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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑ์ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิ
ของจ าเลยชาวต่างชาติให้มีความเท่าเทียมกับจ าเลยชาวไทยในชั้นพิจารณาคดีอาญาของศาล โดยใน
กระบวนการชั้นนี้มีความส าคัญอย่างมาก เพราะหากศาลมีค าพิพากษาให้บุคคลใดต้องตกเป็นผู้กระท า
ความผิดโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดจริง แต่ที่ต้องรับโทษนั้นเป็นเพราะบุคคลดังกล่าวไม่
เข้าใจภาษาที่ใช้ในการพิจารณาคดี หรือไม่ทราบสิทธิที่ตนพึงมีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพียง
เพราะบุคคลที่ท าหน้าที่ล่ามไม่มีความสามารถ เช่น ไม่มีความเชี่ยวชาญในภาษาที่ตนต้องแปล หรือไม่มี
ความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังนั้น ล่ามจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดข้อความและ
ความหมายจากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่ง และท าให้จ าเลยชาวต่างชาติสามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในการ
พิจารณาคดีได้ อีกทั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บรรดานานาประเทศต่างๆทั่วโลกล้วนให้ความส าคัญกับการ
คุ้มครองสิทธิของจ าเลย เพื่อให้จ าเลยได้รับความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุดและให้สามารถต่อสู้คดีได้อย่าง
เต็มที่ไม่ถูกเอาเปรียบจากรัฐ โดยสิทธิต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครองจ าเลย เช่น สิทธิที่
จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์  สิทธิที่จะไม่ให้การ สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ   ทาง
กฎหมายและทางการสื่อสารในคดีอาญา เป็นต้น สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิที่จ าเลยทุกคนควรได้รับ และเป็นไป
ตามหลักอาวุธที่เท่าเทียมกัน แต่แม้กฎหมายจะบัญญัตคิุ้มครองสิทธิของจ าเลยเอาไว้อย่างดีเช่นใดก็ตาม หาก
จ าเลยชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในการด าเนินคดี จากอุปสรรคทางด้านการสื่อสาร ย่อมเป็นการ
ลดทอนสิทธิของจ าเลยและท าให้จ าเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่  
 ในยุคปัจจุบันที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และอาศัยอยู่ทุกจังหวัด ท าให้มีสถิติ
ของจ าเลยชาวต่างชาติมากขึ้นตามไปด้วย แม้ในประเทศไทยจะได้บัญญัติเร่ืองล่ามเอาไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 ก็ตาม แต่มาตราดังกล่าวก็ได้บัญญัติเอาไว้อย่างกว้างๆ และยังขาด
เร่ืองการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นล่าม ดังนั้นผู้เขียน จึงเห็นว่าประเทศไทยควรที่จะ

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
**ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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ก าหนดคุณสมบัติของล่ามให้มีความชัดเจนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน
ประมวลจริยธรรมล่ามในศาลยุติธรรมให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ควรก าหนดบทลงโทษของ
ล่ามในกรณีที่ล่ามไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นการท าให้ล่ามจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 
และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลเสียต่อรูปคดีของจ าเลย เป็นต้น  
 
