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สิทธิของผูตองหา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญากับการที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายนั้น
ถื อ เป น หลั ก การสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น คดี อ าญา ซึ่ ง รั ฐ จะต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการให
ความคุมครองสิทธิของผูตองหาตามหลักนิติธรรม โดยใหโอกาสผูตองหาไดตอสูคดีอยางเต็มที่และ
เทาเทียมกันตามหลักความเสมอภาคและหลักการฟงความทุกฝายเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง
และเพือ่ ใหไดรบั ความเปนธรรมจากกระบวนการยุตธิ รรมของรัฐ โดยเปนสิทธิทจี่ ะไดรบั การสันนิษฐาน
ไว ก  อ นว า ผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลยไม มี ค วามผิ ด ก อ นมี คํ า พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด แสดงว า บุ ค คลใดได
กระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลไว ดังนี้
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และ
มาตรา ๒๙ บุคคลไมตอ งรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายทีใ่ ชอยูใ นเวลาทีก่ ระทํานัน้
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวใน
กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได
ในคดีอาญานัน้ ใหสนั นิษฐานไวกอ นวาผูต อ งหาหรือจําเลยไมมคี วามผิด และกอนมีคาํ พิพากษา
อันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปน เพื่อปองกันมิใหมี
การหลบหนี
ในคดีอาญาจะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได
คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน
จนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงใครขอเสนอ เรื่อง “สิทธิของผูตองหาตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา” เพือ่ ใหผอู า นไดมคี วามรูค วามเขาใจถึงสิทธิของผูต อ งหาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พรอมทั้งเปรียบเทียบสิทธิของผูตองหาในตางประเทศ ดังนี้
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๑. ความหมายของผูตองหา

ผูตองหา หมายถึง บุคคลผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดแตยังมิไดถูกฟองตอศาล (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๒)) ซึ่งผูตองหาอาจเปนผูที่ยังไมถูกจับกุมก็ได

๒. สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยกับการที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายนั้นถือเปน
หลักการสําคัญที่สุดในการดําเนินคดีอาญา โดยสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายที่สําคัญ
เรือ่ งหนึง่ ก็คอื “สิทธิการมีทนายความ” เพราะถือเปนสิทธิของผูต อ งหาหรือจําเลยในการตอสูค ดีอาญา
โดยปรากฏครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ โดยไดบญ
ั ญัตไิ วในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๓ ดวยการใหศาลจัดหาทนายความใหแกจําเลยในคดีอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตั้งแต
๑๐ ป ขึน้ ไป เรียกวา คดีอกุ ฉกรรจ ถาจําเลยยากจนไมมที นายความของตัวเอง ศาลจะตัง้ ทนายความให
บทบัญญัติในเรื่องนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขเรื่อยมา ๓ ครั้ง ครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ครั้งที่สอง
พ.ศ. ๒๕๓๒ และครั้งที่สาม พ.ศ. ๒๕๓๙ และในมาตรา ๑๓๔ ทวิ ก็ไดบัญญัติไววา “ในคดีที่ผูตองหา
มีอายุไมเกินสิบแปดป ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหากอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวน
ถามผูตองหาวา มีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให๑ ”
อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาไดมกี ารปรับปรุงเพิม่ เติมในสวนของ
การใหมีความชวยเหลือดานทนายความแกผูตองหา ซึ่งไดยกเลิกมาตรา ๑๓๔ ทวิ เปลี่ยนเปนมาตรา
๑๓๔/๑ แทน โดยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติซึ่งเดิมกําหนดใหเฉพาะผูตองหาที่มีอายุไมเกิน ๑๘ ป ไดรับ
การชวยเหลือดานทนายความโดยรัฐจัดหาใหและในสวนที่เพิ่มเติมไดกําหนดวา ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตและในคดีที่มีโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการ ใหพนักงานสอบสวนตองถามผูตองหาวามี
ทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
ในปจจุบนั ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาไดกาํ หนดถึงสิทธิของผูต อ งหาไวดงั นี้
เมือ่ ผูต อ งหาถูกจับกุมในเรือ่ งทีถ่ กู กลาวหาวากระทําผิดอาญา พนักงานสอบสวนตองแจง
สิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิ ดังนี้
๑. สิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติ หรือผูซึ่งผูถูกจับหรือผูตองหาไววางใจ
ทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและใหผูถูกจับหรือผูตองหามีสิทธิ
ดังตอไปนี้ดวย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑)
(๑) พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
(๒) ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในชั้นสอบสวน
(๓) ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
(๔) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
รุงนภา เอี่ยมศรี, “สิทธิของผูตองหากับการชวยเหลือทางกฎหมาย” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๘).
๑

