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บทคดัย่อ 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกลไกหน่ึงในการควบคุมสังคมให้เกิดความสงบ 

เรียบร้อย โดยมีกระบวนการสอบสวนอันเป็นจุดเร่ิมต้นของการอาํนวยความยุติธรรมให้กับ

ประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

เพ่ือให้เกดิการสอบสวนที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่เกดิความล่าช้า และมีความเป็นธรรม เม่ือการกระทาํ

ความผิดอาญาอันส่งผลให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต การสอบสวนคดีที่มีความตายเกิดขึ้น ที่ความ

ตายน้ันไม่ได้เกิดจากเจ้าพนักงาน พบว่ายังขาดการตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนจากหน่วยงานอื่น ปล่อยให้พนักงานสอบสวนดาํเนินการสอบสวนได้เองเพียง

ลาํพัง จนกระทั่งการสอบสวนน้ันเสร็จสิ้ นลง    อันเป็นเหตุให้กระบวนการสอบสวนเกิดความ

ผดิพลาดคลาดเคล่ือนหรือเกดิความบกพร่องขึ้นได้ 

 การค้นหาความจริงโดยการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือนาํตัวผู้กระทาํความผิด

มาลงโทษตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  ทาํให้ขั้นตอนการสอบสวนเป็นขั้นตอนที่สาํคัญ          

มีผลกระทบต่อผู้ต้องหา และต่อผู้เสียหาย หากไม่สามารถทราบหรือจับตัวผู้กระทาํความผิดได้      

อนัเกดิจากการขาดการตรวจสอบถ่วงดุลการรวบรวมพยานหลักฐานในช้ันต้นในการทาํหน้าที่ของ

พนักงานสอบสวนอย่างแท้จริงยังไม่เกิดขึ้นในช้ันสอบสวน ส่งผลให้เกดิความเคลือบแคลงสงสัย

ในการใช้อาํนาจรัฐช้ันต้นที่ไม่สามารถเป็นหลักประกันในการอาํนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่

ประชาชนเพ่ือนาํไปสู่ความถูกต้อง รวดเรว็ และเป็นธรรม 

 

1. บทนาํ 

 จากการศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย มีอาํนาจสอบสวน และอาํนาจใน

การฟ้องคดี ทั้งสองอาํนาจได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ขั้นตอนในการสอบสวน

ฟ้องร้องของประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ทุกวันน้ี คือพนักงานอัยการมีอาํนาจเพียงรับสาํนวนการ

สอบสวนจากพนักงานสอบสวนที่ทาํการสอบสวนเสรจ็แล้ว        หากพนักงานอยัการเหน็ว่าพยาน 
 
* นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตร์มหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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หลักฐานที่ทาํการสอบสวนมาน้ันยังไม่เพียงพอ พยานหลักฐานอ่อนเกินไป ยังไม่ได้ข้อเทจ็จริง

ครบถ้วน พนักงานอัยการจะสั่งให้พนักงานสอบสวนดาํเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 โดยสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคาํผู้ต้องหา 

พยาน หรือหาพยานหลักฐานอื่นเพ่ิมเติม เท่าน้ัน แต่โดยมากการใช้อาํนาจตามบทกฎหมาย

ดังกล่าวของพนักงานอยัการกจ็วน หรือใกล้ครบกาํหนดระยะเวลาที่ต้องฟ้องแล้ว ซ่ึงอาจสอบสวน

เพ่ิมเติมได้ไม่ทนั หรือไม่ทาํการสอบสวนเพ่ิมเติมเลย ทาํให้พนักงานอยัการต้องตัดสนิใจสั่งฟ้อง

ไปตามพยานหลักฐานเดิมที่ได้มาอย่างไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วน ทาํให้เกิดปัญหาต่อการฟ้องคดี 

เพราะคดีบางเร่ืองร้ายแรง มีอัตราโทษสูง สะเทือนขวัญ และกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน 

พนักงานอัยการควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริง และกล่ันกรองพยานหลักฐาน

ร่วมกับพนักงานสอบสวน เพ่ือให้เข้าใจข้อเทจ็จริงต่างๆ ของคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน 

ละเอยีดรอบครอบ ทะลุปรุโปร่ง ก่อนนาํคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเพ่ือนาํไปพิสจูน์ข้อเทจ็จริง

ต่อไป 
 เน่ืองจากรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องคอยดูแลปกป้องคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของ

บุคคลทุกคน ให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน เสรีภาพ ร่างกาย และที่สาํคัญคือชีวิต เพราะชีวิต

เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหวงแหน ฉะน้ันกรณีที่มีความตายโดยผิดธรรมชาติ เช่น ฆ่าตัวตาย , ถูกผู้อื่น

ทาํให้ตาย ถูกสัตว์ทาํร้าย  ตายโดยอุบัติเหตุ  ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และรวมถึงการกระทาํให้

ตาย อย่างอื่นที่กฎหมายไม่ได้จาํกดัวิธกีารกระทาํ (อจัฉรียา ชูตินันท,์ 2545 : 361) จะกระทาํโดย

วิธีใดกไ็ด้ ที่ส่งผลให้เกิดขึ้ นกับประชาชน เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องคอยควบคุมอาชญากรและ

คุ้มครองความสงบเรียบร้อยของคนในสงัคม รับผิดต่อชีวิตของบุคคลเม่ือมีความตายเกดิขึ้นจาก

การกระทาํความผิด การค้นหาความจริงเพ่ือนาํตัวผู้กระทาํความผิดมาลงโทษตามขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมโดยอาศัยข้อเทจ็จริงที่ได้รับจากพยานหลักฐานทั้งหลายในคดี เพ่ือป้องกนัมิ

