
 

บทที ่3 

กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา 

โดยพนักงานสอบสวน 

 ในการปฏิบัติงานดานการสอบสวนบุคลากรหลักคือ พนักงานสอบสวนซึ่งตองเปนผูที่มี

ความรูความชํานาญเฉพาะดานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ อันเปนลักษณะงานที่

ปฎิบัติค ลายคลึงกับงานของอัยการและศาล กลาวคือ ปฏิบัติงานดานอํานวยความยุติธรรมใหแก

ประชาชน นอกจากน้ันยังเปนลักษณะงานที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน ซึ่งพนักงานสอบสวน

เปรียบเสมือนดานแรกของกระบวนการยุติธรรม คือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและ

ดําเนินการทั้งหลายอ่ืน ๆ เพื่อที่ จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด ในบทน้ีจะเปนการศึกษา

บทบาท อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน หลักการสอบสวนคดีอาญา หลักเกณฑการใชดุลพินิจ

ของพนักงานสอบสวนวามีบทบาทและความสัมพันธอยางไรกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทเมื่อมีการ

กระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น รูปแบบและวิธีการไกลเกลี่ย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน

สอบสวน  และการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามแนวทางกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

กฎหมายที่เก่ียวของกับอํานาจของพนักงานสอบสวน 

 หนาที่ของตํารวจ  The president’s commission on law enforcement and administration 

of justice (1967) ไดกาํหนดหนาทีข่องตํารวจไว 2 ประการ 

 1.  หนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย (The Law Enforcement Function) เปนหนาที่ที่ตํารวจ

คอยปองกันไมใหประชาชนตกอยูในความทุกข ความหวาดกลัวการสูญเสียทรัพยสินซึ่งเกิดจากการ

กระทําอาชญากรรมนานาชนิด ตํารวจเปนแนวหนาในการดําเนินงานในเร่ืองน้ี ประชาชนจะมคีวาม

ปลอดภัยตามถนนหนทางหรือในเคหสถานยอมตองพึ่งพาตํารวจเปนอยางมาก 

 2.  หนาที่ในการใหบริการชุมชน (The community – service function) เปนหนาที่ที่ให

ความสะดวกหรือแกไขขอเดือดรอนแกประชาชน หนาทีด่งัก ลาวเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติควบคู

ไปกับหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย 
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 David H. Bayley (ฐิติพงศ อนุพงศพิพัฒน , 2548, หนา 36) ไดแบงหนาที่ของตํารวจไว 5 

ประการ คือ 

 1.  หนาที่ในการบังคับใชกฎหมายอาญา เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติในฐานะผูรักษากฎหมาย

ของรัฐ โดยการจับกุมผูกระทําผิดและสืบสวนสอบสวนการกระทําผิด 

 2.  หนาที่ในการปองกันการละเมิดกฎหมายอาญาการปฏิบัติหนาที่น้ีเนนในเร่ืองการเปน

ตํารวจสายตรวจในเขตของความรับผิดชอบ 

 3.  หนาที่ในการประนีประนอมขอขัดแยง เปนการปองกันไมใหเร่ืองราวลุกลามใหญโต

ตอไป เชน แกปญหาเร่ืองคนเมาสุราทะเลาะกัน แกปญหาขอพิพาทในครอบครัว ควบคุมฝูงชนมิให

กอการจราจลวุนวาย เปนตน 

 4.  หนาที่ในการออกกฎควบคุมสังคม ดําเนินการออกใบอนุญาตตาง ๆ ออกคําสั่งตาง ๆ 

และคอยตรวจตราสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกปวงชน ตามปกติตํารวจจะปฏิบัติหนาที่น้ี โดย

รวมมือกับหนวยงานอ่ืนของทางราชการ 

 5.  หนาที่ในการใหบริการดานอ่ืน ๆ ทางสังคม เชน ใหบริการดานการแพทยในภาวะ

ฉุกเฉิน ชวยเหลือคนขาดญาติมิตร ทําลายลางสิ่งที่เปนอันตรายแกชีวิตและรางกาย แนะนําหนทาง

แกผูใครรู ใหคําปรึกษาแกเยาวชน ใหความชวยเหลือดานกฎหมายแกผูสอบถาม 

 ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี เลม 1 ไดกาํหนดหนาทีข่องตํารวจไวดวยกนั 4 

ประการ ดังน้ี 

 1.  รักษาความสงบเรียบรอยทั้งภายในและภายนอก 

 2.  รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทําผิดอาญา 

 3.  บําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน 

 4.  ดูแลรักษาผลประโยชนของสาธารณะ 

 แมวาตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี จะระบุหนาที่โดยทั่วไปของตํารวจ

ไว 4 ประการเทาน้ัน แตหากพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวาหนาที่ถูกกําหนดไวอยางกวางขวาง

ครอบคลุมทั่วไป ทําใหตํารวจตองมีหลายฐานะเพื่อใหสามารถรับผิดชอบหนาที่ที่มีอยู มาก กรม

ตํารวจ (คําสั่งกรมตํารวจที่ 774/2537) ในขณะน้ัน จึงไดแบงภารกิจหลักในสถานีตํารวจออกเปน 5 

สาย คือ งานอํานวยการ งานปองกันและปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร และงานสอบสวน 

และใชมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดวางานสอบสวนเปนภารกิจหลักอันสําคัญของสถานีตํารวจ

อยางหนึ่งและผูมีอํานาจในการสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวน ดังนั้นจําเปนตองเขาใจความหมาย

ของพนักงานสอบสวนกอน 
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ความหมายของพนักงานสอบสวน 

 พนักงานสอบสวน หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน

ไดแก การรวบรวมพยานหลกัฐานและการดําเนินการทัง้หลายอ่ืน  ตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวห า เพื่อที่จะ

ทราบขอเท็จจริงหรือ พิสูจนความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ (ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) และ (11)) 

 ดังน้ันพนัก งานสอบสวนก็คือ ขาราชการตํารวจที่กฎหมายใหอํานาจในการสอบสวน

คดีอาญาไดตองมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป แตจะสามารถปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวน

จริงไดจะตองไดรับมอบหมายหนาที่จากผูมี อํานาจใหทําการสอบสวนคดีอาญากอน จึงจะมีความ

สมบูรณ นอกจากน้ันพนักงานสอบสวน ใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหมดอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาอันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อที่จะ

เอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ อํานาจหนาที่ดัง กลาวเปนอํานาจหนาที่เฉพาะตัวจะ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนทําการแทนไมได เวนไวแตการใดในการสอบสวนอยูนอกเขตอํานาจของ

ตน มีอํานาจสงประเด็นไปใหพนักงานสอบสวนอ่ืนซึ่งมีอํานาจทําการนั้นจัดการแทนตนเองได 

และการใดเปนสิ่งเล็กนอยในการสอบสวนมีอํานาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทํา การแทนได แตทั้งน้ี

เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนมิไดเจาะลงใหทําดวยตนเอง 

(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 128) เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 150 ไดบัญญัติใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่พบศพน้ันเปนผูชันสูตรพลิกศพ  

พนักงานสอบสวนจะมอบใหบุคคลอ่ืนทําการแทนไมได นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนมีอํานาจ

สอบสวนคดีอาญาทั้งปวง แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัวหามมิใหทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํา

รองทุกขตามระเบียบ (ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121) 

ปรัชญาในการสอบสวน 

 ในกระบวนการปองกนัไมใหอาชญากรรมเกิดขึ้นน้ันเปนงานตามขั้นตอน กอนคดีเกิดขึ้น

ที่จะเปนการยับยั้งการกระทําความผิด หรือมิใหผูกระทําความผิดมาแลวกลับไปกระทําความผิดซ้ํา

อีกและรวมถึงการยับยั้งมิใหผูท่ีไมเคยกระทําความผิดที่จะมากระทําความผิด 

 สวนกระบวนการควบคุมอาชญากรรมที่เปนกระบ วนการยุติธรรมทางอาญาที่ตํารวจ

ดําเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการรวบรวมพยานหลักฐาน มีผูรองทุกขหรือพบ
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การกระทําผิด เพื่อติดตามหาผูกระทําผิดน้ัน ๆ ตลอดจนการจับกุมคุมขังและมีความเห็นในทางคดี

เพื่อฟองรองผูกระทําผิดใหไดรับโทษตามกฎหมาย 

 การควบคุมอาชญากรร มสวนที่สองน้ีนับวาเปนผลกระทบโดยตรงตอสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนถาหากกระบวนการยุติธรรมสวนนี้ ต้ังตรงอยางสงา แข็งแรง ตระหงาน โดยไมหวั่นไหว

ตอภยันอันตรายใด ๆ ที่อาจกดดันอยูรอบขางไดอยางสงบสุขตามสภาพ และใชกฎหมายเปน

เคร่ืองมือในการควบคุมปญหาอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กระบวนการสอบสวนคดีอาญาจะมีประสิทธิภาพหรือไมน้ัน บุคลากรที่เปนพนักงาน

สอบสวน ยอมเปนฟนเฟองหลัก ที่จะทําใหวงลอของกระบวนการยุติธรรมหมุนไปอยางมีระบบ 

โดยยดึหลกัปรัชญา 3 ประการคือ  

 1.  ความถูกตองในการสอบสวนคดีอาญา ในการสอบสวนเพื่อให เกิดความถูกตองและ

เปนไปโดยชอบอยางแทจริงนั้น จะตองกระทําภายในกรอบของกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

กําหนดไวโดยเครงครัด พนักงานสอบสวนจะตองเพียรพยายามใชศิลปในการสอบสวนอยางเต็ม

ความสามารถ การสอบสวนโดยใชกําลังประทุษรายหรือบังคับ ขูเข็ญ ใหผูตองหาใหการนั้ นพน

สมัยไปแลว สํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีนโยบายสนับสนุนใหปฏิบัติเชนวาน้ัน 

