination, attorney appointment for the charged person should be an attentive 
matter. 
      There is a comparative observation that in the process of inquiring charged persons 
by inquiry officials, which is considered as one “screening of criminal cause of action” like 
preliminary examination, in which an attorney is appointed for a charged person such that fact 
search in the inquiry and prosecution become complete.  
 In the researcher’s opinion, attorney appointment for charged persons in the 
preliminary hearing is clearly enacted in Section 171 of the Criminal Procedure Code in that “the 
provisions on inquiry and trial shall mutatis mutandis apply to preliminary hearing” which means 
the provision on the same attorney appointment for the accused in Section 173. This is to have an 
attorney appointed for the charged persons without waiting for the court to accept the charge and 
then appoint an attorney, which will be too late. 
 The court’s opinion that the preliminary hearing is the matter of “court and the 
prosecutor” and the provision of attorney appointment for the charged persons who want to put up 
a defense in the preliminary hearing is neglected. This problem affects the sense of justice and 
seriously neglects “right to have an attorney” on the principle of “equal weapon”. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ไดบัญญัติใหอํานาจแก
ราษฎรที่เปน “ผูเสียหาย”1 สามารถยื่นฟองคดีอาญาตอศาลไดไมวาคดีนั้นจะเปนคดีความผิดตอ
สวนตัว หรือความผิดตอแผนดิน และไมวาคดีนั้นจะมีอัตราโทษสูงถึงจําคุกตลอดชีวิตหรือประหาร
ชีวิตก็ตาม 
 

 ในกรณีท่ีผูเสียหายซ่ึงเปนราษฎรยื่นฟองคดีอาญาตอศาลดวยตนเอง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 (1) จึงบัญญัติใหศาลตองดําเนินการ “ไตสวนมูลฟอง” เสียกอน  
ท่ีจะประทับฟองคดีนั้นไวพิจารณาตอไป  ดังนั้น “การไตสวนมูลฟอง” จึงถือเปน “มาตรการกล่ันกรอง 
มูลคดีอาญา” อยางหนึ่งนอกจากการกล่ันกรองมูลคดีอาญา ในช้ันสอบสวนของพนักงานสอบสวน
และช้ันฟองคดีของพนักงานอัยการเปนตน 

                                                 
1  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2 (4) “ผูเสียหาย” หมายความถึง บุคคลผูไดรับ 
 ความเสียหายเน่ืองจากการกระทําผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได   

ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ 6. 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 4 บัญญัติวา  “ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนหญิงมี

สามีหญิงน้ันมีสิทธิฟองคดีไดเอง  โดยมิตองไดรับอนุญาตของสามีกอน” วรรคสอง  “ภายใตบังคับแหงมาตรา  
5 (2) สามีมีสิทธิฟองคดีอาญาแทนภริยาได  ตอเมื่อไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากภริยา.” 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 5 บัญญัติวา “บุคคลเหลาน้ีจัดการแทนผูเสียหายได  
(1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซึ่งไดกระทําตอผูเยาว  หรือผูไรความสามารถซึ่งอยู
ในความดูแล (2) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแตในความผิดอาญา ซึ่งผูเสียหายถูกทํารายถึงตาย  
หรือบาดเจ็บจนไมสามารถจะจัดการเองได (2) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทํา
ลงแกนิติบุคคลน้ัน. 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 บัญญัติวา  “ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนผูเยาวไมมี
ผูแทนโดยชอบธรรม หรือเปนผูวิกลจริต หรือคนไรความสามารถไมมีผูอนุบาลหรือซึ่งผูแทนโดยชอบธรรม หรือ
ผูอนุบาลไมสามารถจะทําการตามหนาที่โดยเหตุหน่ึงเหตุใดรวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาวหรือคนไร
ความสามารถน้ันๆ ญาติของผูน้ันหรือผูมีประโยชนเก่ียวของอาจรองตอศาลขอใหต้ังเขาเปนผูแทนเฉพาะคดีได.” 
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 การไตสวนมูลฟองหรือการประทับฟองนี้ กฎหมายไดบัญญัติใหกระทําโดยอํานาจของ  
“ฝายตุลาการ”อันไดแกศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาวาคําฟองของราษฎรท่ีเปนโจทกนั้นมีพยาน 
หลักฐานเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาคดีมีมูล  ท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมายพอท่ีศาลจะรับฟอง
คดีนั้นไวดําเนินการพิจารณาและพิพากษาตอไปหรือไม เจตนารมณหรือความมุงหมายของ “การ 
ไตสวนมูลฟอง” นั้น ก็เพื่อเปนหลักประกันและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพแกประชาชน โดย 
เฉพาะอยางยิ่งจําเลยผูถูกฟองวาจะไมถูกฟองรองดําเนินคดี และตกเปนจําเลยในคดีอาญาโดย
ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาอยางเพียงพอ ท้ังนี้เพ่ือเปนการกันผูบริสุทธ์ิ มิใหเขา
ไปสูกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลใหไดรับความเดือดรอนโดยไมจําเปน 
 การดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอน “การไตสวนมูลฟอง” นี้ ผูเขียนเห็นวา บุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมไดถือกันมาอยางผิดๆ มาชานานวาเปนเร่ืองของ “ศาลกับโจทก” โดยตั้ง
ขอสังเกตและสรุปความเห็นจากถอยคําในบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 165 วรรคสาม ท่ีวา “ในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย...
จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟอง โดยต้ังทนายใหซักคานพยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะ
ไมมา แตตั้งทนายมาซักคานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย และกอนที่ศาล
ประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น”  
 การท่ีบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ไดถือกันวา “การไตสวนมูลฟอง” เปนเร่ืองของ 
“ศาลกบัโจทก” ทําใหผูเขียนเห็นวาไมนาจะชอบดวย “หลักนิติธรรม” จึงไดหยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมา
ดําเนินการศึกษาหาขอบกพรองตางๆ และจากการศึกษาทําใหพบวา ในช้ันการไตสวนมูลฟองท่ี
ราษฎรเปนโจทก ไมวาคดีนั้นจะมีอัตราโทษสูงเพียงใด ในทางปฏิบัติศาลจะไมสอบถามผูถูกฟองวา
มีทนายความ และตองการทนายความหรือไม โดยไมตั้งทนายความใหแกผูถูกฟองแตอยางใด 
 ดังนั้นเม่ือผูถูกฟองมีความประสงคท่ีจะตอสูคดีในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ แตไมมี
ทนายความใหการชวยเหลือและศาลก็ไมดําเนินการแตงต้ังทนายความให จึงตองตอสูคดีไปโดย
ลําพังอยางไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลทําใหศาลวินิจฉัยวาคําฟองของโจทกมีมูลใหประทับรับฟอง
ไวพิจารณาตอไป ทําใหผูถูกฟองคดีอาญาท่ีเปนผูบริสุทธ์ิจํานวนมากตองตกอยูในฐานะเปนจําเลย
ในคดีอาญาและตองเขาสูกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาล ทําใหไดรับความเดือดรอน 
เสียหายไมสมกับเจตนารมณของการไตสวนมูลฟอง   
 มีขอสังเกตในทางปฏิบัติวา ในการฟองคดีอาญาของราษฎรมักไมคํานึงถึงประโยชน
ของสังคมสาธารณะมุงประสงคท่ีจะแกแคนทดแทน มีการใชเลหเหล่ียมทางกฎหมาย ปดบัง 
อําพรางขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนเสียประโยชน และเสริมเติมแตงขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนได
ประโยชน ซ่ึงเปนการใชกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบ ลําพังศาลแต

DPU



3 

เพียงฝายเดียวจึงไมเพียงพอท่ีจะทําการเปดเผยความจริงท่ีโจทกปดบังอําพรางเอาไว หรือขจัด
ขอเท็จจริงท่ีโจทกไดเสริมเติมแตงออกไปได ผูท่ีจะทําหนาท่ีใหขอเท็จจริงท่ีถูกโจทกปดบังอําพราง
เอาไวใหเปดเผยปรากฏขึ้นมาไดจะตองเปนผูท่ีรูขอเท็จจริงแหงคดีท้ังเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังอยาง
รอบดาน ดังนั้น ในช้ันไตสวนมูลฟองนี้  จึงมิอาจละเลยท่ีจะต้ังทนายความใหแกผูถูกฟองได    
 บทบาทของทนายความในการตอสูคดีชวยเหลือผูถูกฟอง ในข้ันตอนของการไตสวน
มูลฟอง เชน การถามคานพยานโจทกตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง โดย
ทนายความจะเปนผูทําการตรวจสอบคําฟองและพยานหลักฐานของโจทก ท้ังในทางดานขอเท็จจริง  
และขอกฎหมายอยางละเอียดรอบคอบทุกแงทุกมุม กลาวคือ ทําให “กระบวนการคนหาความจริง” 
ในช้ันไตสวนมูลฟองนี้เปนไปอยางสมบูรณ ซ่ึงอาจจะสงผลทําใหศาลมีคําวินิจฉัยในช้ันไตสวนมูล
ฟองนี้วาคําฟองของราษฎรที่เปนโจทกนั้นไมมีมูล เชน ปราศจากพยานหลักฐานอางอิงสนับสนุน
อยางเพียงพอ มีขอพิรุธ ขอสงสัยตางๆ หรือคดีขาดอายุความ เปนตน ซ่ึงศาลจะมีคําส่ังไมรับคําฟอง
นั้นไวพิจารณา อันเปนมาตรการกล่ันกรองมูลคดี ในการกันผูบริสุทธ์ิมิใหเขาไปสูกระบวนการ
พิจารณาและพิพากษา สมดังเจตนารมณของกระบวนการไตสวนมูลฟองท่ีชวยใหผูถูกกลาวหา
ไมไดรับความเดือดรอน  
 ดังนั้น บุคคลท่ีมีความสามารถยอมท่ีจะแตงต้ังทนายความใหดําเนินกระบวนกระบวน
พิจารณาและตอสูคดีไปในทางท่ีเปนประโยชนแกตนมากท่ีสุด สวนบุคคลที่ไมมีความสามารถ 
หรือขาดแคลนทุนทรัพย ก็ยอมมิอาจแตงตั้งทนายความมาชวยเหลือดําเนินกระบวนพิจารณาตอสู
คดี เพื่อใหคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง ใหสมกับความมุงหมายของกระบวนการไตสวนมูล
ฟองได 
 มีขอสังเกตในเชิงเปรียบเทียบวา ในข้ันตอนการสอบสวนผูถูกกลาวหาของพนักงาน
สอบสวน ซ่ึงถือเปน “กระบวนการกล่ันกรองมูลคดีอาญา” เชนเดียวกับการไตสวนมูลฟอง แตใน
ข้ันตอนการสอบสวนดังกลาวนี้มีการตั้งทนายความใหแกผูถูกกลาวหา ท้ังนี้ เพื่อใหการคนหาความ
จริงในช้ันสอบสวนฟองรองเปนไปโดยสมบูรณ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 134/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต  หรือในคดีท่ีผูตองหามีอายุไม
เกินสิบแปดปในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหา กอนเร่ิมถามคําใหการ ใหพนักงานสอบสวน
ถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให” และ 
 มาตรา 134/1 วรรคสองไดบัญญัติวา “ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการ
ใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมี และผูตองหาตองการทนายความ   
ใหรัฐจัดหาทนายความให”  
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 สําหรับในช้ันพิจารณาคดี ก็มีมาตรการต้ังทนายความใหแกจําเลยเชนกัน ท้ังนี้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคหนึ่งไดบัญญัติวา “ในคดีท่ีมีอัตราโทษ
ประหารชีวิต หรือในคดีท่ีจําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปในวันท่ีถูกฟองตอศาล กอนเร่ิมพิจารณาให
ศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี ก็ใหศาลตั้งทนายความให” และ 
 มาตรา 173 วรรคสองไดบัญญัติวา “ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาล
ถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการทนายความก็ใหศาลต้ังทนายความให” 
 ปญหาการต้ังทนายความใหแกผูถูกฟองในช้ันไตสวนมูลฟองซ่ึงผูเสียหายเปนโจทกนี้ 
ผูเขียนมีความเห็นวา กฎหมายไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิผูถูกฟอง โดยตั้งทนายความใหแกผู
ถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟองอยางชัดแจงแลว หากแตไมมีการนํามาปฏิบัติกันอยางจริงจังเทานั้น 
ท้ังนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 ไดบัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติ วาดวย
การสอบสวน และการพิจารณา มาใชบังคับแกการไตสวนมูลฟองดวยโดยอนุโลม” ซ่ึงหมายความ
รวมถึงบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 ท่ีวาดวย “การต้ังทนาย 
ความ” ใหแกจําเลยผูถูกฟองดวย ดังนั้น การท่ีศาลไมใชบทบัญญัตินี้  เพ่ือดําเนินการต้ังทนายความ
ใหแกผูถูกฟองท่ีไมมีทนายความ และตองการทนายความตอสูคดีในช้ันไตสวนมูลฟอง จึงเปนการ
ใชดุลพินิจท่ีขัดตอความรูสึกเปนธรรม (Sense of Justice) และเปนปญหาท่ีกระทบตอ “สิทธิการมี
ทนายความ” ตามหลัก “อาวุธท่ีเทาเทียมกัน” 2อยางรายแรง   
 “ขอเท็จจริงใด” ท่ีศาลไดมาในช้ันไตสวนมูลฟองโดยจําเลยไมมีทนายความทําการ
ชวยเหลือในการถามคาน (Cross Examination) เพื่อลดน้ําหนักความนาเช่ือถือ “ขอเท็จจริงนั้น” 
ก็ยอมจะผานการกล่ันกรองมูลคดีในข้ันตอนการไตสวนมูลฟองใหศาลประทับรับฟองคดีนั้นไว
พิจารณาพิพากษาไดโดยงายดาย ทําใหเกิดผลกระทบในทางท่ีเปนภาระแกจําเลยเปนอยางมาก เชน 
ตองมาฟงการพิจารณาคดีทุกคร้ัง3 หรืออาจตองถูกคุมขังในระหวางการพิจารณา หากไมไดรับการ
ประกันตัว ทําใหผูถูกฟองตองไดรับความเดือดรอน เสียเวลา เสียช่ือเสียง รวมทั้งรัฐอาจตองเสีย
งบประมาณในการควบคุมตัว ในกรณีมีการควบคุมตัวผูถูกฟองในระหวางการพิจารณาคดีอีกดวย 
  การที่กฎหมายใหอํานาจแกประชาชนสามารถฟองคดีอาญาไดอยางกวางขวางโดย 
ไมจํากัดประเภทคดีความผิดตอสวนตัวหรือคดีความผิดตอแผนดิน ท้ังไมจํากัดประเภทของโทษท่ี 
ฟองนั้นวาจะสูงเพียงใด เชน ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต เพ่ือควบคุมการฟองคดีโดยรัฐนั้น
ผูเขียนถือเปนดาบสองคม  มีผลเสียคือ ทําใหประชาชนในสังคมสามารถแกลงฟองรองกลาวหากัน 

                                                 
2  คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 147. 
3  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 172  บัญญัติวา  “การพิจารณา และการสืบพยานใน

ศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย.” 
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โดยไมคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือบังคับเอาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยใช
ข้ันตอนตางๆในกระบวนการไตสวนมูลฟองเปนเง่ือนไขในการตอรองเพื่อแลกเปล่ียนกับการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีเปนประโยชนแกจําเลย เชน การเล่ือนการพิจารณา การระบุพยาน หรือ
การถอนฟองคดีนั้นๆ ซ่ึงถาหากจําเลยไมมีทนายความเพื่อชวยเหลือแลว ยอมจะตองไมไดรับความ
เปนธรรมอยางแนนอน  
 ผลกระทบตอเนื่องถัดมาจากการที่ศาลไมตั้งทนายความใหแกผูถูกฟองในชั้นไตสวน
มูลฟอง นอกจากจะทําใหผูถูกฟอง ตองตกอยูในฐานะเปนจําเลยในคดีอาญาไดโดยงายดาย ซ่ึงอาจ
ถูกควบคุมตัวไวในระหวางการพิจารณาแลว ยังมีผลกระทบท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ กรณีท่ี
จําเลยตองถูกคุมขังในระหวางการพิจารณา หากตอมาศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาจําเลยมิไดเปน
ผูกระทําผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด จําเลยท่ีถูกราษฎรฟองจะไมมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนความเสียหายจากการท่ีตองถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาอีกดวย  ซ่ึงตางจากจําเลยท่ีถูก
พนักงานอัยการฟอง ท่ีมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติวา “จําเลยท่ีมีสิทธิไดรับ 
คาทดแทน และคาใชจาย ตามพระราชบัญญัตินี้  ตอง 
 1) เปนจําเลยท่ีถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ 
 2) ถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาคดี และ 
 3) ปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด” 
 ดังนั้นการแตงต้ังทนายความใหแกผูถูกฟอง ท่ีตองการทนายความมาใหการชวยเหลือ
ตอสูคดีในช้ันไตสวนมูลฟองในทันที โดยไมจําตองดําเนินการไตสวนมูลฟองใหคดีมีมูลและมี
คําส่ังประทับฟองโจทกเสียกอนแลวจึงคอยแตงต้ังทนายความใหซ่ึงเปนการสายเกินไป ในกรณี
ดังกลาวนี้ ผูเขียนเห็นวาเปนมาตรการท่ีสําคัญยิ่งและสมควรจะไดรับการแกไขโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้
เพื่อใหกระบวนยุติธรรมมีความยุติธรรม เนื่องจากการดําเนินคดีในศาลไทยมีรูปแบบของการคนหา
ความจริง ในลักษณะของการ “ตอสูกัน” (Fight Theory) ระหวางโจทกและจําเลย ดังเกมสประเภท
หนึ่ง ท่ีมีชีวิต รางกาย เสรีภาพ และช่ือเสียงของผูถูกฟองเปนเดิมพัน สวนผูพิพากษาท่ีทําการ 
ไตสวนมูลฟองก็จะวางตัวเปนกรรมการ คอยควบคุมการตอสูคดีใหถูกตองตามกติกาและวินิจฉัย
ขอเท็จจริงตามท่ีไดความจากการตอสูกันนั้น โดยไมมีบทบาทในการรวมคนหาความจริงแตอยางใด 
ดังนั้น ราษฎรผูเสียหายที่ยื่นฟองคดีโดยมีทนายความ ซ่ึงถือวามีกําลังมากกวาจึงยอมชนะผูถูกฟอง
คดีท่ีไมมีทนายความ ซ่ึงมีกําลังนอยกวา อันเปนการขัดตอหลัก “อาวุธท่ีเทาเทียมกัน” และ
เจตนารมณของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนอยางยิ่ง 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึง แนวคิด และทฤษฎี ในการใหสิทธิฟองคดีอาญาของเอกชน 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึง แนวคิดการกล่ันกรองมูลคดีอาญากอนการพิจารณาพิพากษา ในช้ัน
สอบสวน ไตสวนมูลฟอง รวมท้ังสิทธิตางๆ ของผูถูกกลาวหาในช้ันไตสวนมูลฟอง  
 1.2.3 เพื่อศึกษาถึง ระบบการจัดหาทนายความใหแกผูถูกกลาวหาคดีอาญา และสิทธิการมี
ทนายความของผูถูกฟองในช้ันไตสวนมูลฟองของประเทศไทย และตางประเทศ 
 1.2.4 เพื่อศึกษาถึง แนวทางในการจัดหาทนายความใหแกจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญา
ของประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 กอนท่ีบุคคลจะตกอยูในฐานะเปน “จําเลย” ในคดีอาญาซ่ึงอาจจะทําใหบุคคลนั้นๆตอง
ไดรับความเดือดรอนหรือสูญเสียสิทธิเสรีภาพ อันเปนส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาของบุคคลจึงจําเปนตอง
ผานการกล่ันกรองมูลคดีท่ีมีกระบวนการคนหาความจริง ท่ีมีประสิทธิภาพมาแลวพอสมควรใน
ระดับหนึ่งไมวาจะเปนการกล่ันกรองมูลคดีในข้ันตอน “การสอบสวน” โดยพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการ หรือในข้ันตอน “การไตสวนมูลฟอง”โดยศาล เปนตน 
 ท้ังนี้ในข้ันตอนการสอบสวนไดมีบทบัญญัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหา 
เพื่อใหความชวยเหลือแลว  แตสําหรับในช้ันการไตสวนมูลฟองแมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 171 ระบุวาใหนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนและการพิจารณา มาใชบังคับใน
ช้ันไตสวนมูลฟองโดยอนุโลม แตในทางปฏิบัติยังไมมีการนํามาตรา 171 มาใชบังคับเพื่อจัดหา
ทนายความใหแกผูถูกฟองแตอยางใด ทําใหการกล่ันกรองมูลคดีอาญาในช้ันไตสวนมูลฟองของ
ศาลดอยประสิทธิภาพไมสมกับเจตนารมณของกฎหมาย  

   
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาถึงสิทธิการฟองคดีอาญาของผูเสียหาย ระบบการกล่ันกรองมูลกอนการพิจารณา
ในศาลและการคนหาความจริงในช้ันไตสวนมูลฟองรวมถึงมาตรการคุมครอง “สิทธิการมี
ทนายความ” ของผูถูกกลาวหาคดีอาญา เปรียบเทียบมาตรการจัดหาทนายความใหแก ผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาตามกฎหมายไทยและตางประเทศ 
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดย
วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยทําการเก็บขอมูลตางๆ จากตํารากฎหมาย บทความ 
วิทยานิพนธ งานวิจัย คําพิพากษาฎีกา วารสาร บทความและเอกสารอ่ืนๆ ท้ังภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศตลอดจนการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเนต (Internet)  
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึง แนวคิดและทฤษฎีในการใหสิทธิฟองคดีอาญาของเอกชน 
 1.6.2 ทําใหทราบถึง แนวคิดการกล่ันกรองมูลคดีอาญา กอนการพิจารณาพิพากษา ในช้ัน
สอบสวนไตสวนมูลฟอง รวมท้ังสิทธิตางๆของผูถูกกลาวหาในช้ันไตสวนมูลฟอง  
 1.6.3 ทําใหทราบถึง ระบบการจัดหาทนายความใหแกผูถูกกลาวหาคดีอาญา และสิทธิการมี
ทนายความของผูถูกฟองในช้ันไตสวนมูลฟองของประเทศไทย และตางประเทศ 
 1.6.4 เพื่อเปนแนวทางในการวางระบบ การจัดหาทนายความใหแกจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟอง
คดีอาญาของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิดในการใหราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญาและการไตสวนมูลฟอง 

 
 ในบทนี้ จะไดกลาวถึงแนวคิดประวัติความเปนมา ในการใหราษฎรเปนโจทกยื่นฟอง
คดีอาญา พัฒนาการของสิทธิในการฟองรองดําเนินคดีอาญาของราษฎรในประเทศไทย บทบาท
และความสําคัญของการกล่ันกรองมูลคดี ในช้ันประทับฟองหรือช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญาท่ี
ราษฎรเปนโจทก รวมท้ังขอบกพรองของกระบวนการคนหาความจริงในช้ันกอนพิจารณาในคดีท่ี
ราษฎรเปนโจทก    
 
2.1 การฟองคดีอาญาโดยราษฎรในประเทศไทย 
 ในประวัติศาสตรชาติไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยมีแนวคิดและนโยบายการควบคุม
อาชญากรรม โดยการใหผูเสียหายดําเนินการฟองรองผูกระทําความผิด กลาวคือเมื่อมีการกระทํา
ความผิดเกิดข้ึนเปนหนาท่ีของผูเสียหายท่ีจะฟองรองดังปรากฏจากหลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง
ท่ีวา “ถาไพรฟาลูกเจาลูกขุนผิแลกวางกัน (พระองค) ไตสวนดูแทแลจริงแลงความแกเขาดวยซ่ือ  
บอเขาผูลัก” และอีกตอนหน่ึงวา “ในปากประตู (วัง) มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไวหั้นไพรฟาหนาปก
กลางบานกลางเมืองมีถอยมีความเจ็บทองของใจ มันจะกลาวถึงเจาถึงขุนบไรไปส่ันกระดิ่งอันทาน
แขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียกเมื่อถามสวนความแกมันดวยซ่ือ” 
 จนถึงสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร กลาวคือไมมีอัยการฟองคดีผูเสียหายตอง
ดําเนินการฟองรองจัดหาพยานหลักฐานและดําเนินคดีในศาลดวยตนเองปรากฏตามพระราชบัญญัติ
วาดวยบังคับโจทกใหสาบานกอนฟองความอาญา ลงวันท่ี 3 มิถุนายน ร.ศ. 111 ขอ 1. มีความวา “ถา
ราษฎรมีอรรถคดีคนใด จะฟองหาดวยขอความเปนนครบาลก็ดีและเปนอาญาก็ดี เปนความอุกฉกรรจ 
มีโทษหลวงก็ดี มายังผูรับฟองในกรุงเทพฯ และจาศาลในหัวเมืองบังคับใหผูนั้นปฏิญาณสาบานตน
วาจะใหการฟองแตอันท่ีจริง” ซ่ึงแสดงวาขณะนั้นยังไมมีการฟองคดีอาญาแทน โดยอัยการ 
 ในป ร.ศ. 112 มีการจัดต้ังกรมอัยการข้ึนในกระทรวงยุติธรรมเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 
ใหออกกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม อันเปนขอบังคับสําหรับราชการในนกรมอัยการ กระทรวง
ยุติธรรม ลงวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 112 มีขอความบัญญัติอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการวา “...ให
เปนท่ีปรึกษากระทรวง ทบวง กรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนของราชาธิปไตย เปนทนายความ
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ในนามของราชาธิปไตยเปนพนักงานอัยการรางแตงประกาศพระราชบัญญัติตางๆ แปลกฎหมาย
นานาประเทศออกเปนภาษาไทย ฟองกลาวโทษผูกระทําผิดลวงพระราชอาญา…” 
 ตอมามีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 ซ่ึงเปนการนํา
วิธีพิจารณาความอาญาของอังกฤษซ่ึงใชวิธีการฟองคดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) 
มาใชในหมวด 2 วาดวยการชําระความแผนดินโดยมาตรา 7 บัญญัติวา “ในบรรดาความท้ังปวงซ่ึงมี
โทษหลวง เชน ความหาวากบฏ ประทุษราย ฆาคนตาย ฯลฯ ถาไมมีคนใดคนหนึ่งเปนโจทกฟอง
กลาวโทษผูลวงละเมิดพระราชอาญา หรือมีแตผูนั้นไมติดใจวาความเร่ืองนั้นตอไปดวยเหตุประการ
ใดก็ดี ตองเปนหนาท่ีของเจาพนักงานกรมอัยการ” 1 
 ในปจจุบันการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล 
 1) พนักงานอัยการ 
 2) ผูเสียหาย 
 การฟองคดีโดยราษฎรผูเสียหายนี้สามารถฟองไดทันทีโดยไมจําตองมีการสอบสวน
ความผิดนั้นเสียกอน สิทธิฟองคดีอาญาของผูเสียหายมาตรา 28 นี้เปนไปตามหลักการดําเนินคดี
อาญาโดยผูเสียหาย (Private Prosecution) ท้ังนี้ผูเสียหายท่ีจะฟองคดีอาญาได หมายถึงบุคคลผูไดรับ
ความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง และหมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจ
จัดการแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 4, 5 และ 6 
 เหตุผลในการใหอํานาจแกราษฎรผูเสียหายในการยื่นฟองคดีอาญามีดังตอไปนี้คือ 
 1) ผูเสียหาย เปนผูไดรับผลรายหรือไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดโดย 
ตรง ดังนั้นจึงควรเปนผูดําเนินคดี เพื่อเยียวยารักษาความเสียหายดวยตนเอง 
 2) ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ ในการส่ังฟองดําเนินคดีของพนักงานอัยการ  
 3) เนื่องจากทางประวัติศาสตรราษฎรสามารถฟองคดีอาญาไดนับแตสมัยสุโขทัย โดย
อิทธิพลนี้ยังคงมีถึงปจจุบัน ดังนั้นราษฎรจึงยังคงมีบทบาทในดานการควบคุมอาชญากรรม 
 4) เหตุผลทางอุดมการณรวมท้ังแนวความคิดของนักนิติปรัชญาไทย ในสมัยท่ีมีการยก
รางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สวนใหญไดรับการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ ซ่ึง
เปนประเทศตนแบบของแนวคิดการฟองคดีอาญาโดยประชาชน 
 5) เหตุผลของการปกครองประเทศ เพราะในระหวางท่ีมีการรางประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาน้ัน เปนระยะที่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณา 
                                                 

1  กุลพล  พลวัน.  (2526, กุมภาพันธ).  “บทบาทของพนักงานอัยการในการเปนโจทก.”  วารสารอัยการ,  
6, 62.  หนา 18-19. 
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ญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน ดังนั้นอํานาจการ
ฟองคดีอาญาจึงจําเปนตองสงวนไว เพื่อแสดงถึงการมีสิทธิและเสรีภาพ อันเปนสิทธิข้ันมูลฐานและ
ยังสอดคลองกับหลักนิติธรรม  (Rule of law) อีกดวย 
 ดังนั้น จึงเห็นไดวาแมวาในทางประวัติศาสตรกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาจะไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษโดยมีการฟองคดีโดยราษฎรเชนเดียวกัน แตใน
หลักการและเหตุผลนั้นแตกตางกัน กลาวคือการใหสิทธิราษฎรผูเสียหายเปนโจทกฟองและดําเนิน
คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยน้ันเปนไปตามหลักการดําเนินคดี
อาญาโดยผูเสียหาย (Private Prosecution) แตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popular 
Prosecution) ท่ีใชในประเทศอังกฤษซ่ึงมีพื้นฐานมาจากแนวคิดท่ีวา การรักษาความสงบเรียบรอย
เปนหนาท่ีของประชาชน เนื่องจากประชาชนทุกคนเปนหนวยหนึ่งของสังคมหรือรัฐ ถามีการ
กระทําผิดอาญาเกิดข้ึนทุกคนจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของอยูดวย หนาท่ีปองกันคดีอาญาจึงเปนหนาท่ี
ของประชาชน เพราะฉะน้ันบุคคลใดไมวาจะเปนผูเสียหายหรือไมก็ตามสามารถเปนโจทกฟอง
คดีอาญาได 
 แตการฟองคดีโดยราษฎรของไทยนั้นกระทําไดแตเฉพาะผูเสียหาย ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไวเทานั้น ซ่ึงมีนักกฎหมายหลายทานเห็นวาเหตุผลประการสําคัญของการใหสิทธิราษฎร
เปนโจทกฟองคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นคือ ตองการใหราษฎร
ผูเสียหายเปนผูคานอํานาจเจาพนักงานของรัฐ ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินคดีอาญา 2  
 การดําเนินคดีอาญาโดยราษฎรผูเสียหายมีขอดีคือ   
 1) เปดโอกาสใหประชาชนรองขอความยุติธรรมจากศาลไดอยางเสรีอันเปนการ
คุมครองสิทธิผูเสียหายใหสอดคลองกับภาระหนาท่ีของรัฐ ในการอํานวยความยุติธรรมใหแก
ประชาชน  โดยสะดวกรวดเร็ว 
 2) กรณีท่ีพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟองคดี ราษฎรผูเสียหายยอมมีสิทธิท่ีจะฟองคดีนั้น
ตอศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 34   
 3) กรณีท่ีพนักงานอัยการถอนฟองคดีราษฎรผูเสียหายสามารถนําคดีนั้นมาฟองได  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36  
 การดําเนินคดีอาญาโดยราษฎรผูเสียหายมีขอเสียคือ 
 1) การดําเนินคดีอาญาของราษฎรผูเสียหาย ตองการใหมีการลงโทษผูกระทําความผิด
อยางรุนแรง อันเปนการทดแทนความเจ็บแคนท่ีไดรับมากเกินไป โดยไมคํานึงวาจะมีผลกระทบตอ
สังคมอยางไร หากตอมาความเจ็บแคนนั้นทุเลาลงก็อาจจะมีการตกลงชดใชคาเสียหาย หรือ
                                                 

2  ความเห็นของ ดร.โกเมน  ภัทรภิรมย เปนตน. 
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ประนีประนอมยอมความกันแลวก็ท้ิงฟองคดีนั้นเสีย สงผลใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) ทําใหผูกระทําความผิดรอดพนจากการ
ถูกลงโทษ     
 2) การดําเนินคดีอาญาของราษฎรผูเสียหาย สามารถสรางเร่ืองราวกล่ันแกลงกันได  
แมวาประมวลกฎหมายอาญา จะบัญญัติเอาผิดแกผูกล่ันแกลงกลาวหาอันเปนการฟองเท็จก็ตาม แต
กระบวนการทางกฎหมายนั้นมีความยุงยาก และใชเวลามากท้ังไมอาจลบลางความเส่ือมเสียตางๆ  
จากการถูกฟองรองโดยไมมีมูลนั้น3 กรณีจึงไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาท่ี
ยึดถือกันในปจจุบันท่ีมุงยับยั้งแกไขผูกระทําความผิด มากกวาการลงโทษเพ่ือเปนการแกแคน 
 มีผูใหความเห็นตอสิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญาของราษฎรผูเสียหายวา “ความผิดอาญา
บางประเภทอาจกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมากแกผูถูกกระทํา แตสาธารณชนท่ัวไป
เกือบจะไมรูสึกถึงผลของการกระทําความผิดนั้นเลย ไดแก ความผิดตอสวนตัว การฟองคดีอาญา
ประเภทน้ีจึงควรข้ึนอยูกับเอกชนผูเสียหายเปนหลัก ในทางตรงขาม หากเกิดการกระทําความผิด
รายแรงซ่ึงสวนไดเสียของสังคมจะอยูในฐานะท่ีสูงกวา ไดแก ความผิดอาญาแผนดิน สิทธิในการ
ฟองรองคดีสมควรตกอยูในความรับผิดชอบของรัฐเปนหลัก”4 นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.คณิต  
ณ นคร ผูเสนอหลักคิดเร่ืองคุณธรรมทางกฎหมายไดแสดงความเห็นวา “ผูเสียหายควรฟองคดีอาญา
ไดเฉพาะในความผิดท่ีเปนสวนตัวโดยแทเทานั้น5    
   
2.2 พัฒนาการของการไตสวนมูลฟองในประเทศไทย 
 การไตสวนมูลฟองในประเทศไทย มีประวัติความเปนมานาน 100 กวาป ตั้งแต ร.ศ.111 
(พ.ศ. 2436) ตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑและวิธีการ ใหเหมาะสมกับสภาพการณของ
บานเมืองเสมอมาโดยสามารถพิจารณาไดเปนลําดับ ดังตอไปนี้ 
 2.2.1 การไตสวนมูลฟองโดยศาลโปริสภา 
 การไตสวนมูลฟองกระทําข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทยโดย “ศาลโปริสภา” ซ่ึง
รัชกาลท่ี 5 ทรงมีรับส่ังใหจัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ในราวป  

                                                 
3  นคร  ผกามาศ.  (2521, กรกฎาคม).  “การฟองคดีอาญาแผนดิน  (แงคิดจากคําพิพากษาฎีกา).”  วารสาร

อัยการ, 1.  หนา 17-23. 
4  อุดม  รัฐอมฤต.  (2525).  “การฟองคดีอาญา.”  รวมบทความทางวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 80 ป  

ศาสตราจารยไพโรจน  ชัยนาม.  หนา 490.    
5  คณิต  ณ นคร.  (2525, กันยายน).  “ปญหาการใชดุลพินิจของอัยการ”  วารสารอัยการ, 12.  หนา 41. 
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ร.ศ. 1116 เดิมต้ังข้ึนเพียงศาลเดียว ตอมา ร.ศ. 113 ตั้งข้ึนอีก 3 ศาล รวมเปน 4 ศาล แตคร้ัน ร.ศ. 114  
ก็เลิกศาลโปริสภาท่ี 4 เสีย คงเหลือ 3 ศาล โดยเอาศาลท่ี 4 มารวมกับศาลท่ี 3 และแบงเขตกันดังนี้ 
คือ ศาลโปริสภาที่ 1 พิจารณาในเขตพระนครใต ศาลโปริสภาท่ี 2 พิจารณาในเขตพระนครเหนือ  
สวนศาลโปริสภาท่ี 3 พิจารณาในเขตธนบุรีท้ังหมด ศาลโปริสภานี้ข้ึนอยูกับกระทรวงยุติธรรม 7 
 ศาลโปริสภาเปนศาลของโปริส คือ ศาลกองตระเวรโปริสหรือกองตระเวร หรือตํารวจ
เปนผูฟองความเรียกวา “ผูฟงคดี” ศาลโปริสภาจึงหมายถึง The Police’s Court นั่นเอง เพียงแตมีผู
พิพากษากระทรวงยุติธรรมเปนผูตัดสินไมใชตํารวจเทานั้น แตก็ยังยอมใหตํารวจเปนอัยการหรือ
ผูฟงคดีอยู (จนกระท่ังเปลี่ยนช่ือเปนศาลแขวง คือ ศาลแขวงพระนครใต ศาลแขวงพระนครเหนือ  
ศาลแขวงธนบุรี8 แลวจึงใชอัยการกรมอัยการเปนโจทกแทนตํารวจ ตํารวจจึงหมดอํานาจไป คงมี
หนาท่ีเปนผูสอบสวนเทานั้น) อยางไรก็ดี นอกจากพนักงานอัยการ และตํารวจจะสามารถเปนโจทก
ในศาลโปริสภาไดแลว เจาทุกขก็มีอํานาจฟองตอศาลโปริสภาไดดวยเชนกัน9 
 ศาลโปริสภาทําหนาท่ีพิจารณาความมโนสาเรท้ังคดีแพงและคดีอาญา รวมท้ังทําหนาท่ี
ไตสวนความอาญาดวยวาควรจะอนุญาตใหฟองศาลสูงหรือไม10 คดีอาญาทุกเร่ืองตองมีการไตสวน
โดยศาลเปนผูไตสวน เม่ือปรากฏวามีมูลแลวจึงสงใหอัยการฟอง11 ผูพิพากษาซ่ึงประจําศาลไตสวน
เปนผูพิพากษาที่มีคุณสมบัติและตําแหนงเหมือนกันซ่ึงเทากันกับผูพิพากษาในศาลอาญา12 
 

                                                 
6  โดย “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลโปริสภาเปนศาลกองตระเวร สําหรับกรุงเทพมหานคร รัตนโกสินทร  

ศก 111” กอนหนาน้ัน เมื่อเจาพนักงานจับกุมผูใดมาได จะใชกฎจารีตนครบาลทารุณ เพ่ือใหผูถูกจับกุมรับ
สารภาพ. 