ให้พนักงานสอบสวนใช้อํานาจหน้าที่ไปในทางที่ มิชอบเพ่ือให้การดําเนินคดีของรัฐบรรลุ

วัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และมีประสทิธภิาพ 
 จากการเพิกเฉยไม่เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ได้จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้

พนักงานอัยการมีอาํนาจเข้าไปร่วมสอบสวนในกรณีคดีที่ มีความตายเกิดขึ้ นจากการกระทาํ

ความผดิอาญาทั่วไป  
  ดังน้ัน จึงเหน็ควรที่จะทาํการศึกษาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองบทบาทพนักงาน

อัยการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีที่ มีความตายเกิดขึ้ น จําเป็นต้องทบทวน

กระบวนการปฏบิัติงานของพนักงานอยัการ  เพ่ือคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะอยู่

ในฐานะจาํเลย หรือผู้เสยีหาย ให้ได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย เพ่ือเป็นหลักประกนัสทิธิเสรีภาพ

ของประชาชนในอันที่จะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และเพ่ือการบริหารงาน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยให้มีประสทิธภิาพ 
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2. แนวความคิด เกีย่วกบัหลกัการตรวจสอบถ่วงดุลการใชอํ้านาจรฐั และบทบาท

ของพนกังานอยัการในกรณีทีมี่ความตายเกิดข้ึน 

 2.1 หลกัการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจรฐั 
       2.1.1 หลกัการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance)  
    การตรวจสอบถ่วงดุลในภาษาอังกฤษใช้คาํว่า Check and Balance ซ่ึงมี

ความหมาย ดังน้ี 

  การตรวจสอบถ่วงดุล จึงหมายถึง การที่องค์กรหน่ึงมีหน้าที่ ความรับผิดชอบใน

การตรวจสอบการใช้อาํนาจหรือการกระทาํของอีกองค์กรหน่ึง และยังรวมถึงอาํนาจในการยับย้ัง

หรือถ่วงดุลการใช้อาํนาจของอกีองค์กรหน่ึงด้วย (สมยศ เช้ือไทย และวรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 44-

45)   

    2.1.2 หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   การให้ความคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของบุคคลขั้นพ้ืนฐานที่สาํคัญของการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยภายใต้หลักนิติธรรม ซ่ึงหมายถึงการปกครองโดยกฎหมายหรือการปกครอง

ที่กฎหมายเป็นใหญ่ รัฐจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกันจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนตามกฎหมาย มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือโดยบุคคล หรือโดย

องค์กรของรัฐเองกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกหลักในการบังคับใช้กฎหมายจึงมีหน้าที่

โดยตรงในการคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน และในการดาํเนินภารกจิน้ีจึงต้องเร่ิมต้นจาก

การที่กระบวนการยุติธรรมต้องไม่เป็นกระบวนการที่ไปคุกคามหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเสยีเอง นอกจากน้ีด้วยเหตุที่การดาํเนินภารกจิเพ่ือป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

อาจมีความจาํเป็นที่จะต้องใช้มาตรการที่กระทบต่อสทิธิของหลายฝ่าย ทั้งผู้ต้องหา จาํเลย พยาน 

ผู้เสยีหาย กระบวนการยุติธรรมที่ดีจึงต้องสร้างหลักประกนัที่เหมาะสมในการคุ้มครองสทิธบุิคคล

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมิให้ถูกล่วงละเมิดโดยคาํนึงถึงความสมดุลของหลักการควบคุมอาชญากรรม 

(Crime Control) กบัหลักนิติธรรม (Due Process) (กติติพงษ์ กติติยารักษ์, 2544 : 17) 

 2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัการตรวจสอบการตาย 
 ในนานาอารยะประเทศต่างยอมรับในคุณค่าชีวิตมนุษย์ (a high value on human life) 
ด้วยเหตุน้ี หากมีการประทุษร้ายต่อชีวิตของบุคคลใดขึ้น จึงต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความว่า

ความตายน้ันเกดิขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้ประทุษร้าย ทั้งน้ีประโยชน์ที่ได้จากการตรวจสอบความ

ตาย นอกจากจะเป็นการพิสจูน์ความรับผิดทางอาญาแล้ว ยังจะนาํไปสู่การแสวงหาวิธีการป้องกนั

ภยันตรายที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุเดียวกันน้ันได้ในอนาคต รวมถึงการกาํหนดสิทธิของประชาชนใน

การเข้าร่วมตรวจสอบการตายน้ันด้วย (public accountability) เพ่ือนาํตัวผู้กระทาํความผิดมา

ลงโทษ แต่อย่างไรกต็ามการกระทาํดังกล่าวต้องไม่เป็นการรบกวนสทิธิเสรีภาพของบุคคลจนเกนิ

ความจาํเป็น และระมัดระวังไม่ให้เกดิความผดิพลาดขึ้นโดยมีวิวัฒนาการในการตรวจสอบการตาย

ดังน้ี 
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 2.1.4  ระบบการตรวจสอบการตาย 

1) การตรวจสอบการตายระบบศาล (Court system) 

2) การตรวจสอบการตายระบบแพทย์สอบสวน (Medical examiner system) 

3) การตรวจสอบการตายระบบตาํรวจ (Police system) 

4) การตรวจสอบการตายระบบโปรคิวเรเตอร์ฟิสคัล (Procurator Fiscal system) 

การตรวจสอบการตายระบบผสม (Mixed system)  ( สนธยา โจมกนั 2553,น.18. ) 