 การกระทําอยางใดจะถือวาเปนความผิด กฎหมายน้ันวินิจฉัยงายแตผูกลาวหาจะกระทํา

ผิดหรือไมเปนการยากที่จะตัดสินใจ ขึ้นอยูกับพยานหลักฐานที่สามารถรวบรวมไดวามีมากนอย

เพียงใด ในระบบการสอบสวนของตางประเทศที่เจริญแลวนั้น ศาลจะไมยอมรับฟงพยานหลักฐาน

ที่ไดมาโดยมิชอบ การสอบสวนที่ทําไปถือวาเปนการเสียเปลานําไปพิสูจนความผิดของจําเลยใน

ศาลไมได สําหรับประเทศไทยนั้นการสอบสวนโดยมิชอบของพนักงานสอบสวนจะมีผลใหงาน

สอบสวนคดีอาญาในสวนรวมตองเสยีไป ขาดความเชื่อถือไววางใจจากบุคลากรในองคกรกระบวน

ยุติธรรมทางอาญาขั้นตอไ ป ทั้งในขั้นตอนของอัยการ และศาล สาํนวนการสอบสวนและ

พยานหลกัฐานตางๆ ยอมมีตําหนิและถูกโตแยงกอใหเกิดความสงสัยในชั้นพิจารณาของศาลได 

 สาํนักงานตํารวจแหงชาติไดวางเหลกัเกณฑใหพนักงานสอบสวน ทุกนายยึดหลักการ

สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนั้นตองกระทําภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่

กําหนดไว การสอบสวนผูเสียหายหรือพยานจะตองไมเกิดจากการจูงใจ ใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ 

หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน หากการสอบสวนเร่ิมตนโดยมิชอบแลวก็หมายถึงวาความ

บริสุทธิ์ยุติธรรมที่ประชาชนพึงไดรับน้ันถูกทําลายต้ังแตตน 

 2.  ความรวดเร็วในการสอบสวนคดีอาญา ในหลักของกฎหมายวาดวยประมวลฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา หรือหลักกการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาก็ดี การสอบสวนคดีอาญาที่ลาชา

ก็เทากับเปนการปฏิเสธความยุติธรรม  ประมวลกฎห มายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 130 ได
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บัญญัติไววา ใหเร่ิมทําการสอบสวนโดยไมชักชา โดยขอเท็จจริงนั้นหากการสอบสวนกระทําโดย

ลาชา รองรอยและพยานหลักฐานตาง ๆ ในสถานที่เกิดเหตุอาจลบเลือน ถูกยักยาย ทําลาย ซอนเรน 

หรือทําใหสูญหายได เมื่อผานขั้นตอนการสอบสวนรวบรวม พยานหลกัฐาน ในเบื้องตนแลว

พนักงานสอบสวนก็จะตองทําการสอบสวนในขั้นตอนตอไปใหเสร็จสิ้น  โดยเร็วเพื่อปองกันมิให

ผูเสียหายหรือพยานหลงลืมเหตุการณที่เกิดขึ้นอันสงใหการเบิกความในศาลคลาดเคลื่อนไปจาก

ขอเท็จจริงได นอกจากน้ันยังสงผลใหผูตองหาถูกควบคุมหรือถูกริ ดรอนสทิธเิสรีภาพนานเกนิไป 

การสอบสวนใหเสร็จสิ้นโดยเร็วเรียบรอยน้ัน นอกจากจะสงผลโดยตรงถึงการอํานวยความยุติธรรม

ใหเกิดกับประชาชนทั่วไปแลว ยังมีผลใหประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการ

ทํางานของพนักงานสอบสวนอยางมากดวย และจะหันกลับมาใหความเชื่ อถอืไววางใจใหความ

รวมมือในการแจงขาว เบาะแสของคนราย รวมมือเปนพยาน หรือชี้ชองพยานหลักฐานทางคดี ซึ่ง

สงผลใหงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดผลดียิ่งขึ้น คนรายเกิดการเกรงกลัวไมกลา

กระทําความผิด 

 3.  ความเปนธรรมในการสอบสวนคดีอาญา เปนเร่ืองที่สําคัญมา ก และความเปนธรรม

น้ันไมสามารถวัดไดดวยตัวหนังสอื ไมอาจวัดไดดวยความรูสกึของคนใดคนหน่ึงในทางวิชาการ 

นโยบายทางอาญากลาววาความเปนธรรมนั้นไดแบงเปน 2 ประการ คือ 

  3.1  ความเปนธรรมโดยแท 

  3.2  ความเปนธรรมโดยกฎหมาย 

 การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนควรยึ ดหลักความเปนธรรมตามกฎหมายเปนหลัก 

แตความพิจารณาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเห็นอกเห็นใจ กลาวคือเมื่อมีผูมารองทุกขกลาวหา

ใหดําเนินคดีกับบุคคลใด และมีการจับกุมผูถูกกลาวหามาทําใหผูถูกกลาวหาเสื่อมเสียชื่อเสียงและ

ถูกจํากัดอิสระภาพลงในทันที ความรูสึกของ ผูถูกจับกุมและญาติพี่นองจะเร่ิมคิดและเรียกรองหา

ความยุติธรรมทันทีเชนกัน และในทางตรงกันขามฝายผูเสียหายหรือผูประทุษรายรางกายหรือ

ทรัพยสินก็จะเรียกรองความเปนธรรม เรียกรองใหเจาพนักงานสอบสวนดําเนินคดีใหสามารถ

ลงโทษกับผูตองหาและเพื่อใหไดรับการชดใชความเสียหายหรือเพื่อใหติดตามทรัพยกลับคืนมา จึง

ตองเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งจะตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนไปดวยความเปนธรรม

แกทุกฝาย ซึ่งนับเปนเร่ืองสําคัญและยากยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาจกลาวไดวา

ขัน้ตอนการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานเปนขัน้ ตอนที่เหน่ือยยากที่สุด พนักงานสอบสวน

จะตองคนหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ทุกอยาง ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน

น้ันจะตองอาศัยหรือตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืนและนอกจากนั้นยังตองเดินทางไปในที่ตาง ๆ 

เพื่อไปเสาะหาพยานหลักฐานและตองเสียคาใชจายในการทํางานและตองแขงกับเวลา มีการชิงไหว 



 80 

ชิงพริบ ดังนั้นพนักงานสอบสวนจะตองทํางานดวยความเสียสละ อดทนตอความเหนื่อยยาก จึงจะ

ทําใหการสอบสวนเปนที่พึ่งและใหความยุติธรรมกับประชาชนไดอยางแทจริง 

หลักการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย 

 การดําเนินคดีอาญา ถือเปนภารกิจอยางหน่ึ งของรัฐที่ตองคํานึงถึงการอํานวยความ

ยุติธรรมแกประชาชนโดยสวนรวมและพึงใหความสําคัญแกบุคคล ที่เกี่ยวของในคดี ไมวาจะเปน ผู

กลาวหาหรือผูถูกกลาวหาก็ดี ดังน้ัน กฎ หมายวิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหม จึงไดบัญญัติกรอบ

การใชอํานาจรัฐ ตลอดจนระบบการควบคุมตรวจสอบการทําง าน เพื่อเปนการปองกันมิใหเจา

พนักงานใชอํานาจไปโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความโป รงใสและความรับผิดชอบในการทํางาน ตาม

หลักความเปนประชาธิปไตย เพื่อประโยชนของรัฐหรือความสุขของสังคมสวนรวม (คณิต ณ นคร , 

2540, หนา 428-433) โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐในสวนของ  “การสอบสวน” คดีอาญาเร่ิมต้ังแต

สอบสวน เมื่อมีขอสงสัยอันควรวามีการกระทําผิดขึ้น เจาพนักงานมีหนาที่ตองสอบสวน และถาฟง

ไดวาการกระทําผิดเกิดขึ้นจริงตองฟองรองหรือไม ปญหาน้ีในตางประเทศเปนปญหาที่เกี่ยวกับ

อัยการโดยตรง เพราะการสอบสวนฟองรองเขาถือวาเป นกระบวนการเ ดียวทีแ่บงแยกไมได ความ

รับผิดชอบในการสอบสวนฟองรองจึ งตองตกอยูในมือขององคกรเดียว คืออัยการ ทั้งน้ีเปนไปตาม

ระบบกลาวหาที่สมบูรณ  

 ในปจจุบัน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย แบงแยกระหวางการสอบสวนและ

ฟองรองคดีโดยเด็ดขาด ซึ่งตามความเปนจริง ขั้นตอนทั้ง สองเปนขั้นตอนเดียวกันกลาวคือ เปน

กระบวนการดําเนินคดีในขัน้กอนฟอง (Pre - trial stages) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการแสวงหาพยาน  

หลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดผูตองหาในศาลเชนเดียวกัน จึงเปนกระบวนการที่ไมสามารถจะ

แบงแยกออกจากกนัได การแบงแยกระหวางการสอบสวนและการฟองคดี จึงมีผลทําใหอัยการซึ่งมี

ความรับผิดชอบในการฟองคดี ไมสามารถเขาไปเกี่ยวของกับการสอบสวนคดีต้ังแตตนทําใหการ

ดําเนินคดีอาญาเปนไปอยางขาดประสิทธิภาพและมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหา  (กติติ

พงษ กิตยารักษ, ชาญเชาวน ไชยานุกิจ และศิระ บุญภินนท, 2541 ก, หนา 27-28) 

 ดังน้ันจะไดทําการศึกษาหลักการสอบสวนของไทยวา ใครมีอํานาจในการสอบสวน และ

ศึกษาหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไดแก การจับ การควบคุม การปลอยชั่วคราวรวมถึง

หลักการตรวจสอบการสอบสวน ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

รัฐธรรมนูญ ดังน้ี 
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 1.  หลักการสอบสวน 

 เจาพนักงานตองเร่ิมสอบสวนคดีเมื่อทราบเร่ืองการกระทําผิด โดยอาจทราบจากการรอง

ทุกข (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7)) การกลาวโทษ (ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8)) หรือจากวิธีอ่ืนใดก็ได  (ฎีกาที่ 784/2483: คดีอาญาไมใชความผิด