7  สําหรับในหัวเมืองจะไมมีศาลไตสวนอยางศาลโปริสภาในกรุงเทพฯ จนกระทั่งไดมีพระราชบัญญัติ
เพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2471 บัญญัติใหนายตํารวจภูธรยศต้ังแตนายรอยตํารวจตรี ขึ้นไปมีอํานาจ 
ไตสวนช้ันตน เมื่อมีกรณีจําเปนและเปนการช่ัวคราว.  

8  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงสําหรับจังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2478 มาตรา 2, 4. 
9  พระวุฒิศาสตรเนติญาณ.  (2478).  วิธีพิจารณาความอาชญา.  หนา 8. 
10  ศิริ ว. อัศวนนท.  (2499, มิถุนายน).  “ศาลโปริสภาของไทย.”  ดุลพาห, 2, 6.  หนา 412-414. 
11  คําพิพากษาที่ 685/2475  “การฟองคดีอาชญาตอศาลในกรุงเทพฯ ตองใหศาลโปริสภาไตสวนมูลฟอง

กอนเสมอ ถึงแมจําเลยจะยินยอมและศาลโปริสภาสั่งอนุญาตใหโจทกฟองยังศาลสูงไดก็ดี ถาศาลโปริสภามิได 
ไตสวนมูลฟองเสียกอนแลว ศาลสูงมีอํานาจไมรับฟองคดีน้ันไวพิจารณาได”. 

12  กุลพล  พลวัน.  (2533).  “เยี่ยมคารวะและสัมภาษณพระยามานวราชเสวี”  วารสารอัยการ, 3, 25.  
หนา 15-17. 
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 มีขอสังเกตวา หลักการไตสวนมูลฟองโดยศาลโปริสภานี้ไดรับอิทธิพลและแนวคิดมา
จากประเทศอังกฤษโดยแท13 ตอมาไดมีประกาศใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2479 ทําใหช่ือ
ศาลโปริสภาหายไปโดยใชคําวาศาลแขวงท้ังในกรุงเทพฯ และหัวเมือง ท้ังนี้พระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2479 มาตรา 22 บัญญัติใหศาลแขวงมีอํานาจทําการไตสวนมูลฟองและมีคําส่ังในคดี 
อาญาท้ังปวง 
 2.2.2 การไตสวนมูลฟองโดยศาลแขวง  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499  
นับเปนบทบัญญัติท่ีสําคัญ เพราะไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาใหม ท่ีสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การใหศาลแขวงทําหนาท่ีเปนศาลไตสวนมูลฟองดวย เนื่องจาก มาตรา 13 ได
บัญญัติวา “ภายในบังคับแหงมาตรา 16 คดีท่ีอยูในเขตอํานาจศาลแขวงหามมิใหผูเสียหาย หรือ
พนักงานอัยการฟองคดีตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัด โดยศาลแขวงยังมิไดไตสวนมูลฟองคดีนั้น 
 การไตสวนมูลฟองของศาลแขวง ใหถือวาเปนการไตสวนมูลฟองของศาลอาญาหรือ
ศาลจังหวัดดวย  แลวแตกรณี” 
 โดยเหตุนี้ คดีอาญาแมจะเปนคดีอุกฉกรรจท่ีจะตองฟองยังศาลอาญา หรือศาลจังหวัด  
ถาเกิดข้ึนในเขตศาลแขวงตองผานการไตสวนมูลฟองของศาลแขวงกอนทุกเร่ือง ไมวาผูเสียหาย
เปนโจทกหรือพนักงานอัยการเปนโจทก สาเหตุแหงการบัญญัติเชนนี้ สืบเนื่องมาจากความคิดใน
คณะกรรมการอาชญากรรมไดวิจัยวา “การสอบสวนในขณะมืด สวนการพิจารณาสวาง กลาวคือ  
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นไมเปนการเปดเผยแกสาธารณชน แตการพิจารณาในศาล 
ตองกระทําโดยเปดเผยตามกฎหมาย ความมืดเปนส่ิงไมดีกอใหเกิดผลรายหลายประการ ท้ังการท่ี 
ไมดีจริงๆ หรือการถูกกลาวหาถูกเขาใจวาไมดีท้ังสองอยาง ฉะนั้นจึงมีการปรับปรุงแกไขความ 
มุงหมายของมาตราน้ีก็เห็นไดวา การท่ีจะเอาการสอบสวนท่ีมืดนั้นมาเปนการไตสวนมูลฟองของ
ศาลท่ีสวางเสีย แมจะเปนการเอามาเพียงบางสวนเพราะเอามาใชหมดไมได โดยสภาพประชาชน
ของเรายังไมอํานวยใหอยางตางประเทศก็ดีก็เปนการพยายามเอามาเปนสวนมาก เห็นไดจากการท่ี
ใหเวลาทําการสอบสวนนอยลงเพราะประสงคเพียงเคามูลเทานั้น แลวบัญญัติใหมีการไตสวนมูล
ฟองยังศาลเปดเผยอีกนี้ก็คืองานการสอบสวนอยางกอนนั้นเอง แตแบงเอาสวนใหญมาใหศาลทํา”14  
 

                                                 
13  กุลพล  พลวัน.  แหลงเดิม.  หนา 15. 
14  ดูเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

พ.ศ. 2499. 
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 สําหรับกระบวนไตสวนมูลฟองมีบัญญัติไวในมาตรา 14 วา “คดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในเขต
อํานาจศาลแขวง ในกรณีท่ีผูวาคดีเห็นควรส่ังฟองก็ใหยื่นฟองตอศาลแขวงทุกเร่ือง เม่ือศาลแขวงรับ
ฟองแลว  ถาเห็นวาเปนคดีท่ีอยูในอํานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได ก็ใหประทับฟองและ
ดําเนินการพิจารณาพิพากษาตอไป แตถาผูเสียหายเปนโจทกใหศาลแขวงทําการไตสวนมูลฟอง
กอนท่ีจะประทับฟอง” กรณีศาลแขวงเห็นวาคดีนั้นเกินอํานาจศาลแขวงท่ีจะพิจารณาพิพากษาให
ศาลแขวงทําการไตสวนมูลฟอง เม่ือปรากฏวาคดีมีมูลใหศาลแขวงประทับฟองเฉพาะกระทงท่ีมีมูล  
ในกรณีท่ีผูวาคดีเปนโจทก ใหศาลแขวงสงสํานวนความไปยังพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการตอไป  
ในกรณีเชนวานี้ ใหผูวาคดีสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการตอไปดวย  
ในกรณีท่ีผูเสียหายเปนโจทก ผูเสียหายตองฟองคดีศาลอาญาหรือศาลจังหวัด ภายในระยะเวลาซ่ึง
ศาลแขวงกําหนด ถาปรากฏวาคดีไมมีมูล  ใหศาลแขวงพิพากษายกฟอง” 
 นอกจากที่ไดกลาวมาแลว ยังมีขอสังเกตอีกประการหน่ึงวาพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 นี้เปนบทบัญญัติท่ีมีแนวคิดและหลักการ
ทํานองเดียวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาล Magistrate ของประเทศอังกฤษในหลายประการ เชน  
การต้ังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูวาคดีทําหนาท่ีฟองคดี และใหศาลแขวงทําหนาท่ี 
เปนศาลไตสวนเสียกอน แลวจึงสงคดีใหพนักงานอัยการเปนผูฟองคดียังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาตอไป นอกจากนั้นก็ยังมีบทบัญญัติใหมีผูพิพากษาสมทบลักษณะทํานองเดียวกับ J.P.15  
ของศาลแขวงอังกฤษ แตใหราษฎรเลือกต้ังข้ึนมาแบบบางรัฐในสหรัฐอเมริกา16 และมีบทบัญญัติ
แกไขใหการจับ การคน ซ่ึงเปนการลิดรอนเสรีภาพของประชาชนตองผานศาล มิใชอยูในอํานาจ
ของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจฝายเดียวเชนแตกอน เปนตน 
 หลักการใหศาลแขวงทําหนาท่ีเปนศาลไตสวนเสียกอนนี้มีขอดีคือ เม่ือพิจารณา
ประกอบกับหลักเรงรัดการฟองคดี ซ่ึงเปนหลักการของศาลแขวงเปนศาลไตสวนมูลฟอง แสดงให
เห็นวาประโยชนแกสวนรวมก็คือ เม่ือศาลแขวงเปนศาลไตสวนมูลฟองแลว ผูวาคดีก็ตองนําจําเลย
มาฟองศาลและนําพยานมาสืบในเวลาเร็ววัน คําใหการของจําเลยและคําเบิกความของพยานในศาล
แขวงอาจใชเปนหลักฐานในการฟองรองคดีในช้ันศาลอาญาหรือศาลจังหวัดได เพราะเปนศาล
ยุติธรรมดวยกันและไดกระทําตอหนาคูความโดยคูความมีโอกาสซักคาน เม่ือจําเลยตองไปใหการ

                                                 
15  คือ Justice of the peace. 
16  เปนนโยบายของรัฐที่เห็นสมควรใหมีประชาชนแหงทองถ่ินเขามาเปนผูรักษาความยุติธรรมรวมช้ี

ขาดขอพิพาทในอรรถคดีของประชาชนในทองถ่ินน้ันดวย... โปรดดูสัญญา  ธรรมศักด์ิ, คําช้ีแจงความเขาใจใน
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499.  ดุลพาห, เลม 11, ปท่ี 3,  
หนา 883.  
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และพยานตองมาเบิกความที่ศาลภายในเวลาเร็ววันเชนนี้ โอกาสที่จําเลยและพยานจะบิดเบือนความ
จริง และพนักงานสอบสวนจะซอมผูตองหาเพื่อใหรับสารภาพก็ทําไดยาก เพราะถาซอมก็จะมี
บาดแผลใหศาลแขวงไดเห็นและจําเลยอาจรองตอศาลแขวงเม่ือนําตัวมาฟองได สําหรับพยาน 
ก็เชนเดียวกัน โอกาสท่ีพนักงานสอบสวนจะเส้ียมสอน หรือใชอิทธิพลขมขูพยานใหการตามท่ี
พนักงานสอบสวนตองการเพ่ือชวยเหลือผูเสียหายหรือผูตองหาก็ทําไดยากเพราะเวลามีนอย โดยท่ี
ตองนําพยานมาใหการตอศาลแขวงในเวลาเร็ววัน 
 ขอเสียของการจัดต้ังศาลแขวงเปนศาลไตสวนมูลฟองก็คือ   
 1) ส้ินเปลืองงบประมาณแผนดิน เพราะจะตองจัดต้ังศาลแขวงตลอดท่ัวราชอาณาจักร    
 2) จําเลยและพยานตองใหการหรือเบิกความสองคร้ัง คือตอหนาศาลแขวงคร้ังหนึ่ง
และตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดอีกคร้ังหนึ่งยอมเสียเวลาทํามาหากิน17 
 เพราะฉะน้ัน พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
พ.ศ. 2499 นี้จึงใชไดเพียงไมกี่ปก็ถูกยกเลิกในป 2503 โดยเหตุผลท่ีวา “...การที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวนี้ บังคับใหผูวาคดียื่นฟองคดีอาญาเกินอํานาจศาลแขวงทําการไตสวนมูลฟองเสียกอน ทํา
ใหคดีความลาชาและเสียเวลาแกประชาชนท่ีมาเปนพยาน...”18 จึงไดมีการยกเลิกหลักการไตสวนมูล
ฟองโดยศาลแขวงไป19 
   ปจจุบันการไตสวนมูลฟองจึงเปนหนาท่ีของศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีนั้นๆ กลาวคือ  
คดีท่ีมีอัตราโทษอยางสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 หม่ืนบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลแขวง ก็ใหศาลแขวงมีหนาท่ีไตสวนมูลฟอง20  
สวนคดีท่ีมีอัตราโทษสูงกวานี้ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาของศาลอาญา หรือศาลจังหวัดแลวแตกรณี 
ก็เปนหนาท่ีของศาลนั้นๆ ท่ีจะตองทําการไตสวนมูลฟอง21   
 2.2.3 การไตสวนมูลฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 วรรคหน่ึง ไดกําหนดหลักเกณฑ
ในการที่ศาลจะส่ังไตสวนมูลฟองไววา 

                                                 
17  หยุด  แสงอุทัย.  (2512).  “ใครควรมีอํานาจสอบสวน.”  นิติศาสตร, 2, 1.  หนา 40. 
18  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2502. 
19  ยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2503. 
20  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, มาตรา 15, 22 (2), (5). 
21  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, มาตรา 17, 24, 25. 
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 “ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการส่ังตอไปนี้” 
 1) ในคดีราษฎรเปนโจทกใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลวใหจัดการตามอนุมาตรา (2) 
 2) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะ
ส่ังใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได 
 จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การไตสวนมูลฟอง อาจแยกพิจารณาได 
2 กรณีคือ คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก และคดีท่ีราษฎรเปนโจทก 
 1) การไตสวนมูลฟองในคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก    
  หากฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ศาลก็มีอํานาจท่ีจะส่ังใหไตสวนมูลฟองกอน
ประทับฟองไวพิจารณาหรือจะประทับฟองนั้นไวพิจารณาเลยก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร แต
ในทางปฏิบัติแลวปกติศาลจะประทับฟองคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกไวพิจารณาเลย โดยไมส่ัง
ใหไตสวนมูลฟองเสียกอน ท้ังนี้เพราะคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 120 บัญญัติใหตองมีการสอบสวนในความผิดนั้นมากอน หลังจากนั้นพนักงาน
อัยการจึงทําการพิจารณาสํานวนการสอบสวนแลววินิจฉัยวาควรส่ังฟองหรือไมอีกช้ันหนึ่ง ซ่ึง
หมายความวาคดีนั้นๆ ไดผานการตรวจสอบกล่ันกรองมูลคดีมาแลวถึงสองช้ัน กลาวคือช้ัน
สอบสวนของพนักงานสอบสวน และช้ันฟองรองของพนักงานอัยการ 
  คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก มีหลักการไตสวนมูลฟอง ดังตอไปนี้ 
  (1) คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกเม่ือยื่นฟองจะตองมีตัวจําเลยไปศาลดวย ถาไม
สงตัวจําเลยไปศาลพรอมกับฟอง ศาลจะไมประทับฟอง ท้ังนี้ เวนแตตัวจําเลยจะอยูในอํานาจศาล
แลว  หรือถูกขังอยูในคดีอ่ืนหรือถูกจําคุกอยู   
  (2) การไตสวนมูลฟองจะตองทําตอหนาจําเลย 
  (3) ศาลจะตองสงสําเนาฟองแกจําเลยทุกคนเปนรายตัว เม่ือศาลเช่ือวาเปนจําเลยจริง
แลว ใหศาลอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง 
  (4) ศาลจะถามวาจําเลยไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คํา 
ใหการของจําเลยใหจดไว  ถาจําเลยใหการรับสารภาพในช้ันนี้ก็ใหศาลประทับฟองไวพิจารณา ถา
จําเลยใหการปฏิเสธศาลก็ดําเนินการตอไป จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในช้ันไตสวนมูลฟอง  
แตจําเลยมีสิทธิท่ีจะมีทนายความมาชวยเหลือในการซักคานพยานโจทก 
  (5) จําเลยมีฐานะเปนจําเลย  
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 2) การไตสวนมูลฟองในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก 
  เนื่องจากคดีท่ีราษฎรเปนโจทก ไมจําเปนตองมีการสอบสวนกอนดังเชนคดีท่ี
พนักงานอัยการเปนโจทก  ยิ่งกวานั้นในบางกรณีคดีดังกลาวไดเคยมีการรองทุกขหรือกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนแลว แตพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟอง ราษฎรผูเปน
ผูเสียหายจึงไดนําคดีนั้นมาเปนโจทกฟองดวยตนเอง ดังนั้นแมคําฟองจะถูกตองตามกฎหมายแลว  
แตกฎหมายก็บังคับใหมีการไตสวนมูลฟองเสียกอนในทุกคดี  เพื่อใหแนใจวาคดีดังกลาวมีมูล
พอท่ีจะรับไวพิจารณาตอไปได 
  คดีท่ีราษฎรเปนโจทกมีหลักเกณฑการไตสวนมูลฟองดังนี้ 
  (1) ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลยได  โจทกไมตองนําตัวจําเลยไปศาล
ในวันไตสวนมูลฟอง 
  (2) ศาลจะตองสงสําเนาฟองใหจําเลยเปนรายตัวกับแจงวันนัดไตสวนมูลฟองให
จําเลยทราบ 
  (3) จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟอง  โดยตั้งทนายมาใหซักคานพยานโจทกดวย
หรือไมก็ได จําเลยไมมีสิทธินําพยานมาสืบ  แตในการซักคานจําเลยอาจสงเอกสารเขาประกอบคํา
พยานโจทกไดโดยไมถือวาเปนการนําพยานเขาสืบ22 

  (4) หามศาลถามคําใหการจําเลย 
  (5) กอนศาลประทับฟอง  มิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น  (คือยังไมถือวาเปน
จําเลย) 
  จะเห็นวาการไตสวนมูลฟองในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก  มีสวนเหมือนกับการไตสวน
มูลฟองในคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกคือ ศาลตองสงสําเนาฟองแกจําเลยเปนรายตัวไปและ
จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในช้ันไตสวนมูลฟอง แตมีสิทธิใหทนายชวยเหลือ สวนขอท่ี
แตกตางกัน คือ   
  (1) คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกศาลมักจะไมไตสวนมูลฟอง สวนคดีท่ีราษฎร
เปนโจทกศาลตองไตสวนมูลฟองทุกคดี 
  (2) ในวันยื่นฟอง และวันไตสวน คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกตองมีตัวจําเลยมา
ศาล  สวนคดีท่ีราษฎรเปนโจทกไมจําตองมีตัวจําเลยมาศาล 
  (3) คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกใหศาลถามคําใหการจําเลย แตในคดีท่ีราษฎร
เปนโจทกนั้นหามศาลถามคําใหการจําเลย 

                                                 
22  คําพิพากษาฎีกาที่ 993/2499 (เนติ.). หนา.  835 และ 759/2508 (เนติ.). หนา. 1134.   
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  (4) คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกจําเลยมีฐานะเปนจําเลยทันที แตในคดีท่ีราษฎร
เปนโจทกจําเลยยังไมอยูในฐานะจําเลยจนกวาศาลจะประทับรับฟอง  
  (5) คดีท่ีราษฎรเปนโจทก ตองแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบเพราะจําเลยอาจไม
ทราบเนื่องจากไมมาศาล สวนคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมตองแจงใหจําเลยทราบอีกเพราะ
จําเลยมาศาลทุกนัดนับแตวันยื่นฟองทีเดียว ศาลนัดไตสวนเม่ือใดจําเลยก็ทราบเพราะตองไตสวน
ตอหนาจําเลยตลอดเวลา23 
   เม่ือกระบวนการไตสวนมูลฟองเสร็จส้ินแลวปรากฏวาคดีมีมูล ใหศาลมีคําส่ัง
ประทับฟองไวพิจารณาตอไปเฉพาะกระทงท่ีมีมูล ถาคดีไมมีมูลใหศาลพิพากษายกฟอง24 คําส่ังของ
ศาลที่ใหคดีมีมูลยอมเด็ดขาด แตคําส่ังท่ีวาคดีไมมีมูลและพิพากษายกฟองนั้นโจทกมีอํานาจอุทธรณ
ฎีกาได  ตามบทบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณฎีกา 25  
 
2.3 บทบาทและความสําคัญของการไตสวนมูลฟอง 
 เม่ือไดทําการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการไตสวนมูลฟองตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกับแนววินิจฉัยของศาลฎีกา คําอธิบายทางตํารา  
ความเห็นนักกฎหมายท้ังในดานวิชาการและทางปฏิบัติแลว อาจกลาวไดวา  การไตสวนมูลฟองเปน
มาตรการในช้ัน “ประทับฟอง” ในข้ันตอนนี้ศาลจะทําการตรวจสอบมูลคดีหรือ “กล่ันกรองมูลคดี”  
สําหรับบทบาทและความสําคัญของการไตสวนมูลฟองในประเทศไทยน้ัน อาจสรุปได 2 ประการ
ใหญๆ ดังตอไปนี้ 
 1) ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูถูกฟองวาเขาจะไม
ถูกฟองรองดําเนินคดีอาญาไดรับความเดือดรอนเสียหาย โดยปราศจากพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ  
เนื่องจากการท่ีตองตกอยูในฐานะจําเลยในคดีอาญา อาจตองถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาของ
ศาล หรือมิฉะนั้นก็ตองหาทรัพยสินหรือบุคคลมาเปนหลักประกันตอศาล ในการรองขอปลอย
ช่ัวคราวในระหวางพิจารณา หรือตองมาศาลฟงการพิจารณาในทุกนัด ทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง 
เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีอาญาของราษฎรตามกฎหมายไทยนั้น
กวางขวางมาก กลาวคือสามารถยื่นฟองไดท้ังคดีความผิดตอสวนตัวและคดีความผิดตอแผนดิน 
โดยไมจําตองจัดหาหลักประกันหรือวางเงินประกันเพื่อปองกันมิใหผูบริสุทธ์ิตองถูกดําเนินคดี

                                                 
23  อนุมัติ  ใจสมุทร.  (2524).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  วาดวยหลักท่ัวไป

ตลอดถึงการไตสวนมูลฟอง (พิมพครั้งที่ 3).  หนา 1016-1017. 
24  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 167. 
25  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 170. 

DPU



19 

อยางเชน ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส เปนตน นอกจากนี้แลวคดีท่ีราษฎรยื่นฟองนั้นอาจเปน
คดีท่ียังไมเคยผานการสอบสวนมากอนหรืออาจเปนคดีท่ีไดผานการสอบสวนมาแลว แตพนักงาน
อัยการมีความเห็นส่ังไมฟองก็ได ดังนั้น กอนท่ีผูใดจะตกเปนจําเลยในการพิจารณาพิพากษาของ
ศาล จึงตองไดรับการกล่ันกรองพยานหลักฐานกอน 
 2) เพื่อปองกันมิใหคดีเขาสูการพิจารณาพิพากษาของศาล โดยไมมีพยานหลักฐานท่ี
เพียงพอ เนื่องจากในสังคมปจจุบันมีการกระทําความผิดอาญามากข้ึน และมีคดีเขาสูการพิจารณา
พิพากษาของศาลเปนปริมาณท่ีสูง ซ่ึงเปนภาระที่หนักของศาล การไตสวนมูลฟองจึงมีบทบาท
สําคัญในการท่ีชวยปองกันมิใหคดีเขาสูการพิจารณาพิพากษาของศาลโดยไมจําเปน ซ่ึงจะสงผลทํา
ใหคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลไดรับการพิพากษาใหคดีเสร็จไปอยางรวดเร็ว 
  
2.4 การคนหาความจริงในชั้นไตสวนมูลฟอง  
 ในการไตสวนมูลฟองคดีท่ีราษฎรเปนโจทกประกอบดวย บุคคล 3 ฝายคือ ผูเสียหาย ซ่ึง
เปนโจทก ผูถูกฟองซ่ึงกฎหมายมิใหถือวาอยูในฐานะเปนจําเลยและศาล เม่ือไดทําการศึกษาหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของในช้ันนี้คือ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 162 ถึง 171 และคําพิพากษาฎีกาท่ีเกี่ยวของแลวทําใหทราบวาแตละฝายมีบทบาทใน
การคนหาความจริงดังตอไปนี้ 
 2.4.1 บทบาทของศาลในชั้นไตสวนมูลฟอง 
 การไตสวนมูลฟองเพื่อใหแนใจวาคดีนั้นๆ มีมูลพอท่ีจะรับไวพิจารณาตอไปไดจะเห็น
ไดวานับแตมีการไตสวนมูลฟองในประเทศไทยเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน หลักท่ีวาศาลตองไตสวนมูล
ฟองกอนเสมอในคดีท่ีราษฎรเปนโจทกนี้ไดรับการยึดถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกันมาโดยตลอด ไมวา
จะเปนการไตสวนมูลฟองโดยศาลโปริสภา หรือโดยศาลแขวงก็ตาม26 จะมีการเปล่ียนแปลงก็แต
เฉพาะหลักการท่ีวาควรใหเปนหนาท่ีของศาลแขวงหรือศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีนั้นท่ีจะทําการไต
สวนมูลฟองเทานั้น ซ่ึงปจจุบันไดยึดหลักการใหศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีนั้นๆ ทําหนาท่ีไตสวน
มูลฟอง27 
 บทบาทของศาลในการไตสวนมูลฟองมีความสําคัญยิ่ง ในการที่จะไดความจริงใน
เนื้อหาแหงคดีท่ีจําเลยตองหา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 ใหนําบทบัญญัติ
วาดวยการสอบสวนและพิจารณา เวนแตมาตรา 175 มาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้เพื่อเปนกา
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนวาจะไมตองถูกดําเนินคดีอาญา โดยปราศจากพยานหลักฐาน
                                                 

26  ศิริ  ว. อัศวนนท.  (2499, มิถุนายน).  “ศาลโปริสภาของไทย.”  ดุลพาห, 3, 6.  หนา 413-415. 
27  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, มาตรา 15, 16, 17, 22. 
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สนับสนุนท่ีเพียงพอและใหอํานาจศาลในการคนหาความจริง โดยเปนผูสืบพยาน ตามมาตรา 229 
การสืบพยานเพิ่มเติม มาตรา 228 การเดินเผชิญสืบ มาตรา 230 การจัดหาทนายความใหแกจําเลย 
มาตรา 173 เปนตน 
   บทบัญญัติเหลานี้เปนบทบัญญัติท่ีกลาวถึง บทบาทของศาลในการคนหาความจริง
ท้ังส้ิน แตเนื่องจากในทางปฏิบัติ ศาลมักวางเฉยโดยปลอยใหเปนหนาท่ีของโจทกและจําเลย เปน
ฝายเสนอพยานหลักฐาน สวนศาลก็จะทําหนาท่ีรับฟงขอเท็จจริงจากการนําเสนอของท้ังสองฝาย 
และทําการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานตางๆ เทานั้น ซ่ึงเปนบทบาทท่ีมิไดอํานวยความยุติธรรม
เทาท่ีควร 
   มีขอสังเกตท่ีเปนปญหาของกระบวนการไตสวนมูลฟอง ในคดีท่ีราษฎรเปนโจทกวาใน
ข้ันตอนของการไตสวนมูลฟองนี้ หากเปนคดีท่ีมีอัตราโทษรายแรงถึงข้ันประหารชีวิต หรือจําคุก
ตลอดชีวิต เม่ือผูถูกฟองประสงคท่ีจะตอสูคดีในช้ันนี้ แตไมมีทนายความและตองการทนายความ
ใหความชวยเหลือ ศาลจะไมตั้งทนายความใหแตประการใดท้ังๆท่ีในช้ันสอบสวน และช้ันพิจารณา 
มีการจัดหาทนายความใหเปนหลักประกันแก “ผูตองหา” หรือ “จําเลย” ท้ังส้ินทําใหการคนหาความ
จริงในข้ันตอนการไตสวนมูลฟองในกรณีท่ีราษฎรเปนโจทกนี้ไมมีประสิทธิภาพ ท้ังเปนการละเมิด
สิทธิการมีทนายของจําเลยดวย 
 การดําเนินกระบวนไตสวนมูลฟองของศาลเพ่ือคนหาความจริงในชั้นนี้ สามารถ
พิจารณาไดจากบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในเร่ืองดังตอไปนี้ 
 1) องคคณะผูพิพากษาในชั้นไตสวนมูลฟอง 
  ความหมายของคําวา “องคคณะผูพิพากษา” คือจํานวนผูพิพากษาอยางนอยท่ี
กฎหมายบังคับวาจะตองมี เพื่อทําหนาท่ีดําเนินกระบวนพิจารณาหรือพิพากษาคดี28 สําหรับการ 
ไตสวนมูลฟองน้ี บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑในเร่ืองนี้คือ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ไดกําหนดใหผูพิพากษาคนเดียวในศาลช้ันตนสามารถเปนองคคณะมีอํานาจในการไตสวนมูลฟอง
และมีคําส่ังได โดยไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับอัตราโทษแตอยางใด ดังนั้นในคดีอาญาท้ังปวงไมวาจะเปน
คดีเล็กนอยหรือคดีท่ีมีอัตราโทษสูงเพียงใด ยอมอยูในอํานาจของผูพิพากษาเพียงคนเดียวท่ีจะทํา
การไตสวนมูลฟองและมี “คําส่ัง” ประทับฟองได29  
 

                                                 
28  ธานิศ  เกศวพิทักษ.  (ม.ป.ป.).  หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

แขวง (พิมพครั้งที่ 1).  หนา 140. 
29  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, มาตรา 25 (3).  
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 เม่ือไดทําการไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาคดีไมมีมูล ก็จะตองมีคําวินิจฉัยในรูปแบบของ 
“คําพิพากษา” ใหยกฟองซ่ึงถาหากคดีท่ีไตสวนมูลฟองโดยผูพิพากษาเพียงคนเดียวนั้น มีอัตราโทษ
อยางสูงใหจําคุกเกินสามปหรือปรับเกินหกหม่ืนบาท ยอมเกินอํานาจของผูพิพากษาคนเดียวท่ีจะทํา
คําพิพากษายกฟองได30 ซ่ึงเปนกรณีท่ีถือวามีเหตุจําเปนอ่ืนอันมิอาจกาวลวงได ทําใหผูพิพากษาซ่ึง
เปนองคคณะมิอาจทําคําพิพากษาได31 ซ่ึงจะตองแกไขโดยใหอธิบดีผูพิพากษาศาลช้ันตน อธิบดีผู
พิพากษาภาค รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือผูพิพากษาหัวหนาศาล ตรวจสํานวนและลง
ลายมือช่ือในคําพิพากษานั้น32 
 ในการกล่ันกรองมูลคดีอาญาของศาลน้ี ผูเขียนเห็นวากฎหมายมิไดใหความสําคัญแก
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเทาท่ีควรโดยกําหนดให “องคคณะผูพิพากษา” ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเปน 
“องคกรศาล” ในการไตสวนมูลฟองมีจํานวนผูพิพากษาอยางนอยเพียงหนึ่งคนเทานั้น ไมวาคดีนั้น
จะมีอัตราโทษสูงเพียงใดก็ตามท้ังๆ ท่ีในข้ันตอนการไตสวนมูลฟองนี้อาจกลาวไดวามีความสําคัญ
ไมนอยไปกวา ข้ันตอนการพิจารณาคดีเลยก็ได เนื่องจากเม่ือศาลมีคําส่ังประทับรับฟองแลวจะทํา
ใหสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาตองถูกจํากัดลงในทันที อาจจะตองถูกคุมขังไวในระหวางการ
พิจารณา โดยไมมีสิทธิในการอุทธรณคัดคานคําส่ังคดีมีมูลนั้นแตประการใด 
  กระบวนการไตสวนมูลฟองนี้ กฎหมายไดใหสิทธิหรือประโยชนแกฝายโจทกเปน
อยางมาก เนื่องจากการ “ส่ังประทับรับฟอง” สามารถกระทําไดโดยงาย กลาวคือ เปนอํานาจของ
องคคณะผูพิพากษาเพียงคนเดียวเทานั้น แตถาหากคดีนั้นไมมีมูลก็จะตองทําคําส่ังในรูปแบบของ 
“คําพิพากษายกฟอง” และถาเปนคดีท่ีมีอัตราโทษอยางสูงใหจําคุกเกินสามป...ก็มิอาจจะทําคํา
พิพากษา โดยผูพิพากษาเพียงคนเดียวได ตองหามตามบทบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ท้ังนี้
จะตองให อธิบดีผูพิพากษาศาลช้ันตน อธิบดีผูพิพากษาภาค รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผู
พิพากษาหัวหนาศาล ทําการตรวจสํานวนและลงช่ือทําคําพิพากษาซ่ึงเปนกระบวนการท่ียุงยาก ท้ังๆ 
ท่ีในกรณีท่ีศาลเห็นวาคดีไมมีมูลและพิพากษายกฟองนั้น โจทกสามารถอุทธรณฎีกาคัดคานคํา
พิพากษาไดอยูแลว33 ดังนั้นความยุงยากในการที่จะ “พิพากษายกฟอง” ในข้ันตอนการไตสวนมูลฟอง 
นี้ อาจจะทําใหผูพิพากษาใชดุลพินิจตัดสินใจ ส่ังประทับรับฟองคดีโดยปราศจากพยานหลักฐานท่ีมี
น้ําหนักสมควรเพียงพอ 

