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บทคัดยอ      
 การท่ีจะใหผูตองหาหรือจําเลยไดมีสิทธิท่ีโตแยงคัดคานในการตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี

ตามหลักฟงความทุกฝายนั้น ผูตองหาหรือจําเลยจําเปนจะตองทราบวาตนถูกกลาวหาวาอยางไร

เพ่ือจะไดตอสูคดีไดอยางถูกตอง การแจงขอหาจึงประกอบดวยสองสวนหลัก คือ สวนท่ีเปนการ

แจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําท่ีกลาวหาวาผูตองหาไดกระทําความผิด ซึ่งเปนการ

แจงเร่ืองราวท่ีเปนขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทํา และสวนของการแจงถึงขอหาใหทราบนั้น จะเปน

การปรับบทความผิดจากการกระทําดังกลาววา เขาองคประกอบของฐานความผิดฐานใดบาง 

 การปรับบทความผิด ในอันจะแจงขอกลาวหาบุคคลใดวากระทําความผิดอาญานั้น 

ยอมจะมีความเก่ียวพันธโดยตรงถึงมาตรการบังคับท่ีอาจใชไดกับบุคคลนั้น ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอสิทธิและเสรีภาพของผูนั้นอยางรายแรง แตในปจจุบันการปรับบทความผิดโดยพนักงาน

สอบสวน มักจะใหความสําคัญกับพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจนความผิดของผูตองหาในลักษณะ

อํานาจนิยม และการแจงขอหาใหหนัก เพ่ือท่ีจะเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ ซึ่งจะเกิดความสะดวก

ในการปฏิบัติหนาท่ี นําไปสูการเคนขอเท็จจริงจากตัวผูตองหา (ในลักษณะเปนของกรรมในคดี) 

ตํารวจจึงเปนองคกรท่ีมีสวนไดเสียกับการปรับบทความผิด อันเปนลักษณะของการขัดกันของ

หนาท่ี ประกอบกับโครงสรางการทํางานของพนักงานสอบสวนนั้นข้ึนตอฝายบริหารจึงเส่ียงตอการ

ตกเปนเคร่ืองมือของฝายการเมือง ในการนําไปสูการปรับบทความผิดท่ีหนักโดยขาด

พยานหลักฐาน หรือ เกินกวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏเพ่ือท่ีจะใชมาตรากรบังคับกับฝายท่ีมีความเห็น

แตกตาง 

 จากการศึกษาไดพบวาการตรวจสอบการปรับบทความผิดในช้ันเจาพนักงานจาก

ภายนอกองคกรนั้น ไมสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความไมเปนอํานาจ

เดียวกันของการสอบสวนฟองรอง ทําใหพนักงานอัยการซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบความถูกตองของ

การสอบสวน และเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในขอกฎหมาย ไมสามารถเขามาตรวจสอบความ

ถูกตองในการปรับบทความผิดไดเลยกอนมีการสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ ตาง

จากการสอบสวนในประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุนท่ีมีความเปนอํานาจเดียวของการสอบสวน
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และฟองรอง โดยที่พนักงานอัยการจะเปนผูกํากับดูแลและกําหนดทิศทางในการสอบสวนตั้งแต

ตน ทําใหการปรับบทความผิดเปนไปอยางถูกตอง และเปนภาวะวิสัย 

 วิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 134 วรรคแรกให “กอนผูตองหาจะถูกเรียกตัวมา พนักงานสอบสวน

จะตองสงพยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดในคดีเพ่ือใหพนักงานอัยการเปนผูตรวจสอบนํ้าหนักของ
พยานหลักฐานและปรับบทความผิด” ในอันจะทําใหอํานาจในการปรับขอเท็จจริงในคดีเขากับ

บทกฎหมายเปนของพนักงานอัยการผูมีความรูความเชียวชาญในขอกฎหมาย และกอใหเกิด

ลักษณะของการตรวจสอบถวงดุลกันระหวางองคกร นํามาซึ่งความเปนภาวะวิสัยในการปรับ

บทความผิดย่ิงข้ึน ท้ังยังสงผลใหพนักงานอัยการมีบทบาทในการเขามากํากับดูแลการสอบสวน

มากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับหลักความเปนอํานาจเดียวของการสอบสวนฟองรอง  

  

1. บทนํา 
 “กระบวนการยุติธรรมนั้นคอยปกปองเราจากความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึน แตส่ิงใดกันเลา

ท่ีจะปกปองเราจากความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม”  

 ดังเชน การออกหมายจับผูชุมนุมทางการเมืองในขอหากอการรายท่ีไมถูกตองและไม

ชอบดวยหลักกฎหมาย ท้ังท่ีการกระทําของผูชุมนุมทางการเมืองเปนการใชสิทธิเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งไมเปนความผิดฐานกบฏแตอยางใด ในกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดไป

ขอใหศาลออกหมายจับผูตองหาหลายคนรวมท้ัง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในขอหารวมกันเปน

กบฏ กระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือ หรือวิธีอ่ืนใด อันมิใชเปนการกระทําภายใน

ความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือมิใชเพ่ือแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพ่ือใหเกิด

ความปนปวน หรือกระดางกระเดื่อง ในหมูประชาชน ถึงขนาดท่ีจะกอความไมสงบข้ึนใน

ราชอาณาจักร หรือเพ่ือใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดิน, ม่ัวสุมกันตั้งแต 10 คนข้ึนไป 

ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญ วาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ใหเกิด

ความวุนวายในบานเมืองโดยมีอาวุธ โดยเปนหัวหนาหรือผูมีหนาท่ีส่ังการ และเจาพนักงานส่ังให

เลิกแตไมเลิก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, 215 ประกอบ 216 ซึ่งตอมาศาลได

พิจารณาคํารองแลวอนุญาตใหออกหมายจับ ท้ังท่ีการกระทําในการเดินขบวน ชุมนุม ประทวง 

โตแยง หรือเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกรองใหรัฐชวยเหลือหรือไดรับความเปนธรรมอันเปนการใช

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไมเปนความผิดฐานกอการรายแตอยางใด ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 135/1 ท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวในวรรคสาม ซึ่งเห็นไดชัดวากรณีดังกลาวเปนกรณีหนึ่งท่ี

ช้ีใหเห็นถึงความบกพรองของการตรวจสอบการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานใหมีความชัดเจน

เพียงพอในการปรับบทความผิด อันนําไปสูการใชมาตรการบังคับเพ่ือเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ

ในช้ันเจาพนักงานไดเปนอยางดี  
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การปรับบทความผิดนั้น เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญอยางมาก เพราะนอกจากจะเปน

ตัวกําหนดทิศทางในการสอบสวนแลว ยังมีความเกี่ยวพันกับการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐอยาง

มีนัยสําคัญ กลาวคือ แมการปรับบทความผิดจะมิไดเปนสวนหนึ่งของมาตรการบังคับโดยตรง แต

ความหนักเบาแหงบทความผิดท่ีปรับนัน้ เปนเหตุหนึ่งในการพิจารณาถึงความจําเปนในการเอาตัว

บุคคลไวในอํานาจรัฐ และ ถูกใชเปนมูลเหตุในการอางถึงความจําเปนเพ่ือใชมาตรการบังคับเพ่ือ

การมีตัวผูตองหา ซึ่งแมจะเปนเหตุสําคัญรองแตก็ปรากฏอยูในมาตรการบังคับตางๆ ดังนั้น ผลจา

การปรับการกระทําเขากับฐานความผิดท่ีไมเหมาะสมนอกจากจะเกิดความสูญปาวของ

กระบวนการยุติธรรมอันเปนการส้ินเปลืองเวลาในการดําเนินคดีอันเปนทรัพยากรอันมีคาแลว 

การปรับบทความผิดท่ีหนักเกินสมควรก็ยอมท่ีจะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา

โดยไมจําเปน กระทบตอสิทธิท่ีจะไมถูกฟองคดีโดยไมเปนธรรม ดังเชนคดีท่ีไดกลาวมาแลวใน

ขางตน อีกท้ังผลที่มีตอวงเงินในการประกันตัว ท่ีนอกจากจะทําใหผูตองหาถูกควบคุมหรือขังโดย

ไมจําเปนอันเปนการกระทบตอเสรีภาพแลว ยังอาจทําใหเกิดการกูหนี้ยืมสินไมวาจะเปนการกูใน

ระบบหรือนอกระบบ การตกเปนเหย่ือของนายประกันขูดรีด เพ่ือหาหลักทรัพยมาประกันตัว ท่ีแม

ภายหลังศาลจะตัดสินใหจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ แตหนี้สินดังกลาวก็หาไดระงับไปดวยไม อันเปนการ

สรางความเดือดรอนใหกับผูตกเปนเหย่ือและครอบครัวอยางใหญหลวง อีกท้ัง 

 การปรับบทความผิดนั้นยังอาจมีการปรับบทความผิดใหหนักเอาไวกอนจากเจา

พนักงาน เพ่ือใหสามารถใชมาตรการบังคับกับผูตองหาไดโดยงาย เพียงเพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติหนาท่ี และการปรับบทความผิดดังกลาว ยังอาจถูกใชเปนเคร่ืองมือทางการเมืองของคูกรณี

ในการกล่ันแกลงฝายตรงขามใหเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือ ตกอยูภายใตมาตรการบังคับไดอีกดวย 

และในทางกลับกันหากเปนการปรับบทความผิดท่ีเบาเกินสมควร ก็ยอมท่ีจะเส่ียงตอการท่ี

ผูตองหาจะหลบหนี หรือ ไมอาจลงโทษผูกระทําความผิดตามโทษท่ีสมควรไดรับได ในอันจะ

สงผลเสียตอประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรม 

 ถึงกระนั้นการตรวจสอบอํานาจในการปรับบทความผิด กอนท่ีจะมีการสงสํานวนให

พนักงานอัยการ กลับไดรับผลจากการแบงแยกระหวางอํานาจสอบสวนและฟองรอง ทําใหอํานาจ

ในการรวบรวมพยานหลักฐานและปรับบทความผิดถูกผูกขาดไวกับองคกรเดียวคือตํารวจ จึงไมมี

องคกรใดท่ีจะเขามาถวงดุลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมใหเกิดการปฏิบัติในการรวบรวม

