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บทคดัยํอ 

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาเพื่อการสอบสวนหรือ
ฟูองคดีของไทยและเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาเพื่อการสอบสวนหรือฟูองคดีของไทยกับประเทศญี่ปุุน 
 จากการศึกษา พบวําปัญหาการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาหรือผู๎ถูกลําวหาไว๎ระหวํางการสอบสวนหรือการฟูองคดีของไทย
น้ัน พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถควบคุมตัวได๎นานสูงสุดถึง 48 วัน หรือ 84 วัน แล๎วแตํกรณี  ซึ่งท าให๎มีบาง
กรณีที่พนักงานสอบสวนได๎ท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนเสร็จสิ้นแล๎วพบวําผู๎ถูกกลําวหาไมํได๎เป็นผู๎กระท าผิดต๎อง
ได๎รับความเดือดร๎อนและเสียหายจากการถูกควบคุมตัวไว๎ระหวํางสอบสวนและฟูองร๎องตามมาตรา 87 ดังกลําว อันเป็นการ
ปฏิบัติตํอผู๎ถูกกลําวหาเสมือนวําเป็นผู๎กระท าผิด ซ่ึงขัดตํอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 29สํวนใน
ประเทศญี่ปุุนพบวํา เม่ือเกิดการกระท าความผิดทางอาญาขึ้น เจ๎าพนักงานต ารวจจะไปที่เกิดเหตุและท าการสอบสวนเบื้องต๎น
แล๎วรายงานเหตุตํอพนักงานอัยการทันทีวําใครเป็นผู๎เสียหาย จึงท าให๎พนักงานอัยการได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องในคดีตั้งแตํต๎นและท า
ให๎สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได๎ครบถ๎วนและทราบวําผู๎ต๎องหาเป็นผู๎กระท าผิดจริงและภายหลังมีการจับแล๎ว เจ๎าพนักงาน
จะมีอ านาจฝากขังได๎สูงสุดเพียง 23 วัน หากท าการสอบสวนไมํเสร็จสิ้นจะต๎องปลํอยตัวไปซึ่งผู๎เขียน ได๎เสนอแก๎ไขด๎วยการ
น าเอาแนวทางของกฎหมายของประเทศญี่ปุุนมาบัญญัติเป็นหลักของกฎหมายไทยเพื่อคุ๎มครองสิทธิผู๎บริสุทธิ์ที่ถูกกลําวหาวํา
กระท าผิด 
ค าส าคัญ:  ระยะเวลาการควบคุมควบตัวผู๎ต๎องหา, พนักงานสอบสวน, การฝากขัง 
 

Abstract 
 The objective of this article is to study the state of the problem regarding the period of detention 
of the accused for the investigation or prosecution of Thailand and to compare the period of detention of 
the accused for the investigation or prosecution of Thailand and Japan. 
 The study found that the problem of detention of the accused or the accused during the 
investigation or prosecution of Thailand The investigating officer or the prosecutor can be detained for up 
to 48 days or 64 days, as the case may be. In some cases, the inquiry officer has completed the 
investigation and collected evidence and found that the accused was not the culprit. And damaged by 
detention during the investigation and prosecution under Section 7, which is the treatment of the  
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accused New look as if it were the culprit. Which is contrary to the provisions of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, Section 29.In Japan, it was found that When a criminal offense occurs The police 
officer will go to the crime scene and conduct a preliminary investigation and immediately report the 
case to the prosecutor who is the victim. Therefore causing the public prosecutor to be involved in the 
case from the beginning and thus able to collect evidence completely and know that the accused is the 
real culprit And after being arrested Officials have the power to deposit up to 23 days. If the investigation 
is not completed, it must be released. Which the author has proposed to amend by adopting the 
guidelines of the law of Japan to be the principle of Thai law in order to protect the innocent rights 
accused of wrongdoing 
Key Word : The period of the control of the accused, inquiry official, Depositing imprisonment 
 
1. บทน า 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 มาตรา 29 วรรคสอง บัญญัติวํา “ในคดีอาญา ต๎อง
สันนิษฐานไว๎กํอนวําผู๎ต๎องหาหรือจ าเลยไมํมีความผิด กํอน
มีค าพิพากษาถึงที่สุดแสดงวําบุคคลใดได๎กระท าความผิด
จะปฏิบัติตํอบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู๎กระท าความผิดมิได๎” 
ซึ ่งจากบทบัญญัติแหํงรัฐธรรมนูญที ่มีข๎อสันนิษฐานใน
คดีอาญาไว๎กํอนวําผู ๎ต๎องหาหรือจ าเลยไมํมีความผิดนั้น
เป็นบทบัญญัติที่บังคับแกํเจ๎าพนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยไมํวําจะเป็นพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ ศาล และเจ๎าพนักงานของกรมราชทัณฑ์จะปฏิบัติ
ตํอบุคคลผู๎ซึ่งเป็นผู๎ต ๎องหาเสมือนเป็นผู๎กระท าความผิด
มิได๎ โดยเฉพาะในการสอบสวนแจ๎งข๎อหากับผู๎ต๎องหาของ
พนักงานสอบสวนนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 134วรรคสอง บัญญัติวํา“การแจ๎ง
ข๎อหาจะต๎องมีหลักฐานตามสมควรวําผู๎นั้นนําจะได๎กระท า
ผิดตามข๎อหา”ซึ ่งแม๎วําตามบทบัญญัต ิแหํงกฎหมาย
ดังกลําวไมํได ๎ม ีค  านิยามศัพท์หร ือค าอธิบายศัพท์วํา 
“อยํางไรที ่ต ๎องถือวํามีหลักฐานตามสมควร”และเป็น
บทบัญญัติแหํงกฎหมายที่ให๎ดุลพินิจแกํพนักงานสอบสวน
ไว๎อยํางกว๎างขวางก็ตาม พนักงานสอบสวนก็ต๎องท าการ
รวบรวมพยานที่เก่ียวข๎องกับคดีทุกๆชนิดจนครบถ๎วนกํอน 
จากนั้นจึงน าพยานหลักฐานดังกลําวมาพิจารณาและใช๎
ดุลพินิจวํามีหลักฐานตามสมควรที่จะแจ๎งข๎อหาวําผู๎ต๎องหา

เป็นผู ๎กระท าผิดจากนั ้นจึงสํงตัวผู ๎ต ๎องหาให๎พนักงาน
อัยการพิจารณามีความเห็นสั่งฟูองและน าตัวผู๎ต๎องหาไป
ฟูองตํอศาล และเมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที ่สุดวําจ าเลย
เป็นผู ๎กระท าความผิดจึงจะสามารถปฏิบัติตํอจ าเลยใน
ฐานะที่เป็นผู๎กระท าความผิดได๎ไมํวําจะเป็นการน าตัวไป
ขังไว๎ในห๎องขังหรือขังไว๎ที ่เร ือนจ าก็ตาม  ดังนั้น  หาก
พนักงานสอบสวนยังไมํสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได๎
เป็นที่แนํชัดและรับฟังวําผู ๎ถูกกลําวหาหรือผู๎ต๎องหาเป็น
ผู๎กระท าความผิด เชํน พนักงานสอบสวนท าการสอบสวน
พยานที่เป็นผู๎กลําวหาเพียงปากเดียว พนักงานสอบสวน
จะเรียกผู๎ถูกกลําวหามาแจ๎งข๎อหาให๎ตกเป็นผู๎ต๎องหาและ
ควบคุมตัวไว๎ในระหวํางสอบสวนหรือฟูองคดีไมํได๎ เพราะ
การควบคุมตัวไว๎และน าไปขังไว๎ในห๎องขังหรือขออ านาจ
ศาลให๎ออกหมายฝากขังไว๎ในเรือนจ านั้นเป็นการปฏิบัติ
เสมือนเชํนผู๎ต๎องหาเป็นผู๎กระท าความผิด ซึ่งไมํสอดคล๎อง
กับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 แตํ
เนื ่องจากตามบทบัญญัต ิแห ํงมาตรา 134 วรรคสอง
ดังกลําวไมํได ๎ม ีค  านิยามศัพท์หร ือค าอธิบายศัพท์วํา 
“อยํางไรที ่ต ๎องถ ือวํามีหลักฐานตามสมควร”จึงท าให๎
พนักงานสอบสวนมีอ านาจเรียกผู๎ถูกกลําวหามาแจ๎งข๎อหา
ทั้งๆที่ยังไมํได๎มีการสอบสวนโดยสิ้นกระแสความวํามีการ
กระท าความผิดอาญาเกิดข ึ ้นและบํงช ี ้แนํช ัดวําเป ็น
ผู๎กระท าความผิดแตํอยํางใดซึ่งอาจเป็นการแจ๎งข๎อหาไมํ
ถูกต๎องหรือแจ๎งข๎อหาเกินความผิดที่พนักงานอัยการจะ
ฟูองร๎องและในระหวํางการสอบสวนนั ้นตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม สี่ 
ห๎า และวรรคหก ได๎ให๎อ านาจพนักงานสอบสอบสวนและ
พนักงานอัยการควบคุมตัวผู๎ต ๎องหาไว๎ระหวํางสอบสวน
และฟูองร๎อง โดยตามบทบัญญัติแหํงกฎหมายดังกลําว
บัญญัติวํา  