1. บทน า 
 การสื่อสาร หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ประสบการณ์ ความรู้สึก ความ
คิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่
ต่างกันไปตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้
ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การ
สื่อสารสัมฤทธิ์ผล1 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC.) โดยเป็น  การรวมตัวของประเทศในแถบเอเชีย
ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน 
โดยจุดประสงค์ เพื่อให้อาเซียนมี การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี2 และจาก
การที่มีภาษาต่างๆมากมายนี้เอง ท าให้การสื่อสารมีความยุ่งยาก และหลายคร้ังอาจมีปัญหาในการสื่อสาร
เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีผู้ที่เรียนรู้และศึกษาภาษาต่างๆ เพื่อแปลหรือท าความเข้าใจภาษาของคู่สนทนา จึงท า
ให้เกิดอาชีพ “ล่าม” ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในยุคที่มีการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ การที่ชาวต่างชาติเดินทางมาในประเทศไทยมาก ส่งผลกระทบที่เห็นได้เด่นชัดอย่างหนึ่ง คือการ
ติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างล าบาก ด้วยภาษาแต่ละภาษาที่แตกต่างกัน หรือหากมีกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง ได้กระท าความผิดในประเทศไทย ซึ่งอาจจะต้องถูกด าเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาญา ซึ่ง
จ าเลยถือเป็นประธานในคดี และหากจ าเลยเป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในชั้นพิจารณาคดีในอาญา 
ยิ่งจ าเป็นที่ศาลต้องรอบคอบในการพิจารณาและตัดสินคดี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อ
จ าเลยทุกคนมากที่สุด 
 ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะกลไกที่
ท าหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือระดับรัฐ ระดับองค์กร หรือระดับบุคคล จึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญใน
ล าดับต้น ที่จะช่วยให้การประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว้  ส าหรับ
ประเทศไทยที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมักได้รับค าวิจารณ์ว่า ขาดประสิทธิภาพทั้งใน

                                                           

 1 สราวุธ เบญจกุล, 2554: www2.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000048920 
 2 ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2554: http://www.thai-aec.com/category/aec-must-read 
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ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่  ไม่เป็นไปตามหลักสากล อีกทั้ง
เป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีความล่าช้า ซึ่งการให้ความยุติธรรมที่ล่าช้า ก็คือ การปฏิเสธ ความยุติธรรม 
(Justice delayed, Justice denied) 3 และหากค านึงถึงจ าเลยซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ต้องถือว่าล่ามเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญกับตัวจ าเลยอย่างมาก หากล่ามปฏิบัติหน้าที่บกพร่องย่อมท าให้เกิดความเสียหายกับตัวจ าเลย 
ดังนั้น การจัดหาล่ามที่มีความสามารถจึงถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยชาวต่างชาติให้เป็นไปตามหลัก
สากล เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยทัดเทียมกับนานาประเทศ ปัญหาเร่ือง
ล่ามจึงถือว่าเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่กระบวนการยุติธรรมประเทศไทย  ไม่ควรที่จะมองข้ามอีกต่อไป 
 

2. แนวคิดพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยตามหลักกฎหมายไทยและหลักสากล  
 กระบวนการยุติธรรม เป็นกลไกและกระบวนการของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมและจัดการข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นของคนในสังคมเพื่อสร้างให้เกิดความยุติธรรม
ทางสังคมและรวมถึงการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงเป็น
กลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในการน าเอาหลักการและบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาใช้เพื่อให้เกิดการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นหลักประกันและ
วิธีการน าไปสู่ความถูกต้องชอบธรรมด้วยการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการให้อ านาจหน้าที่ของรัฐ เจ้า
พนักงาน องค์กรและกระบวนการ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในการค้นหาและตรวจสอบให้ได้ความจริง 
ในคดีอาญา เพื่อด าเนินการให้เกิดความยุติธรรม ตลอดจนลงโทษและปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าความผิด       
ตามวิธีการโดยชอบ เพื่อป้องปรามอาชญากรรม คุ้มครองสิทธิของบุคคลและอ านวยความยุติธรรมในสังคม
ตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)4 
 สิทธิถือเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้บุคคล ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นประโยชน์แก่บุคคลไว้โดยเจาะจงและบุคคลจะได้รับประโยชน์โดยการใช้สิทธิทางศาลได้5 แม้บุคคลใด
จะต้องตกอยู่ในฐานะของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา บุคคลเหล่านั้นก็ยังสมควรที่จะต้องได้รับ
ความคุ้มครองเฉกเช่นกับบุคคลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงต้องมี จ าเลย
ชาวต่างชาตกิ็ต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับจ าเลยคนไทย  
 
 
 
                                                           

 3ศ.พ.ต.อ.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา, 2557 : 2  
 4 ทรงพล อวนกล่ิน, จักรพงษ์ ปิยรชตวัฒน, นันทวัน อัจฉริยพล และคณะ, 2557 : 9 

