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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะศึกษาถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์ท่สี าํ คัญที่
เกี่ยวข้ องกับสิทธิของผู้ต้องหาเพื่อนําไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา ในการที่จะ
ได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเต็มที่โดยจากการศึกษาพบว่าสิทธิของผู้ต้องหาในการที่จะ
ได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้น ผู้ต้องหายังไม่ได้ รับสิทธิน้ันอย่างจริงจังเท่าที่ควร ทั้งที่สทิ ธิ
ของผู้ต้องหาในการที่จะได้ รับการช่ วยเหลือทางกฎหมายนั้น เป็ นขั้นตอนและกระบวนการแรก
ที่สาํ คัญอย่ างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายต้ องการให้ สิทธิแก่ผ้ ูต้องหาในการเข้ าต่ อสู้คดีเพื่อให้ ได้ รับ
ความคุ้มครอง และเป็ นหลักประกันเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีสิทธิท่จี ะต่อสู้คดีได้ อย่างเต็มที่โดยถือ
หลักอาวุธที่เท่าเทียมกัน กล่ าวคือการที่ผ้ ูต้องหาจะเป็ นผู้มีความรู้ทางด้ านกฎหมายที่จะสามารถ
ต่อสู้คดีได้ เองอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคงจะมีน้อยกรณี ดังนั้นการที่ผ้ ูต้องหาจะต่อสู้คดีเองทั้งๆ ที่
ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยย่อมทําให้ ผ้ ูต้องหาไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง ผู้ต้องหาจึงต้ องมีสทิ ธิต่อสู้คดี
ได้ อย่ า งเท่ า เทียมกัน กับฝ่ ายผู้ เสียหาย คือ ฝ่ ายผู้ เสียหายมีตํา รวจหรื อมีอัยการคอยช่ วยดู แ ล
ผู้ ต้ องหาก็ควรจะมี ทนายความคอยช่ วยเหลื อ ให้ คําปรึ ก ษาตั้งแต่ ใ นชั้ น แรก เพราะสิทธิการมี
ทนายความของผู้ต้องหามีความสัมพันธ์กับความหนักเบาของโทษและความสามารถในการต่อสู้
คดีของผู้ต้องหาด้ วย
การที่กฎหมายบัญญัติให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูต้องหาในการมีทนายความเข้ ามาเกี่ยวข้ องทั้งในชั้น
สอบสวนเพราะรัฐตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามหลักนิติธรรม
โดยให้ โ อกาสผู้ ต้ อ งหาได้ ต่ อ สู้ค ดี อ ย่ า งเต็ม ที่แ ละเท่ า เทีย มกัน ตามหลั ก ความเสมอภาคและ
หลักการฟังความทุกฝ่ ายเพื่อพิสจู น์ความบริสทุ ธิ์ของตนเอง และเพื่อให้ ได้ รับความเป็ นธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรมของรัฐ โดยเป็ นสิทธิท่จี ะได้ รับการสันนิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่
มีความผิด ก่อนมีคาํ พิพากษาอันถึงที่สดุ แสดงว่าบุคคลใดได้ กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นเสมือนเป็ นผู้กระทําความผิดมิได้
อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้ แล้ ว แต่ในทางปฏิบัติยังปรากฏ
ถึงความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้ต้องหาที่เป็ นผู้หย่อนความสามารถไม่ว่า
จะเป็ นเด็ก คนไร้ ความสามารถ รวมถึงผู้ต้องหาที่มีฐานะยากจนหรืออ่อนด้ อยทางความรู้ด้าน
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กฎหมาย และเป็ นผู้ ท่ีไ ด้ รับความไม่ เสมอภาคทางโอกาสและถู กเลื อกปฏิบัติ จากสังคมทําให้
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมจากรั ฐ และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้ านการจัดหาทนายความในการต่อสู้คดีได้ อย่างเต็มที่
ดังนั้น การให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎหมายแก่ผ้ ูต้องหาไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือ
เป็ นผู้ต้องหาที่หย่อนความสามารถในการต่อสู้คดี เช่น ผู้เยาว์ หรือเพราะความพิการก็ตาม ควรที่
จะได้ รับสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย เพราะสิทธิดังกล่ าวนี้ ถือได้ ว่าเป็ นให้ หลักประกันสิทธิ
แก่ผ้ ูต้องหาที่จะได้ รับความช่ วยเหลือจากรัฐในการมีทนายความเพื่อช่ วยเหลือคดีอาญา เพื่อให้
เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการสู้คดีและทําให้ เกิดความยุ ติธรรมต่ อกระบวนการ
ยุติธรรมด้ วย

1. บทนํา
สิทธิของผู้ต้องหาหรือจําเลยกับการที่จะได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นถือเป็ น
หลักการในการดําเนินคดีอาญาที่สาํ คัญมาก โดยสิทธิท่ีจะได้ รับความช่ วยเหลือทางกฎหมายที่
สํา คั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง ก็คื อ สิท ธิ ก ารมี ท นายเพราะถื อ เป็ นสิท ธิข องผู้ ต้ อ งหาหรื อ จํา เลยในการต่ อ สู้
คดีอาญา โดยปรากฏครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2478 โดยได้ บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 173 ด้ วยการให้ ศาลจัดหาทนายความให้ แก่จาํ เลยในคดีอาญาที่มี
อัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปี ขั้นไป เรียกว่า คดีอุกฉกรรจ์ ถ้ าจําเลยยากจนไม่มีทนายความของ
ตัวเอง ศาลจะตั้งทนายความให้ บทบัญญัติในเรื่องนี่ได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขเรื่อยมา 3 ครั้ง ครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2527 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2532 และครั้งที่สาม พ.ศ. 2539 และในมาตรา 134 ทวิ
ก็ได้ บัญญัติไว้ ว่า “ในคดีท่ผี ้ ูต้องหามีอายุไม่ เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้ งข้ อหาก่อน
เริ่มถามคําให้ การให้ พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่า มีทนายความหรือไม่ ถ้ าไม่มีให้ รัฐจัดหา
ทนายความให้
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งให้ พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธกี าร
และเงื่อ นไขที่กาํ หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงและให้ ท นายความที่รัฐจัด หาให้ ไ ด้ รับ เงิ นรางวั ล ตาม
ระเบียบของกระทรวงยุติธรรม” ซึ่งนั่นก็แสดงให้ เห็นว่า กฎหมายไทยนั้นเริ่มให้ ความสําคัญในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาในคดีอาญาอย่างชัดเจนบ้ างแล้ วระดับหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาได้ มีการปรับปรุง
เพิ่มเติมในส่วนของการให้ ความช่ วยเหลือด้ านทนายความแก่ผ้ ูต้องหา ซึ่งได้ ยกเลิกมาตรา 134
ทวิ เปลี่ ย นเป็ นมาตรา 134/1 แทน โดยมี ก ารเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ซ่ึ ง เดิ ม กํา หนดให้ เ ฉพาะ
ผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ เกิน 18 ปี ได้ รับการช่ วยเหลือด้ านทนายความโดยรัฐจัดหาให้ และในส่วนที่
เพิ่ ม เติ ม ได้ กาํ หนดว่ า ในคดี ท่ีมี อัต ราโทษประหารชี วิ ต และในคดี ท่ีมี โ ทษจํา คุ กก่ อ นเริ่ ม ถาม