                                                 
30  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, มาตรา 25 (5). 
31  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, มาตรา 21 (1). 
32  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, มาตรา 29. 
33  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 170  บัญญัติวา “คําสั่งของศาลที่ใหคดีมีมูลยอม

เด็ดขาด แตคําสั่งที่วาคดีไมมีมูลน้ัน โจทกมีอํานาจอุทธรณ ฎีกาได ตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณ ฎีกา.” 
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    2)  การนําบทบัญญัติวาดวย การสอบสวนและพิจารณามาใชบังคับแกการไตสวนมูล
ฟอง ในการไตสวนมูลฟองนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162, 165 -170 มิได
บัญญัติวางหลักเกณฑอันเปนการกําหนดรูปแบบของการไตสวนมูลฟองไวโดยเฉพาะวา ศาลควรมี
บทบาท หรืออํานาจหนาท่ีในการดําเนินกระบวนไตสวนมูลฟองอยางไรบาง หากแตไดมีบทบัญญัติ 
มาตรา 171 บัญญัติไวในลักษณะเปดกวางไวใหศาลใชดุลพินิจนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวน
และการพิจารณามาใช บัง คับแกการไตสวนมูลฟองโดยอนุโลม  เพื่ อใหกระบวนการ 
ไตสวนมูลฟองมีความยุติธรรมในทุกข้ันตอน 
  เจตนารมณของบทบัญญัติ มาตรา 171 นั้น เพื่อจะชวยเสริมใหบทบัญญัติในเร่ือง 
ไตสวนมูลฟองท่ีกําหนดไวโดยจํากัดเฉพาะในมาตรา 162, 165 ถึง 170 ใหมีความครบถวนบริบูรณ
ใชบังคับในทางปฏิบัติดวยความเรียบรอยและไดผลดี ดังนั้นการนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวน
และการพิจารณามาใชบังคับแกการไตสวนมูลฟองโดยอนุโลม จึงหมายถึงการนําบทบัญญัติในเร่ือง
ดังกลาวมาใชเทาท่ีจะบังคับไดโดยไมขัดกับท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะในเร่ืองการไตสวนมูลฟอง34   
  นอกจากนี้ ผูเขียนยังมีความเห็นวา การไตสวนมูลฟองนั้นมีความมุงหมายเพ่ือเปน
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท้ังนี้จําเลยผูถูกฟองจะไมตองถูกดําเนินคดีอาญาโดย
ปราศจากพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ ดังนั้นการนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนและการพิจารณามา
ใชโดยอนุโลมกับการไตสวนมูลฟอง จึงควรคํานึงถึงความมุงหมายหรือเจตนารมณนี้เปนสําคัญ 
  ในทางปฏิบัติปรากฏวา ไดมีการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการพิจารณามา
ใชบังคับแกการไตสวนมูลฟอง อาจแยกพิจารณาเปน 3 กรณี คือ 
  (1) การพิจารณาโดยเปดเผย   
   การพิจารณาและการสืบพยานในการไตสวนมูลฟองตองกระทําในศาลโดย
เปดเผย ท้ังนี้อนุโลมตามบทบัญญัติ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แตการพิจารณาและการสืบพยานในช้ันไตสวนมูลฟองในคดีท่ีราษฎรเปนโจทกนั้น เนื่องจาก
มาตรา 165 วรรคทาย ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลววาเปนสิทธิของจําเลยท่ีจะมาฟงการไตสวนมูล
ฟองหรือไมก็ได ดังนั้นบทบัญญัติ มาตรา 172 วรรคหนึ่งท่ีกําหนดตอไปวาการพิจารณาและการ
สืบพยานจะตองทําตอหนาจําเลยจึงไมนํามาใชบังคับ 
  (2) การสืบพยาน 
   เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 ใหนําบทบัญญัติ
วาดวยการสอบสวนและการพิจารณามาใชบังคับแกการไตสวนมูลฟองโดยอนุโลม และมาตรา 226  

                                                 
34  กนก  อินทรัมพรรย.  (2528).  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3.  หนา 480. 
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บัญญัติวาใหสืบพยานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอ่ืน
อันวาดวยการสืบพยานซ่ึงกฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติเร่ืองการสืบพยานก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงเร่ืองพยานหลักฐาน 
  (3) การสืบพยานเพิ่มเติม   
   ในทางปฏิบัติการสืบพยานเพิ่มเติมโดยศาลไมคอยกระทํากัน ท้ังท่ีประเทศไทย
ไมใชระบบลูกขุนวินิจฉัยขอเท็จจริง หากแตศาลไทยตองทําหนาท่ีวินิจฉัยขอเท็จจริง และขอ
กฎหมายท้ังสองอยาง35 เนื่องจากความเขาใจวากฎหมายลักษณะพยานของไทยมาจากระบบกลาวหา
ของอังกฤษ36 อีกท้ังประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 บัญญัติไวโดยชัดแจงให
ศาลมีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติมโดยพลการระหวางพิจารณา   
   ผูเขียนเห็นดวยกับความเห็นท่ีวา “การวางตัวเปนกลางโดยเครงครัดนี้แมจะทํา
ใหนาเช่ือถือวาศาลมิไดเอนเอียงไปฝายใดแตผลเสียท่ีเกิดตามมาก็ คือ ขอเท็จจริงท่ีศาลไดรับมาจาก
การพิจารณาคดี อาจจะเปนเพียงผลของความสามารถเกงกาจของทนายโจทก หรือทนายจําเลยใน
เชิงคดีเทานั้น แตอาจจะไมใชเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ก็ได ทําใหความเปนธรรมตามกฎหมายและความ
เปนธรรมตามความเปนจริงสวนทางกัน สงผลกระทบตอการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ไมไดผลดีเทาท่ีควร” 37  
    ในกรณีนี้ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร มีความเห็นวา “พยานท่ีศาลอาจเรียก
มาไดในกรณีเชน มาตรา 228 นี้ไมใชพยานของอัยการโจทกหรือฝายจําเลย แตเปนพยานที่เกิดจาก
การกระตุนของฝายอัยการหรือจําเลย โดยเปนพยานในลักษณะเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในแงของ
การพิจารณาวินิจฉัยคดี ซ่ึงมีท้ังพยานท่ีอาจเปนปฏิเสธ หรือสนับสนุนฝายจําเลยก็ไดท้ังสองทาง”38 
   ผูเขียนมีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของ ดร.คณิต  ณ นคร ประกอบกับเม่ือ
ไดศึกษาทางคําพิพากษาฎีกา ผูเขียนพบวามีคําพิพากษาฎีกาหลายเร่ืองท่ีวินิจฉัยวาระหวางพิจารณา
หลังจากสืบพยานโจทกจําเลยเสร็จแลว  ศาลสามารถเรียกพยานมาสืบเองอีกได 39 

                                                 
35  กุลพล  พลวัน.  (2528, มกราคม).  “บทบาทของอัยการในการดําเนินคดีอาญา.”  อัยการ, ปท่ี 8,  

ฉบับท่ี 85.  หนา 41. 
36  ชวเลิศ  โสภณวัต.  (2524, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  กฎหมายลักษณะพยานของไทย เปนกฎหมายใน

ระบบกลาวหาจริงหรือ.  หนา 42.  
37  กุลพล  พลวัน.  เลมเดิม.  หนา 41. 
38  คณิต  ณ นคร.  (2528, กันยายน).  “วิธีพิจารณาความอาญาไทย หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม

ตรงกัน.”  วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 3, เลมท่ี 15.  หนา 2-7.   
39  คดีหลังสุดไดแกคดีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 1901/2521. 
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   อยางไรก็ตาม สําหรับบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนนั้นคงมีอยูนอยกรณีท่ีจะ
นํามาอนุโลมใชบังคับการไตสวนมูลฟอง ท้ังนี้เพราะบทบัญญัติวาดวยการไตสวนมูลฟองเองกับ
บทบัญญัติวาดวยการพิจารณา ก็เปนการพอเพียงท่ีจะใชบังคับใหการไตสวนมูลฟองเปนไปโดย
เรียบรอยและครบถวนอยูแลว 40 
   สวนการเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมา เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยของศาลในการไตสวนมูลฟองนั้น 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 ไดบัญญัติเปนขอยกเวนไว
โดยชัดแจงวาไมใหนํา มาตรา 175 ซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควรศาลมี
อํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการวินิจฉัยได” มาบังคับแก
การไตสวนมูลฟอง กรณีจึงมีปญหาวาขอยกเวนนี้มีความหมายแคไหน เพียงไร และถาในคดีท่ี
ราษฎรเปนโจทกนั้น เปนคดีท่ีผูเสียหายเคยแจงความรองทุกขแลว แตปรากฏวาพนักงานอัยการมี
คําส่ังไมฟองคดีเชนนี้ ศาลจะสามารถเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาประกอบการ
วินิจฉัยมูลคดีท่ีราษฎรผูเสียหายนํามาฟองเองอีกไดหรือไม 
   จะเห็นไดวาการทําหนาท่ีคนหาความจริง หรือตรวจสอบมูลคดีในช้ันกอนการ
พิจารณาในคดีอาญาท่ีราษฎรเปนโจทกนี้ กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของศาลตองทําการไตสวน
มูลฟองกอนประทับฟองเสมอและเปนเชนนี้ตลอดมานับตั้งแตเร่ิมมีการไตสวนมูลฟองในประเทศ
ไทย ซ่ึงจากการศึกษาจากหลักกฎหมายพบวามีบทบัญญัติไมกี่มาตราเทานั้นท่ีกําหนดขอบเขตใน
การดําเนินกระบวนไตสวนมูลฟองไวคือ มาตรา 162, 165 ถึง 170 และมีมาตรา 171 เปนบทบัญญัติ
ท่ีเปดกวางไวใหนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนและการพิจารณาคดี มาใชบังคับกับการไตสวน
มูลฟองโดยอนุโลมก็เพื่อท่ีจะชวยเสริมใหกระบวนการไตสวนมูลฟองสามารถดําเนินไปอยาง
เรียบรอยดวยความยุติธรรม 
   เนื่องจากการอนุโลมเอาบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนและการพิจารณามาใช 
เพราะฉะน้ันจึงใชบังคับไดเทาท่ีไมขัดกับความมุงหมายของกฎหมายวาดวยการไตสวนมูลฟอง ซ่ึง
ผูเขียนไดนําเสนอแลววาการไตสวนมูลฟองนี้ถือเปนกระบวนการตรวจสอบมูลคดี หรือคนหา
ความจริงในช้ันกอนการพิจารณาของศาล ซ่ึงหลายประเทศไดมีแนวโนมท่ีจะคนหาความจริงในช้ัน
นี้อยางระบบผสมท่ีคอนขางไปในทางไตสวน เพื่อใหศาลไดคนหาความจริงไดมากข้ึนอันจะสงผล
ใหองคกรตุลาการไดเขามามีบทบาทในการคุมครองสิทธิเสรีภาพแกประชาชน 
   ผูเขียนจึงมีความเห็นวาการตีความ มาตรา 171 เพื่อใหศาลไดมีโอกาสคนหา
ความจริงไดดวยในทางปฏิบัตินั้น จากการศึกษาทางคําพิพากษาฎีกาพบวา ศาลใชมาตรา 171 ใน
                                                 

40  กนก  อินทรัมพรรย.  เลมเดิม.  หนา 481. 

DPU



25 

ขอบเขตท่ียังจํากัด กลาวคือ ในสวนของการนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณามาใชบังคับโดย
อนุโลมน้ัน ศาลนํามาใชเฉพาะในเร่ืองดังกลาวนี้คือ การพิจารณาโดยเปดเผย การสืบพยานเพิ่มเติม  
การเล่ือนคดี การเรียกสํานวนการสอบสวนมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยในช้ันไตสวนมูลฟอง และ
การสืบพยาน โดยผูเขียนมีความเห็นวา ยังมีบทบัญญัติในช้ันพิจารณาอีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงหากศาลนํามา
อนุโลมใชในการไตสวนมูลฟองดวย จะทําใหการทําหนาท่ีตรวจสอบมูลคดีในช้ันนี้มีประสิทธิภาพ 
และมีความยุติธรรมมากข้ึน คือ บทบัญญัติในช้ันพิจารณาท่ีวาดวยการตั้งทนายใหแกจําเลยมาใชใน
ช้ันไตสวนมูลฟองคดีท่ีราษฎรเปนโจทกดวย 
  2.4.2 บทบาทของโจทกในชั้นไตสวนมูลฟอง 
 1)  สิทธินําพยานหลักฐานเขาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง 
  โจทกเทานั้นท่ีมีสิทธินําพยานหลักฐานเขาสืบในช้ันไตสวนมูลฟอง สวนจําเลยไมมี
อํานาจนําพยานมาสืบในช้ันนี้ จําเลยมีสิทธิเพียงซักคานพยานโจทกเทานั้น เนื่องจากบทบัญญัติท่ี
กําหนดหลักเกณฑการไตสวนมูลฟองมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงตองนําบทบัญญัติ มาตรา 
226 มาใชบังคับตามท่ี มาตรา 171 ไดบัญญัติไว  
  สิทธินําพยานหลักฐานเขาสืบ ในช้ันไตสวนมูลฟองของโจทกนี้ ไดแปลความกันมา
โดยตลอดวา “เปนเร่ืองของศาลกับโจทก” โดยมีขอสังเกตในคําพิพากษาฎีกาท่ี 124/2520 ซ่ึงวินิจฉัย 
วาการไตสวนมูลฟองเปนเร่ืองระหวางศาลกับโจทก โจทกไมจําเปนตองยื่นบัญชีระบุพยานลวงหนา  
3 วัน กอนวันนัดไตสวนมูลฟอง           

  ในช้ันไตสวนมูลฟอง ศาลช้ันตนยกฟองอางเหตุวา โจทกไมยื่นบัญชีพยานลวงหนา 
3 วันกอนวันนัดไตสวนมูลฟองแตศาลอุทธรณใหศาลช้ันตน ทําการไตสวนมูลฟองตอไปเชนนี้ 
จําเลยไมมีสิทธิฎีกา เพราะจําเลยยังมิไดอยูในฐานะเปนคูความ 41 
  อนึ่ง ไดมีหมายเหตุทายคําพิพากษาฉบับนี้ โดยทานอาจารยยล ธีรกุล ไดบันทึกไววา 
“ระหวางไตสวนมูลฟองจําเลยยังไมเขามาในคดีนั้น เปนบทบัญญัติชัดแจงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคสาม มีผลใหจําเลยฎีกาไมได แตการท่ีวาเปนเร่ืองระหวาง
โจทกกับศาล จะยกเวนหลักเร่ืองระเบียบการสืบพยานจนถึงกับไมตองนํามาใชบังคับเสียเลย หรือ
ยกเวนแตเพียงใด ควรพิจารณาใหดีหากจะเขาใจวาโจทกไมตองปฏิบัติตามระเบียบนั้นเสียเลย บาง
ทีจะมากเกินกวากฎหมาย มาตรา 165 วรรคสามไปบางก็ได  ซ่ึงในเบ้ืองตนจําเลยยังเขามาซักถาม
พยานไดและการระบุพยานก็เพ่ือใหรูวาใครจะเปนพยานบาง อาจมีประโยชนในการซักถามพยาน 
โดยไมมีท่ีจะสงสัย  
                                                 

41  คําพิพากษาฎีกาที่ 124/2502.  คดีระหวางนายอูด  ลิกโห โจทก นายมี  โพธิพุม จําเลย (เนติ.).  
หนา. 156.   
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  ในปจจุบัน ไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
อาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบังคับแลว เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2551โดยไดกําหนด
หลักเกณฑการยื่นบัญชีระบุพยานในช้ันไตสวนมูลฟองไวในมาตรา 13 วา ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  
มาตรา 229/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  มาตรา 229/1 ภายใตบังคับ มาตรา 173/1 ในการไตสวนมูลฟองหรือการพิจารณา
โจทกตองยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ สถานท่ีพอสังเขป
หรือเอกสารเทาท่ีจะระบุไดรวมท้ังรายช่ือ ท่ีอยูของบุคคลหรือผูเช่ียวชาญ ซ่ึงโจทกประสงคจะนํา
สืบ หรือขอใหศาลไปตรวจ หรือแตงต้ังตอศาลไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวัน
สืบพยาน พรอมท้ังสําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนท่ีเพียงพอเพื่อใหจําเลยรับไป  
สวนจําเลยใหยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวันสืบพยานจําเลย             
  2)  สิทธิอุทธรณคําพิพากษาในชั้นไตสวนมูลฟอง                                                      
   ในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ เม่ือศาลพิจารณาพยานหลักฐานตางๆ แลวเห็นวาคดีไมมีมูล 
และพิพากษายกฟองโจทกนั้น แมวาโจทกจะมีสิทธิอุทธรณฎีกาได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 170 แตก็ตองอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณฎีกา กลาวคือ ใน
การอุทธรณนั้น โจทกยอมอุทธรณไดท้ังปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย แตในกรณีท่ี
อุทธรณปญหาขอเท็จจริง ถาเปนคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ ตองหามมิใหอุทธรณ ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
193 ทวิ หากโจทกประสงคท่ีจะอุทธรณ จะตองไดรับการอนุญาตใหอุทธรณจากผูพิพากษาซ่ึงพิจารณา 
หรือลงช่ือในคําพิพากษานั้นตาม มาตรา 193 ตรี 
 2.4.3 บทบาทของผูถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟอง  
 เนื่องจากการประทับรับฟองภายหลังการไตสวนมูลฟองจะทําใหฐานะของผูถูกฟองตก
เปนจําเลยทันที ดังนั้นกอนท่ีศาลจะประทับฟองคดีนั้นไวพิจารณาพิพากษาตอไป จําเลยผูถูกฟองจึง
ควรมีสิทธิบางประการ ในอันท่ีจะมีสวนรวมในการคนหาความจริงในการไตสวนมูลฟอง 
 โดยเหตุท่ี อํานาจการฟองรองดําเนินคดีอาญาของราษฎรตามกฎหมายไทยนั้นกวาง 
ขวางมาก เม่ือเปรียบเทียบกับอํานาจในการฟองคดีของราษฎรตามกฎหมายตางประเทศ เชน  
อังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส กลาวคือ การฟองรองคดีอาญาของราษฎรตามกฎหมายไทยสามารถฟอง
ไดโดยไมจํากัด วาจะเปนคดีความผิดตอสวนตัวหรือคดีความผิดตอแผนดิน และราษฎรผูเปนโจทก
ไมจําตองวางเงินประกันเพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากการฟองคดีของตน ทําใหการไตสวน
มูลฟองเขามามีบทบาทสําคัญในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยกฎหมายบัญญัติวา  
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ในคดีท่ีราษฎรเปนโจทกกอนที่ศาลจะประทับฟอง ศาลตองไตสวนมูลฟองกอนเสมอและบท 
บัญญัตินี้ถือเปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   ดังนั้น หากวาศาลช้ันตนไมส่ังใหทําการไตสวนมูลฟองดวยความผิดหลงประการใดๆ 
แลว ศาลสูงก็ยอมจะมีคําส่ังใหศาลชั้นตนดําเนินการไตสวนมูลฟองเสียกอนได ท้ังนี้โดยนัย 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 477/2508  คดีระหวาง นายประเสริฐ พุทธรักษา โจทก กับนายสมบูรณ หิรัญภูมิ  
จําเลย ซ่ึงวินิจฉัยวา 
  “คดีอาญาท่ีราษฎรเปนโจทก กฎหมายบัญญัติใหศาลดําเนินกระบวนไตสวนมูลฟอง  
เพื่อวินิจฉัยมูลคดีกอนประทับฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1 (12), 162 
165, 167 อันเปนวิธีการปองกันการกล่ันแกลงบีบบังคับโดยตรง หรือทางออมท่ีจะทําความเดือน
รอนดวยกันเองโดยไมจําเปน จึงเปนบทบัญญัติเกี่ยวดวยความเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  แมไมมีฝายใดโตแยงไวศาลฎีกาก็หยิบยกข้ึนวินิจฉัยได 
   ท่ีศาลชั้นตนส่ังประทับฟอง โดยไมไดไตสวนมูลฟองเสียกอนนั้น ไมใชการกระทําของ
โจทกจึงปราศจากขออางท่ีจะพิพากษายกฟองโจทกได และถาจําเลยไมใหการรับสารภาพศาลก็จะ
ประทับรับฟองโดยไมไตสวนมูลฟองเสียกอนหาไดไม  ท่ีจําเลยไมคานจะถือเทากับวา จําเลยรับวา  
คดีโจทกมีมูลก็ไมกฎหมายบัญญัติไว  จึงไมใชเปนการวินิจฉัยคดีมีมูลตามท่ีศาลไดไตสวนแลว   
 ท่ีศาลอุทธรณวินิจฉัยวา ระยะเวลาไตสวนมูลฟองลวงเลยมาถึงช้ันพิจารณาแลว เม่ือ
ศาลประทับฟอง จําเลยก็ไมคานจะยกกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบยอนใหศาลช้ันตน ดําเนิน
กระบวนพิจารณาใหมจะไมเกิดประโยชนอันใด  อาจเปนผลรายแกจําเลยยิ่งข้ึนก็ไดนั้น ศาลฎีกา
เห็นวา ประโยชนสําหรับจําเลยในคดีนี้อาจไมเกิด แตจะเปนแบบอยางเสียประโยชนในอนาคต  
โดยผูใดจะตกมาเปนจําเลยของศาล ผูนั้นอาจไมไดรับการกล่ันกรองจากพยานโจทก โดยการ
วินิจฉัยของศาลถึงมูลคดีเสียชั้นหนึ่งกอน กอนศาลประทับฟอง แมอาจเปนผลรายแกจําเลยนี้ยิ่งข้ึน  
เม่ือจําเลยไดกระทําผิดจริงก็เปนการสมควรแลวท่ีจําเลยจะไดรับผลรายนั้นๆ เพื่อรักษาระบบการ 
ไตสวนมูลฟองใหดํารงอยูตามตัวบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรองและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนดังกลาวมาแลวขางตน จึงพิพากษายกคําพิพากษาศาลอุทธรณและศาลช้ันตนเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับจําเลยในคดีนี้ โดยใหศาลช้ันตนดําเนินการไตสวนมูลฟอง และพิจารณาพิพากษาตอไปตาม
มูลแหงคดี”  
   1)  ฐานะของผูถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟอง 
  แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (3) จะไดใหบทนิยามของคํา
วา “จําเลย” ไววาหมายความถึง บุคคลซ่ึงถูกฟองยังศาลแลว โดยขอหาวาไดกระทําความผิดแตเม่ือ 
มาตรา 165 วรรค 3 ตอนทาย ซ่ึงเปนเร่ืองในช้ันไตสวนมูลฟองในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก ได
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บทบัญญัติโดยเฉพาะแลววา “กอนศาลประทับฟอง มิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น” ดังนั้นบท
นิยามคําวา  “จําเลย” ตามมาตรา 2 (3) ดังกลาว จึงไมใชบังคับแกจําเลยในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก  
และศาลยังมิไดมีคําส่ังประทับฟองคดีนั้นไวพิจารณา ท้ังนี้ตามนัยแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 1 ซ่ึงบัญญัติวา “ในประมวลกฎหมายนี้ ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลว ใหถือตาม
ความหมายดังท่ีไดอธิบายไว  เวนแตขอความในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายน้ัน” หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ จําเลยในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก และศาลยังไมไดมีคําส่ังประทับฟองไวพิจารณานั้น ยังไมมีสิทธิ  
และหนาท่ีเปนจําเลยตามความหมายของคําวา “จําเลย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการท่ีจะปองกันจําเลยจากการกล่ันแกลง หรือเขาใจผิดของโจทก
ในการฟองคดีนั้น42   
  นอกจากบุคคลผูถูกฟองเปนจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟองจะไมมีฐานะเปนจําเลยแลว  
ยังไมมีฐานะเปนผูตองหาอีกดวย เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (2)  
บัญญัติวา “ผูตองหา” หมายความถึง บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟองตอศาล  
ผูเขียนจึงมีความเห็นวา ในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ นาท่ีจะเรียกจําเลยซ่ึงกฎหมายบัญญัติวายังไมอยูใน
ฐานะเปนจําเลยนั้นวา “ผูถูกฟอง” จะเหมาะสมกวา ผลของการท่ียังไมถือวาผูถูกฟองอยูในฐานะ
เปนจําเลย จึงมิอาจมีการจับ ขัง หรือ เรียกประกันเกี่ยวกับจําเลยอยางใด ๆ ไมได   
 2) สิทธิของผูถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟองท่ีราษฎรเปนโจทก  
  คดีอาญาท่ีราษฎรเปนโจทก ศาลตองไตสวนมูลฟองคดีนั้นทุกคดี ท้ังนี้ ตามท่ีมาตรา 
162 (1) บัญญัติไว ยกเวนในคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาอยางเดียวกันแลว  ให
ศาลจัดการตามอนุมาตรา (2) กลาวคือ ศาลจะไตสวนมูลฟองกอนหรือไมก็ได เนื่องจากราษฎรมี
อํานาจฟองคดีได โดยไมจําตองมีการสอบสวนความผิดนั้นมากอนเหมือนคดีท่ีพนักงานอัยการเปน
โจทก การยื่นฟองคดีอาญาของราษฎรจึงข้ึนอยูกับการตัดสินใจของราษฎรผูเสียหายเองวาจะยื่น
ฟองจําเลยหรือไม โดยไมมีระเบียบหรือกฎเกณฑใดๆ อีกท้ัง มิไดมีการตรวจสอบพยานหลักฐาน
ของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมฝายใดมากอนดวย   
  เนื่องจากการไตสวนมูลฟองเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน แมไมมีฝายใดโตแยงไวศาลฎีกาก็หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได43 อยางไรก็ตาม  
เนื่องจากเหตุท่ีการประทับฟองภายหลังการไตสวนมูลฟองจะทําใหผูถูกฟองตกเปนจําเลยทันที  
กฎหมายจึงใหสิทธิจําเลยบางประการ คือ 
 
                                                 

42  กนก  อินทรัมพรรย.  เลมเดิม.  หนา 489. 
43  คําพิพากษาฎีกาที่ 477/2508 (เนติ.).  หนา 723. 
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  (1)  สิทธิท่ีจะมาฟงการไตสวนมูลฟอง 
   ในคดีท่ีราษฎรเปนโจทกฟอง กอนท่ีศาลจะประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูใน
ฐานะเชนนั้น การไตสวนมูลฟองจึงไมตองกระทําตอหนาจําเลย และไมตองมีตัวจําเลยมาศาล ศาลมี
อํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย โดยใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยเปนรายตัว และแจงวันนัดไต
สวนใหจําเลยทราบ หามศาลถามคําใหการจําเลยอีกท้ังไมตองอาน และอธิบายฟองใหจําเลยฟง 
   กฎหมายใหสิทธิแกจําเลยท่ีจะมาฟงการไตสวนมูลฟองหรือไมก็ได หากจําเลย
ไมมาศาลในวันไตสวนมูลฟอง ศาลก็ชอบท่ีจะไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลยได และกระบวน
พิจารณาในช้ันไตสวนมูลฟองกฎหมายกําหนดขึ้นเพียงเพื่อใหศาลตรวจสอบในช้ันตนกอนวา คดีท่ี
โจทกฟองนี้มีมูลเพียงพอท่ีศาลสมควรจะส่ังประทับฟองโจทกไวพิจารณาหรือไม ยังมิใชช้ัน
พิจารณาวาจําเลยมีความผิดหรือเปนผูบริสุทธ์ิ ท่ีศาลอยูในบังคับจะตองพิจารณาตอหนาจําเลยตาม 
มาตรา 172 วรรค 1 เม่ือเปนสิทธิของจําเลยท่ีจะมาฟงการไตสวนมูลฟองหรือไมก็ไดเชนนี้ แมในวัน
ไตสวนมูลฟองจําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟองดวยตนเองกอนเร่ิมการไตสวนมูลฟองศาลก็จะไม
อานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง และถามคําใหการจําเลยกอนเหมือนในคดี ซ่ึงพนักงานอัยการเปน
โจทกดังท่ีบัญญัติไวใน มาตรา 165 วรรคหน่ึงแตอยางใด แตศาลจะไตสวนมูลฟองโจทกไปทันที 
เม่ือผูถูกฟองเปนจําเลยยังไมมีฐานะเปนจําเลยจึงยังไมตองใหการ และถึงแมอยากจะใหการก็ทํา
ไมได  นอกจากนี้ก็จะนําพยานหลักฐานฝายตนมาสืบไมไดเชนกัน  คงทําไดเพียงการซักคานพยาน
โจทกเทานั้น 44   
  (2) สิทธิในการถามคานพยานโจทก 
   เดิมมาตรา 165 วรรคสาม บัญญัติวา “ในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจ 
ไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไปกับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลย
ทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟองหรือไมก็ได ถามาจะมีทนายเพื่อชวยเหลือซักคานพยาน
โจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย และกอนท่ีศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะ
เชนนั้น” ทําใหเกิดปญหาถกเถียง เร่ืองการตีความเกี่ยวกับการแตงตั้งทนายความมาชวยซักคาน
พยานโจทก โดยมีความเห็นแยกออกเปน 2 ความเห็น ดังนี้ 
   ความเห็นแรกเห็นวา จําเลยตองมาศาล จึงจะมีทนายเพื่อซักคานพยานโจทกได  
ในทางกลับกันแมจะแตงทนายไวแลว ถาจําเลยไมมาศาล ทนายก็ไมมีสิทธิจะซักคาน45  
   ความเห็นท่ีสองเห็นวา แมในช้ันไตสวนมูลฟองจะเปนเร่ืองระหวางโจทกกับ
ศาลก็ตาม หรือการไตสวนจะทําลับหลังจําเลยก็ได จําเลยจะมาศาลเองหรือไมไดมาก็สามารถแตง
                                                 

44  คนึง  ฦาไชย.  (2548).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลม 2.  หนา 81. 
45  แสวง  จินดานนท.  (2498, เมษายน).  “มาตรา 165 ยังไมสิ้น.”  ดุลพาห, 2, 4.  หนา 44-48. 
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ทนายซักคานพยานโจทกไดเสมอ46 การที่จะตีความหรือแปลง มาตรา 165 ไปในทางท่ีวาจําเลยตอง
มาศาล ทนายจําเลยจึงจะมีสิทธิซักคานพยานโจทกนั้น เปนการแปลที่เพิ่มภาระหนาท่ีของจําเลยข้ึน
เปนพิเศษกวาธรรมดา47 
     ตอมาจึงไดมีการแกไข มาตรา 165 วรรค 3 ใหม เนื่องจากตามบทบัญญัติเดิม
อาจมีผูแปลความวาในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก ถาจําเลยมาฟงการไตสวนมูลฟอง จึงจะมีสิทธิตั้ง
ทนายความมาชวยซักคานพยานโจทก แตถาจําเลยไมมาแลวจะไมมีสิทธิเชนนั้นเลย โดยแกไข
ถอยคําใหชัดเจนลงไปทีเดียววา  แมจําเลยไมมาก็ยังมีสิทธิตั้งทนายความมาซักคานพยานโจทกได48  
    กฎหมายใหสิทธิแกจําเลยแตงต้ังทนายความมาซักคานพยานโจทก เพื่อชวย
ตรวจสอบวาพยานโจทกท่ีนํามาสืบนั้นมีความนาเช่ือถือเพียงใด วิธีการซักคานก็คือการถามคาน
ของทนายจําเลยเพื่อทําลายน้ําหนักพยานโจทก ซ่ึงสามารถใชคําถามนําได การซักคานในทางท่ี
ไดผลนั้น ฝายจําเลยจะตองหาเอกสารมาประกอบคําซักคาน เพื่อมิใหพยานโจทกหลีกเล่ียง หรือ
ปฏิเสธการตอบคําถามได เพราะพยานเอกสารดังกลาวนี้ เปนหลักฐานใหเห็นอยูแลววาขอเท็จจริง
มิใชเปนไปตามคําเบิกความหรือแตกตางจากคําเบิกความของพยานโจทก49   
   ตามแนวคําพิพากษาฎีกา ในการใชสิทธิซักคานพยานโจทกในช้ันไตสวนมูล
ฟอง ถาจําเลยนําพยานเอกสารมาใหพยานโจทกตรวจดูเพื่อประกอบการซักคาน และพยานโจทก
เบิกความรับรองเอกสารนั้นแลว จําเลยยอมมีสิทธินําสงเอกสารน้ันตอศาลเขาประกอบคําพยาน
โจทกได ไมถือเปนการนําพยานเขาสืบหักลางพยานโจทกในช้ันไตสวนมูลฟอง50 แตหากเปนกรณี
ท่ีพยานโจทกตรวจดูแลวไมยอมเบิกความรับรองเอกสารน้ัน จําเลยยอมไมอาจอางสงเอกสารเปน
พยานได เพราะจะถือวาเปนการเรียกพยานจําเลยเขาสืบ ตองหามตาม มาตรา 165 วรรค 2 
  
 

                                                 
46  ประภาษ  วณิกเกียรติ.  (2498, มกราคม).  “การตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 165.”  ดุลพาห, 2, 1.  หนา 65. 
47  มานัส  วงศพานิช.  (2498, กันยายน).  “มาตรา 165 ยังไมสิ้น.”  ดุลพาห, 2, 9.  หนา 34-38. 
48  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2499   

ราชกิจจานุเบกษา 126 ตอนที่ 16  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2499. 
49  ปรีชา  สงสัมพันธ.  (2548).  “การไตสวนมูลฟองในคดีอาญา.”  ปริทัศนกฎหมาย.  หนา 29. 
50  คําพิพากษาฎีกาที่ 992/2499  (เนติ.) น. 835, 759/2508  (เนติ.) น. 1124, 2470/2521 (เนติ.)   

