
เกร็ดกฎหมายนารู

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๕จุลนิติ

เกร็ดกฎหมายนารู

 สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญากับการที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายนั้น
ถือเปนหลักการสําคัญในการดําเนินคดีอาญา ซึ่งรัฐจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการให
ความคุมครองสิทธิของผูตองหาตามหลักนิติธรรม โดยใหโอกาสผูตองหาไดตอสูคดีอยางเต็มท่ีและ
เทาเทียมกันตามหลักความเสมอภาคและหลักการฟงความทุกฝายเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง 
และเพือ่ใหไดรบัความเปนธรรมจากกระบวนการยตุธิรรมของรฐั โดยเปนสทิธทิีจ่ะไดรบัการสนันษิฐาน
ไวกอนวาผู ตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดได
กระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลไว ดังนี้
  มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และ
  มาตรา ๒๙ บคุคลไมตองรบัโทษอาญา เวนแตไดกระทาํการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาทีก่ระทาํนัน้
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลน้ันจะหนักกวาโทษท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 
  ในคดีอาญาน้ัน ใหสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจาํเลยไมมคีวามผิด และกอนมีคาํพิพากษา
อันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
  การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจําเลยใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือปองกันมิใหมี
การหลบหนี 
  ในคดีอาญาจะบังคับใหบุคคลใหการเปนปฏิปกษตอตนเองมิได 
  คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน
จนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
  คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงใครขอเสนอ เรื่อง “สิทธิของผูตองหาตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา” เพือ่ใหผูอานไดมคีวามรูความเขาใจถงึสทิธขิองผูตองหาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พรอมทั้งเปรียบเทียบสิทธิของผูตองหาในตางประเทศ ดังนี้ 
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สิทธิของผูตองหาสิทธิของผูตองหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๕๖ จุลนิติ

  ๑. ความหมายของผูตองหา
     ผูตองหา หมายถึง บุคคลผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดแตยังมิไดถูกฟองตอศาล (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๒)) ซึ่งผูตองหาอาจเปนผูที่ยังไมถูกจับกุมก็ได 

 ๒. สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยกับการที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายนั้นถือเปน
หลักการสําคัญที่สุดในการดําเนินคดีอาญา โดยสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีสําคัญ
เร่ืองหน่ึง กค็อื “สทิธิการมีทนายความ” เพราะถือเปนสทิธิของผูตองหาหรือจําเลยในการตอสูคดีอาญา 
โดยปรากฏคร้ังแรกเม่ือวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๔๗๘ โดยไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๓ ดวยการใหศาลจัดหาทนายความใหแกจําเลยในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอยางสูงตั้งแต 
๑๐ ป ขึน้ไป เรยีกวา คดีอกุฉกรรจ ถาจําเลยยากจนไมมทีนายความของตัวเอง ศาลจะตัง้ทนายความให 
บทบัญญัติในเรื่องนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขเรื่อยมา ๓ ครั้ง ครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ครั้งท่ีสอง 
พ.ศ. ๒๕๓๒ และครั้งที่สาม พ.ศ. ๒๕๓๙ และในมาตรา ๑๓๔ ทวิ ก็ไดบัญญัติไววา “ในคดีที่ผูตองหา
มีอายุไมเกินสิบแปดป ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหากอนเร่ิมถามคําใหการใหพนักงานสอบสวน
ถามผูตองหาวา มีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให๑ ”
   อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญาไดมกีารปรับปรงุเพ่ิมเติมในสวนของ
การใหมีความชวยเหลือดานทนายความแกผูตองหา ซึ่งไดยกเลิกมาตรา ๑๓๔ ทวิ เปลี่ยนเปนมาตรา 
๑๓๔/๑ แทน โดยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติซึ่งเดิมกําหนดใหเฉพาะผูตองหาที่มีอายุไมเกิน ๑๘ ป ไดรับ
การชวยเหลือดานทนายความโดยรัฐจัดหาใหและในสวนท่ีเพ่ิมเติมไดกําหนดวา ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตและในคดีที่มีโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการ ใหพนักงานสอบสวนตองถามผูตองหาวามี
ทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
   ในปจจบุนั ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาไดกาํหนดถงึสทิธขิองผูตองหาไวดงันี้
   เมือ่ผูตองหาถกูจบักมุในเรือ่งท่ีถกูกลาวหาวากระทําผดิอาญา พนกังานสอบสวนตองแจง
สิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิ ดังนี้
   ๑. สิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติ หรือผูซึ่งผูถูกจับหรือผูตองหาไววางใจ
ทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและใหผูถูกจับหรือผูตองหามีสิทธิ
ดังตอไปนี้ดวย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑)
    (๑) พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว 
    (๒) ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในชั้นสอบสวน 
    (๓) ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
    (๔) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย 

