
ความเปนภาวะวิสัยในการสอบสวนคดีอาญา: ศึกษา 
บทบาทพนักงานอัยการในคดีอาญาทั่วไป 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

รังสรรค  สอนสิงห* 
รองศาสตราจารยอัจฉรียา  ชูตินันทน** 

 
บทคัดยอ 

พนักงานอัยการเปนผู มีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการอํานวยความยุติธรรม 

รักษาผลประโยชนของรัฐ และภาระหนาท่ีในการคุมครองประชาชน แมวาตามกฎหมายพนักงาน

อัยการจะไมมีหนาท่ีในการเร่ิมคดี แตพนักงานอัยการก็จะตองรับผิดชอบในการสอบสวน 4 
ประการ คือ รับผิดชอบในความชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน รับผิดชอบในความถูกตอง

ชอบดวยระเบียบของการสอบสวน รับผิดชอบในความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน และ

รับผิดชอบในความเช่ือถือไดของการสอบสวน ดวยเหตุนี้พนักงานอัยการจึงตองปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความละเอียดรอบคอบดวยความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) 
บทบาทของพนักงานอัยการในการกล่ันกรองการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนเปนส่ิงท่ีขาดหายไปจากกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาของไทยไดแยกกระบวนการช้ันพนักงานสอบสวนระหวางอํานาจการสอบสวน

และการฟองรองคดีออกจากกันอยางเด็ดขาด ท้ังท่ี การสอบสวนคดีอาญาก็เปนเง่ือนไขในการให

อํานาจแกพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ สงผลทําใหพนักงานอัยการไมมีบทบาทใน

การเขารวมตรวจสอบ หรือกล่ันกรองการทํางานของพนักงานสอบสวน โดยเฉพาะในคดีซึ่งผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตกเปนผูตองหาในคดีอาญาท่ัวไป การดําเนินคดีอาญาดังกลาวโดยพนักงาน

สอบสวนมักถูกแทรกแซงจากผูบังคับบัญชา และอํานาจทางการเมือง สงผลทําใหการดําเนินคดีของ

พนักงานสอบสวนขาดความเปนภาวะวิสัย การดําเนินคดีอาญาเปนเร่ืองของการรวมมือกันของทุก

ฝายในกระบวนการยุติธรรมเพื่อตรวจสอบและคนหาความจริงใหปรากฏ และยังถือไดวาเปนการ

ถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมิใหมีการใชอํานาจเกินขอบเขตซ่ึง

การกล่ันกรองของพนักงานอัยการ หาใชเปนเพียงการควบคุมการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนให

มีความเปนภาวะวิสัยเทานั้น หากแตยังเปนการปองกันความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม และ
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ยังเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผูท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมใหไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมาย อันจะนํามาซ่ึงความศรัทธาและความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมตอไป 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยยึดถือหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ กลาวคือมีพนักงาน

อัยการเปนองคกรท่ีมีบทบาทหลักในการดําเนินคดีอาญา โดยถือวารัฐเปนผูเสียหาย องคกรของ

รัฐทุกองคกรจึงมีหนาที่รวมกันตรวจสอบความจริงแท (Trust Theory) โดยพนักงานอัยการมี

ภารกิจหลักที่สําคัญอยูสามประการคือประการที่หนึ่งภาระหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม 

ประการท่ีสองภาระหนาท่ีในการรักษาผลประโยชนของรัฐ และประการสุดทายคือภาระหนาที่ใน

การคุมครองประชาชน บทบาทของอัยการในอดีต ปจจุบัน และในอนาคตตองไมเปล่ียนแปลงใน

การทําหนาท่ีของอัยการ ซึ่งตองมีหนาท่ีคนหาความจริง แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานให

เพียงพอในการวินิจฉัยส่ังคดี ไมดวนรีบส่ังคดีโดยโยนภาระใหแกศาลอันจะทําใหบุคคลที่ไมควร

ตองเปนจําเลยกลับตองตกเปนจําเลยในคดี แมวาตามกฎหมายพนักงานอัยการจะไมมีหนาท่ีใน

การเร่ิมคดี แตพนักงานอัยการก็จะตองรับผิดชอบในการสอบสวน 4 ประการ คือ รับผิดชอบใน

ความชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยระเบียบของการ

สอบสวน รับผิดชอบในความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน และรับผิดชอบในความเช่ือถือได

ของการสอบสวน ดวยเหตุนี้พนักงานอัยการจึงตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดรอบคอบดวย

ความเปนภาวะวิสัยกอนท่ีจะส่ังฟองหรือส่ังไมฟองผูตองหา ความเปนภาวะวิสัยของอัยการนี้ยอม