คํา ให้ ก ารให้ พ นั ก งานสอบสวนต้ อ งถามผู้ ต้ อ งหาว่ า มี ท นายความหรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ใ ห้ รั ฐ จั ด หา
ทนายความให้ และนอกจากนั้นในกฎหมายยังได้ กาํ หนดเรื่องสิทธิผ้ ูต้องหามีสิทธิให้ ทนายความ
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ขยายการคุ้มครองสิทธิผ้ ูต้องหาในชั้นสอบสวนโดยสอดคล้ องกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ซึ่ งมี บ ทบัญ ญั ติ ใ ห้ เรื่ อ งสิทธิของผู้ ต้ อ งหาไว้ ใ นมาตรา 39 วรรค 2 ที่ว่า “ในคดีอ าญา
ต้ องสันนิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด” และมาตรา 40(7)ที่ว่า “ในคดีอาญา
ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสทิ ธิได้ รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ถี ูกต้ อง รวดเร็ว และเป็ นธรรม
โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้ รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การ
ได้ รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ” ซึ่งแม้ ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะได้ มีการ
ยกเลิกไปโดยรัฐธรรมนู ญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2557 แต่ในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ความว่า “ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้ รับการ
คุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ ว ย่อมได้ รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนู ญนี้ ย่อมหมายความว่าศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้ รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยมีอยู่แล้ ว ย่ อมได้ รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนู ญนี้ต่อไปด้ วย ซึ่งผลจากการแก้ ไขประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและรัฐธรรมนูญฯดังกล่าวทําให้ แนวโน้ มในการช่วยเหลือผู้ต้องหา
ทางกฎหมายดีข้ นึ ตามลําดับ
ในปัจจุบัน ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาได้ กาํ หนดถึงสิทธิของผู้ต้องหาใน
การมีทนายความเพื่อช่วยเหลือในคดีรวมถึงบทบัญญัติให้ รัฐต้ องจัดหาทนายความให้ กบั ผู้ต้องหา
ไว้ ในกรณีดังนี้
1.1 มาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้ งหรือขอให้
เจ้ าพนักงานแจ้ งให้ ญาติ หรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่
ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ ผ้ ูถูกจับ หรือผู้ต้องหามีสทิ ธิดังต่อไปนี้ด้วย
(1) พบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(2) ให้ ท นายความหรื อ ผู้ ซ่ึ ง ตนไว้ ว างใจเข้ า ฟั ง การสอบปากคํา ตนได้ ใ นชั้ น
สอบสวน
(3) ได้ รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ ตามสมควร
(4) ได้ รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย
1.2 มาตรา 134/1 ในคดีท่มี ีอตั ราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ผี ้ ูต้องหามีอายุ
ไม่เกินสิบแปดปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้ งข้ อหา ก่อนเริ่มถามคําให้ การให้ พนักงานสอบสวน
ถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้ าไม่มีให้ รัฐจัดหาทนายความให้ ในคดีท่มี ีอตั ราโทษจําคุก
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ก่อนเริ่มถามคําให้ การให้ พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้ าไม่มีและ
ผู้ต้องหาต้ องการทนายความ ให้ รัฐจัดหาทนายความให้
1.3 มาตรา 134/3 ผู้ต้องหามีสิทธิให้ ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้ วางใจเข้ าฟั งการ
สอบปากคําตนได้
1.4 มาตรา 134/4 ในการถามคําให้ การผู้ต้องหา ให้ พนักงานสอบสวนแจ้ งให้
ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
(1) ผู้ต้องหามีสทิ ธิท่จี ะให้ การหรือไม่กไ็ ด้ ถ้ าผู้ต้องหาให้ การ ถ้ อยคําที่ผ้ ูต้องหา
ให้ การนั้นอาจใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผู้ต้องหามีสทิ ธิให้ ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้ วางใจเข้ าฟังการสอบปากคําตน
ได้ เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้ การอย่างใดก็ให้ จดคําให้ การไว้ ถ้ าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้ การเลยก็ให้
บันทึกไว้ ถ้อยคําใดๆ ที่ผ้ ูต้องหาให้ ไว้ ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้ งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือ
ก่อนที่จะดําเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 จะรับฟั งเป็ น
พยานหลักฐานในการพิสจู น์ความผิดของผู้น้ันไม่ได้

2. แนวความคิดทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับสิทธิของผูต้ อ้ งหากับการช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากการศึกษาพบว่ า แนวคิดที่สาํ คัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
ที่สาํ คัญประการหนึ่งก็คือ “หลักนิติธรรม”หรือ “หลักแห่ งกฎหมาย” (The Rule of law) หลัก
นิติธรรมนี้ มีหลักเกณฑ์ท่ีสาํ คัญ อันมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ สิทธิเสรี ภาพของประชาชนพอสรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. บุ ค คลทุ ก คนต้ อ งภายใต้ ก ฎหมายเดี ย วกัน และศาลเดี ย วกัน เป็ นผู้ พิ จ ารณา
พิพากษา
2. ฝ่ ายบริหาร ไม่มีอาํ เภอใจ ที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้
3. ระบบการปกครองเป็ นของเจริญงอกงามตามธรรมชาติซ่ึงอยู่ใกล้ ชิดกับชีวิตและ
ความเป็ นอยู่ของประชาชน มิใช่มาจากอํานาจ
นอกจากหลักนิติธรรมแล้ วยังมีแนวคิดว่าสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในฐานะคือ “ประธาน
ในคดี” (Subject of Right/Prozess-Subjekt) ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล มิให้ ถูกกระทบจากการใช้ อาํ นาจหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานเกินความจําเป็ นในการดําเนินคดี
ซึ่งในนานาประเทศที่พัฒนาแล้ วให้ ความสําคัญอย่างยิ่งรวมถึงหลักหลักความเสมอภาค ซึ่งถือเป็ น
หลักพื้นฐานของความยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ ให้ การรับรองไว้ ว่า ประชาชนชาวไทย
ไม่ ว่าแหล่ งกําเนิ ด เพศ หรื อ ศาสนาใด ย่ อมอยู่ ในความคุ้ มครองแห่ งรั ฐธรรมนู ญนี้ เสมอกัน
บุ ค คลหรื อ พลเมื อ งทุ ก คนของประเทศจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายอย่ า งเสมอและ
เท่าเทียมกัน

715

2.1 สิ ท ธิ ข องผู ต้ อ้ งหา จากการศึ ก ษาพบว่ า สิท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาแบ่ ง ได้ เ ป็ นหลาย
ประการ อาทิเช่ น สิทธิของผู้ต้องหาตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.