ตอสวนตัวน้ัน ไมมีกฎหมายบังคับวาตองมีผูเสียหายรองทุกขจึงจะทําการสอบสวนได ) และเมื่อ

ทราบเร่ืองการกระทําผิดพนักงานสอบสวนตองเร่ิมการสอบสวนโดยไมชักชา ในชั้นสอบสวนสิทธิ

ที่อยูรว มดวยในการดําเนินคดีของผูตองหา ไมไดรบัการรั บรองเต็มที่ กลาวคือ  การสอบสวนไม

จําตองกระทําตอหนาผูตองหา (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130) สิทธิผูถูก

กลาวหาในปจจุบัน ไมเปนวัตถุแหงการซักฟอกอีกตอไป แตเปน “ประธานในคดี ” (คณิต ณ นคร , 

2533, หนา 186-187) กลาวคือ มีสิทธิที่จะกระทําการใดๆ  ในคดีทั้งในทางกระทํา และทางอยูเฉย 

สิทธิของผูถูกกลาวหาในทางกระทําในชั้นสอบสวนในประเทศเรามีคอนขางนอย ในตางประเทศผู

ถูกกลาวหาจะมีสิทธิที่สําคัญ เชน สิทธิที่อยูรวมดวยในการดําเนินคดีของเจาพนักงานและศาล 

(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165) สิทธิจะมทีนายชวยเหลอืในคดี (รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 242 วรรคหน่ึง ) และสิทธิที่จะใหการแกขอกลาวหา สิทธิของผูถูก

กลาวหาในทางอยูเฉย คือ สิทธิที่จะตัดสินใจตนเองในคดีได และการใชวิธีที่มิชอบเปนสิ่งที่

ตองหาม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  134, 172 และ 135 และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา 243 วรรคสอง ) ในคดีอาญาใชหลักการดําเนินคดีที่เรียกวา  “หลักการ

ตรวจสอบ ” (Examination Principle) กลาวคือ ในคดีอาญาตองมี การตรวจสอบความจริงแทของ

เร่ือง และตองตัดสินไปตามความจริงที่ตรวจสอบได โดยกฎหมายแบ งการตรวจสอบความจริง

ออกเปนสองขัน้ตอน คอื การตรว จสอบความจริงชั้นเจาพนักงานกับ ชั้นศาล เพื่อตรวจสอบความ

จริงอีกชั้นหน่ึง ถามีการฟอง 

 การตรวจสอบความจริงในเร่ืองที่เกิดหรืออางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้น โดยพนักงาน

สอบสวนและโดยพนักงานอัยการ ซึ่งการตรวจสอบความจริงใ นชั้นน้ี ถือเป นสาระสําคัญของการ

สอบสวน กลาวคอืพนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาที่ในการเร่ิมดําเนินคดีอาญาและในการสอบสวน

นี้พนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และมีอํานาจหนาที่ในการใช

มาตรการบังคับ อันไดแก การจับ การคน เปนตน 

 คร้ันเมื่อพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จสิน้แลว จะถงึขัน้ตอนการตรวจสอบ

พิจารณาเร่ืองที่เกิดหรืออางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นน้ัน โดยพนักงานอัยการอีกคร้ังหน่ึง ตามอํานาจ

หนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  143 ที่จะสั่งใหพนักงานสอบสวน
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เพิ่มเติมหรือสั่งใหพนักงานสอบสวน สงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไปได ฉะน้ันตาม

กฎหมาย พนักงานอัยการจึงมีอํานาจหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือมีอํานาจสอบสวนดวย 

 ในการดําเนินคดีของพนักงานสอบ สวนและพนักงานอัยการในขัน้ตอนน้ี จะเห็นความ

แตกตาง คือ พนักงานสอบสวนจะมีอํานาจหนาที่ในการเร่ิมดําเนินคดีในการรวบรวมพยานหลกัฐาน

ในคดีและในการใชมาตรการบังคับ แตพนักงานอัยการไมมีหนาที่ในการเร่ิมดําเนินคดีและไมมี

อํานาจหนาที่ในการใชมาตรการบังคับ แตมีอํานาจหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี  

 การดําเนินคดีอาญาถือวา “การตรวจสอบ ” เปนหลักการสําคัญ หรือกลาวนัย หน่ึงก็คือ 

“หลักการคนหาความจริงในคดี ” (กิตติพงษ กิตยารักษ , ชาญเชาวน ไชยานุกิจ และศิระ บุญภินนท , 

2541 ข, หนา 79-80) ถือเปนเร่ืองที่ทุกองคกรในกระบวนการยตุธิรรม จะตองทําหนาที่รวมมือกัน

คนหาความจริงไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ตัวเจาพนักงานเองจะตองมีความเปนกลางและมุงอํานวย

ความยุติธรรม เชน หากเปนพนักงานสอบสวนตองยึดหลักฟงความทุกฝาย โดยจะตองรวบรวม

หลักฐานทั้งที่เปนผลรายและผลดีแกผูตองหา  

 2.  การสอบสวน 

 “การสอบสวน” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) หมายถึง การ

รวบรวมพยานหลกัฐานและการ ดําเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่ง

พนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา  เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน

ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ ซึ่งการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติ ไวใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจกระทําอันถือวาเปนการ

สอบสวน พอสรุปไดดังน้ี คือ 

 1) รับคํารองทุกข และคํากลาวโทษ (มาตรา 123-127) 

 2) ตรวจตัวผูเสียหาย ผูตองหา  ตรวจสิ่งของ สถานที่ รวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ ภาพวาด 

จําลองหรือพิมพลายน้ิวมือ ลายมือหรือลายเทา (มาตรา 132) 

 3) คนสถานที่และตัวบุคคล 

 4) ออกหมายเรียกบุคคล หรือใหสงสิ่งของ 

 5) ยึดสิ่งของที่อาจใชเปนหลักฐานได 

 6) ถามคําใหการพยาน ผูตองหา (มาตรา 133 - 134) 

 7) จับผูตองหาหรือบุคคลซึ่งในระหวางสอบสวนปรากฏวาเปนผูกระทําผิด (มาตรา 136) 

 8) ควบคุมผูตองหาหรือบุคคลซึ่งในระหวางสอบสวนปรากฏวาเปนผูกระทําผิด 

 9) ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือบุคคลซึ่งในระหวางสอบสวน ปรากฏวาเปนผูกระทําผิด 

(มาตรา 106) 



 83 

 10) ทําความเห็นวา ควรสั่งฟองหรือไมฟองสงพนักงานอัยการ (มาตรา 140 -142) 

 11) เปรียบเทียบความผิดซึ่งเปรียบเทียบได (มาตรา 142) 

 12) ชันสูตรพลิกศพ (มาตรา 150) 

 ดังน้ัน หลกัสาํคญัในการสอบสวนดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ประกอบดวย

สาระสําคัญ 2 ประการคือ 

  2.1  การรวบรวมพยานหลักฐาน 

  ในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตองยึดถือหลักฟงความทุกฝาย 

โดยจะตองรวบรวมหลกัฐา นทั้งปวงที่เปนผลรายและผลดีแกผูตองหา ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 131 มาตรา 138 ไดบญัญัติชดัเจนวา ใหรวบรวมพยานหลกัฐานทกุชนิด

และรายละเอียดความประพฤติ หรือขอมูลเกี่ยวกับผูตองหา อันเปนประโยชนตอการใชดุลพินิจของ

พนักงานอัยการในการสั่ งคดี และอาจใชแถลงตอศาลเพื่อประกอบการใชดุลพินิจกําหนดโทษที่

เหมาะสม  จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา พนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาที่ที่จะตองรวบรวม

พยานหลกัฐาน 3 ประการดังนี้ 

  (1) พยานหลักฐานที่เปนผลรายของผูตองหา หรือใชยันผูตองหา 

  (2) พยานหลักฐานที่เปนผลดีหรือเปนประโยชน ตอผูตองหา 

  (3) พยานหลักฐานที่เปนเหตุบรรเทาโทษผูตองหา 

  และพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาว ประกอบมาตรา 98 (1) แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา โดยเฉพาะ “การคน เจาหนาที่มีอํานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งนาจะใชเปน

พยานหลกัฐานเพือ่เปนป ระโยชนหรือยันผูตองหา ” แลวการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

จะตองมีความเปนกลางมากที่สุด 

  อยางไรก็ตาม การใชมาตรการ บังคับไมวาจะเปนมาตรการชนิดใด ตางก็กระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งสิ้น และโดยปก ติการใชมาตรการบังคับตองมีหมาย อันเปนเคร่ือง

แสดงถึงอํานาจใน การใชมาตรการบังคับ ในกรณีเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญใช

มาตรการบังคับดวยตนเองก็อาจกลาวไดวาเปนการใชอํานาจตามหมาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 

ตัวเจาพนักงานนั้นเองเปนหมายในตัว อยางไรก็ตาม การเปนหมายในตัวกําลังจะหมดสิ้นไปใน

อนาคต ตามขอเรียกรองในการปรับปรุงบทบัญญัติเร่ืองการใชมาตรการบังคับเพิ่งไดรับการยอมรับ

เปนรูปธรรม เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 

เกี่ยวกับการจับและการควบคุมหรือขัง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 237 ซึ่งแม

บทบัญญัติน้ีจะยังไมใชบังคับจนกวาจะมีการแกไขกฎหมาย ซึ่งตองกระทําภายในเวลาไมเกินหาป 

กต็าม (คณิต ณ นคร, 2539, หนา 115-117) 
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  เกี่ยวกับการคน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 238 บัญญัติวา “ใน

คดีอาญาการคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมเีหตุใหคนได

โดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยยกเลิก 

มาตรา 58 ที่ใหอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญออกหมายไดเองและมาตรา 92 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่วา “เมื่อพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญคน

ดวยตนเองไมตองมีหมายคนก็ได ” การดําเนินคดีอาญาในขณะน้ีจึงเร่ิมมีความเปนเสรีนิยมขึ้น  

(Liberalism) 

  2.2  การใชมาตรการบังคับ 

  การใชมาตรการบังคับของพนักงานสอบสวนที่เปนอํานาจเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด ใน

ระหวางการสอบสวนได เพราะการจัด การดังกลาวเปนสิ่งในการดําเนินเพื่อฟองรองผูกระทําผิดตอ

ศาล (พิพัฒน จักรางกูร, ม.ป.ป., หนา 190) 

  ดังนั้นการใชมาตรการบั งคับซึ่งเปนอํานาจพนักงานสอบสวน ที่อาจกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของผูตองหา ซึ่งบัญญัติไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และถูกรับรองไว

ในรัฐธรรมนูญซึ่งถือวาเปนหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไดแก การจับ การควบคุม 

การปลอยชั่วคราว เปนตน 

   (1) การจับ การจับเปนการใชอํานาจรัฐและเปนการกระทําขั้นตน เพื่อจํากัดเสรีภาพใน

การเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของบุคคล หมายถึง เสรีภาพในการไปไหนมาไหนไดโดยปราศจากการ

ถูกจํากัดเขตซึ่งการกระทําขั้นตนเพื่อจํากัดเสรีภาพในการเคลื่ อนไหวเปลีย่นทีท่าง จะถือวาเปนการ

จับตามกฎหมายจะตองเปนการกระทําโดยชอบตามขั้นตอนของกฎหมาย และการจับจะสิ้นสุดลง

เมื่อไดมอบตัวผูถูกจับ ณ ที่ทําการของเจาพนักงานหรือศาล  (ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความ

อาญา มาตรา 64, 65, 84) 

  โดยปกติเจาพนักงานของรัฐเทาน้ันที่จะ ทําการจับได คือ พนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจ สําหรับพนักงานฝายปกครองนั้น บางตําแหนงมีอํานาจเฉพาะกฎหมายบางฉบับเทานั้นแต

สําหรับตํารวจถือวามีอํานาจเปนการทั่วไป และถือเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนทีจ่ะดําเนินการ

จับและควบคุมหรือจัดการใหจับหรือควบคุมผูตองหาหรือบุคคลใด ซึ่งในระหวางสอบสวน ปรากฏ

วาเปนผูกระทําผิด (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136) กไ็ดซึ่งการจับโดยหลักจะ

กระทําโดยไมมีหมายจับไมไดเวนแตจะเขาขอยกเวน เชน เมื่อบุคคลน้ันได กระทําผิดซึ่งหนาดัง

บัญญัติไวในมาตรา 80 (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (1)) เปนตน และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิเสรีภาพในเร่ืองการจับใน 

มาตรา 237 ดังน้ี “ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทํามิได  เวนแตมีคําสั่ งหรือหมาย
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ของศาล หรือผูน้ันไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนใหจับได โดยไมมีหมาย 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผูถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ โดย

ไมชักชากับจะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือผูซึ่งถูกจับไววางใจทราบใ นโอกาสแรก และผูถูก

จับซึ่งยังถูกควบคุมอยูตองถูกนําตัวไปศาลภายใน 48 ชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่

ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไมเวน

แตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  (2) การควบคุม  ในการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐในปจจุบัน  แมผูถูกกลาวหาจะเปน

ประธานในคดี แตการใชมาตรการบังคับของรัฐกับผูถูกกลาวหายังมีความจําเปน เพราะหากรัฐไม

อาจใชมาตรการดังกลาวได การดําเนินคดีอาญาของรัฐ ยอมไมอาจกระทําได โดยเฉพาะการควบคุม

ระหวางคดีจึงมีความจําเปนที่ตองกระทํา ซึ่งในที่น้ีหมายถึง การควบคุม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 2 (21)) และการขัง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (22)) 

  การควบคุมตัวระหวางคดีกับการเรียกและการจับเปนเร่ืองเดียวกัน กลาวคือ การที่ตอง

เรียกผูถูกกลาวหากรณีจําเปน เพื่อการอยางใดอยางหน่ึงโดย เฉพาะ เชน เพื่อสอบสวนผูตองหา และ

เมื่อทําการสอบสวนผูตองหาแลว โดย หลักตองปลอยตัวผูตองหาน้ันไป หรือแมการจับกุมบุคคลใด

กรณีจําเปนตองเอาตัวบุคคลน้ันมาอยูในอํานาจรัฐ และเมื่อหมดความจําเปนแลว ก็ตองปลอยตัวผูถูก

จับน้ันไป ฉะน้ัน การเรียกและการจับจึงหาใชเหตุที่กอใหเกิดอํานาจควบคุมตัวระหวางคดีแกเจา

พนักงานหรือศาลโดยอัตโนมัติไมแตการควบคุมตัวระหวางคดีจะตองเกิดจากการไมควบคุมหรือ

ขังผูตองหาระหวางการดําเนินคดีของเจาพนักงานหรือศาล แลวแตกรณีจะไมอาจกระทําไดเท าน้ัน 

ตามปกติยอมมีความจําเปนโดยนัยดังกลาวเมื่อผูน้ันจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 

  การควบคุมตัวระหวางคดี คือ การจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของผู

ถูกกลาวหา ที่ถูกจํากัดอยูตลอดไป จนกวาจะสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือจนผูถูกจับจ ะถูก

ปลอยชั่วคราว หรือถูกขัง หรือถูกจัดการอยางอ่ืนตามที่กําหนดไว และเพื่อเปนหลักประกันสําหรับ

รัฐในการดําเนินคดีชั้นกําหนดคดีหรือในการบังคับคดี หรือเพื่อเปนหลักประกันสําหรับรัฐทั้งสอง

ประการ  

  แตจุดมุงหมายหลักการควบคุมตัวระหวางคดี ก็คือ เพื่อใหการสอบสวนเปนไปไดโดย

เรียบรอย และเพื่อประกันการมีตัวของผูตองหาและจําเลย สวนเพื่อประกันการบังคับโทษน้ันเปน

เพียงจุดมุงหมายรอง เพราะอาจไมมีการบังคับโทษแมศาลพิพากษาวา จําเลยกระทําผิด จริง เชน ศาล

รอการกาํหนดโทษ หรือ รอการลงโทษจําเลยไว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 

56) ดังนั้นแสดงวา การควบคุมตัวระหวางคดีเปนเร่ืองของขอยกเวนโดยหลักเจาพนักงานและศาล

ตองปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยจะควบคุมผูตองหาหรือจําเลยไวก็เฉพาะกรณีจําเปนเทาน้ัน 
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  ในการควบคุมผูถูกจับไมวาจะเปนการควบคุมตามกฎหมาย หรือการควบคุมตัว

ชั่วคราว  กฎหมายหามมิใหใชวิธีควบคุมเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกัน มิใหเขาหลบหนี (ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86, 83)  

  เจตนารมณของกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาควบคุมผูถูกจับ จะควบคุมไวเกินกวา

จําเปนตามพฤติการณแหงคดีไมได และแมกรณีจําเปนเพียงใดจะควบคุ มเกินกําหนดเวลาที่บัญญัติ

ไวในกฎหมายไมได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87) แสดงวาตามกฎหมาย

การควบคุมผูถูกจับเปนเร่ืองขอยกเวนกลาวคือเปนเร่ืองของการคุมครองสิทธิมิใชเปนเร่ืองกฎหมาย

ใหอํานาจ (ฎีกาที่ 326 – 327 / 2505: ป.วิอาญา มาตรา 87 วางหลักประกันเสรีภาพของประชาชนไว 

2 ตอน ตอนตนจะควบคุมตัวผูตองหาเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดีไมได ตอนที่สอง ความ

จําเปนดังกลาวจะจําเปนเพียงใดก็ตาม ก็จะควบคุมเกินกวากําหนดเวลาดังบัญญัติไวไมได) 

  สรุปไดวา การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐจะกระทําไดตอเมื่อกรณีมีความจําเปนอยาง

แทจริง หลักการน้ีตองใชใน ชั้นพิจารณาพิพากษาคดีของศาลดวย ถึงแมวาประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 88 จะบัญญัติวา “นับแตเวลาที่ยื่นฟองจําเลยที่ตองขังตามหมายศาลๆ จะ

ขังจําเลยตอไปหรือปลอยชั่วคราวก็ได ” ที่อาจทําใหเขาใจวา ถาไม มีการยอมปลอยชั่วคราวแลว 

จะตองเอาตัวไวในอํานาจรัฐจนกวาคดีจะเสร็จสิ้นก็ตาม (คณิต ณ นคร, 2544, หนา 57 – 58) 

  การควบคุมไมไดเปนมาตรการในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น แตยังมีการ

ควบคุมอยางอ่ืนๆ อีกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 “ในกรณีที่มีการคุมขังตัว

บุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใด …” ฉะนั้นนอกจากการควบคุมในคดีอาญา ยังมีการควบคุม

อยางอ่ืนๆดวย ความหมายของการควบคุมจึงมีอยู 2 ดาน คือ (จิรนิติ หะวานนท, 2543, หนา 53–55) 

  1) การควบคุมท างอาญา คือ การที่บุคคลถูกกักตัว หรือจํากัดเสรีภาพอยางสําคัญโดย

เจาพนักงานที่มีอํานาจในทางอาญา (คําวา กักตัวอยา งสําคัญ หมายความวาตองเอาตัวไว ไมใชเพียง

ใหอยูเฉยๆ อยาเคลื่อนไหว) 

  2) การควบคุมทางบริหาร คือ  การกักตัวบุคคลโดยเจาพนักงานที่มีอํานาจเพื่อวัตถุ - 

ประสงคในทางบริหาร เชน วัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะห วัตถุประสงคเพื่อการบําบัดรักษา เปน