มีตลอดไปจนถึงการดําเนินคดีในช้ันศาล เหตุนี้พนักงานอัยการจึงสามารถดําเนินคดเีพ่ือประโยชน

จําเลยไดอีกดวย (คณิต ณ นคร, 2540: 64) 
ภาวะวิสัย (Objectivity)หมายถึง ความเปนอิสระ ความเปนกลาง ไมขึ้นกับผูใด 

ความละเอียดถี่ถวน ความสมบูรณ การสิ้นกระแสความ ไมมีฉันทาคติ การปฏิบัติตามเนื้อผา 

ฉะนั้นจึงใหหมายความไดวาคือการดําเนินคดีอาญาที่พึงกระทํา พึงปฏิบัติในฐานะเจาพนักงาน 

(วัชรินทร ภานุรัตน, 2544: 4) ความเปนกลางของอัยการเปนส่ิงสําคัญย่ิงในหนาท่ีของอัยการ 

ซึ่งสมาคมอัยการระหวางประเทศไดวางมาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในวิชาชีพสําหรับ

อัยการโดยตองมีความเปนกลางพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความกลาหาญปราศจากความกลัว ความ

ลําเอียง หรืออคติใดๆ ตองไมฝกไฝในผลประโยชนสวนตนหรือเฉพาะสวนผูอ่ืนและตองไมสะทก

สะท านตอแรงกดดันจากสาธารณชนหรือ ส่ือมวลชนและจักตองใหความเคารพตอ

สาธารณประโยชนและการกระทําท่ีเปนภาวะวิสัย โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 มาตรา 255 ไดกําหนดสถานะใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหนวยธุรการ

ซึ่งมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอ่ืนจากฝายบริหาร 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญในฐานะเปนองคกรตรวจสอบฝายบริหาร

หลายประการ ในขณะเดียวกันไดบัญญัติรองรับความเปนอิสระของการพิจารณาส่ังคดีและการ
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ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

พ.ศ. 2553 มาตรา 21 เพ่ือใหความเปนอิสระนี้เปนไปตามรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศ 
สืบเนื่องจากปญหาการกออาชญากรรมในปจจุบันเกิดขึ้นไดจากการกระทําความผิด

ของ บุคคลหลายกลุม หลายประเภท อาทิเชน บุคคลท่ัวไป เจาหนาท่ีของรัฐ ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง ผูมีอิทธิพล หรือแมกระทั่งองคกรอาชญากรรม ซึ่งลักษณะของการกระทําความผิดจะ

ทวีความรายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยากตอการจับกุมมาดําเนินคดีตามกฎหมาย รัฐจึงตองหา

มาตรการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบคนหาความจริงเพื่อนําตัวผูกระทําผิดที่แทจริงมาลงโทษ 

ในกรณีการกระทําความผิดอาญาทั่วไปของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น มีสิ่งที่ตองพิจารณา

ถึงปญหาความเปนภาวะวิสัยของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากการสอบสวน

คดีอาญาเปนตนสายของการดําเนินคดีอาญา เปนเงื่อนไขในการใหอํานาจแกพนักงานอัยการ

ฟองคดีในการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยมีพนักงานสอบสวนเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการเริ่ม

ดําเนินคดี ทั้งมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานและมีอํานาจใชมาตรการบังคับ อันไดแกการจับ 

การคน การควบคุม เปนตน ฉะนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการซึ่งเปนเจาพนักงาน

ของรัฐจึงตองวางตัวเปนกลาง ดําเนินคดีดวยความชอบธรรม มีความเปนภาวะวิสัย 
ตัวอยางคดีท่ีสําคัญคือคดีท่ีศาลฎีกาพิพากษายืนจําคุก นายสมชาย คุณปล้ืม หรือ 

กํานันเปาะ อดีตนายกเทศมนตรี ตําบลแสนสุข และนายภาสกร หอมหวล ในความผิดฐานจางวาน

ฆากํานันประยูร ตําบลเสม็ด คนละ 25 ป โดยเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555 มีการจับกุมตัวนาย
สมชาย คุณปล้ืม หรือกํานันเปาะไดหลังจากใชเวลาหลบหนีกวา 8 ป 

อีกคดีคือคดีท่ีตํารวจ ออกหมายจับ นายไพบูรณ พันธุสนิท นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลบอทอง ในคดีจางวานฆานายวรชิต โรจนสวัสดิ์สุข ลูกชายคหบดีช่ือดังของ อ.บอทอง                 
จ.ชลบุรี ถึงแกความตาย ภายในศาลาวัดบอทองราษฏรบํารุง หมู 1 ต.บอทอง เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2555 