  ๑ รุงนภา เอี่ยมศรี, “สิทธิของผูตองหากับการชวยเหลือทางกฎหมาย” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๘). 
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เกร็ดกฎหมายนารู

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๗จุลนิติ

    ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซ่ึงรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาท่ีแจงให                              
ผูถูกจับหรือผูตองหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตาม (๑) – (๔)
   ๒. สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนโดยเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม (ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔) โดยพนกังานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาท่ีจะแกขอหาและท่ีจะ
แสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได
   ๓. ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูที่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําของผูตองหา                    
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๓)
   ๔. สทิธทิีจ่ะใหการหรือไมกไ็ด (ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔)
    โดยในมาตรา ๑๓๔/๔  บัญญัติไววา ในการถามคําใหการผูตองหา ใหพนักงานสอบสวน
แจงใหผูตองหาทราบกอนวา 
    (๑) ผูตองหามสีทิธทิีจ่ะใหการหรอืไมกไ็ด ถาผูตองหาใหการ ถอยคาํทีผู่ตองหาใหการนัน้
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพจิารณาคดีได 
    (๒) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได
    นอกจากนี้ ถอยคําใด ๆ ที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิตาม
วรรคหนึ่ง หรือกอนที่จะดําเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑๒ มาตรา ๑๓๔/๒๓ และมาตรา ๑๓๔/๓๔ 
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได
   ๕. สทิธทิีจ่ะไมถกูบงัคบัขูเขญ็ ลอลวง ใหสญัญาเพือ่ใหการ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๕)
   โดยมาตรา ๑๓๕  บัญญัติไววา ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทํา
หรือ จัดใหทําการใด ๆ  ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทํา 
โดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น

   ๒ มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีทีม่อีตัราโทษประหารชีวติ หรือในคดีทีผู่ตองหามีอายุไมเกินสบิแปดปในวันทีพ่นกังานสอบสวนแจงขอหา 
กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให
  ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหา
ตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให
  การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และใหทนายความท่ีรัฐจัดหาใหไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
  เมือ่ไดจดัหาทนายความใหแกผูตองหาตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรอืวรรคสามแลว ในกรณจีาํเปนเรงดวน หากทนายความไมอาจ
มาพบผูตองหาได โดยไมแจงเหตุขดัของใหพนกังานสอบสวนทราบหรือแจงแตไมมาพบผูตองหาภายในเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนผูตองหาไปไดโดยไมตองรอทนายความ แตพนักงานสอบสวนตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนการสอบสวนดวย. 
   ๓ มาตรา ๑๓๔/๒  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหาท่ีเปนเด็กอายุไมเกิน
สิบแปดป. 
   ๔ มาตรา ๑๓๔/๓ ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนได.
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สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๕๘ จุลนิติ

