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บทค ดั ย่อ
การสอบสวนเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มี ความสาคัญ อย่า งยิ่ง อั นมีเจตนารมณ์ใ นการ
ค้นหาความจริงเพื่ อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในสังคม ซึ่งตามหลั กการดาเนิ นคดีอ าญาโดยรัฐ องค์ก ร
เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในดาเนินการและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาความเป็นมาของ
อ านาจการสอบสวนคดี อาญ าของไทย พ บว่ า ระบบการสอบสวน คดี อ าญาข องไทยขาดความเป็ นเอกภา พ
และขาดการตรวจสอบถ่ว งดุ ลอ านาจของหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อง ส่ง ผลให้ การรวบรวบพยานหลั กฐานในชั้น สอบสวน
มีข้อ บกพร่องหลายประการ บทความนี้ จึงมุ่ งศึก ษาถึ งปัญ หาการขาดเอกภาพและการตรวจสอบถ่ว งดุล อานาจสอบสวน
คดี อาญาของไทย เพื่อวิเคราะห์ แนวทางการแก้ ไขปัญหาตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง โดยศึกษาเปรี ยบเที ยบกับ ระบบการสอบสวน
คดีอาญาของประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา จากผลการวิเคราะห์ เห็นว่า ประเทศไทยควรปรับปรุ ง
แก้ไขกฎหมายที่เ กี่ยวกับระบบสอบสวนให้ เป็นไปตามหลักการสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกัน และมุ่ งพัฒนา
ระ บบกา รสอบสวน ใ ห้ องค์ กรที่ เกี่ ยวข้ องร่ วม มื อใ น การค้ น หา ควา ม จริ ง ตา ม หลั กการสอบสวน สา กล
โดยให้พนักงานสอบสวนมีอานาจสอบสวนและให้พ นักงานอัยการมีบ ทบาทควบคุมการสอบสวนหรือสามารถเข้าร่วมการ
สอบสวนได้ เพื่อการรวบรวมพยานหลักฐานเป็น ไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและเพื่อตรวจสอบถ่วงดุ ลการใช้อานาจสอบสวน
อย่ า งเหมาะ สม ตลอดจนเป็ น หลั ก ประกั น ความเป็ น ธรรมและ คุ้ ม ครอง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพประ ชาชาชน อั น น าไป
สูค่ วามเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ค าสาค ญ
ั
การสอบสวน, การค้นหาความจริง, ความเป็นเอกภาพ, การตรวจสอบถ่วงดุล
ABSTRACT
An inquiry is an essential step of criminal justice process which aims to conduct fact-finding for
prevention and suppression of crime. According to the state prosecution principles, the related state
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agencies shall unitedly collaborate in criminal action and suppression. According to the study on Thailand’s
background of the criminal inquiry, the finding of Thailand’s criminal inquiry system indicated that
there was still lack of unity and lack of proper checks and balance between
the related agencies, resulting in several faults in collection of evidence in inquiry stage.
Therefore, this article aims to study the problems of lack of unity and checks and balances in
Thailand’s criminal inquiry, in order to analyze a problem-solving guideline according to the related laws
through a comparative study on the criminal inquiry system of France, Germany, England, and United
States of America. According to the analysis, Thailand should amend the laws relating to the
processes in inquiry stage to conform with the principle of inquiry and prosecution, to be
the same process. This article also aims to develop the inquiry system to ensure that the related government
agencies shall collaborate in fact-finding pursuant to the principle of international inquiry. An inquiry
official shall have an authority on an inquiry and a public prosecutor shall play a role in supervision
the inquiry or can participate in inquiry to efficiently collect the evidence
for the proper checks and balances on exercising the inquiry power, and as a security of fairness and
protection of liberty and rights of people, bringing about to the reliance on the process of judgement.
Keywords
Inquiry, Fact-finding, Unity, Checks and Balances
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บทน า
การสอบสวนเปรียบเสมือนต้ นธารกระบวนการยุติธรรมอันเป็นจุดเริ่ม ต้น ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลั ก ฐาน เพื่ อ พิ สู จ น์ ความผิ ดความบริ สุ ท ธิ์ และน าตั วผู้ ก ระท าความผิ ดมาฟ้ องลงโทษ 1 การสอบสวนจึ งเป็ น
กลไกสาคั ญของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เจ้าพนั กงานผู้มี อานาจสอบสวนจึง เป็นบุคคลแรกตามกฎหมายเข้าไป
มี ส่ ว น เกี่ ยวข้ อ งเมื่ อเกิ ดการกระท าความ ผิ ด จึ ง ต้ องปฏิ บั ติ ภายใต้ ก รอบบทบั ญ ญั ติ กฎหมายที่ ใ ห้ อ านาจ ไว้
โดยเคร่งครัด 2 หากดาเนิ นการสอบสวนโดยไม่มีอ านาจหรือรวบรวมพยานหลัก ฐานที่ ได้มาโดยมิ ชอบแล้ว ก็ จะส่ง ผลให้
การสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้พนักงานอัยการไม่มอี านาจฟ้อง
จากการศึกษาพบว่ า ระบบการสอบสวนคดีอาญาของไทยมีปัญหาทางข้อกฎหมายและทางปฏิบัติหลายประการ
โดยเฉพาะบทบาทของเจ้าพนักงานที่มีอานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันได้แก่ พนักงาน
สอบสวนฝ่ ายตารวจ พนั กงานฝ่ายปกครอง และพนัก งานอัย การ 3 ด้ วยระบบการดาเนิน คดีอ าญาของไทยที่แ บ่ง แยก
ความรับผิ ดชอบในการสอบสวนและการฟ้องร้ องออกจากกัน จึง ทาให้พนั กงานอัย การมีเพีย งหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรอง
พยานหลักฐานตามสานวนเท่านั้น การที่กฎหมายไทยมีข้อจากัดทางกฎหมายทาให้พนักงานอัยการไม่มีบทบาทในการค้ น หา
ความจริง ล้วนเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาสั่งคดี เพราะหากพนักงานอัยการมีอานาจในการก ากั บ ควบคุ ม
การสอบสวนตั้งแต่ ต้นทางย่อมท าให้ก ารค้น หาความจริง มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น และเป็นการตรวจสอบถ่ วงดุล อานาจ
สอบสวนของเจ้าพนักงานผู้มีอานาจสอบสวนให้กระทาการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหาย ผู้กระทาความผิด รวมทั้ งพยานบุคคล ดังนั้น ควรมี การแก้ไขบทบัญญั ติกฎหมายให้
พนักงานอัยการสามารถเข้าไปมีบทบาทในการสอบสวนหรื อควบคุมกากับการสอบสวนอย่ างเหมาะสม
แนวทางปฏิรูป การสอบสวนคดีอาญาของไทยในระยะเวลาที่ผ่ านมา ได้มีการบัญญั ติกฎหมายเพื่ อแก้ไขปัญหา
เพียงเฉพาะเรื่อง แต่ไม่ได้มกี ารแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างทั้งระบบ ด้วยโครงสร้างระบบราชการของไทยที่ ฝั ง รากลึ ก ใน
สังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน มุมมองในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นการใช้อานาจของแต่ละองค์กรเป็นสาคัญยิ่งกว่ า เป้ าหมายที่
แท้ จ ริ ง ของกระ บวน กา รยุ ติ ธ รรม 4 จึ งส่ งผลใ ห้ มี แน วทาง กา รด าเนิ น กา รของ แต่ ละองค์ กรชั้ นสอบสวน
มีลักษณะแตกต่างกันออกไปและขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เห็นได้จากบทบาทของเจ้าพนักงานผู้มอี านาจสอบสวน
คดีอาญาของไทยที่ หลากหลายไม่ได้จ ากัดเฉพาะพนักงานสอบสวนและพนั กงานฝ่ ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญา เท่ านั้ น แต่ ยั ง รวม ถึ ง เจ้ า พ นั ก งานตา มกฎหม ายอื่ น ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี อ าน าจสอบสวนคดี
1

ปร ะมวลกฎหมายวิธ ี พิ จ ารณ าค วามอาญา มาต ร า 2 (11) บั ญ ญั ต ิ ว่ า “การ สอบสวน หมายความถึ ง
การรวบรวมพยานหลั กฐานและการด าเนิน การทั้ง หลายอื่นตามบทบัญ ญัต ิแ ห่ง ประมวลกฎหมายนี้ ซึ่ง พนักงานสอบสวน
ได้ ท าไปเกี่ ย วกั บ ค วามผิด ที่ ก ล่ าวหา เพื่ อ ที่ จะทร าบข้ อ เท็ จ จริ ง หรือ พิ สู จน์ ค วามผิ ด และเพื่ อ จะเอาตั วผู้ ก ร ะท า ผิ ด
มาฟ้องลงโทษ”
2
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช, หลักและทฤษฎีการสอบสวน (พิมพ์ค รัง้ ที่ 6, สานักพิมพ์วิญญูชน 2563) 1.
3
กองทุ นศาสตราจารย์ จิต ติ ติง ศภัทิย์ , การปฏิรูปกระบวนการยุติธ รรม : ใครควรมีอ านาจสอบสวน (กองทุ น
ศาสตราจารย์จติ ติ ติงศภัทิย์ 2560) 20.
4
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ‘การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา’ วารสารบทบัณฑิตย์ 64, 59.
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อาญาด้วย5 เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานัก งาน
ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ส านั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) เป็นต้น ดังนั้น หากประเทศไทยแก้ไขและระบบสอบสวนคดี อ าญาให้
เป็นเอกภาพ โดยเพิม่ บทบาทให้พนักงานอัยการให้สามารถเข้าร่วมค้นหาความจริงได้ตั้งแต่ต้นตามแนวทางระบบสอบสวน
สากล บทความนี้จึงได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการสอบสวน ปัญ หาการขาดเอกภาพและการขาดตรวจสอบ
ถ่วงดุลอานาจสอบสวนคดีอาญาของไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทองค์กรที่มีอานาจการสอบสวนคดีอาญาของไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีถึงแนวทางการปรับปรุงระบบงานสอบสวนคดีอาญาของไทยตามกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อ ง
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบงานสอบสวนคดีอาญาเพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1. แนวค ดิ และทฤษฎีทีเ่ กีย่ วกับเอกภาพการสอบสวน
หลักการค้ นหาความจริง เป็นแนวคิดที่มุ่ง อธิบายถึง แนวทางการสอบสวนควรเกิดจากความร่ วมมือขององค์ กรที่
เกี่ ยวข้ อ ง โดยเจ้ าพ นั กง าน ผู้ มี อ าน าจ สอบสวน และ พ นั ก งา นอั ยการ จะ ต้ อ งมี ความ สั ม พั น ธ์ ก ารร่ วม มื อ
อย่า งใกล้ ชิดในการค้น หาความจริ งและกลั่ นกรองมู ลเหตุข องคดี ให้ มีป ระสิท ธิภ าพมากที่ สุด และไม่ ควรที่ จะมุ่ง หวั ง
ในการค้น หาความจริ งในชั้น ศาลเท่า นั้น เพราะหากการสอบสวนมี ความบกพร่ องแล้ว ย่อ มส่ งผลให้ก ารพิ จ ารณาคดี
ในชั้นศาลไม่อาจพิ จารณาพิพากษาตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการพิจ ารณาในชั้นศาลอาศัยพยานหลักฐานที่ได้มาจากการ
สอบสวนมาประกอบการวินิจฉัยทั้งข้ อเท็จจริงและข้อกฎหมายอยู่เสมอ ดังนั้น ขั้นตอนการสอบสวนจึงมีความสาคัญเป็ น
อย่างมากที่จะรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ หากเจ้าพนักงานผู้ มีอานาจดาเนินการโดยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือละเลยต่อ หลักค้นหาความจริงเสียแล้ ว อีกทั้งขาดการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสมแล้ว ย่อ มกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ต้องหา การบังคับใช้กฎหมายอาญาที่ไม่มีประสิทธิภาพและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรม6
มาตรฐานสากลเกี่ ยวกั บเอกภาพการสอบสวนคดีอ าญาที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ งประการหนึ่ ง ปรากฏในแนวทาง
สหประชาชาติ ว่าด้ วยบทบาทของพนัก งานอั ยการ (United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors) 7
องค์ การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ ก าหนดบทบาทการดาเนิ นคดี อาญาในชั้ นการสอบสวน โดยก าหนดให้ มี
บทบาทของพนั กงานอั ยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในการสอบสวนหรื อควบคุ มในการสอบสวนคดี อาญา อั นเป็ นบทบาทในเชิ งรุ ก