2550 มาตรา 39 และมาตรา 40 สิทธิตามปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 สิทธิ
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งสิทธิของผู้ต้องหาตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ซึ่งสิทธิต่างๆเหล่านั้นล้ วนแล้ วแต่ให้ ความสําคัญในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการเข้ าสู้กระบวนกระยุติธรรมให้ ได้ รับความยุติธรรมในการต่อสู้คดี
ทั้งสิ้น
2.2 สิ ท ธิ ข องผู ต้ ้อ งหาที่ มี ค วามบกพร่ อ งในการต่ อ สู ้ค ดี ห รื อ คนพิ ก าร จาก
การศึกษาพบว่าแม้ ว่าที่ผ่านมากฎหมายไทยรวมทั้งหลักสากล จะให้ รับรองการคุ้มครองในเรื่อง
ของความเท่าเทียมกันก็ตาม แต่ความเป็ นจริงแล้ วการคุ้มครองสิทธิของคนพิการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานั้นยังมีอยู่น้อยมากดังนั้น รัฐควรมีบทบัญญัติเพื่อป้ องกันอุปสรรคหรือส่งเสริม
ให้ คนพิการสามารถใช้ สิทธิเช่ นเดียวกับบุคคลธรรมดา และไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็ นธรรม โดยตามกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาของไทยได้ บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ซึ่งมีเพียง
การคุ้มครองสิทธิผ้ ูต้องหาที่มีความพิการทางการได้ ยินหรือสื่อความหมายตามประมวลกฎหมาย
วิ ธีพิ จ ารณาความอาญามาตรา 13 วรรคสาม และความพิ ก ารทางจิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 เท่านั้น จากบทบัญญัติท่กี ล่าวมาข้ างต้ น จะ
เห็นได้ ว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายไทยในปั จจุ บันยังไม่ มีบทบัญญัติท่ีให้ การคุ้ มครองสิทธิผ้ ูถูก
กล่าวหาหรือผู้ต้องหาที่เป็ นคนพิการไว้ ทุกประเภททําให้ ส่งผลต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของ
ผู้ ต้องหาได้ ซึ่งในเรื่ อง “ความสามารถในการต่ อสู้คดี” และการมีทนายความช่ วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผ้ ูต้องหานั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเราในปั จจุ บันบัญญัติเฉพาะ
เรื่องผู้เยาว์ แต่ในกรณีท่ผี ้ ูต้องหาเป็ นผู้พิการ เช่น ตาบอด หรือ หูหนวก กฎหมายไม่ได้ กล่าวถึง
สิทธิในการมีทนายความไว้ การที่ผ้ ูต้องหาไม่สามารถรับรู้ด้วยการเห็นหรือการได้ ยินนั้นย่อมอาจ
ทําให้ ความสามารถในการดําเนินคดีบกพร่องไปด้ วย ซึ่งในข้ อนี้ จึงเป็ นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้
พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขต่อไป รวมทั้งในเรื่องความต้ องการของผู้หย่อนความสามารถในการต่อสู้
คดีกค็ วรได้ รับการทบทวนตามสมควรด้ วย

3. สิทธิของผูต้ อ้ งหากับการช่วยเหลือทางกฎหมายในต่างประเทศ
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลักประกันที่สําคัญที่สุดใน
การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผู ต้ อ้ งหา คือ กฎหมายรั ฐธรรมนู ญของสหรั ฐอเมริ กาบทบัญญั ติแก้ ไข
เพิ่มเติม มาตรา 1 ถึงมาตรา 10 ซึ่งเป็ นที่ร้ จู ักกันดีในชื่อ bill of Rights และสิทธิท่จี ะไม่ปรักปรํา
ตนเอง ได้ มีอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 ซึ่งในปี 1996 ได้ เกิดคดี Miranda
v. Arizona ซึ่งเป็ นหลักการคุ้มครองสิทธิท่จี ะไม่ปรักปรําตนเองขึ้น
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ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ องหาในการมี ท นายความ
(Amendment Vl) ว่า ในการฟ้ องคดีอาญาทุกคดี ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะต้ องได้ รับการช่วยเหลือ
จากทนายความในการต่ อสู้คดี จากบทบัญญัติดังกล่ าวแสดงให้ เห็นว่ า ผู้ต้องหานั้นมีสิทธิท่ีจะ
ได้ รับคําปรึกษาจากทนายความ ซึ่งมีคาํ พิพากษาของศาลสูงในคดี John on V.Zesbt. ในปี ค.ศ.