   ๖. สิทธิของผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกิน ๑๘ ปที่จะไดรับการสอบสวนคดีบางประเภท
โดยมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห พนักงานอัยการและทนายความเขารวมฟงการสอบสวน 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๒)
   ๗. สิทธิที่จะไดรับการประกันตัว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔/๑ 
มาตรา ๑๐๖)
   โดยมาตรา ๘๔/๑ บัญญัติวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้น 
จะปลอยผูถกูจบัช่ัวคราวหรอืควบคมุผูถกูจบัไวกไ็ดแตถาเปนการจบัโดยมหีมายของศาลใหรบีดาํเนินการ
สงตัวไปยังศาลที่ออกหมายตามมาตรา ๖๔ และในกรณีที่ตองสงผูถูกจับไปยังศาล แตไมอาจสงไปได
ในขณะนั้น เนื่องจากเปนเวลาที่ศาลปดหรือใกลจะปดทําการ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่รับ
ตัวผูถูกจับไวมีอํานาจปลอยผูถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวไดจนกวาจะถึงเวลาศาลเปดทําการ
   และมาตรา ๑๐๖ บัญญัติวา คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยช่ัวคราวโดยไมตอง
มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล 
ยอมยื่นได โดยผูตองหา จําเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ดังนี้ 
    (๑) เม่ือผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
     (๒) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอศาลนั้น 
    (๓) เมื่อผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น 
    (๔) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณแลว แมยังไมมีการยื่นอุทธรณ
หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณหรือฎกีาแลวแตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ใหยื่น
ตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาต 
มิฉะนั้นใหรีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี
    (๕) เมื่อศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระ
คดีนั้น หรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได 
             ในกรณีที่ยื่นตอศาลช้ันตน ใหศาลช้ันตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
เพื่อสั่ง แลวแตกรณี
   ๘. สิทธิรองขอใหศาลส่ังปลอยตัวหากมีการควบคุมตัวโดยมิชอบ (ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา มาตรา ๙๐)
    โดยมาตรา ๙๐ บญัญตัวิา เม่ือมกีารอางวาบคุคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณี
อื่นใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย บุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา
ขอใหปลอย คือ
    (๑) ผูถูกคุมขังเอง 
    (๒) พนักงานอัยการ 
    (๓) พนักงานสอบสวน 
    (๔) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๕๙จุลนิติ

    (๕) สามีภริยา หรือญาติของผูนั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง เมื่อได
รบัคาํรองดงันัน้ ใหศาลดาํเนนิการไตสวนฝายเดยีวโดยดวน ถาศาลเหน็วา คาํรองนัน้มมีลู ศาลมอีาํนาจ
สั่งผู คุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไมไดวา
การคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที
   ๙. สิทธิไดรับการจัดหาทนายความกรณีคดีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือผูตองหามีอายุ
ไมเกินสิบแปดป และในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกหากผูตองหาไมมีทนายความและตองการทนายความ 
พนกังานสอบสวนตองจดัหาทนายความให (ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑) ๕

   ๑๐. สิทธิไดรับการจัดหาลาม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓)
     โดยในมาตรา ๑๓ บญัญตัวิา การสอบสวน ไตสวนมลูฟอง หรอืพจิารณา ใหใชภาษาไทย 
แตถามีความจําเปนตองแปลภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยหรือ
ตองแปลภาษาไทยเปนภาษาไทยทองถ่ินหรือภาษาถ่ินหรือภาษาตางประเทศใหใชลามแปล ในกรณีที่
ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทย หรือสามารถพูดหรือเขาใจ
เฉพาะภาษาไทยทองถิน่หรอืภาษาถิน่ และไมมลีาม ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรอืศาลจดัหาลาม
ใหโดยมิชักชา ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือไดยิน หรือสื่อ 
ความหมายไดและไมมลีามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรอืศาล จดัหาลามภาษามือให
หรือจัดใหถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร เม่ือมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรือ
อืน่ ๆ ลามตองแปลใหถกูตอง ลามตองสาบาน หรอืปฏญิาณตนวาจะทาํหนาทีโ่ดยสจุรติใจ จะไมเพิม่เตมิ
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล โดยใหลามลงลายมือชื่อในคําแปลนั้น และใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาลสั่งจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักแกลามที่จัดหาใหตามมาตรานี้
ตามระเบยีบทีสํ่านกังานตาํรวจแหงชาต ิกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
หรือสํานักงานศาลยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
     อยางไรก็ดี มีขอสังเกตเก่ียวกับสิทธิของผูตองหาท่ีมีความบกพรองในการตอสูคดีหรือ
คนพกิาร กลาวคอื กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของไทยไดมกีารบญัญตัเิก่ียวกับเรือ่งน้ีไวแตกม็เีพยีง
การคุมครองสิทธิผูตองหาท่ีมีความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ วรรคสาม๖ และความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๗ เทานั้น จะเห็นไดวา บทบัญญัติแหงกฎหมายไทย