๑๕๖
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ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาที่แจงให
ผูถูกจับหรือผูตองหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตาม (๑) – (๔)
๒. สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนโดยเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔) โดยพนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูต อ งหาทีจ่ ะแกขอ หาและทีจ่ ะ
แสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได
๓. ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูที่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําของผูตองหา
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๓)
๔. สิทธิทจี่ ะใหการหรือไมกไ็ ด (ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔)
โดยในมาตรา ๑๓๔/๔ บัญญัติไววา ในการถามคําใหการผูตองหา ใหพนักงานสอบสวน
แจงใหผูตองหาทราบกอนวา
(๑) ผูต อ งหามีสทิ ธิทจี่ ะใหการหรือไมกไ็ ด ถาผูต อ งหาใหการ ถอยคําทีผ่ ตู อ งหาใหการนัน้
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
(๒) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได
นอกจากนี้ ถอยคําใด ๆ ที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิตาม
วรรคหนึ่ง หรือกอนที่จะดําเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑๒ มาตรา ๑๓๔/๒๓ และมาตรา ๑๓๔/๓๔
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได
๕. สิทธิทจี่ ะไมถกู บังคับขูเ ข็ญ ลอลวง ใหสญ
ั ญาเพือ่ ใหการ (ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๕)
โดยมาตรา ๑๓๕ บัญญัติไววา ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทํา
หรือ จัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทํา
โดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น

มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีทมี่ อี ตั ราโทษประหารชีวติ หรือในคดีทผี่ ตู อ งหามีอายุไมเกินสิบแปดปในวันทีพ่ นักงานสอบสวนแจงขอหา
กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหา
ตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และใหทนายความที่รัฐจัดหาใหไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เมือ่ ไดจดั หาทนายความใหแกผตู อ งหาตามวรรคหนึง่ วรรคสอง หรือวรรคสามแลว ในกรณีจาํ เปนเรงดวน หากทนายความไมอาจ
มาพบผูต อ งหาได โดยไมแจงเหตุขดั ของใหพนักงานสอบสวนทราบหรือแจงแตไมมาพบผูต อ งหาภายในเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนผูตองหาไปไดโดยไมตองรอทนายความ แตพนักงานสอบสวนตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนการสอบสวนดวย.
๓
มาตรา ๑๓๔/๒ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิน
สิบแปดป.
๔
มาตรา ๑๓๔/๓ ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได.
๒
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๖. สิทธิของผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ปที่จะไดรับการสอบสวนคดีบางประเภท
โดยมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห พนักงานอัยการและทนายความเขารวมฟงการสอบสวน
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๒)
๗. สิทธิที่จะไดรับการประกันตัว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔/๑
มาตรา ๑๐๖)
โดยมาตรา ๘๔/๑ บัญญัติวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้น
จะปลอยผูถ กู จับชัว่ คราวหรือควบคุมผูถ กู จับไวกไ็ ดแตถา เปนการจับโดยมีหมายของศาลใหรบี ดําเนินการ
สงตัวไปยังศาลที่ออกหมายตามมาตรา ๖๔ และในกรณีที่ตองสงผูถูกจับไปยังศาล แตไมอาจสงไปได
ในขณะนั้น เนื่องจากเปนเวลาที่ศาลปดหรือใกลจะปดทําการ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่รับ
ตัวผูถูกจับไวมีอํานาจปลอยผูถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวไดจนกวาจะถึงเวลาศาลเปดทําการ
และมาตรา ๑๐๖ บัญญัติวา คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตอง
มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล
ยอมยื่นได โดยผูตองหา จําเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ดังนี้
(๑) เมื่อผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
(๒) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอศาลนั้น
(๓) เมื่อผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น
(๔) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณแลว แมยังไมมีการยื่นอุทธรณ
หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกาแลวแตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ใหยื่น
ตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาต
มิฉะนั้นใหรีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี
(๕) เมื่อศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระ
คดีนั้น หรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได
ในกรณีที่ยื่นตอศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
เพื่อสั่ง แลวแตกรณี
๘. สิทธิรองขอใหศาลสั่งปลอยตัวหากมีการควบคุมตัวโดยมิชอบ (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐)
โดยมาตรา ๙๐ บัญญัตวิ า เมือ่ มีการอางวาบุคคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณี
อื่นใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย บุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา
ขอใหปลอย คือ
(๑) ผูถูกคุมขังเอง
(๒) พนักงานอัยการ
(๓) พนักงานสอบสวน
(๔) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี
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(๕) สามีภริยา หรือญาติของผูนั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง เมื่อได
รับคํารองดังนัน้ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาศาลเห็นวา คํารองนัน้ มีมลู ศาลมีอาํ นาจ
สั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไมไดวา
การคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที
๙. สิทธิไดรับการจัดหาทนายความกรณีคดีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือผูตองหามีอายุ
ไมเกินสิบแปดป และในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกหากผูตองหาไมมีทนายความและตองการทนายความ
พนักงานสอบสวนตองจัดหาทนายความให (ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑) ๕
๑๐. สิทธิไดรับการจัดหาลาม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓)
โดยในมาตรา ๑๓ บัญญัตวิ า การสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา ใหใชภาษาไทย
แตถามีความจําเปนตองแปลภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยหรือ
ตองแปลภาษาไทยเปนภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศใหใชลามแปล ในกรณีที่
ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทย หรือสามารถพูดหรือเขาใจ
เฉพาะภาษาไทยทองถิน่ หรือภาษาถิน่ และไมมลี า ม ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาลาม
ใหโดยมิชักชา ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือไดยิน หรือสื่อ
ความหมายไดและไมมลี า มภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาลามภาษามือให
หรือจัดใหถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร เมื่อมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรือ
อืน่ ๆ ลามตองแปลใหถกู ตอง ลามตองสาบาน หรือปฏิญาณตนวาจะทําหนาทีโ่ ดยสุจริตใจ จะไมเพิม่ เติม
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล โดยใหลามลงลายมือชื่อในคําแปลนั้น และใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาลสั่งจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักแกลามที่จัดหาใหตามมาตรานี้
ตามระเบียบทีส่ าํ นักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม สํานักงานอัยการสูงสุด
หรือสํานักงานศาลยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตเกี่ยวกับสิทธิของผูตองหาที่มีความบกพรองในการตอสูคดีหรือ
คนพิการ กลาวคือ กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาของไทยไดมกี ารบัญญัตเิ กีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ วแตกม็ เี พียง
การคุมครองสิทธิผูตองหาที่มีความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ วรรคสาม๖ และความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๗ เทานั้น จะเห็นไดวา บทบัญญัติแหงกฎหมายไทย
เพิ่งอาง.
ในกรณีทผี่ เู สียหาย ผูต อ งหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือไดยนิ หรือสือ่ ความหมายได และไมมลี า มภาษามือ ใหพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาลามภาษามือหรือจัดใหถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร.
๗
มาตรา ๑๔ ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและ
ไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี สั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้น
มาใหถอยคํา หรือใหการวาตรวจไดผลประการใด
ในกรณีทพ่ี นักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูต อ งหาหรือจําเลยเปนผูว กิ ลจริตและไมสามารถตอสูค ดีได ใหงดการสอบสวน ไตสวน
มูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให
แกผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร
กรณีที่ศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอน ศาลจะสั่งจําหนายคดีเสียชั่วคราวก็ได.
๕
๖
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ในปจจุบนั ยังไมมบี ทบัญญัตทิ ใี่ หการคุม ครองสิทธิผถู กู กลาวหาหรือผูต อ งหาทีเ่ ปนคนพิการไวทกุ ประเภท
ทําใหสงผลตอความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหาได

๓. สิทธิของผูต อ งหากับการชวยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญากรณีศกึ ษา
ของตางประเทศ๘

๓.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ หลักประกันทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการคุม ครองสิทธิของผูต อ งหา
คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๐ ซึ่งเปน
ทีร่ จู กั กันดีในชือ่ bill of Rights และกฎหมายรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๕ ไดมหี ลักการคุม ครอง
สิทธิที่จะไมปรักปรําตนเองบัญญัติไว
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบญั ญัตเิ รือ่ งสิทธิของผูต อ งหาในการมีทนายความ (Amendment VI)
ไววา ในการฟองคดีอาญาทุกคดี ผูต อ งหาหรือจําเลย
จะตองไดรับการชวยเหลือจากทนายความในการ
ตอสูคดี จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ผูต อ งหานัน้ มีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั คําปรึกษาจากทนายความ
ซึ่งมีคําพิพากษาของศาลสูงในคดี John on V.
Zesbt. ในป ค.ศ. ๑๙๓๘ กําหนดใหสิทธิการมี
ทนายความตามรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
ใชบงั คับแกผตู อ งหาหรือจําเลยทุกคนทีถ่ กู ดําเนินคดี
อาญารายแรงโดยสหพันธรัฐ ตอมาศาลสูงสุดไดมี
คําพิพากษาในคดี Gideon V. Wainright โดยไดวาง
หลักไววา สิทธิการมีทนายความตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ กําหนดให
รัฐธรรมนูญตองจัดหาทนายความใหแกผูตองหา
หรื อ จํ า เลยผู  ย ากไร ใ นคดี อ าญาที่ เ ป น ความผิ ด
อุกฉกรรจ โดยรัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
จัดหาทนายความให จนกระทั่งในป ค.ศ. ๑๙๘๔
ศาลสูงสุดไดวางหลักใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับสิทธิในการมีทนายความในคดีอาญาทุกประเภท
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือแกผตู อ งหา
หรือจําเลยในคดีอาญา โดยมีการจัดตั้งทนายความพิทักษสิทธิ (Public Defender) ซึ่งมีทนายความ
ทําหนาที่ประจําโดยไดรับเงินเดือนจากรัฐ ขอดีของระบบนี้ คือ สามารถรับคดีเปนจํานวนมากและเริ่ม
รับคดีไดตั้งแตชั้นสอบสวนและมีรูปแบบตาง ๆ ในการจัดการในสหรัฐและในแตละมลรัฐแตกตางกัน
๘
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เกร็ดกฎหมายนารู