5หยุด แสงอุทัย, 2542 :26  
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2.1 แนวคิดของการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยในกระบวนการยุติธรรม  
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสากลที่ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิ การคุ้มครองสิทธิของจ าเลย ซึ่งประเทศที่ต้องการจะเข้าร่วม จะต้องตกลงที่จะไม่ละเมิดสิทธิ
ของจ าเลยเกินความจ าเป็น และต้องปฏิบัติต่อจ าเลยด้วยความเป็นธรรม มีสิทธิที่จะได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 
และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือภาษา เพราะเมื่อบุคคลใดต้องเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคดีอาญา บุคคลนั้นย่อมต้องได้รับผลกระทบกับร่างกายและเสรีภาพ โดยสิทธิของ
จ าเลยตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 1. สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 
 2. สิทธิที่จะไม่ให้การ 
 3. สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและทางการสื่อสารในคดีอาญา6 
 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางอาญา ถือเป็น
สิ่งส าคัญในกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งจากที่ผู้เขียนกล่าวมาแล้วว่าในประเทศไทยได้รับรองไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น สิทธิที่จะพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว สิทธิ
ที่จะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย รวดเร็ว ต่อเน่ือง และเป็นธรรม เป็นต้น 
 หลักเกณฑ์ส าคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังต่อไปนี้  ถือว่ามีความส าคัญ
มากและจะเป็นหลักที่อธิบายถึงความเท่าเทียมกันของจ าเลยผู้ซึ่งถูกกล่าวหาในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งถือ
เป็นประธานแห่งคด ีดังนี ้
 1) หลักฟังความทุกฝ่าย 
 2) หลักวาจา7 
2.2 มาตรการในการจัดหาล่ามให้กับจ าเลยในชั้นพิจารณาคดีอาญา 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 ให้อ านาจศาลและเจ้าพนักงานต ารวจใช้
ดุลพินิจในการจัดหาล่ามให้จ าเลยหรือผู้ต้องหา ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการจ าเป็นต้องแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย จากการศึกษาพบว่าในทางปฏิบัติเมื่อมีคดีขึ้นมาสู่
การพิจารณาของศาล ศาลจะจัดหาล่ามให้กับจ าเลยตามดุลพินิจของศาลในชั้นที่มีการอ่านและอธิบายฟ้องให้
จ าเลยฟังและสอบถามค าให้การจ าเลย และในชั้นสืบพยานศาล จะจัดหาล่ามให้เฉพาะในช่วงที่มีการ
สืบพยานตัวจ าเลย ล่ามที่จัดหาให้กับจ าเลยจะเป็นล่าม ที่ประจ าอยู่ที่ศาลนั้นๆ ในบางศาลที่ไม่มีล่ามจะขอ
ล่ามจากกรมการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรมก็จะจัดล่ามให้ตามที่ขอ ในบางกรณี

                                                           

 6ชาต ิชัยเดชสุริยะ, 2549: 61 

 7คณิต ณ นคร, 2555: 69 
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ที่กระทรวงยุติธรรมไม่มีล่ามที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย กระทรวงยุติธรรมจะท าหนังสือ
ขอความร่วมมือจากสถานทูตที่จ าเลยมีสัญชาติ ให้จัดหาล่ามให้ แต่ในทางปฏิบัติเนื่องจากศาลมีที่ท าการอยู่
ทั่วราชอาณาจักร จึงมีปัญหาข้อขัดข้องในการจัดหาล่ามให้กับจ าเลยชาวต่างชาติอยู่เสมอ 
 