5

ปร ะมวลกฎหมายวิธ ี พิจ าร ณาความอาญา มาตร า 2 (6) บัญ ญั ต ิว่ า “พนั กงานสอบสวน หมายค วามถึ ง
เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่ทาการสอบสวน”
6
จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช (เชิงอรรถ 1) 151-152.
7
กิต ติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุรยิ ะ, และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, ประมวลจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน
ของอัยการในนานาประเทศ (โรงพิมเดือนตุลา 2551) 152.
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เพื่อคุ้มครองสิท ธิมนุษยชนและท าให้เกิดความเชื่ อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 8 อี กทั้ง พนักงานอั ยการต้ องปฏิบั ติหน้าที่
อย่ า งเที่ ย งธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ องและรวดเร็ว ตลอดจนเคารพและคุ้ ม ครองศั ก ดิ์ ศรี ความเป็ น ม นุ ษ ย์ แ ละคานึ ง ถึ ง
สิท ธิม นุ ษ ยชนให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ในการนี้ ต้อ งส่ ง เสริม มาตรการที่ จ ะท าให้ เกิ ดความเชื่ อ มั่น ในหลั กนิ ติธรรม
และประสิทธิภ าพของระบบในกระบวนการยุ ติธรรม 9 ด้วยแนวทางดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการกาหนดบทบาทในเชิงรุกของ
พนักงานอัยการของในหลายประเทศเกี่ยวกั บบทบาทการดาเนิ นคดีอ าญามากขึ้น มากกว่าการฟ้องคดีอาญาและพัฒนา
บทบาทระบบสอบสวนให้พนักงานอัยการมีอานาจควบคุมการสอบสวนและรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญา
การดาเนินคดีอ าญาประเทศไทยเป็นไปตามหลักการดาเนิน คดีอาญาโดยรั ฐ (Public Prosecution) ซึ่งถือว่ารั ฐ
เป็น ผู้ เสีย หายและเจ้า พนั กงานของรัฐ ทุก ฝ่า ยมี ห น้า ที่ร่ วมตรวจสอบค้น หาความจริง 10 และเจ้า พนั ก งานผู้ มีอ านาจ
ดาเนิ น คดีอ าญาชั้น ก่ อ นฟ้อ ง (Pretrial Stage) คื อ พนั กงานอัย การ ซึ่ ง มี บ ทบาทรับ ผิ ดชอบการดาเนิ น คดี อ าญ า
ในการสอบสวนและฟ้ อ งร้ อ งคดี อั น เป็ นหลั ก เกณฑ์ ของระบบอั ย การที่ ส มบู รณ์ ที่ ถื อ ว่ า การสอบสวนฟ้ องร้อ ง
เป็นกระบวนการดาเนินคดีอาญากระบวนการเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ โดยเจ้าพนักงานตารวจเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานอัย การ แต่
การดาเนิน คดี อาญาชั้น ก่อ นฟ้ องของไทยในทางปฏิ บัติ ได้ แยกความรับ ผิดชอบเป็ นการดาเนิน คดี อาญาของพนัก งาน
สอบสวนก่อ น แล้ วต่อ ด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนั กงานอัยการ ซึ่ง การแบ่งแยกความรับ ผิดชอบในทางปฏิบัติเ ช่นนี้
แตกต่างจากหลักการดาเนินคดี อาญาโดยรัฐ11
หากพิจารณาถึ งการดาเนินคดี อาญาในชั้นสอบสวนของไทยในปั จจุ บันเป็นระบบไต่สวน กล่าวคือ พนั กงานสอบสวนเป็ น
ผูท้ าการสืบ สวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลัก ฐาน ตั้ง แต่ กาหนดฐานความผิ ด ตั้ ง รูป คดี และก าหนดประเด็ น
การสอบสวน โดยการสอบสวนจะไม่กระทาโดยเปิดเผย แต่พ นักงานสอบสวนจะทาการสอบสวนในที่ใด เวลาใด แล้วแต่
จะเห็นสมควร โดยผู้ต้องหาไม่ จาต้องอยู่ด้วยก็ ได้ และเมื่อรวบรวมพยานหลั กฐานเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
จะ สรุ ปควา ม เห็ น ว่ า ควรสั่ งฟ้ อง สั่ ง ไม่ ฟ้ อง ผู้ ต้ อง หา หรื อ งดการสอบสวน ก่ อนส่ งส าน วน การสอบสวน
พร้อมความเห็ นไปยัง พนักงานอัยการ12 ด้ว ยการดาเนินคดีในลัก ษณะเช่นนี้จึ งส่งผลให้พนัก งานอั ยการจึ ง ต้องพิ จารณา
8

Guidelines on the Role of Prosecutors. Article 11. “Prosecutors shall perform an active role in
criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with
local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of
the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public
interest”
9
Guidelines on the Role of Prosecutors. Article 12. “Prosecutors shall, in accordance with the law,
perform their duties fairly, consistently and expeditiously, and respect and protect human dignity and uphold
human rights, thus contributing to ensuring due process and the smooth functioning of the criminal justice
system”
10
คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ค รัง้ ที่ 9, สานักพิมพ์วิญญูชน 2561) 95.
11
เพิ่ง อ้าง 93.
12
มานะ เผาะช่วย, ‘ระบบการดาเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษาเปรียบเที ยบระบบของประเทศ อัง กฤษ
ฝรั่ง เศส และประเทศไทย’ (ดุษฎีนพิ นธ์ดษุ ฎีบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556) 35.
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พยานหลัก ฐานตามส านวนการสอบสวนเท่ านั้ น แม้อ าจมีบ างมาตรการกฎหมายที่ พ นัก งานอั ย การอาจจะ ได้ มาซึ่ ง
ข้อเท็จ จริงในสานวนมากยิ่ง ขึ้น เช่ น พนั กงานอัยการมีอ านาจสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรื อสั่งให้ส่งพยานมาเพื่อ ซักถามได้
แต่ก็ ยัง ไม่ เป็ นหลัก ประกั นเพีย งพอ อีก ทั้ง ปรากฏว่า ในทางปฏิบั ติมี บ่ อยครั้ง ที่พ นั กงานอัย การไม่ ได้ รับ ความร่วมมื อ
จากพนักงานสอบสวนตามสมควร13
2. ระบบสอบสวนคดีอาญาของต่างประเทศ
ในต่ างประเทศได้ใ ห้ ส าคั ญ กั บ การสอบสวนเป็น อย่ างยิ่ ง ซึ่ งในหลายประเทศพยายามจะพั ฒ นาระบบ
การสอบสวนให้ มีความสอดคล้ องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ย นไปและมุ่งสร้ างกลไกที่สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ของประชาชนต่ อ กระบวน การยุ ติธ รรม ในต่ า งประเทศได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของ การกระท าของรั ฐ ที่ ต้อ ง
อยู่พื้นฐานของหลักนิติรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตาม
หลัก สิทธิ มนุ ษยชนมากที่ สุด ด้วยเหตุ ดังกล่า วองค์กรสหประชาชาติจึ งได้ มีการกาหนดแนวทางการดาเนิน คดี อาญามุ่ ง
กาหนดให้พ นักงานอัย การเข้ามี บทบาทเชิง รุกในการดาเนิน คดีอ าญามากกว่าการฟ้องคดีอ าญา พร้อมทั้งพั ฒนาระบบ
สอบสวนให้สอดคล้อ งกับ แนวทางสหประชาชาติ ที่ก าหนดให้อั ยการมี อานาจควบคุ มการสอบสวนและรับผิ ดชอบการ
สอบสวนคดีอาญา รวมถึงการดาเนินบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้แทนเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณชน
2.1 ระบบการดาเนิน คดีอาญาฝรั่งเศสเป็นระบบที่ เป็นยอมรับของสากล เนื่องจากระบบการดาเนินคดีอาญา
ชั้นเจาพนักงานเกิดจากความร่วมมือ ขององคกรเกี่ ยวข้ องในการค้น หาความจริ ง ที่เ ป็นลั กษณะความสัม พันธ์ ที่มี ความ
เชื่อมโยงกันตามหลักการการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการ ซึ่งองคกรซึ่งทาหนาที่สอบสวนคดีอาญา ได้แก่ ตารวจ
ฝายคดี 14 และผู พิ พ ากษาสอบสวน 15 และ กา รสอบสวนจ ะอยู่ ใ นความ รั บผิ ดชอบของ อั ย กา รทั้ งระ บบ 16
ตั้งแต่ เริ่มคดี การใชมาตรการบังคับ เชน การตรวจคน การควบคุม การจับ และการขั ง ที่จ ะต้องถูกตรวจสอบกลั่น กรอง
จากพนักงานอัยการกอนการออกคาสั่งของศาล พนักงานอัยการมีอานาจเข้าร่วมสอบสวนได้ หากเห็นสมควร และตารวจฝ
ายคดีไมไดท าการสอบสวนและใชมาตรการบัง คับดั งกลาวไปโดยล าพั ง แต่ มีพ นัก งานอัยการที่มีบ ทบาทเชิงรุ กเข้ ามา
ควบคุ ม ทิ ศทางการสอบสวน 17 เพื่ อ ให้ ได้ พ ยา นหลั ก ฐาน ที่ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ และเพี ยง พอต่ อ การพิ จารณ า
ในชั้นศาล นอกจากนี้แล้ว นั้น ฝรั่ง เศสมีตารวจทางปกครองซึ่ งเป็นการดาเนิน กิจกรรมของฝ่ายปกครองมีวัตถุป ระสงค์ใ น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและไม่ได้มี อานาจสอบสวนคดี อาญา แต่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรั ฐซึ่งมีจุดมุ่ งหมายใน
กา รด า เนิ น กา รการใช้ อ า น า จ ใน การป้ อง กั น กา รกระ ท า ความ ผิ ด โดยกา รวา ง ม าตรกา ร ไว้ ล่ วง หน้ า
เพื่อ รัก ษาความสงบเรีย บร้ อย แตกต่ างจากตารวจทางคดีมี จุดมุ่ง หมายที่จ ะสอบสวนและน าตั วผู้ก ระท าความผิดมา
13