“ในกรณีที่ผู๎ถูกจับ ไมํได๎รับการปลํอยชั่วคราว 
และมเีหตจุ าเป็นเพื่อท าการสอบสวน หรือการฟูองคดีให๎
น าตัวผู๎ถกูจับไปศาลภายในสีส่ิบแปดชั่วโมงนบัแตํเวลาที่ผู๎
ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา 83 เว๎นแตมํีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอยํางอื่น
อันมิอาจก๎าวลํวงเสียได๎ โดยให๎พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอยัการยืน่ค าร๎องตํอศาลขอหมายขังผู๎ต๎องหานั้น
ไว๎ ให๎ศาลสอบถามผู๎ต๎องหาวําจะมีข๎อคัดค๎านประการใด
หรือไม ํและศาลอาจเรยีกพนกังานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการมาชี้แจงเหตจุ าเปน็หรอือาจเรยีกพยานหลกัฐานมา
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได๎ 

ในกรณคีวามผดิอาญาที่ไดก๎ระท าลงมอีัตราโทษ
จ าคุกอยาํงสงูไมเํกนิหกเดอืน หรือปรบัไมํเกินห๎าร๎อยบาท 
หรือทั้งจ าทัง้ปรบั ศาลมีอ านาจสั่งขงัไดค๎รัง้เดยีว มีก าหนด
ไมํเกินเจ็ดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอยําง
สูงเกินกวําหกเดอืนแตไํมถํงึสบิป ีหรือปรบัเกนิกวําห๎าร๎อย
บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ 
กันได๎ แตํคร ั้งหนึ ่งต๎องไมํเกินสิบสองวันและรวมกัน
ทั้งหมดต๎องไมํเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอยําง
สูงตั้งแตสํิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด๎วยหรือไมํก็ตามศาลมี
อ านาจสั่งขงัหลายครั้งติดๆ กันได๎ แตํครั้งหนึ่งต๎องไมํเกิน
สิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต๎องไมํเกินแปดสิบสี่วัน” 

จะเห็นได๎วําตามบทบัญญัติมาตรา87 ดังกลําว 
เป็นการให๎อ านาจพนักงานสอบสวนขอให๎ศาลออกหมาย
ขังผู๎ต๎องหาไว๎เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นเพื่อท าการสอบสวน 
และให๎อ านาจพนักงานอัยการขอให๎ศาลออกหมายขัง
ผู ๎ต ๎องหาไว๎เนื ่องจากมีเหตุจ าเป็นเพื ่อการฟูองคดี โดย
บทบัญญัติมาตราดังกลําวไมํได๎แบํงระยะเวลาในการใช๎
อ านาจขอให๎ศาลออกหมายขังผู๎ต๎องหาไว๎ระหวํางสอบสวน

ของพนักงานสอบสวนและการฟูองคดีของพนักงานอัยการ
แตํอย ํางใด จึงท  าให๎พนักงานสอบสวนขอศาลให๎ออก
หมายขังผู๎ต๎องหาไว๎ท าการสอบสวนจนจะครบฝากขังครั้ง
สุดท๎าย หรือบางครั้งต๎องใช๎เวลาสอบสวนคดีจนกระทั่งวัน
สุดท๎ายของการฝากขัง แล๎วจึงสํงส านวนการสอบสวนให๎
พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟูองหรือสั่งไมํฟูอง ทั้งๆที่ใน
การสอบสวนรวบรวมพยานหล ักฐานน ั ้น พน ักงาน
สอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆให๎แล๎วเสร็จ
กํอนแจ๎งข๎อหาแกํผู๎ต๎องหาและควบคุมตัวไว๎ในระยะเวลา
อันสั้นที่สุดได๎ไมํวําคดีนั้นจะเป็นคดีความผิดซึ่งหน๎าที่เจ๎า
พนักงานได๎ท าการจับกุมผู๎ต๎องหาด าเนินคดีก็ตาม เพราะ
คดีความผิดซ่ึงหน๎าดังกลําวไมํได๎มีความยุํงยากซับซ๎อนแตํ
ประการใด ยกตัวอยํางเชํน คดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให๎โทษ ซึ่งในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกไมํถึงสิบปี 
พนักงานสอบสวนสามารถขอให๎ศาลออกหมายขังผู๎ต๎องหา
ได๎ 4 ครั้ง (ครั้งละไมํเกิน 12 วัน)  รวม 48วัน หรือในบาง
คดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษดังกลําวซ่ึงมีอัตรา
โทษจ าคุกตั ้งแตํสิบปีขึ ้นไป พนักงานสอบสวนสามารถ
ขอให๎ศาลออกหมายขังผู๎ต๎องหาได๎ 7 ครั้ง (ครั้งละไมํเกิน 
12 ว ั น )  ร วม  8 4 ว ั น  แ ละการ สอบสวนร วบร วม
พยานหลักฐานของคดียาเสพติดที ่มีอัตราโทษทั ้งสอง
ลักษณะดังกลําวก็จะมีลักษณะแหํงคดีคล๎ายๆกันและก็
ไมํได๎มีความยุํงยากและซับซ๎อนเหมือนๆกันกลําวคือ การ
สอบสวนคดีทั้งสองลักษณะดังกลําวพนักงานสอบสวนจะ
ท าการสอบสวนเจ๎าพนักงานผู๎เห็นเหตุการณ์หรือประจักษ์
พยานซึ่งเป็นผู ๎จับกุมผู๎ต๎องหาขณะที่เจ๎าพนักงานได๎พบ
เห็นวําผู๎ต๎องหามียาเสพติดไว๎ในครอบครองหรือจ าหนําย
ยาเสพติดซึ ่งในการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะสํงยา
เสพติดของกลางและลายพิมพ์น้ิวมือของผู๎ต๎องหาไปตรวจ
พิสูจน์ที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และตํอมาเมื่อได๎รับผลการ
ตรวจพิสูจน์ของกลางและผลสอบประวัติอาชญากรแล๎ว 
พนักงานสอบสวนก็สามารถสรุปส านวนการสอบสวนและ
มีความเห็นควรสั่งฟูองหรือควรสั่งไมํฟูองสํงให๎พนักงาน
อัยการพิจารณาได๎ทันที ซึ่งในชั้นของพนักงานสอบสวน
ดังกลําวจะใช๎ระยะเวลาในการสอบสวนอยํางมากไมํเกิน 
20 วัน นั ่นหมายความวําพนักงานสอบสวนสามารถ
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ควบคุมตัวผู๎ต๎องหาและขอให๎ศาลขังผู๎ต๎องหาไว๎ระหวําง
สอบสวนประมาณ 2 ครั้ง ๆ ละ ไมํเกิน 12 วัน รวม 24 
วัน ซึ่งก็สามารถสรุปส านวนการสอบสวนสํงให๎พนักงาน
อัยการพิจารณาได๎แล๎ว แตํการสอบสวนแจ๎งข๎อหาให๎
ผู๎ต๎องหาทราบของพนักงานสอบสวนและควบคุมตัวไว๎ท า
การสอบสวนคดีในดังกลําวกลับผกผันไปตามอ านาจที่
กฎหมายได๎ให๎อ านาจแกํพนักงานสอบสวนในการขอให๎
ศาลออกหมายขังผู๎ต๎องหาไว๎ท าการสอบสวนตามมาตรา 
87 ดังกลําว  กลําวคือ หากคดีอาญาใดกฎหมายได๎ให๎
อ านาจพนักงานสอบสวนขอให๎ศาลออกหมายขังผู๎ต๎องหา
ได๎ไมํเกิน 4ครั ้ง หรือ 48 วัน พนักงานสอบสวนก็จะขอ
ศาลให๎ออกหมายขังผู ๎ต ๎องหาไว๎จนถึงฝากขังในครั้งที ่ 4 
หรือขอให๎ศาลออกหมายขังผู ๎ต๎องหาจนถึงครั ้งสุดท๎าย 
แล๎วจึงสํงส านวนการสอบสวนให๎พนักงานอัยการพิจารณา 
และหากเป็นคดีที่กฎหมายให๎อ านาจพนักงานสอบสวนมี
อ านาจขอให๎ศาลออกหมายขังผู๎ต๎องหาได๎  7ครั้ง หรือ 84 
วัน พนักงานสอบสวนก็จะขอศาลให๎ออกหมายขังผู๎ต๎องหา
ไว๎จนถึงฝากขังครั ้งที ่ 7 หรือขอให ๎ศาลออกหมายขัง
ผู๎ต๎องหาไว๎ถึงครั้งสุดท๎าย แล๎วจึงสํงส านวนการสอบสวน
ไปให๎พนักงานอัยการพิจารณาทั้งๆที่พยานหลักฐานตาม
ลักษณะแหํงคดีที ่พนักงานสอบสวนมีอ านาจขอให๎ศาล
ออกหมายขังผู๎ต๎องหาได๎ 4 ครั้ง หรือ 7 ครั้ง ดังกลําว จะมี
ลักษณะที ่ไม ํย ุ ํงยากหรือไมํซ ับซ๎อนเหมือนๆกันหร ือ
คล๎ายคลึงกัน อันแสดงให๎เห็นวําการขอให๎ศาลออกหมาย
ขังผู๎ต๎องหาของพนักงานสอบสวนดังกลําวไมํใชํการขอให๎
ศาลออกหมายขังผ ู ๎ต ๎องหาไว๎ในกรณีจ  าเป ็นเพื ่อการ
สอบสวนแตํอยํางใด แตํกลับเป็นการขอให๎ศาลออกหมาย
ขังผู๎ต๎องหาไว๎เพราะมีกฎหมายให๎อ านาจในการขอให๎ศาล
ออกหมายขังผู๎ต๎องหาได๎ 4 ครั้ง หรือ 7 ครั้ง แล๎วแตํกรณี
เทํานั ้น ซี ่งจากชํองวํางแหํงกฎหมายดังกลําวจึงเป็น
ชํองทางให๎พนักงานสอบสวนเลือกที่จะแจ๎งข๎อหาตํอผู๎ถูก
กลําวหากํอนท าการสืบสวนและสอบสวนพยานหลักฐาน
อื่นๆเสมอๆ เพราะฉะนั้น การใช๎อ านาจตามมาตรา 87 
ควบคุมตัวผู๎ต๎องหาไว๎ระหวํางการสอบสวนหรือการฟูอง
คดีซ่ึงสามารถควบคุมตัวได๎นานสูงสุดถึง 48 วัน หรือ 84 
วัน แล๎วแตํกรณีจึงเป็นกรณีที ่กฎหมายให๎อ านาจการ