อีกคดีคือคดีฆาตกรรมโดยการระเบิดรถสังหาร นางปทมา เฟองประยูร ภรรยาของ

นายสนิท เฟองประยูร อดีต ส.จ.จันทบุรี มารดาของ ส.ส.คมคาย พลบุตร อดีตส.ส.จันทบุรี 
พรรคประชาธิปตย เม่ือป พ.ศ. 2540 ซึ่งศาลฎีกาพิพากษายืนลงโทษประหารชีวิต “จามี” นาย

สิทธิพร ขําอาจ อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย และ นายเอกสิทธิ์ อยูสุข อดีต 

ส.จ.เลย ในขอหาจางวานฆา 
ในการดําเนินคดีอาญานั้นเม่ือมีการกลาวหาวามีการกระทําผิดอาญาเกิดข้ึน กฎหมาย

ไดใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนในการจับกุมผูตองหาหรือผูตองสงสัย โดยมีพฤติการณอันควร

สงสัย และการจับจะตองถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย ท้ังการจับกุมโดยมีหมายหรือการจับ

โดยไมมีหมายจับก็ตาม การจับโดยมีหมาย การออกหมายจับตองมีการกลั่นกรองเหตุท่ีจะออก

หมายจับ เพ่ือปองกันมิใหเจาพนักงานใชอํานาจในการออกหมายจับโดยเด็ดขาดและพลการ อัน
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จะทําใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดจนเกินความจําเปนหรือไมมีเหตุอันควร นอกจากนี้

พนักงานสอบสวนมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานตางๆเพ่ือประกอบการทําสํานวนเพื่อเสนอ

พนักงานอัยการในการฟองคดีตอไป โดยเจาหนาท่ีตํารวจจะตองใชดุลพินิจในการพิจารณา

พยานหลักฐานท่ีรวบรวมมาท้ังหมดวามีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะขออนุมัติจับกุมผูกระทําความผิดได

หรือไม ซึ่งตองคํานึงถึงหลักกฎหมาย ความถูกตอง ชอบธรรม จรรยาบรรณของพนักงาน

สอบสวนเปนสําคัญ เพราะหากขาดหลักเกณฑดังกลาวแลวจะเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ ยอม

กอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายไมเฉพาะผูถูกกลาวหาเองเทานั้น แตยังรวมถึงญาติพ่ีนองของ

บุคคลเหลานั้นอีกดวย (คณิต ณ นคร, 2533: 104) การดําเนินคดีในช้ันสอบสวนเปนข้ันตอน

หนึ่งกอนการพิจารณาคดีเปนการตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การ

รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (11) 

ไดใหนิยามไววา “เปนการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีท้ังหลาย ซ่ึงพนักงาน

สอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหาเพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือเพ่ือพิสูจนความผิด 

และเพ่ือท่ีจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ” และมาตรา 131 ไดบัญญัติ “ใหพนักงาน
สอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและ

พฤติการณตางๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา เพ่ือจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น

ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา” โดยกฎหมายไดใหอํานาจกับตํารวจในการรวบรวม
พยานหลักฐานไวคอนขางกวาง แตในทางปฏิบัติของไทยพนักงานสอบสวนมักจะรวบรวม

พยานหลักฐานในทางที่เปนโทษมากกวาในทางท่ีเปนคุณ อันเปนการแสวงหาประโยชนอันมิชอบ

ดวยกฎหมายหรือทําใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูตองหา ตํารวจโดยสวนมากมักมีสมมติฐานวา
อาชญากรรมจะลดลงก็ตอเม่ืออาชญากรถูกจับกุม ลงโทษ และกักขังมากข้ึน จึงเปนทัศนคติในทาง

ลบท่ีมีตออาชญากรเชนนี้เปนลักษณะสากลของตํารวจท่ัวไป ทําใหพนักงานสอบสวนไมมีความ

เปนภาวะวิสัย (Objectivity) เพียงพอ ตลอดจนปญหาการประพฤติมิชอบและทุจริตในระหวาง

ปฏิบัติหนาท่ี หรือการเรียกรับสินบนจากผูกระทําความผิดท่ีแทจริง หรือการเกรงกลัวอํานาจ

อิทธิพล ท่ีนําไปสูการสรางพยานหลักฐานเท็จเพ่ือเอาผิดกับผูบริสุทธิ์ (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 

2525: 30) การขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ไมสามารถตีความกฎหมายไดอยางชัดเจน 

ละเลยการปฏิบัติหนาท่ี หรือแมกระท่ังแรงกดดันจากผูบังคับบัญชาท่ีตองการผลงานในการนําตัว

ผูกระทําความผิดมาลงโทษ หรือแรงกดดันจากส่ือมวลชนท่ีนําเสนอขาวในคดีดังนั้นลวนนํามาซึ่ง

