การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

หลักการภาวะวิสัยภายใตบทบาทของอัยการไทยในการสั่งฟองคดีอาญา
ศึกษากรณีคดีสิทธิเสรีภาพของประชาชน
The Principle of Objectivity in the Decision of Thai Prosecutor to File
Criminal Charges : Cases of Protecting Individual Rights and Liberties
ณัฏฐศศิ หมูแกวเครือ 1
0

บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาสภาพปญหาความเปนภาวะวิสัยในการสั่งฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการไทยกรณี
คดีที่มีลักษณะเปนการปดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ตั้งแตป พ.ศ.2557 ถึงปจจุบัน ภายใตภารกิจ
และบทบาท “การอํานวยความยุติธรรมและการคุมครองสิท ธิเสรีภาพของประชาชน” โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิ ง
คุณภาพ วิเคราะหขอมูลเชิงเอกสาร โดยอาศัยแนวคิดนิติศาสตรเชิงวิพากษในการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย ซึ่ง
พบวา มีผูตองหาจากคดีที่มีลักษณะเปนการปดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนจํานวนหนึ่งถูกพนักงาน
อัยการสั่งฟองเปนจําเลยตอศาล ซึ่งตอมาศาลมีคําพิพากษายกฟองโดยใหเหตุผลวา “พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบยังฟง
ไมไดวาจําเลยกระทําความผิด” หรือ “พยานหลักฐานของโจทกไมเพียงพอที่จะพิสูจนไดวาจําเลยกระทําความผิด”
จําเลยเปลี่ยนสถานะกลายเปนผูเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ เกิดคําถามในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานอัยการไทยวาสั่งฟองคดีผูตองหาตอศาลโดยใชหลักการใดมีความเปนภาวะวิสัยเพียงใด ทั้งในทางปฏิบัติและ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหลักการและบทบาทหรือไม หากมิไดปฏิบัติหนาที่ในการสั่ง
คดีใหเปนไปตามหลักการจะตองมีความรับผิดอยางไร โดยศึกษาภายใตขอบเขตคดีที่มลี ักษณะเปนการปดกั้นสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ตั้งแตป พ.ศ.2557 ถึงปจจุบัน
จากการศึกษาพบวา พนักงานอัยการใชดุลพินิจสั่งฟองคดีโดยปราศจากบทบัญญัติกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจน
จึงถือเปนการใชดุลพินิจพิจารณาพยานหลักฐานโดยใชบรรทัดฐานของพนักงานอัยการรายบุคคล หาใชมาตรฐานที่เปน
กลางในการสั่งคดีไม บทบาทของพนักงานอัยการไทยควรเปนรูปแบบการปฏิบัติหนาที่แทนประชาชนหาใชการปฏิบัติ
หนาที่แทนรัฐ จึงควรมีบทบัญญัติกําหนดมาตรฐานในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในการสั่งฟองคดีของพนักงาน
อัย การอยา งชัด เจน เพื่ อ ให ดุ ล พิ นิ จในการสั่งฟ อ งคดี ข องพนั ก งานอัย การมี ค วามเป น กลางอย างมี ม าตรฐานและ
ปราศจากอํานาจอื่นมาแทรกแซง หากเกิดกรณีพนักงานอัยการใชดุลพินิจในการสั่งฟองคดีไมเปนไปตามมาตรฐาน ควร
ใหประชาชนมีสิทธิโตแยงคําสั่งและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานได เพื่อใหประชาชนสามารถแสวงหาความยุติธรรม
ใหแกตนเองไดตามหลักสิทธิเสรีภาพ
คําสําคัญ: อัยการ, การสั่งคดี, ดุลพินิจอัยการ
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Abstract
This research aims to study the Principle of Objectivity in the Decision of Thai Prosecutor to
File Criminal Charges in the Cases of Protecting Individual Rights and Liberties from the year 2014 to
the present. "Providing justice and protecting the rights and freedoms of people" by using
qualitative research methods document data analysis by relying on a critical jurisprudence concept
in the analysis to answer research questions, which found that the accused in the case of a manner