 ๕ เพิ่งอาง. 
   ๖ ในกรณีทีผู่เสยีหาย ผูตองหา จาํเลย หรอืพยานไมสามารถพูดหรือไดยนิ หรอืสือ่ความหมายได และไมมลีามภาษามือ ใหพนกังาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาลามภาษามือหรือจัดใหถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร.
   ๗ มาตรา ๑๔ ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและ
ไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี สั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้น
มาใหถอยคํา หรือใหการวาตรวจไดผลประการใด 
  ในกรณทีีพ่นกังานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจาํเลยเปนผูวกิลจรติและไมสามารถตอสูคดไีด ใหงดการสอบสวน ไตสวน
มูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให
แกผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 
  กรณีที่ศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอน ศาลจะสั่งจําหนายคดีเสียชั่วคราวก็ได.
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ในปจจบุนัยงัไมมบีทบญัญตัทิีใ่หการคุมครองสทิธผิูถกูกลาวหาหรอืผูตองหาท่ีเปนคนพกิารไวทกุประเภท
ทําใหสงผลตอความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหาได

 ๓. สทิธขิองผูตองหากบัการชวยเหลอืทางกฎหมายในคดอีาญากรณศีกึษา
ของตางประเทศ๘ 
   ๓.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ในประเทศสหรฐัอเมริกานัน้ หลกัประกันทีส่าํคญัทีส่ดุในการคุมครองสทิธิของผูตองหา 
คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๐ ซึ่งเปน
ทีรู่จกักนัดใีนชือ่ bill of Rights และกฎหมายรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๕ ไดมหีลกัการคุมครอง
สิทธิที่จะไมปรักปรําตนเองบัญญัติไว
     ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบญัญัตเิร่ืองสิทธขิองผูตองหาในการมีทนายความ (Amendment VI) 
ไววา ในการฟองคดีอาญาทุกคด ีผูตองหาหรือจาํเลย
จะตองไดรับการชวยเหลือจากทนายความในการ
ตอสู คดี จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
ผูตองหานัน้มสีทิธทิีจ่ะไดรบัคาํปรกึษาจากทนายความ 
ซึ่งมีคําพิพากษาของศาลสูงในคดี John on V.
Zesbt. ในป ค.ศ. ๑๙๓๘ กําหนดใหสิทธิการมี
ทนายความตามรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ 
ใชบงัคบัแกผูตองหาหรือจาํเลยทกุคนทีถ่กูดําเนินคดี
อาญารายแรงโดยสหพันธรัฐ ตอมาศาลสูงสุดไดมี
คาํพพิากษาในคดี Gideon V. Wainright โดยไดวาง
หลกัไววา สิทธิการมทีนายความตามท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖ กําหนดให
รัฐธรรมนูญตองจัดหาทนายความใหแกผูตองหา
หรือจําเลยผู ยากไรในคดีอาญาที่เปนความผิด
อุกฉกรรจ โดยรัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
จัดหาทนายความให จนกระท่ังในป ค.ศ. ๑๙๘๔ 
ศาลสงูสดุไดวางหลกัใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับสิทธิในการมีทนายความในคดีอาญาทุกประเภท
     ในประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนาประสิทธภิาพในการใหความชวยเหลือแกผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญา โดยมีการจัดตั้งทนายความพิทักษสิทธิ (Public Defender) ซึ่งมีทนายความ
ทําหนาที่ประจําโดยไดรับเงินเดือนจากรัฐ ขอดีของระบบนี้ คือ สามารถรับคดเีปนจํานวนมากและเริ่ม
รับคดีไดตั้งแตชั้นสอบสวนและมีรูปแบบตาง ๆ ในการจัดการในสหรัฐและในแตละมลรัฐแตกตางกัน

   ๘ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑. 
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เกร็ดกฎหมายนารู