ปจจัยอันสงผลตอความผิดพลาดในการทํางานของพนักงานสอบสวนทําใหการสอบสวนขาดความ

เปนภาวะวิสัย (Objectivity) 
ในการดําเนินคดีอาญาท่ัวไปแกผูกระทําความผิดซึ่งอยูในฐานะผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองนั้น มักเต็มไปดวยอิทธิพล การดําเนินการจับกุมผูตองสงสัย ตลอดจนสืบสวนสอบสวน

ของเจาพนักงานตํารวจอาจกระทําไปโดยถูกแทรกแซงจากผูบังคับบัญชาระดับสูง การท่ีมี

ผูบังคับบัญชาเขามากํากับดูแล ทําใหความเปนอิสระของพนักงานสอบสวนหมดไป ทําใหการ
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สอบสวนในเรื่องนั้นขาดความเปนภาวะวิสัย นอกจากนี้ การท่ีผูตองหาพยายามหลีกเล่ียงการถูก

ดําเนินคดีโดยอาศัยอิทธิพลของผูใหญหรือผูมีอํานาจทางการเมือง ฝายการเมืองสามารถมี

อิทธิพลตอองคกรในกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถมีอิทธิพลตอ

พนักงานสอบสวนซึ่งเปนขาราชการตํารวจ ท้ังนี้เพราะขาราชการตํารวจเปนขาราชการฝายพลเรือน

ท่ีอยูใตการบังคับบัญชาของฝายการเมืองโดยตรง และไมมีกฎหมายท่ีจะประกันความเปนอิสระ

ของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาท่ี (วสิษฐ เดชกุญชร, 2550: 29) เหมือนเชนพนักงาน

อัยการ ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงมักประสบปญหาที่ไมอาจดําเนินคดีไดตามกฎหมายเพราะ

ไดรับการรองขอจากผูใหญหรือผูมีอํานาจทางการเมืองท่ีเหนือกวา และหากไมปฏิบัติตามก็อาจจะ

มีผลกระทบทางลบตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความดีความชอบ เพราะการแตงตั้ง โยกยาย

และเล่ือนตําแหนงแทบทุกช้ันเปนไปโดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑ การวิ่งเตนเปนเร่ืองธรรมดาและ

ไดผล ทําใหผูดํารงตําแหนงตางๆ ไมปรากฏวาเปนผูมีฝมือ การปฏิบัติหนาท่ีจึงขาดหลักวิชาและ

ไมมีประสิทธิภาพ 
การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจมีหนาท่ีอํานวยความ

ยุติธรรมนั้น หากการสอบสวนเปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการโดยชอบดวยกฎหมาย และมี
ความเปนภาวะวิสัย จะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีท่ีมีผลตอการบรรยายฟองของพนักงานอัยการโดยไดรับ

การกลั่นกรองมาอยางเปนธรรมในช้ันสอบสวน แตในประเทศไทยกฎหมายไดบัญญัติใหมีการ

แยกอํานาจสอบสวนและฟองรองออกจากกันโดยเด็ดขาดทําใหการดําเนินคดีอาญาในสวนของ

พนักงานสอบสวนเกิดความผิดพลาดในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดี เกิดการใชอํานาจเกิน

ขอบเขต สงผลทําใหการดําเนินคดีขาดความเปนภาวะวิสัย ดังนั้น พนักงานอัยการในฐานะเปนผูมี

ความเปนภาวะวิสัยในการดําเนินคดีอาญา ควรเปนผูมีบทบาทในการกล่ันกรองการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนเพ่ือใหการสอบสวนมีความเปนภาวะวิสัยมากข้ึน เพ่ือใหการฟองคดีอาญา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลถึงความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนตอกระบวนการ

ยุติธรรมตอไป 
 

2. บทบาทของพนักงานอัยการในตางประเทศ 
ในประเทศฝร่ังเศสถือวาอัยการอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูพิพากษา อัยการอาจไดรับการแตงตั้งเปนผูพิพากษาไดและ  

ผูพิพากษาอาจไดรับการแตงตั้งเปนอัยการได อัยการทําการสอบสวนคดีได การพิจารณาคดีอาญา

ของศาลจะตองมีอัยการรวมเปนองคคณะเสมอ ศาลจะพิจารณาคดีไมได ถาไมมีอัยการอยูดวย

มิฉะนั้นการพิพากษาจะเปนโมฆะ แมผูพิพากษาสอบสวนคดีได แตตองเปนการรองขอของอัยการ

ใหผูพิพากษาสอบสวน โดยที่ประเทศฝร่ังเศสถือวาการฟองคดีอาญาเปนอํานาจของรัฐแตผูเดียว 

พนักงานอัยการเปนผูใชอํานาจนี้ในนามของรัฐ เอกชนจะฟองคดีอาญาเองโดยตรงไมไดแตอาจ

ฟองคดีแพงท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ือบังคับใหอัยการฟองคดีอาญาได หลักการสอบสวนของประเทศ
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ฝร่ังเศส พบวาไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนท่ีมีท้ังตํารวจฝายคดี (La Police judiciarire) 
พนักงานอัยการ (Les procureurs) และ ผูพิพากษาไตสวน (Le juge d’instruction) คนหาความ