๓.๒ ประเทศฝรั่งเศส
ในประเทศฝรั่งเศสนั้น การใหความชวยเหลือทางดานทนายความแกผูตองหานั้น
กฎหมายกําหนดใหมีการจัดหาทนายความใหตั้งแตในชั้นจับกุม การสอบปากคํา การไตสวนมูลฟอง
การพิจารณาและกระบวนการอื่น ๆ จนสิ้นสุดคดี
โดยทนายความนั้นถือเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีหนาที่จะตองสราง
ความยุติธรรมในการดําเนินคดีมิใหเสียไป ในฐานะผูควบคุมการพิจารณาคดีของศาล หากมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทนายความมีสิทธิขอใหยกเลิกกระบวนพิจารณาได
เพือ่ เปนประกันการดําเนินคดีตามกระบวนการยุตธิ รรม การใหสทิ ธิการมีทนายความแกจาํ เลยก็เพือ่ ให
แนใจวาจําเลยไดรับการพิจารณาคดีอยางยุติธรรม
๓.๓ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
การดําเนินคดีอาญาของเยอรมนีนั้น เปนการสอบสวนฟองรองโดยองคกรอัยการผูมี
หนาที่ดําเนินการเพื่อหาพยานหลักฐาน เพื่อนํามาชี้ขาดวามีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะเอาผิดแกผูตองหา
หรือไม รวมถึงการหาพยานหลักฐานที่เปนคุณแกตัวผูตองหาดวย และยังมีองคกรตํารวจ ผูพิพากษา
สอบสวนชวยในการสอบสวนดวย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนีเนนหลักที่วา ผูตองหาตองมี
เสรีภาพในการใหการในชั้นสอบสวน ดังนั้น จึงมีขอหามตาง ๆ เพื่อเปนประกันแกผูตองหาตามมาตรา
๑๓๖ a ดังนี้
๑) หามการกระทําตาง ๆ ตอกายกับผูต อ งหา เชน การทําราย การทําใหเหนือ่ ยลา หรือ
การใหยา
๒) หามการกระทําตาง ๆ ที่เปนการหลอกลวง หรือบังคับทางรางกาย เชน การขมขู
ทรมาน สะกดจิต หรือสัญญาวาจะใหประโยชนตาง ๆ ที่กฎหมายไมไดกําหนดไว
๓) หามการกระทําตาง ๆ ที่เปนการกระทบตอความทรงจําของผูตองหา ซึ่งขอหาม
ตาง ๆ ดังกลาวถือเปนหลักในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และนอกจากนั้น ในมาตรา ๑๓๖ a
วรรคสาม ยังกําหนดถึงผลของการฝาฝนขอหามดังกลาววาไมสามารถรับฟงขอเท็จจริง ทีไ่ ดมาจากการ
ฝาฝนขอหามนั้น แมผูตองหาจะยินยอมหรือไมใหกระทําก็ตาม

บทสรุป

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสิทธิของผูตองหาระหวางประเทศไทยกับตางประเทศดังกลาวแลว
จะเห็นไดวาในตางประเทศมีการใหความชวยเหลือและบัญญัติรับรองสิทธิของผูตองหาไวอยางชัดเจน
โดยเฉพาะการจัดใหมีทนายความพิทักษสิทธิ รวมทั้งการมีระบบผูพิพากษาสอบสวนในทุกคดี เพื่อให
ผูตองหาไดรับความเปนธรรมอยางแทจริง สวนของประเทศไทยนั้น ใชระบบทนายความที่ศาลแตงตั้ง
เปนหลัก ซึ่งโดยหลักการแลว จะมีทนายความอาสาสมัคร (ทนายขอแรง) เพื่อชวยในบางคดีเทานั้น
ผูเขียนมีความเห็นวา รัฐควรจัดใหมีทนายความที่มีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ
ใหแกผตู อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาทุกคดี เพือ่ ใหการดําเนินคดีนนั้ เกิดความเปนธรรมแกผตู อ งหาหรือ
จําเลยมากทีส่ ดุ และเพือ่ ประโยชนในการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรมไทยใหสามารถนําตัวผูก ระทําผิด
ที่แทจริงมาลงโทษ
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