พยานหลักฐานในการปรับบทความผิดอยางถูกตองตามกรอบของกฎหมาย อันสงผลใหการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตกอยูในความเส่ียงอยางย่ิง และแมแตในข้ันตอนการสง

สํานวนใหอัยการแลวก็ตาม การไมมีบทบาทในการสอบสวนยังทําให พนักงานอัยการตองทํางาน

ตามสํานวนของพนักงานสอบสวนสงใหเทานั้น ประกอบกับการแบงแยกดังกลาวยังสงผลใหการ

ทํางานของพนักงานอัยการหางไกลจากการทํางานของพนักงานสอบสวน ประสิทธิภาพของการ

ตรวจสอบการปรับบทความผิดจึงยอมนอยลงตามไปดวย อีกท้ัง การตรวจสอบโดยศาลในช้ันเจา

พนักงาน ก็มีขอจํากัดอยูมากในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับบทความผิดเชนกันไมวาจะเปน
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กรณีของการ ออกหมายจับ หรือ ออกหมายขัง กลาวคือ เม่ือยังไมไดมีการไตสวนมูลฟอง จึงมิได

มีการพิจารณาโดยละเอียด ประกอบกับขอมูลท่ีนํามาพิจารณาลวนแลวแตเปนขอมูลท่ีไดจาก

พนักงานสอบสวน และจะตองพิจารณาในเวลาท่ีจํากัด ทําใหการตรวจสอบการตั้งขอหาเพ่ือการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพในช้ันเจาพนักงานนั้นมีขีดจํากัดไปดวย นอกจากนี้แลว เม่ือเปนคดีท่ี

พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดี ในทางปฏิบัติแลวศาลจะไมส่ังไตสวนมูลฟอง เนื่องจากมองวา

คดีไดผานการคัดกรองจากพนังงานอัยการมาแลวช้ันหนึ่งจึงไมจําตองตรวจสอบอีก ทําใหการ

ตรวจสอบการปรับบทความผิดจากการไตสวนมูลฟองโดยศาลในช้ันนี้เสมือนไมมีการตรวจสอบ

ไปโดยปริยาย 

 ดังนั้น มีความสมควรอยางย่ิงท่ีปรับปรุงกลไกลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมย่ิงข้ึนในการตรวจสอบการปรับบทความผิดอันเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานและการตรวจสอบการคุมครองสิทธิของบุคคลในช้ันเจาพนักงาน 

 

2. การตรวจสอบการปรับบทความผิดในกฎหมายตางประเทศ 

 การดําเนินคดีอาญาท้ังในประเทศฝร่ังเศสและประเทศญี่ปุนตางก็เปนประเทศท่ีใชการ

ดําเนินคดีอาญาในรูปแบบของการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐในระบบกลาวหา จึงมีลักษณะของความ

เปนอํานาจเดียวของการสอบสวนและฟองรองคดีอาญา ท่ีมีองคกรอัยการเปนผูรับผิดชอบ และ

ทํางานรวมกันกับตํารวจในการสอบสวนอยางมีดุลยสัมพันธ ท่ีมีลักษณะการบังคับบัญชาในแนวดิง่ 

อันเปนระบบท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินคดีอาญาในช้ันเจาพนักงาน ท่ีสมควรแกการนํามา

ศึกษา และประยุกตใชเพ่ือแกปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการปรับบทความผิดท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทย 

ประเทศฝร่ังเศสนั้นใชระบบกฎหมาย Civil Law และเปนตนแบบของประเทศท่ี

ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยยึดถือหลักการดําเนินคดโีดยรัฐ ซึ่งการฟองคดีอาญานัน้

เปนอํานาจของรัฐแตเพียงผูเดียว โดยท่ีพนักงานอัยการจะเปนผูใชอํานาจนี้ในนามของสังคม และ

ตํารวจฝายคดีเปนเพียงผูชวยในการปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น จึงมีความเปนอํานาจเดียวกันของการ

สอบสวนและการฟองรองคดี กลาวอีกนัยคือ ในประเทศฝร่ังเศสมิไดมีการแบงแยกการสอบสวน

ออกจากการฟองรองคดี โดยทั้งการสอบสวนและฟองรองจะอยูในความรับผิดชอบของอัยการ 

พนักงานอัยการจึงมีอํานาจทําการสอบสวนดวยตนเอง หรือ มอบหมายใหตํารวจฝายคดีเปนผู

สอบสวนแทนภายใตการกํากับดูแล และการกําหนดทิศทางโดยพนักงานอัยการ 

การท่ีเจาพนักงานตํารวจฝายคดีดําเนินการสอบสวนคดีภายใตการกํากับดูแลของ

พนักงานอัยการ ตามหลักของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 12 และพนักงาน