that is blocking the right to freedom of expression of a certain number of citizens was ordered by
the public prosecutor to be the defendant Which later, the court dismissed the case by reasoning
that "The evidence that the plaintiff had attested could not be heard that the defendant had
committed an offense" or "the evidence of the plaintiff is not enough to prove that the defendant
committed an offense". The defendant changed his status to become a victim of the criminal
justice system by the state. There was a question in the performance of the Thai public prosecutor
that he ordered to file a lawsuit against the accused using the principles of what was the state of
being? Both in practice and in accordance with the law Does the duty comply with the principles
and roles? If he does not perform his duties in order to comply with the principles? How shall he
be held responsible? By studying under the scope of cases that have the characteristics of blocking
the rights and freedom of expression of people from the year 2014 to the present
According to studies, it has been found that The prosecutor used the discretion to order
the prosecution without the clear standard provisions. Therefore considered to use discretion to
consider evidence by using the norms of individual prosecutors Looking for a non-neutral standard
in the case of not ordering The role of the Thai public prosecutor should be a form of duty for the
public. Therefore, there should be a clear provision of standards for weighing evidence in the
prosecutor's order. In order that the prosecutor's discretion in the prosecution order is neutral and
without any other power to intervene If in the case of the public prosecutor, the discretion of the
prosecution does not meet the standards Should allow the public to have the right to dispute the
order and perform the duties of the employee To enable people to seek justice for themselves
according to the principles of freedom.
Keywords: prosecutor, ordering a criminal case, prosecutor’s discretion
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ในชวงระยะเวลาตั้งแต ป พ.ศ.2557 สังคมไทยเกิดขอกังขาเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาภายใต
กรอบอํานาจของพนักงานอัยการไทยในคดีที่มีลักษณะเปนการปดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ดวย
สถิติขอมูลการดําเนินคดีระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 พนักงานอัยการดําเนินคดีกับ
ประชาชนในขอหาชุมนุมทางการเมืองอยางนอย 37 คดี 242 คน ขอหาตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา อยาง
น อ ย 93 คดี 138 คน ข อ หาตามมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา อย า งน อ ย 23 คดี 69 คน ข อ หาตาม
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ อยางนอย 6 คดี 45 คน(ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2560) ยังไมนับรวม
ขอหาหมิ่นประมาท พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯ ฯลฯ ซึ่งผลการดําเนินคดีปรากฏ
ทั้ง 2 แบบ คือ ศาลพิพากษาลงโทษและพิพากษายกฟองดวยเหตุผล “การกระทําของจําเลยไมเปนความผิด” หรือ
“พยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะพิสูจนไดวาจําเลยกระทําความผิด” จึงเกิดมีผูเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาโดยรัฐขึ้น ชวนใหตั้งขอสงสัยหลายประการวา อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการไทยในการสั่งฟองคดีอาญามี