จริงไดอยางกวางขวาง เพ่ือเปนการตรวจสอบความจริง คนหาพยานหลักฐานดวยตนเองจนมี

พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะช้ีใหเห็นวาบุคคลใดกระทําความผิดหรือไม จึงมีลักษณะของความ

รวมมือกันระหวางอัยการ ตํารวจฝายคดี และผูพิพากษาไตสวน โดยมีพนักงานอัยการเปนองคกร

หลักรับผิดชอบกระบวนการในชั้นเจาพนักงานโดยเร่ิมตั้งแตการรับคํารองทุกขกลาวโทษ 

ดําเนินการสืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องตน และดําเนินการฟองคดีตามลําดับ 

นอกจากนั้นอัยการยังมีอํานาจควบคุม อํานาจคน ยึดส่ิงของท่ีไดจากการคนอีกดวย การสอบสวน

ฟองรองคดีอาญาในฝรั่งเศสจึงถือเปนอํานาจเดียวกันโดยสมบูรณ 
ในประเทศญี่ปุนนั้นศาลยุติธรรมเปนหนวยงานอิสระ ไมข้ึนกับฝายบริหาร มิไดสังกัด

อยูในกระทรวงยุติธรรม ตํารวจข้ึนกับทองถ่ิน สวนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน รวมท้ัง

สํานักงานอัยการเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม อํานาจของอัยการเปนอํานาจก่ึงตุลาการ 

โดยอัยการของประเทศญี่ปุนจะมีบทบาทอยางสูงในกระบวนการยุติธรรม ประเทศญี่ปุนใชระบบ

การฟองคดีอาญาโดยรัฐ การดําเนินคดีใชระบบกลาวหา ซึ่งการสอบสวนและฟองรองคดีอาญา

เปนกระบวนการเดียวกันไมมีการแบงแยก เฉพาะพนักงานอัยการเทานั้นมีอํานาจฟองคดีอาญา 

ไมอนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีเอง องคกรอัยการเปนหนวยงานหลักในกระทรวงยุติธรรม มี

ลักษณะเปนองคกรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกไมได อัยการญี่ปุนมีอํานาจรับคํารองทุกข

กลาวโทษ การสืบสวน สอบสวน อํานาจในการใชมาตรการบังคับทางอาญา หรือแมแตการ

สอบสวนเพ่ิมเติมก็มีอํานาจอยางกวางขวาง ถือเปนหลักประกันท่ีเพียงพอในการอํานวยความ

ยุติธรรมและสอดคลองกับระบบอัยการสากล นอกจากนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีเกรงวาพนักงานสอบสวน

จะละท้ิงคดีหรือไมดําเนินการสอบสวนคดี เนื่องจากอิทธิพลทางการเมือง อัยการจะเปนผูเขามา

ดําเนินคดีเอง พนักงานอัยการมีสถานะอิสระ โดยไดรับความคุมครองในเร่ืองความเปนอิสระใน
การทํางาน เม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานสอบสวนทั่วไปแลวโอกาสท่ีจะถูกแทรกแซงมีนอยกวา 

และดวยเหตุนี้คดีสําคัญๆ เชน คดีท่ีเก่ียวกับนักการเมือง หรือขาราชการระดับสูง หรือผูบริหาร

ของบริษัทเครือขายขนาดใหญ พนักงานอัยการจึงมีอํานาจสอบสวนดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ใน

สํานักงานอัยการจังหวัดขนาดใหญ เชน โตเกียว โอซากา และนาโกยา จึงไดจัดตั้งสํานักงาน

สอบสวนพิเศษ รับผิดชอบทําการสอบสวนโดยตรง โดยมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคดีท่ีมีความ

สลับซับซอน คดีท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และคดีท่ีมีผูมีอิทธิพลเขามาเก่ียวของ 
ในประเทศเยอรมัน ใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ กลาวคือ การดําเนินคดีอาญา

ของประเทศเยอรมันเปนหนาท่ีของรัฐ และถือวารัฐเปนผูเสียหายโดยพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐผูมี

อํานาจดําเนินคดีอาญา คือ อัยการ ดังนั้นผูมีบทบาทหลักในการดําเนินคดีอาญาคือพนักงาน