 2.2 การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยติุธรรมในทางอาญา 

      การใช้อาํนาจขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รัฐจะต้องกาํหนด

มาตรการ วิธกีารหรือหลักเกณฑต่์างๆ ที่จะทาํให้การใช้อาํนาจขององค์กรของรัฐ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือให้เกดิความโปร่งใส (Transparency) นาํไปสู่

การตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ (Accountability) ประกอบกับการกาํหนดมาตรการหรือกลไก

ต่างๆ ในการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก หรือโดยองค์กรภายในกไ็ด้ เม่ือน้ันการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา กจ็ะเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักนิติรัฐได้ 

 2.2.1 การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 

 การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายใน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบที่ดาํเนินการ

โดยองค์กรน้ันเอง โดยยังไม่ต้องมีองค์กรภายนอกอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 หลักการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก เป็นการตรวจสอบจากองค์กรต่างหน่วยงานที่

เป็นอสิระจากองค์กรอื่นอย่างเป็นเอกเทศทั้งน้ีเพ่ือให้เกดิความเป็นเอกเทศมากขึ้น (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2540 : 

14-16) 

 2.3 การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในชั้นเจา้พนกังาน 
 2.3.1 ช้ันการสอบสวน 

 ในคดีที่ มีความตายเกิดขึ้ นทั่วไป พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 

สอบสวน และลงความเหน็ในสาํนวนชันสตูรพลิกศพและสาํนวนการสอบสวน หากญาติผู้ตายเกดิ

ความสงสัยในสาเหตุการตายหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตายกส็ามารถฟ้องคดีอาญาได้เอง  

ซ่ึงกถ็ือเป็นข้อดีในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการคานอาํนาจรัฐ (ชาติ ชัยเดช

สริุยะ และณฐัวสา ฉัตรไพฑรูย์, 2541 : 65) เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการทาํหน้าที่ของพนักงาน

สอบสวน แต่ก็เป็นการยากที่จะสามารถบรรลุผลได้เน่ืองจากการเข้าถึงพยานหลักฐานของ

ประชาชนในหน่วยงานราชการมีข้อจาํกดัมากมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการด้วย หากใน

ช้ันการสอบสวนเปิดโอกาสให้พนักงานอยัการเข้ามามีอาํนาจสอบสวนหรือร่วมสอบสวนข้อจาํกัด

เหล่าน้ีกไ็ม่เป็นอปุสรรคต่อการเข้าถงึพยานหลักฐานและการต่อสู้คดีของประชาชนแต่ประการใด  
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 2.3.2 หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการสอบสวนคดีที่มีความตายเกดิขึ้นของพนักงานสอบสวน

และพนักงานอยัการ 

 การตรวจสอบถ่วงดุล (Check & Balance) การดาํเนินคดีของพนักงานอยัการน้ันพอจะ

พิจารณาได้จากการใช้ดุลพินิจในการดาํเนินคดีของพนักงานอัยการ หลังจากการสรุปสาํนวนคดี

และเสนอความเห็นของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต่อพนักงานอัยการซ่ึงเป็นองค์กรที่ทาํ

หน้าที่วินิจฉัยการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีจากสาํนวนที่ตาํรวจซ่ึงเป็นพนักงานสอบสวนส่งมา (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 

2551 : 52) 

 ในคดีฆาตกรรมที่นอกจากกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 150 วรรคสาม พนักงาน

สอบสวนจะเป็นผู้ทาํหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ เร่ิมการสอบสวนกาํหนดประเดน็และแนวทาง

ในการสอบสวน โดยพนักงานอัยการไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องรู้ เหน็การดาํเนินการในแต่ละขั้นตอน

แม้แต่น้อย ต้องรอจนกว่าพนักงานสอบสวนดาํเนินการจนเสรจ็สิ้น แล้วส่งสาํนวนพร้อมความเหน็

จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมาให้พนักงานอยัการสั่งต่อไป หากพนักงานอยัการ

เหน็ว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่สั่งต่อไปได้พนักงานอัยการอาจสั่งให้พนักงานสอบสวนทาํ

การสอบสวนเพ่ิมเติม โดยที่พนักงานอยัการมีความมุ่งหมายที่จะเข้าไปควบคุมการสอบสวนของ

พนักงานสอบ แต่ในทางปฏบิัติแล้วพนักงานอยัการให้ความสาํคัญกับการสั่งสอบสวนเพ่ิมเติมน้อย

มาก(คณติ ณ นคร, 2549 : 474) 
 
3. บทบาทและอํานาจหนา้ที่ของพนกังานอยัการในกรณีที่มีความตายเกิดข้ึนใน

ต่างประเทศ 

 3.1 บทบาทและอํานาจหนา้ที่ของพนกังานอยัการในคดีที่มีความตายเกิดข้ึนตาม

กฎหมายของต่างประเทศและประเทศไทย 

เม่ือเปรียบเทยีบกบัประเทศไทยแล้วประเทศฝร่ังเศสมีลักษณะการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ

เช่นเดียวกนักบัประเทศไทยส่วนประเทศองักฤษแตกต่างออกไปโดยมีลักษณะการดาํเนินคดีอาญา

โดยประชาชน ซ่ึงในประเทศฝร่ังเศสถือโดยเคร่งครัดว่าการดําเนินคดีอาญาเป็นเร่ืองของรัฐ 

ผู้เสียหายจึงไม่มีอาํนาจฟ้องคดีอาญาเลย มีเพียงอาํนาจฟ้องคดีอาญาสินไหม (action civile) 