1938 กํา หนดให้ สิทธิการมีท นายความตามรั ฐธรรมนู ญแกไขเพิ่ มเติ ม ฉบับ ที่ 6 ใช้ บังคับแก่
ผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนที่ถูกดําเนินคดีอาญาร้ ายแรงโดยสหพันธรัฐ ต่ อมาศาลสูงสุดได้ มีคาํ
พิพากษาในคดี Gideon V. Wainright โดยได้ วางหลักไว้ ว่า สิทธิการมีทนายความตามที่กาํ หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 กําหนดให้ รัฐธรรมนูญต้ องจัดหาทนายให้ แก่ผ้ ูต้องหาหรือ
จําเลยผู้ยากไร้ ในคดีอาญาที่เป็ นความผิดอุกฉกรรจ์ โดยรัฐเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการจัดหา
ทนายความให้ จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1984 ศาลสูงสุดได้ วางหลักให้ ผ้ ูต้องหาหรือจําเลยได้ รับสิทธิ
ในการมีทนายความในคดีอาญาทุกประเภท
โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ ความช่ วยเหลือแก่
ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยการจัดตั้ง Public Defender ซึ่งมีทนายความทําหน้ าที่ประจํา
โดยได้ รับเงินเดือนจากรัฐ ข้ อดีของระบบนี้คือสามารถรับคดีเป็ นจํานวนมากและเริ่มรับคดีได้
ตั้งแต่ช้ันสอบสวนและมีรปู แบบต่างๆ ในการจัดการในสหรัฐและในแต่ละมล
ปัจจุบัน การจัดทนายความพิทกั ษ์สทิ ธิ (Public Defender) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้นมีอยู่ในทุกระดับ ทั้งระดับสหรัฐ (Federal Public Defender) และในระดับมลรัฐ (State Public
Defender) ซึ่งในระดับสหรัฐนั้น ฝ่ ายตุลาการเป็ นองค์กรที่บริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินการ ผู้ทาํ หน้ าที่ทนายความถือเป็ นลูกจ้ างของรัฐบาล (Federal Employee) และใน
ระดับมลรัฐนี้ใช้ ระบบทนายความชุมชน (Community Defender Organization) เข้ ามามีส่วนร่วม
ด้ วยในระดับมลรัฐนั้นมีรปู แบบการจัดระบบแตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ ในบางมลรัฐนํารูปแบบ
ทนายความพิทกั ษ์สทิ ธิระดับสหรัฐมาใช้ กล่าวคือให้ ศาลเป็ นผู้บริหารจัดการสํานักงานหรือระบบ
ทนายความพิทักษ์สิทธิ แต่ บางมลรัฐรัฐบาลมลรั ฐจะเป็ นผู้ดาํ เนินการจัดตั้งสํานักงานของ
ทนายความพิทกั ษ์สทิ ธิของมลรัฐ (Office of State Public Defender) ขึ้น และบริหารจัดการเอง
ทั้งเป็ นผู้ให้ เงินสนับสนุน (State Fund) สําหรับการดําเนินการของสํานักงานฯดังกล่าว แต่ในบาง
มลรัฐจะใช้ การมอบให้ แต่ละท้ องถิ่น (County) ไปดําเนินการจัดตั้งสํานักงานทนายความพิทกั ษ์
สิทธิข้ นึ โดยใช้ เงินของท้ องถิ่นเอง หรือบางมลรัฐจัดให้ มีระบบทนายความพิทกั ษ์สทิ ธิข้ นึ โดยใช้ เงิน
ของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น (County) เป็ นหลั ก โดยแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น (County) จะดํ า เนิ น การระบบ
ทนายความพิทกั ษ์สทิ ธิเองโดยลําพัง หรือไปร่วมดําเนินการกับท้ องถิ่น (County) อื่นๆ ภายใน
มลรัฐ
3.2 ประเทศฝรัง่ เศส ในประเทศฝรั่ งเศสนั้ นการให้ ความช่ วยเหลื อทางด้ านทนายความ
แก่ผ้ ูต้องหานั้นกฎหมายกําหนดให้ มีการจัดหาทนายความให้ ต้ังแต่ในชั้นจับกุม การสอบปากคํา
การไต่สวนมูลฟ้ อง การพิจารณาและกระบวนการอื่นๆจนสิ้นสุดคดี นอกจากนี้ในระบบการดําเนิน
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คดีอาญาของฝรั่งเศสยังมีระบบผู้พิพากษาสอบสวน (juge d’instruction) ซึ่งหน้ าที่ในการ
สอบสวนคดีท่มี ีความยุ่งยากซับซ้ อน แต่มีหลักสําคัญที่ว่าผู้พิพากษาที่ทาํ หน้ าที่สอบสวนในคดีใด
แล้ วก็จะทําการนั่งพิ จารณาในคดีเดียวกันนั้นอีกไม่ ได้ ซึ่งเป็ นระบบที่ให้ ศาลทําการตรวจสอบ
อํานาจกันเอง ส่วนทนายความนั้นถือเป็ นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้ าที่จะต้ องสร้ าง
ความยุติธรรมในการดําเนินคดีมิให้ เสียไปในฐานะผู้ควบคุมการพิจารณาคดีของศาล หากมีการ
ดํา เนิ น กระบวนการพิ จ ารณาคดี โ ดยมิ ช อบด้ วยกฎหมาย ทนายความมี สิ ท ธิ ข อให้ ยกเลิ ก
กระบวนการพิจารณาได้ เพื่อเป็ นประกันการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม การให้ สิทธิใน
การมีทนายความแก่จาํ เลยก็เพื่อให้ แน่ใจว่าจําเลยได้ รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม
แต่ เดิมของระบบวิธีพิจารณาความแบบไต่ สวนของฝรั่ งเศส การดําเนิ นคดีจะเป็ น
ความลับ ดังนั้น การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูถูกควบคุมตัวในการพบปรึกษากับทนายความสองต่อสองจึงมีอยู่
อย่างจํากัด ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ
ปี ค.ศ. 1993 นั้น ผู้ต้องหาจะมีสิทธิพบทนายความได้ ต่อเมื่อระยะเวลาได้ ล่วงพ้ น 20 ชั่วโมง
ไปแล้ วนั บ แต่ เ วลาที่มี ก ารควบคุ มตั ว แต่ ต่ อ มาได้ มี ก ารตราบั งคั บ รั ฐ บัญ ญั ติฉบั บ เมื่ อวัน ที่ 4