ความเปนภาวะวิสัยเพียงใด มีหลักการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานอยางไรในการสั่งฟองคดี รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานอัยการเปนไปตามภารกิจและบทบาทตามระเบียบฯและกฎหมายหรือไม ซึ่งตามกรอบอํานาจหนาที่ของ
พนักงานอัยการภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่เพียงพอที่จะใชดุลพินิจในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเพื่อสั่ง
คดีอาญาดวยความเปนภาวะวิสัยเพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได
ปญหาการเกิดมีผูเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยจากหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต
เชน คดีเชอรรี่แอน ดันแคน, คดีนายพัสกร สิงคิ ตกเปนแพะคดียิงคนตายที่สิงหบุรี, คดีนางจารุพรรณ วุนสุวรรณ ตก
เปนจําเลยขอหาจางวานฆาสามีที่นครศรีธรรมราช, คดีนายวุฒิชัย ใจสมัคร หรือปุ วอรมอัพ ถูกกลาวหาวาเปนคนฆา
แขวนคอแฟนสาวที่เชียงใหม, คดีนายทรงกลด ทรัพยมี ตกเปนผูตองหาในคดีลวงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 12 ป
(ขาวกระปุก, 2560) ฯลฯ สวนหนึ่งของปญหามาจากการใชดุลพินิจในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานประกอบการสั่ง
ฟ อ งคดี อ าญาของพนั ก งานอั ย การ ด ว ยอํ า นาจหน า ที่ ใ นการตรวจสอบสํ า นวนการสอบสวนเพื่ อ ตรวจสอบ
พยานหลักฐาน ความสมบูรณและความแมนยําในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน รวมถึงการพิจารณาถึงที่มาและ
ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานประกอบการใชดุลพินิจเพื่อสั่งคดีวาเห็นควรสั่งฟองหรือไม หากแตไมมีบทบัญญัติ
กําหนดมาตรฐานดังกลาวไว กอใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันในการพิจารณาชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานประกอบการ
สั่งคดีของพนักงานอัยการเปน 2 แนวทาง (อรุณี กระจางแสง, 2532)
แนวความคิดแรก เห็นวา พนักงานอัยการควรจะพิ จารณาเพียงวาคดีมีมูลพอที่สั่งฟ องหรือไม คลายกั บ
มาตรฐานที่ศาลจะประทับรับฟองในการไตสวนมูลฟองคดีท่ีราษฎรเปนโจทก เพราะ สภาพการพิจารณาสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานอัยการก็เปนการพิจารณาพยานหลักฐานของโจทกแตเพียงฝายเดียวเหมือนกับศาลในการไตสวน
มูลฟอง ดังนั้น เมื่อมีพยานหลักฐานพอเห็นมูลคดี แมยังไมชัดแจงวาผูตองหากระทําความผิด ก็ควรสั่งฟองและใหศาล
เปนผูพิจารณาในขั้นตอนสุดทาย (อรุณี กระจางแสง, 2532)
แนวความคิดที่สอง เห็นวา พนักงานอัยการมิไดมีบทบาทเหมือนศาลในการไตสวนมูลฟอง ดังนั้น จะสั่งฟอง
เมื่อไดความเพียงวาคดีมีมูลเทานั้นนาจะไมถูกตอง พนักงานอัยการควรจะสั่งฟองเฉพาะคดีที่มั่นใจเมื่อพิจารณาจาก
พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนวาศาลจะตองลงโทษจําเลยไดเทานั้น ถาปรากฏแตเพียงวาคดีมีมูล แตยังไมมั่นใจ
วาจะลงโทษจําเลยได พนักงานอัยการจะตองสั่งไมฟอง (อรุณี กระจางแสง, 2532)
เมื่อเกิดแนวความคิดในทางการพิจารณาชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในการสั่งฟองคดีที่แตกตางกัน ยอมไมอาจ
ทําใหการสั่งฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการมีมาตรฐานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน “การอํานวยความยุติธรรมและ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” คงไมอาจเกิดขึ้นไดดวยภารกิจและบทบาทของพนักงานอัยการ เพราะ หาก
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและไดรบั ความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐเสียเอง ยอมเปนสิ่งที่ไมอาจรับประกัน