(คณิต ณ นคร, 2549 : 61) ซ่ึงคล้ายกบัคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาของประเทศไทย 

นอกจากน้ันยังพบว่าหลักการฟ้องคดีอาญาของฝร่ังเศสกับของประเทศไทย ใช้หลักการเดียวกัน

คือ หลักการดาํเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ และยังสามารถสรุปต่อไปได้ว่ากระบวนการยุติธรรมใน

ประเทศองักฤษและประเทศฝร่ังเศสมีการกาํหนดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก

เพ่ือควบคุมการใช้อาํนาจของตาํรวจ 

 การดาํเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษในปัจจุบันเทียบได้กับการดาํเนินคดีอาญาของ

ประเทศไทย (คณิต ณ นคร, 2544 : 50-51) นับตั่งแต่เร่ิมสืบสวนสอบสวนค้นคว้าหา

พยานหลักฐานนาํผู้กระทาํความผิดมาไต่สวน กอ็ยู่ในหน้าที่ของตาํรวจจัดการแทบทั้งสิ้น ส่วนการ
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ฟ้องร้องประเทศไทยจะมีพนักงานอยัการทาํหน้าที่น้ัน ซ่ึงในประเทศองักฤษไม่มีพนักงานอยัการ 

มีเพียง DPP เท่าน้ันที่ทาํหน้าที่คล้ายพนักงานอัยการของไทย คือไม่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาโดยตรง จะเกี่ยวข้องกแ็ต่เฉพาะคดีอาญาที่กฎหมายบัญญัติให้ตาํรวจต้องรายงานให้ 

DPP ทราบเช่นกรณีคดีความผิดฐานเปิดเผยความลับของทางราชการและความผิดฐานปลอม

แปลงเงินตรา อย่างกรณีของไทยที่อัยการมีอาํนาจเข้าไปสอบสวนกอ็ย่างเช่น ความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 20,ความผดิตามพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการมีส่วน

ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 2556 เป็นต้น 
 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทและอํานาจหนา้ที่ของพนกังานอัยการในการ

ดาํเนนิคดีกรณีทีมี่ความตายเกิดข้ึนของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 4.1 วิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับอํานาจในการสอบสวนและการ

ดําเนินคดีที่มีความตายเกิดข้ึนกรณีความตายที่ไม่ไดเ้กิดจากเจ้าพนกังานตามประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาของประเทศไทย 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้แบ่งแยกหน้าที่การสอบสวนไว้อย่างชัดเจน 

อาํนาจหน้าที่ของตาํรวจเร่ิมจากการที่ทราบว่ามีการกระทาํความผิดเกิดขึ้ น หรือมีการร้องทุกข ์

กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่ตาํรวจมีหน้าที่เร่ิมคดีโดยทาํการสบืสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ 

สรุปสาํนวนการสอบสวน และความเหน็ในทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพ่ือสั่งคดีจนนาํไปสู่

การฟ้องร้องคดีต่อศาลและยังห้ามมิให้พนักงานอัยการย่ืนฟ้องคดีใดต่อศาลโดยมิได้มีการ

สอบสวนในความผดิน้ันมาก่อน 

 อย่างไรกด็ีคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพนักงานอัยการใน

ประเทศไทยไม่อาจเข้าไปมีอาํนาจตรวจสอบถ่วงดุลบทบาทในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตาํรวจ 

เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในฐานะที่เป็น “ประธานในคดี”(คณิต ณ นคร, 

2544 : 5) 

 สําหรับในอดีตที่ ผ่านมามีการสลับสับเปล่ียนอํานาจสอบสวนระหว่างตํารวจกับ

พนักงานฝ่ายปกครองตลอดมา กล่าวคือ ช่วงระหว่าง พ.ศ.2478 ถึง พ.ศ.2481 อาํนาจสอบสวน

อยู่กบันายอาํเภอฝ่ายเดียว ช่วงระยะเวลา พ.ศ.2482 ถึง พ.ศ.2487 อาํนาจสอบสวนถูกโอนมา

อยู่กับตํารวจฝ่ายเดียว พ .ศ .2488 อํานาจสอบสวนอยู่ก ับตํารวจและนายอําเภอโดยมี

นายอาํเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ช่วงระยะเวลา พ.ศ.2489 ถึง พ.ศ.2502 อาํนาจ

สอบสวนกลับมาอยู่กับนายอาํเภอโดยนายอาํเภอมีอาํนาจแต่งตั้งให้ตาํรวจทาํการสอบสวน ช่วง

ระหว่าง พ.ศ.2503 ถึง พ.ศ.2506 อาํนาจสอบสวนอยู่กับตาํรวจและนายอาํเภอ (ฝ่ายจังหวัด) 

อกีคร้ังหน่ึงแต่น้ันมาตาํรวจมีอาํนาจสอบสวนเพียงฝ่ายเดียว (อมร จันทรสมบูรณ,์2516 : 621) 

 ต่อมาในสมัย ร.ศ.116(พ.ศ.2440) มาตรา 47 ข้อ 1 กาํหนดให้กรมการอาํเภอมีหน้าที่

ในการชันสตูรบาดแผล เม่ือพรรคพวกของผู้ตายขอให้ชันสตูรพลิกศพ 
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 กระทั่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับแรก มีผลใช้บังคับ ได้มีการ

ประกาศใช้ พระราชบัญญัติชันสตูรพลิกศพ พ.ศ. 2457 มาตรา 3 ที่บัญญัติให้มีการชันสตูรพลิก