ตน 

  ทั้งการควบคุมทางอาญา และการควบคุมทางบริหารตกอยูภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา 240 วาถาเปนการควบคุมโดยมิชอบ ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหปลอยได 
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  (3) การปลอยชั่วคราว 

  ปลอยชั่วครา วเปนมาตรการในคดีอาญา เพื่อผอนคลายการจํากัดเสรีภาพในการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของผูตองหาหรือจําเลย  อันเน่ืองจาก “หลักยกประโยชนแหงความสงสัย ” 

(In Dubio Pro Reo) (คณิต ณ นคร, 2542, หนา 18-19) 

  คําวา “การประกันตัว ” นับเปนมาตรการที่มีความสําคัญสําหรับผูตอ งหาหรือจําเลย 

ซึ่งตามสิทธิขั้นพื้นฐานไดรับการ “สนันิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะสามารถพิสูจนไดวา

เปนผูกระทําผิดจริง” (Presumption of Innocence) มีบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 106 – 119 ทวิ เพื่อเปนการรับรองสิทธิของผูตองหาห รือจําเลย เพราะมีผลตอสิทธิในการ

ตอสูคดีของผูตองหาหรือจําเลย (สุพิศ ปราณีตพลกรัง และอํานาจ เจตนเจริญรักษ, ม.ป.ป., หนา 1) 

  การขอประกันตัวน้ัน ดําเนินการไดต้ังแตในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงาน

อัยการจนกระทั่งในชั้นศาล โดยสาระสําคัญอาจใกลเคียงกันเปนสวนใ หญ จะแตกตางเฉพาะ

รายละเอียดปลีกยอยเทาน้ัน 

  การประกันตัวชั้นตํารวจ ไดมีการกําหนดไวในระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 7 

การปลอยชั่วคราว โดยเร่ิมต้ังแต ขอ 176 ไปจนถึง 206 

  การปลอยชั่วคราวมี 3 ประเภท คือ ปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน ปลอยชั่วคราวโดย

มีประกัน และปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน แตกฎหมายบังคับเฉพาะในคดีที่มีอัตรา

โทษจําคุกอยางสูงเกิน 3 ปขึ้นไปเทาน้ัน ที่ตองใชการปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน และในคดีมีอัตรา

โทษดังกลาวจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

110 วรรคแรก) สวนในคดีที่มีอัตราโทษอยางสูงไมเกิน 3 ป จะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันหรือมี

ประกนัหรือหลกัประกนัดวยกไ็ด (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรคสอง) 

ดังน้ีแสดงวา เร่ืองหลักประกันน้ันโดยหลักแลวกฎหมายไมไดเรียกรอง 

  การปลอยชั่วครา วถือเปนการสอดคลองกับหลักการควบคุมระหวางคดี ซึ่งเปนเร่ือง

ของขอยกเวน พนักงานสอบสวนและศาลตองปลอยตัวผูตองหาและจําเลยจะควบคุมผูตองหาไว

เฉพาะกรณีจําเปนเทาน้ัน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87) 

 สรุปหลักการสอบสวนจะเห็นวา ผูมีอํานาจในการสอบสว นคือ พนักงานสอบสวนซึ่งมี

อํานาจหนาที่ทําการสอบสวนโดยถือแนวทางการปฏิบัติ ตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ซึ่งถือเปนหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะอํานาจ

พนักงานสอบสวนตอเสรีภาพของผูตองหา ไดแก การจับ การควบคุม การปลอยชั่ วคราว และการ

รวบรวมพยานหลกัฐาน  (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 136) ซึ่งถือเปนบทบาท

สําคัญของพนักงานสอบสวนในการใชดุลพินิจ วาสิง่ใดควรรวบรวมไวเปนพยานหลกัฐานหรือไม 
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อยางไร แสดงวา “พนักงานสอบสวนมดุีลพนิจิ ” ดังกลาว และเมือ่การสอบสวนโดยพนักงาน

สอบสวนแลวเสร็จจะถึงขั้นตอนการตรวจสอบความจริงอีกคร้ังหนึ่ง ตามอํานาจหนาที่ในการสั่งให

พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งการตอไปได 

(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143) ซึ่งจะเห็นไดวา พนักงานสอบสวนจะมี

อํานาจในการเร่ิม ดําเนินคดีในการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีและการใช มาตรการบังคับ สวน

พนักงานอัยการ ไมมีหนาที่ในการเร่ิมดําเนินคดีและไมมีอํานาจในการใชมาตรการบังคับ แตมี

อํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนับเปนการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ

พนักงานสอบสวนจากอีกองคกรหน่ึง 

หลักเกณฑการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในประเทศไทย 

 การดําเนินคดีอาญาเร่ิมต้ังแตการสอบสวน เมื่อมีขอสงสัยวามีการกระทําผิดเกิดขึ้นจริง

ตองฟองรองหรือไม ปญหานี้ในตางประเทศเปนปญหาที่เกี่ยวของโดยตรงกับอัยการเพราะการ

สอบสวนฟองรองเขาถือวาเปนกระบวนการเดียวที่แบงแยกไมได ความรับผิดชอบในการสอบสวน

ฟองรองจึงตกอยูในองคกรเดียว คืออัยการ ทั้งน้ีเปนไปตามระบบกลาวหาที่สมบูรณ แตกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาของไทย ไดแยกความรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญากอนชั้นศาลออกเปน

สองฝาย คอื พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนไดโดยอิสระ สวนอัยการคงเปนผูวินิจฉัยวาจะ

ฟองคดีอาญาน้ันหรือไม เทาน้ัน (คณิต ณ นคร, 2542, หนา 199) 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) ใหนิยามคําวา “การสอบสวน” 

หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายน้ี ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือ

พิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ และมาตรา 2 (6) ใหนยิาม “พนักงาน

สอบสวน” วาหมายถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน 

 ในเร่ืองหลักดําเนิน คดีอาญาของพนักงานสอบสวนไมมีบัญญัติไวโดยตรง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคแรก บัญญัติแตเพียงวาใครเปนผูสอบสวนคดีอาญา

เทานั้น อยางไรก็ตาม มาตรา 122 ระบุกรณีใดบางที่พนักงานสอบสวนจะไมทําการสอบสวนก็ได 

แตในทางกลับกันยอมจะตีความไดวา กรณอ่ืีนนอกเหนือจากน้ันพนักงานสอบสวนตองทาํการ

สอบสวน และในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 บัญญัติย้ําอีกวา “ผูใดชวยผูอ่ืนซึ่งเปนผูตองหา

วากระทําผิดอันมิใชลหุโทษเพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษ ” อันเปนการสนับสนุนใหเห็นวา 

การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ใชหลักดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และเหตุผล

สนับสนุนตามหลักทั่วไปตํารวจมีหนาที่รักษากฎหมาย กลาวคือ ตองดําเนินการใหกฎหมายมีผล
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บังคับได ถาพนักงานสอบสวนมีดุลพินิจที่จะสอบสวนหรือไมสอบสวนคดีอาญาใดอาญาหนึ่งได

ตามที่เห็นสมควรแลว พนักงานสอบสวนซึ่งเปนตํารวจยอมกระทําผิดหนาที่ทั่วไปดังกลาว 

 อยางไรก็ตามแมหลักการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนใชหลักดําเนินคดีอาญา

ตามกฎหมาย ก็ไมหมายความวา เมื่อมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น พนักง านสอบสวนตองทําการ

สอบสวนทกุคดีไปในกรณีตอไปน้ี พนักงานสอบสวนอาจใชดุลพินิจไมทําการสอบสวนได คือ 

 (1) เมื่อผูเสียหายขอความชวยเหลือ แตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ (ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 122 (1)) 

 (2) เมื่อผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 122 (2)) 

 (3) เมื่อมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเท ห หรือบุคคลที่กลาวโทษดวยปากไมยอมบอก

วาเขาคือใคร หรือไมยอมลงลายมือชื่อในคํากลาวโทษ หรือบันทึกคํากลาวโทษ (ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 122 (3)) 

 (4) คดีความผิดลหุโทษ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189) 

 ความมุงหมายของการใชดุลพินิจของตํารวจ  น้ัน (ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ , 2540, หนา 121) 

เพื่อที่จะบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักแหงนิติธรรม (Rule of Law) หรือเจตนารมณของ

กฎหมาย คือ มีความเสมอภาคและเปนธรรมตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย การใชดุลพินิจจะกอใหเกิด

ผลการตัดสินใจในการปฎิบัติการตอเหตุการณที่เผชิญ หนา ซึ่งตํารวจอาจจะกระทําหรือไมกระทําก็

ได ทั้งน้ีจะตองเปนสิ่งที่กฎหมายไดใหอํานาจไว เพราะตํารวจเปนเพียงผูบังคับใชกฎหมายมิไดอยู

เหนือกฎหมายที่จะกระทําการหรือไมกระทําการที่ฝาฝนตอกฎหมาย 

 ความมุงหมายอีกประการหนึ่งก็คือ  เพื่อที่จะระงับหรือไกลเกลี่ยขอ พิพาทของประชาชน

ดวยความเสมอภาคและเปนธรรมสืบเนื่องมาจากตํารวจมีหนาที่ในการบริการแกประชาชนทั่วไป 

จนเปนที่ยอมรับของประชาชน หากมีปญหาโตแยงหรือขอพิพาทใด มักนําความมาแจงตํารวจเพื่อ

ตัดสินชี้ขาด ตํารวจจะตองทําหนาที่คลายกับอนุญาโตตุลาการ 

 แตการใชดุลพินิจขอ งตํารวจในสายตาประชาชนถูกมองวาเปนงานที่งาย และเปนงานที่

ตํารวจมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของรัฐบาลและกฎหมาย รวมถึงหนาที่ในการรักษาความ

ปลอดภัยของสังคมใหรอดพนจากอาชญากรรมตางๆ ประชาชนจึงมองวาตํารวจเพียงปฏิบัติตาม

คําสั่งจึงไมตองใชดุลพินิจ (สมเกียรติ อัศวิษณุ , ม.ป.ป., หนา 51) และการใชดุลพินิจของตํารวจน้ัน