มกราคม ค.ศ. 1993 ทําให้ กฎหมายฝรั่งเศสมีบทบัญญัติท่สี อดคล้ องกับอนุสัญญายุโรปว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน บุคคลที่ถูกควบคุมตัวทุกคนมีสทิ ธิท่มี ีทนายความให้ ความช่วยเหลือตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 63-4 บุคคลผู้ถูกควบคุมตัวสามารถปรึกษากับ
ทนายความเป็ นเวลา 30 นาทีได้ ตั้งแต่ช่ัวโมงแรกของการถูกควบคุมตัว แต่ทนายความไม่มีสทิ ธิ
ขอดูสาํ นวนการสอบสวน
3.3 ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีน้ันในเรื่องสิทธิของ
ผู้ต้องหา มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา โดยเป็ นการดําเนินคดีอาญาก่อนฟ้ องร้ อง ซึ่งถือเป็ น
การสอบสวนฟ้ องร้ องโดยองค์กรอัยการผู้มีหน้ าที่ดาํ เนินการเพื่อหาพยานหลักฐาน เพื่อนํามา
ชี้ขาดว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะเอาผิดแก่ผ้ ูต้องหาหรือไม่ รวมถึงการหาพยานหลักฐานที่เป็ น
คุ ณ แก่ ตั ว ผู้ ต้ อ งหาด้ ว ย โดยพนั ก งานอัย การจะเริ่ ม การสอบสวนด้ ว ยตนเอง หรื อ เมื่ อ มี ก าร
กล่ า วโทษ (Strafanzeige) หรื อ เมื่ อ มี คํา ร้ อ งทุ ก ข์ (Strafantrag) ก็ไ ด้ และยั ง มี อ งค์ ก รตํา รวจ
ผู้พิพากษาสอบสวนช่ วยในการสอบสวนด้ วย โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
เยอรมันเน้ นหลักที่ว่า ผู้ต้องหาต้ องมีเสรีภาพในการให้ การในชั้นสอบสวน ดังนั้น จึงมีข้อห้ าม
ต่างๆ เพื่อเป็ นประกันแก่ผ้ ูต้องหาตามมาตรา 136 a ดังนี้
1) ห้ ามการกระทําต่ างๆ ต่อกายผู้ต้องหา เช่ น การทําร้ าย การทําให้ เหนื่อยล้ า หรือ
การให้ ยา
2) ห้ ามการกระทําต่ างๆ ที่เป็ นการหลอกลวง หรือบังคับทางร่ างกาย เช่ น การข่มขู่
ทรมาน สะกดจิต หรือสัญญาว่าจะให้ ประโยชน์ต่างๆ ที่กฎหมายไม่ได้ กาํ หนดไว้
3) ห้ ามการกระทําต่างๆ ที่เป็ นการกระทบต่อความทรงจําของผู้ต้องหา
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ซึ่งข้ อห้ ามต่ างๆ ดังกล่ าวถือเป็ นหลักในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ และ
นอกจากนั้น ในมาตรา 136a วรรค 3 ยังกําหนดถึงผลของการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามดังกล่าวว่าไม่สามารถ
รับฟั งข้ อเท็จจริง ที่ได้ มาจากการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามดังกล่าว แม้ ผ้ ูต้องหาจะยินยอมหรือไม่ให้ กระทําก็
ตาม

4. ปั ญหาเกีย่ วกับสิทธิของผูต้ อ้ งหากับการช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากการศึกษาพบว่า แม้ ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาจะได้ บัญญัติถึงสิทธิ
ของผู้ต้องหากับการได้ รับความช่ วยเหลือทางกฎหมายด้ านทนายความไว้ ใน มาตรา 7/1 และ
มาตรา 134/1 แล้ วก็ตาม แต่กย็ ังมีปัญหาอยู่ ประการแรกคือปัญหาในเรื่องการละเลยไม่ปฏิบัติ
ผู้ต้องหาบางคนไม่เคยได้ รับการช่วยเหลือจากทนายความในชั้นสอบสวนนี้เลย เป็ นเพราะความไม่
รู้กฎหมายหรือเป็ นเพราะการหย่อนความสามารถหรือเป็ นผู้พิการ รวมถึงความยากจน ซึ่งทําให้
คนเหล่ า นั้ น ถู ก ดํา เนิ น คดี โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมบ่ อ ยครั้ ง ที่ผ้ ู บ ริ สุท ธิ์ต้ อ งตกอยู่ ใ นฐานะ
ผู้ต้องหาและอาจตกเป็ นจําเลยทั้งๆ ที่ไม่มีความผิดซึ่งกว่าความจริงจะปรากฏก็ต้องสูญเสียสิทธิ
เสียอิสรภาพ เป็ นต้ น เนื่องจากสิทธิต่างๆ ที่กฎหมายกําหนดนั้น ไม่ใช่สทิ ธิท่รี ้ กู นั อยู่ท่วั ไป ดังนั้น
รัฐควรกําหนดให้ บุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือทนายความเป็ นผู้ดูแลตรวจสอบการแจ้ งสิทธิ
ของผู้ต้องหาตลอดจนการให้ ความช่วยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาในเบื้องต้ นโดย
อาจกําหนดให้ มีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายประจําสํานักงานตํารวจหรือสถานีตาํ รวจให้ คล
อบคุมทุกพื้นที่ เพื่อจะเป็ นหลักประกันแก่ผ้ ูต้องหาว่าเขาจะได้ รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตาม
หลักอาวุธที่เท่าเทียมกัน
ประการต่อมาคือปัญหาด้ านตัวบุคคลที่จะเข้ าช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผ้ ูต้องหาหรือ
ทนายความที่จะเข้ ามาช่ วยเหลื อผู้ ต้องหานี้ มีปัญหาในเรื่ องของประสิทธิภาพในการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ เนื่ อ งจากทนายความที่เ ข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ส่ ว นมากแล้ ว เป็ นทนายความใหม่ ยั ง ขาด
ประสบการณ์ในการดําเนินคดีทาํ ให้ ช่วยเหลือผู้ต้องหาได้ ไม่เต็มที่ รวมถึงปัญหาเรื่องค่าตอบแทน
ทนายความซึ่ ง มี จํา นวนที่น้ อ ยเกิน ไปทํา ให้ ท นายความที่เ ชี่ ย วชาญไม่ เ ข้ า มาช่ ว ยเหลื อ เพราะ
ค่ า ตอบแทนที่ไ ด้ รั บ ไม่ ค้ ุ ม กับ การทํา งาน ซึ่ ง ปั ญ หานี้ รั ฐ ควรกํา หนดแก้ ไ ขโดยการนํา รู ป แบบ
ทนายความสาธารณะอย่ างสาธารณรัฐอเมริกามาใช้ โดยให้ ทนายความที่มีประสบการณ์เข้ ามา
ช่ วยเหลือโดยให้ ค่าจ้ างทนายความเป็ นรายเดือนเทียบเท่ากับเอกชนเพื่อเป็ นการตอบแทนและ