3. สิทธิของจ าเลยในการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบัติของล่ามในช้ันพิจารณาคดีอาญาตาม
กฎหมายต่างประเทศ  
 3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคัญในการมีล่ามในศาล ตั้งแต่ช่วงปลายปี 1960 ซึ่งได้มีการ
แปลภาษาต่างประเทศในศาลของอเมริกาเป็นการทั่วไป และมีอัตราของจ าเลย พยาน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ การมีล่ามท าให้การพิจารณาคดียุติธรรมมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ 
สามารถรับทราบสิทธิที่ตนพึงมีในการต่อสู้คดี8 
 ศาลสหรัฐได้ก าหนดกฎของสหรัฐในการด าเนินกระบวนการทางอาญา (Federal Rules of 
Criminal Procedure)  ซึ่งได้พูดถึงเร่ืองของการมีล่ามไว้ ในข้อ 28. โดยบัญญัติว่า “ศาลอาจเลือกก าหนดล่าม 
และก าหนดค่าใช้จ่ายให้แก่ล่ามก็ได้ โดยให้จ่ายจากเงินที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจ่ายจากศาล9 และเป็นที่เข้าใจ
โดยทั่วกันว่า ล่ามในศาลเป็นบุคคลที่ช่วยท าให้ปัญหาในการสื่อสารหมดไปซึ่งเกือบทุกประเทศก็ให้
ความส าคัญกับการมีล่ามในศาลโดยเฉพาะคดีอาญา10 
 การแต่งตั้งล่ามในศาลของศาลสหรัฐนี้  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ Court Interpreters Act,28 
U.S.C. ข้อ 182711  ซึ่งมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับล่ามในศาลสหรัฐ (Federal Court Interpreters) บัญญัติขึ้นเพื่อใช้
กับล่ามในกระบวนการของศาลสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เพื่อท าให้
การพิจารณาคดีด าเนินไปด้วยความยุติธรรม แก่จ าเลยและผู้มีส่วนได้เสียคนอ่ืนๆ โดยได้มีการก าหนดให้มี
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารของศาลสหรัฐอเมริกา (The Director of the Administrative Office of the 

                                                           

 8 Berk- Seligson, Susan, 2002: 1 
 9 Federal Rules of Criminal Procedure.  Rule 28. Interpreters. “The court may select, appoint, and set the 
reasonable compensation for an interpreter. The compensation must be paid from funds provided by law or by the 
government, as the court may direct.” 
 10 Holly, Mikkelson, 2000: 1 

11 U.S. Code : Sec. 1827  
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United States Courts) เป็นผู้ที่ก าหนดโปรแกรมเพื่อจะใช้ในการรับรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะ
ท าหน้าที่ล่ามในกระบวนการยุติธรรม12 
 3.2 ประเทศออสเตรเลีย 
 ในรัฐวิคตอเรีย  ประเทศออสเตรเลียได้มีบทบัญญัติในเ ร่ืองล่าม  โดยบัญญัติ เอาไว้ใน 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Act 2009) ในมาตรา 335 ว่า   การแปล “ หาก 
ข้อ(เอ) บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดและถูกลงโทษจ าคุก และ ข้อ(บี) หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเข้าใจและสามารถเข้าร่วมการพิจารณาคดีได้  โดยศาล
ต้องไม่ฟังและไม่พิจารณาคดีโดยปราศจากล่ามในการแปล 
 ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียมีประมวลจริยธรรม (Code of Ethic) และประมวลจรรยาบรรณ (Code 
of Conduct) ล่ามและผู้แปล ซึ่งถูกบัญญัติอยู่ใน AUSIT Code of Ethics and Code of Conduct  ซึ่งทั้ง
ประมวลจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะควบคุมความประพฤติของสมาชิกซึ่ง
อยู่ในสถาบันล่ามและผู้แปลประเทศออสเตรเลีย (The Australian Institute of Interpreters and Translators 
inc., AUSIT) โดยประมวลจริยธรรมก าหนดหลักการ ที่เป็นแนวทางการตัดสินใจในการตีความและการแปล
ในทางปฏิบัต ิส่วนประมวลจรรยาบรรณก าหนดกรอบการตีความและการแปลที่จะต้องใช้ในกรณีที่มีการใช้
ดุลพินิจในทางปฏิบัติ 
 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิของจ าเลยในการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบัติ  ของล่ามใน
คดีอาญาตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ  
 4.1 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับหลักประกันสิทธิและสิทธิในการมีล่ามของจ าเลย  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาล่ามไว้เพียงมาตราเดียว
คือ  มาตรา 13 และไม่ปรากฏว่ามาตราดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของล่ามไว้  แต่อย่าง
ใด  ทั้งๆ ที่การก าหนดคุณสมบัติของล่ามเป็นปัญหาส าคัญในการจัดหาล่ามให้แก่จ าเลย  เนื่องจากแม้จ าเลย
นั้นจะได้รับการจัดหาล่ามให้แล้ว  แต่หากล่ามนั้นไม่มีมาตรฐานหรือคุณสมบัติพอที่จะแปลหรือสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจระหว่างจ าเลยกับบุคคลอ่ืนๆ ในกระบวนพิจารณา การคุ้มครองสิทธิหรือการประกันสิทธิ
ของจ าเลยก็ไม่อาจจะบรรลุผลได้ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการรับรู้กระบวนพิจารณาคดีของ
จ าเลย 