ควบคุมตัวผู๎ต๎องหาไว๎ในระหวํางสอบสวนหรือฟูองคดีเป็น
เวลาอันยาวนานมากเกินสมควรอันเป็นการกระท าที่ไมํ
สอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา 29 แหํง
รัฐธรรมนูญอีกด๎วย และหากบุคคลดังกลําวเป็นผู๎บริสุทธิ์ก็
จะต๎องได๎ร ับความเดือดร ๎อนและเสียหาย เพราะต๎อง
แสวงหาหลักประกัน ซึ ่งในบางคร ั ้งผ ู ๎ถ ูกกลําวหาไมํ
สามารถหาหลักประกันได๎ต๎องท าให๎ต๎องถูกควบคุมตัวไว๎
และน าไปขังไว๎ในห๎องขังหรือขอหรือให๎ศาลออกหมายขัง
ไว๎ในเร ือนจ าตามระยะเวลาที ่กฎหมายให ๎อ านาจแกํ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดังกลําวไว๎ข๎างต๎น 
และเมื่อพนักงานสอบสวนท าการสอบสวนจนสิ้นกระแส
ความแล๎ว จะพบวํามีคดีจ  านวนมากที ่ผู ๎ต ๎องหาไมํใชํ
ผู๎กระท าความผิดหรือเป็นผู๎บริสุทธิ์และพนักงานสอบสวน
ก็ได๎ปลํอยตัวไปในภายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น ซึ่ง
แม๎วําผู ๎ต๎องหาจะพ๎นจากข๎อกลําวหาไป แตํในระหวํางที่
ผู๎ต๎องหาถูกคุมขังอยูํในระหวํางการสอบสวนนั้น ก็เป็นที่รู๎
กันอยูํทั่วไปวําผู๎ต๎องหายํอมจะสูญเสียเงินหรือประโยชน์ที่
เป็นทรัพย์สินและสิทธิตํางๆอีกมากมาย เชํน ต๎องแสวงหา
หลักทรัพย์มาประกันตัวหรือต๎องเสียคําจ๎างหลักทรัพย์มา
ประกันตัว ต๎องเสียคําจ๎างทนายความมาเป็นตัวแทนใน
การต ํอสู ๎คด ี และผู ๎ต ๎องหาที ่ท างานกับเอกชนอาจถูก
นายจ๎างปลดออกจากงาน เพราะการท างานในหน๎าที่อาจ
ไมํดีเหมือนเดิม ตลอดทั้งหากจะไปสมัครท างานในองค์กร
ของเอกชนอาจถูกปฏิเสธไมํรับเข๎าท างาน สํวนผู๎ต๎องหาที่
จะสอบเข๎ารับราชการก็ต๎องสูญเสียสิทธิในการเข๎ารับ
ราชการ เป็นต๎นซึ่งจากสภาพปัญหาทางกฎหมายที่กลําว
มาข๎างต๎นผู๎เขียนมีความประสงค์จะศึกษาค๎นคว๎ากฎหมาย
เก่ียวกับระยะเวลาการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาในระหวํางการ
สอบสวนหรือการฟูองคดีของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ
ญี่ปุุน เพื่อน ามาพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทยให๎มีมาตรการคุ ๎มครองสิทธิของผู ๎ต ๎องหาที ่ถูก
ควบคุมตัวในชั้นสอบสวนให๎ได๎รับความยุติธรรมจากการ
สอบสวนตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
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2 .1 เพ ื ่อศ ึกษาสภาพป ัญหาทางกฎหมาย
เกี ่ยวกับระยะเวลาการควบคุมต ัวผ ู ๎ต ๎องหาเพื ่อการ
สอบสวนหรือฟูองคดี 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการควบคุมตัว
ผู๎ต๎องหาเพื่อการสอบสวนหรือฟูองคดีของไทยกับประเทศ
ญี่ปุุน 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 บทความเรื่องน้ี ผู๎เขียนมํุงศึกษาศึกษาปัญหาข๎อ
กฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาเพื่อ
การสอบสวนหรือฟูองคดี โดยศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร
(Documentary Research) จากทุกๆแหลํงของข๎อมูล 
แล๎วน าหลักการทางกฎหมายในการแจ๎งข๎อหาคดีอาญา
ของพนักงานสอบสวนไทยมาเปรียบเทียบกับประเทศ
ญี ่ป ุ ุนเพ ื ่อน ามาประเมินวําสมควรจะแก๎ไขเพิ ่มเต ิม
กฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาเพื่อ
การสอบสวนหรือฟูองคดีหรือไมํ เพียงใด อันเป็นแนวทาง
ในการคุ ๎มครองสิทธิของผู๎บริสุทธิ์ที่ถูกกลําวหาให๎ได๎รับ
ความยุติธรรมตํอไป 
   
4. ผลการศึกษา 

1) ระยะเวลาการควบคมุตวัผูต๎อ๎งหาในประเทศ
ไทย  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทยก าหนดให๎การสอบสวนคดีอาญานั ้นพนักงาน
สอบสวนต๎องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชน ิดเท ําท ี่
สามารถจะท าได๎เพื ่อพิสูจน์ให๎เห็นความผิดหรือความ
บริสุทธ์ิของผู๎ต๎องหา1 และให๎เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช๎า2 
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
ตรวจตัวผู ๎เสียหาย ผู ๎ต ๎องหา หรือสิ ่งของที่อาจใช๎เป็น
พยานหลักฐานค๎นเพื่อยึดสิ่งของที่มีไว๎เป็นความผิด หรือ
ได๎มาโดยการกระท าผิด หรือได๎ใช๎ในการกระท าผิด หรือ

                                                             
1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131. 
2ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130. 