คณิต ณ นคร, ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ (สานักพิมพ์วิญญูชน 2551) 64 - 65.
อุทัย อาทิเวช, ‘ต ารวจกับการสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรัง่ เศส’ ใน รวมบทความกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความ
อาญาฝรั่งเศส (ห้างหุน้ ส่วนจากัด วี.เจ.พริน้ ติง้ 2554) 74-77.
15
อุ ทั ย อาทิ เวช, ‘ผู้ พิ พ าก ษาไต่ สว น’ ใน รวมบท คว ามก ฎห มาย วิ ธี พิ จาร ณ าควา มอา ญา ฝรั่ ง เศ ส
(ห้างหุ้นส่วนจากัด วี.เจ.พริน้ ติง้ 2554) 185.
16
มานะ เผาะช่วย (เชิง อรรถ 12) 200.
17
โกเมน ภัทรภิรมย์, ‘อัยการฝรัง่ เศส’ ใน รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ (ศู นย์ บริการ
เอกสารและวิชาการ 2526) 23.
14
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ให้ศาลพิจารณาลงโทษ ดังนั้น ระบบการดาเนินคดีอาญาฝรั่งเศสที่เกิดจากการร่วมมือของรัฐตามหลักอานาจสอบสวนเป็ น
เดียวในการคนหาความจริงในคดีอาญาร่ วมกันจึงทาให้ระบบการดาเนินคดีอาญาของฝรั่งเศสเป็นมีป ระสิทธิภาพและเป็ น
ต้นแบบที่หลายประเทศนาไปปรับใช้
2.2 การดาเนิ น คดี อ าญาของเยอรมนีเ ป็ นหน้ า ที่ข องรั ฐ ผู้ เสี ยหายที่ เป็ น เอกชนจึ งฟ้ อ งคดี ได้ อ ย่า งจากั ด
โดยอัยการของเยอรมนีมีหน้าที่ดาเนินคดีอาญาในการสอบสวนและฟ้องร้อง พนักงานอัยการกับตารวจมีความร่วมมือและ
ประสานงานกันสามารถเชื่อถือไว้ว างใจกันได้อย่างเต็มที่ในปฏิบัติหน้ าที่ กฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาของเยอรมนีได้
บัญญัติให้เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างอัยการกับตารวจตลอดกระบวนการ เช่น ตารวจต้องมีการรายงานให้พ นักงานอัยการ
ทราบว่ามี การกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้น หรือการใช้มาตรการทางอาญาในกรณีจาเป็นเร่งด่ว น ตารวจต้องรายงานให้
พ นั กง า น อั ย กา รท รา บใ น เห ตุ ผล ที่ ใ ช้ ม า ตรกา รดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ใน กระ บวน กา รสอบส วน คดี อ าญ า
มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็น สาคัญ โดยการสอบสวนจะไม่มุ่งหาแต่พยานหลักฐานว่าผู้ถู กกล่าวหากระท า
ความผิด แต่ให้ มีการรวบรวมพยานหลักฐานในแง่ดีของผู้ถูก กล่าวหาด้วย18 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบการดาเนินคดีอาญา
ของเยอรมัน มีความเป็น เอกภาพ โดยมีพนักงานอัยการเป็นผู้ ควบคุมกากั บการสอบสวน ตามหลัก การการสอบสวนฟองร
องเปนกระบวนการเดียวกัน
2.3 ระบบดาเนินคดี อาญาชั้ นเจาพนักงานของอังกฤษ มีลักษณะแบ่ งแยกการสอบสวนและการฟองรองออก
จากกันชัดเจน กลาวคือ สานักงานอัย การของอังกฤษ (Crown Prosecution Service) มีหน้า ที่รับผิดชอบฟ้องคดีและมี
ตารวจเป็นผู้สอบสวนสวนทั้งหมด19 ตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนและมาตรการบังคับ การตรวจคน จับกุม ควบคุม ปลอยตั ว
ชั่วคราว สวนการพิจ ารณาตรวจสอบสานวนการสอบสวนและการฟองคดีเปนหนาที่รับผิดชอบของพนักงานอั ยการคล้า ย
กับระบบของประเทศไทย แต่โครงสร้างองค์กรตารวจของอังกฤษจะมีลักษณะพิเศษโดยแยกเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ใช้อานาจที่
เกี่ย วข้อ งกั บการสอบสวนออกเป็ นกลายฝ่า ย อาทิ เช่น พนัก งานสอบสวน เจ้า หน้ าที่ ควบคุม ตัว เจ้า หน้ าที่ คุ้ม กัน ตาม
แนวคิดที่เห็นว่ าการรวบรวมพยานหลักฐานกระท าโดยเจาพนัก งานตารวจหลายฝายจะเป็ นการตรวจสอบซึ่งกัน และกั น
และเปนการปองกัน การทุ จริตหรือการใชอานาจหนาที่โดยมิชอบ จากการศึ กษาพบว่าหลักการแบงแยกอานาจระหวาง
การสอบสวนและการฟองคดีข องอัง กฤษนั้ น มีนั กวิจัย ทางกฎหมายไดวิ จารณ์ ข้อเสียของการไมมี อานาจของพนักงานอัยการ
เขาไปควบคุมการสอบสวนว่ าส่งผลให้มีปญหาในทางปฏิบั ติหลายประการ20
2.4 ระบบดาเนิน คดีอ าญาชั้น เจาพนัก งานของสหรั ฐอเมริก า กระบวนการดาเนิ นคดี อาญาชั้น เจาพนั กงาน
ได้ ใช้ ห ลัก การแยกสอบสวนออกจากอานาจฟ้ อ งร้ อ งคดี อาญา ซึ่ งอ านาจสอบสวนคดี อาญาเป็ น ขององค์ กรตารวจ
แยกจากอ านาจสอบสวนเป็ นของพนัก งานอัย การ แต่อ ย่า งไรก็ ตาม การสอบสวนของสหรั ฐ อเมริ กาก็ยั งอยู่ ภายใต้
การกากับดูแลจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีอัยการสูงสุดเป็นรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยตาแหน่ง อีกทั้ง กฎหมาย
ได้ บั ญญั ติ ใ ห้ พ นั ก งาน อั ย การสาม ารถเข้ า มามี บ ทบาทและหน้ า ที่ ใ นการร่ ว มสวนส วนกั บ พ นั ก งาน สอบสวน
ได้ ในคดี ส าคัญ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการรวบรวมพยานหลั ก ฐาน 21 นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ ก ารจั ดการ
18