น. 1180, 904 / 2522  (เนติ.) น. 835, 4020 / 2532  (เนติ.) น. 3386. 
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   อยางไรก็ตาม การถามคานของทนายความเพ่ือหาความจริง ในทางปฏิบัติมักจะ
เผชิญกับคําตอบท่ีหลีกเล่ียงความจริงของพยานโจทกเปนสวนใหญ เนื่องจากพยานโจทกมักเปนผูท่ี
ฝายโจทกเตรียมมา ดังน้ัน ในการตั้งคําถามคานมักจะปรากฏวาพยานโจทกตอบขอเท็จจริงตางๆ ใน
คําถามคานวา “ไมทราบ” “ไมรู” หรือ “จําไมได” ซ่ึงเปนการยากท่ีทนายความจะต้ังคําถามเพ่ือให
ไดคําตอบในส่ิงท่ีตนตองการ ปญหาเร่ืองการนําพยานเอกสารมาเพื่อซักคานพยานโจทก บางคร้ังก็
พบกับอุปสรรค คือพยานโจทกมักจะไมรับรองเอกสารนั้น เชน พยานเบิกความวาไมเคยเห็น
เอกสารนั้นมากอน หรือพยานไมไดเปนผูทําเอกสารนั้น หรือมิไดมีหนาท่ีเกี่ยวของกับเอกสารนั้น  
จึงไมรับรองความถูกตองหรือความมีอยูของเอกสาร ในทางปฏิบัติขางตนศาลก็อาจไมยอมรับพยาน
เอกสารท่ีฝายจําเลยอางเพ่ือขอนําสงเขาในสํานวน เพราะเห็นวาเปนเอกสารที่พยานโจทกไมเกี่ยว 
ของดวยหรือไมรับรองเอกสารน้ัน จําเลยจึงยังไมมีสิทธิกลาวอางนําพยานเขาสูสํานวน 
    ปรากฏบอยคร้ัง ท่ีทนายจําเลยตองเผชิญในการสืบพยานโจทกในคดีอาญา คือ
พยานเอกสารมีนับสิบหรือนับรอยฉบับท่ีจะนํามาสืบพยานและสงตอศาล โดยท่ีทนายจําเลยไมได 
มีโอกาสเห็นหรือตรวจดูมากอน ดังนั้น การตั้งคําถามคานเกี่ยวกับความถูกตองของเอกสารซ่ึงจะนํา
หรือช้ีใหเห็นความพิรุธในประเด็นตางๆ จึงทําไดยาก เนื่องจากในการสืบพยานโจทกนั้นทนาย
จําเลยจะตองติดตามรับฟงถอยคําเบิกความของพยานตลอดเวลา จึงไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะตรวจดู
พยานเอกสารจํานวนมากท่ีโจทกสงตอศาลในขณะนั้น และเม่ือโจทกสืบพยานเสร็จ ฝายจําเลยก็
ตองทําการซักพยานตอจากโจทกทันที 
   สําหรับปญหานี้ ไดรับการแกไขแลว โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 125/ตอนท่ี 30 ก/หนา 1/7 กุมภาพันธ 2551 ใหยกเลิกความในมาตรา 240 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรา 240 ในกรณีท่ีศาลมิไดกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา 
173/1 เม่ือคูความประสงคจะอางเอกสารท่ีอยูในความครอบครองของตนเปนพยานหลักฐาน ใหยื่น
พยานเอกสารนั้นตอศาลกอนวันไตสวนมูลฟอง หรือวันสืบพยานไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อให
คูความอีกฝายหน่ึงมีโอกาสตรวจ และขอคัดสําเนาเอกสารดังกลาวไดกอนท่ีจะนําสืบพยานเอกสาร
นั้น เวนแตเอกสารท่ีคูความประสงคจะอางอิงนั้นเปนบันทึกคําใหการของพยาน หรือเปนเอกสารที่
ปรากฏช่ือหรือท่ีอยูของพยาน หรือศาลเห็นสมควรส่ังเปนอยางอ่ืนอัน เนื่องจากสภาพและความ
จําเปนแหงเอกสารนั้น 
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  (3)  สิทธิในการมีทนายในชั้นไตสวนมูลฟอง   
   สิทธิท่ีจะมีทนายในช้ันไตสวนมูลฟอง ในคดีท่ีราษฎรเปนโจทกนี้ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรค 3 บัญญัติเพียงวา “จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูล
ฟอง โดยต้ังทนายใหซักคานพยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมาแตตั้งทนายมาซักคาน
พยานโจทกก็ได” แตไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรง ใหศาลตั้งทนายใหกับจําเลยในช้ันไตสวนมูล
ฟองในกรณีท่ีจําเลยไมสามารถจัดหาทนายเองได มีแตเพียงบทบัญญัติมาตรา 171 เทานั้นท่ีบัญญัติ
วาใหนําบทบัญญัติในช้ันสอบสวน และการพิจารณา มาใชบังคับแกการไตสวนมูลฟองดวยโดย
อนุโลม ซ่ึงผูเขียนเห็นวารวมถึงการตั้งทนายความใหแกจําเลยผูถูกฟองดวย51 เพื่อใหการคนหา
ความจริงในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ เปนไปโดยสมบูรณ และมีความยุติธรรม สําหรับประเด็นปญหา
ดังกลาวนี้จะไดทําการศึกษากันตอไป  

 

                                                 
51  ในประเทศอังกฤษน้ัน ถาจําเลยไมสามารถจางทนายเองได ก็จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐในรูป

ของ Legal Aid. 
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บทที่ 3 
สิทธิการมทีนายของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา 

 
 ในบทนี้จะไดทําการศึกษาถึง ระบบการดําเนินคดีอาญาสากล บทบาท ความสําคัญของ
ทนายความในระบบไตสวน และระบบกลาวหา มาตรฐานสากลวาดวยการแตงต้ังทนายความใหแก
ผูถูกกลาวหาคดีอาญา บทบาทและความสําคัญของทนายความในคดีอาญาของประเทศไทย  
กฎหมายไทยวาดวยการแตงตั้งทนายความใหแกผูถูกกลาวหาในช้ันสอบสวน และในช้ันพิจารณา  
ความสําคัญของทนายความในช้ันประทับฟอง หรือช้ันไตสวนมูลฟอง กฎหมายวาดวยการจัดหา
ทนายความใหแกผูถูกกลาวหาในชั้นประทับฟอง การจัดหาทนายความใหผูถูกกลาวหาในชั้น 
ไตสวนมูลฟองตามกฎหมายของตางประเทศ 
 
3.1 บทบาทและความสําคัญของทนายความในคดีอาญา 
 ทนายความ เปนองคกรท่ีมีความสําคัญมากองคกรหนึ่งในการดําเนินคดีอาญา เปน
หลักประกันวาผูตองหา และจําเลยมีสิทธิท่ีจะตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี ตามหลัก “อาวุธท่ีเทาเทียมกัน”1  

กลาวคือ เม่ือฝายรัฐมีเจาพนักงานซ่ึงเปนผูรูกฎหมาย ฝายผูถูกกลาวซ่ึงตามปกติไมรูกฎหมาย ก็ชอบ
ท่ีจะมีทนายความซ่ึงเปนผูรูกฎหมายชวยเหลือแนะนํา เพ่ือใหการดําเนินคดีนั้นเกิดความเปนธรรม
สูงสุด 
 เนื่องจากประเทศเสรีประชาธิปไตยมีระบบกฎหมายท่ีสําคัญ สามารถแบงออกไดเปน 2 
ระบบ คือระบบประมวลกฎหมายหรือระบบซีวิลลอว (Civil Law) และระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีหรือคอมมอนลอว (Common Law) ซ่ึงกฎหมายท้ังสองระบบนี้มีลักษณะของการคนหา
ความจริงท่ีแตกตางกัน โดยระบบกฎหมายซีวิลลอว มีลักษณะของการคนหาความจริงท่ีเรียกวา 
“ระบบไตสวน” (Inquisitorial System) ซ่ึงเปนการดําเนินคดีอาญาระบบเกา สวนระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว มีลักษณะของการคนหาความจริงท่ีเรียกวา “ระบบกลาวหา” (Accusatorial system)  
ซ่ึงเปนระบบการดําเนินคดีอาญาสมัยใหม2   

                                                 
1  คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 147. 
2  คณิต  ณ นคร.  (2540).  “ปญหาการใชดุลยพินิจของอัยการ.”  ในรวมบทความดานวิชาการของ

ศาสตราจารย ดร.คณิต  ณ นคร อัยการสูงสุด.  หนา 31-32. 
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 เม่ือระบบการดําเนินคดีอาญาท้ังสอง มีลักษณะของการคนหาความจริงมีความแตกตาง
กัน ดังนั้น บทบาทของทนายความจึงมีความแตกตางกันไปดวย ดังท่ีจะไดศึกษากันตอไป   
 3.1.1 บทบาททนายความในระบบไตสวน  (Inquisitorial System)   
 การพิจารณาคดีในระบบไตสวน (Inquisitorial System) ระบบนี้ใชกันอยูในประเทศท่ี
ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) เปนระบบท่ีรัฐมีหนาท่ีในการคนหาความจริง ระบบนี้สืบ
เนื่องมาจากแนวความคิด “การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ” ระบบนี้ไมเนนการตอสูระหวางคูความ การ
คนหาตัวผูกระทําความผิด จึงไมมีหลักเกณฑในการไตสวนหรือวิธีพิจารณาที่เครงครัด3  
 ในระบบกฎหมายท่ีเปนระบบไตสวน ศาลมีบทบาทในการคนหาความจริง โดย
พนักงานอัยการโจทก หรือทนายความฝายจําเลย เปนเพียงผูชวยเหลือศาลใหสามารถคนหาความ
จริงไดชัดเจนและถูกตองยิ่งข้ึน ผูพิพากษาจะเปนผูคนหาพยานหลักฐานตางๆ โดยจะเรียกพยาน  
หรือเรียกผูเช่ียวชาญมาซักถาม แลวดําเนินการไตสวนตอไปเทาท่ีเห็นวามีความจําเปน บทบาทของ
ทนายความในระบบไตสวน จึงเปนการนําเสนอขอเท็จจริงท่ีขาดหายไป และรักษาสิทธิบางประการ
ของผูถูกกลาวหาตามที่กฎหมายกําหนด ในระหวางท่ีเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา มิใหไดรับ
การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม จากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการตามหนาท่ีของเจาพนักงานหรือ
ศาล   
   การคนหาความจริงระบบไตสวนมีขอสังเกตท่ีเปนผลดี กลาวคือ ผูพิพากษามีบทบาท
ในการคนหาความจริง ตามหลักการคนหาความจริงโดยศาล (Principle of Judicial Investigation)4  
ผูพิพากษาจะเปนผูพิจารณาคดี และคอยควบคุมการดําเนินคดีในทุกข้ันตอน ทนายความจะถาม
คูความฝายตรงขามหรือพยานโดยตรงมิได โดยจะตองถามผานศาลและจะถามไดเทาท่ีศาลอนุญาต
เทานั้น ดังนั้น ทนายความในระบบไตสวนนี้จึงไมมีบทบาทในการซักคานพยานหลักฐาน การท่ี
ทนายความใชเทคนิคในเชิงของคดี เพื่อเอาชนะอีกฝายหนึ่งจึงไมปรากฏ โดยทนายความจะอยูใน
ฐานะเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญา (Passsive Role) เพื่อคุมครองสิทธิจําเลยมิใหเกิดการ
กระทําอันมิชอบตามกระบวนการยุติธรรม เชน ตรวจสอบความถูกตองของพยานหลักฐานตางๆ   
หรือตรวจสอบความถูกตองของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากมีการดําเนินคดีโดยมิชอบ  
ทนายความขอใหยกเลิกกระบวนพิจารณานั้นได   
 

                                                 
3  เข็มชัย  ชุติวงศ.  (2542).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (พิมพครั้งที่ 7).  หนา 1-2. 
4  ชวเลิศ  โสภณวัต.  (2524, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  “กฎหมายลักษณะพยานของไทยเปนกฎหมายใน

ระบบกลาวหาจริงหรือ.”  ดุลยพาห, 28, 6.  หนา 29. 

DPU



35 

 สวนในดานการปราบปรามผูกระทําความผิดนั้น เนื่องจากการคนหาความจริงในระบบ
ไตสวน มิไดมีวิธีกฎเกณฑการพิจารณาพิพากษาอยางเครงครัดอยางเชนระบบกลาวหา ดังนั้นจําเลย
จะหลุดพนจากความผิดเพราะวิธีพิจารณาความอาญา เชน ฟองเคลือบคลุม หรือฟองไมถูกตอง 
ตามกฎหมาย หรือขอเท็จจริงแตกตางจากฟองนั้นไมมี จําเลยจะหลุดพนจากความผิด ก็ตอเม่ือมี     
พยานหลักฐานชัดเจนวามิไดเปนผูกระทําความผิดเทานั้น มิใชยกฟองเพราะปฏิบัติไมถูกตองตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา5 อีกท้ังผูพิพากษาไมเพียงแตมีหนาท่ีในการคนหาความจริงท่ีเปน
ผลรายกับจําเลยเทานั้น แตยังมีหนาท่ีคนหาพฤติการณตางๆ ท่ีเปนผลดีแกจําเลยดวย เพราะส่ิงท่ีอยู
ภายใตทฤษฎีของการคนหาความจริงระบบไตสวน คือ ความเชื่อถือและความไววางใจในความ
บริสุทธ์ิยุติธรรมของผูพิพากษานั่นเอง6  
  ประเทศฝรั่งเศส เปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) มีลักษณะการ
คนหาความจริงโดยนําระบบไตสวนมาใชอยางจริงจัง และตอมาหลังจากการปฏิวัติ ในฝร่ังเศสเม่ือ
ป ค.ศ. 1789 จึงไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อขจัดขอบกพรองของการคนหาความจริงใน
ระบบไตสวน โดยนําระบบกฎหมายคอมมอนลอว  (Common Law) ท่ีมีวิธีการคนหาความจริงใน
ระบบกลาวหามาใช กลาวคือ นําขอดีของแตละระบบมารวมกัน และตัดขอเสียตางๆ ออกไป จึงมี
ผลทําใหการดําเนินคดีอาญาของประเทศฝร่ังเศสเปนระบบผสม (The Mixed System) ตั้งแตป ค.ศ. 
1808 เปนตนมา7 ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงระบบการดําเนินคดีอาญาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1)  การดําเนินคดีอาญาแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ การสอบสวน การไตสวนมูลฟอง  
และการพิจารณาคดี   
 2)  จัดต้ังระบบอัยการใหเปนองคกรหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม มีหนาท่ีรับผิดชอบ
การสอบสวนฟองรองคดีอาญาอยางยุติธรรม 
 3) การใหหลักประกันสิทธิของผูถูกกลาวหา โดยการมีทนายความชวยเหลือในการ
ดําเนินคดี ทนายความมีอํานาจซักถามพยานหลักฐานท่ีเปนประโยชนแกผูตองหา หรือจําเลย  
ทนายความมีสวนรวมในการดําเนินคดี ในฐานะเปนผูใหความคุมครองสิทธิ พรอมกับการใหความ
จริงปรากฏตอศาล 
 

                                                 
5  พีรศักด์ิ  ศรีสุพล.  (2546).  “การชะลอฟอง.”  งานวิจัยหลักสูตรผูบริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง  

วิทยาลัยการยุติธรรม.  หนา 20. 
6  Nancy Albert – Goldberg and Marshall J. Hartman.  (1983).  “The Public Defender in America.”  

The defense Counsel.  p. 69. 
7  John Henry Merryman.  (1969).  Civil Law Tradition.  pp. 136-138.  
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 จากการเปล่ียนแปลงระบบการดําเนินคดีอาญาดังกลาว มีผลเปนการแยกอํานาจในการ
สอบสวนฟองรองออกมาจากศาล โดยต้ังองคกรข้ึนใหมเรียกวา “อัยการ” เปนผูทําหนาท่ีคนหา
ความจริงและฟองรองคดี นอกจากพนักงานอัยการแลวยังมี “ตํารวจฝายคดี” (Judicial Police) มี
อํานาจทําการสอบสวนขอเท็จจริงเบ้ืองตน และมี “ผูพิพากษาสอบสวน” (Judge’ Instruction) ซ่ึงมี
อํานาจทําการสอบสวนคดีท่ียุงยากซับซอน หรือคดีท่ีกฎหมายบังคับใหตองทําการสอบสวน โดยผู
พิพากษาสอบสวนกอน การสอบสวนคดีในช้ันของผูพิพากษาสอบสวน ผูตองหามีสิทธิให
ทนายความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนําได โดยการจัดหาทนายความเอง หรือใหศาลแตงตั้ง
ทนายความในระหวางสอบสวนก็ได ซ่ึงทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองรวมกันคนหาความจริง ทําให
สามารถพิสูจนความผิดไดตามขอเท็จจริงแหงคดี 
 3.1.2 บทบาททนายความในระบบกลาวหา  (Accusatorial system) 
  ในกลุมประเทศ ท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common law) เชน ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา และประเทศอังกฤษมีวิธีการคนหาความจริงในระบบกลาวหา (Accusatorial System) ซ่ึงผู
พิพากษาตองวางตัวเปนกลาง ทําหนาท่ีควบคุมใหคูความดําเนินการตอสูคดีกันตามกลักเกณฑของ
กฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน หรือเปนการคนหาความจริง ดวยวิธีการตอสูคดีกันในศาล (Fight 
Theory) ดังนั้นในการพิจารณาคดีคูความท้ังสองฝายอยูในฐานะท่ีเทาเทียมกัน ในการนําเสนอ
พยานหลักฐาน เพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนขอกลาวอางของแตละฝาย 
 ทนายความในระบบกลาวหา มีบทบาทสําคัญมาก โดยจะชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา    
และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนําสืบตอศาลในช้ันพิจารณา มีฐานะเปนตัวแทนแกตางในการตอสู
ดําเนินคดี ซ่ึงเปนหลักประกันวาผูถูกกลาวหามีสิทธิตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี เพราะทนายความจะชวย
ปองกันการผิดพลาดในการดําเนินคดี รวมท้ังซักคานพยานฝายโจทก เพื่อการคนหาความจริงในทุก
ข้ันตอนของการดําเนินคดี  ดังตอไปนี้ 8   
 1) บทบาททนายความในช้ันกอนการพิจารณา 
  การดําเนินคดีอาญากอนการพิจารณาคดี (Pretrial Role) เปนข้ันตอนท่ีทนายความ
จะเปนผูใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกผูตองหา ใหคําปรึกษาแนะนําในการตอบคําถาม
พรอมท้ังปกปองคุมครองสิทธิของผูตองหา แตจะตอบคําถามแทนไมได เพราะทนายความไมไดตก
เปนผูตองหาเสียเอง จึงมีหนาท่ีเพียงใหคําปรึกษาขอกฎหมายในการตอสูคดีเทานั้น บทบาทของ
ทนายความในชวงนี้จะเปนการเตรียมคดี และคอยคุมครองสิทธิของผูตองหา ไมใหถูกละเมิดสิทธิ
ในการดําเนินคดี เชน เม่ือผูตองหาถูกจับทนายความยอมมีสิทธิติดตอกับผูตองหาเปนการเฉพาะตัว  
เพื่อสอบถามขอเท็จจริงของคดี และแนะนําสิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด     
                                                 

8  ทัศนี  แกวพิลา.  (2527).  สิทธิการมีทนายความในคดีอาญา.  หนา 22-27. 
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 2) บทบาททนายความในช้ันพิจารณา และพิพากษาคดี 
  การพิจารณาคดีในศาล ทนายความมีบทบาทสูงมาก ในฐานะท่ีเปนองคกรใน
กระบวนการยุติธรรมในฐานะท่ีเปนตัวแทนของจําเลย เพื่อทําการตอสูคดีโดยนําพยานหลักฐาน 
ตางๆ มาหักลางพยานหลักฐานของฝายพนักงานอัยการท่ีเปนโจทก  ดังตอไปนี้ 9  
  (1) การเสนอพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เม่ือพนักงานอัยการยื่นฟองแลว 
ถือเปนหนาท่ีของทนายความฝายจําเลยท่ีจะยื่นคําใหการตอสูคดี และเสนอพยานหลักฐานตางๆ ท่ี
เปนประโยชนในการพิสูจนความบริสุทธ์ิของจําเลย เพื่อใหศาลเห็นวาพยานหลักฐานของพนักงาน
อัยการไมเพียงพอท่ีจะรับฟงและลงโทษจําเลยได 
  (2) การซักคานพยานโจทก นอกจากทนายความจะมีบทบาทในการนําเสนอ
พยานหลักฐานท่ีเปนประโยชนแลว ทนายความยังมีบทบาทสําคัญ คือ การซักคานพยานหลักฐาน
ของพนักงานอัยการท่ีเปนโจทก ซ่ึงเปนการใชศิลปะในการพูดท่ีจะพยายามทําลายนํ้าหนักของ
พยานหลักฐานใหออนลง ขาดความเชื่อถือ หรือเพื่อใหศาลเห็นวามีการดําเนินคดีโดยมิชอบ ไม
สามารถนําคดีมาสูการพิจารณาของศาลได อันเปนหลักประกันวาจําเลยจะไดรับการพิจารณาอยาง
เปนธรรม 
    ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา วิธีการคนหาความจริงตามระบบกลาวหา ทนายความของ
ผูตองหาหรือจําเลยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการคนหาความจริงตามระบบนี้ เปน
การตอสูระหวางคูความ โดยอาศัยกฎเกณฑในการนําสืบพยานหลักฐาน และมีข้ันตอนตางๆ ท่ี
ซับซอน โดยผูพิพากษาไมมีรวมในการคนหาความจริง ดังนั้น ผูถูกกลาวหาท่ีมีทนายความ จึงจะ
สามารถดําเนินการตอสูคดีไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 
3.2 มาตรฐานสากลวาดวยสิทธิผูถูกกลาวหาในคดีอาญา 
 มนุษยไดรับการส่ังสอนใหมีความเช่ือวา มนุษยมีเกียรติ  ศักดิ์ศรี และเปนประธานแหง
สิทธิ ฉะนั้นความยุติธรรมจึงมีอยูในตัวมนุษยทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการพิทักษสิทธิตาม
หลักการ (Equality before the law)10 ความเช่ือนี้ไดพัฒนาเปนหลักพื้นฐานท่ีสําคัญในการคุมครอง
สิทธิของผูตองหาในคดีอาญาคือ “หลักนิติธรรม” หรือ “หลักแหงกฎหมาย” (The Rule of Law)
หลักนิติธรรมนี้มีหลักเกณฑท่ีสําคัญ ดังนี้ 

                                                 
9  แหลงเดิม.  หนา 33-37. 
10  วิชา  มหาคุณ.  (2534).  การใชเหตุผลในทางกฎหมาย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (พิมพครั้งที่ 4).   

หนา 33. 
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 ประการท่ีหนึ่ง คือ บุคคลทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน และศาลเดียวกันเปนผู
พิจารณาพิพากษา 
 ประการท่ีสอง คือ ฝายบริหารไมมีอํานาจตามอําเภอใจท่ีจะละเมิดตอสิทธิ และเสรีภาพ
ของประชาชน 
 ประการท่ีสาม คือ ระบบการปกครองเปนของเจริญงอกงามตามธรรมชาติซ่ึงอยูใกลชิด
กับชีวิต และความเปนอยูของประชาชน มิใชมาจากอํานาจ 11 
 จากแนวความคิดทางสิทธิมนุษยชนท่ีวา  มนุษยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเทาเทียม
กัน ไมวาจะมีความแตกตางดานฐานะ สีผิว เช้ือชาติ หรือเผาพันธุก็ตาม ลวนแลวแตมีความเสมอ
ภาคกันภายใตกฎหมายท้ังส้ินอันเปนไปตามหลักการ Equality the Law เม่ือทุกคนเกิดมามีสิทธิเทา
เทียมกัน แตในสังคมสวนรวมน้ัน ประชาชนยอมมีความแตกตางกันไมวาจะเปนในเร่ืองของอายุ  
เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเร่ืองของความแตกตางทางเศรษฐกิจนั้น รัฐตองพยายามรักษา
มิใหมีความแตกตางกันมากเกินไปนัก  เพราะจะเกิดชองวางระหวางชนช้ัน คือ คนจนและคนรวย  
สงผลกระทบตอการอํานวยความยุติธรรมข้ึนได ท้ังนี้ โดยรัฐตองมุงเนนสรางความเปนธรรมใหเกิด
แกท้ังโจทกและจําเลย ดังนั้น จําเปนตองมีหลักประกันในการพิจารณาคดีอาญาเพ่ือใหสอดคลองกับ
หลัก “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย”โดยมีสิทธิในการตอสูดําเนินคดีอยางเทาเทียม
กัน  
 สิทธิการมีทนายของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา ถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานประการหน่ึงท่ี
บรรดาอารยะประเทศตางๆ ใหการยอมรับ ตราบใดท่ียังไมสามารถแยกผูบริสุทธ์ิออกจากผูกระทํา
ความผิดได  การมีทนายความเพื่อใหความชวยเหลือผูถูกกลาวหาในการตอสูดําเนินคดี จึงเปนความ
จําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียงได ท้ังนี้ เนื่องจากข้ันตอนของกระบวนพิจารณาคดีอาญา มีกระบวนการ
ตางๆ ท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากท่ีสุด นอกจากนี้แลว ผูท่ีกลาวหาและถูกดําเนิน
คดีอาญา  สวนใหญมักจะเปนบุคคลท่ีไมมีความรูทางดานกฎหมาย ไมอาจเขาใจในการตอสูคดี  
เพ่ือปองกันสิทธิของตนเองได12 จึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีรัฐจะตองจัดหาผูท่ีมีความรู
ดานกฎหมาย ใหความชวยเหลือ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมในการดําเนินคดี 
   หลักนิติธรรมตามปรัชญา “กฎหมายธรรมชาติ” มีสวนสําคัญมากในการกอตั้งสิทธิและ
เสรีภาพของมนุษย ผลของปรัชญากฎหมายธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงไดมีการบรรจุหลักนิติธรรมไวดวย เชน การรับรองสิทธิทางแพงและทางการเมือง  

                                                 
11  แหลงเดิม.  หนา 22.  
12  สุพิศ  ประณีตพลกรัง.  (2547, 16 สิงหาคม).  “ความยุติธรรม 30 บาท.”  วารสารขาวกฎหมายใหม,  

2, 34.  หนา 50. 
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(Civil and Political Rights) อันเปนสิทธิตามธรรมชาติ ท่ีไดรับการยอมรับโดยรัฐวา ตองใหความ
เคารพในสิทธิของบุคคล การจํากัดอํานาจของรัฐมิใหกระทําการใดๆ แกพลเมืองตามอําเภอใจ13  
เชน สิทธิในชีวิตรางกาย สิทธิในทรัพยสิน รวมท้ังสิทธิการมีทนายความ ถือเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
การตอสูคดี ตามรางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ป ค. ศ. 1948 ขอ 11 (1) ไดระบุไวชัดเจน
วา “ทุกคนท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธ์ิ
จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาอยางเปดเผย ซ่ึงตนจะไดรับหลัก 
ประกันบรรดาท่ีจําเปนสําหรับการตอสูคดี”  
 ยิ่งไปกวานั้นรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีปกครองในระบบประชาธิปไตยท้ังหลาย ก็ได
นําเอาหลักนิติธรรมเปนหลักคุมครองสิทธิและเสรีภาพตางๆ ของประชาชนและถือเปนหลักการ 
ท่ีใหประชาชนทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย (Equality before the law) อันเปนสิทธิข้ันมูลฐาน
ของมนุษยชน (Fundamental Human Rights) ดังนั้นหลักนิติธรรมนี้จึงมีความสําคัญตอการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ปจจุบันนี้นักนิติศาสตรท้ังหลายตางยอมรับวามีหลักยุติธรรมอยู
เปนกลางๆ ซ่ึงในการบัญญัติกฎหมายก็ดี ในการพิพากษาอรรถคดีก็ดี สภานิติบัญญัติและผูพิพากษา
จะตองยึดเปนแนวทาง14จึงอาจกลาวไดวาปรัชญากฎหมายธรรมชาติเปนหลักยุติธรรมแหงกฎหมาย  
หรืออีกนัยหนึ่งเปนกฎเกณฑแหงเหตุผล ซ่ึงมีสวนสรางความยุติธรรมใหแกมนุษยชนและสังคม 15  
 มาตรฐานสากลท่ีใชเปนหลักสนับสนุน การใหความคุมครองสิทธิการมีทนายความ
ของผูตองหาในคดีอาญา คือ หลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือเปนหลักสากลท่ี
ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติท่ัวโลกยึดถือและปฏิบัติตาม ท้ังนี้ โดยประเทศไทยเขา
เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 จึงผูกพันตามกฎบัตรสห 
ประชาชาติ และมีพันธะท่ีจะตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนอยางชัดเจน 
 ในเดือนธันวาคม พ. ศ. 2509 ท่ีประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติลงมติรับรองกติกา
สองฉบับคือ  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights) และบรรณาสารเผ่ือ
เลือก (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) โดยมติท่ี
2200 ซ่ึงเปดโอกาสใหประเทศท้ังหลายรวมลงนามใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติไดตอไปภายใตขอ
แมวากติกาสองฉบับนี้ มีผลตอเนื่องลวงไปแลวสามเดือนนับแตเวลาท่ีการยื่นสัตยาบันสารหรือภาค

                                                 
13  กุลพล  พลวัน.  (2518).  “วันสิทธิมนุษยชน.”  บทบัณฑิตย, เลม 32.  หนา 6.  
14  หยุด  แสงอุทัย.  (2520).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา 130. 
15  กุลพล  พลวัน.  เลมเดิม.  หนา 618. 
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นุวัติสารฉบับท่ี 35 ตอเลขาธิการองคการสหประชาชาติ สวนบรรณาสารเผ่ือเลือกตองใหลวงไป
แลวสามเดือนนับแตเวลาท่ียื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับท่ี 10 ตอเลขาธิการองคการ
สหประชาชาติ ท้ังนี้ โดยกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมืองและกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  เร่ิมมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศและผูกพันบรรดาประเทศท่ีไดใหสัตยาบันนับแต พ.ศ. 2519 เปนตนมา 
 ในปจจุบันนี้นานาชาติตางยืนยันถึงความสําคัญขององคกรทนายความในระดับท่ีสูง  
โดยการประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด ที่
กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 1990 ไดรับรองหลักการพื้นฐานวา
ดวยบทบาทของทนายความ Basic Principles on the Role of Lawyers. Adopted by the Eighth 
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 
Cuba, 27 August to 7 September 199016  
 3.2.1 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง 
   ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขอ 14 ไดกําหนด
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวหลายประการ17 ไดแก 
 1) บุคคลท้ังปวงยอมเสมอภาคในการพิจารณาคดีของศาลและคณะตุลาการ ในการ
พิจารณาคดีอาญาซ่ึงตนตองหาวากระทําผิด หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของตน  
บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปดเผย และเปนธรรมโดยคณะตุลาการซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมาย 
 2)  บุคคลทุกคนซ่ึงตองหาวากระทําผิดอาญา  ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผู
บริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด 
 3) ในการพิจารณาคดีอาญา  บุคคลทุกคนซ่ึงตองหาวากระทําผิดยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับ
หลักประกันข้ันตํ่าดังตอไปนี้โดยเสมอภาค 
  ก. สิทธิท่ีจะไดรับแจงโดยพลัน ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแหงความผิด
ท่ีกลาวหาในภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเขาใจได 
  ข. สิทธิท่ีจะมีเวลาและไดรับความสะดวกเพียงพอ แกการเตรียมการเพ่ือสูคดีและ
ติดตอกับทนายความท่ีตนเลือกได 
  ค. สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีโดยไมชักชาเกินความจําเปน 

                                                 
16  ดูหลักการพ้ืนฐานวาดวยบทบาทของทนายความ ในภาคผนวก ก. 
17  คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส.) สิทธิมนุษยชน, รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศที่สําคัญ (พ.ศ. 2544).  หนา 59. 
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  ง. สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาตอหนาบุคคลนั้น และสิทธิท่ีจะตอสูคดีดวยตนเอง  
หรือโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมายท่ีตนเลือก สิทธิท่ีบุคคลจะไดรับการแจงใหทราบถึงสิทธิ 
ในการมีผูชวยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไมมีผูชวยเหลือทางกฎหมายในกรณีใดๆ เพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม บุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะมีผูชวยเหลือทางกฎหมาย  ซ่ึงมีการแตงต้ังข้ึน
โดยปราศจากคาตอบแทน ในกรณีบุคคลนั้นไมสามารถรับภาระในการจายคาตอบแทน 18 
 3.2.2 มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
   ตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงรับรอง
โดยท่ีประชุมสมัชชาท่ัวไป โดยมติท่ี 43/173 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ไดกําหนดหลักการเพื่อ
การคุมครองบุคคลทุกคนท่ีถูกคุมขังหรือจําคุกไว 39 ขอ แตจะขอกลาวถึงสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิของ 
ผูถูกกลาวหาในคดีอาญา ดังนี้ 
   ขอ 1. บุคคลทุกคนท่ีถูกคุมขัง หรือจําคุก พึงไดรับการปฏิบัติในฐานะมนุษย และอยาง
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้น  
   ขอ 17  
   1) ผูท่ีถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดี พึงมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากท่ีปรึกษา
กฎหมายและพึงไดรับการแจงถึงสิทธินั้นในทันทีหลังการถูกจับกุม ตลอดจนถึงไดรับความสะดวก
ตามสมควรท่ีจะใชสิทธินั้น 
   2) ในกรณีท่ีผูนั้นไมสามารถจัดหาท่ีปรึกษากฎหมายใหตนได พึงไดรับการจัดใหโดย
องคกรศาลหรือองคกรอ่ืนในทุกกรณี เม่ือมีเหตุผลเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมและโดยไมตอง
เสียคาใชจายหากวาผูนั้นไมมีเงินพอที่จะจาย 
   ขอ 18.  
   1) ผูท่ีถูกคุมขังหรือถูกจําคุก  พึงมีสิทธิติดตอส่ือสาร และปรึกษาหารือกับท่ีปรึกษา
กฎหมายของตน 
               2) ผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุก พึงไดรับความสะดวกตามสมควร และสําหรับการปรึกษา 
หารือกับท่ีปรึกษากฎหมายของตนนั้น 
   ขอ 21.  
   1) การบังคับใหผูท่ีถูกคุมขัง หรือจําคุก ใหการรับสารภาพ หรือใหการในทางปรับปรํา
ตนเองหรือผูอ่ืนถือเปนการตองหาม 
   2) ในระหวางการสอบปากคําผูท่ีถูกคุมขัง หามมิใหใชวิธีคุมคาม ขมขู หรือวิธีการอ่ืน 
ในการสอบปากคําท่ีเปนการปนทอนความสามารถในการตัดสินใจของผูท่ีถูกคุมขังนั้น 
                                                 