จู ง ใจให้ ท นายความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเต็ม ที่ ดั ง นั้ น จึ ง ควรที่จ ะเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งการ
ช่ วยเหลือด้ านทนายความให้ แก้ ผ้ ูต้องหาที่เป็ นผู้พิการไว้ อย่ างเป็ นพิเศษ เช่ น การกําหนดให้ มี
ล่ามภาษามือตั้งแต่ในชั้นสอบสวนให้ ผ้ ูต้องหาที่พิการทางการพูดและการได้ ยินสามารถสื่อสารกับ
ทนายความได้ หรือการนําเอาอักษรเบลล์มาใช้ เพื่อให้ ผ้ ูต้องหาที่มีความพิการทางสายตาเข้ าใจ
ข้ อกล่าวหาได้ ถูกต้ อง เหล่านี้เป็ นต้ น เพราะผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือผู้ต้องหา
ที่มีความบกพร่องในความสามารถหรือคนพิการ หากตกเป็ นผู้ต้องหาแล้ วเขาเหล่านั้นก็ควรมีสทิ ธิ
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อย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดีท้งั ในทางกระทํา กล่าวคือ สิทธิท่จี ะอยู่ร่วมด้ วยในการดําเนินคดี สิทธิใน
การมีทนาย และสิทธิในการให้ การและการแก้ ข้อกล่ าวหา และสิทธิการอยู่เฉย อันหมายถึง การ
ตัดสินใจของเขาจะถูกจํากัดไม่ได้ ซึ่งการเป็ นประธานในคดีของผู้ต้องหาในอันที่จะมีสิทธิต่างๆ
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ น้ัน ผู้ต้องหาจะต้ องมีสภาพร่างกายและจิตใจอยู่ในภาวะวิสยั ที่จะสามารถจะรับรู้
กระบวนการพิจารณาได้ อย่างสมบูรณ์ตามสมควร กล่าวคือ ผู้ต้องหาจะต้ องมีความสามารถในการ
ต่อสู้คดี (competency to stand trial) ด้ วย อันเป็ นรากฐานแห่งสิทธิท้งั หลายของผู้ถูกกล่าวหาใน
คดีอาญา ฉะนั้นการดําเนินคดีอาญาแก่ผ้ ูต้องหาที่มีความพิการทั้งทางการมองเห็น ความพิการ
ทางการได้ ยินหรือการสื่อความหมาย, ความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ความพิการทาง
จิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรม หรื อ ความพิ ก ารทางสติ ปั ญ ญาหรื อ การเรี ย นรู้ น้ั น พนั ก งานสอบสวน
พนักงานอัยการ ทนายความ และศาล จะต้ องตระหนักและให้ ความสําคัญในปั ญหาเรื่องความ
สามารถในการต่อสู้คดีของบุคคลเหล่านั้นเป็ นพิเศษ เนื่องจากความพิการเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้
ความสามารถในการรับรู้และการตัดสินใจของผู้ถูกกล่ าวหาบิดเบือนผิดปกติจากที่ควรจะเป็ น
เนื่องมาจากกระบวนการค้ นหาความจริงบางคดีค่อนข้ างมีความซับซ้ อน ยุ่งยาก เต็มไปด้ วย
ขั้นตอนการดําเนินการ มีค่าใช้ จ่าย และต้ องอาศัยความรู้ด้านกฎหมาย เกินกว่าที่ประชาชน
โดยทั่วไปจะเข้ าใจและสามารถดําเนินการต่างๆ ด้ วยตนเอง ในขณะที่ฝ่ายรัฐมีความพร้ อมทั้ง
บุคคลากร งบประมาณ และระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ยิ่งหากผู้ต้องหาเป็ นคนที่ด้อยทั้ง
ความรู้และทุนทรัพย์ ก็ย่อมเป็ นฝ่ ายเสียเปรียบอย่างมากในการต่อสู้คดี โอกาสที่จะต่อสู้คดีใน
กระบวนการยุ ติธรรมย่ อมมีความยุ่ งยากและก่อให้ เกิดความไม่ เสมอภาคในการแสวงหาความ
ยุติธรรมให้ กบั ตนเอง จึงเป็ นหน้ าที่ของรัฐที่จะต้ องดําเนินการเพื่อให้ ความคุ้มครองและสร้ างความ
เสมอภาคในการเข้ าถึงความยุติธรรมให้ แก่ประชาชน อีกทั้งความจําเป็ นที่จะมีท่ปี รึกษากฎหมาย
หรือผู้ท่ใี ห้ คาํ แนะนําทางด้ านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหรือหลักประกันสิทธิต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ ใน
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งแนวทางการต่อสู้คดีหรือร่วม
เสนอข้ อเท็จจริงต่อศาลในกระบวนพิจารณาคดีอาญา เพื่อพิสจู น์ข้อเท็จจริงและพิสูจน์ถึงความ
บริสทุ ธิ์ของผู้ต้องหา การดําเนินการเพื่อปกป้ องสิทธิของผู้ต้องหาระหว่างการพิจารณาคดี เช่น
การโต้ แย้ งคัดค้ านการสอบสวนที่มิชอบ การขอให้ ปล่อยในกรณีท่มี ีการคุมขังโดยมิชอบ การยื่นขอ
ปล่อยชั่วคราว การยื่นคําร้ องหรือคําขอ หรือคําให้ การ การนําสืบพยานหรือถามค้ านพยานในศาล
เป็ นต้ น
ฉะนั้นในบรรดาสิทธิต่างๆ ที่มีการรับรองโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้น สิทธิใน
การได้ รับความช่ วยเหลือช่ วยเหลือทางกฎหมายจากทนายความที่มีประสิทธิภาพ (right to
counsel) ถือว่ามีความสําคัญที่สดุ เพราะเป็ นสิทธิท่จี ะคุ้มครองไม่ให้ มีการละเมิดสิทธิอ่นื ๆ ของ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา เช่น หากผู้ต้องหามีทนายความที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่
ชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวนก็จะดําเนินการไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย เพราะหากมีการละเมิดสิทธิ
ทนายความก็จะเข้ าไปช่วยดูแลรวมถึงให้ คาํ ปรึกษาในการดําเนินคดีให้ ถูกต้ องตามกฎหมายต่อไป
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงสิทธิของผู้ ต้องหากับการช่ วยเหลื อทางกฎหมายจากแนวทางของ
ประเทศไทยและตามหลักสากลพอสรุปได้ ดังนี้
5.1 บทสรุป