ซึ่งอาจใช๎เป็นพยานหลักฐานได๎3 และมาตรา 138 ยังได๎
บัญญัติให๎พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนเองหรือสํง
ประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเป็นมาแหํงชีวิต และ
ความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู๎ต๎องหา แตํต๎องแจ๎งให๎
ผู๎ต๎องหาทราบข๎อความทุกข๎อที่ได๎มา  

หลักกฎหมายดังกลําวแสดงให๎เห็นเจตนารมณ์
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวํา แท๎จริง
แล๎วกฎหมายหาใชํมุํงประสงค์ให๎พนักงานสอบสวนท า
หน๎าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะพิสูจน์ความผิด
และเพื่อจะเอาตัวผู๎กระท าผิดมาฟูองลงโทษ เทํานั ้นไมํ 
หากแตํจะต๎องรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์แกํ
ผู๎ต๎องหาด๎วยโดยตามบทนิยายความหมายของค าวํา การ
สอบสวน ตามมาตรา 2(11) มีข๎อความระบุชัดแจ๎งวํา “...
เพื่อที่จะทราบข๎อเท็จจริง...” หาใชํระบุวัตถุประสงค์เพียง
เพื่อพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู๎กระท าผิดมาฟูอง
ลงโทษเทําน้ันไมํ อีกทั้งมาตรา 131 ที่ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการสอบสวนก็บัญญัติให๎พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเทําที่สามารถจะท าได๎เพื่อประสงค์
จะทราบข๎อเท็จจริงและพฤติการณ์ตําง ๆ อันเกี่ยวกับ
ความผิดที่กลําวหาและเพื่อจะรู๎ตัวผู๎กระท าผิดและพิสูจน์
ให๎เห็นความผิดหร ือความบริสุทธิ ์ ดังนั ้น ภารกิจของ
พนักงานสอบสวนในการท าหน๎าที่รวบรวมพยานหลักฐาน
นั ้น มิใชํวําพนักงานสอบสวนถูกจ ากัดขอบเขตหน๎าที่
รวบรวมพยานหลักฐานเพียงเพื ่อพิส ูจน์ความผิดของ
ผู ๎ต ๎องหาหร ือจ  าเลยเท ําน ั ้น หากแต ํต ๎องรวบรวม
พยานหลักฐานในสํวนที ่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์แกํ
ผู๎ต๎องหาหรือจ าเลย ทั้งในสํวนที่จะพิสูจน์วําผู๎ต๎องหาเป็นผู๎
บริสุทธ์ิหรือมีเหตุอันสมควรได๎รับพิจารณาลดหยํอนผํอน
โทษอันเป็นสํวนที่เป็นผลดีแกํผู๎ต๎องหาด๎วย 

โดยการที่จะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของมาตรา 
131 ซึ ่งก าหนดให๎พนักงานสอบสวนมีหน๎าที ่สอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อค๎นหาความจริงวําผู๎ต๎องหามี
ความผิดหรือบริสุทธ์ิ น้ัน จ าเป็นที่กฎหมายจะต๎องบัญญัติ
ให๎ผู๎ต๎องหามีสิทธิได๎ทราบข๎อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าที่

                                                             
3ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132.  
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ตนถูกกลําวหา และมีโอกาสแก๎ข๎อหาหรือแสดงข๎อเท็จจริง
อันเป็นประโยชน์แกํตนได๎ด๎วย ดังนั้น ตามบทบัญญัติของ
มาตรา 134 จึงก าหนดรายละเอียดของขั ้นตอน และ
วิธีการแจ๎งข๎อหาให๎ผู๎ต๎องหาทราบ ดังน้ี 

(1) พนักงานสอบสวนต๎องแจ๎งให๎ผู๎ต๎องหาทราบ
ถึงข๎อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าที่ถูกกลําวหาวําผู๎ต๎องหา
ได๎กระท าผิด แล๎วจึงแจ๎งข๎อหาให๎ทราบ เพื่อที่ผู๎ต๎องหาจะ
ได๎ทราบวําตนถูกกลําวหาหรือแจ๎งข๎อหาวํากระท าผิดใน
ข๎อหาอะไร และพนักงานสอบสวนกลําวหาโดยอ๎าง
ข๎อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าของผู๎ต๎องหาอยํางไร ซึ่งจะ
ชํวยให๎ผู ๎ต ๎องหาสามารถเข๎าใจข๎อหาได๎ดี เพื ่อที ่จะได๎
สามารถให๎การแก๎ข๎อกลําวหาได๎อยํางถูกต๎องแล๎ว 

(2) การแจ๎งข๎อหาให๎ผู๎ต๎องหาทราบตามมาตรา 
134 วรรคหนึ่ง นั้น พนักงานสอบสวนจะต๎องมีหลักฐาน
ตามสมควรวําผู๎ต๎องหานําจะได๎กระท าความผิดตามข๎อหา
น้ันด๎วย4 

ค าว ํา “หล ักฐานตามสมควร” (Probable 
Cause)5 ตามมาตรา 134 วรรคสองนี ้ เป็นบทบัญญัติ
ก าหนดให๎พนักงานสอบสวนต๎องปฏิบัติ หากพนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได๎พอสมควรวําผู๎ต๎องหา
นําจะกระท าความผิดข๎อหาใด ก็เป็นอันเพียงพอที่จะแจ๎ง
ข ๎อเท ็จจร ิง เกี ่ยวกับกระท าท ี ่กล ําวหาแตํเนื ่องจาก
บทบัญญัติแหํงกฎหมายดังกลําวไมํได๎ก าหนดวําพนักงาน
สอบสวนจ าเป็นต๎องรวบรวมพยานหลักฐานให๎ได๎ถึงขนาด
ต๎องมีหลักฐานแนํชัดหร ือมั ่นคงเพียงพอที ่จะพิส ูจน์
ความผิดของผู๎ต๎องหาตํอศาล จึงท าให๎พนักงานสอบสวน
เลือกที ่จะท าการสอบสวนพยานเพียงบางสํวนแล๎วใช๎
อ านาจเรียกผู ๎ต ๎องหามาแจ๎งข ๎อหากํอนการสอบสวน
พยานหลักฐานอ่ืนเสร็จสิ้น ท าให๎เกิดปัญหาดังที่ผู๎เขียนได๎
กลําวไว๎แล๎วข๎างต๎น 

                                                             
 4ก๎ูเกียรติ  เจริญบุญ, ปัญหาและข๎อบกพรํองของต ารวจ 
เลํม 2, กรุงเทพมหานคน : 21 เซ็นจูรี,่ 2551, หน๎า 102-107. 
 5ธานิศ เกศวพิทักษ์,ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เลํม 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: พล
สยามการพิมพ์และการโฆษณา, 2549), หน๎า 212. 

ซ ึ ่ งค  าว ํ า  “ม ีหล ั กฐานตามสมควร ”หาก
เปรียบเทียบกับการขอออกหมายจับตามมาตรา 66 (1) 
หรือ (2) ได๎มีระเบียบราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรมวํา
ด๎วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค๎นใน 
คดีอาญา พ.ศ.2545 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ข๎อ 13 
และข๎อ 14 ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์การที ่ศาลจะรับฟัง
พยานหลักฐานในการที่จะพิจารณาออกหมายจับ ตาม
มาตรา 66 (1) หรือ (2) โดยแม๎วําศาลจะไมํถือเครํงครัด
เชํนเดียวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่ใช๎พิสูจน์ความผิด
จ าเลย แตํศาลจะใช๎บันทึกถ๎อยค าของผู๎รู ๎เห็นเหตุการณ์
หรือทราบข๎อมูล เป็นพยานหลักฐานประกอบค าเบิกความ
ของผู๎ร๎องขอ รวมถึงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบสวนสอบสวน 
เชํน บันทึกการสอบสวน บันทึกถ๎อยค าของสายลับ หรือ
เจ ๎าพน ักงานท ี ่ ได ๎จากการแฝงต ัวเข ๎าไปในองค ์กร
อาชญากรรมข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงขําวของเจ๎าพนักงาน
หรือการหาขําวจากผู๎กระท าความผิด หรือข๎อมูลที่ได๎จาก
การเฝูาสังเกตการณ์ของเจ๎าพนักงานและข๎อมูลที่ได๎จาก
การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือที ่ได๎จากการใช๎
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เชํน เครื่องมือ
ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้ว เครื่องมือตรวจพิสูจน์ของกลาง 
เครื่องจับเท็จ เครื่องมือตรวจโลหะ และเครื่องมือตรวจ
พ ิส ูจน ์ทางพ ันธ ุกรรม เป ็นต ๎น อ ันเป ็นการร ับฟ ั ง
พยานหลักฐานที่มากจนเพียงพอที่จะฟังวําผู๎ต๎องหาหรือ
จ าเลยเป็นผู๎กระท าความผิดซึ่งผู๎เขียนเห็นวําอยํางน๎อย
นําจะเป็นแนวทางให๎พนักงานสอบสวนน ามาใช๎ในการ
สอบสวนแจ๎งข๎อหาแกํผู๎ต๎องหาตามที่บัญญัติไว๎ในมาตรา 
134 วรรคสองได๎ 

หัวใจส าคัญของวิธีการสอบสวน คือ เพื่อการ
ค๎นหาความจริงวําผู ๎ต ๎องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์ อีก
ประการหนึ ่งท ี ่จะชํวยสนับสนุนให๎พนักงานสอบสวน
สามารถค๎นหาความจริงได๎อยํางสมบูรณ์ คือ “หลักฟัง
ความทุกฝุาย” (Both sides must be heard)6 ดังนั้น
มาตรา 134 วรรคสี่  จึงก าหนดให๎พนักงานสอบสวนต๎อง
ให๎โอกาสแกํผู ๎ต ๎องหาที ่จะมาให๎การแก๎ข๎อหา และที่จะ