มักถูกมองวาเปนเร่ืองงานประจําวันของตํารวจมิไดมีความสําคัญ งานตํารวจเปนงานที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายมีระเบียบและขอบังคับกําหนดไวอยูแลว ตํารวจจะเปนเพียงผูรับคําสั่งและตองปฏิบัติให

ไดดีที่สุด 
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 ดังน้ันอาจสรุปสาเหตุและความจําเปนที่ตํารวจมีการใชดุลพินิจได ดังตอไปน้ี 

 (1) อํานาจหนาที่ของตํารวจซึ่งกวางขวางในการบังคับใชกฎหมาย สถานการณที่เกิดขึ้น

ยอมมีความแตกตางกันไปแตละเหตุการณ เปนหนาที่ของตํารวจที่จะนําขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเหลาน้ัน

มาปรับเขากับบทบัญญั ติกฎหมายซึ่งเปนการใชดุลพินิจกอนที่จะบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย

และเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 (2) กฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติไดออกมาใชบังคับในสังคมมีมาก นับเปนปญหาแกตํารวจที่

จะสามารถบังคับใชกฎหมายทุกฉบับไดอยางสม่ําเสมอ ในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายและรักษา

ความสงบสุขไดทุกสถานการณ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของตํารวจ ซึ่งรวมถึงจํานวนและ

คุณภาพของบุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือและงบประมาณดวย 

 (3) หนาที่ในการใหบริการแกประชาชนในการทําหนาที่ระงับหรือไกลเกลี่ยขอพิพาท 

ระหวางประชาชนเพราะเปนที่ยอมรับกัน ทั่วไปในหมูประชาชนวา กรณีมีปญหาโตแยงขอพิพาท

ใดๆ ซึ่งไมสามารถตัดสินกันได มักจะนําความมาสูตํารวจ เพื่อชวยไกลเกลี่ยหรือชี้ขาดให อาทิ 

กรณีสามีภรรยาทะเลาะกัน ตํารวจจะตองใชดุลพินิจในการแกไขปญหาใหเหมาะสมตอสถานการณ

เหลาน้ัน ในบางกรณีแมจะผิดกฎหมายบ าง หากเปนกรณีเล็กนอยอาจจะไกลเกลี่ยใหยอมความกัน

ได 

 (4) สภาพแวดลอมการทํางานของตํารวจ เปนเร่ืองสําคัญอันหน่ึงที่ตํารวจจะตองใชดุลพินิจ 

เพราะสภาพแวดลอมการทํางานของตํารวจ มีลักษณะพิเศษหลายประการ 

 1) สภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอชีวิตทรัพยสินของตํารวจและประชาชน 

 2) การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจมีผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูเสียหายและ

ผูตองหา ซึ่งอิทธิพลของผูเกี่ยวของ อาจจะเปนผลกระทบตอตํารวจทั้งทางตรงและทางออม 

 อาจสรุปไดวางานตํารวจเปนงานที่มีความเสี่ยงภัย ซึ่งจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับแตละ

สถานการณ  ตํารวจจําเปนตองมีดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาโดยทั่วไปสํานักงานตํารวจ

แหงชาติจะกาํหนดแนวทางในการใชดุลพนิจิไวเปนแนวทางสาํหรับตํารวจ อาทิ  ระเบียบเกี่ยวกับ

การใชอาวุธโดยสมควรแกเหตุ การใชเคร่ืองพันธนาการ เปนตน 

 แตอยางไรก็ตาม การที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ขอบังคับ ไดมอบอํานาจใหแกผูปฏิบัติ

สามารถใชดุลพินิจไดทั้งน้ีก็เพื่อใหเกิดความยืดหยุน และเกิดความเปนธรรมในการดําเนินการหรือ

ในการปฏิบัติหนาที่ การใหมีโอกาสในการใชดุลพินิจจึงเปนการผอนคลายความแข็งกระดาง  

(Rigidity) ของกฎหมาย ดังน้ัน การใชดุลพินิจต องมีขอบเขต เพราะการใชดุลพินิจที่ไมมีขอบเขต

ยอมมิใชดุลพินิจ แตเปนอํา เภอใจหรือกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา ที่ใดที่มีดุลพินิจที่น้ันอาจมีอําเภอใจได

(ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ, 2540, หนา 59) 
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 สําหรับตัวอยางของตํารวจไทยที่จะไมดําเนินคดี กับผูกระทําความผิด เชน 

 (1) เร่ืองการกระทําความผิดภายในครอบครัว กรณีสามีหรือภริยาทะเลาะวิวาทกัน และทาํ

รายกัน ถาเขาสามารถพูดจาตกลงกันได และไมประสงคจะดําเนินคดีกับอีกฝายหน่ึงแลว ตํารวจก็

จะไมดําเนินคดี โดยเห็นแกความสัมพันธและเพื่อความผาสุขในครอบครัวของสังคมไทย 

 (2) การละเมิดกฎหมายเล็กนอย ที่เปนความผิดตามกฎหมายที่ไมรุนแรง เชน การจําหนาย

สุราเกินเวลาตามที่กฎหมายกําหนด หรือ การปดสถานบริการเกินเวลา เปนตน 

 (3) การกระทําความผิดตามกฎหมายจราจรหรือประเภทความผิดซึ่งหนาที่ไมรายแรง 

เพราะในการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ มักปฏิบัติงานตามลําพังหรือร วมงานกนัไมเกนิ 2 คน นับเปน

การยากแกการสอดสองตรวจตราของผูบังคับบัญชาในทุกชวงเวลาและสถานที่ 

 (4) การกระทําความผิดที่ปราศจากผูเสียหาย ไดแก การกระทําความผิดที่ผูเสียหายเปน

ผูกระทําความผิดเสียเอง เชน การเลนการพนัน สลากกินรวบ การคาประเวณี การจัดฉายภาพย นตร

และการแสดงลามกอนาจาร รถสองแถวรับจางขนสงผูโดยสารทับเสนทางรถประจําทาง  เปนตน  

(ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2526, หนา 10–11) 

รูปแบบและวิธีการไกลเกล่ียของพนักงานสอบสวน 

 เน่ืองจากปจจุบันน้ียังไมมีกฎหมายกําหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการไกลเกลี่ยไว 

ดังน้ัน พนักงานสอบสวนแตละคนก็จะมีวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตาง ๆ อันเกี่ยวเน่ืองมาจาก

คดีอาญาในรูปแบบอยางไมเปนทางการ สามารถแบงได 2 รูปแบบ คือ 

 1.  รูปแบบการนัดหมายใหคูกรณีทั้งสองฝายมาพบกัน จากนั้นใหมาพูดคุยทําความเขาใจ

และตกลงกันเอง โดยอาจมีผูแทนจากทั้งสองฝายมาเขารวมเจรจาตกลงดวย โดยพนักงานสอบสวน

จะคอยเปนผูใหความสะดวก นัดหมายวันเวลาจัดหาสถานที ่ตลอดจนในระหวางการไกลเกลีย่กจ็ะ

คอยโนมนาวใหทั้งสองฝายเห็นถึงขอดีและขอเสีย เกี่ยวกับการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

ชวยเหลือทั้งสองฝายในการเจรจาตอรอง เ พื่อใหมีการชดใชคาเสียหาย ซึ่งรูปแบบน้ี มักจะ

ดําเนินการในกรณีที่คูกรณีทั้งสองฝาย เคยรูจักกันมากอน อาจจะเปนบุคคลในหมูบานเดียวกัน หรือ

ในครอบครัวเดียวกัน หรืออาจยังตองมีการพึ่งพาอาศัยกันหลังเสร็จสิ้นคดี ชวยลดความบาดหมาง

ในใจ พนักงานสอบสวนอาจเชิญบุคคล อ่ืนซึ่งเห็นวา เปนบุคคลที่ทั้งสองฝายใหความเคารพนับถือ 

หรือไววางวางใจเขาทําการเจรจาไกลเกลี่ยดวย เพื่อใหการไกลเกลี่ยมีโอกาสสําเร็จไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซึ่งหากสามารถไกลเกลี่ยทําความตกลงกันได ก็จะลงบันทึก ประจําวันไว เพื่อเปนการยุติคดี ขอดี

ของการไกลเกลี่ ยรูปแบบน้ี คือ ทําใหคูกรณีทั้งสองฝายไดมาพบปะพูดคุยกัน และไดเห็นความ

เดือดรอนของอีกฝายหนึ่ง และไดรับทราบขอมูลจากพนักงานสอบสวนที่ตรงกับความเปนจริง สวน
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ขอเสียคือ ตองมีการนัดหมายใหทุกฝายมาประชุมรวมกัน ซึ่งอาจจะตองใชเวลาในการตกลงกัน

หลายคร้ัง จึงจะสามารถเจรจาตกลงกันได อาจทําใหเสียเวลา เสียคาใชจายในการเดินทางมาก 

 2.  พนักงานสอบสวนเปนคนกลางในการไกลเกลี่ย โดยที่คูกรณีทั้งสองฝายไมจําเปนตอง

มาพบกัน ผูทําหน าที่เปนคนกลางหรือพนักงานสอบสวน จะทําการพูดคุยกับคูกรณีทีละฝายเพื่อ

สอบถามถึงความตองการ แลว จึงนําไปบอกกลาวกับคูกรณีอีกฝายหน่ึง การเจรจาไกลเกลี่ยอาจ

พูดคุยกันทางโทรศัพทก็ได การไกลเกลี่ยแบบน้ีสวนใหญมักเปนกรณีที่ทั้งสองฝายไมเคยรูจักกันมา

กอน และเมื่อเสร็จคดีแลว ก็ไมจําเปนตองพบปะ และพึ่งพาอาศัยกันอีก หรือกรณีที่ไมตองการจะมา