ความสงบสุขในสังคมได หลักการที่วา “It is better that ten guilty persons escape than that on innocent
suffer”(William Blackstone, 1893) “ปลอยคนผิดสิบคนดีกวาลงโทษผูบริสุทธิ์คนเดียว” คงไมอาจเกิดขึ้นไดจริงใน
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สังคมไทย แมจะมีบทบัญญัติรับประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูตองหาในคดีอาญาไวในรัฐธรรมนูญไทยที่ถือ
วาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดพิสูจนในกระบวนการที่ถูกตองก็ตาม
จากสภาพปญหาประกอบกับการที่ไมมีบทบัญญัติกําหนดมาตรฐานการใชดุลพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาการสั่งฟองคดีของอาญาของ
พนักงานอัยการวาเปนไปตามกฎหมายและบทบาทหรือไม เพราะ หากเกิดขอผิดพลาดขึ้นไมวาในทางใดยอมสงผล
กระทบตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไดอยางใหญหลวง ดังนั้น เพื่อทําความเขาใจ เพื่อศึกษาถึงสภาพ
ปญหาใหดียิ่งขึ้น และเพื่อใหไดขอสรุป ขอเสนอแนะ งานศึกษาชิ้นนี้จึงเปนงานที่ตองการจะแสวงหาคําตอบวา แนวคิด
ในการดําเนินคดีอาญาและการสั่งคดีของพนักงานอัยการไทยอยูบนพื้นฐานของหลักการใดมีความเปนภาวะวิสัยเพียงใด
ทั้งในทางปฏิบัติและตามบทบัญญัติของกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการเปนไปตามหลักการและบทบาท
หรือไม หากพนักงานอัยการมิไดปฏิบัติในการสั่งคดีใหเปนไปตามหลักการจะมีความรับผิดอยางไร ภายใตขอบเขตคดีที่
มีลักษณะเปนการปดกั้นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดการดําเนินคดีอาญาและการสั่งคดีของพนักงานอัยการไทย
2. เพื่อทําความเขาใจสภาพปญหาในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ในการ
สั่งคดีของพนักงานอัยการในระบบกฎหมายไทยในคดีที่มีลักษณะเปนการปดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของ
ประชาชน
3. เพื่อคนหาคําตอบวาพนักงานอัยการไทยตองรับผิดอยางไรหากมิไดปฏิบัติหนาที่ในการสั่งคดีใหเปนไป
ตามหลักการ
4. เพื่อเสนอมาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมในการควบคุมมาตรฐานการใชดุลพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน
เพื่อสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการ
สมมติฐานการวิจัย
หลักการดําเนินคดีอาญาในระบบกฎหมายไทยเปนการดําเนินคดีอาญาโดยใชหลักดุลพินิจและตองตั้งอยูบน
พื้นฐานหลักความเปนภาวะวิสัย ในการสั่งฟองคดีอาญาพนักงานอัยการตองพิจารณาชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวาเพียง
พอที่จะพิสูจนการกระทําความผิดของผูตองหาไดจึงจะสั่งฟองผูตองหาตอศาลได
จากสภาพปญหาที่พบวามีคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟองคดีผูตองหาโดยที่พยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะพิสูจน
ไดวาผูตองหากระทําความผิดจริง ศาลจึงมีคําพิพากษายกฟอง อาจเปนการสั่งฟองคดีโดยมิไดชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน
ใหชัดเจนกอนสั่งคดี สงผลใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับความเสียหายระหวางพิจารณาคดีในชั้นศาล แตเนื่องจากอํานาจ
ในการสั่งคดีของพนักงานอัยการมีความเปนอิสระและไดรับการคุมครองหากไดใชอํานาจนั้นภายใตกรอบของกฎหมาย
แมจะเกิดขอผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายขึ้นจากการสั่งคดี พนักงานอัยการก็ไมจําตองรับผิดตอรัฐหรือประชาชนแต
อยางใด
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดระเบี ยบวิธีวิจัยโดยใชระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ(Qualitative research) โดยมุงศึก ษา