                                                             
 6ธานิศ เกศวพิทักษ์,เรื่องเดิม, หน๎า 214. 
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แสดงข๎อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แกํตนได๎ด๎วย ซึ่งหากได๎
ฟ ังค  าแก๎ข ๎อหารวมทั ้งการแสดงข๎อเท ็จจร ิงอันเป ็น
ประโยชน์แกํตนและผู๎ต๎องหาแล๎ว พนักงานสอบสวนจะได๎
ตรวจสอบค าแก๎ข๎อกลําวหาและข๎อเท็จจริงที่ ผู ๎ต๎องหา
แสดงเพื่อประโยชน์แกํตนนั้นวํามีเหตุผลหรือไมํ เพื่อที่
พนักงานสอบสวนจะได ๎ตรวจสอบตํอไปวําค  าแก๎ข ๎อ
กลําวหาและข๎อเท็จจริงที่ผู๎ต๎องหาได๎แสดงเพื่อประโยชน์
แกํตนนั ้นมีพยานหลักฐานสนับสนุนให๎นําเชื่อถือหรือไมํ 
อันจะเป ็นประโยชน์อย ํางย ิ ่ งแกํพน ักงานสอบสวน
ผู๎รับผิดชอบในการวิเคราะห์ชั่งน ้าหนักพยานหลักฐานทั้ง
ปวงเพื่อวินิจฉัยวํา ผู๎ต๎องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์ในการ
สรุปส านวนท าความเห ็นสั ่งคดีเสนอพนักงานอัยการ
พิจารณาในขั้นตอนตํอไปตามมาตรา 140 ถึงมาตรา 145 

แม๎ว ําหลักการของมาตรา 131 จะก าหนด
บทบาทภารกิจของพนักงานสอบสวนให๎ชัดเจนขึ้นวําเป็น
ระบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซึ่งคํอนไปในทางระบบ
ไตํสวนที่พนักงานสอบสวนมีหน๎าที่รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อค๎นหาความจริงวําผู๎ต๎องหาผิดหรือบริสุทธิ์ไมํยิ่งหยํอน
ไปกวําภาระหน๎าที่ของศาล และแม๎วําตามบทบัญญัติแหํง
มาตรา 134 วรรคสี ่  จะเป ็นบทที ่สนับสนุนวํ าในชั ้น
สอบสวนปากค าผู๎ต๎องหาพนักงานสอบสวนต๎องให๎โอกาส
ผู๎ต๎องหาที่จะแก๎ข๎อหาและที่จะแสดงข๎อเท็จจริงอันเป็น
ประโยชน์แกํตนได๎ก็ตามแตํกฎหมายมิได๎มีบทบัญญัติ
บังคับให๎พนักงานสอบสวนต๎องรวบรวมพยานหลักฐาน
อื ่นๆจนเสร ็จสิ ้นและแนํช ัดวําผ ู ๎ต ๎องหาเป็นผู ๎กระท า
ความผิดกํอนแจ๎งข๎อหา จึงท าให๎พนักงานสอบสวนใช๎
ดุลพินิจแจ๎งข๎อหาแกํผู๎ต๎องหากํอนรวบรวมพยานหลักฐาน
อ่ืนๆเสร็จสิ้นเสมอซ่ึงอาจเป็นการแจ๎งข๎อหาไมํถูกต๎องหรือ
แจ๎งข๎อหาเกินความผิดที่พนักงานอัยการจะฟูองร๎อง และ
การแจ๎งข๎อหาดังกลําวจึงยังไมํเปิดโอกาสให๎ต๎องหาได๎รู๎
ข ๎อเท ็จจร ิงทั ้งหมดและสามารถแสดงพยานหลักฐาน
หักล๎างข๎อกลําวหาได๎ ซึ่งท าให๎เกิดปัญหาอันเป็นประการ
ส าคัญก็คือวําภายหลังจากมีการแจ๎งข๎อหาแกํผู๎ต๎องหาแล๎ว 
ตามมาตรา 87 ได๎ให๎อ านาจพนักงานสอบสวนขอให๎ศาล
ออกหมายขังผู๎ต๎องหาไว๎เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นเพื่อท าการ
สอบสวน และให๎อ านาจพนักงานอัยการขอให๎ศาลออก

หมายขังผู๎ต๎องหาไว๎เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นเพื่อการฟูองคดี
ได๎นานถึง 48 วัน หรือ 84 วัน แล๎วแตํกรณีด๎วย จึงท าให๎
ผู ๎ต ๎องหาที ่พนักงานสอบสวนได ๎ท าการสอบสวนและ
พนักงานอัยการมีค าสั ่งเด็ดขาดไมํฟูองแล๎วหรือที ่ศาล
พิจารณาแล๎วมีค าพิพากษายกฟูองปลํอยตัวให๎พ๎นข๎อความ
ผิดไปได๎รับความเดือดร๎อนและเสียหายจากการถูกคุมขัง
มาเป็นเวลาอันยาวนานต๎องเสียสิทธิตํางๆระหวํางถูกคุมขัง
ไว๎ในการสอบสวนหรือฟูองคดีดังที่ผู๎เขียนได๎กลําวไว๎แล๎ว
ในที่มาและความส าคัญของสภาพปัญหา 
 2) ระยะเวลาการควบคุมต ัวผ ู ๎ต ๎องหาของ
ประเทศญี่ปุุน  

 ในประเทศญี่ปุุน ประชาชนไมํมีสิทธิ
ฟูองคดีอาญาด๎วยตนเองได๎ พนักงานอัยการญี่ปุุนเทํานั้น
จะเป็นผู๎รับผิดชอบในการสอบสวนฟูองร๎องคดีอาญา ทั้งนี้ 
เม่ือมีการกระท าผิดอาญาทั่วไปเกิดขึ้น พนักงานสอบสวน
หรือเจ๎าพนักงานต ารวจจะเป็นผู๎เริ่มด าเนินการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานตําง ๆ แล๎วสํงส  านวนให๎
พนักงานอัยการพิจารณา โดยพนักงานสอบสวนไมํมี
อ านาจเสนอความเห็นในข๎อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีวําควร
จะฟูองหรือไมํ7โดยในสํวนของเจ๎าพนักงานต ารวจเมื่อได๎
ท าการสืบสวนความผิดอาญา และท าการจับกุมผู๎ต๎องหา
ได๎แล๎ว และเมื่อเห็นวําจ าเป็นต๎องควบคุมผู๎ต๎องหาไว๎ใน
ระหวํางการด าเนินคดีเจ ๎าพนักงานต ารวจจะต ๎องน า
ผู๎ต๎องหาพร๎อมพยานหลักฐานที่รวบรวมได๎ในเบื้องต๎นไป
ยังส านักงานอัยการที่มีเขตอ านาจเหนือคดีนั้นภายใน 48 
ชั่วโมง นับแตํเวลาที่จับกุมเพื่อให๎พนักงานอัยการพิจารณา
วําสมควรจะยื ่นค าร๎องตํอศาลให๎สั่งควบคุมตัวผู ๎ต๎องหา
หรือไมํโดยในระหวํางด าเนินการดังกลําว พนักงานอัยการ
มีอ านาจที่จะท าการสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติมได๎ หรือ
จะสั ่งให๎เจ๎าพนักงานต ารวจกระท าก็ได๎ และสอบสวน
บุคคลใดเป็นผู๎ต๎องหาเพิ่มเติมจากที่เจ๎าพนักงานต ารวจได๎
สอบสวนไว๎ หรือเม่ือมีเหตุที่ควรเชื่อวําได๎มีการกระท าผิด

                                                             
 7ทวีศักดิ์  ณ  ตะก่ัวทุํง,งานอัยการของประเทศญี่ปุุน , 
ใน ระบบอัยการในตํางประเทศ (กรุงเทพมหานคร : กรมอัยการ  
2526), หน๎า 105. 
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เกิดขึ้น ไมํวําพนักงานอัยการจะทราบมาโดยทางใด เชํน 
ขําวหนังสือพิมพ์ พนักงานอัยการก็มีอ านาจสืบสวนและ
สอบสวนคดีน้ัน หรืออาจสั่งให๎เจ๎าพนักงานต ารวจท าการ
สืบสวนสอบสวนก็ได๎ และพนักงานอัยการมีอ านาจจับกุม
ผู๎ท าผิดน้ันได๎และคดีที่ประชาชนสนใจหรือเป็นขําวเกรียว
กราวอ้ือฉาวพนักงานอัยการจะเป็นผู๎จับกุมและสอบสวน
เอง  เพราะอัยการสูงสุดจะต๎องรายงานคณะรัฐมนตรี
รับทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อที่คณะรัฐมนตรีจะได๎สามารถ
ตอบกระทู๎ถามในรัฐสภาได๎8 
  เหตุผลที ่ญี ่ปุ ุนให๎พนักงานอัยการมี
อ านาจสอบสวน9 