18  แหลงเดิม.  หนา 61. 
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  ขอ 27. ขอเท็จจริงท่ีวามีการไมปฏิบัติตามหลักการฉบับนี้ในสวนท่ีวาดวยการไดมา ซ่ึง
พยานหลักฐานนั้น พึงเปนขอหนึ่งท่ีจะนํามาประกอบการพิจารณาของศาล วาจะรับฟงพยาน 
หลักฐานช้ินนั้น ในทางท่ีเปนโทษแกผูถูกคุมขังหรือจําคุกนั้นหรือไมดวย 
  ขอ 32.  
  1) ผูท่ีถูกคุมขังหรือท่ีปรึกษาของผูนั้น พึงมีสิทธิท่ีจะรองขอตอองคกรศาลหรือองคกร
อ่ืนไมวาเวลาใดก็ตาม ภายในหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  เพื่อใหไตสวนวาการคุมขังนั้นเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และเพ่ือขอใหมีการปลอยตัวโดยไมชักชา หากวาการคุมขังนั้น
เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  2) การไตสวนดังกลาวในขอยอยท่ี 1) พึงเปนกระบวนการพิจารณาท่ีเรียบงายและ
รวดเร็ว อีกท้ังจะตองไมคิดคาธรรมเนียมในกรณีท่ีผูนั้นไมมีเงินพอท่ีจะจายได หนวยงานที่คุมขัง
นั้นจะตองจัดสงตัวผูที่ถูกคุมขังนั้นไปยังองคกรท่ีไดรับคํารองขอดังกลาวนั้นไมชักชา19 
   จากหลักการตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติ วาดวยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาดังท่ีกลาวมา เปนการรับรองสิทธิของผูถูกคุมขังท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากท่ีปรึกษา
กฎหมาย  เนื่องจากผูท่ีอยูในภาวะเชนนั้น มีความจําเปนท่ีตองมีผูใหคําแนะนําถึงสิทธิท่ีเขามีอยู  
เพื่อใหผูถูกคุมขังใชสิทธิไดอยางถูกตองโดยผูถูกคุมขังจะตองไดรับการแจงสิทธินั้นทันที หลักจาก
ท่ีถูกจับกุม และไดรับความสะดวกตามสมควร ในการปรึกษาหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายของตน  
และในขอท่ี 21 เปนหลักการคุมครองสิทธิของผูถูกคุมขังท่ีจะใหการหรือไมใหการ รวมท้ังสิทธิท่ี
จะไมใหการเปนปฏิปกษกับตน เพราะคําใหการของผูถูกคุมขัง หรือผูตองหาในคดีอาญาน้ันจะรับ
ฟงไดก็ตอเม่ือเปนคําใหการดวยความสมัครใจ นอกจากนี้หลักการใน 2) ของขอ 21 ยังกําหนดไว  
เพื่อปองกันมิใหพนักงานสอบสวน ใชวิธีการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เชน การคุมคาม ขมขู ตอผูถูก
คุมขัง ซ่ึงเปนการคุมครองผูถูกคุมขัง ใหไดรับความเปนธรรมในระหวางการสอบสวน 
 หากมีการไมปฏิบัติตามหลักการฉบับนี้ ในสวนท่ีวาดวยการไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน  
ผลก็จะเปนไปตามขอ 27 คือ ใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจวาจะรับฟงพยานหลักฐานนั้น ในทางที่เปน
โทษตอผูถูกคุมขัง หรือจําคุกหรือไม นอกจากนั้นหลักการตามขอ 32 ยังเปนหลักประกันสิทธิของผู
ถูกคุมขัง หรือท่ีปรึกษา ในการรองขอตอศาล หรือองคกรอ่ืน เพ่ือใหทําการไตสวนวาการคุมขังนั้น
เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และเพื่อขอใหมีการปลอยตัวโดยไมชักชา หากวาการคุมขัง
นั้นเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 

                                                 
19  แหลงเดิม.  หนา 126. 
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 เม่ือไดศึกษาถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางแพงและทางการเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมแลว จะเห็นไดวาสิทธิการมีทนายความของผูตองหาในคดีอาญา ถือเปนสิทธิท่ีสําคัญมาก
อยางหนึ่ง โดยถือเปนสิทธิตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และประเภทสิทธิทางการเมือง  
หรือทางแพงและประเภทสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีลักษณะเปนขอบังคับใหรัฐกระทําการ
อันเปนเร่ืองในทางบวกหรือเรียกวาในทางปฏิฐาน (Positive) สิทธิประเภทนี้เปนเร่ืองท่ีประชาชน
ไมอาจใชสิทธิไดเอง แตตองอาศัยความชวยเหลือจากรัฐเปนสําคัญ เชน สิทธิท่ีจะไดรับทนายความ
โดยศาลตั้งให จะเห็นวาตามหลักกฎหมายสากลที่กลาวมาขางตนใหความสําคัญกับสิทธิการมี
ทนายความของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาอยางมาก 
  
3.3 บทบาทและความสําคัญของทนายความในคดีอาญาตามกฎหมายไทย 
 ในบทนี้จะไดกลาวถึงประวัติของทนายความในประเทศไทย ระบบการดําเนินคดีอาญา
ในประเทศไทย สิทธิการมีทนายความตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมถึงการ
แตงต้ังทนายความใหแกผูถูกกลาวหาตามกฎหมายไทย 
  3.3.1 ประวัติความเปนมาของทนายความในประเทศไทย 
   จากการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมาย และกระบวนการอํานวยความยุติธรรมท่ีมามา
ตั้งแตคร้ังกรุงสุโขทัยเปนราชธานี ปรากฏวา ตามหลักศิลาจารึก ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  
หลักท่ี 1 ดานท่ี 1 บรรทัดที่ 24-28 มีขอความวา 
  “ไพรฟาลูกเจาลูกขุนผ้ีแลผิดแผก แสกวางสวนดูแทแลจึ่งแลงความแกขาดวัยซ่ือ บอเขา
ลัก มักผูซอน เห็นขาวทานบใครพิ่นเห็นสินทานบใครเดือด”  
  ขอความนี้ แสดงใหเห็นถึง หลักการพิจารณาคดีขอพิพาทของราษฎร วาตองไตสวนให
ไดความจริง ไมลําเอียงเขาฝายใดฝายหนึ่ง ไมเห็นแกสินบน และตองตัดสินดวยความเปนธรรม  
โดยผูมีอํานาจตัดสินคดี20   
  กระบวนการอํานวยความยุติธรรม ท่ีใชในกรุงสุโขทัยนี้ มิไดมีการกลาวถึงทนายความ
หรือผูทําหนาท่ีซ่ึงพอจะถือวาเปนทนายความเลย เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะชาวสุโขทัยมีชีวิตท่ีเรียบงาย 
และมีความสะดวกสบายในการหาเล้ียงชีพ เนื่องจากความอุดสมบรูณของทรัพยากรและการมีอิสระ
ในการทํามาหากิน อีกท้ังความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับราษฎร มีลักษณะใกลชิดราษฎร

                                                 
20  สภาทนายความ.  (ม.ป.ป.).  คูมือประชาชนในการรับความชวยเหลือจากรัฐ องคกรอิสระและเอกชน.   

หนา 2. 
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สามารถรองทุกขตอพระมหากษัตริยไดโดยตรง ดังท่ีปรากฏบนหลักศิลาจารึก หลักท่ี 1 บรรทัดท่ี 
32-35 ตอดานท่ี 2 บรรทัดที่ 1-2 วา 
  “ในปากตูมีกดิ่งอันณึงแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมืองมีถอยมีความ
เจ็บทองของใจ มันจักกลาวถึงเจาเถิงขุนบไร ไปล่ันกดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมือง
ไดยินเรียกเมืองถามสวนความแกมันดวยซ่ือไพรฟาในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม” 21 
  ตอมาในสมัยอยุธยาการยอมรับความคิดดานการปกครอง และกฎหมายของลัทธิ
พราหมณ ซ่ึงถือวาพระมหากษัตริยเปนสมมติเทพ ประกอบกับจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน  
กฎหมาย และวิธีอํานวยความยุติธรรม จึงมีกระบวนการที่ยุงยากซับซอนมากขึ้น จากหลักฐานท่ี
ปรากฏในพระอัยการลักษณะรับฟอง มาตรา 20 บัญญัติวา 
  “หาในนครบาลวาเปนโจรก็ดี หาวาสับฟนฆาตีทานตายก็ดีแลผูหนึ่งในคดีอาญา มันผู
เดียวนั้นวากันโชก ริบเอารูปประพรรณส่ิงสินทาน ถามีกําลังใหตัวอยูแกในนครบาลใหแตงทะนาย
ตางตัว มิใหไดเรียกทรัพยนั้นไวในอาญาใหมันแกในนครบาล ถามันแกในนครบาลมันฉิบหายจึ่ง
ใหสงทรัพยนั้นแกโจท เปนกํามของโจทในพระราชอาญานั้น” 22 
  แสดงใหเห็นวา ขณะน้ันมีบุคคลซ่ึงประกอบอาชีพทนายความ หรืออีกนัยหนึ่งคือไดมี
ทนายความเกิดข้ึนแลว ทนายความท่ีเกิดข้ึนในสมัยอยุธยานี้มิไดทําหนาท่ีในการถาม หรือซักคาน  
พยานดังเชนหนาท่ีของทนายความในปจจุบัน เพราะในสมัยกอนหนาท่ีในการถามและไตสวน
พยานเปนหนาท่ีของศาล แตก็ไดมีการอนุญาตใหผูใกลชิดกับตัวความแกตางแทนตัวความได เชน  
สามีแกตางแทนภรรยา ภรรยาแกตางแทนสามี บุตรแกตางแทนบิดามารดา เปนตน แตกฎหมาย 
ก็มิไดอนุญาตใหมีตัวแทนแกตางไดในทุกคดี ในกรณีท่ีจะตองแกตางดวยตนเอง ไดแก โจรปลนฆา
คนตาย แพทยทําใหคนไขตาย เปนชูภรรยาเขา คดีมรดก การลักทรัพยหรือเบียดบังทรัพยสินของ
ทางราชการ วางเพลิง ลอกทองหุมพระพุทธรูป เปนตน23 ดังนั้น บุคคลท่ีเรียกวา “ทนายความ” ใน
สมัยอยุธยาจึงเปนเพียงบุคคลซ่ึงมีความใกลชิดกับตัวความ และมีหนาท่ีเพียงอํานวยความสะดวกแก
ตัวความเทานั้น ถือวาเปนเพียงผูรูขอเท็จจริง (จากตัวความ) แตมิใชผูรูขอกฎหมาย 
  ตั้งแตเร่ิมมีทนายความเร่ือยมา จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลท่ี 4 แหงราชวงศจักรี ก็ยังไมปรากฏวาทนายความ ทําหนาท่ีถามหรือถามคานพยานแตอยาง
ใด และในชวงเวลาดังกลาวยังไมมีการควบคุมการเปนทนายความ ทําใหบุคคลท่ีมีความรูกฎหมาย
เพียงเล็กนอยเขามารับจางเปนทนายความกันอยางแพรหลาย จนมีการตราหนาวา ผูเปนทนายความ

                                                 
21  สภาทนายความ.  เลมเดิม.  หนา 5. 
22  สุจริต  ถาวรสุข.  (2512).  ทนายความพิสดาร.  หนา 10. 
23  สภาทนายความ.  เลมเดิม.  หนา 7. 
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เปนพวก “ข้ีฉอหมอความ” เปนท่ีนารังเกียจและใหถือวาเปนความผิด ดังปรากฏในกฎหมายตรา
สามดวงวา “ผูใดมิใชคดีตน มิใชคดีบิดามารดา ปูยา ตายาย ปา นา อา บุตร ภรรยา พี่นองตน บังอาจ 
เก็บเอาเน้ือความผู อ่ืนมาฟองรอง ผูนั้นบังอาจใหยากแกความเมือทาน เปนละเมิดใหไหม
บรรดาศักดิ์ อยาใหรับฟองไวพิจารณา” 
  จนกระท่ัง สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 ไดตั้งกฎกระทรวง
ยุติธรรมข้ึน และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตยุติธรรม ร.ศ. 111 ซ่ึงมี
การบัญญัติไวในขอ 7 วา “ราษฎรทั้งหลายผูมีอรรถคดี จะปรึกษาหารือผูรูกฎหมายใหเรียบเรียงแตง
ฟองแลวนํามายื่นตอศาล โดยลงช่ือผูแตงผูเขียนไวดวยก็ได” พระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือเปน
กฎหมายลายลักษณอักษรฉบับแรกของประเทศไทยท่ีอนุญาตใหทนายความเขียนคํารอง คําฟอง
แทนตัวความได อันแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของระบบการอํานวยความยุติธรรม ท่ีเร่ิมใหความ 
สําคัญกับบทบาทของทนายความมากย่ิงข้ึน 
  การดําเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญา ของประเทศไทยแตเดิมนั้น ใชระบบ “จารีตนคร
บาล” กลาวคือ ผูใดถูกจับกุมตัวในขอหาวาเปนโจรผูรายใหสันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิด  
ดังนั้นจึงตองมีการไตสวนผูนั้นใหรับสารภาพผิดดวยวิธีการทรมานรางกายใหเกิดความทุกขทรมาน
เจ็บปวด เชน ตอกเล็บ บีบขมับ บีบเล็บ ข้ึนขาหยั่ง เปนตน ซ่ึงเปนการพิจารณาคดีท่ีโหดรายทารุณ
และไมเปนธรรมแกผูถูกกลาวหามาก รัชกาลท่ี 5 จึงไดยกเลิกระบบจารีตนครบาลอยางเด็ดขาด  
ตามประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ยกเลิกการไตสวนโดยจารีตนครบาล และไดตรา
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาความมีโทษท่ีใชไปพลางกอน ร.ศ.115 (พ.ศ. 2440) มาใช
แทน การดําเนินคดีอาญาแบบทารุณผูตองหาในรูปแบบตางๆ จึงไดถูกยกเลิกไปในท่ีสุด 
 นอกจากน้ีมีการยอมรับหลักแหงความยุติธรรมวา ผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะ
พิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด ดังนั้น จึงมีการกําหนดหลักเกณฑ ในการดําเนินกระบวนยุติธรรม
ทางอาญาใหเทาเทียมกับอารยประเทศ ตลอดจนใหสิทธิในการตอสูคดีอาญาแกผูถูกกลาวหาในการ
ท่ีจะมีทนายความเขามาใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี ดังความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ความอาญาความมีโทษท่ีใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2440) มาตรา 9 บัญญัติวา 
  “ในการพิจารณาความน้ัน ใหโจทกและจําเลย มีอํานาจแตงทนายชวยวาความได แต
ตองทําหนังสือแตงทนายไวเปนสําคัญตอศาลดวย แมวาแตงทนายแลวก็ดี คูความ หรือ ผูพิพากษา
ตระลาการ จะใหตัวความมาใหการดวยก็ได”24   
 

                                                 
24  ทัศนีย  แกวพิลา.  (2527).  สิทธิการมีทนายความในคดีอาญา.  หนา 81. 

DPU



 46 

 เห็นไดวา สิทธิในการมีทนายความในการใหความชวยเหลือแกผูตองหาและจําเลยใน
การดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยมิใชเปนเร่ืองใหม แตเปนเร่ืองท่ีปรากฏมาต้ังแตสมัยรัชกาล 
ท่ี 5 และมีการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตลอดมา 
 ปจจุบัน “ทนายความ” หมายถึง ผูท่ีสภาทนายความไดรับจดทะเบียนและออกใบ 
อนุญาตใหเปนทนายความ25 และไดรับอนุญาตใหวาตางแกตางคูความในเร่ืองอรรถคดี26 ดังนั้น
ทนายความเปรียบเสมือนตัวแทนในการดําเนินคดี มีบทบาทหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแนะนํา  
ช้ีแจงสิทธิท่ีผูตองหาและจําเลยมีตามกฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอ 
รูปคดี ในอันท่ีจะนําไปใชหักลางพยานหลักฐานของฝายโจทก เตรียมคดี ดําเนินคดีในช้ันศาล  
ตลอดจนเตรียมคดีในช้ันอุทธรณและฎีกาดวย หากผลของคําพิพากษาในศาลชั้นตนไมเปนไปโดย
สมประโยชนของจําเลย 
 3.3.2 ระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทย 
  แมวาประเทศไทยจะใชประมวลกฎหมาย เหมือนกลุมประเทศภาคพื้นยุโรปท่ีใชระบบ
กฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) แตวิธีพิจารณาคดีอาญา กลับไดรับอิทธิพลมาจากหลักกฎหมายจารีต
ประเพณีของกลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) เชน ประเทศอังกฤษ  
สหรัฐอเมริกา 
 เนื่องจากระบบกฎหมายไทย ไดรับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายท้ังสองระบบ  
กลาวคือ ผูวางรากฐาน คือ นักกฎหมายในระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) แตผูท่ีอยูใน
ภาคปฏิบัติเปนนักกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) จึงสงผลใหลักษณะ
การดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยเปนระบบผสม (The Mixed System27 ท่ีคอนขางโนมเอียงไป
ทางระบบกลาวหา28  
  นับแตประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษใชไปพลางกอน ร.ศ. 115  
เปนตนมา ประเทศไทยไดรับเอาวิธีการคนหาความจริงในระบบกลาวหามาใชเต็มรูปแบบ โดยเปน
การตอสูคดีระหวางคูความ โดยคูความตองปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย
ลักษณะพยานอยางเครงครัด มีผูพิพากษาวางตัวเปนกลาง คอยควบคุมการดําเนินคดีใหเปนไปตาม

                                                 
25  พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 4. 
26  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. 
27  ชวเลิศ  โสภณวัต.  (2524, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  “กฎหมายลักษณะพยานของไทยเปนกฎหมายใน

ระบบกลาวหาจริงหรือ.”  ดุลยพาห, 28, 6.  หนา 29-40. 
28  Kittipong Kitayarak.  (1989-1990).  “Toward equal justice: The right to counsel in Thailand.”  

Chulalongkorn Law Review.  Vol. 6.  p. 102. 
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กฎหมาย  หากโจทกดําเนินคดีไมถูกตอง ก็จะเปนเหตุใหศาลพิพากษายกฟอง อีกท้ังยังมีการ
แบงแยกอํานาจ “สอบสวน” และ “การฟองรอง” คดีออกจากกัน ซ่ึงถือวาเปนหลักการสําคัญของ
การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหา 
 อยางไรก็ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ก็มีบทบัญญัติใหอํานาจ
ศาลในการคนหาความจริงไดเอง เชน การสืบพยานเพ่ิมเติม โดยคูความรองขอหรือศาลเห็นสมควร
เองโดยพลการ ตามมาตรา 228 การใหอํานาจศาลเปนผูสืบพยาน ตามมาตรา 229 การใหศาลมี
อํานาจถามโจทก จําเลย หรือพยานคนใด ระหวางการพิจารณา ตามมาตรา 235 ใหอํานาจศาล
อุทธรณและฎีกา ส่ังสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติม ตามมาตรา 208 และมาตรา 225 และการใหศาลมี
อํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ มาเพ่ือประกอบการวินิจฉัยคดีภาย หลังจากท่ี
โจทกสืบพยานเสร็จแลว ตามมาตรา 175 
     ในทางปฏิบัติปรากฏวาในช้ันพิจารณาคดีอาญาของศาล ผูพิพากษาไดวางตัวเปนกลาง
โดยเครงครัด ปลอยใหเปนหนาท่ีของคูความท่ีตอสูคดีโดยอาศัยพยานหลักฐานท่ีคูความเห็นสมควร
เอง โดยถือวาท้ังสองฝายเปนคูความท่ีมีฐานะเทาเทียมกันเชนเดียวกับคดีแพง และเขาใจวานั่นเปน
การเพียงพอแลวสําหรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของคูความ โดยเฉพาะสําหรับฝายจําเลย แตใน
ความเปนจริงแลว  เปนเพียงการปลอยใหสิทธิและเสรีภาพของจําเลยข้ึนอยูกับความสามารถในการ
ตอสูคดีของจําเลยเอง หาไดเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณแตอยางใดไม ดังนั้น การ
ดําเนินคดีอาญาโดยปลอยใหคูความตอสูกันในเชิงอรรถคดีกันเอง อาจสงผลทําใหผูบริสุทธ์ิตอง
ไดรับโทษ หรือผูท่ีกระทําผิดอาจเปนฝายชนะคดี ท้ังนี้ เนื่องจากเทคนิคและกลยุทธ ในการ
ดําเนินคดีวาคูความฝายใดมีมากกวากัน 
 3.3.3  สิทธิในการมีทนายความของผูถูกกลาวหา  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย 
 หลังจากท่ีประเทศไทย ไดเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบบประชาธิปไตย (24 มิถุนายน 2475) ประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญ
ประกาศใชเปนหลักในการปกครองประเทศตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขมาเปนเวลากวา 60 ปแลว ในชวงเวลาดังกลาวไดมีการยกเลิกและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หลายคร้ัง   
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือท่ีเรียกวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” นั้น ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย  
และไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเร่ือยมา ดังตอไปนี้  
 1) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 
 2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 
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 3) รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช 2482 
 4) รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483 
 5) รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช  
2485 
 6) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
 7) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 
 8) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 240 
 9) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2491 
 10)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2491 
 11)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 249229 
 12)  ประกาศพระบรมราชโองการใหใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2494 
 13)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2495 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 
2495 
 14)  ประกาศเร่ือง การใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2500 
 15)  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 
 16)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 251130 

 17)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2515 
 18)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
                                                 

29  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติใหสิทธิแก
ผูตองหาและจําเลยในการมีทนายความใหคําปรึกษา โดยบัญญัติไวใน มาตรา 21 วา  “การจับกุมคุมขังหรือตรวจ
คน ตัวบุคคลไมวาในกรณีใดๆ จะกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตผูถูกจับกุม หรือ
ถูกตรวจคนจะตองไดรับแจงเหตุพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร ในการท่ีถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนโดยไม
ชักชา  และผูถูกคุมขังยอมมีสิทธทิี่จะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวได”.  

30  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511  มาตรา 29  วรรคแรก บัญญัติวา  “การจับกุม
คุมขังหรือตรวจคนตัวบุคคลไมวาในกรณีใดๆ จะกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตผู
ถูกจับกุมหรือถูกตรวจคนจะตองไดรับแจงเหตุพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรในการท่ีถูกจับกุมหรือถูกตรวจ
คน โดยไมชักชาและผูถูกคุมขังยอมมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวได”. 
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 19)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2518 
 20)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 
 21)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
 22)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520 
 23)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 
 24)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2528 
 25)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)   
พุทธศักราช 2532 
 26)  ธรรมนูญแหงการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
 27)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
 28)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
 29)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549  
 30)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 เห็นไดวา นับต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครองจนกระท่ังปจจุบัน ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองหลายฉบับ แตในสวนท่ีเกี่ยวกับการชวยเหลือของรัฐ ในการ
จัดหาทนายความใหนั้น มีปรากฏคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  
มาตรา 34 ซ่ึงบัญญัติวา 
  “ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิท่ีจะไดรับการสอบสวน หรือพิจารณาคดีดวย
ความรวดเร็วและเปนธรรม 
 กรณี ท่ีผูตองหาหรือจําเลย เปนผูยากไรไมมีทุนทรัพยพอท่ีจะจัดหาทนายความสําหรับ
ตนเองได บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
 หลังจากนั้นไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  
มาตรา 29 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีผูตองหา หรือจําเลย ในคดีอาญาเปนผูยากไรไมมีทุนทรัพยพอท่ีจะ
จัดหาทนายความสําหรับตนเองได บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตรา 31 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีผูตองหา  
หรือจําเลยในคดีอาญา เปนผูยากไรไมมีทุนทรัพยพอท่ีจะจัดหาทนายความสําหรับตนเองได บุคคล
ดังกลาวยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”   
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดหนาท่ีของรัฐไวอยางชัดเจน
วา รัฐตองใหความชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยการจัดหาทนายความใหโดยเร็ว  
ดังปรากฏอยูใน มาตรา 242 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูตองหา หรือจําเลย ในคดีอาญายอมมีสิทธิไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐ ดวยการจัดหาทนายความให ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือในกรณีท่ีผูถูกควบคุม 
หรือคุมขัง ไมอาจหาทนายความได รัฐตองใหความชวยเหลือ โดยจัดหาทนายความใหโดยเร็ว” ใน
คดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 31  
 ปจจุบันไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมี
การบัญญัติเร่ืองทนายความไว ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี 4 สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
 (2)  สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนองตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐานเรื่อง
การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การ
เสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การ
ไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบ
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําส่ัง 
 (5)  ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และ
ความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายท่ีจําเปน  
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (7)  ในคดีอาญา  ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวน หรือการพิจารณาคดีท่ี
ถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการ
ปลอยตัวช่ัวคราว    
 3.3.4 การจัดหาทนายใหแกผูถูกกลาวหา ในคดีอาญา 
 เปาหมายของระบบการยุติธรรม ไดแก การคุมครองสังคม แกไขและฟนฟูผูกระทําผิด
และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน32 ท้ังนี้ โดยผูถูกกลาวหายอมไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด ซ่ึงตามหลักกฎหมายวิธี 
 
 
                                                 

31  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 33. 
32  ประธาน  วัฒนวาณิชย.  (2546).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา.  หนา 323. 
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พิจารณาความอาญาของนานาอารยประเทศถือวาผูถูกกลาวหาเปน “ประธาน” ในคดี มีสิทธิตางๆ 
ตามท่ีกฎหมายกําหมด ไดแก สิทธิท่ีจะอยูรวมดวยในการดําเนินคดี33 สิทธิท่ีจะใหการแกขอ
กลาวหา34 รวมท้ังสิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ โดยการจัดหาทนายความให35 
 องคกรทนายความมีความสําคัญมากในการดําเนินคดีอาญา โดยเปนหลักประกันวา ผู
ถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี ตามหลัก “อาวุธท่ีเทาเทียมกัน” กลาวคือ เม่ือฝายรัฐมี
เจาพนักงาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานกฎหมาย และฝายผูถูกกลาวหาซ่ึงตามปกติไม
รูกฎหมายก็ชอบท่ีจะมีทนายความชวยเหลือ  เพื่อใหการดําเนินคดีนั้นเกิดความเปนธรรม 
 1)  การจัดหาทนายใหแกผูตองหา ในชั้นสอบสวน 
  “ผูตองหา” หมายถึง ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล36  
ดังนั้น บุคคลใดจะตกเปนผูตองหา บุคคลนั้นจะตองถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดเสียกอน และ
ตองใหพนักงานสอบสวนสอบสวนในเบ้ืองตนกอนวา มีมูลหรือมีเหตุผลพอท่ีจะเชื่อวา ผูถูก
กลาวหานั้นเปนผูกระทําความผิดจริง เม่ือปรากฏความตามท่ีกลาวหา ผูถูกกลาวหาก็จะกลายเปน
ผูตองหา 37  
   หลังจากท่ีประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 1540  
เปนกฎหมายแมบท ในการกําหนดหนาท่ีแกรัฐในการจัดหาทนายความแกผูตองหา ในกรณีท่ี
ผูตองหาไมอาจหาทนายความไดดวยตนเอง ฉะนั้น เพื่อใหเปนการสอดคลองกับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญดังกลาว และการใหความชวยเหลือผูตองหามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงไดมีการ
ปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม และไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 โดยไดบัญญัติหนาท่ี
ของรัฐ ในการจัดหาทนายความสําหรับผูตองหาไวใน มาตรา 134 ทวิ วา 
 
 

                                                 
33  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 172. 
34  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 124/4. 
35  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 124/1. 
36  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (2). 
37  สุนีย  มัลลิกมาลย.  (2519).  สิทธิของผูตองหาในคดีอาญาในระหวางการสืบสวนสอบสวน.   

หนา 24. 
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 “ในคดีท่ีผูตองหาอายุไมเกิน 18 ป ในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหา38 กอนเริ่มถาม 
ใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให 
 การจัดหาทนายความตามวรรคหน่ึง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหทนายความท่ีรัฐจัดหาใหรับเงินรางวัล 
และคาใชจาย ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการ 
คลัง” 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับกอนแกไขใหม กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีใน
การจัดหาทนายความแกผูตองหาท่ีอายุไมเกิ 18 ป ในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหาเทานั้น โดย
กอนเร่ิมสอบปากคําใหพนักงานสอบสวนวามีทนายความหรือไม ถาไมมี พนักงานสอบสวนจะแจง
ไปยังสภาทนายความเพ่ือใหจัดหา “ทนายความอาสา”39 เขาฟงการสอบปากคํานั้น40  
 แตอยางไรก็ดี เพื่อความเสมอภาคและเปนธรรมแกผูตองหาท่ีอายุเกิน 18 ป จึงมีการแก
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 
23 ธันวาคม 2547 ใหยกเลิกความใน มาตรา 134 ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 
20) พ.ศ. 2542 และใหใชความในมาตรา 134/1 แทน41 ดังนี้ 
 

                                                 
38  กรมอัยการ (สํานักงานอัยการสูงสุด) เคยใหความเห็นวา  “การแจงขอหา” คือ การแจงใหผูตองหา

ทราบวาถูกกลาวหาวากระทําการใดซึ่งเปนความผิด (อัยการนิเทศ เลมที่ 7 พ.ศ. 2484  หนา 148)  แตทั้งน้ีมีผูเห็น
วา ลําพังการแจงเรื่องราว หรือเหตุการณที่ผูตองหากอขึ้นยังไมเพียงพอที่จะทําใหผูตองหาเขาใจขอหาไดดี การ
แจงขอหาที่ถูกตองและสมบรูณ คือ การแจงเรื่องราวหรือเหตุการณที่ผูตองหาไดกอขึ้นและตองยืนยันใหผูตองหา
ทราบ ดวยวาการกระทําของผูตองหาเขาขายการกระทําความผิดฐานใด สําหรับผลของการไมแจงขอหา คือ จะใช
คําใหการของผูตองหาเปนพยานยันผูตองหาไมได แตไมถึงการสอบสวนน้ันเสียไป.   

39  ทนายความอาญา  หมายความวา  ทนายความอาสาใหคําปรึกษาและเขาฟงการถามคําใหการผูตองหา
ที่มีอายุไมเกินสิบแปดป  ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา. 

40  คําสั่งสภาทนายความที่ 103/2543  เรื่อง ระเบียบสํานักงานสิทธิมนุษยชนวาดวยการดําเนินงานตาม
โครงการทนายความอาสาใหคําปรึกษาและเขาฟงการถามคําใหการผูตองหา  (ผูตองหาที่อายุไมเกินสิบแปดป  ใน
วันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา)  พ.ศ. 2543. 