กล่าวโดยสรุป การให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ูต้องหาในคดีอาญาในประเทศไทยนั้น อาจ
กล่ าวได้ ว่ามีพัฒนาการตั้งแต่ เริ่มใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใช้ ระบบ
ทนายความที่ศาลแต่งตั้งเป็ นหลัก แม้ ไม่มีระบบทนายความพิทกั ษ์สทิ ธิตามที่สหรัฐอเมริกาสร้ าง
ขึ้นมาก่ อน
แต่ กม็ ีการให้ ความช่ วยเหลื อในหน่ วยงานราชการหรือเอกชนซึ่งรั ฐไม่ ได้ เป็ น
ผู้ดาํ เนินการ เช่น สภาทนายความหรือองค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัย อาจมีการจ้ างทนายความ
ประจําเพื่อทําหน้ าที่ให้ ความช่ วยเหลือซึ่งมีรูปแบบที่ไม่ เป็ นทางการ และเป็ นการให้ ความ
ช่วยเหลือภายใต้ ขอบวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร ภายใต้ ข้อจํากัดในด้ านงบประมาณ และ
บุคคลากร
อย่างไรก็ตาม ก็มีปัญหาว่าการให้ ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นทนายความโดยศาลตั้ง
หรือโดยองค์กรอื่น มีรูปแบบของทนายความอาสาสมัคร เพื่อให้ ความช่วยเหลือเฉพาะคดีเป็ น
หลัก จึงทําให้ ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงานและบางกรณีขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงประสิทธิภาพในการทําคดีท่จี าํ ต้ องมีความชํานาญในเรื่องที่ช่วยเหลือ ซึ่งปัญหาที่
สําคัญของทนายความที่ศาลตั้งก็คือคุณภาพของทนายความ ความตั้งใจของทนายความ และ
ค่าตอบแทนที่ต่าํ อันเป็ นเหตุให้ ทนายความขาดแรงจู งใจในการที่จะได้ ทุ่มเทให้ กับงานช่ วยเหลือ
ผู้ต้องหาดังกล่าวนั้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ได้ เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันในระบบการให้ ความ
ช่วยเหลือในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ พัฒนาระบบให้ ความช่วยเหลือ
ทางด้ านทนายความโดยใช้ ระบบทนายความพิทกั ษ์สทิ ธิหรือทนายความสาธารณะขึ้นมา และขยาย
การให้ ความช่วยเหลือในระบบดังกล่าวในมลรัฐในเวลาต่อมา
อีกประการที่สาํ คัญ บทบาทของรัฐในการให้ ความช่ วยเหลือทางกฎหมายกับคนมี
ความบกพร่องเรื่องความสามารถ หรือคนพิการนั้น ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร กล่าวคือเมื่อมี
การดําเนินคดีอาญาแก่ผ้ ูผ้ ูต้องหาที่มีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไป ก็
สมควรที่จะได้ รับการคุ้ มครองเพื่ อให้ สิทธิในการต่ อสู้คดีของเขาเหล่ านั้ น เท่าเทียมกับบุคคล
ธรรมดาด้ วย ซึ่งการดําเนินคดีอาญาโดยให้ ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่เป็ นคนพิ การใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเป็ นเรื่องที่ควรให้ ความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อคนพิการในแต่ละ
ประเภทจะสามารถเข้ าใจข้ อกล่ าวหาและสามารถต่ อสู้คดีในกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาได้
อย่างเต็มที่ แม้ ว่ากฎหมายไทยจะให้ รับรองการคุ้มครองในเรื่องของความเท่าเทียมกันก็ตาม แต่
ความเป็ นจริงแล้ วการคุ้มครองสิทธิของคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น รัฐควรมี
บทบัญญัติเพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ คนพิการสามารถใช้ สทิ ธิเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา และไม่ถือ
ว่าเป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรม
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ดังนั้น การจัดให้ มีทนายความของผู้ต้องหาในคดีอาญา ถือเป็ นสิทธิท่สี าํ คัญมากอย่าง
หนึ่ง โดยถือว่าสิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาในคดีอาญา เป็ นสิทธิตามปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชนประเภทสิทธิพลเมืองและทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็ นข้ อบังคับให้ รัฐกระทําการ
อันเป็ นเรื่องในทางบวกหรือเรียกว่ า ในทางปฏิบัติสิทธิมนุ ษยชนประเภทนี้เป็ นเรื่องที่ราษฎรไม่
อาจใช้ สทิ ธิได้ เอง แต่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐเป็ นสําคัญ เช่น สิทธิท่จี ะได้ รับทนายความ
โดยศาลตั้งให้ จะเห็นว่าตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนให้ ความสําคัญกับสิทธิการมี
ทนายความของผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็ นอย่ างมาก ทนายความในคดีอาญาจึงถือว่ ามีบทบาท
สําคัญในระดับประเทศเลยทีเดียว และเพื่อที่จะเป็ นหลักประกันเพิ่มเติมว่ า ผู้ต้องหามีสิทธิท่จี ะ
ต่อสู้คดีได้ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ โดยถือ “หลักอาวุธเท่าเทียมกัน” กล่าวคือ เมื่อฝ่ ายรัฐหรือผู้เสียหาย
มีเจ้ าพนักงานซึ่งเป็ นผู้ร้ ูทางกฎหมาย ฝ่ ายผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาซึ่งตามปกติไม่ร้ ูกฎหมายก็
สมควรที่จะมีทนายความซึ่งเป็ นผู้ร้ ูทางกฎหมายคอยช่ วยเหลือแนะนํา เพื่อให้ การดําเนินคดีน้ัน