อัยการมีฐานะเชนเดียวกับเจาพนักงานตํารวจฝายคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาฝร่ังเศส มาตรา 41 วรรค 4 โดยอัยการผูชวยของอัยการสาธารณรัฐมีอํานาจออกคําสงให

เปดการสอบสวนเบ้ืองตนได ทําใหตั้งแตมีการเร่ิมคดีพนักงานอัยการมีการถวงดุลอํานาจ 
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นอกจากนี้แจงการควบคุมตัวดังกลาวใหอัยการแหงสาธารณรัฐทราบทันทีท่ีเร่ิมการควบคุมบุคคล 

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 หากพนักงานสอบสวนตองการจะขอหมายเรียกก็

จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานอัยการ ตาม มาตรา 62 อีกท้ังกฎหมายยังวางหลักใหตํารวจฝาย

คดีและผูชวยตองดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของพนักงานอัยการ และตองรายงานความ

คืบหนาของการสอบสวนทุก 6 เดือน ตามมาตรา 75 และ 75-1 โดยที่ เม่ือมีการขอเปดการไต

สวนคดีจากอัยการแหงสาธารณรัฐในคดีความผิดมัชฌิมโทษ และความผิดอุกฤษฏโทษท่ีมีความ

ยุงยากซับซอน อัยการอาจมีดุลพินิจใหผูพิพากษาไตสวนเขามาเปนผูทําหนาท่ีสอบสวนก็ได จึงทํา

ใหการปฏิบัติหนาที่ขององคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในช้ันเจาพนักงานของท้ังตํารวจ

ฝายปกครอง ตํารวจฝายคดี พนักงานอัยการ และผูพิพากษาไตสวน ในสหพันธรัฐฝร่ังเศสนั้น แม

จะมีการแบงหนาท่ีในความรับผิดชอบกัน แตจะมีการปฏิบัติงานกันในลักษณะท่ีมีดุลสัมพันธ 

กลาวคือ มีลักษณะในการตรวจสอบและกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกันทําใหเกิดความ

โปรงใสในการดําเนินการ โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจและอัยการ ซึ่งมีลักษณะ

ความสัมพันธในแนวดิ่ง คือมีลักษณะของการบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน โดยความสัมพันธจะ

ข้ึนอยูกับประเภทของการสอบสวนโดยขั้นตอนในคดีอาญานั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประเทศฝร่ังเศส กําหนดใหอัยการและตํารวจ เปนเจาพนักงานผูมีอํานาจการการสอบสวน

คดีอาญารวมกัน และใหอํานาจการสอบสวนอยูภายใตการควบคุมของพนักงานอัยการ ท้ังนี้

พนักงานอัยการจึงถือวาเปนพนักงานสอบสวนดวยเชนกัน 

อีกท้ังการตรวจสอบการปรับบทความผิดในประเทศฝร่ังเศสนั้น การที่โครงสรางของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติของฝร่ังเศส มีการแบงตํารวจออกเปน 2 ประเภท คือ ตํารวจฝาย

ปกครอง (La Police administrative) ซึ่งข้ึนตรงตอฝายปกครอง และ ตํารวจฝายคดี (La Police 

judicaire) ซึ่งข้ึนตรงตออํานาจตุลาการ ทําใหองคกรตํารวจของสหพันธรัฐฝร่ังเศส ซึ่งมิไดข้ึนตรง

กับฝายบริหาร สงผลใหผูบังคับบัญชามีอํานาจใหคุณหรือโทษผูใตบังคับบัญชาได จึงมิไดงายตอ

การตกเปนเคร่ืองมือของฝายการเมืองหรือถูกแทรกแซงโดยฝายการเมือง  

ดังนั้น ในการปรับบทความผิดจึงอยูในความกํากับดูแลของพนักงานอัยการ และทําให

การตรวจสอบควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานในเบื้องตน ซึ่งจะเปนขอเท็จจริงท่ีจะนํามา

พิจารณาเพ่ือปรับบทความผิด ก็ยอมไดรับการกล่ันกรองจากและถวงดุล ท้ังตํารวจฝายคดี ซึ่งเปน

องคกรภายใน และอัยการหรือผูพิพากษาไตสวนซึ่งเปนการตรวจสอบจากภายนอกองคกร 

ประเทศญี่ปุน การสอบสวนในประเทศญี่ปุนในทางปฏิบัติมักจะเร่ิมตนคดีโดยตํารวจ 

และทําการสอบสวนจนเสร็จส้ินกองจะสงสํานวนใหแกพนักงานอัยการ แมวาพนักงานอัยการจะมี

อํานาจในการเร่ิมตนคดีดวยเชนกันก็ตาม ทําใหการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือรวบรวม

ขอเท็จจริงในคดีจึงมักเปนหนาท่ีของตํารวจ แตอํานาจในการปรับบทความผิดมิไดเปนอํานาจของ

ตํารวจแตอยางใด เนื่องจากการทําสํานวนการสอบสวนของตํารวจญี่ปุนจะไมมีการเสนอความเห็น

