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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ระบวนการยุติธรรมนั้น หมายถึง ภาพรวมขั้นตอนและวิธีการสำหรับ
ดำเนินการแกผูท่ีฝาฝนกฎหมาย โดยมีองคกรและบุคลากรท่ีมีอำนาจหนาท่ี

เฉพาะในการควบคุมขั้นตอนตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งจะประกอบไปดวย
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงานดวยกัน เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรมและหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมอื่น ๆ รวมทั้ง
ทนายความ เปนตน๑ สำหรับกระบวนการยุติธรรมของไทยสามารถจำแนกตามลักษณะคดี
ออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้

๑) กระบวนการยุติธรรมทางแพง (Civil Justice) เปนกระบวนการในกรณทีี่
เกดิขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน มหีนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน ศาลยุตธิรรม 
และกรมบังคับคดี เปนตน

๒) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการ
ในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง หรือกรณีที่มีผูละเมิดกฎเกณฑ
ของกฎหมายอาญา จนเกิดเปนขอพิพาทระหวางประชาชนกับรัฐขึ้น โดยมีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และคุมประพฤติ เปนตน หรือเปน
กระบวนการนับแตมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเพื่อนำตัวผูกระทำความผิด
มาลงโทษ โดยผานกระบวนการคนหา ตรวจสอบขอเท็จจริงจากองคกรตาง ๆ ตั้งแต
การสบืสวนสอบสวน การฟองรอง การพจิารณาและพพิากษา ตลอดจนการบงัคบัโทษ
ภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด๒ และ

๓) กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice) เปน
กระบวนการในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กับเอกชน และขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง 
โดยหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของ ไดแก ศาลปกครอง

หากพิจารณากระบวนการยุติธรรมของไทยท้ัง ๓ ประเภทดังกลาว อาจกลาว
ไดวากระบวนการยุตธิรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการท่ีมภีารกิจ
ที่สำคัญยิ่งในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีผลกระทบ

 ใ ี ี่

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมายกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
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 ๑ สำนักงานกิจการยุติธรรม, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”, [Online] แหลงที่มา (http://www.oja.go.th/
doc/Lists/doc1/Attachments/427/กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.pdf, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕).
  ๒ สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, [Online] แหลงที่มา (http://www.oja.go.th/site_km/
about/Lists/List2/Attachments/14/Criminal%20Justice%20System. pdf, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕).
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ตอสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งมีความจำเปนตองอาศัยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกฎหมาย และสามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางสูงสุด อันเปน
การสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทีไ่ดวางหลักการโดยกำหนดใหรฐัตองดำเนนิการปฏบิตัแิละบงัคบัการใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็วเปนธรรมและท่ัวถึง จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการ
ลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอำนวยความยุติธรรมแกประชาชน
อยางเทาเทียมกัน

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันปรากฏวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยยังมี
สภาพปญหาที่สำคัญ เชน มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ลาชาและเสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะในขั้นการ
พิจารณาคดีของศาล เนื่องจากมีกระบวนการท่ีซับซอนและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายยังขาด
ประสิทธิภาพและไมเพียงพอ๓ มีการใชทรัพยากรเพ่ือสรางระบบความยุติธรรมทางอาญาท่ีคอนขางสูง 
และยังใชทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอีกเปนจำนวนมาก นอกจากน้ี จำนวนนักโทษใน
เรอืนจำของไทยยงัมีจำนวนมากเกนิกวาความสามารถของเรอืนจำทีจ่ะรองรบัได๔ เปนตน ซึง่กรณตีาง ๆ  
ดงักลาว ไดสงผลทำใหเกดิความสงสยัในประสทิธภิาพของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของไทยในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไดอยางแทจริงหรือไม เพียงใด

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดำเนินการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง “กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณทางดานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ประกอบดวย นายจุลสิงห  วสนัตสิงห อยัการสูงสดุ นายสัก  กอแสงเรือง สมาชิกวฒุสิภา
และนายกสภาทนายความ และ รศ.ดร. สรุศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกลุ คณบดคีณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร เพื่อใหทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ความแตกตางระหวางหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหาและระบบ
ไตสวน ระบบการพิจารณาคดีอาญาท่ีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยควรเปนระบบใด กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบันมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพื่อการรองรับ
กับการแกไขสภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถติดตาม
และศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.

  ๓ สำนักงานกิจการยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.
  ๔ สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย ในการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมท่ีประชาชนเขาถึงได (Justice for All, 
All for Justice)” จัดโดย กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ชั้น ๔ 
โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
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จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่
ไดมีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมาย
ทั่วไปนั้นมีเจตนารมณสำคัญหรือมีหลักการแนวคิดเชนใด 
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

นายสักฯ : ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญานัน้ ไดบญัญตัริบัรองและคุมครองไวในรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนัซึง่เปนกฎหมายสงูสดุ
ที่ใชในการปกครองประเทศน้ัน ไดบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวไว
ในหมวด ๓ สวนที ่๔ มาตรา ๓๙ - ๔๐ เชน บคุคลไมตองรบัโทษอาญา 
เวนแตไดกระทำการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาที่กระทำน้ันบัญญัติ
เปนความผดิและกำหนดโทษไว และโทษทีจ่ะลงแกบุคคลน้ันจะหนกั
กวาโทษที่กำหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทำความผิดมิได 
ในคดอีาญาตองสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจำเลยไมมคีวามผดิ 
กอนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด 
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได ในคดีอาญา
ผูตองหาหรือจำเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีท่ีถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ไดรับโอกาสในการตอสูคดี
อยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว เปนตน  

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

เม่ือวันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ปจจุบันดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา และนายกสภาทนายความ.  

นายสัก  กอแสงเรือง๑
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ

 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไวในสวนอ่ืน ๆ ของ หมวด ๓ เชน การจับและการคุมขังบุคคล 
จะกระทำมิได เวนแตมีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ การคน
ตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายจะกระทำมิได เวนแต
มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีท่ีมีการกระทำซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
ผูเสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อให
สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเชนวานั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายท่ัวไปในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา มเีจตนารมณสำคัญในการคุมครองศักดิศ์รคีวามเปนมนษุย 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปน
ในชั้นจับกุมของเจาหนาที่ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน การพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงาน
อัยการ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการลงโทษของราชทัณฑ ทั้งนี้ เปนผลสืบเน่ืองมาจาก
การท่ีประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสหประชาชาติ จึงมีพันธกรณีในการอนุวัติหลักการและ
แนวคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญาที่กำหนดไวในกรอบกติการะหวางประเทศ 
เชน กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) มาบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ัน บุคคลใดถูกละเมิดสามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได และบุคคลมีสิทธิเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 

 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติบางครั้งเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมไดปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับสิทธิเสรีภาพดังกลาว เชน เจาหนาที่ซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหาไมไดแจงให
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ผูถูกจับหรือผูตองหาทราบถึงสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว ทำใหผูถูกจับหรือผูตองหา
ถูกละเมิดสิทธิ ในช้ันสอบสวนพนักงานสอบสวนไมไดแจงใหผูตองหาทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทำท่ีกลาวหาวาผูตองหาไดกระทำผิดอยางไร แตจะแจงใหทราบเพยีงขอหาเทาน้ัน ทำใหผูตองหา
ไมสามารถตอสูคดไีดอยางเต็มที ่แตในบนัทกึการจับกุม หรอืบนัทกึการสอบสวนจะพบวาเปนแบบฟอรม
สำเร็จรูปที่มีการแจงสิทธิใหผูถูกจับหรือผูตองหาทราบโดยถูกตองครบถวนตามสิทธิที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ผมจึงมีความเห็นวาสิทธิเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในปจจุบัน
นั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตวาปญหาของ
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในประเทศไทยสวนใหญมาจากการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบหรอืโดยทจุรติ
ของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม ทำใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อในทางศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมอืงทีแ่ตกตางกนั เปนตน ทำใหประชาชนไมสามารถเขาถงึสทิธิสมดงัเจตนารมณตามรฐัธรรมนญู
และกฎหมาย      

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา
และระบบไตสวนวามีหลักการสำคัญเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ตลอดจน
ขอดแีละขอเสยี และในทรรศนะของทานน้ันคดิวาการพจิารณาคดอีาญาควรทีจ่ะใชระบบ
กลาวหาหรือระบบไตสวนหรือใชระบบผสมระหวางระบบกลาวหากับระบบไตสวน
จึงจะมีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปจจุบันโดยเฉพาะในดานการ
อำนวยความยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

นายสักฯ : เมื่อพิจารณากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยจะพบวามีการ
นำหลักในการคนหาความจริงจาก ๒ ระบบ คือ ระบบกลาวหากับระบบไตสวนมาใชในวิธีพิจารณา
คดีอาญาของศาล โดยในแตละระบบมีหลักการท่ีสำคัญ ความแตกตาง ตลอดจนมีขอดีและขอเสีย 
กลาวคือ

 ระบบกลาวหา (Accusatorial System) เปนระบบซ่ึงมีที่มาจากกลุมประเทศท่ีใชกฎหมาย
ในระบบ Common Law โดยบทบาทของศาลในระบบกลาวหาจะวางตวัเปนกลางในการควบคมุกระบวน
พจิารณาเพ่ือใหเกดิความเปนธรรมตอคูความท้ังสองฝาย สวนการคนหาความจริงในคดีจะปลอยใหเปน
หนาที่ของโจทกและจำเลยในการนำพยานหลักฐานเขาสืบเพื่อสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน 

 ระบบกลาวหามีขอดี คอื เปนระบบท่ีสรางหลักประกันสทิธใิหกบัผูถกูกลาวหา เปนการคุมครอง
สทิธเิสรภีาพของประชาชน (Due process) เพราะใชวธิพีจิารณาคดโีดยเปดเผย ทำใหประชาชนมสีทิธิ
ท่ีจะเขาฟงการพิจารณา การนำสืบพยานหลักฐานใหกระทำดวยวาจาทำใหประชาชนท่ีเขาฟงการพิจารณา
ไดรับทราบเน้ือหาสาระของคดี และศาลไดสังเกตอากัปกิริยาของพยานท่ีมาเบิกความวามีขอพิรุธ
หรือไม มีความนาเชื่อถือเพียงใด 
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ

คดีอาญาเปนคดีที่มีโทษทางอาญา ซึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย 
และทรัพยสินของประชาชน ดังนั้น การสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาตอง
เปนไปดวยความรวดเร็ว ถกูตอง และเปนธรรม ในกรณทีีพ่ยานหลกัฐานในคดมีขีอพริธุ 
หรอืนาสงสยัศาลจะตองกระตอืรือรนในการคนหาความจรงิใหปรากฏ โดยศาลจะตอง
เปลี่ยนบทบาทในการคนหาความจริงในคดีอาญาจากการคนหาความจริงเชิงรับ
ตามระบบกลาวหามาเปนการทำงานเชิงรุกตามระบบไตสวน

าญา
รัพย

คดีอ
แล ท

ดมีขีอพริธุ
าลจะตอง
ริงเชิงรับ

 สวนขอเสียของระบบกลาวหา คือ พยานหลักฐานท่ีโจทกหรือจำเลยนำสืบก็จะนำสืบเฉพาะ
ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนตอรูปคดีของตนทำใหศาลไดความจริงเพียงคร่ึงเดียว การท่ีศาลวางตัว
เปนกลางและไมใชอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม อาจทำใหศาลไมสามารถคนหา
ความจริงไดอยางครบถวน รอบดาน อันจะทำใหเกิดความผิดพลาดในการช้ีขาดตัดสินคดีได

 ระบบไตสวน (Inquisitorial System) เปนระบบทีเ่กดิขึน้ในกลุมประเทศท่ีใชกฎหมายในระบบ 
Civil Law โดยศาลในระบบไตสวนจะมีบทบาทสำคัญในการคนหาความจริงจากพยานหลักฐานที่ศาล
ใชอำนาจเรียกมาสืบไดเอง โดยไมจำเปนจะตองยึดติดในกรอบของพยานหลักฐานท่ีโจทกหรือจำเลยนำสืบ 
ระบบไตสวนมขีอด ีคอื การคนหาความจรงิในคดเีปนไปอยางครบถวน ทำใหการปองกนัและปราบปราม
อาชญากรรมเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ (Crime control) สวนขอเสยีของระบบไตสวนน้ัน คอื การคนหา
ความจริงไดอยางเต็มที่อาจจะกระทบตอสิทธิและเทคนิคในการตอสูคดีของฝายผูตองหาหรือจำเลย
ในการปกปดอำพรางพยานหลักฐานใหเกิดขอพิรุธสงสัยศาลจะไดยกฟอง