41  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547, มาตรา 
38. 
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 “ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดป ในวันท่ี
พนักงานสอบสวนแจงขอหา กอนเร่ิมถามคําใหการ ใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามี
ทนายความหรือไม  ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให 
 ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก กอนเร่ิมถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามี
ทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหาตองการทนายความใหรัฐจัดหาทนายความให  
 การจัดหาทนายความตาม วรรคหน่ึง และวรรคสอง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และใหทนายความท่ีรัฐจัดหาให ไดรับเงิน
รางวัล และคาใชจายตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง 
การคลัง” 
 หากพนักงานสอบสวนไมถามผูตองหาถึงการมีทนายความ หรือสอบถามแลวแตไม
จัดหาทนายความให จะมีผลใหการสอบสวนไมชอบดวยกฎหมาย อันจะทําใหพนักงานอัยการไมมี
อํานาจฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 หรือไม ในกรณีดังกลาวไดมี
การบัญญัติไวใน มาตรา 134/4 วรรคทายวา ถอยคําใดๆ ท่ีผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนจะใช
เปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดไมได แตไมถึงกับทําใหเปนการสอบสวนท่ีไมชอบ ดังนั้น 
คําพิพากษาฎีกาท่ีเคยวางหลักวา เปนการสอบสวนท่ีไมชอบท้ังหมดจึงถือเปนบรรทัดฐานตอไป
ไมได    
 ผูเขียนเห็นวา การมีทนายความเขามาชวยเหลือในชั้นสอบสวนน้ี มีผลตอการท่ีจะฟอง
ผูตองหาเปนจําเลยหรือไมเปนอันมาก เพราะในการการสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนจะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดท้ังท่ีเปนคุณและเปนโทษ แกผูตองหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริง  
หรือพิสูจนความผิด และเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ42 แตในทางปฏิบัติ พนักงาน
สอบสวน มักจะทําการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเนนไปทางท่ีเปนโทษแกผูตองหา  
สวนท่ีเปนคุณแกผูตองหาจะงดเวน หรือไมยอมรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน อาจกลาวไดวา 
พนักงานสอบสวนไดตั้งตัวเปนฝายตรงขามกับผูตองหานั้นเอง43 เปนเหตุใหผูตองหาถูกดําเนินการ
สอบสวนดวยวิธีการที่มิชอบ ดังท่ีปรากฏเปนขาวสูสาธารณะชนเสมอ ดังนั้น เพื่อเปนการถวงดุล
อํานาจการสอบสวน และเปนหลักประกันตอผูตองหาวาการสอบสวนไดกระทําโดยชอบดวย
กฎหมาย จึงควรท่ีจะมีทนายความเขารวมรับฟงการสอบสวนในทุกคดี 
 
 
                                                 

42  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2. 
43  สุจินต  ทิมสุวรรณ.  (2525).  ปญหาบางประการในการสอบสวนคดีอาญา.  วารสารอัยการ, 20, 5. 
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 2)  การจัดหาทนายใหแกจําเลยในชั้นพิจารณา 
  “จําเลย” หมายถึง บุคคลท่ีถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด44 ท้ังนี้  
กฎหมายมิไดระบุวาศาลตองประทับฟองกอนหรือไม ดังนั้น จึงตองแยกพิจารณาวาเม่ือใดผูตองหา
จะมีฐานะเปนจําเลย 

  (1) กรณีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก นับแตเม่ือพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาล  
ผูตองหาจะตกเปนจําเลยทันที โดยไมตองคํานึงวาศาลจะไตสวนมูลฟองกอนหรือไม เนื่องจากคดีท่ี
พนักงานอัยการเปนโจทกยื่นฟอง ผูตองหาจะตกเปนจําเลยทันที โดยศาลไมตองมีคําส่ังประทับฟอง
เสียกอน 
  (2) กรณีท่ีราษฎรเปนโจทก กอนท่ีศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยตกอยูในฐานะ
เชนนั้น45 หมายความวา แมผูตองหาจะถูกยื่นฟองเปนคดีตอศาลแลวก็ตาม ถาศาลยังไมประทับฟอง
ผูตองหาจะยังไมตกอยูในฐานะจําเลย การท่ีกฎหมายบังคับใหศาลทําการไตสวนมูลฟองเสียกอน 
ก็เพื่อพิจารณาวาคดีมีมูลหรือไม และเม่ือปรากฏวาคดีมีมูล และศาลส่ังประทับฟองแลว บุคคลท่ีถูก
ฟองจึงตกอยูในฐานะจําเลย   
   กอนท่ีจะมีการแกไข ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามพระราช 
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 22) พุทธศักราช 2547 มาตรา 
173  นั้น ประเทศไทยไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงหนาท่ีของรัฐ ในการจัดหาทนายความแกจําเลย
ตามมาตราน้ีหลายคร้ังแลว ซ่ึงเดิม ตาม พ.ร.บ.  แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  (ฉบับ 15) พ.ศ. 2527 มาตรา 6 บัญญัติวา “ในคดีท่ีมีโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไป และ
ในคดีท่ีจําเลยมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามี
ทนายความหรือไม ถาไมมีและตองการก็ใหศาลตั้งทนายความให 
   ในคดีท่ีมีโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปแตไมถึงสิบป ถาจําเลยแถลงตอศาลกอน
เร่ิมพิจารณาวา จําเลยยากจน และตองการทนาย ก็ใหศาลต้ังทนายความใหจําเลย ” 
   เนื่องจาก ขอบเขตของการใหความชวยเหลือแกผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา
ในการที่รัฐตองจัดหาทนายความใหยังแคบเกิน จึงมีการแกไข มาตรา 173 ใหม ตาม พ.ร.บ. แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ 19) พ.ศ. 2539 มาตรา 7 บัญญัติวา “ในคดีท่ี
มีอัตราโทษประหารชีวิต กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาล
ตั้งทนายความให 

                                                 
44  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 2 (3). 
45  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 165 วรรคสาม. 
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   ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก หรือคดีท่ีจําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดป ในวันท่ีถูกฟอง
ตอศาล กอนเร่ิมพิจารณาคดีใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีทนายความ และ
ตองการทนายความก็ใหศาลต้ังทนายความให” 
   ปจจุบัน ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2547 ให
ยกเลิกความใน มาตรา 173 เดิม และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีจําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดป ใน
วันท่ีถูกฟองตอศาล กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาลตั้ง
ทนายความให   
   ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความ
หรือไม ถาไมมี และจําเลยตองการก็ใหศาลตั้งทนายความให 
   ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความท่ีศาลตั้งตามมาตราน้ี โดย
คํานึงถึงสภาพแหงคดี และสภาวะทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกําหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 
   การแกไขคร้ังลาสุดนี้ ไดจัดใหคดีท่ีจําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดป ในวันท่ีถูกฟอง
ตอศาล เปนคดีกลุมเดียวกับคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต โดยใหศาลถามจําเลยกอนพิจารณาคดีวา
มีทนายความหรือไม ถาไมมีก็ใหศาลตั้งทนายความให สําหรับคดีในกลุมท่ีสอง จะคงเหลือประเภท
เดียว คือ คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกทุกคดี โดยใหศาลถามจําเลยกอนพิจารณาคดีวามีทนายความหรือไม  
ถาไมมี และตองการทนายความก็ใหศาลต้ังให 
   ก. การจัดหาทนายใหแกจําเลย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
    วัตถุประสงคของการดําเนินคดีอาญาแกเด็กและเยาวชน คือ มุงหมายท่ีจะให
การอบรมส่ังสอนแกไขปรับปรุงตัวเด็ก และเยาวชนท่ีกระทําผิดใหประพฤติใหม ดังจะเห็นไดจาก
โครงสรางการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว วามีลักษณะเหมือนการปรึกษาหารือกัน
มากกวาการดําเนินคดี ดังนั้น ผูพิพากษา ตองเปนผูท่ีมีอัธยาศัยและมีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะ
อบรมส่ังสอนเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
ครอบครัวดวย 46 
 
                                                 

46  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2524, มาตรา 17. 
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    สําหรับผูพิพากษาสมทบในองคคณะพิจารณากําหนดวาอยางนอยตองเปน
สตรีหนึ่งคน47 และตองเปนผูท่ีมีหรือเคยมีบุตรมาแลว48 นอกจากนี้ กฎหมายหามจําเลยมีทนายความ  
แตใหมีท่ีปรึกษาทําหนาท่ีทํานองเดียวกับทนายความได49  
     การท่ีกระบวนพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนมิไดใชคําวา “ทนายความ” แตให
ใชคําวา “ท่ีปรึกษากฎหมาย” แทน เปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายวา มี
ภาระหนาท่ีในการนําเสนอขอเท็จจริง ท่ีมิไดจํากัดเฉพาะการกระทําท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกกลาวหา
เทานั้น แตใหรวมถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม อันเปนสาเหตุผลักดันใหเด็กหรือเยาวชน 
กระทําความผิด รวมถึงการตรวจสอบรายงานการสืบเสาะ หรือมาตรการท่ีใชกับเด็กวาเหมาะสม
หรือไมเพียงใด หากพบความไมเหมาะสมประการใด ท่ีปรึกษาสามารถรายงานศาลใหทราบถึง
ความบกพรองนั้น อันเปนการใหความระมัดระวังและสงเคราะหเด็กยิ่งข้ึน ท้ังนี้ โดยหวังท่ีจะให
การปฏิบัติหนาท่ีของทนายความเปนไปในทางการใหความชวยเหลือมากกวาการเปนตัวแทนใน
การตอสูคดี50   
    กรณีท่ีจําเลยท่ีเปนเด็กหรือเยาวชน ไมมีท่ีปรึกษากฎหมาย ใหศาลต้ังท่ี
ปรึกษากฎหมายให เวนแต เด็กหรือเยาวชนไมตองการ และศาลเห็นวาไมจําเปนแกคดี ศาลจะไมตั้ง
ท่ีปรึกษาใหจําเลยนั้นก็ได เห็นไดวา หากจําเลยท่ีเปนเด็กหรือเยาวชนไมมีท่ีปรึกษา รัฐตองต้ังท่ี
ปรึกษาใหในทุกคดี แมเปนคดีท่ีมีอัตราโทษนอย หรือคดีท่ีจําเลยรับสารภาพก็ตาม 
    “เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตไมเกินสิบส่ีปบริบูรณ 

                                                 
47  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2534, มาตรา 24. 
48  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   

พ.ศ. 2534, มาตรา 26. 
49  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 

2524, มาตรา 83 บัญญัติวา  “ในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จําเลยจะมีทนายความแกคดีแทน
ไมได แตใหจําเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับทนายความไดกรณีที่จําเลยไมมีที่ปรึกษา
กฎหมาย ใหศาลแตงต้ังที่ปรึกษากฎหมายให เวนแตเด็กและเยาวชนน้ันไมตองการ และศาลเห็นวาไมจําเปนแกคดี  
จะไมแตงต้ังที่ปรึกษากฎหมายใหก็ได.”  

50 ปญจพัฒน  บัวพวงชน.  (2547). บทบาทของท่ีปรึกษากฎหมายในคดีอาญาในการเสนอความจริงตอ
ศาลเยาวชนและครอบครัว.  หนา 38. 
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    “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบส่ีปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดป
บริบูรณในวันท่ีถูกฟองตอศาล 51 
    ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจต้ังทนายความ ใหแกจําเลยท่ีอายุ
ไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีศาลตองต้ัง
ทนายความใหแกจําเลยท่ีมีอายุไมเกินสิบแปดปในวันท่ีถูกฟองตอศาล 
    ขอสังเกต มีผูเห็นวาท่ี พ.ร.บ. ฉบับนี้บัญญัติวา “...เวนแต เด็กหรือเยาวชนไม
ตองการและศาลเห็นวาไมจําเปนแกคดี ศาลจะไมตั้งท่ีปรึกษาใหจําเลยนั้นก็ได” นั้น เปนการบัญญัติ
ท่ีขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีวางหลักวา ในคดีท่ีมีจําเลยอายุไมเกินสิบแปดป  
ในวันท่ีถูกฟองตอศาล ถาจําเลยไมมีทนายความก็ใหศาลต้ังทนายความใหในทุกคดี โดยไมคํานึงวา
จําเลยตองการทนายความหรือไมก็ตาม 52   
    ดังนั้น ในการพิจารณาคดีจําเลยท่ีเปนเด็กหรือเยาวชน ตองไดรับความ
ชวยเหลือจากท่ีปรึกษาทุกคดี ไมวาเด็กหรือเยาวชนนั้นตองการทนายความหรือไมก็ตาม เพราะศาล
อาจวินิจฉัยผิดหลงไดในบางประเด็น และผูท่ีชวยแกไขขอผิดหลงนั้น ไดแก ท่ีปรึกษานั่นเอง53 แต
อยางไรก็ดี มีผูโตแยงวา การท่ีศาลไมตั้งท่ีปรึกษานั้น ตองท้ังจําเลยและศาลเห็นวาไมจําเปน มิใช
เพียงจําเลยไมตองการอยางเดียวแลวศาลจะไมตั้งท่ีปรึกษาให ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้น หากมิใชคดี
เล็กนอยแลว  ศาลยอมเห็นความจําเปนท่ีจะตองต้ังท่ีปรึกษากฎหมายเสมอ 54  
   ข) การจัดหาทนายใหแกจําเลย ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 
2498 
    การพิจารณาคดีในศาลทหาร หมายถึง การพิจารณาคดีในศาลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร เพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษทหารที่กระทําความผิดตอ
กฎหมายทหารหรือกฎหมายอ่ืนๆ ในทางอาญา55 
    การพิจารณาคดีในศาลทหารสามารถจําแนกเปน ศาลทหารในเวลาปกติ ศาล
ทหารในเวลาไมปกติ และศาลอาญาศึก เฉพาะการพิจารณาคดีในศาลทหารทหารปกติ และศาล

                                                 
51  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534, 

มาตรา 4. 
52  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547, มาตรา 173. 
53 หยุด  แสงอุทัย.  (2495).  คําอธิบายกฎหมายเด็ก.  หนา 468. 
54 สงา  ลีนะสมิตร.  (2517).  กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน. หนา 122. 
55 ประทิน  พัฒนธรรม.  (2525).  การดําเนินคดีอาญาในศาลทหาร.  หนา 1. 
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ทหารในเวลาไมปกติเทานั้น ท่ีใหจําเลยมีสิทธิตั้งทนายความเพื่อชวยวาความ56 นอกจากนั้น  
กฎหมายยังกําหนดวาในคดีท่ีมีโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไป กอนเร่ิมพิจารณาคดี ใหศาลถาม
จําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี และตองการใหศาลตั้งให 57 
    ปจจุบัน ศาลทหารมีวิธีการตั้งทนายความแกจําเลย ในลักษณะเชนเดียวกับ
ทนายความในคดีอาญาท่ัวไป คือ การจัดหาทนายความเอง กับการใหศาลต้ังทนายความให สวนวิธี
พิจารณาท่ีมิไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะก็ใหนําวิธีพิจารณาความอาญาของศาลพลเรือนมาใชบังคับ58  
 3) การจัดหาทนายใหแกผูถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟอง 
  การไตสวนมูลฟอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (12) หมายความ 
ถึงกระบวนไตสวนของศาล เพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซ่ึงจําเลยตองหา การไตสวนมูลฟองของศาล มี
หลักการ หรือวัตถุประสงคทํานองเดียวกับการสอบสวน กลาวคือ นอกจากจะพิจารณาจากพยาน 
หลักฐานท่ีโจทกนํามาสืบแลว หากปรากฏในการสืบพยานของโจทก หรือจากการถามคานของ
จําเลย รวมท้ังกรณีท่ีศาลเห็นเองวามีพยานหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีโจทกมิไดนําสืบ และศาลเห็นวาถานํามา
ประกอบการพิจารณา จะทําใหการวินิจฉัยคดีเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรม ศาลยอมมีอํานาจ
เรียกหรือส่ังใหสงพยานหลักฐานนั้นได   
   ในช้ันประทับฟอง หรือการไตสวนมูลฟองนี้ ถือเปนเร่ืองของศาลกับโจทก  
โดยจําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิในการท่ีจําเลยจะมี
ทนายความมาใหการชวยเหลือ แมวาศาลสามารถเรียกพยานมาสืบเองได แตในทางปฏิบัติศาลจะ
วางตัวเปนกลางไมเรียกพยานมาสืบเองแตอยางใด เนื่องจากจะถูกกลาวหาวาลําเอียงเขาขางฝายใด
ฝายหนึ่ง ดังน้ัน การมีทนายความเพ่ือใหการชวยเหลือในช้ันนี้จึงมีความจําเปนยิ่ง 
   ในช้ันนี้จําเลยไมมีสิทธินําพยานของตนเขาสืบไมวาจะเปนพยานบุคคล พยาน
วัตถุ หรือพยานเอกสาร59 มีเพียงสิทธิท่ีซักคานพยานโจทกเทานั้น แตถาในการซักคานพยานโจทก
                                                 

56  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498, มาตรา 55 บัญญัติวา  “ภายใตบังคับ มาตรา 55 คดีที่มี
อัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปขึ้นไป กอนเริ่มพิจารณาคดีใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี  
และจําเลยตองการใหศาลต้ังให”. 

57  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498, มาตรา 56. 
58  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498, มาตรา 45 บัญญัติวา “วิธีพิจารณาความอาญาทหาร 

ใหนํากฎหมาย กฎ และขอบังคับ ซึ่งออกตามกฎหมายของฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎ และขอ 
บังคับฝายทหาร ก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม  ถาวิธีพิจารณาขอใด  
ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่ทําได”. 

59  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 165 วรรคสอง. 
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ไดพาดพิงถึงพยานเอกสารใด ซ่ึงพยานไดตรวจดูและใหการยอมรับแลว จําเลยยอมสงเอกสารนั้น
เขาประกอบถอยคําของพยานโจทกได โดยศาลถือวาเอกสารนั้นเปนสวนหน่ึงของคําเบิกความ
พยานโจทก  ไมใชเปนเร่ืองจําเลยนําพยานเขาสืบ60 
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 บัญญัติใหพนักงานอัยการ 
และผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะฟองคดีอาญาตอศาล ซ่ึงฐานะของผูถูกฟองและสิทธิการมีทนายความของผู
ถูกฟอง มีความแตกตางกัน ดังจะไดศึกษากันตอไป 
   ก. กรณีพนักงานอัยการเปนโจทก 
    กรณีพนักงานอัยการเปนโจทก ในทางปฏิบัติศาลจะไมส่ังใหทําการไตสวน
มูลฟอง เพราะวาการยื่นฟองคดีของพนักงานอัยการมีการสอบสวนคดีนั้นมากอนแลว กลาวคือ การ
สอบสวน เปนเง่ือนไขของการฟองคดีของพนักงานอัยการ หากคดีท่ีพนักงานอัยการนํามาฟอง
ไมไดสอบสวนมากอน หรือสอบสวนแลว แตการสอบสวนไมชอบ พนักงานอัยการยอมไมมี
อํานาจฟอง ดังนั้น เม่ือพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จ ตองสงตัวผูตองหาพรอมท้ังสํานวนการ
สอบสวนไปใหพนักงานอัยการ เพื่อทําการพิจารณาส่ังคดีวาจะฟองผูตองหาหรือไม ถาพนักงาน
อัยการมีคําส่ังฟอง จะตองนําตัวผูตองหามาฟองตอศาล และเม่ือยื่นฟองแลวทําให “ผูตองหา” นั้นมี
ฐานะเปน “จําเลย” ทันที 
    เม่ือพนักงานอัยการยื่นฟองแลว ข้ันแรกศาลตองตรวจวาฟองของโจทกนั้น
ถูกตองตามกฎหมายหรือไม ถาฟองนั้นไมถูกตองตามกฎหมายศาลส่ังใหโจทกแกฟอง หรือ ยกฟอง
หรือไมประทับฟองแลวแตกรณี แตถาฟองถูกตองตามกฎหมาย และศาลเห็นสมควรจะส่ังใหไต
สวนมูลฟองกอนก็ได61 ซ่ึงระหวางนี้ศาลจะออกหมายขังจําเลยไว จะออกโดยพลการหรือโดยโจทก
ยื่นคํารองขอก็ได62 แตจําเลยก็มีสิทธิท่ีจะยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราว63 หากจําเลยไมมีทนาย ศาล
จะแตงต้ังทนายให64 การสืบพยานในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก ตอง
ทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย 65   

                                                 
60  คําพิพากษาฎีกาที่ 992/2499 (เนติ.). หนา.  825  (ระหวาง นายทิม โจทก  นางดิสพร จําเลย)  และคํา

พิพากษาฎีกาที่ 904/2522  (เนติ.). หนา. 825.  (ระหวาง นายสําเนียง โจทก นางทองทิพย จําเลย).  
61  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 162 (2)  บัญญัติวาในคดีที่พนักงานอัยการเปน

โจทก ศาลไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควร ศาลจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได. 
62  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 71. 
63  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 106 (3). 
64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 165 วรรคสอง. 
65  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 171 ประกอบดวยมาตรา 172. 
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    ในช้ันไตสวนมูลฟอง ท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก หากจําเลยไมมีทนายความ 
ศาลจะต้ังทนายความให เม่ือเขาเง่ือนไขตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 173 ได
บัญญัติไว  กลาวคือ “ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีท่ีจําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดป ใน
วันท่ีถูกฟองตอศาล กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี ก็ใหศาลตั้ง
ทนายความให” และ 
     “ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความ
หรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการทนายความ  ก็ใหศาลตั้งทนายความให” 
   ข.  กรณีราษฎรเปนโจทก 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ใหอํานาจราษฎร
ผูเสียหายที่จะยื่นฟองผูกระทําผิดดวยตนเอง ท้ังคดีอาญาความผิดตอแผนดิน และคดีอาญาความผิด
ตอสวนตัว การไตสวนมูลฟอง เปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก ในการใหหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพของผูถูกฟองรองกลาวหา โดยศาลจะพิจารณาท้ังขอเท็จจริง และขอกฎหมายวาคดีมี
มูลเบ้ืองตนอันสมควรท่ีจะไดรับการพิจาณาตอไปหรือไม   
     คดีท่ีราษฎรเปนโจทก จะตองทําการไตสวนมูลฟองกอนเสมอ ไมวาจะเปน
คดีความผิดตอสวนตัว หรือความผิดตอแผนดิน การท่ีจะตองไตสวนมูลฟองกอนทุกคดีนี้ก็เนื่องจาก
คดีท่ีราษฎรเปนโจทกนั้นไมไดมีการสอบสวนมากอน การไตสวนมูลฟองนี้ ประกอบดวยบุคคล
สามฝายคือ โจทกจําเลยและศาล โดยศาลสามารถไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลยได สําหรับโจทกนั้น
มีหนาท่ีท่ีจะตองนําพยานหลักฐานมาสืบใหไดวาคดีของตนมีมูลท่ีจะใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลย
ได ซ่ึงศาลจะทําการกล่ันกรองพยานหลักฐานท่ีโจทกนําสืบอีกคร้ังหนึ่งโดยมักจะปรากฏอยูเสมอวา  
คดีท่ีโจทกนํามาฟองนั้นเปนเร่ืองความรับผิดทางแพง ซ่ึงขอเท็จจริงมีความใกลเคียงกับคดีอาญา
มาก เชน คดีท่ีมีมูลความรับผิดทางแพง แตโจทกนํามาฟองขอใหลงโทษฐานฉอโกงเปนตน อีกท้ัง 
ลักษณะการฟองคดีอาญาของราษฎร มุงท่ีจะรักษาประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม กรณีจึงมิอาจ
คาดหมายไดวาจะไดรับความจริงจากพยานหลักฐานท่ีนําสืบท้ังหมด 
      เนื่องจาก ในช้ันนี้เปนไปเพ่ือตรวจสอบมูลคดีของโจทกวามีมูลหรือไม
เทานั้น สวนผูถูกฟองนั้นกฎหมายไดบัญญัติมิใหถือวาอยูในฐานะจําเลย โดยมีสิทธิตอสูคดีใน
ประการสําคัญ คือ การถามคานพยานโจทก อันเปนเร่ืองท่ีจะตองอาศัยความรูความสามารถของ
ทนายความเปนสําคัญ ซ่ึงหากจําเลยไมมีทนายความชวยเหลือในการถามคาน การคนหาความจริง
จากการถามคานพยานโจทกจึงเปนไปไดยาก และเม่ือศาลมีคําส่ังวาคดีมีมูลนั้น ผูถูกฟองตองตกอยู
ในฐานะเปนจําเลยในทันที ซ่ึงจะตองประกันตัว เสียท้ังเงินทอง เวลา ท้ังช่ือเสียง ท้ังๆ ท่ีคดีนั้นอาจ
ถูกกล่ันกรองมูลคดีโดยพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ โดยส่ังไมฟองมาแลว 
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        ดังนั้น การที่ศาลจะสามารถใชดุลพินิจพิจารณาวาคดีใดมีมูลเพียงพอหรือไม
นั้น จะตองมีกระบวนการ “คนหาความจริง” ท่ีมีประสิทธิภาพ และผูท่ีจะชวยศาลคนหาความจริง
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็คือ “ทนายความ”  
    สิทธิท่ีจะมีทนายในชั้นไตสวนมูลฟองในคดีท่ีราษฎรเปนโจทกนี้ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรค 3 บัญญัติเพียงวา “จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูล
ฟอง โดยต้ังทนายใหซักคานพยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมาแตตั้งทนายมาซักคาน
พยานโจทกก็ได” แตไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงวา ในกรณีท่ีผูถูกฟองไมมีทนาย ใหศาลต้ัง
ทนายใหกับผูถูกฟองในช้ันไตสวนมูลฟองดวยแตอยางใด  
      ในกรณีดังกลาวนี้ผูเขียนมีความเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 171 ไดบัญญัติวาใหนําบทบัญญัติในช้ันสอบสวน และการพิจารณา มาใชบังคับแก
การไตสวนมูลฟองดวยโดยอนุโลม กรณีจึงรวมถึงการต้ังทนายความใหแกจําเลยผูถูกฟอง ตาม
มาตรา 173 ดวย เพื่อใหการคนหาความจริงในช้ันไตสวนมูลฟองนี้  เปนไปโดยสมบูรณและมีความ
ยุติธรรม ซ่ึงจะไดทําการศึกษากันในบทตอไป 

 
3.4 การจัดหาทนายใหแกผูถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟอง  ตามกฎหมายตางประเทศ 
 การไตสวนมูลฟอง (Committal proceedings หรือ Preliminary hearing หรือ Prelimi-
nary examination) เปนกระบวนการตรวจสอบมูลคดีท่ีโจทกนํามาฟอง ในช้ันกอนการพิจารณาคดี
ของศาลซ่ึงกระทําโดยผูพิพากษา  เพื่อกล่ันกรองฟองท่ีไมมีมูล หรือขาดพยานหลักฐานสนับสนุน66  
และคุมครองจําเลยจากการกลาวหาท่ีปราศจากมูลความผิด การไตสวนมูลฟองจึงมีลักษณะกึ่งการ
สอบสวนและกึ่งการพิจารณา67 แตไมใชการสอบสวน และไมใชการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  
เพราะในช้ันนี้โจทกมีหนาท่ีนําพยานหลักฐานมาสืบแสดงใหศาลเห็นถึงมูลคดีท่ีนํามาฟอง (Prima 
facie)68 เทานั้น ไมตองพิสูจนจนส้ินสงสัย (Prove beyond reasonable doubt) 
   3.4.1 การจัดหาทนายใหแกผูถูกกลาวหา ในชั้นไตสวนมูลฟอง ในประเทศฝร่ังเศส 
 ในประเทศฝร่ังเศสการใหความชวยเหลือทางดานทนายความแกผูตองหาหรือจําเลย 
โดยกฎหมายกําหนดใหมีการจัดหาทนายความใหตั้งแตในช้ันจับกุม การสอบปากคํา การไตสวน 
มูลฟอง การพิจารณาและกระบวนการอ่ืนๆ จนส้ินสุดคดี  กลาวคือกฎหมายใหสิทธิตางๆ แกผูถูก

                                                 
66  Hazel B. Kerper.  (1979).  Introduction to the Criminal Justice System (2 ed).  p. 184 
67  อนุมัติ  ใจสมุทร.  (2524).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยหลักท่ัวไป

ตลอดถึงการไตสวนมูลฟอง.  หนา 1002. 
68  American Jurisprudence.  (1981).  The lawer Co (2rd).  Vol.21.  p. 701.  
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กลาวหาหรือจําเลยไดตอสูคดีอยางเต็มท่ี โดยศาลมีบทบาทในการดําเนินคดี และทําหนาท่ีคนหา
ความจริงดวยตนเองตั้งแตช้ันสอบสวนตลอดจนการดําเนินคดีในศาล โดยเนนในเร่ืองการคนหา
ความจริงเปนหลัก ดังนั้นกฎเกณฑในการดําเนินคดี  เชน การสืบพยาน การดําเนินการตางๆ ในศาล
จึงยืดหยุน เปนการตอสูคดีระหวางจําเลยกับรัฐโดยตรง ถือวาเปนหนาท่ีของรัฐในการแสวงหา
ความจริงฝายคูความคือทนายจําเลยและอัยการมีบทบาทนอยมาก 
 1) ระบบการดําเนินคดีอาญา 
  ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเทศฝร่ังเศส การดําเนินคดีเปนระบบ
กลาวหา (Accusatorial System) แยกกระบวนพิจารณาออกเปนสองข้ันตอนใหญๆ คือ ข้ันตอนกอน
ฟองคดีอาญา และข้ันตอนหลังฟองคดีอาญา โดยข้ันตอน “กอนฟองคดีอาญา” มีองคกรที่เกี่ยวของ 
3 องคกรคือ ตํารวจสอบสวน (Police Judiciaire) พนักงานอัยการ (Ministere Public) และผูพิพากษา
สอบสวน (Juge d’instruction) มีการแบงศาลออกเปน 2 ประเภท คือ ศาลท่ีทําการสอบสวน (Juridi- 
ction d’ instruction) และศาลท่ีทําการพิพากษา (Juridictions de jugement)    
  กอนท่ีพนักงานอัยการจะยื่นฟองคดีตอศาลได จะตองผานการสอบสวนของเจา
พนักงาน 2 ฝายดวยกัน คือ ตํารวจฝายคดี (La police judiciaire) และผูพิพากษาไตสวน (Le juge d’ 
instruction)  การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝร่ังเศสแบงเปน 3 ประเภท  คือ 
  (1) การสอบสวนเบ้ืองตน เปนการทําหนาท่ีของตํารวจสอบสวนรวบรวมขอ  
เท็จจริงตางๆ เพื่อทราบวามีความผิดเกิดข้ึน 
  (2) การสอบสวนความผิดซ่ึงหนา มีวิธีการรวบรัดเปนพิเศษ เพื่อทําการรวบรวม
หลักฐาน และรองรอยตางๆ ซ่ึงยังมีความสดใหม และสามารถพิสูจนความผิดได   
  (3) การสอบสวนโดยผูพิพากษาไตสวน คลายๆ กับการไตสวนมูลฟองของไทย  
เปนการรวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมด และตัดสินในเบ้ืองตนวามีมูลพอท่ีจะสงฟองศาลหรือไม     
 ประเทศฝร่ังเศสมีการกําหนดความผิดอาญาตามระดับอัตราโทษออกเปน 3 ระดับ  
ไดแก 
 1) ความผิดอุกฤษฎโทษ (Les crimes) คือ ความผิดท่ีมีโทษจําคุกต้ังแต 10 ปถึงจําคุก
ตลอดชีวิต69 

 2) ความผิดมัธยโทษ (Les délits) คือ ความผิดท่ีมีโทษจําคุกต้ังแต 2 เดือน ถึงจําคุก 10 
ป70 

                                                 
69  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 131-1. 
70  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 131-3. 
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 3) ความผิดลหุโทษ (Les contravention) คือ ความผิดอาญาท่ีไมรายแรงมีอัตราโทษ
ปรับหรือจํากัดสิทธิบางอยาง71  

  ก.  การดําเนินคดีชั้นสอบสวน  (l’enquête de police)   
   การดําเนินคดีช้ันสอบสวนนี้ อยูในความรับผิดชอบของตํารวจฝายคดีการ

สอบสวนในช้ันนี้คลายกับการสืบสวนคดีอาญา ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะนําไปใชในการไตสวนของผู
พิพากษาสอบสวน ท้ังเปนขอมูลท่ีอัยการจะนํามาใชในการทําคํารองทุกขกลาวโทษตอไป   
  ข. การดําเนินคดีชั้นไตสวนมูลฟอง  (lnstruction préparatoire)    

   การดําเนินคดีช้ันไตสวนมูลฟองนี้ ฝร่ังเศสถือเปนข้ันตอนการดําเนินคดีท่ีสําคัญ  
เพราะเปนการรวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมด และตัดสินในเบ้ืองตนวามีมูลพอที่จะสงฟองศาล
หรือไม การพิจารณาคดีในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ ระบบฝร่ังเศสใชระบบไตสวน กลาวคือผูพิพากษา
ศาลไตสวนจะเขามามีบทบาทในการคนหาความจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน 

    ในคดีความผิดอุกฤษฏโทษ (Crime)72 คดีประเภทน้ี ตองมีการไตสวนมูลฟอง 
กอนการพิจารณาคดี โดยผูพิพากษาสอบสวนเสมอ แมอัยการจะรวบรวมพยานหลักฐานอยางดีแลว
ก็ตามท้ังนี้ เพราะเปนคดีความผิดรายแรง กระทบตอเสรีภาพของบุคคล และสังคมเปนอยางมาก  
การไตสวนมูลฟอง ก็เพ่ือท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงในคดีใหแตชัด รวมท้ังพฤติการณตางๆ เกี่ยวกับ
ตัวผูกระทําผิด เชน อุปนิสัย สภาพแวดลอม ประวัติความเปนมาของชีวิต ท้ังในดานท่ีเปนคุณและ
เปนโทษแกผูกระทําผิด และนํามาประกอบการวินิจฉัยวาคดีมีพยานหลักฐานและขอเท็จจริง
เพียงพอ ท่ีจะฟองรองผูตองหาตอศาลตัดสินหรือไม73 สวนคดีมัธยโทษ (Délit) อัยการจะสงใหศาล
ไตสวนมูลฟองหรือไมก็ได และคดีลหุโทษ (Contravention) โดยหลักแลวไมตองมีการไตสวนมูล
ฟอง   

   ผูพิพากษาไตสวนมีอํานาจสอบสวนอยางกวางขวาง มีฐานะเปนตุลาการมี
อํานาจในการคนหาขอเท็จจริงในดานเปนคุณและเปนโทษแกผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท้ังใน
สวนการกระทําความผิด และขอเท็จจริงในสวนท่ีเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด74 โดยมีความมุงหมายท่ีจะ
รวบรวมพยานหลักฐานต้ังแตเร่ิมแรกของทั้งสองฝายไว ไมใชไตสวนเพียงตองการรูวาคดีมีมูล

                                                 
71  ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 131-12.   
72  ความผิดที่มีระวางโทษจําคุกต้ังแต 5 ป ขึ้นไป หรือโทษที่หนักกวา.  
73  อุตสาห  โกมลปาณิก.  (ม.ป.ป.).  ระบบผูพิพากษาศาลไตสวนในฝร่ังเศส.  เอกสารประกอบการสอน 

ปริญญาโท.  หนา 14.   
74  ณรงค  ใจหาญ และคณะ.  (2540).  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ  เร่ืองสิทธิผูตองหา จําเลย  

และผูตองโทษในคดีอาญา เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา 27. 
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หรือไม โดยดําเนินการตามหลักของวิธีพิจารณาแบบไตสวน เปนการคนหาความจริงในเนื้อหา 
กลาวคือ มีหนาท่ีคนหาความจริงโดยไมผูกมัดกับคําขอหรือคํารองของผูใด75 อํานาจหนาท่ีของศาล
ไตสวนคือ มีหนาท่ีสอบสวน (Investigation) เพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานท่ีโจทกนํามาฟองตอศาล
วาเพียงพอท่ีจะนําคดีข้ึนสูกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลหรือไม โดยมีความมุงหมายคือ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหากอนการฟองคดีตอศาล เนื่องจากผูตองหาจะมีฐานะเปน
จําเลยเม่ือฟองรองยังศาลแลว 
 2) สิทธิการมีทนายของผูถูกกลาวหา 
  ในการสอบสวนผูตองหาไดรับความคุมครองตามกฎหมายหลายประการ คือ เม่ือ
ผูตองหามาพบผูพิพากษาไตสวนในคร้ังแรก สําหรับการถามคําใหการผูตองหาในครั้งแรก (Inter-
rogatoire de premiere comparution) กฎหมายกําหนดใหผูพิพากษาสอบสวนดําเนินการ ดังนี้  
  (1) การสอบถามผูตองหาถึง ช่ือ สกุล ท่ีอยู 
  (2) การแจงขอเท็จจริงท่ีหาวากระทําความผิด 
  (3) การแจงใหทราบถึงสิทธิท่ีจะใหการหรือไมก็ได 
  (4) การแจงใหทราบถึงสิทธิท่ีจะมีทนายความเขารวมฟงการใหการ และมีสิทธิท่ีจะ
ไมถูกถามคําใหการกอนพบทนาย76 
   ก. บทบาทและหนาท่ีของทนายความ 
    ประเทศฝรั่งเศส เปนประเทศหนึ่งท่ีใชระบบการดําเนินคดีตามระบบซี
วิลลอว  ผูพิพากษามีบทบาทสําคัญในการคนหาความจริงต้ังแตเร่ิมตนคดี ทนายความในระบบซี
วิลลอว จึงมีหนาท่ีชวยใหคําแนะนําคล่ีคลายคดีแกลูกความ และรักษาสิทธิประโยชนของลูกความ
ดวยการเรียกรองใหมีการพิจารณาคดีดําเนินไปโดยชอบดวยกฎหมาย และโตแยงความถูกตอง
แนนอนนาเช่ือของพยานหลักฐานตางๆ ท่ีโจทกนํามาแสดงและหาพยานหลักฐานตางๆ พิสูจน
ความบริสุทธ์ิของจําเลย77 หากมีการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยมิชอบดวยกฎหมายทนาย 
ความในฐานะผูควบคุมการพิจารณาคดีของศาล มีสิทธิขอใหยกเลิกกระบวนการพิจารณาได ดังนั้น 
ทนายความจึงอยูในฐานะเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาเพื่อคุมครองสิทธิของจําเลย และ
คอยชวยเหลือจําเลยในการดําเนินคดี อันเปนองคกรที่มีความสําคัญในการพิจารณาคดีของ 