เกิดความเป็ นธรรมมากที่สดุ เพราะถ้ าหากผู้ต้องหาถูกดําเนินคดีไปโดยปราศจากความยุติธรรมใน
การต่ อ สู้ค ดี แ ล้ ว เช่ น เป็ นผู้ บ ริ สุท ธิ์แ ต่ ต้ อ งรั บ สารภาพไปเพราะความไม่ ร้ ูก ฎหมาย หรื อ ไม่ มี
ทนายความคอยช่ วยเหลือแนะนําซึ่งคํารับสารภาพของผู้ต้องหาจนนํามาซึ่งการสูญเสียอิสรภาพ
หลายๆประการและ ผลที่ตามมาก็คือความล้ มเหลวของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ไม่สามารถนํา
ผู้กระทําผิดที่แม้ จริงมาลงโทษได้ แม้ ในที่สุดรัฐจะเข้ ามาเยียวยาในตอนสุดท้ ายก็ตามก็อาจจะ
สายเกินไป
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 เห็นว่ า ควรมีการกําหนดนโยบายให้ มีการพัฒนาการให้ ความช่ วยเหลือ
ทางกฎหมายให้ แก่ผ้ ูต้องหาโดยจัดให้ มีระบบทนายความพิทักษ์สิทธิหรือทนายความสาธารณะ
ตามแบบของสหรัฐอเมริกาโดยให้ ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น เพื่อเป็ น
การกระจายความรู้ทางด้ านกฎหมายและเป็ นการให้ ประชาชนเข้ าถึงระบบกฎหมายได้ อย่างเต็มที่
5.2.2 ควรกําหนดกฎหมายในเรื่องการจัดหาผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือ
การจัดหาทนายความให้ แก่ผ้ ูต้องหาที่บกพร่ องในเรื่องความสามารถในการดําเนินคดีหรือคน
พิการ รวมทั้งผู้หย่อนความสามารถที่เป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถอย่างเป็ น
พิเศษ เพื่อมาช่วยเหลือผู้ต้องหาที่มีความพร่องและพิการ เพื่อให้ การดําเนินคดีอาญาเป็ นไปอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5.2.3 ควรจั ด สรรงบประมาณอย่ า งเพี ย งพอให้ แ ก่ ค ณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมาย ที่มาทําหน้ าที่ในการจัดการด้ านทนายความแก่ผ้ ูถูกจับหรือถูกคุมขังหรือ
ผู้ ต้ อ งหาที่เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาทั่ว ไปรวมถึง ผู้ ต้ อ งหาที่บ กพร่ อ งในเรื่ อ งความสามารถในการ
ดํา เนิ น คดี ห รื อ คนพิ ก ารรวมทั้ ง ผู้ ห ย่ อ นความสามารถที่เ ป็ นผู้ ไ ร้ ความสามารถหรื อ เสมื อ น
ไร้ ความสามารถอย่างเป็ นพิเศษ ในคดีอาญา ทั้งนี้อาจส่งเสริมให้ องค์กรเอกชนหรือทนายความเข้ า
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มามีส่วนร่วมในการให้ การสนับสนุนงบประมาณของการให้ ความช่วยเหลือด้ วย และให้ มีติดตาม
ผลการทํางานเพื่อพัฒนาระบบให้ สอดคล้ องกับประเทศไทย
5.2.4 สนับสนุนหน่วยงานที่ดาํ เนินการในปัจจุบันให้ มีงบประมาณในการจัดการ
อย่างเพียงพอ โดยการให้ งบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันเพิ่มอัตราค่าตอบแทน
ทนายความที่ศาลตั้งให้ มากกว่าอัตราที่กาํ หนดไว้ ในกฎกระทรวงโดยพิจารณาเป็ นรายคดี แต่อย่าง
น้ อยต้ องไม่ต่าํ กว่าครึ่งหนึ่งของอัตราที่ทนายความเอกชนได้ รับจากการว่าความในคดีอาญา
5.2.5 ควรเพิ่มการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านทนายความแก่ผ้ ูต้องหาหรือผู้ถูก
กล่าวหาตั้งแต่ในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน โดยแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาใน
มาตรา 134/1 เป็ นการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักมาตรฐานสากลอันได้ แก่ หลักปฏิญญา
สากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนฯเพื่อให้ ครอบคลุมถึงผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวในทุกๆ คดี รวมถึง
ผู้ ต้ อ งหามี ฐ านนะยากจนหรื อ พิ ก าร ไม่ ว่ า ผู้ ต้ อ งหาจะต้ อ งการหรื อ ไม่ ก ็ต าม รวมถึ ง กํา หนด
มาตรการบังคับหรือบทลงโทษให้ ชัดเจน กรณีการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวโดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร ทั้งนี้เพื่อมิให้ พนักงานสอบสวนละเลยหรือเพิกเฉยต่อสิทธิในการมีทนายความ
ของผู้ต้องหา และเป็ นการสร้ างความเป็ นธรรมในคดีให้ แก่ผ้ ูต้องหา ให้ ได้ รับการสอบสวนและการ
ดําเนินคดี อันจะนําไปสู้การได้ รับการพิจารณาในชั้นศาลที่ บริสทุ ธิ์และยุติธรรม
5.2.6 ควรกําหนดให้ ทนายความสามารถเข้ าไปตรวจสอบกระบวนการแจ้ งข้ อหา
ในชั้ น สอบสวนโดยกํา หนดให้ ต้ อ งมี ท นายความร่ ว มอยู่ ด้ ว ยในขณะแจ้ ง ข้ อ หาทุ ก คดี และให้
ทนายความตรวจสอบบั น ทึก คํา ให้ ก ารของผู้ ต้ อ งหาได้ ใ นทัน ที รวมถึ ง ให้ ท นายความเข้ า ไป
ตรวจสอบการแจ้ งสิทธิต่างๆ ที่มีอยู่ให้ ผ้ ูต้องหาทราบนั้น หากไม่มีผ้ ูเข้ าไปตรวจสอบความชอบ
ด้ วยกฎหมายของการแจ้ งข้ อกล่าวหารวมถึงการแจ้ งสิทธิดังกล่าว ผู้ต้องหาอาจไม่ได้ รับความเป็ น
ธรรมตามกฎหมายเท่ า ที่ค วรและสิท ธิของผู้ ต้ อ งหาอาจถู ก ละเลยไปได้ โดยอาจกํา หนดให้ มี
ทนายความประจําในสถานีตาํ รวจทุกท้ องที่ โดยให้ ทนายความได้ รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนราย
คดีเช่นเดียวกับทนายความในภาคเอกชน
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