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๖๑จุลนิติ

   ๓.๒ ประเทศฝรั่งเศส  
     ในประเทศฝรั่งเศสน้ัน การใหความชวยเหลือทางดานทนายความแกผูตองหานั้น
กฎหมายกําหนดใหมีการจัดหาทนายความใหตั้งแตในช้ันจับกุม การสอบปากคํา การไตสวนมูลฟอง  
การพิจารณาและกระบวนการอื่น ๆ จนสิ้นสุดคดี 
     โดยทนายความนั้นถือเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีหนาที่จะตองสราง
ความยุติธรรมในการดําเนินคดีมิใหเสียไป ในฐานะผูควบคุมการพิจารณาคดีของศาล หากมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทนายความมีสิทธิขอใหยกเลิกกระบวนพิจารณาได 
เพือ่เปนประกนัการดาํเนนิคดตีามกระบวนการยตุธิรรม การใหสทิธกิารมทีนายความแกจาํเลยกเ็พือ่ให
แนใจวาจําเลยไดรับการพิจารณาคดีอยางยุติธรรม
   ๓.๓ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
     การดําเนินคดีอาญาของเยอรมนีนั้น เปนการสอบสวนฟองรองโดยองคกรอัยการผูมี
หนาที่ดําเนินการเพื่อหาพยานหลักฐาน เพื่อนํามาชี้ขาดวามีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะเอาผิดแกผูตองหา
หรือไม รวมถึงการหาพยานหลักฐานท่ีเปนคุณแกตัวผูตองหาดวย และยังมีองคกรตํารวจ ผูพิพากษา
สอบสวนชวยในการสอบสวนดวย
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนีเนนหลักที่วา ผูตองหาตองมี
เสรีภาพในการใหการในชั้นสอบสวน ดังนั้น จึงมีขอหามตาง ๆ เพื่อเปนประกันแกผูตองหาตามมาตรา 
๑๓๖ a ดังนี้
     ๑) หามการกระทาํตาง ๆ  ตอกายกบัผูตองหา เชน การทาํราย การทาํใหเหนือ่ยลา หรอื
การใหยา
     ๒) หามการกระทําตาง ๆ ที่เปนการหลอกลวง หรือบังคับทางรางกาย เชน การขมขู 
ทรมาน สะกดจิต หรือสัญญาวาจะใหประโยชนตาง ๆ ที่กฎหมายไมไดกําหนดไว
     ๓) หามการกระทําตาง ๆ ที่เปนการกระทบตอความทรงจําของผูตองหา ซึ่งขอหาม
ตาง ๆ ดังกลาวถือเปนหลกัในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และนอกจากน้ัน ในมาตรา ๑๓๖ a 
วรรคสาม ยงักาํหนดถงึผลของการฝาฝนขอหามดงักลาววาไมสามารถรบัฟงขอเทจ็จรงิ ทีไ่ดมาจากการ
ฝาฝนขอหามนั้น แมผูตองหาจะยินยอมหรือไมใหกระทําก็ตาม

 บทสรุป
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสิทธิของผูตองหาระหวางประเทศไทยกับตางประเทศดังกลาวแลว 
จะเห็นไดวาในตางประเทศมีการใหความชวยเหลือและบัญญัติรับรองสิทธิของผูตองหาไวอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะการจัดใหมีทนายความพิทักษสิทธิ รวมท้ังการมีระบบผูพิพากษาสอบสวนในทุกคดี เพื่อให
ผูตองหาไดรับความเปนธรรมอยางแทจริง สวนของประเทศไทยนั้น ใชระบบทนายความท่ีศาลแตงตั้ง
เปนหลัก ซึ่งโดยหลักการแลว จะมีทนายความอาสาสมัคร (ทนายขอแรง) เพื่อชวยในบางคดีเทานั้น 
 ผูเขียนมีความเห็นวา รัฐควรจัดใหมีทนายความท่ีมีความรูความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ
ใหแกผูตองหาหรือจาํเลยในคดีอาญาทกุคด ีเพือ่ใหการดาํเนินคดน้ัีนเกิดความเปนธรรมแกผูตองหาหรือ
จาํเลยมากท่ีสดุ และเพ่ือประโยชนในการดําเนินกระบวนการยุตธิรรมไทยใหสามารถนําตวัผูกระทําผดิ
ที่แทจริงมาลงโทษ
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