ศพได้ 3 กรณี และบัญญัติบุคคลผู้ทาํการชันสตูรพลิกศพไว้ใน มาตรา 7 ไว้ 3 คนตามที่ได้กล่าว

ไว้ในบทที่ 2  
 จึงเหน็ได้ว่าในช่วงเวลาน้ี เป็นการให้อาํนาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างเตม็ที่ แม้ว่ามี

แพทย์ประจาํตาํบลเข้าร่วมด้วยกต็าม แต่แพทย์ประจาํตาํบลกมิ็ใช่แพทย์และแพทย์ประจาํตาํบลก็

พ่ึงมีปรากฏขึ้ นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซ้ึงประกาศใช้ในปี

เดียวกนักบัพระราชบัญญัติชันสตูรพลิกศพน้ันเอง 
 แรกเร่ิมที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีผลใช้บังคับ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 

2478 บทบัญญัติว่าด้วยเร่ืองการชันสูตรพลิกศพได้ถูกบัญญัติไว้เป็นส่วนหน่ึงของภาคการ

สอบสวนในมาตรา 148 – 156 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 70 ปีแล้ว มีการเปล่ียนแปลง

บทบัญญัติเร่ือยมา  
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 ได้บัญญัติว่าด้วยเร่ืองการ

ชันสตูรพลิกศพไว้เป็นส่วนหน่ึงของการสอบสวน โดยกาํหนดการชันสตูรพลิกศพทั่วไป หมายถึง

การตรวจร่างกายของผู้ตายเพ่ือให้ทราบสาเหตุการตายที่แท้จริง นอกจากน้ันยังหมายถึงการ

ตรวจดูร่างกายเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเม่ือไหร่ ถ้าตายโดยคนทาํร้ายให้กล่า

ว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทาํผิดเท่าที่จะทราบได้ อันถือเป็นวัตถุประสงค์ของการชันสูตร

พลิกศพและเป็นจุดเร่ิมต้นของการสบืสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทาํความผิดต่อไปน้ันเอง ได้มีการ

แบ่งการชันสูตรพลิกศพ ออกเป็น 2 กรณี คือ การชันสูตรพลิกศพสามัญ และ การชันสูตรพลิก

ศพวิสามัญ  

 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้มีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือสลับสับเปล่ียนอาํนาจ

การสืบสวนสอบสวนให้สามารถอาํนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นกต็ามแต่กมี็ปัญหา

และข้อบกพร่องหลายประการที่ทาํให้การปฏบิัติไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังจะ

ได้กล่าวในหัวข้อถดัไป 

 สาํหรับอาํนาจในการพิจารณาสั่งฟ้องคดีอาญาของพนักงานงานอัยการในประเทศไทย

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 143   

 ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท อาํนาจ หน้าที่ ของพนักงานอัยการโดยกาํหนดบทบัญญัติเพ่ิมบทบาทให้

พนักงานอยัการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสอบสวนดังน้ี 

 การเข้าร่วมสอบสวนของพนักงานอัยการในคดีที่ มีความตายเกิดขึ้ นตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (ไพรัช โตสวัสดิ์ , 2547 : 20) 
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 อาํนาจพนักงานอยัการในการสอบสวนคดีชันสตูรพลิกศพเม่ือมีความตายเกดิขึ้นโดยการ

กระทาํของเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 โดยทั้งน้ี

เหตุผลในการแก้ไขเปล่ียนแปลงกเ็น่ืองจากการทาํสาํนวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตาย

เกดิขึ้นในการกระทาํของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบิัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างที่อยู่

ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบิัติราชการตามหน้าที่ รวมทั้งคดีที่ผู้ตายถูกกล่าวหา

ว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบิัติราชการตามหน้าที่ เป็นคดีที่มีผลกระทบถึงสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนอย่างสาํคัญ สมควรให้พนักงานอยัการเข้าร่วมกบัพนักงานสอบสวนทาํการ

ชันสตูรพลิกศพและสอบสวนคดีดังกล่าว ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการค้นหาความจริง

จากการตายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ นและเพ่ือเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลซ่ึงกันและกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในขณะเดียวกันกเ็พ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ด้วย 

 การเข้าร่วมสอบสวนของพนักงานอัยการในคดีความผิดอาญาทั่วไปตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาบทบาทของพนักงานอยัการในการเข้าร่วมสอบสวนในคดีอาญาที่

ได้กระทาํลงนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ตาม

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ยังได้ให้อาํนาจพนักงานอัยการหรืออัยการ

ทหารร่วมสอบสวน ให้คําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐาน ตั้งแต่ช้ันเร่ิมการสอบสวนกับ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยดาํเนินการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในลักษณะพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในด้านความสะดวกรวดเร็ว และ

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเทจ็จริงตลอดจนพยานหลักฐานล่าสุดได้มีพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มี

ความสาํคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ โดยให้เปิดสาํนักงานการสอบสวนโดยให้

รับผดิชอบการสอบสวน การร่วมสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา และตาม

พระราชบัญญัติอื่นๆ  

 ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ยังได้ให้อาํนาจพนักงาน

อัยการหรืออัยการทหารร่วมสอบสวน ให้คาํแนะนาํและตรวจสอบพยานหลักฐาน ตั้งแต่ช้ันเร่ิม

การสอบสวนกบัพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยดาํเนินการสบืสวนสอบสวน ป้องกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในด้านความสะดวก

รวดเร็ว และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานล่าสุดได้มี

พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีความสาํคัญในการปฏบิัติหน้าที่ของพนักงานอยัการ โดยให้เปิดสาํนักงานการ