ในการจะสั่งฟองหรือไมฟองในความผิดฐานใด ดังเชนการสอบสวนในประเทศไทย เพราะไมมี
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กฎหมายกําหนดใหตํารวจญี่ปุนกระทําเชนนั้น แตการสอบสวนของตํารวจญี่ปุนจะเปนไปใน

ลักษณะของ “การรวบรวมพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงดิบ” (collect evidence in crude form) 

สวนอํานาจในการนําขอเท็จจริงนั้นมาปรับกับขอกฎหมายเปนอํานาจของพนักงานอัยการ (refine 

and reinforce it form a legal standpoint) กลาวคือ ในประเทศญี่ปุนมีรูปแบบกาสอบสวนท่ี

ตํารวจ จะมีหนาท่ีในการแสดงใหเห็นถึงขอเท็จจริงสําคัญท่ีเกิดข้ึนในคดี แตอัยการจะทําหนาท่ี

เนนหนักไปในทางของการปรับเขากับองคประกอบทางกฎหมายจนกระท้ังการฟองคดี ซึ่งหลักการ

ปฏิบัติดังกลาว ทําใหในทางปฏิบัติการสอบสวนของประเทศญี่ปุนมักเร่ิมโดยตํารวจ เพ่ือหา

ขอเท็จจริงดิบท่ีสําคัญในคดี สวนอัยการมักจะมีบทบาทเสริม ในการปรับขอเท็จจริงเขากับขอ

กฎหมาย และควบคุมการสอบสวน ดังนั้น อํานาจในการตั้งขอหาจึงเปนของพนักงานอัยการ 

การท่ีตํารวจเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงใน

คดี จึงทําใหเกิดการถวงดุลกันในทางอํานาจระหวางตํารวจกับอัยการในการปรับขอกฎหมาย และ

หากเปนกรณีคดีท่ีมีขอยุงยากซับซอนหรือคดีอุกฉกรรจ เม่ือองคกรท้ังสองมีการทํางานรวมกัน

สอบสวน การตรวจสอบควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานในเบื้องตนซึ่งจะเปนขอเท็จจริงท่ีจะ

นํามาพิจารณาเพ่ือปรับบทความผิด ก็ยอมไดรับการกล่ันกรองท่ีดีกวาการใหอํานาจการปรับ

บทความผิดในเบื้องตนไวกับองคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น การปฏิบัติงานกันในลักษณะท่ีมีดุล

สัมพันธ กลาวคือ มีลักษณะในการตรวจสอบและกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกันทําใหเกิด

ความโปรงใสในการดําเนินการ โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจและอัยการ 

 

3. วิเคราะหการตรวจสอบการปรับบทความผิด 

 ปจจุบันมีการตรวจสอบภายในตาม คําส่ังกรมตํารวจท่ี 419/2556 บทท่ี 4 มาตรการ

ควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งผูมีหนาท่ีตรวจสอบ คือ หัวหนางาน

สอบสวนมีหนาท่ีตรวจสอบ โดยแนะนําและส่ังการใหเกิดความถูกตองสมบูรณในสํานวนการ

สอบสวนและสมุดบันทึกคดีของพนักงานสอบสวนทุกระยะๆ ละ ไมเกิน 15 วัน จนกวาการ

สอบสวนจะเสร็จส้ิน อีกท้ังหัวหนาหนวยงานท่ีมีอํานาจตรวจสอบทุกระยะๆ ละไมเกิน 30 วัน และ 

ผูบังคับการ หรือรองผูบังคับการ หรือพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ี

ควบคุมการสอบสวนมีหนาท่ีตรวจสอบ ทุกระยะๆ ละไมเกิน 3 เดือน จนกวาการสอบสวนจะเสร็จ

ส้ิน โดยการตรวจพิจารณาพยานหลักฐานนั้น จะเปนการตรวจในสํานวนการสอบสวนวาคําใหการ

พยานบุคคลขอความในพยานเอกสารตางๆ ตลอดจนบันทึกรายงานของเจาหนาท่ี และรองรอย

พยานวัตถุวาไดแสดงขอเท็จจริงอยางใด รับฟงเปนขอยุติไดแลวหรือไม มีน้ําหนักนาเช่ือถือมาก

นอยเพียงใด มีขอพิรุธหรือขอควรโตแยงไดอยางไรเพื่อจะไดแนะนํา ส่ังการใหมีการสอบสวน

เพ่ิมเติมหรือเพ่ือปรับกับขอกฎหมายวาไดมีการกระทําผิดตามท่ีกลาวหาหรือไม ผูตองหาเปนผูท่ี

กระทําความผิดหรือผูอ่ืนเปนผูกระทําความผิดความผิดนั้นๆ เปนความผิดตามบทบัญญัติของ
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กฎหมายใด หากตรวจพบวา การสอบสวนยังมีความบกพรองหรือมีขอสงสัยบางประการยังไมเปน

ท่ีกระจางชัด ผูตรวจสํานวนจะตองส่ังใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมจนส้ินกระแสความ สวน 