                                                           

 12 United States Court, 2004: http://www.uscourts.gov/services-forms/federal-court-interpreters/federal-court-
interpreter-certification-examination  
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 4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติ มาตรการจัดหาล่ามให้จ าเลยในชั้นพิจารณาคดีอาญา และ
แนวทางปฏิบัติของล่ามตามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ  
 ในประเทศไทยมิได้มีการก าหนดคุณสมบัติของการเป็นล่ามไว้อย่างชัดเจน เช่นล่ามควรผ่านการ
สอบหรือไม่ ล่ามมีกี่ประเภทอย่างไร หรือล่ามควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาหรือด้านกฎหมาย
อย่างไร มีเพียงการก าหนดมาตรการในการจัดหาล่าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
13 ให้อ านาจศาลและเจ้าพนักงานต ารวจใช้ดุลพินิจในการจัดหาล่ามให้ผู้ต้องหาและจ าเลย ในกรณีที่เห็นว่า
เป็นการจ าเป็นต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย จากการศึกษา
พบว่าในทางปฏิบัติเมื่อมีคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาล ศาลจะจัดหาล่ามให้กับจ าเลยตามดุลพินิจของศาล 
ในชั้นที่มีการอ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟังและสอบถามค าให้การจ าเลย และในชั้นสืบพยานศาลจะจัดหา
ล่ามให้เฉพาะในช่วงที่มีการสืบพยานตัวจ าเลย ล่ามที่จัดหาให้กับจ าเลยจะเป็นล่ามที่ประจ าอยู่ที่ศาลนั้นๆ ใน
บางศาลที่ไม่มีล่ามจะขอล่ามจากกรมการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรมก็จะจัดล่าม
ให้ตามที่ขอ ในบางกรณีที่กระทรวงยุติธรรมไม่มีล่ามที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
กระทรวงยุติธรรมจะท าหนังสือขอความร่วมมือจากสถานทูตที่จ าเลยมีสัญชาติ  ให้จัดหาล่ามให้ แต่ในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากศาลมีที่ท าการอยู่ทั่วราชอาณาจักร  จึงมีปัญหาข้อขัดข้องในการจัดหาล่ามให้กับจ าเลย
ชาวต่างชาติอยู่เสมอ 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการมีล่าม การจัดหาล่าม ตลอดจนการ
ก าหนดคุณสมบัติของล่ามในคดีอาญาของจ าเลยชาวต่างชาติผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในส่วนของกฎหมายระดับมลรัฐนั้น  มีความชัดเจนคือกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่ว่า
จะเป็นรัฐธรรมนูญ  Government Code หรือระเบียบคุณสมบัติของล่ามที่ก าหนดโดยสภาตุลาการ จ าเลย
ชาวต่างชาติผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด  และไม่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ศาลจะต้อง
แต่งตั้งล่ามให้และศาลจะต้องแต่งตั้งล่ามที่มีคุณสมบัติและมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดที่
สภาตุลาการก าหนดไว้ โดยการจะเข้ามาเป็นล่ามศาลได้นั้นจะต้องมีการสอบวัดความรู้ก่อนเพื่อเป็นการ
ประเมินความสามารถ ทักษะและความช านาญในด้านภาษาของล่าม โดยล่ามจะต้องสอบทั้งข้อสอบข้อเขียน
และสอบปากเปล่า13   
 ในประเทศออสเตรเลียการจัดหาล่ามโดยศาลของประเทศออสเตรเลียในมลรัฐควีนส์แลนด์ก็มี
ความคล้ายคลึงกับประเทศไทย คือให้ศาลจัดหาให้ หากศาลพิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้น ไม่สามารถพูดหรือ
เข้าใจภาษาที่ใช้ในการพิจารณาคดีได้อย่างถ่องแท้ โดยล่ามที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ประมวล
จริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณซึ่งออกโดยสถาบันล่ามและผู้แปลประเทศออสเตรเลีย  (The Australian 