สอบสวนโดยให้รับผิดชอบการสอบสวน การร่วมสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา และตามพระราชบัญญัติอื่นๆ  
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 4.2 วิเคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในคดีที่มี

ความตายเกิดข้ึนในคดีอาญากรณีความตายทีไ่ม่ไดเ้กิดจากเจา้พนกังาน 

 ความสาํคัญของการสอบสวนที่จะต้องดาํเนินควบคู่กนัไปกบัการตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจ

ของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้เกดิการคุ้มครองสทิธเิสรีภาพของบุคคลในคดีที่มีความตายเกดิขึ้นในกรณีที่

ความตายไม่ได้เกดิจากการกระทาํของเจ้าพนักงานน้ัน ถ้าปรากฏว่าการสอบสวน และการรวบรวม

พยานหลักฐาน เพ่ือนาํบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาให้อยู่ในอาํนาจของรัฐน้ันจาํต้องใช้ความรอบครอบ 

ตรวจสอบ จากทุกองค์กร ทุกขั้นตอน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นและกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน อันมีพ้ืนฐานมาจากความจริงที่ว่าบุคคลเกิดมาพร้อมกับศักดิ์ศรีและ

สิทธิในความเป็นมนุษย์อันมิอาจ ถูกลิดรอนได้และย่อมมีความชอบธรรมในสิทธิที่จะธาํรงชีวิต

และดาํรงอยู่ในสังคมอย่างเสมอภาคและมีศักดิ์ศรี ดังน้ัน การปฏบิัติภารกิจของพนักงานอยัการ

ในการคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของบุคคลย่อมต้องกระทาํด้วยความตระหนักในคุณค่าของศักดิ์และ

สิทธิในชีวิตในความเป็นมนุษย์ด้วยความเข้าใจว่าศักดิ์และสิทธิในความเป็นมนุษย์น้ีเองเป็น

รากฐานแห่งปรัชญาที่กาํหนดเน้ือหาและทศิทางอนัพึงประสงค์ของกระบวนการยุติธรรม  

  การที่พนักงานอัยการเปรียบเสมือนทนายของแผ่นดิน มีหน้าที่ต่อการบังคับใช้

กฎหมายตั้งแต่ช้ันเร่ิมต้นของกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประโยชน์มีผลสัมฤทธิ์ถึงความถูกต้อง

ของขั้นตอนการพิจารณาคดี ก่อนนาํตัวผู้กระทาํความผิดส่งฟ้องต่อศาล การใช้เพียงแค่ดุลพินิจ

จากการรับสาํนวนมาจากพนักงานสอบสวนแล้วสรปุว่าผู้กระทาํความผดิในคดีที่มีความตายเกดิขึ้น

ควรถูกฟ้อง เพ่ือจะมาพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาว่าจริงหรือไม่ในช้ันศาล จึง

เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนถงึขั้นตอนการดาํเนินคดีอาญาและบทบาทหน้าที่ของพนักงานอยัการเสยีใหม่ 

ควรคาํนึงถงึความยุติธรรมและการคุ้มครองสทิธขิองประชาชนเป็นที่ตั้ง  

  ดังน้ัน การที่จะให้อาํนาจพนักงานอัยการในการเป็นพนักงานสอบสวน หรือร่วมกับ

พนักงานสอบสวนในคดีที่มีความตายเกดิขึ้นน้ัน จึงเป็นการพัฒนากฎหมายไปอกีก้าวหน่ึงที่จะได้

กาํหนดอาํนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการให้มาเป็นพนักงานสอบสวน หรือร่วมกับพนักงาน

สอบสวนในการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน จนถึงขั้นตอนการสรุปสาํนวนคดีให้มี

ความชัดเจนย่ิงขึ้น มิใช่ต่างคนต่างทาํงาน เพ่ือที่พนักงานอยัการจะได้เข้าไปช่วยพนักงานสอบสวน

ในการวิเคราะห์และค้นหาพยานหลักฐานในคดีที่มีความสาํคัญต่อชีวิต ที่มีลักษณะของการกระทาํ

ที่อกุอาจ ยุ่งยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นหาความจริงมากย่ิงขึ้น 

รวมทั้งการลบภาพความไม่เป็นเอกภาพขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่แต่ละ

หน่วยงานต่างคนต่างทาํงานแสดงให้เหน็ว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญายังล้มเหลว ขาดความ

ร่วมมือที่ชัดเจน และต่างทาํงานในหน้าที่ที่ซํา้ซ้อนกนั เพ่ือหน่วยงานของตนเอง มิใช่เพ่ือคุ้มครอง

สทิธขิองประชาชนหรือรัฐ เป็นหลักการที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการต่างคนต่างทาํงาน

โดยไม่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอนัอาจมีผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี 
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 4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทและอํานาจหนา้ที่ของพนกังานอัยการในการ

สอบสวนในคดีทีมี่ความตายเกิดข้ึนในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

 ระบบกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาของประเทศไทยมีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าที่ของ

พนักงานสอบสวนออกจากอาํนาจหน้าที่ของพนักงานอยัการ ในขณะที่ระบบการดาํเนินคดีอาญา

ของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลกจะถือว่า การสอบสวนกับการฟ้องร้องคดีเป็นกระบวนการที่

ต้องดาํเนินไปทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน พนักงานอัยการ ในประเทศเหล่าน้ันจึงเป็นผู้รับผิดชอบ

กาํกับดูแลการสอบสวนตั้งแต่ได้รับแจ้งว่ามีการกระทาํความผิดอาญาเกิดขึ้ น อีกทั้งยังมีอาํนาจ