1) เหตุผลทางทฤษฎี เพราะพนักงาน
อัยการควรต๎องทราบถึงวิธีการสอบสวนเพราะพนักงาน
อัยการต๎องทราบวําในชั้นพิจารณาจะพิสูจน์ความผิดให๎
ปราศจากข๎อสงสัยได๎อยํางไร เหตุผลส าคัญของอ านาจ
สอบสวนของพนักงานอัยการคือการท าให๎พนักงานอัยการ
สามารถวินิจฉัยได๎อยํางถูกต๎องและสามารถตรวจสอบการ
สอบสวนของเจ๎าพนักงานต ารวจ หากพนักงานอัยการไมํ
อาจสอบค าให๎การพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานโดย
อิสระแล๎ว พนักงานอัยการต ๎องอาศ ัยแต ํเฉพาะการ
สอบสวนของเจ๎าพนักงานต ารวจทั้งหมดซ่ึงเป็นเพียงพยาน
บอกเลําส  าหรับพนักงานอัยการและไมํสามารถแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นสอบสวนของเจ๎าพนักงานต ารวจได๎  
พนักงานอัยการของญี่ปุุนน้ันจะมีคุณสมบัติเชํนเดียวกับผู๎
พิพากษาจะตรวจสอบการสอบสวนของเจ๎าพนักงาน
ต ารวจอยํางเข ๎มงวดและระมัดระวัง การตรวจสอบ
ดังกลําวจะใกล๎เคียงกับการตรวจสอบโดยผู ๎พิพากษา 
ระบบของญี่ปุุนจะหลีกเลี่ยงการน าบุคคลเข๎าเป็นผู๎ต๎องหา 
ซ่ึงจะต๎องรับทุกข์จากการควบคุมหรือขังและการพิจารณา

                                                             
 8ศิลปะอร ัญ  ช ู เวช และทว ีศ ักด ิ ์   ณ  ตะกั ่วท ุ ํ ง , 
“กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุุน ,” ในระบบอัยการสากล 
(กรุงเทพมหานคร: กรมอัยการ, 2526), หน๎า 104-108. 
 9ศิระ  บุญภนินท,์ รายงานการสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง 
การจัดองค์กรในการบริหารงานยุต ิธรรมตามรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย, (คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม
วุฒสภา, 2542), หน๎า 350. 

คดีในระยะนาน โดยการปลดปลํอยบุคคลดังกลําวเสียแตํ
ขั้นตอนแรกๆ ดังนั ้นระบบของญี ่ปุุนจึงเคารพสิทธิของ
ผู๎ต๎องหา 
   2) เหตุผลทางประวัติศาสตร์และการ
ปฏิบัติเน่ืองจากส านักงานพนักงานอัยการได๎รับการกํอตั้ง
ขึ ้นในปี ค.ศ.1872 โดยพนักงานอัยการไมํม ีอ  านาจ
สอบสวนคดีอาญาได๎โดยอิสระ ในยุคนั้นใช๎ระบบการไตํ
สวนมูลฟูอง ซึ่งพนักงานอัยการสามารถน าคดีเข๎าสู ํการ
พิจารณาได๎โดยตรง หรือร๎องขอให๎มีการไตํสวนมูลฟูอง
กํอนค าพิพากษาของศาล ในย ุคนั ้นไมํยอมรับบันทึก
ค าให๎การพยานซ่ึงพนักงานอัยการเป็นผู๎กระท าให๎เข๎าเป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณา ในคดีซึ ่งเจ ๎าพนักงาน
ต ารวจจับผู๎ต๎องหาตามหมายจับในปี 1896  อัตราสํวน
การฟูอง ยกฟูอง และจ าหนํายคดีคือ 80 เปอร์เซ็นต์  44 
เปอร์เซ็นต์และ 7 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ตํอมาพนักงาน
อัยการคํอยๆ เริ่มท าการสอบสวน เนื่องจากประชาชนไมํ
ต ๎ อ ง การ ใ ห ๎ ม ี ก า ร ฟ ู อ ง ผ ู ๎ ต ๎ อ งห า โ ด ยปร าศจา ก
พยานหลักฐานเพียงพอ ความพยายามดังกลําวประสบ
ความส าเร็จ และในปี 1921 อัตราสํวนการฟูอง ยกฟูอง 
และจ าหนํายคดีต ่าลงเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์
และ 1.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ตํอมากฎหมายได๎บัญญัติ
ให ๎อ  านาจสอบสวนแกํพนักงานอัยการ การสอบสวน
ดังกลําวยังคงมีจนถึงปัจจุบันโดยเป็นระบบที่พนักงาน
อัยการ เจ ๎าพนักงานต ารวจ และเจ๎าหน๎าท ี ่บังคับใช๎
กฎหมายอ ื ่นๆ มีอ  านาจเต ็มท ี ่ ในการสอบสวนและ
ตรวจสอบคดีอยํางเข๎มงวด ซึ ่งได๎รับการสนับสนุนจาก
สาธารณชน สังคมญี่ปุุนนั้นมีแนวโน๎มเชื่อวําบุคคลเป็น
ผู๎กระท าผิดจริงตั้งแตํถูกจับกุมและยิ่งเชื่อมากขึ้นเมื่อถูก
ฟูอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาในแงํการฟื้นฟูบุคคลแล๎ว การ
สอบสวนด ังกล ําวได ๎ร ับการสนับสน ุนเป ็นอย ํางส ูง 
นอกจากนี้ยังท าให๎ปริมาณคดีที่ข ึ้นสูํศาลและของระบบ
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดลดลงไปได๎ 
  ความสัมพันธ์ระหวํางพนักงานอัยการ
กับคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแหํงชาติ
(Prefectural Public Safety Commission )และเจ๎า
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พนักงานต ารวจต๎องรํวมมือในการสอบสวนคดีอาญา10 
ภายในเขตอ านาจของตนพนักงานอัยการสามารถให๎
ค าแนะน าทั่วไปอันจ าเป็นแกํเจ๎าพนักงานต ารวจในการ
สอบสวนได๎ ค าแนะน าดังกลําวให๎กระท าโดยวางระเบียบ
ทั่วไปเพื่อให๎มีการสอบสวนที่เหมาะสมในประเด็นอื่นที่
จ  าเป ็นในการด  าเนินการฟูอง 11โดยพนักงานอัยการ
สามารถออกค าสั่งทั่วไปอันจ าเป็นตํอเจ๎าพนักงานต ารวจ
ให๎ร ํวมมือในการสอบสวนได๎12ในกรณีพนักงานอัยการ
สอบสวนด๎วยตนเอง หากมีความจ าเป็นสามารถสั่งและให๎
เจ๎าพนักงานต ารวจชํวยตนในการสอบสวนได๎ 13ซึ ่งเจ๎า
พนักงานต ารวจต๎องท าตามค าแนะน าหรือค าสั่งข๎างต๎น14 
  ในกรณีเจ๎าพนักงานต ารวจไมํปฏิบัติ
ตามค าแนะน าหรือค าสั ่งดังกลําวโดยไมํมีเหตุผลสมควร 
พนักงานอัยการสามารถกลําวหาตํอ National Public 
Safety Commission หรือ Prefectural Public Safety 
Commission หร ือบ ุคคลที ่ม ีอ  านาจเพื ่อปลดหร ือใช๎
มาตรการทางว ิน ัยต ํ อเจ ๎าพน ักงานต  ารวจได ๎ 15หาก 
National Public Safety Commission หร ื อ 
Prefectural Public Safety Commission หรือบุคคลที่
มีอ านาจน้ันพิจารณาวําค ากลําวหามีเหตุผล ต๎องปลดหรือ
ใช๎มาตรการทางวินัยตํอเจ๎าพนักงานต ารวจที่ถูกกลําวหา16 
  การร ๎องท ุกข ์หร ือกล ําวโทษต ๎อง
กระท าตํอพนักงานอัยการหรือเจ๎าพนักงานต ารวจเป็นลาย

                                                             
 10ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
192. 

11ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
193 วรรคแรก. 

12ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
193 วรรคสอง. 

13ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
193 วรรคสาม. 

14ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
193 วรรคสี่. 

15ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
194 วรรคหนึ่ง. 

16ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
194 วรรคสอง. 