คณิต ณ นคร, ‘ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตารวจในเยอรมัน’ ใน รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์ ดร.
คณิต ณ นคร (ห้างหุ้นจากัดพิมอักษร 2540)
19
คณิต ณ นคร (เชิง อรรถ 10) 92.
20
มานะ เผาะช่วย (เชิง อรรถ 12) 197.
21
น้าแท้ มีบุญ สร้าง, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ (พิมพ์ค รัง้ ที่ 1, สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2554) 9.
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เรื่ อ งหมายจั บ และหมายค้ นเป็ นหน้ าที่ ของพนั กงานอั ยการเพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการตรวจสอบการตรวจค้ นและการจั บกุ ม
ของตารวจได้22 แม้ ส หรัฐ อเมริ กาจะมีร ะบบงานสอบสวนรับ ผิ ดชอบโดยเจ้ า พนัก งานตารวจ แต่ก ฎหมายก็ มี กลไก
ให้พนักงานอัยการเข้ามาตรวจสอบหรือกากับดูแลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตารวจได้ในบางกรณี
จากการศึ กษาระบบการดาเนิน คดี อาญาของต่ างประเทศ จะเห็ นได้ว่ า ระบบสอบสวนคดีอ าญาส่ วนใหญ่
มีความเป็นเอกภาพและอยู่ใ นความรับผิดชอบของพนัก งานอัย การเป็ นหลัก หรือหากเป็นประเทศที่ระบบงานสอบสวน
รับผิ ดชอบโดยหน่ วยงานตารวจก็ มีกลไกให้ พนั กงานอั ยการเข้ามาตรวจสอบหรือกากั บดู แลการสอบสวนของพนั กงานสอบสวน
ตารวจได้ ทั้งนี้ ไม่ป รากฏบทบาทอานาจการสอบสวนคดีอาญาของพนั กงานฝ่ายปกครองหรือฝ่ายปกครองแต่อย่างใด จะมี
เพี ยงแต่ อ านาจสื บสวนในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน เช่ น ตารวจทางปกครองของประเทศฝรั่ งเศส ที่ ดาเนิ นการ
สืบสวนจับกุมในเบื้องต้นและนาส่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแก่พนักงานสอบสวน เพื่อเป็นรักษาความสงบเรียบร้อยแก่
ประชาชน23สาหรับ การตรวจสอบการใช้อานาจสอบสวนของต่างประเทศได้กาหนดให้ พนักงานอัยการในเข้ามามีบทบาท
หลักในการตรวจสอบการใช้อานาจของตารวจ โดยก าหนดกฎหมายให้พนัก งานสามารถการเข้ามาสอบสวนคดีอ าญาได้
หรือเข้ ามาควบคุ มการสอบสวน อาทิเช่ น ในฝรั่งเศสการตรวจคน การควบคุม การจั บ และการขัง จะต้องถู กตรวจสอบ
กลั่นกรองจากพนักงานอั ยการกอนการออกคาสั่ง ของศาล ในเยอรมนีตารวจต้องมีการรายงานให้ พนักงานอัยการทราบว่ า
มีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้น ในสหรัฐอเมริกา กรณีที่ออกหมายจับและหมายค้นเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ เพื่ อ
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการตรวจค้นและการจับกุมของตารวจ เป็นต้น
3. ปัญ หาการขาดเอกภาพการสอบสวนคดีอาญาของไทย
ในอดีตกรมตารวจ กรมอัยการ เดิมมี ฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 พบว่ า
การที่ ก รมอั ย การ สั งกั ดอยู่ใ นกระทรวงมหาดไทยมาได้ ก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาข้อ ขั ดข้ อ งหลายประการ จึ งได้มี ก ารแยก
กรมอัยการ เป็นสานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยงานราชการอิสระ 24 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงระบบงานอัยการให้
มี ค วาม เป็ น อิ ส ระเพื่ อให้ เกิ ดประ สิ ท ธิ ภ า พ ในการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ยิ่ งขึ้ น และเพื่ อมิ ให้ อิ ทธิ พลทา งการเมื อง
ก้า วก่ ายการดาเนิ นคดี และต่อ มาเมื่อ ปี พ .ศ. 2550 ได้ ก าหนดให้อ งค์ ก รอั ยการได้ มี การปรั บเปลี่ ย นเป็น องค์ กรอื่ น
ตามรัฐ ธรรมนูญ และไม่ อยู่ ในบัง คับ บัญ ชาและกากั บ ดูแ ลของนายกรัฐ มนตรี ด้ว ยเจตนารมณ์ที่ มุ่ งสร้างหลั กประกั น
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุล าการและอิทธิพลอื่ น
ใด โดยบัญ ญัติให้ พนัก งานอั ยการมีอิส ระในการพิ จารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้า ที่ 25 สาหรับกรมตารวจในอดีตสังกั ด
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้มีการแยกเป็นสานักงานตารวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และเป็ น
ส่ ว น ราชการระดั บกรม ไม่ อยู่ ใ น สั งกั ด กระ ทรวงใด 26 มี เ จตน ารม ณ์ ปรั บปรุ ง ระบบการบริ ห ารเพื่ อให้ เ กิ ด

22

กุลพล พลวัน, การบริหารกระบวนการยุติธรรม (พิมพ์ครัง้ ที่ 1, สานักพิมพ์นิตธิ รรม 2544) 68-69.
นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ (สานักพิมพ์วิญญูชน 2560) 24.
24
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง ชาติ (ฉบับที่ 47) (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2534.
25
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255.
26
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตารวจกระทรวงมหาดไทยไปจัดตัง้ เป็นสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541.
23

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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ความคล่ องตั วและกระจายอ านาจไปยั งหน่ว ยงานระดั บพื้ น ที่ใ ห้ มีเ อกภาพ เพื่ อ ให้ บริ การประชาชนได้ร วดเร็ วและ
มีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ด้ว ยบริ บ ทเชิ ง โครงสร้ างจะเห็ น ได้ ว่ า ในปั จ จุ บั น และการแบ่ งแยกองค์ กรอั ย การและตารวจออกจาก
กระทรวงมหาดไทยอย่างชัดเจน แต่อย่า งไรก็ตาม ปัญหาอานาจการสอบสวนคดี อาญาระหว่างพนัก งานฝ่ายปกครองและ
ฝ่ า ยตารวจหลั ง จากการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ตารวจ แห่ ง ชาติ พ .ศ. 2547 ซึ่ ง เป็ น กฎหม ายที่ เ กี่ ย วกั บ
การสอบสวนคดี อาญานาไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงอานาจการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่า ยปกครองหลายประการ อาทิ
เช่น อ านาจการสอบสวนคดีอาญา อ านาจการควบคุ มการสอบสวนคดี อาญา จนน าไปสู่การหารื อต่ อคณะกรรมการกฤษฎี กา เรื่อ ง
ผลทางกฎหมายของคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 27
อันเป็นการสะท้อนปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพของระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
จากการศึ ก ษาความ เป็ น มาอ านาจสอบสวนคดี อ าญ าของไทย พบว่า ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี การ
โอนอ านาจการสอบสวนอ านาจสอบสวนกลั บไปกลั บมาระหว่ างของพนั กงานสอบสวนฝ่ า ยปกครองและพนั กงาน
สอบสวนฝ่ ายตารวจ เนื่อ งจากประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญาของไทยได้ กาหนดเจ้ า พนั ก งานผู้มี อ านาจ
สอบสวนในเขตจั ง หวัดอื่ น นอกจากกรุง เทพมหานครออกเป็ น สองฝ่ า ย ได้ แก่ พนั ก งานสอบสวนฝ่ ายตารวจและ
พนั กงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง 28 โดยอ านาจการสอบสวนของพนั กงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง แม้ จะมี อ านาจสอบสวน
ความผิด 16 ประเภท29แล้ว นั้น แต่ ก็ไ ม่ไ ด้เป็ นการตัดอานาจการสอบสวนของพนัก งานสอบสวนฝ่า ยตารวจซึ่ งมี อานาจ
สอบสวนความผิ ดอาญาทั้ ง ปวงแต่ อ ย่ า งใด 30 ด้ วยบั ญญั ติ ดัง กล่ า วย่ อ มน ามาซึ่ งปั ญหาหลายประการ กล่ า วคื อ
การดาเนิ น คดี อ าญ าพร้ อ มกั น ท าให้ เกิ ดผลเสี ยหายต่ อรู ปคดี เพราะการที่ ต่ างฝ่ ายมี อ านาจการสอบสวนได้ เช่ นเดี ยวกั น
พยานหลั กฐานที่ รวบรวมได้ อาจขั ดแย้ งกั น เองจนเป็น เหตุ ให้ พ นัก งานอัย การสั่ง ไม่ ฟ้ อง หรือ เป็ น เหตุใ ห้ศาลพิ พ ากษา
ยกฟ้ อ ง และการใช้ อ านาจการสอบสวนที่ ซ้ า ซ้ อนส่ ง ผลให้ สิ้ น เปลื อ งงบประมาณและอั ตราก าลั ง บุ คลากรในการ
ปฏิ บัติหน้ าที่ 31 อีก ทั้ง การแยกกัน ทาการสอบสวนย่อ มเป็น เหตุใ ห้ผู้ ถูกกล่า วหาได้รั บ ความเดื อดร้อนในเรื่ องเดีย วกั น
จนเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องถูกดาเนินคดีหลายครั้งได้
นอกจากนี้แล้วนั้น บทบาทพนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีอาญาของไทยนั้นมีอยู่อย่างจากัด ด้วยระบบการ
ดาเนินคดี อาญาของไทยแยกการสอบสวนออกจากการฟ้ องร้อง เป็นเหตุใ ห้พนักงานอัยการมี เพียงบทบาทฟ้อ งคดีอาญา

27

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 216/2559 เรื่อง ผลทางกฎหมายของคาสั่ง สานักงานต ารวจ
แห่ ง ชาติ ต ามมาตรา 11 (4) แห่ง พระราชบัญ ญั ติตารวจแห่ง ชาติ พ.ศ. 2547.
28
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคแรก บัญ ญัตวิ า่ “ในจังหวัดอืน่ นอกจากจังหวัด พระนคร
และจัง หวัดธนบุร ี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอาเภอ และข้าราชการตารวจ ซึ่งมียศตัง้ แต่ชั้นนายร้อ ยต ารวจ
ตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอานาจ
ของตน หรือผู้ตอ้ งหามีทอี่ ยู่ หรือถูกจับภายในเขตอานาจของตนได้”
29
กฎกระทรวงกาหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนัก งาน
สอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2555.
30
คณิต ณ นคร (เชิง อรรถ 10) 142.
31
กุลพล พลวัน (เชิง อรรถ 22) 43.
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ส่ว นบทบาทเกี่ ย วกั บการสอบสวนมี เฉพาะกรณี ที่ เป็ นความผิ ดนอกราชอาณาจัก ร32 และการเข้ าร่ วมทาสานวนการ
สอบสวนในกรณี ที่มี ความตายเกิดขึ้น โดยการกระทาของเจ้ าพนัก งานซึ่ งอ้า งว่ าปฏิบั ติร าชการตามหน้า ที่ห รือ ตายใน
ระหว่างการควบคุมของเจ้ าพนักงาน33 โดยในคดีอาญาทั่วไปพนักงานอัยการไม่มี อานาจสอบสวนคงมีเพีย งแต่อานาจสั่ ง
สอบสวนเพิ่ม เติม หรื อสั่ งให้ พนั กงานสอบสวนส่ งตั วพยานมาให้ ซัก ถาม เท่ านั้ น34 ส่ งผลให้ การสอบสวนของไทยเกิดความ
บกพร่องหลายประการ เช่ น ปั ญหาการแจ้ งข้ อกล่ าวหาที่ ไม่ เหมาะสมกับพฤติ การณ์ การกระท าความผิ ด หรือในกรณี ส านวน
สอบสวนที่มี พยานหลั กฐานไม่ หนั กแน่นเพี ยงพอ เป็นเหตุ ให้พนั กงานอั ยการมีคาสั่ งเด็ ดขาดไม่ ฟ้ องคดี ย่ อมทาให้ ระยะเวลาที่
ผู้ต้องหาต้องถูกดาเนินคดีต้องสูญเสียทั้งชื่ อเสียงและอิสรภาพ ปัญหาการส่งสานวนในวันครบกาหนดระยะฝากขังส่งผลให้
พนั กงานอั ยการต้ องรีบฟ้ องไปก่อ นตามกฎหมาย ท าให้ไม่ สามารถพิ จารณาส านวนได้อย่ างรัดกุ มและไม่ สามารถสั่ ง
สอบสวนเพิ่ม เติ มได้ กรณี เช่ นนี้ ส่ง ผลให้ ผบู้ ริสุ ทธิ์ ต้อ งถู กรั ฐดาเนิ นคดีอ ย่า งไม่เป็ น ธรรม หรือหากเป็ นผู้ นั้นเป็ นผู้ กระท า
ความผิดจริง แต่พยานหลักฐานชั้นสอบสวนไม่เพียงพอแล้วศาลมีคาพิ พากษายกฟ้อ งเพราะเหตุยกประโยชน์ แห่งความสงสั ย
ให้จ าเลยได้ ความบกพร่องของการส่งส านวนในวัน ครบกาหนดระยะฝากขังดั งกล่ าวย่ อมก่อให้เกิ ดความเสีย หายของ
กระบวนการยุ ติธ รรมที่ป ล่อ ยอาชญากรลอยนวลและไม่ สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้ อย่ างแท้จ ริง ปัญ หาการ
สอบสวนล่าช้าจนทาให้คดีขาดอายุความ ปัญหาการอานาจสืบสวนสอบสวน โดยทาร้ายร่ างกายบังคับขู่เข็ญให้รับสารภาพ
เพราะกฎหมายไทยขาดระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจสอบสวนของระหว่างหน่วยงาน ทาให้ผู้มีอิทธิพลสามารถ
วิ่งเต้นหรือควบคุมแนวทางการดาเนินคดีพนักงานสอบสวนได้โดยง่าย35
4. ปัญ หาการขาดการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจสอบสวนคดีอาญาของไทย
กลไกการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล อ านาจในกระบวนการยุ ติธ รรม แบ่ งออกเป็ น การตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก โดยการตรวจสอบภายในเป็น กระบวนการตรวจสอบการใช้ อ านาจภายในองค์ก ร จึ งเป็ น
วิธีปฏิบัติตามสายบังคับบั ญชา ส่ว นใหญ่การตรวจสอบภายในมีปัญหาในเรื่อ งความโปร่งใส เนื่องจากเป็นการตรวจสอบ
โดยเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ว ยงานเดี ย วกั น จึง ส่ง ผลให้ ก ารตรวจสอบดั ง กล่ าวไม่ เป็ นการตรวจสอบอย่า งแท้จ ริง กลไกการ
ตรวจสอบภายนอกองค์ กรจึง มีความสาคัญอย่ างยิ่ง เพราะเป็น การใช้อานาจขององค์ กรอื่น ที่นอกเหนื อจากองค์ก รที่ถู ก
ตรวจสอบ ให้ทาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจว่ามีการใช้อานาจไปในทางที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้อานาจไว้หรือไม่ ทัง้ นี้
32

ประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 วรรคแรก บัญญัตวิ ่า “ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท า
ลงนอกราชอาณาจักรไทยให้อัยการสูงสุดหรือผู้รกั ษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นนั้ ให้พนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผูร้ บั ผิดชอบทาการสอบสวนแทนก็ได้...”
33
ประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 วรรคแรก บัญญัตวิ ่า “การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิ ดขึ้ นโดย
การกระทาของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบตั ริ าชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึง่ อ้างว่าปฏิบตั ิราชการ
ตามหน้าที่ หรือในกรณีทผี่ ู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึง่ อ้างว่าปฏิบตั ริ าชการตามหน้าที่ ให้ พ นัก งานสอบสวนแจ้ง ให้
พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการทาสานวนสอบสวน...”
34
อรรถพล ใหญ่สว่าง, ‘พนักงานอัย การกับการสอบสวนและการสั่ง คดี ’ (มติชน,13 สิง หาคม 2563) <https://
www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2305220> สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564.
35
น้าแท้ มี บุญ สล้าง, ‘การปฏิร ู ประบบการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางสากล’ (มติชน,23 ตุลาคม 2560) <https://w
ww.matichon.co.th/article/news_702989> สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564.
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การตรวจสอบภายนอกมีหลั กเกณฑ์ที่สาคัญ คือองค์กรที่ ทาหน้ าที่ตรวจสอบนั้น จะต้อ งไม่อ ยู่ในภายใต้ บังคับ บัญชาของ
องค์กรที่ถู กตรวจสอบด้วย จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยเคยมีแนวทางในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจสอบสวน
หลายแนวทาง ดังต่อไปนี้
แนวทางให้ ฝ่ า ยปกครองสอบสวนตรวจสอบถ่ว งดุ ล การสอบสวน กล่ า วคื อ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2518 รั ฐ บาล
ได้เสนอ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ …” เพื่อโอนอานาจ
การสอบสวนจากตารวจไปให้ ฝ่ า ยปกครองสอบสวน แต่ ผู้ เ ดี ย วเพื่ อ ถ่ ว งดุ ล ระหว่ า งผู้ จั บ กั บผู้ ส อบสวนตารวจ
คงทาหน้าที่สืบสวนและจับกุมเท่านั้น แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไม่ได้มีการประกาศใช้ต่อไป
แนวทางให้จั ดตั้ง กรมการสอบสวน เป็นการเสนอให้จั ดตั้ง กรมการสอบสวนเพื่ อให้ มีอ านาจหน้าที่ สอบสวน
คดีอาญาแยกต่างหากจากตารวจและฝ่า ยปกครอง แต่แนวความคิดดังกล่าวมีผู้ไม่ เห็นด้วยเป็นจานวนมาก ด้วยหลาย ฝ่า ย
เห็ นว่ าไม่ สามารถแก้ ไขปัญ หาได้ เนื่ อ งจากปั ญ หามิ ได้ อ ยู่ที่ ว่ าหน่ วยงานใดควรมี อ านาจสอบสวนแต่ อยู่ที่ ว่า ควรมี
มาตรการตรวจสอบการสอบสวนคดีอาญาด้วยวิธีใด จึงจะทาให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและยุติธรรม การ
จัดตั้ งกรมการสอบสวนขึ้ น มา โดยมิ ได้ ส ร้า งมาตรการตรวจสอบอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพดั ง เช่ น ในหลายประเทศท า
ก็ไม่อ าจได้ แก้ปัญ หาได้ตรงจุด และอาจเป็น หน่ว ยงานที่สร้ างปัญ หาใหม่ขึ้น อีกก็ ได้ การจัดตั้งกรมการสอบสวน จึงเป็ น
เพียงข้อเสนอแนะประการหนึ่งเท่านั้น36
แน วทางให้ พ นั ก งานอั ย การมี อานาจตรวจสอบถ่ ว งดุ ล อ านาจสอบสวน โดยรั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของ
นายธานิ นทร์ กรั ยวิ เชีย ร ซึ่ง มีแ นวทางให้ พนั กงานอัย การเข้า มามีบ ทบาทในการควบคุ ม กากับ อานาจการสอบสวน
คดี อ าญา 37 ตามระบบสอบสวนสากลและมี นโยบายของรัฐ บาลและแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
ที่แ สดงมุ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาระบบอัย การของประเทศไทยให้ เป็ น ไปตามระบบสอบสวนสากล จนกระทั่ งมี ก ารยกร่ า ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และส่งรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา แต่
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกลับไม่ได้มีการประกาศใช้แต่อย่างใด38
ในปัจจุบันการสอบสวนคดีอ าญาของไทยขาดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุ ลจากองค์กรภายนอก แม้ในปัจจุบันจะมี
การบั ญญั ติ บทบั ญญั ติ ให้ ผู้ว่ าราชการ39และผู้บั ญ ชาการตารวจแห่ งชาติ มี บทบาทในการการตรวจสอบคาสั่ งไม่ฟ้ อ ง