สอบสวนด้วยตนเองได้ด้วยและสดุท้ายแล้วกไ็ด้เป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะฟ้องร้องคดีได้หรือไม่อย่างไร 
 แต่ประเทศส่วนใหญ่ที่ให้อาํนาจพนักงานอัยการในการสอบสวนหรือกาํกับดูแลการ

สอบสวน และยังสามารถมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีแทนได้น้ัน มีลักษณะของ

ความสมัพันธร์ะหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการในแนวดิ่ง (Vertical relation) ซ่ึงพบ

ในระบบการดาํเนินคดีอาญาในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ได้แก่ประเทศ

ฝร่ังเศส เยอรมนี และเบลเย่ียม เป็นต้น    

 ประเทศในกลุ่มคอมมอนลอว์ (Common Law) พนักงานอัยการมีบทบาทและอาํนาจ

หน้าที่ในการตรวจสอบคดีอาญาในช้ันก่อนฟ้องเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะบทบาทของพนักงาน

อัยการในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กาํหนดการตายผิดธรรมชาติที่ต้องมีการสอบสวนเพ่ือหา

สาเหตุการตาย หากแพทย์สอบสวนสงสัยหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม แพทย์

สอบสวนจะแจ้งไปยังพนักงานอัยการเขตซ่ึงมีหน้าที่ไต่สวนคดีอาญาช้ันแรกให้ทราบเพ่ือ

ดาํเนินการสบืสวนต่อไป 

 ประเทศในกุล่มซีวิลลอว์ (Civil Law) อย่างกรณีประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมัน  เป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพการดําเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนฟ้องร้อง เป็นกระบวนการดําเนินคดีอาญา

กระบวนการเดียว พนักงานอัยการประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จะไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหา

จนกว่าจะมีหลักฐานช้ีชัดว่ากระทาํความผิดจริง อัยการสูงสุดของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมัน มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบคดีอาญา ทุกประเภทตั้งแต่ช้ันสอบสวนฟ้องร้องและบังคับ

คดี 

 ดังน้ัน จึงเหน็ว่าประทศไทยควรมีการกาํหนดอาํนาจของพนักงานอยัการให้มีบทบาทใน

การสอบสวนอย่างชัดเจนเหมือนกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จะทาํให้การดาํเนินคดี

อาญาทั่วไปและที่สาํคัญคือคดีที่มีความตายเกิดขึ้นสามารถสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและ

พิจารณาคดีได้อย่างมีประสทิธิภาพและอาํนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างเสมอ

ภาค อย่างแท้จริง  หากมีการกาํหนดให้พนักงานอยัการมีอาํนาจสอบสวนคดีได้อย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะคดีที่มีความตายเกดิขึ้นทนัททีี่มีความสงสยัหรือปรากฏแน่ชัดว่าการตายมีความยุ่งยาก

ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆ เช่น คดีที่มีอตัราโทษจาํคุกตั่งแต่ 5 ปีขึ้นไป การ
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ตายที่เกดิจากการกระทาํที่โหดเห้ียมทารุณ การตายที่ประชาชนสนใจและควรได้รับความกระจ่าง

โดยเรว็  พนักงานอัยการควรจะเป็นองค์กรแรกที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการเข้าร่วมสอบสวน

หรือควบคุมการสอบสวน ตลอดจนให้คาํแนะนาํตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่โอกาสแรก

เท่าที่กระทาํได้ เพ่ือเป็นหลักประกนัให้แก่ประชาชนว่าการสอบสวนการตายเหล่าน้ีจะเป็นไปอย่าง

ละเอยีดรอบครอบ และจะไม่เงียบหายไปโดยมีพนักงานอยัการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง

ของการสอบสวนอนัเป็นไปตามหลักการสากล 

 

5. ขอ้เสนอแนะ  

 5.1 การเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาจากเดิม มาตรา 143 ให้มี ประมวลกฎหมาย

วิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 143/1 โดยให้มีข้อความดังต่อไปน้ี 

  จาํเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143/1           

โดยกาํหนดว่า “การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้น ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงาน

อยัการเข้าร่วมกบัพนักงานสอบสวนในการทาํสาํนวนสอบสวน 

 การทาํสาํนวนสอบสวนตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดย

พนักงานอัยการอาจให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคาํ หรือสั่งให้ถามปากคาํ

บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่เร่ิมการทาํสาํนวนสอบสวน นับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระทาํได้  

ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอนัควรไม่อาจรอพนักงานอยัการเข้าร่วม ในการทาํ

สาํนวนสอบสวนให้พนักงานสอบสวนทาํสาํนวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทกึเหตุที่ไม่อาจรอพนักงาน

อยัการไว้ในสาํนวน และถอืว่าเป็นการทาํสาํนวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 5.2 จําเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงแนวทางในประเด็นเรื่องอํานาจของพนกังานอยัการตาม

ระเบียบสํานกังานอยัการสูงสุดว่าดว้ยการดําเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.2547 

ขอ้ 69 เดิม (การสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนมีความเหน็หรือคาํสั่ง) “ก่อนมีความเหน็หรือคาํสั่ง ให้

พนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีให้ได้ความแน่ชัดเสียก่อนว่าผู้ต้องหาได้กระทาํ

ความผดิหรือไม่ หากยังไม่มีแน่ชัดกใ็ห้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสั่งให้ส่งพยานมาเพ่ือซักถามตาม