อัยการ โดยมีขอยกเวนใหเอกชนผูเสียหายสามารถฟองคดีไดอยางจํากัด ประเทศเยอรมัน

กําหนดใหการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมอาจแยกไดและอยูภายใตความ
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รับผิดชอบของอัยการเทานั้น โดยอัยการมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาไดอยางกวางขวางโดยสามารถ

รับคํารองทุกข คํากลาวโทษไดเอง แลวดําเนินการสอบสวน หรือเขาควบคุมการสอบสวนของ

ตํ า รวจ  หรือ ส่ั งการแกตํ า รวจตาม ท่ี เ ห็นสมควรได  ตํ า รวจของ เยอร มัน ข้ึนตรง กับ

กระทรวงมหาดไทยของแตละมลรัฐ แตกฎหมายสวนใหญกําหนดใหเจาพนักงานตํารวจเปนเจา

พนักงานผูมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการซึ่งการกําหนดเชนนี้เปนการอิงแบบอยางมาจาก

ประเทศฝร่ังเศส เจาพนักงานตํารวจในเยอรมันจึงมีผูบังคับบัญชา 2 ฝาย คือผูบังคับบัญชาฝาย

ตํารวจและฝายอัยการ และในการดําเนินคดีอาญาเจาพนักงานผูมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานอัยการ

ตองฟงคําส่ังของพนักงานอัยการเปนลําดับแรก สวนการใชมาตรการบังคับเชน การจับ การคน 

ศาลเทานั้นเปนผูใชมาตรการดังกลาว พนักงานอัยการจะใชมาตรการนี้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินท่ีหาก

เนิ่นชาไปจะเกิดความเสียหายเทานั้น กระบวนการสอบสวนและฟองรองคดีอาญาในประเทศ

เยอรมันจึงเปนอํานาจเดียวกันโดยสมบูรณ 
ในประเทศอังกฤษ นั้นการฟองรองดําเนินคดีอาญาเปนอํานาจขององคกรท่ีเกิดข้ึน

ใหม คือ องคกรท่ีเรียกวา Crown Prosecution Service (CPS) สวนตํารวจเหลือเพียงรับผิดชอบใน
สวนของการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับความผิดท่ีมีการกลาวหาเทานั้น เจา

พนักงานตํารวจเปนผูเร่ิมตนคดีโดยจะตองสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานตางๆเพ่ือ

นํามาตอสูคดีกับคูความฝายตรงขาม ซึ่งศาลจะตองอาศัยพยานหลักฐานของคูความสองฝายใน

การพิจารณาพิพากษาคดี พนักงานอัยการจะพิจารณาตรวจสํานวนเพ่ือส่ังฟองหรือไมฟองคดี

ผูตองหา สวนการสอบสวนนั้นพนักงานมีอํานาจเพียงแนะนําพนักงานสอบสวนในการดําเนินการ

สอบสวนเทานั้น พนักงานอัยการในประเทศอังกฤษไมมีอํานาจออกคําส่ังบังคับพนักงานสอบสวน 

พนักงานสอบสวนยังคงมีดุลพินิจในการสอบสวนคดีอาญา การสอบสวนและการฟองรองคดีอาญา

ในประเทศอังกฤษจึงไมเปนอํานาจเดียวกัน สําหรับ Attorney-General เปนตําแหนงทางการเมือง 
(political appointments) โดยเปนรัฐมนตรีผูรับผิดชอบงานอัยการ มีหนาที่รับผิดชอบในการที่จะ
ใหคําแนะนําตอรัฐบาลในปญหาดานการดําเนินคดีอาญาเร่ืองสําคัญๆวาเร่ืองใดควรฟองหรือไม 

และนอกจากน้ียังมีอํานาจเขาไปควบคุมการดําเนินคดีอาญาของประชาชนไดอีกดวย ตอมาไดมี

การออกกฎหมายจัดตั้ง Director of Public Prosecution (DPP) ข้ึนโดยเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในการดําเนินการฟองคดีอาญาในคดีท่ียุงยากเปนพิเศษหรือคดีสําคัญ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัยการจะมีอํานาจในการฟองคดีอาญาและทําหนาท่ี

สอบสวนคดีอาญา มีอํานาจในการใชดุลพินิจในการจับกุม สอบสวน ฟองรองดําเนินคดี โดยมีการ

แยกหนาท่ีจากศาลโดยเด็ดขาด พนักงานอัยการมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการเร่ิมการฟองรอง

ดําเนินคดีอาญา เจาพนักงานตํารวจไมมีอํานาจฟองดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง พนักงานอัยการ