36

กุลพล พลวัน (เชิง อรรถ 22) 66-67.
คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 13) 55.
38
เพิ่ง อ้าง.
39
ประมวลกฎหมายวิ ธ ี พิ จารณาความอาญา มาตรา 145 วรรคแรก บั ญ ญั ติ ว่า “ในกร ณี ที่ มี ค าสั่ง ไม่ฟ้ อ งและ
ค าสั่ ง นั้ น ไม่ ใ ช่ข องอธิ บ ดีก ร มอัย การ ถ้า ในนค ร หลวงกรุ ง เทพธ นบุ ร ี ให้ ร ี บส่ ง สานวนการสอบสวนพร้อ มกั บค าสั่ ง
ไปเสนออธิ บ ดี ก ร มต าร วจ ร องอธิ บ ดี ก ร มต าร วจหรือ ผู้ ช่ ว ยอธิ บ ดี ก ร มต าร วจ ถ้ า ในจั ง หวั ด อื่น ให้ ร ี บ ส่ ง ส านวน
การสอบสวนพร้อมกับคาส่งไปเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้ มิไ ด้ตดั อานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ตอ้ งหาดัง
บัญ ญัตไิ ว้ใน มาตรา 143
ในกรณีที่อธิบดีกรมตารวจ รองอธิบดีกรมตารวจ หรือผู้ช่วยอธิบดีกรม ต ารวจในนครหลวงกรุง เทพธนบุร ี หรือผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดในจัง หวัดอื่นแย้งคาสัง่ ของพนักงานอัยการให้ส่งสานวนพร้อมกับความเห็นทีแ่ ย้งกันไปยังอธิบดีกรมอั ย การเพื่ อ ชี้
ขาด ...”
37
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ของพนั กงานอั ยการ40 บทบั ญญั ติ ดังกล่า วก็ เป็ น เพี ย งการตรวจสอบถ่ วงดุล การใช้ ดุล พิ นิจ ในการออกคาสั่ง ไม่ ฟ้ อ ง
ของพนักงานอัยการเท่ านั้น แต่ก็ ยังไม่ใช่กลไกให้มีการตรวจสอบการใช้อานาจสอบสวนของพนักงานผู้มีอานาจสอบสวน
คดีอาญาแต่อ ย่างใด เมื่อ การสอบสวนสวนเป็นขั้น ตอนเริ่ มต้นของกระบวนการยุติธรรมที่อาจใช้อานาจเป็ นคุณหรือเป็ น
โทษแก่ประชาชนได้ การที่มอบหมายให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งผูกขาดใช้อานาจย่อมนามาซึ่งการใช้อานาจในทางที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ ดังนั้น การสอบสวนคดีอาญาของไทยจึงควรมีการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรภายนอกอย่างเหมาะสม
5. วิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทางการแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข ้อง
5.1 วิเคราะห์ปัญหาการขาดเอกภาพการสอบสวนคดีอาญาของไทย
ปัญ หาการขาดเอกภาพการสอบสวนคดี อ าญาของไทยนั้ น มีม าตั้ งแต่อ ดีตจนถึ งปั จจุ บัน เนื่อ งจากประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาของไทยได้ กาหนดเจ้า พนั ก งานผู้ มี อานาจสอบสวนในเขตจั ง หวัดอื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจและพนัก งานสอบสวนฝ่า ยปกครอง โดยอานาจการสอบสวนของ
พนัก งานสอบสวนฝ่า ยปกครองมีอ านาจสอบสวนความผิด 16 ประเภท แต่ ก็ไม่ ได้เป็ นการตั ดอานาจการสอบสวนของ
พนั กงานสอบสวนฝ่า ยตารวจซึ่ งมีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาทุกประเภทคดี แต่ อย่ างใด ด้ วยเหตุ ที่ก ฎหมายได้ ให้
อานาจการสอบสวนไว้ ห ลายฝ่ า ยจึ ง ส่ ง ผลให้ มี การโอนเปลี่ ย นแปลงอ านาจการสอบสวนกลั บ ไปกลั บ มาระหว่ า ง
ฝ่ายปกครองกับ ฝ่ายพนัก งานสอบสวนฝ่ ายตารวจตลอดมา ย่อมสะท้ อนให้เห็น ถึงความส าคัญ ของอานาจการสอบสวน
อย่างเห็นได้ชัด และแม้ว่าบริบทเชิงโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกั บการสอบสวนในปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกองค์กรอัยการและ
องค์ ก รตารวจออกจากกระทรวงมหาดไทยอย่ า งชั ดเจนก็ ตาม ส่ ว นแน วทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดเอกภาพ
การสอบสวนคดี อาญาของไทยผ่ า นมาก็ มี เพี ยงการพิ จ ารณาว่า อ านาจการสอบสวนคดีอ าญาควรเป็ น ขององค์ ก รใด
โดยจะให้ พ นั กงานสอบสวนฝ่ า ยตารวจหรื อ ให้ พ นั ก งานฝ่ ายปกครอง หรื อ ให้ ตารวจสอบสวนแต่ ให้ ฝ่ า ยปกครอง
มีอานาจควบคุม ในฐานะหัว หน้ าพนั กงานสอบสวน แต่ ปัญ หาดั งกล่ าวไม่ได้ มีก ารพิ จารณาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่
กว้ า งขวางกว่ า แนวทางเดิม อี ก ทั้ ง การที่ พิ จ ารณาว่า ฝ่ า ยใดจะเหมาะสมกั บ บทบาทการสอบสวนคดี อ าญ านั้ น
ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและประชาชนส่วนรวมเป็น เป้าหมายสาคัญ
เมื่อพิจารณาบทบาทพนักงานฝ่า ยปกครองกั บอานาจสอบสวนคดี อาญา จะเห็ นได้ว่า พนักงานฝ่ายปกครองมี
บทบาทภารกิจ หลั ก ในการบริห ารงานด้ า นปกครองและรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยในพื้ น ที่ และภารกิ จ งานด้ า น
การสอบสวนยั งไม่ใช่บทบาทหลักของพนั กงานฝ่ายปกครอง อีกทั้ง อานาจสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ ายปกครองมี
เพียงความผิด 16 ประเภท อันเป็นข้อจากัดที่มีผ ลต่อการพัฒนางานด้านการสอบสวนให้ทัดเทียมกับตารวจ เมื่อพิจารณา
40