                                                           
13 Exam Information. Judicial Council of California:  http://www.courts.ca.gov/2695.htm  
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Institute of Interpreters and Translators inc.)  ทั้งนี้ประมวลจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณจะก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ  แนวทางการตัดสินใจ  และกรอบการใช้ดุลพินิจในกรณีต่างๆ ของล่ามไว้ ท าให้การ
ปฏิบัติงานของล่ามเป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลดีแก่ผู้ถูกกล่าวหา
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีดังกล่าวท าให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประมวลจริยธรรมล่ามในศาลยุติธรรมของไทย แม้จะมีการก าหนดหน้าที่ของล่าม แต่หน้าที่ที่
ก าหนดไว้เหล่านั้นต่างเป็นการก าหนดที่ไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น จากข้อ
ที่ 1 “...มีความรู้และความเข้าใจในภาษาที่แปลอย่างถ่องแท้ ...” การวัดความรู้และความเข้าใจในภาษาที่
แปลว่าตัวล่ามเองนั้นเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือไม่นั้น  ควรที่จะมีการทดสอบหรือเข้ารับการอบรมเพื่อที่จะได้
เป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ ซึ่งการก าหนดให้มีการทดสอบหรือเข้ารับการอบรมจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ระดับ
หนึ่งถึงการผ่านมาตรฐานของการเป็นล่ามในศาลที่ได้ก าหนดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าตอบแทนของล่าม ในประเทศไทยและในต่างประเทศ  
 ค่าตอบแทนล่ามในปัจจุบันก าหนดให้จ่ายค่าป่วยการในชั่วโมงละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 800 บาท 
และทั้งวันไม่เกิน 2,400 บาท ซึ่งวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ล่ามในศาล เป็นอาชีพที่มีความเครียด เพราะต้องอยู่ใน
ความคาดหวังของบุคคลผู้เกี่ยวข้องในคดีหลายฝ่าย อีกทั้งต้องหมั่นฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง ด้วยการศึกษา
หาความรู้ทางด้านภาษา อีกทั้งทางด้านกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายอยู่เสมอ การที่จะท างานเป็น
ล่ามอิสระ โดยมิได้ประกอบอาชีพอื่นเลย ด้วยอัตราค่าป่วยการดังกล่าวเป็นไปได้ยาก เพราะหากค านวณตาม
อัตราค่าครองชีพในปัจจุบัน ในขณะที่หากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดค่าตอบแทนล่าม
เอาไว้ โดยแบ่งเป็นล่ามที่มีทักษะทางด้านภาษาและล่ามที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษซึ่งได้รับการรับรองจาก
โปรแกรมของผู้อ านวยการส านักงานบริหารของศาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาส ในการได้
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับล่าม และถือเป็นโอกาสที่ท าให้คนอยากมาเป็นล่ามมากขึ้น และเมื่อมีการเปิดสอบ
จากหน่วยงานเช่นศาลยุติธรรม ก็จะท าให้คนอยากหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อมาสอบการขึ้นบัญชีล่ามที่มีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และถือเป็นประโยชน์กับกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะจ าเลยซึ่งถือเป็นประธานแห่ง
คด ี  
 