จะเขาควบคุมการสอบสวนและการฟองดําเนินคดีอาญา พนักงานอัยการจะเขาควบคุมการ

สอบสวนโดยตรงโดยเฉพาะคดีความผิดท่ีมีลักษณะคอนขางซับซอน กระบวนการสอบสวนและ

ฟองรองคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเปนอํานาจเดียวกัน 
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3. บทบาทของพนักงานอัยการในประเทศไทย 
สําหรับประเทศไทยนั้น ถือวาองคกรอัยการเปนองคกรภายใตรัฐธรรมนูญ ประเทศ

ไทยใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ มีการดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา โดยกฎหมาย

กําหนดใหอัยการเปนผูมีอํานาจฟองคดีอาญาเปนหลัก สวนการฟองคดีโดยผูเสียหายถือวาเปน

รอง การฟองคดีของอัยการเปนการฟองคดีตามดุลพินิจ โดยตามโครงสรางกฎหมายของไทยการ

ดําเนินคดีอาญาในช้ันเจาพนักงานซึ่งเปนช้ันสอบสวนฟองรองไดบัญญัติแยกอํานาจสอบสวน

ฟองรองออกจากกันโดยเด็ดขาด กลาวคือ ในสวนของการสอบสวนคดีอาญา โดยเร่ิมตั้งแต การ

รับคํารองทุกข คํากลาวโทษ การสอบสวนคดีอาญา การใชมาตรการบังคบั เปนหนาท่ีของพนักงาน

สอบสวน สวนการฟองคดีเปนหนาท่ีของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาของไทยอัยการจะเขามามีบทบาทในการดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดตอเม่ือ

พนักงานสอบสวนไดทําสํานวนเสร็จส้ินแลว และสงสํานวนการสอบสวนใหกับพนักงานอัยการ 

กระบวนการสอบสวนและฟองรองคดีอาญาในประเทศไทยจึงไมเปนอํานาจเดียวกัน โดยกฎหมาย

กําหนดเพียงใหการสอบสวนเปนเง่ือนไขในการฟองคดีของอัยการเทานั้น บทบาทของอัยการใน

ประเทศไทยจึงตางไปจากบทบาทของอัยการของประเทศอ่ืนๆในภาคพ้ืนยุโรป เชน ประเทศ

ฝร่ังเศส ญี่ปุน และเยอรมัน อยางไรก็ดี การการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทยมีแนวโนมท่ี

เปนสากลมากข้ึน เห็นไดชัดเจนในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 การ

สอบสวนคดีท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ หรือกระทําโดยองคกรอาชญากรรมหรือ

เปนคดีท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน เปนกรณีท่ีกฎหมายบังคับให

ตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารแลวแตกรณี มาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษทุกคดี จะเห็นไดวา กรณีท่ีพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษนั้น พนักงานอัยการจะเขามามีบทบาทตั้งแตในช้ันเร่ิมคดี โดยจะมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทาง หรือวางแนวทาง หรือแผนงานเก่ียวกับการสอบสวน ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน 

ซึ่งความเปนอิสระของพนักงานอัยการจะทําใหกระบวนการในการสอบสวนคดีความผิดประเภท

ดังกลาวมีความเปนภาวะวิสัยมากข้ึน กลาวคือ การแทรกแซงโดยกลุมอิทธิพลทางการเมืองท้ังใน

ระดับทองถ่ินและระดับประเทศหรือกลุมอิทธิพลอ่ืนทําไดยากมากขึ้น ทําใหกระบวนการในช้ัน

สอบสวนดําเนินไปดวยความโปรงใส 
 
4. สรุปและขอเสนอแนะ 

ภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของพนักงานอัยการ คือ การอํานายความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชนของรัฐ และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นเม่ือพบวาปญหาของ

พนักงานอัยการในการฟองดําเนินคดีกับผูอยูในฐานะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คือพนักงาน

อัยการยังขาดการใชมาตรการกล่ันกรองการดําเนินคดีในช้ันพนักงานสอบสวนซึ่งขาดความเปนภาวะ

วิสัย เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีมีโอกาสถูกแทรกแซงจากองคการภายนอก รวมท้ังการเมืองไดโดยงาย 
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ฉะนั้นจึงควรเพ่ิมมาตรการทางกฎหมายเพ่ือพัฒนาบทบาทของพนักงานอัยการใหเกิดการตรวจสอบ

กล่ันกรองคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในประเด็นดังตอไปนี้ 
1. เพ่ือใหพนักงานอัยการไดใชความเปนภาวะวิสัยของตนในการกล่ันกรองการ

สอบสวนคดีอาญาสําหรับคดีอาญาท่ัวไปซึ่งผูตองสงสัย หรือผูตองหาอยูในฐานะเปนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองนั้น เห็นควรใหยึดกรอบแนวทางการสอบสวนคดีอาญาตาม พระราชบัญญัติการ