                                                 
75  ชวเลิศ  โสภณวัต.  (2524).  “กฎหมายลักษณะพยานของไทยเปนกฎหมายในระบบกลาวหาจริง

หรือ.”  อัยการนิเทศ, 28, 6.  หนา 36. 
76  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 114.  
77  ธิรพันธ  รัศมีทัต.  (2505).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส.  หนา 22. 
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ศาล78 การใหสิทธิในการมีทนายความแกจําเลยก็เพื่อใหแนใจวาจําเลยไดรับการพิจารณาคดีอยาง
ยุติธรรม เพื่อเปนประกันการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
    ทนายความฝรั่งเศส  มีบทบาทสําคัญ ในการชวยเหลือผูถูกไตสวนช้ันไตสวน
มูลฟอง หลายประการ  เชน  
    1. การแสดงขอสังเกตบางอยางใหศาลรับทราบ  
    2. การเรียกรองสิทธิตางๆใหผูถูกไตสวนช้ันไตสวนมูลฟอง เชน สิทธิใน
การไดรับการตรวจรางกายและจิตใจจากแพทย79  
    3. การเรียกรองใหศาลมีคําส่ังปลอยตัวระหวางการพิจารณา (Demande de 
mise en liberté)  
    4. การยกอายุความอาญาข้ึนเพื่อใหศาลมีคําส่ังยกฟอง      
   ข. หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ80 
    ตามกฎหมายฝร่ังเศสในปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายท่ี 91-647 วันท่ี 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 และพระราชกฤษฎีกาท่ี 91-1266 วันท่ี 18 
ธันวาคม ค.ศ. 1991 ซ่ึงออกมาแทนกฎหมายเดิมท่ีประกาศใชตั้งแตป ค.ศ. 1972 โดยเปนการให
ความชวยเหลือท้ังดานกฎหมายตลอดท้ังกระบวนการ และเปนการชวยเหลือในช้ันกอนฟองและช้ัน
ประนีประนอมยอมความดวย สําหรับในคดีอาญาการใหความชวยเหลือทางดานทนายความผู  
ตองหาหรือจําเลยนั้น กฎหมายกําหนดใหจัดทนายความใหตั้งแตช้ันจับกุม การสอบปากคํา การ 
ไตสวนมูลฟอง การพิจารณาและกระบวนการอื่นๆ จนส้ินสุดคดี 
   ค. การละเมิดสิทธิการมีทนาย  
    หากปรากฏวามีการละเมิดสิทธิการมีทนายความของผูถูกไตสวน ศาลสูงตอง
ออกคําส่ังยกเลิกเพิกถอนการไตสวนมูลฟอง (La nullité de l’instruction) สําหรับผลของการยกเลิก
การไตสวนมูลฟองนั้น กฎหมายฝร่ังเศสกําหนดใหเปนอํานาจของศาลอุทธรณแผนกคดีอาญา ท่ีจะ
พิจารณาวาการยกเลิกเพิกถอนนั้น มีผลตอการฟองคดีหรือไม81 และมีสิทธิส่ังใหศาลไตสวนอ่ืน

                                                 
78  John Henry Merryman. (1969).  Civil Law Tradition.  p. 138. 
79  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 81 วรรค 8  และ วรรค 9. 
80  ณรงค  ใจหาญ  และคณะ ก  (2547).  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบทนายความสาธารณะ  (Public 

Defender).  หนา 113-116. 
81  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 206 วรรคสอง. 
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ดําเนินการไตสวนมูลฟองใหมได 82 เม่ือส้ินสุดการไตสวนมูลฟอง คดีก็ถูกสงฟองตอไปท่ีช้ันศาล
ตอไป 
    เม่ือเปรียบเทียบกับระบบการไตสวนมูลฟองในประเทศไทยแลว จะพบวา
ทางปฏิบัติวิธีพิจารณาความอาญาของไทย จํากัดการไตสวนมูลฟองไว เฉพาะกรณีท่ีผูเสียหายฟอง
คดีอาญาตอศาลโดยตรงเทานั้น หากอัยการฟองศาลไมวาจะเปนคดีใด ศาลจะไมส่ังใหไตสวนมูล
ฟองกอน   นอกจากนี้การไตสวนมูลฟองตามกฎหมายไทย  มีลักษณะพิเศษอีกสองประการ  คือ  
    ประการท่ีหนึ่ง การไตสวนมูลฟองของไทย ถือเปนเร่ืองเฉพาะระหวาง
ผูเสียหายกับศาลเทานั้น จําเลยไมตองมาศาลก็ได และ 
    ประการท่ีสอง จําเลยยังไมมีฐานะเปนจําเลย จนกวาศาลจะมีคําส่ังประทับรับ
ฟอง 
      ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทย แมผูถูกฟองรองกลาวหาวาเปนจําเลย
ช้ันไตสวนมูลฟอง แตก็ยังไมมีฐานะเปนจําเลย ซ่ึงกฎหมายก็อนุญาตใหผูถูกฟอง แตงต้ังทนายความ
เขาทําการแกตางในช้ันนี้ได หากผูถูกฟองตองการท่ีจะตอสูคดีในช้ันนี้ แตไมมีทนายความ ในทาง
ปฏิบัติไมปรากฏวาศาลไดดําเนินการจัดหาทนายความใหแตอยางใด ในขณะท่ีกฎหมายฝร่ังเศส 
ผูถูกไตสวนในช้ันไตสวนมูลฟอง (Mise en examen) มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากทนายความ 
และศาลจะตองต้ังทนายความใหแกผูถูกไตสวน ในช้ันไตสวนมูลฟองดวย83   
 3.4.2 การตั้งทนายใหแกผูถูกฟอง ในชั้นไตสวนมูลฟอง ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
   การฟองคดีตอศาลในสหรัฐอเมริกาเปนอํานาจของรัฐ กลาวคือพนักงานอัยการเทานั้น 
มีอํานาจในการฟองคดี ซ่ึงทําได 2 รูปแบบ คือคําส่ังอนุญาตใหฟองของ Grand Jury ท่ีเรียกวา 
indictment และโดยคําฟองของพนักงานอัยการท่ีเรียกวา information และกอนท่ีจะมีการฟองคดีตอ
ศาลจะมีกระบวนการไตสวนมูลฟอง เพื่อกล่ันกรองมูลความผิดอาญา 
 ระบบการไตสวนมูลฟองในสหรัฐอเมริกา (Preliminary Hearing) มีพื้นฐานมาจาก
ประเทศอังกฤษ  มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใหศาลไดมีโอกาสวินิจฉัยวามีเหตุอันนาเช่ือถือ (Probable 
cause) วา ไดมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนจริง และผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น84  
โดยอยูในความรับผิดชอบของศาล Magistrate หรือ Grand Jury ท่ีจะวินิจฉัยเหตุเหลานี้ นอกจากนี้  
ยังเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของตํารวจ พนักงานอัยการ และการกลาวหาท่ีไมมีมูล ซ่ึงขยาย

                                                 
82  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 206 วรรคสาม. 
83  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส, มาตรา 114 วรรคสอง. 
84  Schmallager, Frank.  Op.cit.  p. 24. 
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ออกไปจากวัตถุประสงคดั้งเดิมของการไตสวนในศตวรรษท่ี 16 ของอังกฤษ ท่ีทําการไตสวนมูล
ฟองเพียงเพื่อพิจารณาวาคดีมีพยานหลักฐานพอฟองหรือไม 
 การไตสวนมูลฟองของสหรัฐอเมริกา มี 2 ประเภท คือ 
 1) การไตสวนมูลฟองของศาล Magistrate เปนกรณีท่ีพนักงานอัยการเปนผูทําคําฟองท่ี
เรียกวา information โดยมีลักษณะเปนการบรรยายการกระทําความผิดของจําเลย ขอหาความผิดท่ี
ประสงคใหลงโทษ การไตสวนมูลฟอง เปนมาตรการตรวจสอบกอนท่ีคดีจะเขาสูกระบวนการ
ตอรองคําใหการจําเลย โดยผูพิพากษา Magistrate จะเปนผูตรวจสอบความจริงวาจําเลยไดกระทํา
ความผิดตามคําฟองของอัยการหรือไมในช้ันนี้จําเลยมีโอกาสในการนําเสนอพยานหลักฐานซ่ึงหาก
ศาลเห็นวาพยานหลักฐานของจําเลยมีความนาเชื่อถือศาลก็จะยกฟองคดี 85  
 การไตสวนมูลฟองดังกลาวนี้คลายกับการพิจารณามาก กลาวคือกระทําข้ึนตอหนาผู
พิพากษาในหองพิจารณาคดีและมีการเปดเผยตอสาธารณะ พยานจะถูกเรียกมาซักถาม โดยจําเลย
ตองมาศาลและมีทนายความเปนผูแทน 
 2) การไตสวนมูลฟองโดย Grand Jury เปนกรณีท่ี Grand Jury เปนผูกลาวหาจําเลย  
โดยทําคําฟองท่ีเรียกวา Indictment ซ่ึงโดยหลักแลวจะตองไดรับการไตสวนมูลฟองคร้ังแรกโดย  
Magistrate กอน แลวจึงไดรับการไตสวนมูลฟองอีกคร้ังโดย Grand Jury แตในบางมลรัฐก็ให  
Grand Jury เปนผูไตสวนเลยทีเดียว ซ่ึงแตกตางจากประเทศอังกฤษท่ีมี Magistrate อยางเดียวการไต
สวนมูลฟองดังกลาวนี้แตกตางจากการไตสวนมูลฟองของศาล Magistrate มาก กลาวคือระบบการ
กล่ันกรองคดีโดย Grand Jury เปนระบบท่ีเปนความลับไมเปดเผยตอสาธารณะ 
 การไตสวนมูลฟองท้ัง 2 กรณีขางตนนี้ จําเลยอาจสละเสียก็ได หากไมตองการ86 แตใน
บางมลรัฐ อัยการสามารถขอใหศาลทําการไตสวนมูลฟองตอไปได คดีท่ีตองไดรับการไตสวนมูล
ฟองเบ้ืองตนนี้ ไดแก คดีความผิดรายแรง อาทีเชน คดีความผิดอุกฉกรรจ (Felony) หรือ คดีท่ีอาจถูก
ตัดสินใหจําคุกเกินกวา 30 วัน หรือ ปรับเกินกวา 100 ดอลลาร ผูตองหาในคดีเหลานี้ตองปรากฏตัว
ตอศาล Magistrate เพื่อรับทราบขอกลาวหา และกําหนดวันไตสวนมูลฟอง ศาล Magistrate มี
อํานาจท่ีจะพิจารณาวา คดีมีมูลพอที่จะสงไปพิจารณายังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาตอไปหรือไม หาก
เห็นวาคดีมีมูล ก็จะสงสํานวนไปยังอัยการ เพื่อฟองรองยังศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาตอไป87 หรือสง 
ไปยัง Grand Jury ในมลรัฐท่ีใชคําฟองแบบ Indictment 

                                                 
85  Nagel  STUART S.  (1972).  The Rights of the Accused, in law and action.  p. 125.  
86  Karlen, Delmar.  (1967).  Anglo-American Criminal Justice.  p. 144.  
87  Abraham S . Goldstein and Leonard Orland.  (1974).  Criminal Procedure. Case and Material on 

the Administration of Criminal Law.  pp. 268-269. 
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 สวนการพิสูจนความผิดของจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ ไมตองถึงระดับปราศจากขอ
สงสัย (Beyond a reasonable doubt)88 หากไตสวนแลวคดีไมมีมูล ศาล Magistrate จะปลอยตัว
ผูตองหาไป แตท้ังนี้ไมเปนการตัดสิทธิในการท่ีเจาพนักงานตํารวจจะขอใหศาล Magistrate  
ดําเนินการไตสวนมูลฟองใหมอีก หากมีพยานหลักฐานเพ่ิมเติม89 เพราะยังไมถือวาคดีถึงท่ีสุด ท้ัง  
มิใชการพิจารณาซํ้าสองในคดีเดียวกัน (Jeopardy) ถาพยานหลักฐานของโจทกแสดงไดวาการ
กระทําความผิดของจําเลยเปนความผิดท่ีมีโทษเบากวาความผิดท่ีฟองรอง ศาลอาจรับฟองใน
ความผิดท่ีฟงไดวาผูกระทําไดกระทําข้ึนจริง หรือหากเปนเพียงความผิดลหุโทษ ศาล Magistrate ก็
มีอํานาจพิจารณาในความผิดนั้น90  
  ในมลรัฐท่ีไตสวนมูลฟองโดย Magistrate จําเลยมีสิทธิซักคานพยานโจทก และมีสิทธิ
เสนอพยานหลักฐานในช้ันไตสวนมูลฟองได แตศาลตองเตือนใหจําเลยทราบกอนวา ส่ิงท่ีจําเลยได
กระทําในช้ันไตสวน จะถูกนําไปพิจารณาในช้ันศาลตัดสินดวย   
 สิทธิการมีทนายความของจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟอง 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งท่ีใหการชวยเหลือทางดานกฎหมาย โดยการ
จัดหาทนายความใหแกประชาชนอยางท่ัวถึงและครบทุกข้ันตอนของกระบวนยุติธรรม โดยสิทธิ
ของจําเลยในคดีอาญาท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากทนายความนั้น ไดรับการประกันโดยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมคร้ังท่ีหก หรือ Sixth Amendment ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีอาญาทุกคดี  
จําเลยมีสิทธิท่ีจะมีทนายความใหความชวยเหลือในการตอสูคดี” (In all criminal prosecutions, the  
accused shall enjoy the right to have the Assistance of Counsel for his defend) ท้ังนี้ในคดี Cole-
man v.Alabama (1970) ศาลสูงสุดไดตัดสินวาสิทธิท่ีจะมีทนายความตาม Sixth Amendment ขยาย
ไปถึงช้ันไตสวนมูลฟองดวย โดยศาลวินิจฉัยวาการไตสวนมูลฟองเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ท่ีกําหนด 
ใหมีทนายความชวยเหลือ ถาหากเขาไมมีทนายความท่ีจะมาทําการถามคานพยานบุคคลแลว  
คําใหการใดๆของพยานบุคคลนั้นยอมไมอาจรับฟงได 
  3.4.3  การตั้งทนายใหแกผูถูกฟอง  ในชั้นไตสวนมูลฟอง ในประเทศอังกฤษ 
  กฎหมายของประเทศอังกฤษ อนุญาตใหประชาชนทุกคนมีสิทธิฟองคดีอาญาได แม
มิใชผูเสียหาย91 เม่ือมีการฟองจําเลยตอศาล Magistrates’ Court และไดนําตัวจําเลยมายังศาลแลว  

                                                 
88  Federal Rules of Criminal Procedure 5. 1 (a). 
89  ปรีชา  สุมาวงศ.  (2501, พฤศจิกายน).  “ไตสวนมูลฟองและปลอยช่ัวคราวในอเมริกา.”  ดุลพาห,  

5, 11.  หนา 733. 
90  B. Kerper , Hazel.  (1979).  Introduction to The Criminal Justice System (2 ed).  p. 288. 
91  คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 7-10. 
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ไมวาจะโดยหมายเรียก หมายจับ หรือการจับโดยไมมีหมาย ศาลจะอานฟองใหจําเลยฟง จากนั้น
กระบวนไตสวนมูลฟองก็จะเร่ิมข้ึนทันที โดยไมมีการถามคําใหการจําเลย ฝายโจทกจะนําพยาน 
หลักฐานเขาสืบ ในช้ันนี้ โจทกมีหนาท่ีตองพิสูจนจนศาลพอใจวาคดีนั้นมีพยานหลักฐานพอเพียงท่ี
จะสงตัวจําเลยสูการพิจารณาตอไป สวนฝายจําเลยมีสิทธิถามคานได 
 พยานหลักฐานของฝายโจทกท้ังหมด จะถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษรและอานให
พยานฟงตอหนาจําเลยและใหพยานและผูพิพากษาลงลายมือช่ือไว ทนายฝายจําเลยมีสิทธิยื่นคํา
คัดคานวาคดีมีพยานหลักฐานไมเพียงพอ ท่ีจะสงตัวจําเลยไปสูกระบวนการในช้ันพิจารณาคดี ซ่ึงผู
พิพากษาอาจจะเห็นดวยและปลอยจําเลยพนขอหาไป หรือมิฉะนั้นก็อาจจะช้ีแจงขอกลาวหาตอ
จําเลย  และบอกจําเลยวาเขาอาจจะใหการและนําพยานมาสืบก็ได หรือจะสงวนสิทธิในการตอสูคดี
ไวสําหรับช้ันพิจารณาคดีก็ได ศาลจะตองเตือนจําเลยวาเขาไมตองใสใจตอคําสัญญาหรือคําขูใด ๆ 
ท่ีกระทําข้ึนเพื่อชักจูงเขาใหรับสารภาพ และเตือนวาส่ิงท่ีเขากลาวออกมานั้นอาจถูกนําไปใชในช้ัน
พิจารณาคดีได พยานทุกคนท่ีไดเบิกความไปแลวจะถูกผูกมัดใหตองมาเบิกความในช้ันพิจารณาอีก  
และถามีการกลับคําเบิกความ หรือเบิกความแตกตางไปจากท่ีเบิกความไวในช้ันไตสวนมูลฟอง ท้ัง
ฝายโจทกและฝายจําเลยสามารถดําเนินคดีกับพยานดังกลาวได 92 
 ในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ไมเครงครัดกับกฎเกณฑเร่ืองพยานหลักฐานมากนัก และในทาง
ปฏิบัติวิธีการเสนอพยานหลักฐานของโจทกจะเหมือนๆ กับการเสนอพยานหลักฐานในช้ันพิจารณา  
(In practice prosecution evidence is offered in much the same form as at the trial) การไตสวนมูล
ฟองนี้ โดยหลักแลวศาลตองไตสวนโดยเปดเผย เวนแต จะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน เชน 
The Official Secrets Act 1920 มาตรา 8 ใหศาลพิจารณาโดยลับไดเม่ือโจทกรองขอ หรือศาล
กําหนดใหมีการไตสวนโดยลับ เม่ือปรากฏวาคดีนั้น จะตองไดรับการพิจารณาโดยลับ ในช้ัน 
ไตสวนมูลฟองน้ี จําเลยมีสิทธิมีทนายความชวยเหลือ ถาจําเลยไมมีเงินจางทนายความ ทางรัฐก็จะ
ตั้งทนายความให ตามพระราชบัญญัติ Legal Aid Act, 1974 ของประเทศอังกฤษ ตามาตรา 28 ถึง 
มาตรา 40 ท่ีจําเลยอาจไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายต้ังแตคดีอยูในช้ันไตสวนมูลฟอง จนกระท่ัง
คดีอยูในระหวางการพิจารณา ของศาลอุทธรณ หรือศาลสูงสุด (Legal Aid)93    
 กลาวโดยสรุป ความมุงหมายของการไตสวนมูลฟองในคดีท่ีราษฎรเปนโจทก ใน
ประเทศอังกฤษ คือ เพื่อเปนหลักประกันวาประชาชนจะไมถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตจะมีพยาน 
หลักฐานท่ีมีน้ําหนักพอเพียงมาแสดงตอศาล และเพื่อตรวจสอบวาคดีท่ีโจทกนํามาฟองนั้นมี 
 
                                                 

92  Delmar, Karlen,  Op.cit.  p. 147. 
93  Earl of  Halsbury, Op.cit.  p. 60. 
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น้ําหนักเพียงใดหรือไม ในขณะเดียวกันก็ใหโอกาสฝายจําเลยท่ีจะไดรับฟงพยานหลักฐานของฝาย
โจทก และซักคานพยานโจทกกอนที่จะมีการพิจารณาคดีในศาล Crown Court94 หากจําเลยไมมี
ทนายความ ทางรัฐก็จะต้ังทนายให อนึ่ง สิทธิการไตสวนมูลฟองนี้ สละเสียไมได ไมวาโดยโจทก  
หรือจําเลย ท้ังนี้ เนื่องจากการฟองคดีตอศาลท่ีพิจารณาคดี จะตองมีการออก Indictment ซ่ึงไดมา
โดยการพิจารณาพยานหลักฐาน ในช้ันไตสวนมูลฟอง95 

 

                                                 
94  A.K.R. Kiralfy.  Op.cit. 
95  Karlen, Delmar.  Op.cit.  pp. 144-145.  .   
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บทที่  4 
บทวิเคราะหปญหา  และผลกระทบจากการละเลยสิทธิการมีทนาย 

ของผูถูกฟอง  ในช้ันไตสวนมูลฟองที่ราษฎรเปนโจทก 
 
 จากการศึกษาปรากฏวา การกล่ันกรองมูลคดีอาญาในช้ันประทับฟอง หรือช้ันไตสวน
มูลฟอง ท่ีราษฎรเปนโจทกยังมีผลท่ีไมนาพอใจ กลาวคือ องคกรศาลยุติธรรมซ่ึงเปนผูพิจารณาและ
พิพากษาคดีในช้ันไตสวนมูลฟอง มีทัศนคติวา กระบวนการไตสวนมูลฟองเปนเร่ืองของ “ศาลกับ
โจทก” ซ่ึงสงผลใหศาลไดละเลย มิไดใหความสําคัญตอกระบวนการไตสวนมูลฟองเทาท่ีควร ดังจะ
สังเกตจาก กรณีท่ีผูถูกฟองรองกลาวหามาศาลในวันไตสวนมูลฟอง และมีความตองการที่จะตอสู
คดีในช้ันนี้  ตไมมีทนายความใหความชวยเหลือ ศาลจะไมสอบถามวามีทนาย และตองการทนาย
หรือไม และไมตั้งทนายความใหแกจําเลยผูถูกฟองแตอยางใด ท้ังๆ ท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 171 ไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวน และการพิจารณา ซ่ึง
หมายความรวมถึงบทบัญญัติการต้ังทนายความ ใหแกจําเลยในช้ันพิจารณาตาม มาตรา 173 มาใช
บังคับในช้ันไตสวนมูลฟองดวยโดยอนุโลม  
 มีขอสังเกตเชิงวิเคราะหวา การฟองคดีอาญาของราษฎร เปนไปโดยอิสระตามอําเภอใจ  
โดยมิไดถูกตรวจสอบกล่ันกรองจากหนวยงานใดมากอน หรือบางกรณีอาจยิ่งกวานั้น กลาวคือได
ถูกตรวจสอบกล่ันกรองมูลคดีจากพนักงานสอบสวนมาแลว แตพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟอง  
ดังนั้น ก็จะกลายเปนวา “คดีอาญาเร่ืองเดียวกัน” ในช้ันกล่ันกรองมูลคดีของพนักงานสอบสวน ผูถูก
กลาวหา ไดรับการต้ังทนายให ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และเม่ือ
พนักงานอัยการไดมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง ราษฎรไดนําคดีนั้นมายื่นฟองตอศาล เม่ือคดีถึงการ
กล่ันกรองมูลคดีในช้ันไตสวนมูลฟองของศาล ผูถูกกลาวหากลับถูกละเลยไมไดรับการต้ังทนายให   
 การท่ีองคกรศาลเห็นวากระบวนการไตสวนมูลฟองเปนเร่ืองของ “ศาลกับโจทก” 
บุคคลผูถูกฟองรองกลาวหานั้น จึงตองเสียความสามารถในการตอสูคดีไปอยางนาเสียดาย ท้ังๆ ท่ี
ในช้ันสอบสวนผูถูกกลาวหาไดรับการตั้งทนายความ และทนายท่ีไดรับการแตงต้ังใหนั้น ไดทํา
หนาท่ีรวมตรวจสอบกล่ันกรองมูลคดีอาญาปกปองสิทธิเสรีภาพผูถูกกลาวหา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จนคดีนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการใหฟองคดีตอศาล 
 การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น จําตองอาศัยบุคคลท่ีความรู ในการดําเนินคดี
อยางแทจริง ท้ังฝายผูกลาวหาและฝายผูถูกกลาวหา จึงจําเปนตองมีทนายความไวคอยวาตางแกตาง
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แทนตน จะมุงหวังใหผูพิพากษาชวยเหลือไมได  เนื่องจากผูพิพากษามีหนาท่ีดํารงตนใหความเปน
ธรรมท้ังสองฝาย หากกาวลวงเขาไปแสวงหาขอเท็จจริง ยอมจะตองถูกกลาวหาวาลําเอียงเขาขาง
ฝายใดฝายหนึ่ง การท่ีผูถูกฟองไมมีทนายความแกตางแทนตน จึงมีความเสียเปรียบเปนอยางมาก  
  ดังนั้น สิทธิการมีทนายความจึงเปนสาระสําคัญในการพิจารณาคดี เพราะยอมทําให
คูความไดรับการพิจารณาคดีอยางเท่ียงตรง และยุติธรรม เพราะเนื่องจากการท่ีจะวิเคราะหไดวาฟอง
โจทกเคลือบคลุมหรือไม พยานหลักฐานท่ีโจทกนําสืบไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม หรือการ
ถามคานพยานโจทกดวยถอยคําใดจึงจะเปนประโยชนแกฝายผูถูกฟองมากท่ีสุด ในปญหาเหลานี้
บุคคลท่ัวไปที่ไมมีความรูทางดานกฎหมายไมสามารถรูได   
 
4.1 บทวิเคราะหโตแยงทัศนคติขององคกรศาลยุติธรรมท่ีวาดวย  การไตสวนมูลฟองเปนเร่ืองของ
 ศาลกับโจทก  
 ผูเขียนมีความเห็นโตแยงทัศนคติของศาลวา กระบวนการไตสวนมูลฟองมิไดเปนเร่ือง
ของ “ศาลกับโจทก” แตประการใด ท้ังนี้เนื่องจาก  
 1) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนกฎหมายมหาชน ท่ีวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการคนหาความจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด และการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ โดย
มุงประสงคท่ีจะปองกันและปราบปรามอาชญากรรม (Crime Control) และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (Due Process Model) ท้ังอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึน ในกระบวนการยุติธรรม
ทุกๆ ข้ันตอน เร่ิมต้ังแตการจับกุม การแจงขอกลาวหา การสอบสวน การพิจารณาพิพากษา การ
บังคับคดีอาญา และการบังคับโทษอาญา   

   การที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนกฎหมายมหาชนมีบุคคล หรือองคกรท่ี
กฎหมายไดใหสิทธิหรืออํานาจไวหลายฝาย เชน ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ผูกลาวหา  
ผูถูกกลาวหา ทนายความ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหเปนตน 
การดําเนินการตามข้ันตอน หรือกระบวนการใดๆ ของบุคคลหรือองคกรตางๆ ตามท่ีกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไดใหสิทธิ หรืออํานาจไว  ยอมมีผลกระทบตอสาธารณะอยางหลีกเล่ียงไมได    
โดยบุคคลหรืองคกรตางๆ เหลานี้ ยอมมิอาจอางไดวากระบวนการกระบวนการหนึ่งตามท่ีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไดใหสิทธิหรืออํานาจไว เปนของบุคคลใดหรือขององคกรใดโดยเฉพาะ  
 แมแตคดีความผิดตอสวนตัว ท่ีผูเสียหายสามารถเลือกท่ีจะฟองรองดําเนินคดีหรือไมก็
ได หรือยื่นฟองดําเนินคดีไปแลว ไมประสงคท่ีจะดําเนินคดีอีกตอไป จะถอนฟองคดีนั้นเสียก็ได  
ผูเสียหายหรือโจทก ก็มิอาจอางไดวาคดีนั้น เปนของผูเสียหายหรือโจทกแตเพียงผูเดียวไม หากแต
เปนคดีของศาล และจําเลยผูถูกฟองรองกลาวหาดวย ดังนั้น เม่ือจําเลยใหการแลว และตอมาโจทก
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ขอถอนฟอง ศาลจะตองถามวาจําเลยจะคัดคานหรือไม หากจําเลยคัดคาน ศาลจะอนุญาตใหโจทก
ถอนฟองไมได และตองดําเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ตามความประสงคของจําเลย
ตอไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 35 
 การท่ีองคกรศาลยุติธรรม  มีทัศนคติวากระบวนการไตสวนมูลฟอง เปนเร่ืองของศาล
กับโจทก จึงเปนการกลาวอางวากระบวนการไตสวนมูลฟอง ซ่ึงกระบวนการหนึ่ง ตามท่ีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไดใหสิทธิหรืออํานาจไว  เปนขององคกรศาลยุติธรรม กับโจทกเพียงสอง
ฝายเทานั้น ซ่ึงขัดตอเจตนารมณ และหลักการแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเปนกฎหมาย
มหาชน  
 2) ผูถูกฟองในช้ันไตสวนมูลฟอง เปน “ผูถูกกลาวหา” วากระทําความผิดอาญา มีฐานะ
เปน “ประธานในคดี” (Subject) ซ่ึงหมายถึง การมีสิทธิตางในคดี เชน สิทธิท่ีจะอยูรวมในคดี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 สิทธิท่ีจะไมใหการ มาตรา 172 วรรคสอง และ
สิทธิท่ีจะมีทนายความ มาตรา 173 เปนตน ประธานในคดีประกอบดวย 
  ศาล  

  พนักงานอัยการ   
  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ   
  นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห   
  พนักงานสอบสวน   
  ผูกลาวหา และ 
  ทนายความ   
  แมผูถูกกลาวหาจะตกอยูภายใตอํานาจรัฐ หรือถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบาง

ประการ แตสภาพความเปนประธานของคดี ของผูถูกกลาวหาจะตองมีอยูตลอดเวลา เนื่องจากผูถูก
กลาวหาเปน “มนุษย” จึงตองมีสิทธิ หรือทรงสิทธิตางๆ ในคดี การท่ีศาลมีทัศนคติมองวา การไต
สวนมูลฟองเปนเร่ืองของ “ศาลกับโจทก” เปนทัศนคติเชิงลบ เปนการละเลยไมยอมรับ หรือปฏิเสธ 
“สิทธิ” ของประธานในคดี มีทัศนคติเห็นวา ผูถูกกลาวหา เปน “กรรมในคดี” อันเปนการไม
สอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมในสมัยใหม ท่ีมีทัศนคติมองวา “สิทธิการมีทนายความ” เปน
สิทธิท่ีสําคัญเสริม หรือควบคูไปกับความเปน “ประธานในคดี” ของผูถูกกลาวหา   
 3) การไตสวนมูลฟอง เปนการดําเนินคดีอาญาในช้ัน “ประทับฟอง” เปนหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพของผูถูกฟองรองกลาวหา เปนข้ันตอนการตรวจสอบอํานาจฟองของโจทก ดังนั้น ศาล
จะตองมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงทุกแงทุกมุม ท้ังในปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริง 
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 แตเนื่องจากในทางปฏิบัติ การฟองคดีอาญาของราษฎรมักไมคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะ มีการใชเลหเหล่ียมทางกฎหมาย ปดบังอําพรางขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนเสียประโยชน  
และเสริมเติมแตงขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนไดประโยชน ซ่ึงเปนการใชกฎหมายอาญา และ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบ ลําพังศาลแตเพียงฝายเดียว จึงไมเพียงพอที่จะเปดเผย
ขอเท็จจริงใหความจริงปรากฏ หรือขจัดขอเท็จจริงท่ีถูกฝายโจทกเสริมเติมแตงออกไปได   
 การดําเนินการเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพของผูถูกฟองรองกลาวหา ไดอยางสมบูรณ ผูท่ี
จะทําใหขอเท็จจริงท่ีถูกโจทกปดบังอําพรางเอาไว ใหเปดเผยปรากฏขึ้นมาได จะตองเปนผูท่ีรูขอ 
เท็จจริงแหงคดี ท้ังเบ้ืองหนาและเบื้องหลังอยางรอบดาน ท้ังตองรูเทาทันพยานหลักฐานท่ีโจทกได
นําสืบตอศาลดวย    
 ปญหาการทําความจริงใหปรากฏในชั้นไตสวนมูลฟองนี้ ผูถูกฟองจึงตองมีทนายความ
เขามาชวยเหลือ ในการถามคานพยานหลักฐานของโจทก เพื่อตีแผความจริงออกมาใหมากท่ีสุด  
การท่ีศาลละเลยไมตั้งทนายความใหแกผูถูกฟองในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ ทําใหผูถูกฟองรองกลาวหา
วากระทําความผิดอาญาจําเปนตองขวนขวายจางทนายความเสียเงินทองในการตอสูคดี เพื่อใหไดรับ
ความยุติธรรม หรืออาจจะกลาวไดวาเปนการซ้ือหาความยุติธรรม ทําใหความยุติธรรมมีราคาแพง 

 ทนายความเปน“องคกร” ท่ีสําคัญในการดําเนินคดีอาญา ทนายความจะทําหนาท่ี
ปองกันความผิดพลาดในการดําเนินคดีของเจาพนักงานและศาล การที่ศาลไมตั้งทนายความใหแกผู
ถูกกลาวหา ยอมกระทบตอสามารถในการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูถูกฟอง ตาม “หลักอาวุธท่ี
เทาเทียมกัน”   
 ผูเขียนมีความเห็นในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบอีกประการหนึ่งวา กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทยน้ี มักจะไมใหความสําคัญแกผูถูกฟองเทาท่ีควร กลาวคือมีทัศนคติตอผู
ถูกฟองรองกลาวหาวาเปนกรรมของคดี การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก็มุงประสงคจะ
เพิ่มสิทธิหรือเพ่ิมความสามารถในฝายของผูเสียหาย หรือผูกลาวหาเปนสําคัญ โดยมิไดคํานึงวาการ
เพิ่มสิทธิใหแกผูเสียหายหรือผูกลาวหานั้น ยอมเปนการเพิ่มภาระใหแกผูถูกฟองรองกลาวหาไปโดย
ปริยาย 
 ในเร่ืองของสิทธิการมีทนายความนี้ก็เชนกัน กลาวคือเม่ือป พ.ศ. 2548 ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการใหสิทธิแกผูเสียหาย ในการยื่นคํารองเขา
มาในคดีอาญา เพื่อขอบังคับใหจําเลยผูถูกฟอง ชดใชคาสินไหมทดแทน จากการกระทําความผิด
อาญาน้ันได และหากผูเสียหายเปนคนยากจนไมสามารถจัดหาทนายความได ก็ใหศาลมีอํานาจต้ัง
ทนายความใหแกผูนั้นได   
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 ท้ังนี้ ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ท่ีวา “ใน
คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก ถาผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรับ
อันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือไดรับความเส่ือมเสียตอเสรีภาพในรางกายช่ือเสียง หรือไดรับ
ความเสียหายในทางทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ผูเสียหายจะยื่นคํารอง
ตอศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนก็ได” 
 และมาตรา 44/2 วรรคสองไดบัญญัติวา “ถาความปรากฏตอศาลวาผูยื่นคํารองตาม
มาตรา 44/1 เปนคนยากจนไมสามารถจัดหาทนายความไดเอง ใหศาลมีอํานาจตั้งทนายความใหแกผู
นั้น โดยทนายความท่ีไดรับแตงต้ังมีสิทธิไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
บริหารศาลยุติธรรมกําหนด ” 

 จากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในสองมาตราดังกลาว
ขางตน ผูเขียนไมเห็นดวยอยางยิ่ง เนื่องจากการตั้งทนายความ ใหแกผูเสียหายในการเรียกรองคา
สินไหมทดแทน ทนายท่ีไดรับการแตงต้ังนั้นจะทําหนาท่ีเปนทนายความที่ไดรับการแตงต้ังนั้น จะ
ทําหนาท่ีในสวนคดีอาญาไปโดยปริยาย ทําใหฝายโจทก มีผูทําหนาท่ีเปนทนายความถึงสองคน คือ 
“พนักงานอัยการ” ผูเปนโจทกหนึ่งคน และ “ทนายความ” ที่ศาลต้ังใหในสวนของผูรองขอคา
สินไหมทดแทนอีกหนึ่งคน   

 การที่ฝายโจทกซ่ึงเปนฝายฟองรองดําเนินคดี  มีผูทําหนาท่ีเปนทนายความถึงสองคนนี้  
ยังไมสําคัญเทาการเพ่ิมภาระในการตอสูคดี ใหแกจําเลยอีกประเด็นหนึ่ง ทําใหฝายจําเลยผูถูกฟอง
ตองเสียเปรียบ ในการดําเนินคดี เนื่องจากระหวางการดําเนินคดีอาญา นอกจากจะตองกังวลกับการ
ตอสูกับพยานหลักฐานตางๆ ท่ีฝายโจทกนําสืบใหรับผิดทางอาญาแลว ยังตองกังวลกับพยาน 
หลักฐานตางๆ ท่ีฝายผูเสียหายนําสืบ ใหชดใชคาสินไหมทดแทน อันเปนความรับผิดทางแพงอยู
ตลอดเวลา ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47 บัญญัติวา “คําพิพากษาคดี
สวนแพง ตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อันวาดวยความรับผิดของบุคคลในทางแพง โดย
ไมตองคํานึงวาจําเลยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดหรือไม”     
 สําหรับประเด็นที่วา “จําเลยไดกระทําความผิดตามฟองอาญาหรือไม” และ “คาเสียหาย
มีเทาใด” นี้ หากมองอยางผิวเผินแลว อาจจะตอบไดวาเปนคนละประเด็นไมเกี่ยวของกัน แตแทจริง
แลวเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกัน และมีความสัมพันธใกลชิดกันมาก แทบจะเปนประเด็นเดียวกัน  
ท้ังนี้ เนื่องจากจํานวนคาสินไหมทดแทน ท่ีผูเสียหายยื่นคํารองขอเขามาในคดีนั้น หากเปนความผิด
อันเกี่ยวกับทรัพย เชน ลักทรัพย ยักยอก หรือฉอโกง ก็ยอมคํานวณคาเสียหายไดโดยงาย แตถาเปน
คดีอาญาที่มีฐานความผิดอ่ืนๆ เชน ในขอหาความผิดอันเกี่ยวกับชีวิต รางกาย หรือหม่ินประมาท  
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ดังกลาวนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 438 ไดบัญญัติใหศาลกําหนดคาเสียหายโดย
พิเคราะหจากพฤติการณ และความรายแรงแหงละเมิด  

ตัวอยางเชน คดีอาญาขอหากระทําโดยประมาท เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายถึงแกความ
ตาย หรือสาหัส เปนตน การกระทําของจําเลยเปนความประมาทธรรมดา หรือเปนความประมาท
เลินเลออยางรายแรง หรือประเด็นท่ีวาผูเสียหายมีสวนประมาทรวมดวยหรือไม ในประเด็นเหลานี้  
ไมสามารถแยกออกจากประเด็นคาสินไหมทดแทนมีเพียงใดไดเลย หรือเชน คดีอาญาขอหาหม่ิน
ประมาท อันเปนความผิดตอสวนตัว ประเด็นท่ีวาผูเสียหายท่ียื่นคํารองขอบังคับใหจําเลยชดใชคา
สินไหมทดแทน เปนผูเสียหายโดยนิตินัย ท่ีจะมีอํานาจรองทุกขใหพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวน และพนักงานอัยการมีอํานาจฟองหรือไมนี้ ยอมแยกไมออกจากประเด็นคาสินไหม
ทดแทนมีเพียงใดไดเลย เปนตน   
 
4.2 ปญหาการละเลยสิทธิการมีทนายของผูถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟองท่ีราษฎรเปนโจทก 
 4.2.1 ปญหาจากกระบวนการนิติบัญญัติ 

 ปญหาการไมจัดหาทนายความใหแกผูถูกฟอง ในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญาท่ีราษฎร
เปนโจทก เปนปญหาของกระบวนการกล่ันกรองมูลคดี ในช้ันประทับฟอง กอนการพิจารณา
พิพากษา ท่ีไมมีประสิทธิภาพของศาลไทย ผูเขียนเห็นวา ปญหานี้ มิไดเปนผลมาจากความผิดพลาด
ของกระบวนการนิติบัญญัติ ท่ีละเลยถึงการจัดหาทนายความ ใหแกผูถูกฟองในช้ันไตสวนมูลฟอง
คดีอาญาท่ีผูเสียหายเปนโจทกแตประการใด   
 กระบวนการนิติบัญญัติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีทนายความเพื่อชวยเหลือ
ผูตองหา หรือจําเลย ในการดําเนินคดีอาญาอยางครบถวนในทุกข้ันตอนไมวาในช้ันสอบสวน 
ไตสวนมูลฟอง และพิจารณาคดี ท้ังนี้ เนื่องจากในข้ันตอนการสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา 134/1 ไดบัญญัติใหมีการจัดหาทนายความ ใหแกผูตองหา และในช้ัน
พิจารณา ก็ไดบัญญัติใหมีการจัดหาทนายความใหแกจําเลยตามมาตรา 173 ดวย   
 ในสวนข้ันตอนการไตสวนมูลฟองนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
171 ไดบัญญัติวา ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา  เวนแต มาตรา 1751 มาใชบังคับแกการไต
สวนมูลฟองโดยอนุโลม ซ่ึงในบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา มาตรา 173 นั้น เปนบทบัญญัติท่ี ให
จัดต้ังทนายความใหแกจําเลยในชั้นพิจารณา ซ่ึงศาลสามารถนํามาใชในการไตสวนมูลฟองไดโดย

                                                 
1  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 175 “เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควร 

ศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวน จากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการวินิจฉัยได”. 
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อนุโลมอยูแลว ดังนั้น ปญหา การจัดต้ังทนายความ ใหแกจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญา จึง
มิไดเปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากกระบวนการนิติบัญญัติแตอยางใด 
 4.2.2  ปญหาจากกระบวนการทางนิติวิธี 
 นิติวิธี (Juristic Method) หมายถึง แนวคิดและทัศนคติของนักกฎหมาย ท่ีมีตอระบบ
กฎหมายของตน อันไดแกทัศนคติท่ีมีตอ บอเกิดของกฎหมาย วิธีบัญญัติกฎหมาย วิธีศึกษา วิธีใช 
และวิธีแกไขปญหาทางกฎหมายของนักกฎหมาย ซ่ึงหากจะเปรียบตัวบทกฎหมายเปนรางกาย  
นิติวิธีก็ถือเปนจิตวิญญาณของกฎหมาย2 โดยความกาวหนาทาง “นิติวิธี” นั้น เปนสาระสําคัญท่ีจะ
นําพา “กระบวนการยุติธรรม” ไปสูความสําเร็จ 
 สําหรับ ปญหา การจัดต้ังทนายความใหแกจําเลย ในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญานั้น ผูเขียนเห็น
วา  นาจะมาจากบทบาทใน  “การคนหาความจริง” ของศาลชั้นตน  ที่ดํ า เนินการไตสวน 
มูลฟองคดีนั้นวามีทัศนคติ ตอกระบวนการยุติธรรมในช้ันไตสวนมูลฟองวา เปนเร่ืองเล็กนอย  
กลาวคือเห็นวาเปนเพียงกระบวนการระหวางศาลกับโจทก  กอนท่ีจะรับคดีนั้นไวพิจารณาพิพากษา
เทานั้น อีกท้ังพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ก็ไดบัญญัติใหผูพิพากษาเพียงคนเดียวก็สามารถเปนองค
คณะทําการไตสวนมูลฟองได ไมวาคดีท่ีทําการไตสวนมูลฟองนั้นจะมีอัตราโทษสูงเพียงใดก็ตาม 
อีกท้ัง ข้ันตอนนี้ผูถูกกลาวหามีฐานะเพียง “ผูถูกฟอง” ยังมิไดมีฐานะเปน “จําเลย” ท้ังไมมีสภาพ
บังคับวาผูถูกฟองจะตองใหการตอศาล หรือจะตองมาฟงการพิจารณา จึงเห็นกันวา การไตสวนมูล
ฟองมิไดกระทบสิทธิของผูถูกฟองแตอยางใด  
 จากทัศนคติในเชิงเทคนิคนี้ จึงสงผลตอวิธีการใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพื่อใหเกิด
ความยุติธรรม ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา เชน ไมดําเนินการจัดต้ังทนายความ
ใหแกจําเลย ในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
173 ประกอบมาตรา 171 ดังท่ีผูเขียนไดอธิบายไวแลว 

 
4.3 ผลกระทบจากการละเลยสิทธิการมีทนายความของผูถูกฟองในชั้นไตสวนมูลฟองท่ีราษฎรเปน
 โจทก 
 4.3.1 ผลกระทบตอการคนหาความจริงในชั้นไตสวนมูลฟอง 

 ความพรอมของกระบวนการยุติธรรม ควรจะเปนความพรอม ท่ียืนอยูบนรากฐานทาง
วิชาการอยางม่ันคง “การกล่ันกรองมูลคดี ท่ีมีประสิทธิภาพดีฉันใด ยอมเกิดข้ึนจากกระบวนการ
คนหาความจริง ท่ีมีประสิทธิภาพดีฉันนั้น” ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการกล่ันกรองมูลคดีอาญา  
                                                 

2  กิตติศักด์ิ  ปรกติ.  (2546).  ความเปนมาและหลักการใชนิติวิธีในระบบซีวิลลอว และคอมมอนลอว. 
หนา 15. 
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ในข้ันตอน “การไตสวนมูลฟอง” ในวันนี้  มิไดมาจากความผิดพลาดของกระบวนการนิติบัญญัติ ท่ี
ละเลยในการท่ีจะแตงต้ังทนายความ ใหแกจําเลยในชั้นไตสวนคดีอาญาแตอยางใด หากแตเปน
เพราะกระบวนการยุติธรรมไทย ยังขาดแคลนนักทฤษฎีทางนิติศาสตร กรณีจึงเกิดความบกพรองใน
นิติวิธีอยางท่ีเปนปญหาดังกลาวนี้   
 ผูเขียนมีความเห็นวา การท่ีศาลไมตั้งทนายความใหแกจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ ขัด
ตอความรูสึกท่ีเปนธรรม (Sense of Justice) ท้ังเปนการละเมิดสิทธิการมีทนายความของผูถูก
กลาวหา ทําใหกระบวนการคนหาความจริง  ในช้ันกล่ันกลองมูลคดีอาญา ในช้ันกอนการพิจารณา
พิพากษาไมมีประสิทธิภาพ สงผลถึงการวินิจฉัยมูลคดีของศาลท่ีอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง และ
พยานหลักฐานท่ีบกพรอง ขาดการตรวจสอบจากทนายความของผูถูกฟอง เนื่องจากการดําเนินคดี
ในศาลไทย มีรูปแบบของการคนหาความจริง ในลักษณะของการ “ตอสูกัน” (Fight Theory) 
ระหวางโจทกและจําเลย สวนผูพิพากษาท่ีทําการไตสวนมูลฟองก็จะวางตัวเปนกรรมการ คอย
ควบคุมการตอสูคดีใหถูกตองตามกติกา และวินิจฉัยขอเท็จจริงตามท่ีไดความจากการตอสูกันนั้น  
โดยไมมีบทบาทในการรวมคนหาความจริงแตอยางใด  
 4.3.2 ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูถูกฟอง 
 การกล่ันกรองมูลคดีท่ีไมมีประสิทธิภาพ ยอมจะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูถูก
ฟองรอง เชน ตองมาฟงการพิจารณาคดีทุกคร้ัง หรืออาจตองถูกคุมขังในระหวางการพิจารณา หาก
ไมไดรับการประกันตัว ทําใหไดรับความเดือดรอน เสียเวลา ช่ือเสียง รวมท้ัง รัฐอาจตองเสียงบ 
ประมาณในการควบคุมตัว  หากมีการควบคุมตัวผูถูกฟองในระหวางการพิจารณาคดีอีกดวย 
 4.3.3 ผลกระทบตอปริมาณคดีท่ีขึ้นสูการพิจารณาของศาล 

 ในปจจุบันตองยอมรับวาการกล่ันกรองคดีมีความสําคัญตอการบริหารงานในกระบวน 
การยุติธรรมทางอาญา การกล่ันกรองคดีท่ีมีประสิทธิภาพ ยอมจะสงผลใหการจัดการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท้ังระบบ เกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด ในทางกลับกันถาการ
กล่ันกรองคดีอาญา ไมสามารถท่ีจะกล่ันกรองคดีอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพ คดีอาญาก็จะข้ึนสู
การพิจารณาพิพากษาของศาลเปนจํานวนมาก เกิดความลาชาในการพิจารณาพิพากษาคดีเร่ืองอ่ืนๆ
ท่ีคางพิจารณาอยูในศาลโดยรวมท้ังหมด ประกอบกับจํานวนผูพิพากษามีนอยทําใหผูพิพากษาตอง
พิจารณาคดีหลายๆ คดีในเวลาท่ีจํากัด อาจเกิดการพิพากษาคดีผิดพลาดไดงาย กรณีจึงเปนภาระตอ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ท้ังในดานการเพ่ิมบุคลากร และงบประมาณโดยไม
จําเปน 
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  4.3.4 ผลกระทบตอการเยียวยาผูถูกฟอง 
 ผลกระทบตอเนื่องจากการท่ีผูพิพากษาไมตั้งทนายความใหแกผูถูกฟอง นอกจากจะทํา

ใหผูถูกฟอง ตองตกเปนจําเลย และถูกควบคุมตัวไดโดยงายดายแลว ยังมีผลกระทบท่ีสําคัญยิ่งอีก
อยางหนึ่งก็คือ ในกรณีท่ีจําเลยตองถูกคุมขัง ในระหวางการพิจารณา หากตอมาศาลมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดวา จําเลยมิไดเปนผูกระทําผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด จําเลยท่ีถูกราษฎรฟอง 
จะไมมีสิทธิ ไดรับคาทดแทนความเสียหาย จากการท่ีตองถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาอีกดวย  
ตางจากจําเลยท่ีถูกพนักงานอัยการฟอง ซ่ึงมีสิทธิไดรับคาทดแทน ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติวา 
“จําเลยท่ีมีสิทธิไดรับ คาทดแทน และคาใชจาย ตามพระราชบัญญัตินี้ตอง 

 1) เปนจําเลยท่ีถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ 
 2) ถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาคดี และ 

 3) ปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา จําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิด  หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด” 
 4.3.5 ผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม 

  ธรรมชาติของมนุษยมักจะยึดประโยชนสวนตัวเปนหลัก และยึดถือความเห็นของตนวา
เปนส่ิงท่ีถูกตอง มีความเห็นแกตัว เม่ือเห็นวาการฟองคดีของตนไดรับผลประโยชนท่ีพอใจแลว  
ก็จะถอนฟองคดีนั้น โดยไมคํานึงถึงประโยชนของสังคมสาธารณะ การท่ีกฎหมายเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถฟองคดีอาญาได โดยไมจํากัดประเภทของคดี และอัตราโทษของความผิดท่ี
กลาวหา เพื่อควบคุมการฟองคดีโดยรัฐนั้น ผูเขียนเห็นวา ประโยชนท่ีสาธารณะจะไดรับจากการ
ฟองคดีของราษฎรนั้นมีนอยกวาผลเสีย     
 จากการศึกษาปรากฏวา ประชาชนในสังคมสามารถใชกฎหมายอาญา และกระบวน
ยุติธรรมทางอาญาในทางมิชอบ เปนเครื่องมือในการแกแคนทดแทน และบังคับเอาผลประโยชน
ใดๆ ท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยอาศัยการฟองรองกลาวหากัน  
เพื่อบังคับเอาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมาย โดยไมคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ท้ังนี้ โดยใช
ข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการไตสวนมูลฟอง เชน การเล่ือนการพิจารณา หรือการถอนฟองคดีนั้นๆ 
แลกเปล่ียนกับประโยชนสวนตัว  หากผูถูกฟองไมมีทนายความ ใหการชวยเหลือแลว ยอมจะตอง
ไมไดรับความเปนธรรมอยางแนนอน ซ่ึงจะสงผลกระทบถึงความสงบเรียบรอยของสังคมโดย
สวนรวมในท่ีสุด อันเปนการขัดกับหลักการและเจตนารมณของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ี
บัญญัติข้ึน เพื่อปราบปรามอาชญากรรม และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล. 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  
5.1 บทสรุป 
 การฟองคดีอาญาในประเทศไทยน้ัน ราษฎรซ่ึงเปน “ผูเสียหาย” ไมวาจะเปนผูเสียหาย
โดยตรงหรือผูเสียหายจัดการแทน สามารถฟองคดีไดทุกฐานความผิด ไมวาจะเปนคดีความผิดตอ
สวนตัวหรือคดีความผิดตอแผนดิน และไมวาคดีนั้นจะมีอัตราโทษรายแรงเพียงใด การที่กฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีตอศาลไดดวยตนเอง เนื่องจากถือวาเปนผูไดรับความเสียหายจาก
กระทําความผิดนั้น กรณีจึงควรมีสวนรวมในการที่จะฟองรองกลาวหาผูกระทําความผิดตอศาล  อีก
ท้ัง ยังเปนการควบคุมการฟองคดีโดยรัฐ กลาวคือ ถาพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟอง ผูเสียหาย
สามารถฟองรองดําเนินคดีนั้นเองได 
 อํานาจในการฟอง และดําเนินคดีอาญาของราษฎร ซ่ึงเปนผูเสียหายตามกฎหมายไทย
กวางขวางมาก กลาวคือ สามารถเปนโจทกยื่นฟองท้ังในคดีความผิดตอแผนดิน และคดีความผิดตอ
สวนตัว โดยไมจําตองจัดหาหลักประกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกผูถูกฟอง เพื่อปองกันผูบริสุทธ์ิ
มิใหตองถูกดําเนินคดีโดยไมมีเหตุอันสมควร ดังเชน ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส เปนตน     
   การฟองคดีโดยราษฎรนี้ กฎหมายจึงบังคับใหศาลจะตองทําการไตสวนมูลฟองในทุก
คดี กอนท่ีศาลจะประทับฟองคดีไวพิจารณาการไตสวนมูลฟอง การไตสวนมูลฟอง เปนกระบวน 
การประทับฟอง จึงเปนมาตรการกลั่นกรองมูลคดีอยางหน่ึงท่ีกระทําโดยองคกรศาล ภายหลังจาก
โจทกยื่นฟองแลว โดยศาลจะตองพิจารณาวาคําฟองของโจทกมีพยานหลักฐานเพียงพอ ท่ีจะแสดง
ใหเห็นวาคดีมีมูล ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย พอท่ีศาลจะรับฟองไวพิจารณาพิพากษาตอไป
หรือไม  
 วัตถุประสงคของการไตสวนมูลฟองของศาล อาจสรุปได 2 ประการดวยกัน ดังนี้ 
 1) เพื่อใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งจําเลยผูถูกฟอง
วา เขาจะไมถูกฟองรองดําเนินคดีอาญา และไดรับความเดือดรอน จากการตองตกอยูในฐานะเปน 
“จําเลยในคดีอาญา” ตองมาศาลในทุกนัดท่ีมีการพิจารณาคดี และอาจตองถูกคุมขังในระหวางการ
พิจารณาคดี หรือมิฉะนั้น ก็ตองหาทรัพยสินหรือบุคคลมาเปนหลักประกันตอศาล ในการรองขอ
ปลอยตัวช่ัวคราว  
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 2) เพ่ือปองกันมิใหคดีข้ึนสูศาลโดยไมจําเปน เนื่องจากการท่ีคดีไปสูการพิจารณาของ
ศาลเปนจํานวนมาก  ยอมสงผลตอความลาชาของการพิจารณาพิพากษาคดีโดยรวม     
 ประเทศไทย เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซ่ึงโดยหลักการ
แลวการคนหาความจริง ศาลจะตองมีหนาท่ีคนหาความจริง กลาวคือ ศาลตองมีความเปนกลางทาง
ภาวะวิสัย ท้ังเปนผูตรวจสอบพยานหลักฐาน จากการกระตุนใหมีการสืบพยานโดยคูความ โจทก 
จําเลย เนื่องจากในทางปฏิบัติศาลมักวางเฉย โดยปลอยใหเปนหนาท่ีของโจทกและจําเลย เปนฝาย
เสนอพยานหลักฐาน อันเปนลักษณะของการตอสู สวนศาลก็จะทําหนาท่ีรับฟงขอเท็จจริง จากการ
นําเสนอของท้ังสองฝาย และทําการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานตางๆ เทานั้น ซ่ึงเปนบทบาทท่ีมิได
อํานวยความยุติธรรมเทาท่ีควร 
 อนึ่ง จากการศึกษาปรากฏวาในทางปฏิบัติ การฟองคดีอาญาของราษฎร มักไมคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะ มีการใชเลหเหล่ียมทางกฎหมาย ปดบังอําพรางขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนเสีย
ประโยชน หรือเสริมเติมแตงขอเท็จจริงบางอยางท่ีตนไดประโยชน อันเปนการใชกฎหมายอาญา  
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบ ลําพังเฉพาะศาล ท่ีกฎหมายกําหนดใหผูพิพากษา
จํานวนข้ันตํ่าหนึ่งคน เปนองคคณะทําการไตสวนมูลฟอง แตเพียงฝายเดียว ประกอบกับบทบาทท่ี
วางเฉย เปนกลาง จึงไมเพียงพอท่ีจะเปดเผยความจริงท่ีโจทกปดบังอําพรางเอาไว หรือขจัดขอ  
เท็จจริงท่ีโจทกไดเสริมเติมแตงออกไปได   
  “ทนายความ” เปนองคกรท่ีมีความสําคัญมากองคกรหน่ึง ในการดําเนินคดีอาญา เปน
หลักประกันเพิ่มเติมวา  ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี ท้ังนี้โดยถือหลัก “อาวุธเทา
เทียมกัน” กลาวคือ ทางฝายราษฎรผูเปนโจทกมีทนายความซ่ึงเปนผูรูทางกฎหมาย เปนผูใหความ
ชวยเหลือ ในการยื่นฟองดําเนินคดี ฝายผูถูกกลาวหาซ่ึงโดยปกติเปนประชาชนท่ัวไป ไมมีความรู
ทางดานตัวบทกฎหมายก็ชอบท่ีจะมีทนายความ ซ่ึงเปนผูรูทางกฎหมายคอยชวยเหลือแนะนําเพื่อให
การตอสูคดีนั้น  เกิดความเปนธรรมสูงสุด 
 มาตรฐานสากลท่ีใชเปนหลักสนับสนุน การใหความคุมครองสิทธิการมีทนายความ
ของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาคือ กติการะหวางประเทศวาดวย“สิทธิทางแพงและทางการเมือง”  
มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวย “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” บทบาทของทนายความ
ในคดีอาญา มีความสําคัญมาก จนสหประชาชาติไดกําหนดใหมี “หลักพื้นฐานวาดวยบทบาทของ
ทนายความ” (Basic Principles on the Role of Lawyer)1 
    

                                                 
1  คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 147.  
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 จากการศึกษาปรากฏวา การกล่ันกรองมูลคดีในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญา ท่ีผูเสียหาย
เปนโจทกยังมีผลท่ีไมนาพอใจ กลาวคือ ศาลละเลยมิใหความสําคัญตอกระบวนการไตสวนมูลฟอง
เทาท่ีควร ดังจะสังเกตจาก ในคดีท่ีผูเสียหายยื่นฟอง ไมวาคดีนั้นจะมีอัตราโทษสูงเพียงใด หาก
จําเลยผูถูกฟองไมมีทนายความ ศาลจะไมตั้งทนายความใหแกจําเลยผูถูกฟองแตอยางใด ท้ังๆ ท่ีใน
ช้ันสอบสวน และในช้ันพิจารณา ไดมีการตั้งทนายความใหแกผูตองหา และจําเลยท้ังส้ิน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และมาตรา 173 
 การจัดหาทนายใหแกจําเลยในช้ันไตสวนมูลฟองนั้น ในตางประเทศก็ไดมีแลว เชน 
 1) ประเทศอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติ Legal Aid Act, 1974 ของประเทศอังกฤษ ตาม  
มาตรา 28 ถึงมาตรา 40 ท่ีจําเลยอาจไดรับการชวยเหลือทางกฎหมายต้ังแตคดีอยูในช้ันไตสวนมูล
ฟอง จนกระท่ังคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาลสูงสุด 
   2) ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหหลักประกันสิทธิข้ันมูลฐาน ในการตอสูคดีของผูถูก
กลาวหาในคดีอาญา ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 6 (Sixth Amendment) ซ่ึงเปนบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเม่ือ 
ป ค.ศ. 1791 และไดมีการพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับ ตามคําพิพากษาของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา  
จนกระทั่งปจจุบันรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ใหการยอมรับการมีทนายความของผูถูกกลาวหา
ในคดีอาญาวาตองไดรับการคุมครองในทุกคดี ท่ีสามารถลงโทษจําคุกจําเลยได ซ่ึงถือวาสหรัฐ 
อเมริกาเปนประเทศหนึ่งท่ียอมรับหลักประกันสิทธิของประชาชน (Bill of Right) และใหหลัก 
ประกันข้ันมูลฐานแกผูถูกกลาวหา หรือจําเลยในคดีอาญา เกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความชวยในการ
ตอสูอยางจริงจังมาก โดยจําเลยมีสิทธิท่ีจะมีทนายในช้ันไตสวนมูลฟองนี้ได ถาหากจําเลยเปนคน
ยากจน ศาลจะต้ังทนายให2 ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาไดตัดสินไวในคดี Coleman V. Alabama (1970) 
 3) ประเทศฝรั่งเศส ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 114 วรรค 
2 บัญญัติใหศาลตองต้ังทนายความใหแกผูเปนจําเลยช้ันไตสวนมูลฟองดวย หากศาลไมเคารพสิทธิ
การมีทนายความของจําเลย ศาลสูงตองออกคําส่ังยกเลิกเพิกถอนการไตสวนมูลฟอง (La nullité de 
l’instruction)3   
 การต้ังทนายความในช้ันไตสวนมูลฟอง เปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งและสมควรจะไดรับการ
แกไขโดยเร็วท่ีสุด ผูเขียนเห็นวา ปญหา การจัดต้ังทนายความใหแกผูถูกฟองในข้ันตอนการไตสวน
มูลฟองท่ีเกิดข้ึน และเปนอยูในทุกวันนี้มิไดเกิดจากกระบวนการ “นิติบัญญัติ” แตอยางใด ท้ังนี้
เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 บัญญัติ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการ
                                                 

2  B. Kerper, Hazel.  Op.cit.  p. 287. 
3  คําพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส ลงวันที่ 22 มิถุนายน 1954. 
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สอบสวนและการพิจารณา ซ่ึงรวมถึงการต้ังทนายความ ตามมาตรา 173 มาใชบังคับในช้ันไตสวน
มูลฟองดวยโดยอนุโลม หากแตปญหาเกิดจากกระบวนการ “นิติวิธี” เนื่องจากองคกรศาลมีทัศนะ
คติตอกระบวนการไตสวนมูลฟองวาเปนเร่ืองของ “ศาลกับโจทก” เทานั้น  
    
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1  ใหผูพิพากษาท่ีเปนองคคณะในการไตสวนมูลฟอง ตั้งทนายใหแกผูถูกฟองในชั้นไตสวน
มูลฟองท่ีราษฎรเปนโจทก 
 การที่องคกรฝายตุลาการ มิไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการไตสวนมูลฟอง 
โดยมีทัศนคติวากระบวนการไตสวนมูลฟองเปนเร่ืองของ “ศาลกับโจทก” เทานั้น โดยไมคํานึงถึง
สิทธิของ “ผูถูกฟอง” ซ่ึงเปนประธานในคดี อีกท้ังมีรูปแบบกระบวนการพิจารณา ท่ีมีความเขมงวด
ในแบบพิธีมากกวาเนื้อหาหรืออาจจะกลาววา “มุงท่ีจะรักษากฎหมาย มากกวาความยุติธรรม” ก็คง
จะไมผิดนัก 
 การแกไขปญหา การจัดต้ังทนายความใหแกจําเลย ในช้ันไตสวนมูลฟองคดีอาญา จะ
สําเร็จลงไดก็ดวยทัศนคติของผูพิพากษาท่ีเปนองคคณะในการไตสวนมูลฟอง วาจะเห็นความสําคัญ
ของกระบวนการไตสวนมูลฟองไดอยางแทจริงเพียงใด  ดังนั้นผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหผูพิพากษา
ท่ีเปนองคคณะในช้ันไตสวนมูลฟอง ทําการแตงต้ังทนายความใหแกผูถูกฟอง ในช้ันไตสวนมูลฟอง
คดีอาญาท่ีราษฎรเปนโจทกดวย ท้ังนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการตั้งทนายความใหแกจําเลยในช้ัน
พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 มาใชบังคับในช้ันไตสวนมูลฟอง
ดวยโดยอนุโลม เพื่อใหกระบวนการไตสวนมูลฟองจะไดดําเนินไปโดยความเรียบรอย และมีความ
ยุติธรรม ตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 171 ไดบัญญัติไว อันเปนการใช
กฎหมายอยางถูกตองตามหลักการแหง “นิติวิธี” (Juristic Method) และสอดคลองกับความรูสึกท่ี
เปนธรรม (Sense of Justice) ท้ังนี้เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหไดรับ
ความยุติธรรมสอดคลองกับเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญตอไป 
 การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย โดยการตั้งทนายความใหแกผูถูกฟอง ตั้งแตในช้ัน
ไตสวนมูลฟองนี้ จะทําใหผูถูกฟองรองกลาวหาไดมีโอกาสตอสูคดีกับโจทกไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตั้งแตตนตามหลัก “อาวุธท่ีเทาเทียมกัน” ทําใหการกล่ันกรองมูลคดีอาญาในช้ันไตสวนมูลฟอง
ไดผลท่ีแทจริง กลาวคือถาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิก็จะพนจากขอกลาวหาโดยเร็ว ไมตองเดือดรอน
เสียหายจากการท่ีตกเปนจําเลยในคดีอาญา ท้ังยังปองกันมิใหคดีข้ึนสูศาลโดยไมจําเปน เนื่องจาก
การที่คดีไปสูการพิจารณาพิพากษาของศาลเปนจํานวนมาก ยอมสงผลตอความลาชาของการ
พิจารณาพิพากษาคดีโดยรวม     
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 5.2.2  ใหแจงสิทธิการมีทนายแกผูถูกฟอง ในหมายนัดไตสวนมูลฟอง 
   การยื่นฟองคดีอาญาของราษฎร กฎหมายไมไดบังคับใหโจทกตองนําตัวผูถูกฟองไป
ศาลในวันยื่นฟอง ดังเชนการยื่นฟองคดีของพนักงานอัยการ ผูถูกฟองรองจะทราบวาตนเองถูกยื่น
ฟองเมื่อใดและดวยขอหาฐานความผิดใด ก็ตอเม่ือเจาหนาท่ีศาลนําหมายนัดไตสวนมูลฟองและ
สําเนาคําฟองมาสงให 

   เนื่องจากขอความในดานหลังหมายนัดไตสวนมูลฟอง ระบุแตเพียงวา “จําเลยจะไปฟง
การไตสวนมูลฟอง โดยต้ังทนายใหซักคานพยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมไป แตงตั้ง
ทนายไปซักคานพยานโจทกก็ได” ซ่ึงผูเขียนเห็นวายังไมเพียงพอ4 กรณีจึงควรระบุขอความใน
ลักษณะบอกกลาวผูถูกฟองวาคดีท่ีโจทกยื่นฟองนี้มีอัตราโทษอยางไร และระบุขอความในลักษณะ
เปนการสอบถามผูถูกฟองเปนการเพ่ิมเติมอีกวา “ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ี
จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปในวันท่ีถูกฟองตอศาล หากจําเลยไมมีทนายความศาลจะต้ังทนายความ
ให และในคดีท่ีมีโทษจําคุก ถาจําเลยไมมีทนายความและตองการทนายความ ศาลจะต้ังทนายความ
ใหและใหจําเลยแจงใหศาลทราบกอนวันไตสวนมูลฟอง”  
 5.2.3  ใหคาทดแทนแกจําเลยท่ีถูกราษฎรฟอง  เชนเดียวกับจําเลยท่ีถูกอัยการฟอง 
 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจาย แกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 20 บัญญัติใหคาทดแทนเฉพาะแกจําเลยท่ีถูกพนักงานอัยการยื่นฟอง
เทานั้น ซ่ึงไมมีความยุติธรรม ท้ังนี้ เนื่องจากผูมีสิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญาตอศาลน้ัน ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 (2) ใหสิทธิหรืออํานาจแกราษฎรในการฟองรองดําเนิน 
คดีอาญาดวย  ไมวาคดีนั้นจะเปนคดีความผิดตอสวนตัว หรือคดีความผิดตอแผนดิน และไมวาคดี
นั้นจะมีอัตราโทษสูงเพียงใดก็ตาม   
 การฟองคดีอาญาของราษฎร ถึงแมจะมีกระบวนการไตสวนมูลฟอง เพื่อตรวจสอบ  
และกล่ันกรองมูลคดีก็ตาม แตก็มิไดเปนหลักประกันอยางแนนอนวา ผูบริสุทธ์ิจะไมถูกประทับ
ฟองคดี และตกอยูในฐานะเปนจําเลย เขาสูข้ันตอนการพิจารณาพิพากษาตอไป ซ่ึงจําเลยท่ีถูก
ราษฎรยื่นฟองนั้น อาจไมไดรับอนุญาตใหประกันตัว  โดยถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาคดีได  
และเม่ือคดีนี้ศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการกระทําของ
จําเลยไมเปนความผิด จําเลยท่ีถูกราษฎรเปนโจทกยื่นฟองนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาทดแทนพระราช 
บัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แตอยาง
ใด กรณีจึงตองแกไขเพิ่มเติม โดยใหคาทดแทนแกจําเลยท่ีถูกราษฎรฟองดวย ใหเทาเทียมกับจําเลย
ท่ีถูกพนักงานอัยการฟอง เพื่อมิใหบทบัญญัติแหงกฎหมายมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม   
                                                 

4 ดู หมายนัดไตสวนมูลฟอง  ในภาคผนวก ข. 
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