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1 บทสรุป 
 การสื่อสารถือเป็นเร่ืองส าคัญมาก ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา รวมถึง
กระบวนการพิจารณาคดี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในหลายคร้ัง เราต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งใช้ภาษา
ที่แตกต่างจากภาษาไทย ท าให้ “ล่าม” เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ ในการช่วยสื่อสารระหว่างบุคคลที่
สื่อสารต่างภาษากัน และเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาล สิทธิของจ าเลยนับว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญอย่างมาก เพราะในปัจจุบัน
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นี้ ถือว่าจ าเลยเป็น “ประธานแห่งคดี” จึงควรเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิต่างๆ เช่นสิทธิที่จะ
ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์  สิทธิที่จะไม่ให้การ สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและทางการสื่อสารในคดีอาญา เพื่อให้จ าเลย มีหลักประกันสิทธิและได้ใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่าง
เต็มที่ ส าหรับจ าเลยชาวต่างชาติก็เช่นกัน ควรท าให้พวกเขามีสิทธิโดยเท่าเทียมกัน ด้วยการท าให้พวกเขา
เข้าใจกระบวนพิจารณาคดีอาญา คือการจัดให้มีล่ามในการปกป้องสิทธิของจ าเลยชาวต่างชาติ  โดยจะต้อง
เป็นผู้อธิบายและท าให้จ าเลยชาวต่างชาติเข้าใจถึงสิทธิที่ตนพึงมีในการต่อสู้คดี  และรับรู้กระบวนการ
พิจารณาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับจ าเลยที่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้  แต่ในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีเพียงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 เท่านั้นที่บัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองการมี
ล่าม และเป็นการบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เช่นในกระบวนการพิจารณาคดี ศาลควรจัดหาล่ามให้จ าเลย
ชาวต่างชาต ิโดยให้ถือเป็นหนึ่งในหลักประกันสิทธิของจ าเลยชาวต่างชาติ เพราะชาวต่างชาติที่สามารถพูด
ภาษาไทยได้ อาจไม่เข้าใจในความหมายของภาษาไทย และอาจจะแปลความหมายผิดไปจากข้อเท็จจริง ท า
ให้พวกเขาเสียสิทธิต่างๆที่  พวกเขาสมควรจะได้รับ เพียงเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาไทย 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักประกันสิทธิของจ าเลยชาวต่างชาติให้เท่าเทียมกับจ าเลยชาว
ไทยโดยการเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคแรก และเพิ่มเติมการก าหนด
คุณสมบัติของล่ามในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 วรรค 7 
  5.2.2 ควรก าหนดหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาล่าม หรือ
ฝึกอบรม ทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของล่าม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในชั้นพิจารณาใน
ศาล ดังนั้นผู้ เขียนมีข้อเสนอแนะว่าองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่ตั้งแต่ฝึกอบรม การทดสอบ
คุณสมบัติและความสามารถควรจะเป็นส านักงานศาลยุติธรรม โดยแบ่งประเภทล่ามออกเป็น 
   (1) ล่ามที่ได้รับการรับรอง เป็นล่ามที่ต้องผ่านการสอบโดยส านักงานศาลยุติธรรม 
   (2) ล่ามที่ขึ้นทะเบียนโดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่นผ่านการอบรมหรือ
สัมมนา โดยโครงการขององค์กรรัฐที่มีหลักเกณฑ์ก าหนดการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นล่ามหรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเป็นพิเศษ หรือสอบผ่านการเป็นล่ามขององค์การสหประชาชาติ  โดยจะต้องมี
เอกสารมายืนยันและรับรองด้วย เป็นต้น 
  5.2.3 ควรก าหนดค่าตอบแทน โดยแก้ไขค่าตอบแทนของล่ามให้เหมาะสม  ตามประเภท
ของล่าม เมื่อเทียบกับล่ามเอกชนและค่าครองชีพในปัจจุบัน และตามประเภทของล่าม โดยแบ่งเป็น   
   (1)  ล่ามที่ได้รับการรับรอง ควรจะมีอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ชั่วโมงละ 800-1,200 
บาท และหากท างานทั้งวัน ไม่เกินวันละ 4,000-6,000 บาท เมื่อส านักงานศาลยุติธรรมพิจารณาจาก
ประสบการณ์ 
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   (2) ล่ามที่ขึ้นทะเบียนโดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ควรจะมีอัตราค่าตอบแทนอยู่
ที่ชั่วโมงละ 600-1,000 บาท และหากท างานทั้งวัน ไม่เกินวันละ 3,000-5,000 บาท เมื่อส านักงานศาล
ยุติธรรมพิจารณาจากประสบการณ์ 
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