รปูคดี 

ในคดีที่แม้จะมีคาํรับสารภาพของผู้ต้องหาอยู่แล้วกต็าม กค็วรพิจารณาพยานหลักฐาน

ให้แน่ชัดเสยีก่อนตามนัยแห่งวรรคหน่ึง” 

โดยวางข้อกาํหนดให้สอดคล้องกับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

143/1 ตามที่ได้เสนอดังกล่าวข้างต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ในเร่ือง การ

สอบสวนคดีที่มีความตายเกิดขึ้น เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการจะได้มีกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับรองรับไว้ตลอดจนให้เกิดความเป็นธรรมแก่จาํเลยหรือผู้ต้องหาควบคู่กับการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสทิธภิาพ 
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 โดยเพ่ิมเติมระเบียบสาํนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาํเนินคดีอาญาของพนักงาน

อยัการ พ.ศ.2547 ข้อ 69 /1 โดยให้มีข้อความดังต่อไปน้ี 

 ข้อ  69 /1 “เม่ือพนักงานอัยการได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนให้เข้าร่วมการ

สอบสวนในกรณทีี่มีความตายเกดิขึ้น  

 ให้พนักงานอยัการเข้าร่วมในการสอบสวน กบัพนักงานสอบสวนตั่งแต่ช้ันเร่ิมต้นการ

สอบสวน  

 5.3 จําเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงแนวทางในประเด็นเรื่องอํานาจของพนกังานสอบสวน

ตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกบัคดี ขอ้ 290 โดยวางขอ้กําหนดใหส้อดคลอ้งกบั ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143/1 ตามที่ไดเ้สนอดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งนี้ เพือ่ให้

พนกังานสอบสวนปฏิบติัหนา้ที่ในเรื่อง การสอบสวนคดีที่มีความตายเกิดข้ึน เพือ่การปฏิบติั

หนา้ที่ของพนกังานสอบสวนจะไดมี้กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัรองรบัไวต้ลอดจนใหเ้กิด

ความเป็นธรรมแก่จําเลยหรือผูต้อ้งหาควบคู่กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

จาํเป็นต้องแก้ไขระเบียบการตาํรวจเกี่ยวกบัคดี ข้อ 290 เม่ือพนักงานสอบสวนพบการตายเกดิขึ้น

ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอยัการเข้าร่วมกบัพนักงานสอบสวนในการทาํสาํนวนสอบสวน 

 การทาํสาํนวนสอบสวนตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดย

พนักงาน อยัการอาจให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคาํ หรือสั่งให้ถามปากคาํ

บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่เร่ิมการทาํสาํนวนสอบสวน นับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระทาํได้  

 ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการทาํ

สาํนวนสอบสวนให้พนักงานสอบสวนทาํสาํนวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทกึเหตุที่ไม่อาจรอพนักงาน

อยัการไว้ในสาํนวน และถอืว่าเป็นการทาํสาํนวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย  
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

หนงัสือ 

คณติ ณ นคร. (2549). กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา (พิมพ์คร้ังที่ ..) กรงุเทพฯ : วิญญูชน 

   ___________. (2553). กระบวนการยุติธรรมกบัสิทธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชน. กรงุเทพฯ : วิญญูชน. 

___________. (2551). ภมิูธรรมและบทบาทพนกังานอยัการ. กรงุเทพฯ : วิญญชูน. 

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวัฒนกุล. (2551). การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. 

กรงุเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์.  

สรุศักดิ์ ลิขสทิธิ์วัฒนกุล. (2555). ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ฉบบัอา้งอิง (พิมพ์

คร้ังที่ 13 แก้ไขเพ่ิมเติม). กรงุเทพฯ : วิญญูชน. 

232



 

อมร จันทรสมบูรณ์. (2516). อํานาจสืบสวน สอบสวน ฟ้องรอ้ง ในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของไทย. กรงุเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์.  
อัจฉรียา ชูตินันท์ . (2545). กฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์. 

 

บทความ 

คณิต ณ นคร.(2544). “ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของอัยการ.” บทความด้านวิชาการของ

ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร,หนา้ 5. 

สมยศ เช่ือไทย และวรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2522). “แนวคิดพ้ืนฐานเกีย่วกบัรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย.”  วารสารนิติศาสตร์, 14, 3. หน้า 44-45. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2540). “การปรบัปรุงองค์การภาครฐั : การควบคมุและตรวจสอบการใช ้

อํานาจหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐั.”  เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการ

ประชาชนของรัฐ, หน้า 14-16. 

 

วิทยานพินธ ์

ไพรัช โตสวัสดิ์. (2547). การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการปฏิบัติการทางการ

ปกครอง. (สารนิพันธม์หาบัณฑติ).กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 

รายงานการวิจยั 

กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์. (2544). ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย. 

กรงุเทพฯ.สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2551). “การพัฒนาระบบการชันสูตรพลิกศพของไทยใน 5 ปี

ขา้งหนา้.” กรงุเทพฯ : สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

 

กฎหมาย 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 20. 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143. 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550. 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. 

พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556. 

 

  

233



 

เอกสารอ่ืนๆ 

คาํสั่งสาํนักงานอัยการสูงสุด ที่ 1819/2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556. (ฉบับที่ 6). พ.ศ.

2556. “เรือ่ง การจดัตัง้สาํนกังานการสอบสวน”. 

ระเบียบสาํนักงานอยัการสงูสดุว่าด้วยการดาํเนินคดีอาญาของพนักงาอยัการ พ.ศ. 2547. 

คาํพิพากษาฎกีา อ.106/2554. 

 

234