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กลาวคือ ใหพนักงานอัยการมีบทบาทเขารวมในการสอบสวน

รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีดังกลาว โดยพนักงานอัยการจะเขามามีบทบาทตั้งแตใน

ช้ันเร่ิมคดี โดยใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง หรือวางแนวทาง หรือแผนงานเก่ียวกับการ

สอบสวน ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน หากเปนคดีท่ีมีความสําคัญมีความยุงยากซับซอน

อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษจะขออนุญาตอัยการสูงสุดส่ังคดีและวาความตอไปจนเสร็จส้ิน

กระบวนการยุติธรรมนั้นเห็นวา ในคดีใดท่ีพนักงานอัยการมีความเห็นขัดแยงกับพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ ควรใหพนักงานอัยการอ่ืนเปนผูพิจารณาส่ังคดแีละฟองคดีตอศาล โดยกําหนด

หลักเกณฑใหพนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนในลักษณะท่ีเปนองคคณะพนักงานอัยการ

เพราะนอกจากจะทําใหกระบวนการในการสอบสวนฟองรองมีความเปนภาวะวิสัยมากย่ิงข้ึนแลว 

ยังทําใหการแทรกแซงโดยบุคคลภายนอกเปนไปไดยากมากข้ึนเพราะลําพังพนักงานอัยการเพียง

คนเดียว บางคร้ังก็ไมอาจทัดทานการแทรกแซงของกลุมอิทธิพลทางการเมืองหรือกลุมอิทธิพลอ่ืน

ได จึงไมอาจทําใหข้ันตอนในการสอบสวนฟองรองมีความโปรงใสไดมากเทาท่ีควร ซึ่งหลักการ

ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายในการบริหารราชการของสํานักงานอัยการสูงสุดและคําส่ังอัยการ

สูงสุดท่ี อส. (สฝคก.)/ว 123 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2548 เร่ืองการนําระบบองคคณะมาใชในการ
พิจารณาส่ังคดีอาญา 

2. ควรแกไขกฎหมาย เพ่ือใหอํานาจพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนกับพนักงาน

สอบสวนในคดีอาญาตั้งแตเร่ิมตนคดี เพ่ือใหพนักงานอัยการไดใชบทบาทของตนในการตรวจสอบ

คนหาความจริงตั้งแตในข้ันตอนแรกภายหลังจากมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน เพ่ือเปนการ

กล่ันกรองการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน ทําใหการสอบสวนมีความเปนภาวะวิสัย เพ่ือลด
ความกดดันของพนักงานสอบสวนท่ีจะตองดําเนินคดีอยูภายใตการแทรกแซงของผูบังคับบัญชาของ

ตน และผูมีอํานาจทางการเมืองหรือผูมีอิทธิพลอ่ืนๆ เพ่ือใหการสอบสวนมีความเปนอิสระอยาง

แทจริง 
3. ควรแกไขกฎหมายโดยกําหนดสภาพบังคับใหพนักงานอัยการตองใชกลไกการ

สอบสวนเพิ่มเติมในคดีอาญา เพื่อใหพนักงานอัยการไดมีโอกาสพิสูจนขอเท็จจริงตลอดจน

รวบรวมพยานหลักฐานท่ีสําคัญในคดีอยางละเอียดรอบคอบอีกคร้ัง เพ่ือเปนการคนหาความจริง

ในคดีใหส้ินกระแสความ กอนสงตอกระบวนในการคนหาขอเท็จจริงไปสูการพิจารณาในชั้นศาล

ตอไป เพ่ือเปนการปฏิบัติภารกิจของอัยการอยางสมบูรณ 
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4. ตามท่ีองคกรสหประชาชาติไดกําหนดหลักการปฏิบัติหนาท่ีในคดีอาญาของ
พนักงานอัยการไว รวมท้ังบทบาทในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการซึ่งสมาคมอัยการโลก

ไดกําหนดไวนั้น เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการไทยแลว 

จะเห็นไดวาพนักงานอัยการไทยควรมีการปรับปรุงบทบาทในการดําเนินคดีอาญาใหสอดคลองกับ

อัยการในระบบสากล โดยสํานักงานอัยการสูงสุดควรจัดทําระเบียบการดําเนินคดีอาญาให

สอดคลองกับระบบท่ีใชในสากล ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมและยกมาตรฐานหลักการอันเปนท่ี

ยอมรับในระหวางประเทศดวยกัน ตามท่ีจําเปนเพ่ือใหการดําเนินคดีอาญานั้นเกิดประสิทธิภาพ

และมีความเปนอิสระในการดําเนินคดีอยางแทจริง อีกท้ังเพ่ือพัฒนาความเปนมาตรฐานของ

อัยการไทยใหดีย่ิงข้ึนไป 
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