พบหนากัน เมื่อสามารถเจรจาหรือตกลงกันได การชดใชคาเสียหายโดยผานทางพนักงานสอบสวน 

จากนั้นฝายผูเสียหายจึงมาขอถอนคํารองทุกขจากพนักงานสอบสวนเอง มีขอดีคือประหยัดคาใชจาย

ในการเดินทาง แตมีขอเสียคือคูกรณีทั้งสองฝายไมไดรับขอมูลจากคูกรณีอีกฝายโดยตรง อาจถู ก

พนักงานสอบสวนบิดเบือนขอเท็จจริง และเปนชองทางที่พนักงานสอบสวนจะหาผลประโยชนจาก

การไกลเกลี่ยคดีได 

 ความสําเร็จในการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีความผิดที่ยอมความกันไดน้ัน ขึ้นอยูประสบการณ 

และความสามารถสวนตัวของพนักงานสอบ สวนวามีหลักจิตวิทยาในการโนมนาวชักจู งใจคูกรณี

ทั้งสองฝายหรือไม การใชคําพูดหรืออางเหตุผลตาง ๆ ก็มีสวนสําคัญตอการไกลเกลี่ ย นอกจากน้ัน

สาเหตุการกระทําผิด ก็เปนปจจัยที่มีผลอยางมากที่จะทําใหการไกลเกลี่ยประสบผลสําเร็จ การ

กระทําความผิดที่เกิดขึ้นโดยไมต้ังใจ หรือเพราะความจําเปน หรืออารมณชั่ววู บ มีโอกาสสําเร็จ

มากกวาการกระทําผิดที่เกิดจากการโกรธแคน หรือบาดหมางกันมากอน นอกจากนั้น ประการ

สําคัญคือการชดใชคาเสียหาย ก็มีสวนใหผูเสียหายยอมความไดรวดเร็วขึ้น 

คุณสมบัติของพนักงานสอบสวน 

 ในการปฎิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนน้ัน พนักงานสอบสวนตองมีคุณสม บติั

ดังตอไปน้ี (แสวง ธรีสวัสด์ิ, 2530, หนา 21 – 22) 

 1.  รูหลักจิตวิทยา คือ สามารถอานจิตใจผูถูกสอบสวนออก และสามารถกระทําตัวเปน

นักแสดง หรือเปนนักธุรกิจได เพราะผูถูกซักถามยอมมีจิตใจแตกตางกัน บางคนชอบปลอบ บางคน

ชอบขู บางคนชอบสุภาพ 

 2.  มีความรูทั่ว ไปกวางขวาง เพราะตองการสอบสวนซักถามคดีไมจํากัดประเภท และ

ตองขยันศึกษาหากความรูในเร่ืองทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 

 3.  มีเชาวไวพริบ เพราะการถามปากคํา มีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึ้นมากมาย ตองวิเคราะห 

หาสาเหตุเมื่อพบปญหาอยูเสมอ ตองรูจักสนใจกระตือรือรน แตไมแสดงกิริยาอาการขมผูอ่ืน 
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 4.  มีบุคลิกภาพดี พนักงานสอบสวนแตละคนควรมีบุคลิกภาพเปนที่นาเลื่อมใส และยํา

เกรงแกผูที่ถูกซักถามลักษณะเปนผูเฉียบขาด แตออนโยนและสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจตัว

ผูถูกซักถามไดเปนอยางดีดวย 

 5.  มีความพากเพียรพยายาม ผูถูกถามปากคําตองมีมานะบากบั่นในการที่จะซักถามใหได

ขอเท็จจริงที่ถูกตองเสมอ เพราะผูถูกซักถามอาจใหการสับสนวกวน บางคร้ังนึกเหตุการณไมออก

และบางคร้ังอาจใหถอยคําคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริงโดยไมต้ังใจ 

 6.  รูจักทําความเชื่อมโยง คือ รูจักแสดงความสนิทสนมเปนกันเองกับ ผูถูกซักถามปากคํา

หากผูถูกซักถามรูสึกวาผูถูกซักถามไมแสดงความเปนกันเองกับตนก็ยอมจะไมเต็มใจใหขอเท็จจริง

อันถูกตองแกผูซักถาม 

 7.  ผูซักถามจะตองไมยอมสัญญาใหกับผูถูกซักถามในสิ่งที่ตนปฏิบัติไมไดเพราะจะเกิด

ความไมไววางใจในตัวผูซักถาม 

 8.  มีความสามารถในการสังเกต และอานกิริยาทาทางผูซักถาม คือ รูจักสังเกตปฏิกิริยา

ของผูถูกซักถามตอขอซักถาม และสามารถเขาใจความหมายของอากัปกริยานั้น ๆ เพือ่จะไดเลอืกใช

กลวิธีในการซักถามปากคําไดถูกตอง 

จรรยาบรรณของพนกังานสอบสวน 

 คําวา “จรรยาบรรณ ” มาจากคําวา จริยะ  รวมกับคําวา บรรณ นอกจากจรรยาบรรณแลว 

จริยธรรม น้ันนับไดวามีความสําคัญเชนกัน 

 จริยธรรม หมายถึง ธรรมะที่บุคคลควรปฏิบัติ และในทางพุทธศาสนา จริยธรรมในทาง

พุทธศาสนา ประกอบดวย 3 ระดับ กลาวคือ จริยธรรมระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ในสวน

ของจริยธรรมระดับตนน้ั น เปนพื้นฐานขั้นตนที่บุคคลตองมีไวในตน เพราะเปนพื้นฐานความเปน

มนุษย ดังน้ัน กรณีของพนักงานสอบสวน นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ กรอบ ระเบียบ 

คําสั่งในตําแหนงหนาที่ของตนแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองยึดหลักเบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งก็เปน

สวนหน่ึงของจริยธรรมระดับตนที่มนุษยพึงมี (สาธิดา ไทยประดิษฐ, 2545, หนา 92)  

 จรรยาบรรณพนักงานสอบสวนน้ัน มีความเปนมาคือ เนื่องจากดวยการสอบสวนเปน

ภารกิจหลักในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน ในการดําเนินการตองโปรงใส สุจริต รวดเร็ว 

เสมอภาค และเที่ยงธรรม ตามหลักการคุมครองสิ ทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญประกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 มาตรา 77 บัญญัติใหรัฐจัดทํา

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดปรับปรุงพัฒนากําหนด
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จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนไว ควบคูกับอุดมคติของตํารวจ เพื่อใหเกิดผลในทางปฎิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

 อุดมคติของตํารวจ ไดแก การเคารพเอ้ือเฟอตอหนาที่ กรุณาปรานีตอประชาชน อดทนตอ

ความเจ็บใจ ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก ไมมักมากในลาภผล  บําเพ็ญประโยชนแกประชาชน 

ดํารงตนในความยุติธรรม กระทําการดวยปญญา และรักษาความไมประมาทเสมอชีวิต 

 นอกจากน้ันพนักงานสอบสวนจะตองมีคุณธรรมและมโนธรรม ไดแก มีจิตใจเที่ยงธรรม

ไมเอนเอียง สุจริตในการปฏิบัติ ไมหว่ันไหวลาภสักการะเปนที่ต้ัง มีมนุษยธรรมในจิตใจ มีจิตสํานึก

ในหนาที่รับผิดชอบ และมีวิญญาณของความเปนตํารวจอาชีพที่แทจริง 

 การที่สํานักงานตํารวจแหงชาติตระหนักถึงความสําคัญของการสอบสวนคดีอาญา อัน

เปนภารกิจหลักในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนโดยมีพนักงานสอบสวนเปนผูปฏิบัติ

หนาที่ การที่กําหนดจรรยาบรรณพนักงานส อบสวนไว จึงมีทั้งขอกําหนดและแนวทางปฏบัติซึ่งมี

จุดมุงหมาย หากพนักงานสอบสวนสามารถปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณพนักงานสอบสวนที่กําหนด

ไวน้ัน เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

จึงสรุปขอปฎิบัติไดดังน้ี 

 1.  พนักงานสอบส วนตองศึกษา และทําความเขาใจกฎหมายและบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ ถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตองแจงสิทธิตามกฎหมายใหผูเกี่ยวของทราบ เคารพใน

สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 2.  การปฏิบัติหนาที่บนพื้นฐานของความสุจริต ตรงไปตรงมา ไมมุงหวังหรือแสวงหา

ผลประโยชน ไมวาจะด วยการเรียกรอง แสดงทาทีหรือกิริยาอาการ ไมพยายามหลีกเลี่ยงหรือหา

ชองวางของกฎหมายเพื่อกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในกรอบของ

ศีลธรรมตามหลักศาสนา 

 3.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง ไมเขากับฝายใดฝายหนึ่ง ใหบริการประชาชนดวย

ความรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม ตามลําดับขั้นตอนตามระยะเวลาที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กําหนด เปดโอกาสใหประชาชนเขาตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ 

 4.  ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นความถูกตอง ดีงาม ชอบธรรม ยึดหลักวิชาจรรยาวิชาชีพ ไม

เกรงกลัวตออิทธิพลใดๆ 

 5.  รับผิดชอบทุมเทสติปญญา ความรูความคิดที่มีอยูกับงานอยางเต็มที่ เสียสละ อดทน

และรับผดิชอบในหนาที่ 

 6.  บริการประชาชนดวยความเต็มใจเอ้ือเฟอ มีนํ้าใจ กิริยาวาจาสุภาพออนโยน เต็มใจ 

แนะนําและบริการ ชวยเหลือประชาชนเสมือนญาติ 
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 7.  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม พัฒนาตนใ หมีความรูความชํานาญ ทันเหตุการณ เขาใจ

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

 8.  ดํารงตนใหเหมาะสมกับเปนขาราชการในกระบวนการยุติธรรม ดวยการใชชีวิตที่

เรียบงาย มีเกียรติ มีศักด์ิศรี มีหลักการ คุณธรรม เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน 

 จากหลักปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามจรร ยาบรรณพนักงานสอบสวนน้ัน พนักงาน