 การตรวจสอบจากภายนอก เม่ือพิจารณาการตรวจสอบและถวงดุลการปรับบทความ

ผิดในช้ันสอบสวน ก็จะพบวา การดําเนินคดีอาญาในช้ันเจาพนักงานของประเทศไทยนั้น ในทาง

ปฏิบัติมีการแบงแยกกันโดยเด็จขาดระหวางอํานาจในการสอบสวนคดี และอํานาจในการฟองรอง

คดี ทําใหพนักงานอัยการไมมีโอกาสทราบขอมูลตั้งแตเบื้องตน และไมทราบขอเท็จจริงในคดี

อยางถองแท  จึงสงผลโดยตรงตอบทบาทของพนักงานอัยการในการตรวจสอบการตั้งขอหาใน

เบื้องตน ท้ังท่ีปรับบทความผิดโดยมิชอบยอมจะเปนการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิตและรางกายของบุคคล ท่ีเปนหนาท่ีของพนักงานอัยการตามอันเปนหนาท่ีของอัยการตาม

มาตรา 14(2) แหงพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และระเบียบ

สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 25-27 ท่ี

วางหลักเก่ียวกับการใหคําแนะนําปรึกษาในการสืบสวนและสอบสวน การเขารวมในการสอบสวน

ตามท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของรองขอ เปนสวนหนึ่งของหนาท่ีพนักงานอัยการท่ีพึงกระทําซึ่ง

หากพนักงานอัยการไมไดรับความรวมมือ หรือ พบขอบกพรองของพนักงานสอบสวนอันอาจทํา

ใหคดีเสียหายได จึงไมมีผลในทางปฏิบัติในการท่ีพนักงานอัยการจะเขาไปตรวจสอบดังกลาวหาก

การสอบสวนยังไมเสร็จส้ิน และ  

 ท้ังท่ีจากหลักการในทิศทางเดียวกันของการสอบสวนและการฟองรองคดีอาญาการท่ี

พนักงานสอบสวนปรับบทความผิด และรวบรวมพยานหลักฐานทําสํานวนก็เพ่ือประโยชนในการ

ส่ังคดีของพนักงานอัยการ ดังนั้น การพิจารณาถึงพยานหลักฐานในการปรับบทความผิดในช้ันนี้ 

จึงควรข้ึนอยูกับดุลพินิจของพนักงานอัยการเปนหลัก และหากพนักงานอัยการซึ่งเปนผูฟองคดี

เห็นวาในคดีนี้ไมมีพยานหลักฐานตามสมควรท่ีจะตั้งขอหาได หรือควรท่ีจะตั้งขอหาใดจึงควรยึด

ตามความเห็นของอัยการเปนหลัก 

 ประกอบกับการตรวจสอบการปรับบทความผิดในชั้นสอบสวน โดยศาล ในการ

พิจารณาออกหมายจับหรือหมายขัง ก็มีขอจํากัดอยูมากในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับขอหา

โดยสํารับการพิจารณาพยานหลักฐานในช้ันนี้การรับฟงพยานหลักฐานศาลไมจําตองถือเครงครัด

เชนเดียวกับรับฟงพยานหลักฐานท่ีใชพิสูจนความผิดของจําเลยตามตามขอบังคับของประธานศาล

ฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ขอ 18 อีก

ท้ังการรวบรวมพยานหลักฐานในช้ันนี้ลวนข้ึนอยูกับพนักงานสอบสวนเปนหลัก และศาลไมมี

โอกาสไดพิจารณาอยางถ่ีถวนเนื่องจากจะตองพิจารณาในระยะเวลาส้ัน 

การใชดุลพินิจในการรวบรวมพยานหลักฐานและอํานาจในการปรับบทความผิดในช้ัน

นี้จึงข้ึนอยูกับตํารวจเปนหลัก ทําใหเกิดลักษณะของการท่ีอํานาจในการสอบสวนจึงผูกขาดไวกับ

บุคคลเดียว คือ พนักงานสอบสวน โดยที่ความหนักเบาแหงบทความผิดท่ีปรับ ถูกใชเปนมูลเหตุ

ในการอางถึงความจําเปนเพ่ือใชมาตรการบังคับ และหากมีการใชมาตรการบังคับกับผูถูกกลาวหา 
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ก็จะเปนการสะดวกในการทําหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินการสอบสวนตอไป 

โดยเฉพาะการสืบหาพยานหลักฐานเอาจากผูตองหา ท้ังท่ีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น 

รัฐจะตองพิสูจนขอเท็จจริงในคดีโดยการพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยเอกเทศ กลาวคือ 

จะตองพยายามรวบรวมพยานหลักฐานจากแหลงอ่ืน มิใชเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐเคนคําตอบ

เอาจากผูตองหา ในอันจะทําใหผูตองหามีลักษณะตกเปนกรรมในคดี จึงมีลักษณะซึ่ ง 

ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร อธิบายไววาเปนการขัดกันของหนาท่ี (Principle of 

Incompatibility) อํานาจในการสอบสวนรวบรวมและขอเท็จจริงในคดี กับอํานาจในการปรับ

บทความผิดจึงควรมีการตรวจสอบถวงดุลท่ีดี ดังเชนในประเทศญี่ปุนท่ีตํารวจมีอํานาจทําการ