 หากเราพิจารณากระบวนการยุตธิรรมทางอาญาในช้ันศาลของประเทศไทยจะพบวาเปนระบบ
กลาวหา ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔ ไดกำหนดลำดับ
การพิจารณาสืบพยานในช้ันศาลไว คอืใหโจทกแถลงเปดคดีแลวนำพยานเขาสบืกอน จากน้ันจงึใหจำเลย
แถลงเปดคดีแลวนำพยานเขาสืบ กระบวนพิจารณาในศาลน้ันจะตองกระทำโดยเปดเผย ตามมาตรา ๑๗๒ 
และการเบิกความในศาลตองกระทำดวยวาจาเปนหลัก อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็มีบทบัญญัติที่สอดคลองกับการคนหาความจริงในระบบไตสวนอยูหลายประการ เชน 
มาตรา ๑๗๔ วรรคทาย ที่ใหศาลสามารถส่ังงดสืบพยานได มาตรา ๑๗๖ กำหนดใหศาลยังตองฟง
พยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจำเลยไดกระทำความผดิจรงิตามฟอง ในกรณทีีจ่ำเลยใหการรบัสารภาพ
ในคดทีีม่อีตัราโทษจำคกุขัน้ต่ำตัง้แต ๕ ป ขึน้ไปหรอืโทษสถานทีห่นักกวาน้ัน มาตรา ๒๒๘ กำหนดใหศาล
สัง่สบืพยานเพิม่เตมิไดไมวาจะมคีูความรองขอหรอืไม และในมาตรา ๒๒๙ ทีก่ำหนดใหศาลเปนผูสบืพยาน 
แตในทางปฏิบัติศาลไทยยังคงใหคูความเปนผูสืบพยาน

 คดีอาญาเปนคดีที่มีโทษทางอาญา๒ ซึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย 
และทรัพยสนิของประชาชน ดงันัน้ การสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาตองเปนไปดวยความรวดเร็ว 
ถูกตอง และเปนธรรม ในกรณีที่พยานหลักฐานในคดีมีขอพิรุธ หรือนาสงสัยศาลจะตองกระตือรือรน
ในการคนหาความจริงใหปรากฏ โดยศาลจะตองเปลี่ยนบทบาทในการคนหาความจริงในคดีอาญาจาก
การคนหาความจริงเชิงรับตามระบบกลาวหามาเปนการทำงานเชิงรุกตามระบบไตสวน เพื่อใหไดมาซึ่ง

 ๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติใหมีโทษทางอาญา ๕ สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ 
และริบทรัพยสิน
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จุลนิติ

ขอเท็จจริงที่ถูกตอง ครบถวน รอบดาน อันจะเปนประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี ผมจึง
มีความเห็นวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยควรจะนำขอดีของระบบกลาวหา
และระบบไตสวนมาประยุกตใชเพ่ืออำนวยความยุติธรรมแกประชาชนและรักษาไวซ่ึงความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมายตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวาในการดำเนินคดีอาญาน้ันมีกระบวนการ
หรือขั้นตอนใดท่ีเปนสภาพปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะ
ทนายความของทั้งฝายโจทกหรือฝายจำเลย และทานจะมีแนวทางหรือขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร

นายสักฯ : การฟองคดีอาญาในประเทศไทยสวนใหญเปนคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก
ยื่นฟองผูตองหาเปนจำเลยตอศาล มีเพียงสวนนอยท่ีประชาชนใชสิทธิฟองคดีอาญาดวยตนเอง ดังนั้น 
บทบาทของทนายความในคดีอาญา คือ การเปนทนายฝายจำเลย ทนายความจึงมีบทบาทสำคัญ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีจะทำใหผูตองหาหรือจำเลยไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ดังจะเห็นไดจากการท่ี
รฐัธรรมนูญไดบญัญตัใิหผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาไดรบัความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
โดยในชั้นสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ บัญญัติใหในคดีที่
มีอัตราโทษประหารชีวิต หรอืในคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกิน ๑๘ ป ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา 
กอนเร่ิมถามคำใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีถึงแมวา
ผูตองหาไมประสงคจะมีทนายความก็ตาม รัฐตองจัดหาทนายความให หรือในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก 
กอนเร่ิมถามคำใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหา
ตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให 

ทำนองเดียวกันในช้ันพิจารณาคดีของศาล ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ 
บญัญตัใิหในคดีทีม่อีตัราโทษประหารชีวติ หรอืในคดีทีจ่ำเลยมีอายไุมเกิน ๑๘ ป ในวันทีถ่กูฟองตอศาล 
กอนเริม่พจิารณาใหศาลถามจำเลยวามทีนายความหรอืไม ถาไมมแีมจำเลยไมประสงคจะมทีนายความ
ก็ตาม ศาลตองต้ังทนายความให หรือในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจำเลย
วามีทนายความหรือไม ถาไมมีและจำเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให แตหลักการ
ใหผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความน้ัน ในทางปฏิบัติ
กลับไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ของรัฐเทาที่ควร อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากทัศนคติในเชิงลบ
ตอผูประกอบวิชาชีพทนายความ โดยเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมจะมองวาการที่ผูตองหา
มทีนายความจะทำใหเกิดความยุงยากและลาชาในการดำเนินคดี ประกอบกับภาครัฐมไิดใหความสำคัญ
กับผูประกอบวิชาชีพทนายความเทาท่ีควร ดังจะเห็นไดจากคาตอบแทนของทนายความขอแรง
หรือทนายอาสาซ่ึงไดรับในอัตราที่ต่ำมากเม่ือเปรียบเทียบกับเงินเดือนและคาตอบแทนของผูพิพากษา 
พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน ซึง่เปนบคุลากรทีท่ำงานในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเหมอืนกนั 
ทำใหทนายความขาดแรงจูงใจในการทำหนาที่ และสงผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ

 ในการดำเนินคดีอาญานั้น กระบวนการหรือขั้นตอนที่เปนปญหาหรืออุปสรรคสำคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะทนายความ คือ การเขาถึงพยานหลักฐานในการดำเนินคดีเนื่องจากทนายความ
ไมมีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุดวยตนเอง 
แตตองอาศัยอำนาจศาลในการออกหมายเรียกพยานให ซึ่งตางกับพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ผูใด
ฝาฝนหมายเรียกของเจาพนักงานก็จะมีโทษในทางอาญา ประกอบกับฝายจำเลยไมมีโอกาสตรวจดู
สำนวนการสอบสวนของพนักงานอยัการวามพียานหลักฐานใดบาง แมกระทัง่พนกังานอัยการสบืพยาน
โจทกเสร็จแลวก็ไมยอมสงสำนวนการสอบสวนใหฝายจำเลยไดทราบเพ่ือใหฝายจำเลยไดตรวจสอบ
พยานหลักฐานประกอบการตอสูคดอียางเต็มทีต่ามหลักการคนหาความจริง ซึง่ศาลสามารถใชดลุพนิจิ
สั่งใหสงสำนวนการสอบสวนได แตศาลก็ไมไดใหความสำคัญกับประเด็นน้ีเทาที่ควร ทำใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบกันในทางคดี

 ผมจึงเห็นวาแนวทางในการแกไขปญหาการปฏิบัติหนาที่ของทนายความ คือ บุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมควรใหความสำคัญและปฏิบัติตามกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายในเรื่อง
สทิธเิสรีภาพของประชาชน ใหความรวมมือในการทำหนาทีข่องทนายความโดยเฉพาะการเขาถงึขอมลู
หรือพยานหลักฐานท่ีอยูในความครอบครองดูแลของเจาหนาที่ของรัฐ และภาครัฐควรใหความสำคัญ
กบัการปฏิบตัหินาทีข่องทนายขอแรงหรือทนายอาสา โดยเฉพาะในเร่ืองคาตอบแทนวิชาชีพทนายความ
ในการปฏิบัติหนาที่ทนายขอแรงหรือทนายอาสาใหมีความใกลเคียงหรือเทากันกับบุคลากร
ในกระบวนการยุตธิรรม เพราะผูประกอบวิชาชีพทนายความมีตนทนุในการประกอบอาชีพ และไมไดรบั
สวสัดกิารจากรฐั ทัง้นี ้เพือ่เปนการสรางแรงจงูใจในการปฏบิตัหินาทีใ่นการพทิกัษปกปองสทิธิเสรีภาพ
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  

  
จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน

โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพ่ือการรองรับกับการแกไข
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมท้ังขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพ่ือใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงค
อยางแทจริง

นายสักฯ : สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันมาจากการที่ประชาชนมีความคิดเห็น
ทางการ เ มือ งที่ แตกต า ง กัน  ส งผลกระทบต อความสงบ เรี ยบร อยของ สั งคม โดยรวม 
เม่ือมีความขัดแยงเกิดขึ้นการแกไขปญหาในระบอบประชาธิปไตยคือการใชกลไกของกระบวนการ

 ในการดำเนินคดีอาญาน้ัน กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรค
สำคัญในการปฏิบัติหนาที่ ในฐานะทนายความ คือ การเขาถึงพยานหลักฐานในการ
ดำเนินคดีเนื่องจากทนายความไมมีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียก
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุดวยตนเอง แตตองอาศัยอำนาจศาล
ในการออกหมายเรียกพยานให

 ในก
สำคัญในก

มายเรียก
นาจศาล
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ยตุธิรรมเพือ่อำนวยความยตุธิรรมและนำพาสงัคมออกจากความขดัแยง เมือ่มกีารกระทำความผดิอาญา
เกิดขึ้นตนทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะตอง
กระทำดวยความรวดเร็ว การรวบรวมพยานหลักฐานตองเปนไปดวยความถูกตองและใหความเปนธรรม
แกคูกรณีทั้งสองฝาย แตในทางปฏิบัติจะพบวาบางคร้ังยังมีการกระทำท่ีเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกจับหรือผูตองหาในคดีอาญา เชน ไมไดแจงใหผูถูกจับหรือผูตองหาทราบถึงสิทธิในการที่จะมี
ทนายความในการใหความชวยเหลือทางคดี ในทางกลับกันเจาหนาท่ีจะแนะนำผูตองหาวาถามีทนายความ
จะทำใหคดลีาชา และจะตองถูกคมุขงันาน ถาสูคดศีาลจะลงโทษสถานหนักโดยไมรอการลงโทษ แตถา
ใหการรับสารภาพจะไมถกูขงัในระหวางสอบสวน หรอืโทษหนักจะกลายเปนเบา หรอืในบางคร้ังกม็กีาร
ทรมานรางกายเพ่ือใหผูตองหาใหการรับสารภาพ เปนตน

 ในช้ันการพิจารณาส่ังคดีของพนักงานอัยการ ซึ่งสวนมากพนักงานอัยการจะฟองคดี
ตามพยานหลักฐานที่มีในสำนวนของพนักงานสอบสวน โดยไมใชอำนาจสั่งใหพนักงานสอบสวน
ดำเนนิการสอบสวนเพิม่เตมิ หรอืไมสัง่ใหสงพยานมาเพือ่ซกัถามใหไดขอเทจ็จรงิทีช่ดัเจนเพือ่ประกอบ
ดลุพนิจิในการส่ังคดี หรอืในบางคร้ังกจ็ะตองรีบฟองคดีตอศาลเพราะจะเกินกำหนดเวลาในการฝากขัง
ในระหวางสอบสวน ทำใหกระบวนการกล่ันกรองคดีไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
และเปนการผลักภาระใหพนไปจากตัวเอง สุดทายผลรายจึงตกอยูกับจำเลยที่จะตองนำเงิน
หรือหลักทรัพยเพื่อยื่นคำรองขอปลอยตัวชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดีของศาล สำหรับในการ
พิจารณาคดีศาลจะวินิจฉัยขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานท่ีคูความนำสืบ โดยไมแสวงหาความจริง
จากพยานหลกัฐานอืน่ ทำใหหลกัในการคนหาความจรงิขาดประสทิธภิาพ อยางไรกต็ามศาลบางทานก็
ใหความสำคญักบัการคนหาความจรงิ เชน ในคดยีาเสพตดิเรือ่งหนึง่ ผูตองขงัถกูขงัอยูในเรอืนจำ ตอมา
มีการคนพบยาเสพติดในรองเทาของผูตองขังคนน้ัน จึงถูกดำเนินคดีเปนคร้ังท่ีสอง ศาลมีขอสงสัย
ในพยานหลักฐานของฝายโจทกจึงซักคานพยานโจทกวารองเทาของกลางท่ีพยานคนพบยาเสพติด
ในคดีนี้นั้น เปนรองเทาคูเดียวกับคูที่จำเลยในคดีนี้ใสเขาไปในเรือนจำใชหรือไม พยานโจทก
ตอบวาใชครับทาน ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงปรากฏขึ้นมาวายาเสพติดที่คนพบในรองเทาคูดังกลาว
เปนของกลางชุดเดียวกับการกระทำความผิดในครั้งแรกที่ศาลมีคำพิพากษาใหจำคุก เพราะฉะนั้น
จำเลยจงึไมไดกระทำความผิดขึน้ใหม ศาลจงึมคีำพพิากษายกฟองในคดนีี ้เหน็ไหมครบัวาถาศาลไมคนหา
ความจริงเพิ่มเติมจำเลยในคดีนี้จะตองถูกศาลพิพากษาลงโทษสองครั้งจากการกระทำความผิดอาญา
เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะขัดตอหลักสากลในการลงโทษผูกระทำความผิดในคดีอาญา 
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ

 
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

นายสกัฯ : กระบวนการยตุธิรรมทีม่คีณุภาพจะทำใหการอำนวยความยตุธิรรมเปนไปอยางมี
ประสทิธิภาพ ผมจงึอยากเหน็สำนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนซึง่เปนตนทางของกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญาทีม่คีณุภาพและสอดคลองกบัหลกัการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนตามที่
บญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย เมือ่สำนวนการสอบสวนมคีณุภาพ โดยสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องตนเพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหาใหครบถวน ถูกตอง 
และเปนธรรม จะชวยกำกบัใหการใชดลุพนิิจสัง่คดขีองพนักงานอัยการเปนไปโดยชอบและอยูในกรอบ
ของกฎหมาย และปองกนัการใชดลุพนิจิตามอำเภอใจโดยปราศจากเหตุผล และจะสงผลใหการพจิารณา
พิพากษาคดีของศาลเปนไปดวยความถูกตองชอบธรรม  

ดงันัน้ ผมคดิวาองคกรซึง่ทำหนาทีใ่นกระบวนการยตุธิรรมทกุองคกรควรรวมมอืกันในการคนหา
ความจรงิ ไมใชการทำงานแบบแยกสวนตางคนตางทำและสรางอาณาจกัรแหงอำนาจของตนเอง การทีจ่ะ
พฒันากระบวนการยตุธิรรมใหเกดิประสทิธภิาพเพือ่ใหประชาชนเขาถงึสทิธพิืน้ฐานในกระบวนพจิารณา
จะตองพิจารณาไปท้ังระบบแลวพัฒนารวมกันใหเปนมาตรฐานเดียวกันตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 
การใชดุลพินิจทั้งหลายตองเปนดุลพินิจที่ตอบคำถามไดและตรวจสอบได ไมใชดุลพินิจตามอำเภอใจ 
ถาเราทำอยางนีไ้ดกระบวนการยตุธิรรมทางอาญากจ็ะมปีระสทิธภิาพ สามารถคุมครองคนบรสิทุธิใ์หได
รับความเปนธรรม และนำตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ทำใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ 
คนไมกลากระทำผิดกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติสืบไป.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป
นั้นมีเจตนารมณสำคัญหรือมีหลักการแนวคิดเชนใด 
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

นายจุลสิงห ฯ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ไวอยางชัดเจนในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
โดยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดบัญญัติไวในสวนที่ ๔ 
วาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา ๓๙ - ๔๐ ซึ่งบุคคลท่ี
กฎหมายใหความคุมครองและรับรองนั้น ไมไดมีเพียงแตผูตองหา
หรอืจำเลยเทาน้ัน แตยงัครอบคลุมถงึผูเสยีหายหรือผูกลาวหา รวมท้ัง
บุคคลที่เปนพยานในคดีดวย กลาวคือ 

ในการดำเนินคดีอาญาตองถือหลักวา “เมื่อมีการกลาวหา
เกดิขึน้ตองสนันษิฐานไวกอนวาทุกคนบรสิทุธิ ์จนกวาจะมหีลกัฐาน
พิสูจนไดวาบุคคลน้ันกระทำความผิด” หรือ “ถาตราบใดยังไมมี
คำพิพากษาอันถึงท่ีสุดวาเขากระทำผิดก็ตองถือวาเขายังเปน
ผูบริสุทธิ์อยู” หลักการดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 
ปรญิญาโท Master of Comparative มหาวทิยาลยั IIIinois สหรฐัอเมรกิา, หลกัสตูรโรงเรยีนนกัปกครองระดับสงู วทิยาลยัการปกครอง, 
วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร, ประกาศนยีบตัร Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา, ปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาบัตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

นายจุลสิงห  วสันตสิงห๑
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ

ฉบับปจจุบัน๒ แตในทางปฏิบัติ หากผูที่ถูกกลาวหาไมมีเงินประกันก็จะถูกจับอยูในที่คุมขังไวกอน 
แมจะมีบทสนันษิฐานก็ตาม อยางไรก็ด ีภายใตพืน้ฐานของกฎหมายท่ัวไปน้ันก็ตองมหีลกัการหรือแนวคิด
ทีส่อดคลองกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู จะไปขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญูไมได ซึง่นอกจากรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทยแลว กฎหมายอืน่ ๆ  ทีบ่ญัญตัริบัรองและใหความคุมครองสทิธเิสรภีาพของบคุคล
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดแก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีบทบัญญัติที่มุงเนนใหความคุมครองสิทธิ
ของบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจำเลยเปนหลัก เชน ในการจับกุม กฎหมายกำหนดวาจะจับไดตองเปน
ความผิดซึง่หนา๓ ถาไมใชความผิดซึง่หนากต็องขออำนาจศาล โดยในอดีตเจาพนกังานตำรวจช้ันผูใหญ
สามารถออกหมายจับได แตในปจจุบันตองเปนหมายจับของศาลเทาน้ัน ซึ่งยากข้ึนกวาเดิม 
เทากับเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนไมใหถูกจับโดยงาย โดยกำหนดใหมีกระบวนการศาลเขามา
ตรวจสอบดูแล และในเวลาท่ีถูกจับตองไดรับการแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิตามกฎหมาย๔ใหผูถูกจับทราบ 

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ บัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแต
ไดกระทำการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทำน้ันบัญญัติเปนความผิดและกำหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลน้ันจะหนักกวา
โทษที่กำหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาที่กระทำความผิดมิได

 ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด
 กอนมีคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได”.
๓ มาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจจะจับผูใด

โดยไมมีหมายจับหรือคำสั่งของศาลน้ันไมได เวนแต
 (๑) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทำความผิดซึ่งหนาดังไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๐.....”.
๔ มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “ในการจับนั้นเจาพนักงานหรือราษฎร

ซึ่งทำการจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับ 
เวนแตสามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ใหนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ดังกลาว แตถาจำเปนก็ใหจับตัวไป 

 ในกรณีทีเ่จาพนักงานเปนผูจบั ตองแจงขอกลาวหาใหผูถกูจับทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถกูจบั พรอมท้ังแจงดวยวา 
ผูถกูจบัมสีทิธทิีจ่ะไมใหการหรอืใหการกไ็ดและถอยคำของผูถกูจบันัน้อาจใชเปนพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดไีดและผูถกูจบัมสีทิธิ
ที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม 
ทีส่ามารถดำเนนิการไดโดยสะดวกและไมเปนการขดัขวางการจบัหรอืการควบคมุผูถกูจบัหรอืทำใหเกดิความไมปลอดภยัแกบคุคลหนึง่
บุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการน้ีใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกลาว
ไวดวย...”.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ดงัคำพดูทีคุ่นหวูา “คณุถกูจบัในขอหาอะไร คณุมสีทิธทิีจ่ะพบและปรึกษาทนายความได คณุมสีทิธทิีจ่ะ
ใหการหรอืไมใหการกไ็ด และสิง่ทีค่ณุพดูจะถกูใชเปนพยานหลกัฐานในชัน้ศาลได” ดงันัน้ หากไมมกีารแจง
ขอกลาวหาและแจงสิทธิยอมเปนการดำเนินการท่ีไมถกูตองและไมชอบดวยกฎหมาย ซึง่แนวคำพิพากษา
ของศาลฎกีาทีผ่านมาไดยนืยนัมาตลอดวาเปนการสอบสวนทีไ่มชอบดวยกฎหมาย ดงันัน้ พนักงานอยัการ
ไมอาจฟองคดีดังกลาวได นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังบัญญัติรับรอง
และคุมครองสิทธิของผูถูกจับ ผูตองหาและจำเลยในคดีอาญาไวอีกหลายประการ เชน การไมรับฟง
คำรับสารภาพของผูตองหาในช้ันจบักุม การไมรบัฟงถอยคำของผูตองหาเปนพยานหลักฐานในการพิสจูน
ความผิดของเขาหากเปนถอยคำท่ีไดใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิในการมีทนายความ
ในชั้นสอบสวน หรือการหามควบคุมตัวผูตองหาเกินกวาระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด เปนตน 

สำหรับในดานการคุมครองผูเสียหาย พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทน
และคาใชจายแกจำเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรบัรองสิทธขิองผูเสยีหายในการไดรบัความชวยเหลือ
จากรัฐ ในกรณีที่บุคคลใดไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทำความผิดอาญาของผูอื่นโดยตน
มไิดมสีวนเกีย่วของกบัการกระทำความผดินัน้ และไมมโีอกาสไดรบัการบรรเทาความเสยีหายโดยทางอืน่ 
นอกจากนี ้กฎหมายฉบบันีย้งัไดรบัรองสทิธิของบคุคลซึง่ตกเปนจำเลยในคดอีาญาและถกูคมุขงัระหวาง
พิจารณาคดี ใหไดรับคาทดแทนจากรัฐ หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีนั้นวาบุคคลน้ัน
มิไดเปนผูกระทำความผิด หรือการกระทำของผูนั้นไมเปนความผิดไวอีกสวนหนึ่งดวย

สวนการคุมครองพยานนั้น พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึง่ออกตามความในมาตรา ๒๔๔ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดบญัญตัิ
รบัรองสทิธขิองบคุคลซึง่เปนพยานในคดอีาญาใหไดรบัความคุมครอง และการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม รวมทัง้
คาตอบแทนที่จำเปนและสมควรจากรัฐดวย

กลาวโดยสรุปคือ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบญัญตัริบัรองและใหความคุมครองบุคคล
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมไวทั้ง ๓ ประเภทคือ ผูเสียหาย ผูตองหาหรือจำเลย และพยาน 
ซ่ึงมาตรฐานการคุมครองดังกลาวถือวามีความเหมาะสมและเปนไปตามหลักสากลของนานาอารยประเทศ 
อยางไรก็ดี ความสัมฤทธิ์ผลในการรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนั้น 
มิไดขึ้นอยูกับบทบัญญัติของกฎหมายแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตตองกระทำใหตรงตามเจตนารมณ
ของกฎหมายเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสุดในแงของการคุมครองสิทธิประชาชนไปพรอม ๆ  กบัการพัฒนา
มาตรฐานระบบกระบวนการยุติธรรมดวย

สำหรับในดานการคุมครองผูเสยีหาย พระราชบัญญตัคิาตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทน
และคาใชจายแกจำเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรับรองสทิธิของผูเสียหายในการไดรบั
ความชวยเหลือจากรัฐ ในกรณีท่ีบุคคลใดไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทำความผิด
อาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเก่ียวของกับการกระทำความผิดน้ัน และไมมีโอกาส
ไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน

รบัใน
ใชจ

สำห
ล ค
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จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา
และระบบไตสวนวามีหลักการสำคัญเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ตลอดจน
ขอดแีละขอเสีย และในทรรศนะของทานนัน้คดิวาการพจิารณาคดอีาญาควรทีจ่ะใชระบบ
กลาวหาหรือระบบไตสวนหรือใชระบบผสมระหวางระบบกลาวหากับระบบไตสวนจึงจะมี
ความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะในดานการอำนวยความยุติธรรม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

นายจุลสิงห ฯ : หลักการพิจารณาคดีอาญาโดย “ระบบไตสวน” นั้นเปนระบบที่ใหอำนาจ
เจาหนาทีข่องรัฐในการรวมกันคนหาความจริง ระบบน้ีจงึรวมหนาทีใ่นการสอบสวนฟองรองและพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาไวดวยกัน ศาลจะมีบทบาทต้ังแตชั้นเร่ิมคดีไปจนถึงคดีสิ้นสุดลงในฐานะผูไตสวน 
ระบบนี้จึงไมมีฝายโจทก ฝายจำเลย คงมีแตผูไตสวนและผูถูกไตสวน ซึ่งมีขอเสียคือ อำนาจเก่ียวกับ
การดำเนินคดอีาญาถกูรวมอยูทีอ่งคกรเดียวกนั จงึเกิดความไมเปนธรรมตอผูทีถ่กูดำเนินคด ี นอกจากน้ี 
ระบบไตสวนยังไมเปดโอกาสใหผูถูกไตสวนมีโอกาสแกขอกลาวหาหรือตอสูคดีไดอยางเต็มที่ 
เหมือนกับระบบกลาวหา เนื่องจากไมมีกฎเกณฑการสืบพยานที่เครงครัด ไมมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด 
(Exclusionary Rules) และศาลจะมีดลุยพินจิอยางกวางขวางในการแสวงหาพยานหลักฐานซ่ึงรวมท้ัง
การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผูตองหาหรือจำเลยดวย 

สวนการพิจารณาคดีอาญาโดย “ระบบกลาวหา” น้ันเปนระบบท่ีมีการแยกอำนาจสอบสวนฟองรอง
กบัอำนาจพจิารณาพพิากษาคดอีอกจากกนัอยางชดัเจน ศาลทำหนาทีเ่ปนเพยีงผูรกัษากตกิา ไมมบีทบาท
ในการรวมคนหาความจริงเหมือนกับในระบบไตสวน ระบบน้ีมีการใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหามากข้ึน 
การดำเนินคดีจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกดำเนินคดีเปนหลัก ภายใตระบบกลาวหานี้ผูตองหา
จะไดรับการสันนิษฐานเบื้องตนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทำผิด 
การพิจารณาคดีจะมีการใหสิทธิตาง ๆ แกผูถูกกลาวหาเพื่อใหมีสิทธิตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี อีกทั้ง
กฎเกณฑการสืบพยานก็มคีวามเครงครัดกวาระบบไตสวน ศาลมีโอกาสใชดลุยพินจิไดนอย ตรงกันขาม 
คูความทกุฝายตางมสีวนรวมในการคนหาความจรงิไดอยางกวางขวาง สวนขอเสยีของระบบกลาวหาคอื 
ภาระหนาที่ในการพิสูจนความผิดจะตกอยูที่โจทก การแสวงหาพยานหลักฐานโดยเจาหนาที่ของรัฐ
จะตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย โดยหามแสวงหาพยานหลักฐานจากฝายผูถูกกลาวหา การรับฟง
พยานหลักฐานและการพิพากษาลงโทษจำเลยจึงตองกระทำดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง

สวน “ระบบผสม” นั้น มิใชระบบการดำเนินคดีอาญาที่เปนเอกเทศเหมือนเชนระบบไตสวน
กับระบบกลาวหา หากแตเปนการนำเอาขอดีของระบบไตสวนกับระบบกลาวหามาประยุกตใชดวยกัน
เพื่อประโยชนในการคนหาความจริงและเพิ่มระดับความคุมครองใหแกผูถูกกลาวหามากข้ึน

สำหรับประเทศไทยน้ัน ระบบการดำเนินคดอีาญาเปนระบบกลาวหา แตกใ็หอำนาจแกศาล
ในการชวยคนหาความจรงิดวยการเรยีกพยานหลกัฐานบางอยางเขาสูการพจิารณาคดไีด ซึง่อำนาจ
ในการคนหาความจริงของศาลในระบบกฎหมายนี้ มิไดใชเพียงเพื่อปรักปรำลงโทษจำเลยเหมือนเชน
ระบบไตสวน หากแตยงักระทำเพือ่คุมครองสทิธิของผูตองหาและจำเลยดวย เชน การไตสวนคำรองขอ
ออกหมายจับหรือหมายคน การไตสวนคำรองฝากขัง หรือการซักถามพยานเพื่อใหเกิดความกระจาง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

วาจำเลยไดกระทำความผิดจริงหรือไม เปนตน ซึ่งหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาที่ไทย
ใชอยูในปจจุบันนี้ถือเปนระบบท่ีเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยท่ีสามารถคุมครองผูตองหา
หรอืจำเลยได และสอดคลองกบัมาตรฐานการคุมครองสิทธขิองบคุคลในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา
ในประเทศไทยดวย 

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ในระบบกฎหมายไทย และระบบการควบคุมตรวจสอบอำนาจการฟองคดีของพนักงาน
อัยการเม่ือพิจารณาเทียบเคียงกับตางประเทศ

นายจุลสงิห ฯ : หลกัการฟองคดอีาญาของพนกังานอยัการ สามารถแบงออกไดเปน ๒ หลกั
คอื หลกัการฟองคดตีามกฎหมาย (Legality Principle) และหลกัการฟองคดตีามดลุยพนิจิ (Opportunity 
Principle)

  สำหรับ “หลักการฟองคดตีามกฎหมาย” (Legality Principle) หรอืหลกัการดำเนนิคดอีาญา
โดยเด็ดขาด หมายถึงระบบที่มีกฎหมายกำหนดวาหากอัยการเห็นวามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหา
กระทำผดิกฎหมาย พนักงานอยัการตองยืน่ฟองตอศาลเสมอ กลาวคอื เมือ่มกีารกระทำผดิอาญาเกดิข้ึน 
เจาหนาที่ของรัฐมีอำนาจหนาที่ในการเริ่มคดีโดยไมจำเปนตองมีการรองทุกขกลาวโทษ และเมื่อ
ฟองคดีอาญาตอศาลแลว พนักงานอัยการจะถอนฟองไมไดเพราะถือวาคดีอยูในอำนาจของศาลแลว 
ซึง่หลกัการดังกลาวนี ้ศาลจะเปนองคกรทีม่บีทบาทและอำนาจในการตรวจสอบกระบวนการท่ีเกีย่วของ
กับการฟองคดีอาญาตั้งแตเริ่มตน ไมวาจะเปนการควบคุมการสอบสวนไปจนการวินิจฉัยคดี 
ประเทศทีใ่ชหลกัการฟองคดตีามกฎหมาย ไดแก ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมรกิา (ในทางทฤษฎี) 
และกลุมประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต

สวน “หลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ” (Opportunity Principle) น้ัน เปนระบบท่ีพนักงานอัยการ
มีดุลยพินิจในการพิจารณาส่ังคดีอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมเปนรายกรณีไป โดยไมมีกฎหมาย
บงัคบัวาพนักงานอัยการจะตองฟองผูตองหาตอศาลเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือวาผูตองหาไดกระทำความผิด
เหมือนดังเชนหลักการฟองคดีตามกฎหมาย ภายใตหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ แมวาคดีจะมี
พยานหลักฐานเพียงพอฟอง พนักงานอัยการก็อาจส่ังไมฟองไดเม่ือมีเหตุผลสมควร ซึ่งมีขอดีคือ 
พนักงานอัยการสามารถสกัดก้ันหรือกล่ันกรองคดีบางเรื่องไมใหลนศาลมากเกินไป หรือเปนการ
ลดการลงโทษโดยไมจำเปนหรือไมเปนประโยชนตอสาธารณะ อีกทั้งยังเปนการทำใหคดียุติลง
ในชัน้พนกังานอยัการอนัเปนการแสดงใหเหน็ถงึอำนาจกึง่ตลุาการของพนกังานอยัการอกีดวย และ
แมวาจะไดฟองคดีอาญาตอศาลแลว พนกังานอัยการก็อาจถอนฟองไดเชนกนั โดยประเทศท่ีใชหลกัการ
ฟองคดีตามดุลยพนิจิสวนใหญเปนประเทศท่ีใชหลกัการพิจารณาคดีตามระบบกลาวหา (Accusatorial 
หรือ Adversary System) เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศฝร่ังเศส
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สำหรับอัยการไทย การฟองคดีเปนไปตามหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ (Opportunity 
Principle) เนื่องจากไมมีบทกฎหมายใดหามพนักงานอัยการใชดุลยพินิจในการส่ังคดีหรือบังคับให
พนักงานอัยการตองฟองคดีในทุกกรณีที่มีพยานหลักฐานพอฟองเหมือนกับในประเทศที่ใชหลักการ
ฟองคดีตามกฎหมาย ตรงกันขามระบบการฟองคดีอาญาของไทยมีหลักประกันความเปนอิสระในการ
ปฏบิตัหินาทีข่องพนักงานอัยการ๕ กบัจะเหน็ไดวาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓๖

ก็ใหพนักงานอัยการสามารถใชดุลยพินิจในอันที่จะออกคำส่ังฟองหรือออกคำส่ังไมฟองคดีได
นอกจากนี ้เม่ือฟองคดอีาญาตอศาลแลว ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๓๕๗ 

ยังบัญญัติรับรองใหโจทกซึ่งรวมถึงพนักงานอัยการถอนฟองได ดังน้ี ยอมแสดงถึงการใหดุลยพินิจ
แกพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาอยางเต็มท่ีตามหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจไดอีกประการหน่ึง

อยางไรก็ด ีแมวาระบบการสัง่คดขีองพนกังานอัยการไทยจะเปนไปตามหลกัดุลยพนิจิ แตมไิด
หมายความวาพนักงานอัยการจะส่ังคดีไดตามอำเภอใจหรือจะส่ังคดีอยางไรก็ได หากแตตองอยูภายใต
หลกันติธิรรม (the Rule of Law) คอือยูในกรอบของกฎหมายและสามารถอธบิายหรอืใหเหตผุลได 
ไดแก กรณพีนกังานอยัการเหน็วาการฟองคดอีาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรอืจะมผีลกระทบ
ตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงแหงชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศก็จะตอง
เสนออัยการสูงสุดพิจารณาตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แมวาระบบการสั่งคดีของพนักงานอัยการไทยจะเปนไปตามหลักดุลยพินิจ แตมิได
หมายความวาพนักงานอัยการจะสั่งคดีไดตามอำเภอใจหรือจะสั่งคดีอยางไรก็ได 
หากแตตองอยูภายใตหลักนิติธรรม (the Rule of Law) คืออยูในกรอบของกฎหมาย
และสามารถอธิบายหรือใหเหตุผลได

าระบ
ยคว

แมวา
หมา

งกฎหมาย

๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม”.

 พระราชบญัญตัอิงคกรอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา “พนกังานอยัการมอีสิระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม”.

 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา “ดุลยพินิจของพนักงานอัยการ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง”. 

๖ มาตรา ๑๔๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติวา “เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาว
ในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้

  (๑) ในกรณทีีม่คีวามเหน็ควรสัง่ไมฟอง ใหออกคำสัง่ไมฟอง แตถาไมเหน็ชอบดวย กใ็หสัง่ฟองและแจงใหพนกังานสอบสวน
สงผูตองหามาเพ่ือฟองตอไป

  (๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง....”.
๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ บัญญัติวา “คำรองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมี

คำพิพากษาของศาลช้ันตนก็ได ศาลจะมีคำส่ังอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด ถาคำรองน้ัน
ไดยื่นในภายหลังเม่ือจำเลยใหการแกคดีแลว ใหถามจำเลยวาจะคัดคานหรือไม แลวใหศาลจดคำแถลงของจำเลยไว ในกรณีที่
จำเลยคัดคานการถอนฟอง ใหศาลยกคำรองขอถอนฟองนั้นเสีย

   คดคีวามผดิตอสวนตวันัน้ จะถอนฟองหรอืยอมความในเวลาใดกอนคดถีงึทีส่ดุกไ็ด แตถาจำเลยคัดคาน ใหศาลยกคำรองขอ
ถอนฟองนั้นเสีย”.

P11-22.indd   16P11-22.indd   16 3/28/2012   12:15:38 PM3/28/2012   12:15:38 PM



มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มาตรา ๒๑ วรรคสอง๘ และในการปฏบิตังิาน สำนักงานอยัการสงูสดุไดออกระเบยีบ๙ กำหนดแนวปฏบิตั ิ
ซึง่เปนกรอบการใชดลุยพนิจิในการดำเนนิคดอีาญาของพนกังานอยัการวาตองอยูภายในขอบเขตอำนาจ
หนาทีต่ามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืคำสัง่ทีเ่กีย่วของของสำนักงานอยัการสงูสดุดวย กรอบการใชดลุยพนิจิ
ดังกลาวจึงทำหนาท่ีเปนกลไกภายในท่ีตรวจสอบอำนาจการฟองคดีของพนักงานอัยการในเบ้ืองตนดวย

นอกจากการตรวจสอบภายในองคกรดังกลาวแลว อำนาจการฟองคดีของพนักงานอัยการ
ยงัถกูควบคมุตรวจสอบโดยกระบวนการพจิารณาคดอีาญาอกีดวย ดงัจะเหน็ไดจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)๑๐ ที่ใหอำนาจศาลในการสั่งใหไตสวนมูลฟอง
ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกกอนก็ได หากเห็นสมควร หรือเมื่อพนักงานอัยการไดยื่นฟอง
ผูกระทำผิดตอศาลแลว พนักงานอัยการในฐานะโจทกมีหนาที่ตองนำพยานหลักฐานมาสืบ
จนปราศจากเหตุอันควรสงสัยวาจำเลยไดกระทำความผิดตามฟองดวย หากพนักงานอัยการ
ไมสามารถนำสืบดังกลาวได หรือไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะใหศาลฟงลงโทษจำเลยได 
ศาลก็จะพิพากษายกฟองและปลอยตัวจำเลยพนขอหาไป อันเปนการตรวจสอบการส่ังฟองคดีของ
พนักงานอัยการอีกทางหน่ึงดวย 

สวนในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำส่ังไมฟองน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๕ ก็ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบคำสั่งไมฟองของพนักงานอัยการที่มิใชคำสั่ง
อัยการสูงสุดไว โดยในเขตกรุงเทพมหานครใหสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำสั่งไปยังผูบัญชาการ
ตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ หรือผูชวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ แตถาเปน

๘ พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย
หรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ ใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจสั่งไมฟองได 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.

 ใหนำความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไมยื่นคำรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนคำรอง 
ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม”. 

๙ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบสำนักงาน
อยัการสงูสดุวาดวยการสัง่คดอีาญาทีจ่ะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรอืจะมีผลกระทบตอความปลอดภยัหรอืความม่ันคงของชาต ิ
หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔.

๑๐ ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บญัญตัวิา “ในคดีพนกังานอัยการเปนโจทก ไมจำเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะส่ังใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”.
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จุลนิติ

จังหวัดอ่ืนใหเสนอไปยังผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหบุคคลดังกลาวตรวจสอบสำนวนการสอบสวน
และคำส่ังของพนักงานอัยการเพ่ือทำความเห็นชอบหรือทำความเห็นแยงคำสัง่ไมฟองของพนักงาน
อยัการอีกชัน้หน่ึง ซึง่หากเหน็ชอบดวย คำสัง่ไมฟองของพนกังานอยัการกจ็ะเปนคำสัง่เดด็ขาด แตหาก
มคีวามเหน็แยงกจ็ะตองมกีารสงสำนวนพรอมกับความเห็นแยงไปยงัอัยการสงูสดุเพือ่ชีข้าด ซึง่คำชีข้าด
ของอัยการสูงสุดถือเปนที่ยุติ 

นอกจากน้ี เม่ือพนักงานอัยการมีคำส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีแลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๖๑๑ ยงักำหนดใหพนกังานอัยการตองแจงคำส่ังเดด็ขาดไมฟองคดีใหผูตองหา
และผูรองทกุขทราบดวย ซึง่หากผูเสยีหายไมเหน็ดวย กช็อบทีจ่ะนำคดไีปฟองเองได เนือ่งจากคำส่ัง
ไมฟองคดขีองพนกังานอยัการไมเปนการตัดสทิธิผูเสยีหายทีจ่ะฟองคดีดวยตนเอง หากผูเสยีหายนำคดี
ไปฟองเองและศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย ทั้ง ๆ ที่พนักงานอัยการเคยมีคำสั่งไมฟอง ก็จะเปนการ
ตรวจสอบดุลยพินิจของพนักงานอัยการไดอีกทางหน่ึง

ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แมวาในทางทฤษฎีจะใชหลักการฟองคดีอาญา
ตามกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่ระบุบังคับใหตองมีการฟองคดีที่มีมูลตอศาลโดยไมมี
ขอยกเวน แตในทางปฏบิตัอิยัการกลบัใชดลุยพนิจิไมฟองคดอียางกวางขวางจนกลายเปนประเพณี
และมคีำพพิากษาของศาลรบัรองวาไมมกีฎหมายหามการใชดุลยพนิจิดังกลาว อยางไรก็ตาม การใช
ดลุยพนิจิในการสัง่ฟองคดอียัการสหรฐัอเมรกิาจะพจิารณาถงึความตองการใหดำเนนิคดขีองผูเสยีหาย 
การมสีวนรวมในการกระทำความผดิของผูเสยีหาย เหตผุลเรือ่งคาใชจาย และแนวโนมของคำพพิากษา 
รวมทั้งความพึงพอใจของสาธารณชน มาประกอบดวยเสมอ

สวนประเทศอังกฤษซึ่งใชหลักการฟองคดีอาญาตามดุลยพินิจ การสั่งคดีของพนักงานอัยการ
ถกูกำหนดเปนหลกัเกณฑและแนวทางไวใน The Code for Crown Prosecutors ซึง่ใหพนกังานอยัการ
พจิารณาหลกัเกณฑในการส่ังฟองคดี ๒ ประการคือ ในเบ้ืองตนตองตรวจสอบวาคดีมพียานหลกัฐาน
เพยีงพอท่ีจะใหศาลฟงลงโทษผูกระทำผิดไดหรอืไม ถาพยานหลกัฐานไมเพยีงพอตองยตุกิารดำเนนิคดี

๑๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๖ บัญญัติวา “ใหแจงคำส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหา
และผูรองทุกขทราบ ถาผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี

  เมื่อพนักงานอัยการมีคำส่ังเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสียมีสิทธิรองขอตอพนักงาน
อัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกำหนด
อายุความฟองรอง”.
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ทันที และเม่ือผานการพิจารณาเร่ืองพยานหลักฐานมาแลว พนักงานอัยการตองพิจารณาตอไปวา
การฟองคดีน้ันจะเปนประโยชนตอสาธารณะหรือไม ซ่ึงจะตองพิจารณาตามพฤติการณของแตละคดีไป

สำหรบัในประเทศฝรัง่เศส ซึง่ใชหลกัการฟองคดตีามดลุยพนิจิ การควบคมุและตรวจสอบอำนาจ
การสั่งคดีของพนักงานอัยการ มีทั้งการควบคุมตรวจสอบภายในจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

จลุนติ ิ: การทีร่ะบบกฎหมายไทยไดแยกขัน้ตอนการสอบสวนและการสัง่ฟองคดี
ระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการออกจากกันนั้น ไดสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานอัยการหรือไม อยางไร

นายจุลสิงห ฯ : การที่ระบบกฎหมายแยกขั้นตอนการสอบสวนและการฟองคดีระหวาง
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการออกจากกันนั้นเปนไปเพ่ือการตรวจสอบถวงดุลโดยภาพรวม
ของการดำเนนิคด ีซึง่ไมเปนการสงผลกระทบตอประสทิธภิาพในการดำเนนิคดแีตอยางใด ทัง้นี ้อำนาจ
ในการดำเนินการสอบสวนเปนของพนักงานสอบสวน๑๒ สวนอำนาจในการฟองคดีอาญารวมกับผูเสยีหาย
เปนอำนาจของพนักงานอัยการ๑๓ และอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเปนอำนาจของศาล ซึ่งหาก
พจิารณาในเชิงระบบแลวยอมเปนไปตามหลักการตรวจสอบถวงดุล สำหรับในตางประเทศน้ัน พนกังาน
อัยการจะมีบทบาทในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวน มีภารกิจในการวางแผนการดำเนินคดี และการ
วางแผนการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนดวย อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทยกไ็ดกำหนดวา เมือ่พนกังานสอบสวนสงสำนวนมายงัพนกังานอัยการแลว หากพนกังานอยัการ
เห็นวายังไมมีความสมบูรณ ก็สามารถสั่งใหสอบสวนเพ่ิมเติมหรือใหพนักงานสอบสวนสงพยานมาให
ซกัถามไดตามมาตรา ๑๔๓ (๒) (ก) เสมือนเปนการสอบสวนช้ันพนักงานอัยการอันเปนการใชดลุยพินจิ
ของพนักงานอัยการโดยแท

๑๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวง 
แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทำการสอบสวนเวนแตจะมีคำรองทุกขตามระเบียบ”.

๑๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ บัญญัติวา  “บุคคลเหลานี้มีอำนาจฟองคดีอาญาตอศาล
  (๑) พนักงานอัยการ

 (๒) ผูเสียหาย 
  มาตรา ๑๔๐ บัญญัติวา “เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว ใหจัดการ

อยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้
 (๑) ถาไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทำความผิดและความผิดนัน้มอีตัราโทษจำคุกอยางสูงไมเกินสามป ใหพนกังานสอบสวน

งดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสงบันทึกพรอมกับสำนวนไปยังพนักงานอัยการ 
 ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนักงานสอบสวนสงสำนวนไปยังพนักงานอัยการพรอมทั้งความเห็นที่ควรใหงด

การสอบสวน
 ถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทำการสอบสวนตอไป ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น
(๒) ถารูตัวผูกระทำผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี้
 มาตรา ๑๔๑ ถารูตวัผูกระทำความผดิ แตเรยีกหรอืจบัตวัยงัไมได เมือ่ไดความตามทางสอบสวนอยางใด ใหทำความเหน็

วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปพรอมกับสำนวนยังพนักงานอัยการ
 ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยสั่งไมฟอง และใหแจงคำสั่งนี้ใหพนักงาน

สอบสวนทราบ
 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหสั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเชนนั้น
 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรส่ังฟอง ก็ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหไดตัวผูตองหามา ถาผูตองหาอยูตางประเทศ 

ใหพนักงานอัยการจัดการเพ่ือขอใหสงตัวขามแดนมา
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นอกจากน้ี ในปจจุบันมีการกระทำความผิดที่มีลักษณะซับซอนที่ตองใชผูมีความรู
ความเช่ียวชาญในเร่ืองการนำสืบพยานหลักฐานตอศาล ซึ่งก็คือพนักงานอัยการท่ีจะรูวาในคดีนั้นมี
พยานหลกัฐานใดทีจ่ะพสูิจนความผดิและพนกังานสอบสวนจะรูวธิกีารไดมาซึง่พยานหลกัฐานเชนวานัน้ 
กฎหมายในปจจบุนัจงึไดกำหนดใหพนกังานอยัการตองทำหนาทีส่อบสวนรวมกบัพนกังานสอบสวน เชน 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือการท่ีพนักงานอัยการตองเขารวมทำสำนวน
ชนัสตูรพลกิศพ หรอืรวมทำสำนวนสอบสวนวสิามญัฆาตกรรม เพือ่รวมตรวจสอบพยานหลกัฐาน รวมถึง
คดีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร หรือการกระทำความผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ

มาตรา ๑๔๒ ถารูตัวผูกระทำความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอยชั่วคราวหรือเช่ือวาคงไดตัวมาเม่ือ
ออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทำความเห็นตามทองสำนวนการสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการ
พรอมดวยสำนวน

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรส่ังไมฟอง ใหสงแตสำนวนพรอมดวยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหา 
ใหพนักงานสอบสวนมีอำนาจปลอยหรือปลอยชั่วคราว ถาผูตองหาถูกขังอยู ใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย

ในกรณีทีเ่สนอความเห็นควรส่ังฟอง ใหพนกังานสอบสวนสงสำนวนพรอมกบัผูตองหาไปยงัพนกังานอยัการ เวนแตผูตองหา
นั้นถูกขังอยูแลว

แตถาเปนความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได และผูกระทำความผิดไดปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแลว 
ใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสำนวน

มาตรา ๑๔๓ เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนด่ังกลาวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติ
ดั่งตอไปนี้

(๑) ในกรณีทีม่คีวามเห็นควรส่ังไมฟอง ใหออกคำส่ังไมฟอง แตถาไมเหน็ชอบดวย กใ็หสัง่ฟองและแจงใหพนกังานสอบสวน
สงผูตองหามาเพ่ือฟองตอไป

(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง
ในกรณีหนึ่งกรณใีดขางตน พนักงานอัยการมีอำนาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพ่ือสั่งตอไป
(ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยช่ัวคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง แลวแตกรณี และจัดการหรือสั่งการ

ใหเปนไปตามนั้น
ในคดีฆาตกรรม ซึง่ผูตายถกูเจาพนกังานซึง่อางวาปฏบิตัริาชการตามหนาทีฆ่าตาย หรอืตายในระหวางอยูในความควบคมุ

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอำนาจออกคำส่ังฟองหรือไมฟอง
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งฟอง ถาความผิดนั้นเปนความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได ถาเห็นสมควร

พนักงานอัยการมีอำนาจดั่งตอไปนี้
(๑) สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะสงผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ
(๒) เม่ือผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว สัง่ใหสงผูตองหาพรอมดวยสำนวนกลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายาม

เปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะส่ังใหพนักงานสอบสวนอ่ืนที่มีอำนาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได.
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ที่พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจะรวมกันทำสำนวนการสอบสวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดำเนนิคดอีาญา เปนตน ในอนาคตงานดานการสอบสวนของพนกังานอยัการและพนกังานสอบสวน
จึงควรตองไดรับการพัฒนาใหมากขึ้นตอไป

จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพ่ือการรองรับกับการแกไข
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมท้ังขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงค
อยางแทจริง

นายจุลสิงห ฯ : กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเราในปจจุบัน โดยภาพรวมถือวา
มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอสำหรบัสงัคมไทยแลว เพราะรฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนั ไดมกีารบญัญตัริบัรอง
และคุมครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมไวอยางชัดเจน ในหมวด ๓ สวนที่ ๔ อันวาดวย
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

สวนเรือ่งทีเ่หน็วายงัไมเหมาะสม คอื การทีบุ่คคลใดบคุคลหนึง่มอีำนาจมากจนเกนิไป ดงัเชน 
ตำแหนงอยัการสงูสดุเองนัน้ ในคดคีวามผดิทีเ่กิดนอกราชอาณาจกัร อยัการสงูสดุเปนพนกังานสอบสวน
ผูรับผิดชอบตามกฎหมาย๑๔ ทั้งยังปฏิบัติหนาที่เปนผูทำคำสั่งฟองเอง เปนผูตัดสินเอง หากประสงคจะ
อุทธรณก็สามารถกระทำได ผมเห็นวาไมถูกตอง จึงควรมีองคกรหนึ่งองคกรใดมาชวยกรองดุลยพินิจ
ของอัยการสูงสุดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อไมใหอัยการสูงสุดมีอำนาจในการใชดุลยพินิจมากจนเกินไป 

ดังเชน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕  วรรคแรก ซึ่งกำหนดวา 
“ในกรณีที่มีคำสั่งไมฟอง และคำสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ถาในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี (เขตกรุงเทพมหานคร) ใหรีบสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำส่ังไปเสนออธิบดีกรมตำรวจ 
รองอธิบดกีรมตำรวจ หรอืผูชวยอธิบดกีรมตำรวจ (ผูบญัชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ รอง หรอืผูชวยฯ 
ผูบัญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ) ถาในจังหวัดอื่น ใหรีบสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับ
คำส่ังไปเสนอผูวาราชการจังหวัด …” ซึ่งหมายความวา ถาเปนคำส่ังไมฟองของอัยการสูงสุดแลว 
ยอมเปนอันยุติ ซึ่งตั้งแตผมดำรงตำแหนงเปนอัยการสูงสุดมายังไมเคยใชอำนาจในประการนี้เลย 
เพราะถาเราส่ังคดีเองแลวกรณียอมเปนทีส่ดุตามกฎหมาย ผมจึงใหพนักงานอัยการทานอ่ืนทำคำส่ังคดี 
แลวเสนอมาเพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือใหเราช้ีขาดความเห็นแยง การใชแนวทางน้ีเพ่ือใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามหลักนิติธรรมอยางแทจริง ทั้งเปนไปตามหลัก “Due Process of Law” คือการดำเนินงาน
ดานการยุติธรรมใหเปนไปตามกฎหมายและศุภนิติกระบวน

อีกประการหน่ึง จริงอยูท่ี “วุฒิสภา” เปนองคกรท่ีมีอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง 
หรอืถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมอืงและขาราชการระดบัสงูออกจากตำแหนงได เมือ่บคุคลดงักลาว

๑๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๒๐ ถาความผดิซึง่มโีทษตามกฎหมายไทยไดกระทำลงนอกราชอาณาจกัรไทย ใหอัยการสงูสุดหรอืผูรักษาการแทน

เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาทีน่ัน้ ใหพนกังานอัยการหรือพนกังานสอบสวนคนใดเปนผูรบัผดิชอบทำการ
สอบสวนแทนก็ได

ฯลฯ                                             ฯลฯ
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จุลนิติ

มพีฤติการณรำ่รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจรติตอหนาท่ีหรอืกระทำผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ สอวา
กระทำผิดตอตำแหนงหนาทีใ่นการยุตธิรรม จงใจใชอำนาจหนาทีข่ดัตอบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรอืฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง อยางไรก็ตาม อาจกลาวได
วาอำนาจเสร็จเด็ดขาดน้ันอยูที ่“คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.)” 
ซึง่เปนผูใชอำนาจไตสวนขอเทจ็จรงิเองเพือ่ลงมตวิาขอกลาวหามมีลูหรอืไม หากเปนกรณทีีม่มีลูความผดิ
อาญาหรือรำ่รวยผิดปกติกจ็ะสงเรือ่งมายังอยัการสูงสดุเพ่ือดำเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมอืง กรณีจงึมปีญหาวา เมือ่อยัการสูงสดุแจงขอไมสมบรูณ หรอืพจิารณา
พยานหลกัฐานแลวเหน็วาไมควรดำเนินคดี ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเห็นพองดวยแลวยอมสามารถ
ดำเนินการตอไดเอง ซึ่งผมมีความเห็นวา กระบวนการท่ีใหองคกรใดองคกรหนึ่งที่เปนผูดำเนินการ
สอบสวนสามารถส่ังฟองไดเองน้ันไมเหมาะสมนัก จึงควรมีองคกรหรือหนวยงานใดมาทำหนาที่
ในการชี้ขาดประเด็นนี้ แตทั้งนี้ตองไมทำลายความเปนอิสระของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดวย

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

นายจุลสิงห ฯ : ในการปฏบิตัหินาทีข่องทกุองคกรตามรฐัธรรมนญู ควรยดึมัน่หลกันติธิรรม 
(The Rule of Law) ในองคกรของตวัเอง กลาวคอื ตองอยูบนพืน้ฐานของบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู
และบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม สามารถอธิบายและใหเหตุผลไดและจะใชอำนาจรัฐ
โดยปราศจากบทบญัญตัแิหงกฎหมายรองรบัไมได ซึง่สงผลใหการใชกฎหมายมคีวามเปนธรรมกบัสงัคม 
สำหรับการปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะพนักงานอัยการน้ัน นอกจากการปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาแลว ควรยึดมัน่ในบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญในมาตรา ๓ 
ที่กำหนดให “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” ทั้งอาจกลาวไดวา “หลักนิติธรรม” นี้มีลำดับศักดิ์
ทีเ่หนอืกวาบทบญัญตัแิหงกฎหมาย ดงัที ่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ไดทรงเคยมพีระบรมราโชวาท 
โดยมีใจความประการสำคัญวาจะตองใชบทบัญญัติแหงกฎหมายใหเกิดความเปนธรรมตอสังคม
ตามหลักนิติธรรม ประเทศชาติและประชาชนจึงจะดำรงอยูไดโดยปกติสุข.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป
นั้นมีเจตนารมณสำคัญหรือมีหลักการแนวคิดเชนใด 
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ฯ : หลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมน้ัน มีพัฒนาการมาจาก
วัตถุประสงคของการดำเนินคดีอาญาท่ีสำคัญ  ๒  ประการ 
ประการแรก คือ การหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษ (Crime 
prevention) ดังจะเห็นไดจากการดำเนินคดีอาญาระบบไตสวน 
(inquisitorial system) ซึ่งใชวิธีการคนหาความจริงจากตัว
ผูถูกกลาวหา ไมวาจะโดยวิธีใด ซึ่งรวมถึงการทรมานรางกายเพื่อ
ใหรับสารภาพดวย เชน การดำน้ำลุยไฟ การเฆ่ียนตี เปนตน 
ตอมาเมื่อถึงยุคเสรีนิยม พัฒนาการทางดานการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพตาง ๆ มีมากขึ้นอันสงผลใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกกลาวหาในการพิจารณาคดีอาญายอมมีมากข้ึน
ตามกันไปดวย ทั้งนี้ โดยขอสมมติฐานที่วา “ทุกคนเปนผูบริสุทธิ
จนกวาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาผู น้ันเปนผูกระทำความผิด” 
(Presumption of Innocence) ทำใหบคุคลผูทีถ่กูกลาวหาวากระทำ
ความผิดซึ่งแตเดิมเปนกรรมในคดี (Object) ก็จะเปลี่ยนเปนผูที่
ไดรับการคุมครองโดยเปนประธานในคดี (Subject) ดังนั้น 
วัตถุประสงคของการพิจารณาคดีอาญาจึงเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่ให

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

เม่ือวันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา รุนที่ ๓๒ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโททางกฎหมาย (D.E.A. (Sciences criminelles) 
มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝร่ังเศส ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit (Mention tres honorable) มหาวิทยาลัยตูลูส 
ประเทศฝร่ังเศส ปจจุบันดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ศาสตราจารย ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล๑
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คนหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษอยางเดียว เปนใหมีวัตถุประสงคประการที่สอง คือเพื่อคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตองหาในคดี (Due process) ดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหสิทธิของบุคคล
ถูกลวงละเมิดจากการใชอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งตอมาหลักการดังกลาวก็ไดกลายเปนหลักการสากล
ที่แตละประเทศตองพยายามกำหนดวิธีการหรือมาตรการที่จะทำใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้ง
๒ ประการ อยางสมดุล โดยไมเนนวัตถุประสงคประการใดประการหน่ึงมากเกินไป เน่ืองจากหากมุงประสงค
หาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษแตเพียงประการเดียวอาจจะเปนการใหอำนาจแกองคกรของรัฐมาก
จนเกินสมควร แตหากจะมุงเนนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบคุคลหรือผูตองหาในคดีอยางเดียว
ก็จะทำใหไมสามารถหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษไดจนไมสามารถควบคุมอาชญากรรม (Crime 
Control) ได

เมือ่พจิารณาหลักสทิธเิสรภีาพของบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาในประเทศไทยแลว 
ในระยะเวลาที่ผานมาเมื่อไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายท่ีเกี่ยวของจำนวนหลายฉบับ ซึ่งไดสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาพิพากษาคดี และชั้นการบังคับโทษ 
โดยกฎหมายในหลายลกัษณะเปนการเพิม่อำนาจรฐัในการปองกนัและปราบปรามการกระทำความผดิ 
และในหลายลักษณะเพ่ิมการคุมครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนและสังคม จงึเห็นไดวามบีทบัญญตัิ
ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดำเนินคดีอาญาท้ังสองประการแลว กลาวคือ การหาตัวผูกระทำความผิด
มาลงโทษและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตองหาในคดี เพียงแตยงัไมถูกปฏิบัติเพื่อ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย เชน การกำหนดใหการพิจารณาคดีนอกจากในศาลอ่ืนนอกจาก
ศาลแขวง จะตองมอีงคคณะอยางนอย ๒ คน เพือ่เปนหลกัประกันในการพจิารณาพพิากษาคดอีาญาวา
ไดมีการดำเนนิการดวยความรอบคอบ แตในทางปฏบิตัแิลวเมือ่มคีดเีขาสูการพจิารณาของศาลในบางคดี
การพิจารณาคดีอาจกระทำไปโดยผูพิพากษานายเดียว สวนผูพิพากษาที่ไมไดรวมนั่งพิจารณาคดีดวย
อาจจะรวมลงช่ือในภายหลัง ซึ่งจะกอใหเกิดความผิดพลาดในการช่ังน้ำหนักพยานหลักฐานไดงาย
เน่ืองจากไมไดเห็นอากัปกิริยาของพยานตาง ๆ นอกจากขอความท่ีจดในรายงานการพิจารณาคดี เปนตน 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ทั้งนี้ หลักการที่เห็นวามีประสิทธิภาพมากที่สุดของการปรับปรุงมาตรการคุมครองสิทธิและ
เสรภีาพของผูตองหาในการดำเนนิคดอีาญา คอื การเปลีย่นแปลงผูมอีำนาจออกหมายจบัหรอืหมายคน
โดยการกำหนดใหเปนอำนาจของศาลจากเดิมทีใ่หอำนาจในการออกหมายจับหมายคนเปนอำนาจของ
เจาพนักงานตำรวจ ซึ่งปจจุบันมีหลายคดีที่ศาลไมอนุมัติหมายจับใหแกเจาพนักงานตำรวจ โดยอาศัย
เหตุผลตามกฎหมายวาไมมีเหตุที่ผูตองหาจะหลบหนี และไมมีเหตุที่ผูตองหาจะไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐาน ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนัและกฎหมายท่ีเกี่ยวของจึงมีความเหมาะสมแลว แตปญหา
ที่มักจะเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็คือ กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันมักไมไดรับ
การปฏิบัติอยางจริงจังในเกือบทุกองคกร ท้ัง ตำรวจ อัยการ ศาล โดยสวนใหญกลับไปมุงเนนในเร่ืองรูปแบบ 
(Formality) แทนท่ีจะไปมุงเนนในเร่ืองเนือ้หา (Content/Substance) การคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน

จลุนติ ิ: อยากใหทานอธบิายหลกัการพจิารณาคดอีาญาโดยใชระบบกลาวหาและ
ระบบไตสวนวามหีลกัการสำคญัเหมอืนหรือแตกตางกันอยางไร ตลอดจนขอดแีละขอเสยี 
และในทรรศนะของทานน้ันคิดวาการพิจารณาคดีอาญาควรท่ีจะใชระบบกลาวหา
หรือระบบไตสวนหรือใชระบบผสมระหวางระบบกลาวหากับระบบไตสวนจึงจะ
มีความ เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปจจุบัน โดย เฉพาะ ในด านการ
อำนวยความยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ฯ : หลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา 
(Accusatorial System) และระบบไตสวน (inquisitorial system) สามารถแยกความแตกตางกัน
ไดใน ๒ เรือ่ง คอื การดำเนินคด ีและการคนหาพยานหลักฐาน โดยความแตกตางในเร่ืองการดำเนินคดนีัน้ 
การพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนจะกำหนดใหองคกรเดียวมีอำนาจและหนาท่ีในการดำเนินคดีอาญา
ทุกกระบวนการ ตั้งแตการจับ การสอบสวน การฟองคดี การพิจารณาคดีและพิพากษาคดี ดังเชน
ตัวอยางกรณีละครเรื่องเปาบุนจ้ิน เมื่อมีผูมารองเรียนเจาเมืองวามีการกระทำความผิดอาญา หวังเฉา 
หมาฮั่น จะมีหนาที่ไปนำตัวผูถูกกลาวหาสงเปาบุนจิ้นเพื่อสอบสวน พิจารณาคดี และพิพากษาคดี 
โดยท่ีไมมีบุคคลใดสามารถตรวจสอบถึงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได หรือตัวอยางกรณีหนังเร่ือง 
โจน ออฟ อารค (Joan of Arc) ซึ่งอางวาไดรับบัญชาใหทำหนาที่ในการดำเนินคดีอาญาจากพระเจา 
หรือตวัอยางกรณีละครนางทาส ซึง่ขอเท็จจริงในละครน้ันผเีปนผูผลกัคุณหญิงคนใหมทีท่องตกบันไดตาย 
แตเจาคณุปกใจเช่ือวาอเียน็เปนคนผลักทัง้ทีอ่เียน็ปฏิเสธ จงึเฆ่ียนตีเพือ่ใหรบัสารภาพจนกระท่ังอเียน็สลบ
จากนั้นก็ราดน้ำใหฟนข้ึนมาแลวก็เฆี่ยนตอจนอีเย็นทนตอความเจ็บปวดไมไดก็เลยรับสารภาพ 
นี่คือระบบไตสวนดั้งเดิม สวนการดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาน้ัน จะมีหลักการดำเนินคดีอาญา
ตรงกันขามกับการดำเนินคดีอาญาในระบบไตสวน กลาวคือ (๑) มีการแยกองคกรที่ทำหนาที่สอบสวน 
ฟองรองดำเนนิคด ีและพจิารณาพพิากษาคดอีอกจากกนั กลาวคอื พนักงานสอบสวน อยัการ และศาล 
เพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบถวงดุลซ่ึงกันและกัน และ (๒) มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา 
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

เชน การกำหนดใหผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำตนได 
หรือการลดจำนวนวันควบคุมตัวผูตองหาโดยพนักงานสอบสวนซ่ึงแตเดิมประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา
ความอาญาไดกำหนดใหเจาพนกังานตำรวจมอีำนาจควบคมุตวัผูตองหากอนนำสงพนักงานอยัการเพือ่
ฟองคดีตอศาลไดเปนระยะเวลา ๓๐ วัน จากนั้นจึงลดลงมาเปน ๑๕ วัน ๗ วัน ๔ วัน ๓ วัน กระทั่ง
ปจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ ไดกำหนดหามมิใหเจาพนักงานตำรวจ
ควบคุมผูถกูจบัไวเกนิกวา ๔๘ ชัว่โมง (หรอื ๒ วนั) นบัแตเวลาทีม่าถงึสถานีตำรวจ ถามคีวามจำเปนทีจ่ะตอง
ควบคุมผูถูกจับไวเกินกวานั้น เพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ตองย่ืนคำรองฝากขังตอศาล ทั้งนี้ เพื่อศาลจะไดตรวจสอบและวินิจฉัยวาการควบคุมตัวผูนั้นเปนการ
ชอบดวยกฎหมายหรือเปนการจำเปนหรือไม เปนตน 

สวนความแตกตางในเรื่องการคนหาพยานหลักฐานนั้น การดำเนินคดีอาญาในระบบไตสวน 
เปนระบบตรวจสอบขอเท็จจริงโดยศาล เพราะศาลจะมีบทบาทในการคนควาหาขอเท็จจริงดวยตนเอง 
มีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาชี้ขาดขอเท็จจริงไดโดยไมตองใหคูกรณีเสนอพยานหลักฐานมาในคดี 
ระบบน้ีจึงอาจมีฝายกลาวหาหรือไมก็ได ซ่ึงถือกำเนิดในกลุมประเทศระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil law) 
เชน เยอรมันและฝรั่งเศส สวนการดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา เปนระบบที่กำหนดใหคูกรณี
ฝายกลาวหา (โจทก) และฝายถูกกลาวหา (จำเลย) จะตองเสนอพยานหลักฐานตอศาลซ่ึงเปนคนกลางท่ี
จะช้ีขาดขอเทจ็จรงิ เปนระบบทีเ่ปดโอกาสใหคูความทัง้สองฝายตอสูกนัอยางเทาเทยีมกนั หรอืทีเ่รยีกวา 
Adversarial System ดังเชนการดำเนินคดีแพง ศาลจะวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ศาลไมอาจ
คนหาความจริงโดยตนเองไดซึ่งถือกำเนิดในระบบกฎหมายคอมมอลลอว (Common law) เชน 
ประเทศอังกฤษ และอเมริกา 

สำหรบัประเทศไทยซึง่ใชระบบกฎหมายแบบซวีลิลอวเชนเดยีวกบัประเทศในแถบภาคพืน้ยโุรป  
การดำเนินคดีอาญาจึงเปนระบบการไตสวนคนหาความจริง โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไดกำหนดใหศาลมีบทบาทหนาทีใ่นการคนหาความจริงในทางคดีในหลายบทบัญญตั ิไมวาจะใชอำนาจ
ของศาลในการสืบพยาน ซึ่งจะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได ตามมาตรา ๒๒๙ หรือในระหวางพิจารณา 
เม่ือศาลเหน็สมควร ศาลมอีำนาจถามโจทก จำเลย หรอืพยานคนใดกไ็ด ตามมาตรา ๒๓๕ หรอืระหวาง
พิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม หรือสงประเด็นได 
ตามมาตรา ๒๒๘ เปนตน แตในทางปฏบิตัยิงัไมไดเหน็บทบาทดานน้ีของศาลมากนกั อาจเปนเพราะวา
ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ ๙ ไดกำหนดขอแนะนำขาราชการตุลาการวา “ผูพิพากษา
พึงระลกึวาการนำพยานหลกัฐานเขาสบืและการซกัถามพยานควรเปนหนาทีข่องคูความและทนายความ
ของแตละฝายที่จะกระทำ ผูพิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือซักถามพยานดวยตนเองก็ตอเม่ือ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกำหนดใหศาลมีบทบาทหนาท่ีในการคนหา
ความจริงในทางคดีในหลายบทบัญญัติ ไมวาจะใชอำนาจของศาลในการสืบพยาน 
ซึง่จะสบืในศาลหรือนอกศาลก็ได ตามมาตรา ๒๒๙ หรอืในระหวางพจิารณา เมือ่ศาลเห็นสมควร 
ศาลมีอำนาจถามโจทกจำเลย หรือพยานคนใดก็ได ตามมาตรา ๒๓๕ หรือระหวางพิจารณา
โดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม หรือสงประเด็นได 
ตามมาตรา ๒๒๘ เปนตน แตในทางปฏิบัติยังไมไดเห็นบทบาทดานนี้ของศาลมากนัก

ประมวลก
ความจริง

ประเดนได
นัก
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จุลนิติ

จำเปนเพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรมหรอืมกีฎหมายบญัญตัไิวใหศาลเปนผูกระทำเอง” ทำใหปจจุบนั
วิธีการของศาลกลับนำเอาวิธีการในแบบระบบตอสูกันมาพิจารณาในศาล โดยใหคูความทั้งสองฝาย
นำพยานหลักฐานท่ีตนมอียูมาตอสูกันเพือ่ใหเหน็ความผิดของอีกฝาย หรอืความบริสทุธิข์องตน ซึง่ศาล
จะคอยเปนผูกำกับดูแลใหคูความท้ังสองฝายตอสูกันอยูในขอบเขตของกฎหมาย โดยศาลจะไมเขาไป
กาวกายในการสบืคนหาความจรงิในทางคดดีวยตนเอง แตในเวลาทำคำพพิากษาเมือ่มเีหตอุนัควรสงสยั
ก็จำตองพิพากษายกฟอง จึงทำใหมีความขัดแยงกันระหวางเจตนารมณของกฎหมายและแนวทาง
การปฏบิัติดังกลาว 

จลุนติ ิ: การท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัิ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวโดยเฉพาะในคดีอาญา เชน ผูตองหาหรือจำเลย
มสีทิธไิดรบัการสอบสวนหรอืพจิารณาคดทีีถ่กูตอง รวดเรว็ และเปนธรรม การใหไดรบั
โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การไดรบัความชวยเหลอืในทางคดจีากทนายความ และไดรบัการปลอยตวั
ชั่วคราวนั้น ฯลฯ ทานคิดวาหนวยงานหรือเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักการตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว หรือไม เพียงใด

ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ฯ : กรณีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิของผูตองหาหรือจำเลย
ในการไดรบัการสอบสวนหรือพจิารณาคดีทีถ่กูตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘ ซึ่งกำหนดใหจำเลยมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว 
ตอเนื่อง และเปนธรรม นั้น ศาลยุติธรรมไทยไดดำเนนิการตามหลักการท่ีกำหนดโดยการนำระบบการ
นัง่พจิารณาคดตีอเนือ่งมาใชแทนระบบเดมิ ซึง่มกีารนดัสบืพยานหลกัฐานเปนคราว ๆ  (Piece - meal) 
โดยศาลจะนัดพิจารณาคดีติดตอกันจนเสร็จทีละคดีตามลำดับโดยใชระบบศูนยนัดความและระบบ
กอนวันนดัตามประเภทของคดี และมาตรการเปดเผยพยานหลักฐาน (discovery) ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓/๑ และมาตรา ๑๗๓/๒ มาใช ทำใหสามารถจัดการคดีไดอยาง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ แตอยางไรกต็ามการนำระบบการนัง่พจิารณาคดตีอเนือ่ง กม็ขีอเสยีคือเมือ่มคีดี
เขาสูการพิจารณาของศาลมากข้ึน ยอมจะตองรอลำดับการนัดพจิารณาเปนระยะเวลานาน ซึง่ในบางคดี
ย่ืนฟองคดีตอศาลแลวแตตองนัดสืบพยานอีกคร้ังก็อีก ๒ ปขางหนา การพิจารณาคดีจึงไมไดมี
ความรวดเร็ว เพียงแตอาจจะตอเนื่องโดยใชระยะเวลาในการสืบพยานเพียง ๓ – ๔ ครั้ง แตใน
ระหวางรอการพิจารณาคดี หากปรากฏวาจำเลยไมไดรับการประกันตัวก็ยอมจะกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของจำเลยดวย

กรณีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ ไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหน่ึง และวรรคสอง ซึ่งกำหนดใหรัฐ
จัดหาทนายความใหผูตองหาในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดป 
ในวันทีพ่นกังานสอบสวนแจงขอหา และคดีทีม่อีตัราโทษจำคุกทีผู่ตองหาไมมแีละตองการทนายความน้ัน 
สงผลใหการสอบสวนมีความเปนธรรมแกผูตองหามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติแลวทนายความที่
ทำหนาทีน่ีไ้ดแกทนายทีไ่ดสมคัรใจไปลงช่ือเปนทนายขอแรงท่ีศาล ซึง่สวนใหญกเ็ปนทนายทีย่งัไมคอยมี
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ประสบการณในการวาความมากนัก ปจจุบันจึงไดมีการเรียกรองใหรัฐจัดทนายขอแรงที่มีคุณภาพ 
ซึ่งแมวาอาจจะเปนการเรียกรองท่ีอาจจะไมสำเร็จในระยะเวลาอันใกล เน่ืองจากสภาพความเปนจริง
ทนายซึ่งมีประสบการณในการวาความสูงมักจะมีคาจางแพงและไมคอยมีเวลามาทำหนาที่ทนาย
ขอแรง แตในอนาคตคงจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