ลักษณ์อักษรหรือด๎วยวาจา17 เมื่อเจ๎าพนักงานต ารวจได๎
รับค าร๎องทุกข์หรือค ากลําวโทษให๎สํงเอกสารและพยาน
วัตถุที ่เกี ่ยวข๎องไปยังพนักงานอัยการโดยเร็ว18 เว๎นแตํ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะบัญญัติไว๎เป็น
อย ํางอื ่น เม ื ่อเจ๎าพนักงานต ารวจได๎ท าการสอบสวน
ความผิดอาญาใดต๎องสํงคดีพร๎อมด๎วยเอกสารและพยาน
วัตถุไปยังพนักงานอัยการโดยเร็ว เว๎นแตํคดีที่พนักงาน
อัยการก าหนดไว๎เป็นอยํางอ่ืน19 
  พนักงานอัยการจะมีอ านาจหน๎าที่ทั้ง
ทางคดีอาญา คดีแพํง และอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายอื่น 
ซ่ึงอ านาจหน๎าที่ของพนักงานอัยการในคดีอาญา สามารถ
แยกออกได๎ดังน้ี 

 1 )  อ  านาจหน ๎ าท ี ่ ก าร สอบสวน
ความผิดอาญาทุกประเภท20 

 2) อ  านาจหน ๎าท ี ่ ในการฟ ูองร ๎อง
ด าเนินคดีกับผู๎ต๎องหา21 
  3) อ านาจหน๎าท ี ่ร ๎องขอให ๎ศาลใช๎
กฎหมายโดยถูกต๎อง22 
  4) อ านาจหน๎าที่การควบคุมการบังคับ
คดีอาญาทุกประเภท23 
  ด ั งน ั ้ น  พน ัก ง านอ ั ยการจะ เข ๎ า
เก่ียวข๎องในคดีอาญาตั้งแตํเริ่มต๎น ตั้งแตํเมื่อเกิดความผิด
อาญาจนถึงส ิ ้นสุดคดีหรือการบังคับตามค าพิพากษา 
กลําวคือ เมื่อเกิดการกระท าความผิดทางอาญาขึ้น เจ๎า

                                                             
17ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 

241 วรรคหนึ่ง. 
18ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 

242. 
19ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 246. 
20ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 191 วรรค  
และวรรค 2. 
 21ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
247. 
 22ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
298. 
 23ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุุน มาตรา 
472. 
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พนักงานต ารวจจะไปที ่เก ิดเหต ุและท าการสอบสวน
เบื้องต๎นแล๎วรายงานเหตุดังกลําวตํอพนักงานอัยการทันที
วําใครเป็นผู๎เสียหาย สถานการณ์ของการกระท าความผิด
และผู ๎ ใดควรเป ็นผู ๎ต ๎องสงส ัย ส  าน ักงานอัยการจะ
มอบหมายให๎พนักงานอัยการคนหนึ่งรับผิดชอบคดีนี้  ใน
ขั ้นตอนนี ้คดียังอยู ํในความรับผิดชอบของเจ๎าพนักงาน
ต ารวจ  กลําวคือ ยังไมํมีการสํงคดีให๎พนักงานอัยการ แตํ
พนักงานอัยการได๎เข๎ามาเก่ียวข๎องในคดีตั้งแตํต๎นแล๎ว เมื่อ
เจ๎าพนักงานต ารวจท าการจับกุมผู๎ต๎องหา พนักงานอัยการ
จะได๎ทราบข๎อเท็จจริงในคดีแล๎ว หากเป็นคดีที่ยากจะระบุ
ตัวผู๎ต๎องหา พนักงานอัยการจะเป็นผู๎ให๎ค าแนะน าแกํเจ๎า
พนักงานต ารวจกํอนการจับกุมผู ๎ต ๎องหา และพนักงาน
อัยการจะมีอ านาจฝากขังผู๎ต๎องหาได๎สูงสุดเพียง 23 วัน 
หากไมํอาจท าการสอบสวนให๎เสร็จส ิ ้นภายใน 23 วัน 
จะต๎องปลํอยตัวผู๎ต๎องหา เจ๎าพนักงานต ารวจจึงต๎องจับกุม
ภายหลังรวบรวมพยานหลักฐานสํวนใหญํแล๎ว ในชํวง 23 
วันดังกลําว เจ๎าพนักงานต ารวจมีอ านาจเพียง 48 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นเจ๎าพนักงานต ารวจต๎องร๎องขอตํอพนักงาน
อัยการให๎ขอฝากขังผู๎ต๎องหาตํอศาล กลําวคือเจ๎าพนักงาน
ต ารวจไมํอาจร๎องขอตํอศาลโดยตรงได๎ เจ๎าพนักงานต ารวจ
ต ๎องสํงคด ีไปย ังพนักงานอัยการภายใน 48 ช ั ่ วโมง 
ภายหลังการจับกุมและแจ๎งวําคดีมีความจ าเป็นต๎องฝากขัง
ผู๎ต๎องหาตํอศาล หากพนักงานอัยการเห็นวํามีความจ าเป็น
ดังกลําวพนักงานอัยการจะขอร๎องฝากขังตํอศาล  ดังนั้น ผู๎
มีอ านาจร๎องขอฝากขังตํอศาล คือ พนักงานอัยการเทํานั้น 
อ านาจการร๎องขอฝากขังเป็นที ่มา (Source) หนึ่งของ
อ านาจพนักงานอัยการ ภายหลัง 23 วัน พนักงานอัยการ
จะพิจารณาวําจะฟ ูองผู ๎ต ๎องหาหร ือไมํ  อ านาจฟูอง
ผู ๎ต ๎องหาเป ็นของพนักงานอัยการเพียงองค ์กรเด ียว 
กลําวคือเจ๎าพนักงานต ารวจหรือผู๎เสียหายไมํอาจฟูองคดี
ได๎ อ านาจฟูองจึงเป็นอีกที ่มาหนึ่งของอ านาจพนักงาน
อัยการ ภายหลังศาลพิพากษา  พนักงานอัยการมีบทบาท
ที่ส าคัญ คือ การสั่งการเจ๎าหน๎าที่ราชทัณฑ์ในการบังคับ
ตามค าพิพากษา หากปราศจากค าสั ่งดังกลําวการบังคับ
คดีมิอาจกระท าได๎ จึงเห็นได๎วําพนักงานอัยการญี่ปุุนมี
อ านาจตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงสิ้นสุดคดี 

 
5. การอภิปรายผล 
 การสอบสวนแจ๎งข๎อหาของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยที่ได๎
ก าหนดไว๎เพียงวําการแจ๎งข๎อหาจะต๎องมีหลักฐานตาม
สมควรวําผู๎น้ันนําจะได๎กระท าผิดตามข๎อหาเทําน้ัน เป็นข๎อ
กฎหมายที่ให๎ดุลพินิจแกํพนักงานสอบสวนกว๎างเกินควร 
ท าให๎พนักงานสอบสวนใช๎ดุลพินิจสอบปากค าพยานที่
เกี่ยวข๎องเพียงบางปากแล๎วใช๎ดุลพินิจเห็นวํามีหลักฐาน
ตามสมควรแล๎ว ท ั ้งๆที ่ย ังม ีพยานหลักฐานอื ่นๆต๎อง
ด  าเนินการรวบรวมอีกมากมาย ท าให ๎ม ีการแจ๎งข ๎อ
กลําวหาแกํผู๎ต๎องหาในขณะที่ยังรวบรวมพยานหลักฐานไมํ
ครบถ๎วน ซึ ่งอาจเป็นการแจ๎งข๎อหาไมํถูกต๎องหรือแจ๎ง
ข๎อหาเกินความผิดที ่พนักงานอัยการจะฟูองร ๎อง โดย
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายที่ให๎อ านาจขอให๎ศาลออกหมายขังผู๎ต๎องหา
ไว๎ระหวํางสอบสวนเป็นระยะเวลายาวนานได๎ และเมื่อมี
การรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอและเสร็จสิ้นแล๎วก็
พบวําผู๎ต๎องหาไมํได๎เป็นผู๎กระท าผิดเป็นจ านวนมากซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาของ
ประเทศญี่ปุุนแล๎ว กฎหมายให๎พนักงานอัยการมีอ านาจ
ควบคุมตัวได๎นานสุดเพียง 23 วัน เทํานั้น โดยเมื่อมีการ
กระท าความผิดเกิดขึ ้นกฎหมายก าหนดให๎พนักงานผู๎
จับกุมและพนักงานสอบสวนมีหน๎าที่เพียงแจ๎งข๎อเท็จจริง
และเหตุแหํงการจับแกํผู๎ถูกจับและรีบสํงรายงานบันทึก
จับกุมให๎พนักงานอัยการเพื่อตรวจสอบเหตุแหํ งการจับ 
พฤติการณ์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับการกระท า
ความผิด เพื่อให๎พนักงานอัยการได๎ตรวจสถานที ่มีการ
ควบคุมตัวหากมีความจ าเป็นต๎องใช๎อ านาจควบคุมตัวโดย
ทันที เพื่อคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเร็ว
ภายใน 48 ชั่วโมง โดยเม่ือมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ไมํวํา
จะเป็นความผิดมีอัตราโทษเทําใด จะทราบตัวผู๎กระท า
ความผิดหรือไมํ หากมีความจ าเป็นต๎องท าการสืบสวน
สอบสวนทันที พนักงานสอบสวนจะต๎องรายงานตํอ
ส านักงานอัยการท๎องที ่ที ่เกิดเหตุเพื ่อทราบเหตุโดยไมํ
ชักช๎าพร๎อมทั้งเอกสารหลักฐานตํางๆ โดยจะต๎องปฏิบัติ
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ตามค  าส ั ่ งพน ักงานอ ั ย การ ใน เร ื ่ องการรวบรวม
พยานหลักฐานตามแนวทางการด าเนินคดีของพนักงาน
อัยการเพื ่อพิสูจน์ความผิดและให๎ได๎มาซึ่งค าพิพากษา
ลงโทษ เพื่อให๎พนักงานอัยการได๎รวบรวมพยานหลักฐานที่
ส าคัญตามข๎อหานั้นกํอนที่พยานบุคคลหรือพยานวัตถุจะ
สูญหายไป หรือถ ูกบิดเบือนไปและปูองกันชํวยเหลือ
ผู ๎กระท าความผิดโดยปล ํอยให ๎คด ีขาดอาย ุความใน
ความผิดที่พนักงานอัยการต๎องการจะฟูองร๎องด าเนินคดี
โดยการแจ๎งข๎อกลําวหากํอนที่จะขอฝากขังจะต๎องผํานการ
ตรวจสอบข ๎อ เท ็ จจร ิง  พฤต ิการณ ์ท ี ่ถ ู กกล ําวหา 
พยานหลักฐานโดยได ๎ร ับความร ับรองจากพนักงาน
พนักงานอัยการแล๎วเทํานั ้น หากพนักงานอัยการแจ๎ง
ข๎อหาและมีเหตุต๎องควบคุมตัวตํอไปจะต๎องฟูองร๎องตํอ
ศาลให๎ทันภายในเวลาควบคุม 23 วันซึ่งจะเห็นได๎วํา 
หลักการของกฎหมายของประเทศญี่ป ุ ุนดังกลําวเป็น
หลักการที่ก าหนดให๎พนักงานสอบสวนคุ๎มครองสิทธิของผู๎
บร ิส ุทธิ ์ ได ๎ด ีกวําบทบัญญัต ิของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของไทย เพราะเป็นการสอบสวนที่
ไมํได๎มีชํองวํางแหํงกฎหมายและเปิดโอกาสให๎พนักงาน
สอบสวน ใช ๎ ด ุพ ิน ิ จ แจ ๎ ง ข ๎ อห าก ํ อนการ รวบร วม
พยานหลักฐานอื ่นๆหรือกํอนได๎รับอนุญาตจากพนักงาน
อัยการที่ได๎มีการตรวจสอบพยานหลักฐานตํางๆแล๎ว จึงท า
ไมํให๎เก ิดมีข ๎อก าจัดในเรื ่องเวลาการสอบสวน ท า ให๎
พนักงานสอบสวนสามารถแสวงหาพยานได๎อยํางละเอียด
รอบคอบและเพียงพอจนเชื ่อได ๎ว ําม ีกระท าความผิด
เกิดขึ ้นหรือไมํและ/หรือผู ๎ต ๎องหาเป็นผู ๎กระท าความผิด
หรือไมํ ท าให๎ผู๎บริสุทธ์ิไมํต๎องถูกควบคุมตัวในระหวํางการ
สอบสวนเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให๎บุคคลที่ถูกกลําวหา
และท างานอยู ํกับเอกชนไมํถูกนายจ๎างปลดออกจากงาน 
เพราะไมํมีผลกระทบตํอการท างานในหน๎าที่ หรือหากจะ
ไปสมัครท างานในองค์กรของเอกชนก็จะไมํถูกปฏิเสธไมํ
รับเข๎าท างาน ตลอดทั้งผู๎ต๎องหาที่จะสอบเข๎ารับราชการก็
ต๎องจะไมํสูญเสียสิทธิในการเข๎ารับราชการด๎วย นอกจากนี้
จะไมํท าให๎ผู ๎บริสุทธิ ์ได๎รับความเดือดร๎อนต๎องแสวงหา
หลักประกันหรือไมํต๎องถูกคุมข ังในระหวํางสอบสวน
หรือไมํต๎องสูญเสียเงินหรือประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินและ

สิทธิตํางๆรวมทั ้งไมํต๎องเสียคําจ๎างทนายความมาเป็น
ต ัวแทนในการต ํอสู ๎คด ีด ๎วย โดยหากม ีการรวบรวม
พยานหลักฐานจนเสร็จสิ้นและได๎ความวําผู ๎ต ๎องหาเป็น
ผู๎กระท าความผิดก็จะท าให๎พนักงานสอบสวนแจ๎งข๎อหา
ผู ๎ต ๎องหาได ๎ถ ูกต ๎องและไมํแจ๎งข ๎อหาเกินความผิดที่
พนักงานอัยการจะฟูองร ๎องด  าเนินคด ี และไมํท  าให๎
ผู๎ต๎องหาต๎องถูกฝากขังและ/หรือไมํต๎องถูกจ าคุกหนักเกิน
กวําฐานความผิดที่พนักงานอัยการจะฟูองร๎องตํอศาลอีก
ด๎วย 
 
6. บทสรุป 

จากสภาพป ัญหาทางกฎหมาย เ ก ี ่ ย วก ั บ
ระยะเวลาการควบคุมตัวผู ๎ต ๎องหาที่กฎหมายให๎อ านาจ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการควบคุมตัวผู๎ต๎องหา
ไว๎ระหวํางสอบสวนและฟูองคดีเป็นเวลาอันยาวนานซึ่ง
สํงผลให๎เกิดความเสียหายตํอผู๎บริสุทธิ์ตามที ่ผู๎เขียนได๎
ค๎นพบมานั ้น ผู ๎ เขียนได ๎เสนอแนะด๎วยการให ๎น าเอา
แนวทางตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ ุนมาบัญญัติเป็น
กฎหมายไทยโดยเสนอแนะให๎แก๎ไขบทบัญญัต ิแห ํง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให๎พนักงาน
สอบสวนมีหน๎าที่เพียงแจ๎งข๎อเท็จจริงและเหตุแหํงการจับ
แกํผู ๎ถ ูกจับและรีบสํงรายงานบันทึกจับกุมให๎พนักงาน
อัยการท าการตรวจสอบเหตุแหํงการจับ พฤติการณ์และ
พยานหลักฐานที ่เกี่ยวข๎องกับการกระท าความผิด หรือ
ออกไปตรวจสถานท ี ่ม ีการควบค ุมต ั วหากม ีความ
จ าเป็นต๎องใช๎อ านาจควบคุมตัวโดยทันที เพื่อคุ๎มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยเร็ว โดยเมื่อมีเหตุอาชญากรรม
เกิดขึ้น ไมํวําจะเป็นความผิดมีอัตราโทษเทําใด จะทราบ
ตัวผู๎กระท าความผิดหรือไมํ หากมีความจ าเป็นต๎องท าการ
สืบสวนสอบสวนทันที พนักงานสอบสวนจะต๎องรายงาน
ตํอส านักงานอัยการท๎องที่ที่เกิดเหตุเพื่อทราบเหตุโดยไมํ
ชักช ๎าพร๎อมทั ้งเอกสารหลักฐานตํางๆ เพ ื ่อรวบรวม
หลักฐานหร ือแจ๎งหนํวยพิส ูจน์หลักฐานหร ือนั กนิติ
ว ิทยาศาสตร ์ให ๎ร ํวมตรวจสถานที ่ เก ิด เหต ุรวบรวม
พยานหลักฐานอยํางเป็นอิสระ และห๎ามมิให๎พนักงาน
สอบสวนตัดพยานหลักฐานใดๆออกจากส านวนการ
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สอบสวนตามอ าเภอใจโดยจะต๎องปฏ ิบ ัต ิตามค าส ั ่ ง
พนักงานอัยการในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานตาม
แนวทางการด าเนินคดีของพนักงานอัยการเพื ่อพิสูจน์
ความผิดและให ๎ได ๎มาซึ ่งค  าพิพากษาลงโทษ เพื ่อให๎
พนักงานอัยการสามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่ส าคัญ
ตามข๎อหานั ้นกํอนที่พยานบุคคลหรือพยานวัตถุจะสูญ
หายไป หรือถูกบิดเบือนไปและปูองกันชํวยเหลือผู๎กระท า
ความผิดโดยปลํอยให ๎คด ีขาดอาย ุความในความผิดที่
พนักงานอัยการต๎องการจะฟูองร๎องด าเนินคดีโดยการแจ๎ง
ข๎อกลําวหากํอนที่จะขอฝากขังจะต๎องผํานการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง พฤติการณ์ที่ถูกกลําวหา พยานหลักฐานโดย
ได ๎ร ับความร ับรองจากพนักงานพนักงานอัยการแล๎ว
เทําน้ัน และหากพนักงานอัยการแจ๎งข๎อหาและมีเหตุต๎อง
ควบคุมต ัวตํอไปจะต๎องฟูองร๎องตํอศาลให๎ท ันภายใน
เวลาควบคุม 23วัน โดยควรแก๎ไขบทบัญญัติแหํงกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมตัวผู๎ต๎องหาของพนักงานสอบสวนให๎
ด  าเนินการตามค าแนะน าของพนักงานอัยการที ่ ได๎
ตรวจสอบพยานหลักฐานแล๎ว โดยให๎มีการควบคุมตัวได๎
เฉพาะความผิดที่พนักงานอัยการจะต๎องฟูองร๎องตํอศาล
เทําน้ันแตํต๎องไมํเกิน 23 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ๎มครอง
สิทธิของผู๎บริสุทธ์ิ 
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