สอบสวนรวบรวมและขอเท็จจริงในคดี แตอํานาจในการปรับขอเท็จจริงท่ีไดมาจากพยานหลักฐาน 

เขากับองคประกอบของความผิดตามกฎหมายในการปรับบทความผิด จะเปนอํานาจของพนักงาน

อัยการเทานั้น  

 ผลของการท่ีพนักงานสอบสวนมีหนาท่ีสอบสวน และมีอํานาจในการปรับบทความผิด 

อันมีลักษณะของการขัดกันของหนาที่ และการแบงแยกกันโดยเด็จขาดระหวางอํานาจในการ

สอบสวนคดี และอํานาจในการฟองรองคดีท่ีทําใหในทางปฏิบัติในการที่ทําใหพนักงานอัยการไม

สามารถเขาไปตรวจสอบการตั้งขอหาดังกลาวหากการสอบสวนยังไมเสร็จส้ิน ยังสงผลกระทบใน

เร่ืองของการส่ังคดีในช้ันพนักงานอัยการ กลาวคือ เม่ือพนักงานอัยการมิไดใกลชิดกับขอเท็จจริง

ในการสอบสวนคดีมาแตตน ประกอบกับการใหอํานาจในการปรับบทความผิดและทําความเห็น

ควรส่ังฟองหรือไมควรส่ังฟอง (มิใชเปนลักษณะของการรวบรวมขอเท็จจริงดิบในคดี แตมี

ลักษณะของการปรับเขากับขอกฎหมายและความเห็นมาดวย) ซึ่งเปนการกําหนดรูปคดีไวแลว จึง

มีลักษณะท่ีชักนําไปในทางท่ีจะใหพนักงานอัยการส่ังคดีตามความเห็นของพนักงานสอบสวนเปน

หลัก แมพนักงานอัยการจะมีอํานาจในการสั่งสอบสวนเพ่ิมเติมแตก็จะตองกระทําผานพนักงาน

สอบสวนเชนกัน อีกท้ังลักษณะดังกลาวยังทําใหพนักงานอัยการสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบใน

ความผิดพลาดของการปรับบทความผิดในการฟองคดีไดอยางงายดาย โดยอางเพียงวามิไดมี

สวนรวมในการสอบสวนในการสืบหาขอเท็จจริงในคดี 

 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 การแจงขอหานั้นประกอบดวยสองสวนหลัก คือ สวนท่ีเปนการแจงใหทราบถึง

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําท่ีกลาวหาวาผูตองหาไดกระทําความผิด ซึ่งเปนการแจงเร่ืองราวท่ี

เปนขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทํา และสวนของการแจงถึงขอหาใหทราบ ซึ่งเปนการปรับบทความ

ผิดจากการกระทําดังกลาวการปรับบทความผิด จึงเปนการนําเอาพยานหลักฐานท่ีปรากฏข้ึน อัน

ถือเปนขอเท็จจริงในคดีอาญา มาปรับกับเขากับองคประกอบของความผิดตามขอกฎหมาย ซึ่งการ

ปรับบทความผิดท่ีไมถูกตองนอกจากจะสงผลเสียในการสอบสวนและฟองรองแลว ยังอาจสงผล

เสียตอรูปคดีเม่ือคดีเขาสูช้ันพิจารณา หรือ การปรับบทความผิดหากเปนฐานความผิดท่ีหนักเกิด
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ความเปนจริง สวนท่ีเกิดความเปนจริงยอมเปนการปรักปรําผูถูกกลาวหาโดยรัฐ การปรับบทความ

ผิดใหเหมาะสมจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางมาก 

การปรับบทความผิดจึงตองกระทําภายใตกรอบของกฎหมาย มีความเปนภาวะวิสัย และมีการ

ตรวจสอบถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดโปรงใสในทุกข้ันตอน เพ่ือใหเปนไปตามหลักการ

ดังกลาวหากพิจารณาในมุมมองดานสิทธิมนุษยชนจะพบวาสอดคลองกับในแนวคิดเร่ือง “สิทธิท่ี

จะไมถูกฟองคดีโดยไมเปนธรรม” ซึ่งในระดับสากลไดวางแนวทางไวใน แนวทางวาดวยบทบาท

ของอัยการ (Guidelines on the Role of Prosecutors) ไดวางหลักในการคุมครองสิทธิดังกลาว

โดยกําหนดไวในบทบาทของอัยการ ในขอ 14 วา พนักงานอัยการจะตองส่ังไมฟอง ไมดําเนินการ

ฟองรอง ไมดําเนินคดีตอไป หากการสอบสวนโดยชอบแลวพบวา ขอกลาวหานั้นยังไมมีมูล

เพียงพอ (ภายใตหลักการที่วา พนักงานอัยการมีหนาท่ีรับผิดชอบความถูกตองในการสอบสวน) 

การปรับบทความผิดโดยพนักงานสอบสวนนั้น มักจะตั้งตามคํารองทุกขหรือกลาวโทษ

เปนหลัก และจะใหความสําคัญกับพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจนความผิดของผูตองหา มากกวา

พยานหลักฐานท่ีจะพิสูจนบริสุทธิ์ของผูตองหา ตลอดจนปกปดพยานหลักฐานท่ีเปนคุณแก

ผูตองหา เพ่ือตองการผลสําเร็จในการลงโทษ อันเปนผลมาจากความเขาใจในการทํางานในหนาท่ี

ของตนในเชิงอํานาจนิยม ท่ีมุงจะคนหาความผิดและลงโทษผูตองหา อีกท้ังยังอาจมีการปรับบทใน

ฐานความผิดใหหนักท่ีสุดไวกอน เพ่ือเปนการงายตอการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ และสะดวก

ในการสืบหาขอเท็จจริงจากตัวผูตองหาตอไป จึงกอใหเกิดการปรับบทความผิดโดยไมไดมีการ 

สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเปนท่ีแนชัด ในบางคดีนั้นมีการตั้งขอกลาวหาเปนสิบ

ขอหา ทําใหมีการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดเกินความจําเปน ประกอบกับพฤติการณการ

กลาวหาหรือการปรับบทความผิด “โดยขาดพยานหลักฐาน” ยืนยันการกระทําความผิด แลวไปมี

ความเห็นส่ังไมฟองในภายหลัง ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแกคดีอยางมาก 

 ช้ันพนักงานอัยการ ผลจากการไมมีอํานาจในการสอบสวน ทําใหการทํางานของ

พนักงานอัยการคอนขางหางไกลจากพยานหลักฐานท่ีนํามาพิสูจนขอเท็จจริง ทําใหการพิจารณา

พยานหลักฐานอันเปนสวนของขอเท็จจริงในการตั้งขอหา มักจะตองถือตามรูปคดีซึ่งเปน

ความเห็นของพนักงานสอบสวน แมกฎหมายจะเปดชองใหอัยการใชดุลพินิจส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม 

แตผูทําการสอบสวนก็ยังคงเปนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการจึงสามารถปฏิเสธความ

รับผิดชอบในการตรวจสอบการตั้งขอหาไดโดยงาย เพียงอางวา ไมไดเปนผูทําการสอบสวน ตาง

จากการสอบสวนในประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุนท่ีมีความเปนอํานาจเดียวของการสอบสวน

และฟองรอง โดยที่พนักงานอัยการจะเปนผูกํากับดูแลและกําหนดทิศทางในการสอบสวนตั้งแต

ตน ทําใหการปรับบทความผิดเปนไปอยางถูกตอง และเปนภาวะวิสัย 

 ดังนั้น จากการศึกษาจึงเห็นไดวากฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการปรับบทความผิด

ในช้ันเจาพนักงานน้ัน ยังมิไดเปนหลักประกันท่ีเพียงพอแกการคุมครองสิทธิของผูตองหา จึงควร

มีการปรับปรุงแกไขโดยการปรับบทความผิดในประเทศไทยควรจะเปนอํานาจของเจาพนักงาน
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เจาหนาท่ีซึ่งมิไดเปนผูเก่ียวของกับการสอบสวน เปนผูพิจารณาช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานวาเพียง

พอท่ีจะปรับบทความผิด หรือควรจะตั้งขอหาใด กับบุคคลใดควรจะตองขอความเห็นชอบจาก

อัยการกอน เพ่ือใหพนักงานอัยการเปนผูกล่ันกรอง และรับผิดชอบในกรณีเกิดความผิดพลาด 

หรือไมก็ควรใหพนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจในการปรับบทความผิด โดยพนักงานสอบสวนเปน

ผูเสนอพยานหลักฐานและเปดโอกาสใหผูตองหาคัดคานเพื่อทําลายน้ําหนักของพยานหลักฐาน

ดังกลาวได อันเปนการเพ่ิมการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในช้ันเจาพนักงาน และในคดีท่ีสําคัญ

หรือคดีท่ีมีอัตราโทษสูงควรไดรับการไตสวนมูลฟอง ซึ่งจะรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได

ดีย่ิงข้ึน ดังนั้น 

 ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 

วรรคแรก “ใหกอนผูตองหาจะถูกเรียกตัวมา พนักงานสอบสวนจะตองสงพยานหลักฐานท่ี

รวบรวมไดในคดีเพ่ือใหพนักงานอัยการเปนผูตรวจสอบนํ้าหนักของพยานหลักฐานและปรับ

บทความผิด” ในอันจะทําใหอํานาจในการปรับขอเท็จจริงในคดีเขากับบทกฎหมายเปนของ

พนักงานอัยการ ซึ่งเปนผูมีความรูความเชียวชาญในขอกฎหมาย และกอใหเกิดลักษณะของการ

ตรวจสอบถวงดุลกันระหวางองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใส ในการปรับบทความผิด ท้ังยัง

สงผลใหพนักงานอัยการมีบทบาทในการเขามากํากับดูแลการสอบสวนมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับ

หลักความเปนอํานาจเดียวของการสอบสวนฟองรอง  
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