กรณีบทบัญญตัเิพือ่รองรับสิทธใินการใหไดรบัโอกาสในการตอสูคดอียางเพียงพอ การตรวจสอบ
หรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร สำหรับในคดีอาญาทั่วไปไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘ ซึ่งกำหนดใหจำเลยมีสิทธิขอตรวจและคัดคำใหการของตน
ในช้ันสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำใหการของตนได บทบัญญัติดังกลาวแทบจะไมเกิดประโยชน
แกจำเลยแตอยางใด เน่ืองจากจำเลยยอมทราบวาตนไดใหการไวอยางใดอยูแลว ในสวนคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ไดบัญญัติไวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย มาตรา ๒๗ 
วรรคสอง ที่กำหนดใหสิทธิแกจำเลยในการตรวจและคัดสำเนาเอกสารการไตสวนของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดนับแตวันที่จำเลยถูกฟอง เพื่อใหโอกาสจำเลยตอสูคดี 
และปกปองตนเอง โดยจำเลยสามารถเตรยีมพยานหลกัฐานเพือ่แกขอกลาวหา และคนหาความจรงิจาก
สำนวนการไตสวน เพือ่ยนืยนัความบริสทุธ์ิของตนเอง เพราะฉะน้ัน ในคดอีาญาทัว่ไป ควรพจิารณากำหนด
ใหสิทธิจำเลยในการเขาถึงพยานหลักฐานโดยใหสิทธิในการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารในสำนวน
การสอบสวนดังเชนคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ทั้งน้ี โดยมีมาตรการในการขอตรวจ
และคัดอยางเหมาะสมเพ่ือปกปองพยานจากจำเลยท่ีไมสุจริตจากการไดสิทธินี้ดวย 

สำหรับกรณีบทบัญญัติเพ่ือรองรับสิทธิในการไดรับการปลอยช่ัวคราวของผูตองหาหรือจำเลย 
ไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๐๗ ซึง่กำหนดใหผูตองหาและจำเลย
ทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว และมาตรา ๑๐๘/๑ ซึ่งกำหนดใหการสั่งไมใหปลอยชั่วคราว 
จะกระทำไดตอเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ คือ (๑) จะหลบหนี (๒) จะไปยุงเหยิง
กบัพยานหลักฐาน (๓) จะไปกอเหตอุนัตรายประการอ่ืน (๔) ผูรองขอประกันหรอืหลกัประกันไมนาเช่ือถือ
(๕) การปลอยช่ัวคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของเจาพนักงาน
หรือการดำเนินคดีในศาล ซึ่งก็มีเนื้อหาที่สอดคลองกับกฎมาตรฐานข้ันต่ำขององคการสหประชาชาติ
วาดวยมาตรการไมควบคมุตวั (Tokyo Rules) ซึง่ไดกำหนดหลกัการพืน้ฐานทีจ่ะสงเสริมการใชมาตรการ
ไมควบคุมตัวควบคูไปกับการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำในการคุมครองบุคคลท่ีตองถูกใชมาตรการ
ทางเลอืกอืน่ทีใ่ชแทนโทษจำคกุ แตปญหาท่ีเกดิขึน้ในปจจบุนัคือ การปลอยชัว่คราวนัน้มกัจะคำนงึถงึ
หลักประกัน หลักทรัพยตางๆ โดยมีการเรียกประกันและหลักประกันในอัตราท่ีสูงเพ่ือใหแนใจวาจะ
ไมหลบหนีเม่ือไดรับการปลอยช่ัวคราว ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้ทำใหเกิดความไมเสมอภาคสำหรับผูมี
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ียังมีทัศนคติในการทำงานคือไมใหปลอยช่ัวคราวเปนหลัก 
การปลอยชั่วคราวกลับเปนขอยกเวน อันเนื่องมาจากความกลัวที่วาหากอนุญาตใหปลอยชั่วคราว

ในคดีอาญาท่ัวไป ควรพิจารณากำหนดใหสิทธิจำเลยในการเขาถึงพยานหลักฐาน
โดยใหสิทธิ ในการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารในสำนวนการสอบสวนดังเชน
คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

ในคดีอาญ
ดยใหสิท

ี่ ี
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ผูตองหาหรือจำเลยอาจจะหลบหนีและไปกระทำความผิดอีก ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลพิจารณาจะอนุญาตใหผูตองหาหรือจำเลยไดรับอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว
หรือไมนั้น เห็นวาควรพิจารณาเสียกอนวา ผูตองหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไมและภัยอันตราย
หรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดเปนหลักใหญ จากนั้นจึงจะพิจารณา
เรื่องความเช่ือถือของผูรองขอประกัน หรือหลักทรัพยในการขอประกันตัวโดยพิจารณาเปนเหตุผล
ประกอบก็จะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเปนการลดชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนไดมากขึ้น

จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพ่ือการรองรับกับการแกไข
สภาพปญหาของสงัคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมทัง้ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
ดังกลาว ท้ังน้ีเพ่ือใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง

ศาสตราจารย ดร. สรุศกัดิฯ์ : บทบญัญตัขิองกฎหมายในการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
ในกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาในประเทศไทยน้ันมีเน้ือหาท่ีดีมากหากเปรียบเทียบกับในหลายประเทศ 
แมกระท่ังประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเปนแมแบบทางกฎหมายของประเทศไทย แตสาเหตุที่ไมสามารถแกไข
ปญหาของกระบวนการยตุธิรรมไดอยางเปนระบบอาจดวยความทีโ่ครงสรางระบบราชการของไทยนัน้
ไดฝงรากลกึในสงัคมไทยมาอยางยาวนาน การมองปญหาจงึเปนการมองถงึการใช “อำนาจ” ขององคกร
เปนสำคญัยิง่กวาเปาหมายทีแ่ทจรงิของกระบวนการยุตธิรรม ทำใหมคีวามเขาใจบทบาทหนาทีข่องตน
ไมตรงตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวอนัสงผลตอกระบวนการดำเนนิคดอีาญาซึง่มกัจะดำเนนิไปในลกัษณะที่
ผูถกูกลาวหาเปนผูกระทำผดิแลว เชน ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ ไดกำหนด
ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะทำได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตาง ๆ  อนัเกีย่วกบัความผิดทีถ่กูกลาวหา เพือ่จะรูตวัผูกระทำผิดและพิสจูนใหเหน็ความผิด
หรอืความบริสุทธ์ิของผูตองหา และมาตรา ๑๓๔/๔ ไดกำหนดใหพนกังานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหา
ทีจ่ะแกขอหาและท่ีจะแสดงขอเท็จจริงอนัเปนประโยชนแกตนได แตในทางปฏิบตัแิลวพนักงานสอบสวน
บางสวนยังคงรวบรวมพยานหลักฐานท่ีพิสูจนใหเห็นถึงความผิดของผูตองหา แตไมรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่พิสูจนใหเห็นถึงความบริสุทธิ์ของผูตองหา รวมถึงการไมเปดโอกาสใหผูตองหาแกขอหาและแสดง
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ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตน อันถือไดวาเปนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูตองหา ในดานของพนักงานอัยการ เมื่อมีการดำเนินคดีอาญาแลว
ก็มักมองวาเปนการตอสูคดีเพ่ือเอาชนะแตอยางเดียว หากศาลยกฟองก็จะตองอุทธรณหรือฎีกาจนถึงท่ีสุด 
ทั้งที่พนักงานอัยการมีหนาที่กึ่งตุลาการ (Quasi - judicial) ที่จะตองชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตาง ๆ 
และใชดุลพินิจกล่ันกรองคดีวาสมควรจะนำคดีข้ึนสูศาลหรือไม และสามารถออกคำส่ังไมฟองไดหากเห็นวา
คดีนัน้มพียานหลักฐานไมเพียงพอ หรือไมเปนประโยชนแกประชาชนได รวมถึงในกรณีของศาลเองก็ยงั
เขาใจคลาดเคล่ือนถึงความสำคัญขององคคณะผูพพิากษา (forum) และบทบาทในการคนหาความจริง
ในคดีอาญาดงัทีก่ลาวมาแลว ดงันัน้ การจะแกปญหากระบวนการยุตธิรรมทางอาญาของไทยเพ่ือให
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริงจึงตองพิจารณาวาทำอยางไรจะทำให
บคุลากรในองคกรตาง ๆ  ในกระบวนการยุตธิรรมมทีศันคติวามีหนาท่ีรวมกนั คอื การคนหาความจริงวา
มีความผิดอาญาเกิดข้ึนหรือไม ใครเปนผูกระทำความผิด และจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจนเชนใด 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศาสตราจารย ดร. สรุศกัดิฯ์ : ปญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ท่ีประเทศไทยตองพยายามแกไขปญหา ไมวาจะเปนเร่ืองปญหาความลาชาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ไมวาจะในชั้นสอบสวน การฟองคดี การพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนปญหาผูตองขังลนเรือนจำนั้น 
สวนหนึ่งเกิดจากการท่ีมีจำนวนคดีที่เขาสูระบบยุติธรรมมากเกินสมควร กลาวคือ input มาก 
แต output นอย อนัมสีาเหตมุากจากเหตผุลหลายประการ เชน มกีฎหมายทีก่ำหนดใหนำโทษทางอาญา
มาใชกับพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายเปนจำนวนมาก (overcriminalization) แมวาพฤติกรรมเหลานั้น
จะเปนเพยีงการกระทำทีก่ฎหมายกำหนดวาเปนความผดิ ไมใชเปนอาชญากรรมโดยแท และกระบวนการ
ยังมีลักษณะของการต้ังรับ ไมมีบทบาทเชิงรุกในการรณรงคเพ่ือปองกันไมใหเกิดอาชญากรรม 
ดังจะเห็นไดจากพื้นที่ตาง ๆ ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมหลายพื้นที่ยังไมมีแสงสวางที่เพียงพอ 
ไมมีการติดตั้งกลองวงจรปด และพบการรักษาการหรือการตรวจตราของเจาหนาที่ตำรวจนอยมาก 
หากจะพบก็มีแตเพียงตำรวจจราจร เจาหนาที่เทศกิจ หรือหุนตำรวจที่เรียกกันวา “จาเฉย” เทาน้ัน 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากน้ันเม่ือมีพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎหมายหรือขอพิพาทเขามาในระบบก็ไมมีกระบวนการในการกล่ันกรอง
หรอืเบีย่งเบนคด ี(screening/diversion) ออกจากขัน้ตอนกระบวนการยตุธิรรมตามปกต ิแตจะสงเรือ่ง
ทุกประเภทไปสูศาล กอใหเกิดปญหาคดีลนศาลและผูตองขังลนเรือนจำ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมโดยรวม จึงเห็นควรใหมีมาตรการในการปรับปรุงระบบการดำเนินคดีใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ดังนี้

๑) ลดการนำมาตรการทางอาญามาใชในเรือ่งทีไ่มจำเปน (decriminalization) โดยใชมาตรการ
อื่น ๆ ทดแทน เชน มาตรการทางปกครอง และการปรับทางปกครอง เปนตน

๒) สงเสริมใหมีมาตรการที่เปนทางเลือกในการยุติขอขัดแยงนอกระบบยุติธรรมตามปกติ 
(alternative dispute resolution) ใหมากขึ้น เชน การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทหรือความผดิ
เล็กนอยในชุมชนใหมากขึ้น เปนตน

๓) สงเสริมใหนำมาตรการในการกล่ันกรองคดีกอนเขาสูระบบศาลใหมากข้ึน เชน การใหอยัการ
ใชดุลพินิจส่ังไมฟองคดีบางประเภท โดยมีเงื่อนไขใหผูกระทำผิดตองดำเนินการบางอยาง เชน 
ทำกิจการทีเ่ปนประโยชนสาธารณะ เขารบัการฝกอบรมหรือบำบดัรกัษา ชดใชคาเสยีหายใหแกผูเสยีหาย 
โดยตองมารายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ หรือที่เรียกวา “การชะลอการฟอง” ซึ่งไดมีการศึกษา
มาอยางมากมาย แตตองระงับการดำเนินการไปเน่ืองจากยังมีขอโตแยงกันอยูในเร่ืองอำนาจหนาท่ี
ของอัยการกับศาล 

๔) สงเสรมิใหนำเอามาตรการปองกนัอาชญากรรมมาใชอยางจรงิจงั ซึง่เปนมาตรการท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดทันที และนาจะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณคดีที่จะเขาสูระบบงานยุติธรรมไดดีที่สุด.
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