สอบสวนเปนบุคคลที่มี หนาทีใ่นกระบวนการสอบสวนคดีอาญา  นอกจากจะตองมีความรู

ความสามารถแลวยังตองมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่อยางสูงดวย เพราะหากพนักงานสอบสวน

ปฏิบัติหนาที่โดยขาดคุณธรรมยอมกอใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชนและปร ะเทศชาติโดย

สวนรวม ความสงบสุขของบานเมืองจะสั่นคลอนเปนผลกระทบตอโครงสรางสังคมในสวนอ่ืน ๆ 

ดังน้ันสาํนักงานตํารวจแหงชาติไดกาํหนดจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนขึน้ เปนการกาํหนด

กรอบหรือแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานสอบสวนโดยยึดถือประพฤติในแนวทาง

อันเดียวกนั โด ยมุงหมายที่จะสรางคุณธรรมความสํานึกในหนาที่และเสริมสรางพัฒนาคุณภาพ

ศักด์ิศรีและเกียรติยศของพนักงานสอบสวนใหสูงขึ้นเปนที่ยอมรับนับถือจากประชาชน ดังน้ัน

สามารถกลาวไดอยางชัดเจนวา จรรยาบรรณการสอบสวน ก็คือจริยธรรรมของเจาพนักงานสอบสวน 

การไกลเกล่ียขอพิพาท คดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามแนวทางกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศไทย 

 ความขัดแยงระหวางบุคคลทั้งในดานผลประโยชนสวนตัวและของกลุมตาง ๆ เปนที่มา

ของขอพิพาทและอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีผูเสียหาย ซึ่งแทจริงแลวทุกสังคมจะมี

กระบวนการในการไกลเกลี่ ยขอพิพาท อาจดวยเปนการพูดคุยตกลงเจรจากันระหวางคูกรณีดวย

กันเอง การไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือการประนีประนอมขอพิพาทของคนกลางเพื่อระงับขอพิพาท

ระหวางสมาชิกดวยความสันติทําใหสังคมธํารงอยูไดดวยความสงบสุข 

 ในอดีตที่ผานมากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนสิ่งที่ จําเปนตอสังคมนํามาใชระงับ

ขอพิพาทแทนวิธีการแกแคนผลของการไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจจะเกิดขึ้นจากการปรับความเขาใจ

กันดวยความปรองดองการแบงปนผลประโยชนใหแกกันหรือการชดใชคาเสียหายใหแกอีกฝาย

หน่ึงแลวระงับคดีโดยมีรัฐเปนผูคอยกํากับดูแล จนกระทั่งมาถึงยุค สมัยที่มีการกอต้ังรัฐสมัยใหมที่

มุงเนนใชกระบวนการยุติธรรมเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่ใชในการปกครองประเทศ โดยกําหนดวา

การกระทําความผิดโดยเฉพาะความผิดอาญาเปนการกระทบกระเทือนตอความสงบสุขของสังคม

โดยรวมรัฐในฐานะผูดูแลจึงตองเขาไปควบคุมและเปนผูมีหนาที่ในก ารบังคับใชกฎหมายจน
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เกือบจะผูกขาดอํานาจในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดผานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีองคกร

หรือเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐเปนผูดําเนินการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิด 

 ตอมาเมื่อสังคมมีการพัฒนาจนมีความหลากหลายและความสลับซับซอนมากขึ้ น การ

กระทําผิดก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจนยากที่รัฐโดยองคกรหรือเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม

ของรัฐจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐพยายามแกปญหาดวยการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพิ่มเติม

โดยเฉพาะกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่มีโทษทางอาญา เชน ความผิดเกี่ยวกับจราจร ความผิ ด

เกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การจางงาน หรือเทศบัญญัติตาง ๆ เปนตน ซึ่งได

กําหนดบทลงโทษทางอาญาดวยทั้งสิ้น กระบวนการระงับขอพิพาทจึงมุงเนนไปที่การนําเอาตัว

ผูกระทําผิดมาลงโทษ จึงมีคําถามเกิดขึ้นวาดัชนีวัดความสําเร็จของกระบวนการคือ การที่เจา หนาที่

ตํารวจสามารถจับกุมผูกระทําผิดตามที่อัยการมีความเห็นฟองไดอยางรวดเร็วใชหรือไม จาก

อุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันจนกลายเปนวิกฤตน้ัน ชี้ใหเห็นสภาพปญหาของคดีลนศาล 

(Caseload) และคนลนคุก จึงเกิดคําถามขึ้นวามีทางเลือกอ่ืนใหปฏิบัติที่สอดคลองกับการรักษาความ

สงบสุขอยางแทจริงหรือไม 

 ถึงแมวาหลักของกฎหมายอาญาที่ถือวาการกระทําผิดเปนการกระทบกระเทือนตอสังคม

โดยสวนรวมและรัฐตองเขาไปเปนผูดูแลน้ัน ทําใหการฟองรองเปนหนาที่ขององคกรหรือเจาหนาที่

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐและคดีสวนมากจะตองผานกระบวนการพิจารณาของศาล

เปนผูพิพากษาลงโทษแตรัฐก็ไดเล็งเห็นความสําคัญในการเบี่ยงเบนคดีบางประเภทออกจาก

กระบวนการเพื่อไมตองนําคดีขึ้นสูศาล เชน คดีที่เกิดจากความประมาท คดีที่เปนความผิดเล็ก ๆ 

นอยๆ หรือความผิดที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว เชน คดีทําร ายรางกายของสามีหรือภรรยา 

เปนตน ทําใหเกิดเปนทางเลือกในการระงับขอพิพาทเพื่อใหโอกาสแกผูกระทําผิดโดยที่ไมมี

สันดานเปนอาชญากร (Habitual Criminal) ไมตองถูกจําคุกดังเชน อาชญากรทั่วไปเปนผลใหเกิด

ความสงบขึ้นตอสังคมโดยรวมอีกดวย รัฐจึงบัญญัติใหการกระทํา ผิดบางลักษณะสามารถยุติหรือ

ระงับไปโดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาลซึ่งเรียกวา ความผิดอันยอมความได ในกฎหมายอาญาและ

กฎหมายอ่ืนที่มีโทษทางอาญาใหคูความสามารถยอมความถอนการรองทุกขหรือถอนฟองอันเปน

การประนอมขอพิพาทระหวางการดําเนินตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอา ญา ผลก็คือ

จะทําใหคดีดังกลาวยุติหรือระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)  

 ดังนั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งเปนตนสายธารของกระบวนการยุติธรรม จึงเกิดบทบาทของ

การเปนผูไกลเกลี่ยเพื่อประนอมขอพิพาทใหกับคูกรณี แมวาในคดีอาญาสวนใหญกฎหมายมิได

บัญญัติใหคูกรณีสามารถยอมความกันได อยางที่เรียกวาความผิดอาญาแผนดิน แตปริมาณคดี

ลักษณะความผิดอันยอมความไดก็ถือไดวาเกิดขึ้นเปนประจําอยูทุกวันและมีปริมาณมากพอสมควร 
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บทบาทของพนักงานสอบสวนมักเร่ิมมาจากการรองทุกขหรือการกลาวโทษ ดังรายละเอียดที่ได

กลาวมา แลว เมื่อพนักงานสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวาคดีความผิดอาญาดังกลาว เปนความผิด

ลักษณะที่ยอมความได พนักงานสอบสวนก็มักจะจัดการไกลเกลี่ยระหวางคูความขึ้นกอนที่จะมีการ

รับคํารองทุกขหรือหลังจากที่รับคํารองทุกขแลวและอยูระหวางการรวบรวมพยานหลักฐาน การ

ไกลเกลี่ยขั้นตอนนี้เองถือไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทน่ันเอง ทํา

ใหคูความมีโอกาสไดเจรจากันโดยมีพนักงานสอบสวนเปนคนกลางคอยไกลเกลี่ยอยางนอยก็เปน

การผอนคลายความตึงเครียดหรือความหมางใจในระดับหนึ่งหรือในบางกรณีที่เกิดผลสําเร็จขึ้นก็จะ

ทําให คูความประหยัดคาใชจาย และไมตองเสียเวลาในการฟองรอง คดีดังกลาวหากพนักงาน

สอบสวนยังไมไดรับคํารองทุกขก็สามารถประนอมขอพิพาทไดเลย แตถาหากคดีดังกลาวมีการ

รับคํารองทุกขแลวก็จัดใหผูเสียหายถอนการรองทุกขหรือเปรียบเทียบปรับไป คดีดังกลาวก็ไมตอง

นําขึ้นสูศาลเพื่อพิจารณาตอ ในคดีที่มีผูเสียหายก็จะไดมีการชดใชความเสียหายจากฝายคูกรณี 

 จากแนวทางที่กลาวมาขางตน จะสังเกตไดวาถึงแมการไกลเกลี่ยของพนักงานสอบสวน

จะเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแตก็ยังถือไดวามิไดนําหลักการ

ดังกลาวมาใชอยางสมบูรณ โดยมีการมุงเนนไปที่การลดปริมาณคดีไมตองนําขึ้นสูศาล และยังให

ความสําคัญแกตัวผูกระทําผิดเปนสวนหญอีกทั้งยังไมมีกระบวนการที่จะฟนฟูตัวผูกระทําผิดใหเกิด

การสํานึกผิดขึ้นไดอยางแทจริง การที่ผูกระทําผิดชดใชความเสียหายใหกับผูเสียหายน้ั น ยังไม

สามารถบงบอกไดวาผูกระทําผิดสํานึกผิดและกลับใจแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะ

กลับคืนสูสังคมแตผลประโยชนหรือสิ่งที่ผูเสียหายและชุมชนจะไดรับเพื่อการเยียวยาหรือฟนฟู

ผลราย อีกทั้งโอกาสที่ชุมชนจะไดเขามามีสวนรวมในการแกปญหารวมกันยังมีไมมาก  
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