ประมวลกฎหมายวิ ธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 วรรคแรก บัญญั ต ิว่า “ส าหรับการสอบสวนซึ่ง อยู่ ในความ
รับผิด ชอบของเจ้า พนัก งานต ารวจในกรณี ที่มีค าสั่ง ไม่ฟ้อ งและค าสั่ง นั้ นไม่ใ ช่ของอัย การสู ง สุด ถ้าใ นกรุ ง เทพมหานค ร
ให้ร ีบส่ง สานวนการสอบสวนพร้อมกับคาสั่งเสนอผู้บญั ชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ชว่ ยผู้บญั ชาการ
ต ารวจแห่ง ชาติ ถ้าในจัง หวัดอื่นให้รบี ส่ง สานวนการสอบสวนพร้อ มกั บค าส่ ง เสนอผู้ บัญ ชาการหรือรองผู้ บัญ ชาการ ซึ่ ง เป็ น
ผู้บัง คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ แต่ทั้งนี้ มิไ ด้ตดั อานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ตอ้ งหาดัง บัญญัต ิ
ไว้ใน มาตรา 143 ...”
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บริบทเชิงโครงสร้างพนักงานฝ่ายปกครองจึงไม่เหมาะกับการสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากขาดความพร้อมที่จาเป็นต่อการ
สอบสวน หลา ยประ กา ร เช่ น บุ คลากรที่ เ ชี่ ยวชาญ งา น สอบสวน โดยเฉพ า ะทรั พ ยากรและเทคโน โลยี
ที่จ าเป็ น ต่อ การสอบสวน แต่ อย่ างไรก็ตาม พนัก งานฝ่า ยปกครองมี ความใกล้ชิ ดประชาชนและเข้ าถึ งพื้ นที่ ในความ
รับ ผิดชอบได้เ ป็น อย่า งดี จึง เหมาะสมกับ การสื บ สวน จั บ กุม และนาส่ง ข้อ เท็ จ จริ งต่ อพนัก งานสอบสวนฝ่ ายตารวจ
อันเป็น การอานวยความยุ ติธรรมและการป้อ งกั นการกระท าความผิดในพื้ นที่ ตามภารกิ จ ดั งเช่ น ตารวจทางปกครอง
ในฝรั่งเศสที่มีบทบาทในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการกระทาความผิดเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่
สาหรับบทบาทพนัก งานสอบสวนฝ่ายตารวจกับการสอบสวนคดีอาญา จะเห็นได้ ว่า สานัก งานตารวจแห่งชาติ
เป็นองค์กรมีความพร้ อมในหลายด้านที่มีผลต่อประสิท ธิภาพการสอบสวน เช่น บุคลากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ใ น
ด้านงานสอบสวนโดยเฉพาะและมีประสบการณ์ด้านงานด้านการสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จริง ประกอบกับมี
อัตรากาลัง ที่พ ร้อ มต่ อ สืบ สวนสอบสวนคดี อาญาในทุ กพื้ น ที่ ความพร้ อมทั้ งทรัพ ยากรที่จ าเป็น ต่ อการสอบสวนให้ มี
มาตรฐาน และความพร้ อมในการพั ฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนางานด้านการสอบสวนอยู่อย่า งต่อเนื่อง เพื่อรองรับกั บ
รูปแบบอาชญากรรมที่ซับซ้ อนและเปลี่ยนไปในปัจจุบัน มากกว่า องค์กรอื่น ๆ ประกอบกับจากการศึกษาระบบการดาเนิ น
คดีอาญาของต่ างประเทศ พนักงานสอบสวนฝ่า ยตารวจถือว่า เป็น เจ้าหน้าที่ ที่มีบ ทบาทในการสอบสวนคดีอ าญาในทุ ก
ประเทศ
ส่วนบทบาทพนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาไทยกาหนดให้การ
สอบสวนและการฟ้องร้องคดีอาญาออกจากกัน พนักงานอัยการจึงเป็นบทบาทในการพิจารณาสานวนสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องร้อง และมีอานาจเพียงสั่งให้พนักงานสอบสวนไปดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมในกรณีสานวน
การสอบสวนยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งบทบาทพนักงานอัยการของไทยนั้นแตกต่างจากบทบาทพนักงานอัยการของระบบสอบสวน
สากลที่มีบทบัญญัติกฎหมายให้พนักงานอัยการสามารถเข้าไปสอบสวนคดีอาญาได้ตามความเหมาะสม หรือมีบทบัญญัติ
กฎหมายให้พนักงานอัยการสามารถกากับดูแลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตารวจได้ ดังเช่น ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่หากพิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายของพนักงานอัยการ
ในประเทศไทยพนักงานอัยการเป็นตาแหน่งที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดี ซึ่งหาก
พนักงานอัยการเข้ามีบทบาทการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาด้วย ย่อมทาให้การรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างรัดกุม
ยิ่งขึ้นและส่งผลให้การพิจารณาสั่งฟ้องคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสานักงาน
อัยการสูงสุดมีข้อจากัดในเรื่องอัตรากาลังบุคคลากรที่ดารงตาแหน่งพนักงานอัยการไม่เพียงพอต่อการทางานด้านสอบสวน
ด้วย เมื่อเทียบกับปริมาณคดีอาญาของไทยที่มีจานวนมาก สานักงานอัยการสูงสุดจึงไม่พร้อมต่อการจะรับบทบาทงาน
สอบสวนมาเต็มกาลัง ดังเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน แต่ เหมาะสมที่จะควบคุม กากับดูแลการสอบสวนคดีอาญา
และเข้าร่วมการสอบสวนเฉพาะคดีที่มีความสาคัญ หรือคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับแนวทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ด้ วยเหตุ ผ ลดั ง ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในปั จ จุ บั น พนั ก งานสอบสวนสั ง กั ดส านั ก งานตารวจแห่ งชาติ มี
ความพร้อ มต่อ การสอบสวนในหลายด้ านของพนั กงานสอบสวนฝ่ ายตารวจจึง เหมาะสมกั บ การสอบสวนคดีอ าญา
แต่อย่า งไรก็ตาม อานาจสอบสวนเป็นอานาจส าคัญและมีผลโดยตรงต่อสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน การที่ม อบหมายให้
องค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบอานาจเสร็จเด็ดขาด โดยไม่มีกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจย่อมจะนามาซึ่งโอกาสที่เจ้ า
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พนั กงานผู้มี อ านาจสอบสวนจะใช้ อานาจในทางที่ มชิ อบด้ว ยกฎหมาย ดั งนั้ น จึง ควรมี การตรวจสอบถ่ว งดุ ลอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
5.2 วิเคราะห์ปัญหาการขาดการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจสอบสวนคดีอาญาของไทย
ในปัจ จุบั น การสอบสวนคดี อาญาของไทยขาดกลไกการตรวจสอบถ่ วงดุล จากองค์ก รภายนอก แม้ใ นอดี ต
จะพบว่า ประเทศไทยเคยมีการเสนอแนวคิดในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจสอบสวนหลายแนวทาง เช่น แนวคิดให้
ฝ่ า ยปกครอง สอบสวน ตรวจ สอบถ่ วง ดุ ลกา รสอ บสวน แน วคิ ดใ ห้ จั ด ตั้ ง กรม กา รสอบสวน แน วคิ ดให้
พนั ก งานอัย การมีอ านาจตรวจสอบถ่ว งดุ ล อานาจสอบสวน โดยให้ พ นั กงานอั ยการเข้ า มามี บทบาทในการควบคุ ม
กากั บอานาจการสอบสวนคดีอาญาตามระบบสอบสวนสากล แต่ร่ างพระราชบัญญั ติดังกล่าวกลับ ไม่ไ ด้มี การประกาศ
ใช้แต่อย่างใด
หากพิจ ารณาเปรีย บเทียบการตรวจสอบถ่ว งดุ ลการใช้ อานาจอานาจสอบสวนของต่างประเทศ จะเห็ นได้ว่ า
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของต่างประเทศได้มีก ารกาหนดให้พนัก งานอัยการในเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ
การใช้อานาจของตารวจอย่างใกล้ชิด โดยกาหนดกฎหมายให้พนักงานสามารถการเข้ามาสอบสวนคดีอาญาได้ตั้งแต่เริ่มต้น
คดี เช่น ในประเทศฝรั่ งเศสการตรวจคน การควบคุม การจั บ และการขั ง จะต้องถูกตรวจสอบกลั่น กรองจากพนั กงาน
อัยการกอนการออกคาสั่งของศาล ในประเทศเยอรมนีตารวจต้องมี การรายงานให้ พนักงานอัยการทราบว่ามีการกระท า
ความผิดอาญาเกิดขึ้น เป็ นต้นหรือ หรือมีกลไกทางกฎหมายให้พนักงานอัยการเข้ามามีอานาจเข้ ามาควบคุมการสอบสวน
เช่น สหรัฐ อเมริก า ที่กาหนดให้พ นัก งานอัย การมี บทบาทควบคุ มการใช้อ านาจของเจ้ าหน้าที่ ตารวจ โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบการขอหมายอาญา โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้เป็นการตรวจสอบและใช้ดุล พินิจถึงเหตุอันสมควรในการออก
หมายจับ อันเป็น การกลั่นกรองเหตุ ในการออกหมายทางอาญาก่อนที่ จะขอหมายจากศาล เพื่อให้ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะใช้อานาจในชั้นสอบสวนเพียงองค์กรเดียว เป็นต้น
ดังนั้น การใช้อานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจควรอยูภายใตการกากับดูแลรับผิดชอบของ
พนักงานอัยการตามระบบสอบสวนสากล เช่ น ประเทศฝรั่ งเศส ประเทศเยอรมนี สหรัฐ อเมริก าที่มีก ฎหมายกาหนดให้
พนั ก งานอั ย การมี อ านาจก ากั บ ดูแ ลการสอบสวน และสามารถเข้ าร่ ว มการสอบสวนคดี อ าญาได้ โดยเฉพาะคดี ที่ มี
ความส าคั ญและยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหาข้ อ กฎหม ายที่ เป็ น ข้ อ จ ากั ด บทบาทพ นั ก งาน อั ย กา ร
ในการร่วมค้นหาความจริ งอันเป็นการตรวจสอบถ่ว งดุลป้ องกั นการผูกขาดอานาจสอบสวนโดยพนั กงานสอบสวนเพีย ง
องค์กรเดียว และเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้การสอบสวนคดีอาญารวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
5.3 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิ จารณาแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ ยวกั บงานสอบสวนคดี อาญาของไทย พบว่า ในคดีอ าญาทั่วไป
ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาไม่ไ ด้มี การกาหนดบทบัญ ญั ติม าตรการที่จ ะให้ อัย การเข้ าร่ว มการสอบสวน
กับตารวจไว้อย่างชัดเจน จะมีเพียงปรากฏหลักการดังกล่าวในมีเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดนอกราชอาณาจักร และการเข้ า
ร่วมทาสานวนการสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนั กงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานเท่านั้น
สาหรับ บทบาทพนั กงานอัย การกั บการสอบสวนคดี อาญา ส านั กงานอัย การสู งสุดได้ มีก ารกาหนดบทบาท
พนักงานอัยการกับการสอบสวนในคดีอาญาทั่วไปมากยิ่งขึ้น ปรากฏตาม ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนิ น
คดีอ าญาของพนั กงานอัย การ พ.ศ. 2563 ที่ กาหนดบทบาทให้พ นัก งานอั ยการเข้า มามีส่ วนร่ วมในการอานวยความ
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ยุติธ รรมในชั้ นสอบสวน ในกรณีก ารให้ คาแนะนาปรึกษาในการสืบ สวนสอบสวน การเข้ าร่วมการสอบสวนและร่ว มท า
สานวนสอบสวนตามที่ หน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ องร้ องขอ เป็น ส่ว นหนึ่ งของหน้า ที่พ นัก งานอัย การที่พึ งกระท า ทั้ งนี้
เพื่อ ให้ก ารสอบสวนมี ประสิท ธิภ าพเป็น การอานวยความยุ ติธ รรมแก่ ประชาชนและรักษาผลประโยชน์ ของรัฐ 41 กรณี
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจสอบสวนได้ขอความร่วมมือพนัก งานอัยการให้คาแนะน าปรึกษาเพื่อ ประโยชน์ใ นการสืบสวน
และสอบสวน หรือ ขอให้เข้า ร่วมการสอบสวนนั้น42 ในกรณีถ้าอัย การไม่ได้ รับความร่วมมือหรือข้อบกพร่องของพนักงาน
สอบสวนอาจทาให้คดีเสียหายได้ พนักงานอัยการอาจแนะนาพนักงานสอบสวนโดยตรงหรือทาเป็นหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง
หรือวิธีแก้ไขและป้องกันโดยทาความเห็นไปยั งผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน ในกรณี ที่พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของพนักงานอั ยการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้หัวหน้าพนักงานอัยการทาความเห็นเสนอตามลาดับชั้นถึงอธิบดี
อัยการ หรืออัยการสูงสุด เพื่อแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดขอพนักงานสอบสวน 43 เมื่อพิจารณาตามระเบียบดังกล่าวแล้วจะเห็น
ได้ว่า สานักงานอัยการสูงสุดได้เล็งเห็นความสาคัญ การค้นหาความจริงในกระบวนการชั้นสอบสวนอันเป็นบทบาทเชิงรุกใน
การดาเนิน คดี แต่อย่ างไรก็ ตาม อานาจเข้ าร่ว มการสอบสวนคดีอ าญาของพนั กงานอั ยการตามระเบี ยบดังกล่า วยั งมี
ข้อจากัด เนื่องจากพนักงานอัยการจะเข้าไปร่วมสอบสวนได้ส่วนใหญ่จะต้องเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้อ ง
ขอความร่วมมือมายังพนักงานอัยการ
สาหรับ ร่างพระราชบั ญญั ติส อบสวนคดีอ าญา พ.ศ. … ได้มี หลั กการให้พ นักงานอัยการมีอานาจเข้ าไปร่ว ม
สอบสวนกับพนัก งานสอบสวนหรือ มีอานาจขอให้พ นักงานสอบสวนแจ้งความคืบหน้า ในการสอบสวนให้ทราบเป็นระยะ
หรือขอให้ตรวจสอบพยานหลักฐานในประเด็นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะได้ 44 การบัญญัติหลักการดังกล่าวในกฎหมายที่มุ่งให้
พนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจเพิ่มบทบาทพนักงานอัยการเข้า ร่วมสอบสวนอย่างใกล้ชิดอันเป็นแนวโน้มที่ดีต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยที่มงุ่ การพัฒนาปรับปรุงระบบการสอบสวน แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดพนั ก งานอั ย การในการ
สอบสวนคดีอาญาหรือควบคุมการสอบสวนคดีอาญาหากอยู่ใ นพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. … ซึ่งมีสภาพบังคั บ
กับการสื บสวนสอบสวนของข้ าราชการตารวจเท่ านั้ น ยั งไม่ สามารถน ามาซึ่ง ความเอกภาพการสอบสวนอย่า งแท้ จริ ง
41

ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 ข้อ 16 บัญญัต ิว่า “พนักงาน
อั ย การ กั บ การ สอ บสวน การ ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษ าใน การ สื บ ส วนแล ะสอบส วน การ เข้ า ร่ ว มในการ สอบสว น
และร่วมทาสานวนสอบสวนตามที่หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอ เป็นส่วนหนึง่ ของหน้าที่พนักงานอัยการทีพ่ ึงกระทา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
การสอบสวนมีประสิทธิภาพ เป็นการอานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ”
42
ระเบียบส านักงานอั ยการสูงสุ ดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 ข้อ 17 บั ญญัต ิว่า “การให้
ค าแนะนาปรึกษาและเข้าร่วมสอบสวน ในกรณีหน่วยงานของรัฐทีม่ ีอานาจสอบสวนคดีอาญาได้ขอความร่ว มมื อ พนั กงานอัย การให้
ค าแนะนาปรึกษาเพือ่ ประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน หรือขอให้เข้ าร่วมในการสอบสวนนัน้ พนั กงานอัย การพึ ง ให้ค าแนะนา
ปรึกษา หรือเข้าร่วมในการสอบสวน แล้วทาบันทึกเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ถึงอัยการสูงสุดเพื่อทราบ”
43
ระเบี ยบสานักงานอัยการสู งสุดว่ าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนั กงานอัยการ พ.ศ. 2563 ข้อ 18 บั ญญัต ิ ว่า “กรณี
พนักงานสอบสวนบกพร่องหรือไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งในการดาเนินคดี ถ้าพนักงานอัยการไม่ได้รบั ความร่วมมือหรือพบ
ข้อบกพร่องของพนักงานสอบสวน อันอาจทาให้คดีเสียหายได้พนักงานอัยการอาจแนะนาพนักงานสอบสวนโดยตรงหรือทาหนังสือแจ้ง
ข้อบกพร่องและวิธแี ก้ไขหรือป้องกัน โดยทาเป็นความเห็นเสนอไปยัง ผู้บงั คับบัญชาของพนักงานสอบสวน ในกรณีที่พนักงานสอบสวน
ไม่ปฏิบัตติ ามคาสัง่ ของพนักงานอัยการโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้หัวหน้าพนักงานอัยการทาความเห็นเสนอตามล าดับชั้ นถึ ง อธิบดี
อัยการหรืออัยการสูงสุดเพื่อแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด ของพนักงานสอบสวน”
44
ร่างพระราชบัญญัตสิ อบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น .
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เพราะอานาจการสอบสวนคดี อาญาทั้งหมดต้อ งดาเนิ นการตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาซึ่ งเป็น แม่บ ท
กฎหมายและกฎหมายกลางของการดาเนินคดีอาญา ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึง
จะเหมาะสมยิ่งกว่า
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญาเป็น กฎหมายที่ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีก ารค้น หาความจริ งอั น
เกี่ยวกับการกระทาความผิด และการน าตัวผู้ กระทาความผิ ดต่อ กฎหมายอาญามาดาเนิน การพิจารณาและลงโทษตาม
บทบัญ ญัติของกฎหมาย 45 ผู้เ ขีย นพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า ควรมีก ารแก้ไขอานาจการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 18 ในหลั กการที่ก าหนดให้พ นักงานสอบสวน มี อานาจสอบสวนความผิ ดอาญา ภายใต้
มาตรการก ากั บ ดู แ ลการสอบสวนของพนั ก งานอั ย การ ในกรณี คดี ความส าคั ญ คดีซั บ ซ้ อน ควรแก้ ไขกฎหมาย
ให้พนักงานอัยการมีอานาจที่ทาการเข้าร่วมการสอบสวนได้เองอั นเป็นค้น หาความจริงในการสอบสวนได้ตั้งแต่ เริ่มคดี ใ น
ฐานะเป็นพนักงานสอบสวนสวนผู้ รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาข้ อกฎหมายที่เป็น ข้อจากัดบทบาทพนักงานอัยการใน
การร่ วมค้ นหาความจริง พนัก งานสอบสวนทั้ งสองฝ่ายจึงต้ องร่ว มมือ กันและดาเนิน การตามหลักการสอบสวนควรเป็ น
อานาจเดียว
บทสรุปและข ้อเสนอแนะ
การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญในการค้นหาความจริงในคดีอาญา เพื่อที่จ ะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพือ่ จะเอาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ การสอบสวนจึงเป็ น กระบวนการที่ จ าเป็ น ต้ อ ง
กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน เจ้าพนักงานผู้มีอานาจสอบสวนจึงเป็นบุคคลแรกตามกฎหมายเข้าไปมีส่วน เกี่ ย วข้ อ งเมื่อ
เกิดการกระทาความผิดจึงต้องปฏิบัติภายใต้กรอบบทบัญญัติกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเจ้าพนักงานที่ทา หน้ า ที่ ดัง กล่ าวจึ ง
จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ และอานาจการดาเนินการตามกฎหมายที่เหมาะสม เพือ่ ให้ได้มา ซึ่งพยานหลั ก ฐานที่
เพียงพอต่อพิสูจน์ความผิดความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
จากการศึกษาวิวัฒนาการของการสอบสวนคดีอาญาของไทย พบว่า ปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพของระบบ การ
สอบสวนคดี อ าญาของไทยมามี ม าตั้ ง แต่ อ ดี ตจนถึ ง ปัจ จุ บั น เนื่ องจากการเปลี่ย นแปลงอ านาจสอบสวนคดี อ าญ า
ระหว่างฝ่ายปกครองและฝ่ายตารวจมีตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตกรมอัยการ กรมตารวจ มีฐานะเป็นกรม
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงแยกกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นสานักงานอัยการสูงสุด และ
แยกกรมตารวจ สัง กัดกระทรวงมหาดไทย เป็น สานั กงานตารวจแห่งชาติ เมื่อพิ จารณาในบริบ ทของโครงสร้ างอ านาจ
ในปัจจุบันแล้ว จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันองค์กรอัยการและองค์กรตารวจไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงต่ อ กระทรวงมหาดไทย
เหมือนในอดีต
เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 ได้ แบ่งพนักงานสอบสวนเป็นสองฝ่าย ได้แก่
พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง โดยในกรณีต่างจังหวัด กฎหมายกาหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองให้มอี านาจสอบสวน
ความผิ ดอาญ าได้ ปั จจุ บั น 16 ประ เภทคดี แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การตั ด อ านา จการสอบสวน ของพ นั ก งานสอบสวน
ฝ่ายตารวจ ซึ่งที่ มีอานาจสอบสวนความผิ ดอาญาทุ กประเภทคดี บทบัญ ญัติดังกล่ าวไม่ สอดคล้องหลักการการสอบสวน
45

ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13, สานักพิมพ์วิญญูชน 2563) 15.
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เป็นอานาจเดียว และการแยกกัน ทาการสอบสวนย่อมเป็นเหตุให้ผู้ ถูกกล่าวหาได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดี ยวกันอัน จะ
กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่งผลให้เกิดการขาดความเป็นเอกภาพการสอบสวนจนนาไปสู่ปัญหาการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้วยปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพระหว่างองค์กรสอบสวนที่เกี่ยวข้องและการใช้อานาจการสอบสวนที่ซ้า ซ้ อ นอั น
กระทบสิท ธิเ สรีภ าพของประชาชน ตลอดจนสิ้น เปลืองงบประมาณและอั ตรากาลัง บุคลากรในการปฏิ บัติหน้ าที่ และ
จากผลการวิ เคราะห์ เห็ นว่ า ประเทศไทยควรมี ปฏิ รูป ระบบการสอบสวนคดี อาญา เพื่ อให้เ กิดความร่วมมื อระหว่า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันพนัก งานสอบสวนสังกัดส านักงานตารวจแห่ง ชาติ เป็นเจ้าพนักงานที่มีภารกิจโดยตรง
ด้านงานสอบสวนและมี ความพร้อมในหลายด้า นที่ส่ง ผลต่อ ประสิ ทธิภาพในการสอบสวน จึงเหมาะสมกับ การสอบสวน
คดีอาญา ส่ว นพนัก งานฝ่ ายปกครองมี บทบาทภารกิจหลั กในการบริห ารงานด้านปกครองและรักษาความสงบเรี ยบร้อ ย
และยังขาดความพร้อ มที่จ าเป็น ต่อ การสอบสวนหลายประการ จึง ยังไม่เหมาะกับการใช้ อานาจสอบสวนคดีอ าญา แต่
พ นั กง า น ฝ่ า ยปกครอง มี ความ ใกล้ ชิ ดประ ชา ชน และ เข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ใน ควา ม รั บ ผิ ดชอบได้ เป็ น อย่ า งดี
จึงเหมาะสมกับ งานสืบ สวน จับ กุม และน าส่ งข้ อเท็ จจริง ต่อพนั กงานสอบสวนฝ่ ายตารวจ ดัง นั้น พนัก งานสอบสวน
ฝ่ายตารวจจึงเหมาะสมกับการสอบสวนคดีอาญาในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม อานาจสอบสวนมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน จึง ควรมี กลไกการตรวจสอบถ่ วงดุล อานาจสอบสวนคดีอ าญาอย่ างเหมาะสม โดยจากการศึ กษาแนว
ทางการตรวจสอบถ่ว งดุล การสอบสวนคดีอ าญาของอารยประเทศ ได้ แก่ ประเทศฝรั่ งเศส ประเทศอั งกฤษ ประเทศ
เยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริก า พบว่า ระบบการสอบสวนคดี อาญาสากลส่ว นใหญ่ อยู่ใ นความรับ ผิดชอบของพนั กงาน
อั ย การ หรื อ ให้ พนั กงานอั ย การเข้ ามาก ากั บ ดู แ ลหรื อ ควบคุ ม การสอบสวน ของพ นั ก งาน สอบสวนตารวจได้
ตามแนวทางสหประชาชาติว่า ด้วยบทบาทของพนั กงานอัยการ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการบัญ ญัติ บทบาทพนักงาน
อั ย กา รสาม ารถเข้ า ม าก ากั บดู แลหรื อ ควบคุ ม การสอบสวน และสา มารถเข้ าร่ ว ม การสอบสวนคดี อ าญ าได้
ในคดี ที่มี ความส าคั ญและยุ่ งยากซับ ซ้อ น ทั้ง นี้ เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาข้ อกฎหมายที่เป็ น ข้อ จากัดบทบาทพนัก งานอั ยการ
ในการร่วมค้ นหาความจริ ง อันเป็นการตรวจสอบถ่ วงดุล ป้องกั นการผู กขาดอานาจสอบสวนโดยพนั ก งานสอบสวนเพีย ง
องค์กรเดียว และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้การสอบสวนคดีอาญารวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
ด้วยเหตุผ ลดั งข้ างต้น ผู้เ ขีย นจึ งมี ข้อ เสนอให้ มีก ารแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญาซึ่ง เป็ น
กฎหมายแม่ บทที่ ว่าด้ วยหลัก เกณฑ์แ ละอ านาจสอบสวนคดีอาญา โดยเฉพาะบทบั ญญั ติม าตรา 18 ซึ่ง เป็น บทบัญ ญัติ
เกี่ยวกับอานาจการสอบสวนคดี อาญา ในแนวทางที่ว่า “ในกรุ งเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้
พนั ก งานสอบสวน มี อ านาจสอบสวนความผิ ดอาญา ซึ่ ง ได้ เกิ ด หรื อ อ้ า ง หรื อ เชื่ อ ว่ า ได้ เ กิ ดภายในเขตอ าน าจ
ของตน หรื อผู้ ต้องหามี ที่ อ ยู่ หรื อ ถูก จั บภายในเขตอ านาจของตนได้ ภายใต้ ม าตรการก ากับ ดู แลการสอบสวนของ
พนั ก งานอั ยการ ในคดีส าคัญ หรื อคดี ที่ มีความซั บ ซ้อ น ให้ พนั ก งานอั ยการมี อ านาจเข้ าร่ วมการสอบสวนและให้ มี
อานาจเช่ น เดี ยวกับ พนั ก งานสอบสวนสวนผู้รั บ ผิดชอบ” ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เกิ ดความร่ว มมื อขององค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
เพื่ อ ให้ ก ารสอบสวน เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ว โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ภ ายใต้ ห ลั ก นิ ติ รัฐ ตามแนวทางสอบสวน สากล
และสอดคล้อ งกับ แนวการปฏิรู ปประเทศตามรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศัก ราช 2560 มาตรา 258 ง.
ด้านกระบวนการยุติธรรม (2) ที่กาหนดให้มุ่ งปรั บปรุง ระบบการสอบสวนคดีอ าญา และให้มี การตรวจสอบและถ่ วงดุ ล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
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