แนวคิด หลักการ และโครงสรางการสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการไทย และวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร
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(Documentary research) ไดแก เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําแนวคิดวาดวยหลักสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชนวาดวยสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และแนวคิดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญา มาเปนกรอบคิดพื้นฐานเพื่อทําความเขาใจถึงสภาพปญหา และวิเคราะหสังเคราะหขอมูลวาการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานอัยการอยูบนหลักการ “ปลอยคนผิดสิบคนดีกวาลงโทษผูบริสุทธิ์เพียงคนเดียว” ที่มีความสําคัญตอการ
อํานวยความยุติธรรมทางอาญาหรือไม ซึ่งผูวิจัยคาดวาการนําแนวคิดดังกลาวมาใชจะสามารถทําใหเขาใจหลักการและ
วิธีการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาในชั้นพนักงานอัยการไดดียิ่งขึ้น จากนั้นผูวิจัยจะวิพากษและวิเคราะหการอํานวย
ความยุติธรรมทางอาญาในชั้นพนักงานอัยการกรณีการใชอํานาจในการพิจารณาสั่งคดี โดยอาศัยแนวคิดนิติศาสตรแนว
วิพากษ(Critical Legal Theory) เพื่อวิเคราะหและตอบคําถามสวนอื่นตอไป
สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาแนวคิดการดําเนินคดีอาญาและการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการไทย ดังนี้
1.1. แนวคิดการดําเนินคดีอาญาอาจแบงไดเปน 2 แนว คือ แนวความคิดวาประชาชนทุกคนมีหนาที่รักษา
ความสงบเรี ย บร อ ย(Popular Prosecutor)และแนวความคิ ด ที่ ว า รั ฐ มี ห น า ที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย(Public
Prosecutor) ซึ่ ง พนั ก งานอั ย การไทยได รั บ อิ ท ธิ พ ลและแนวคิ ด การดํ า เนิ น คดี อ าญาโดยประชาชน(Popular
Prosecutor) มาจากประเทศฝรั่งเศส แตตามมาตรา 32 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คําวา “คดีของ
อัยการ” หมายถึง “คดีของรัฐซึ่งดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการในฐานะผูกระทําแทนรัฐ” แมจะกลาวถึงพนักงานอัยการ
ในฐานะเปนตัวเจาพนักงานหรือในฐานะตัวบุคคล แตแทจริงแลวเปนการกลาวถึงในฐานะขององคกร พนักงานอัยการ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยจึงเปนองคกรดําเนินคดีอาญาของรัฐ ซึ่งมาจากแนวคิด “การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ”
(Public Prosecution) (คณิต ณ นคร, 2561)
ในสวนของหลักการดําเนินคดีอาญามี 2 หลัก คือ “หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย” (Legality
Principle)และ“หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ” (Opportunity Principle) ซึ่งประเทศไทยใชหลักการ “ดําเนินคดีอาญา
ตามดุลพินิจ”(Opportunity Principle) (คณิต ณ นคร, 2561)
1.2. แนวทางในการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการโดยทั่วไปตองยึดถือ 2 หลักเกณฑ คือ หลักเกณฑ
พยานหลั ก ฐาน (Evidential Test) และหลั ก ประโยชน ส าธารณะ (The Public Interest Test) ซึ่ งองค ก รอั ย การ
อังกฤษไดออกประมวลสําหรับพนักงานอัยการใชเปนหลักเกณฑ และแนวทาง สําหรับการสั่งฟองคดีจะตองยึดถือ
หลักเกณฑพยานหลักฐาน (Evidential Test) กลาวคือ พยานหลักฐานตองเพียงพอที่จะพิสูจนใหศาลพิพากษาลงโทษ
จํ า เลยได อ ย า งแน น อนด วยความเป น ภาวะวิ สั ย (Realistic Prospect of Conviction) รวมถึ งพยานหลั กฐานต อง
สามารถรับฟงและเชื่อถือได หมายถึง เมื่อฟองจําเลยตอศาลแลวผูพิพากษาควรจะพิ พากษาลงโทษจําเลยตามฟอง
มากกวายกฟ อง พนักงานอัยการจะตองพิ จารณาวามีพยานหลักฐานเพี ยงพอสําหรับใชยืนยันจนแน ใจวามีการกระทํ า
ความผิดจริงหรือไม และไมควรละเลยพยานหลักฐานเพียงเพราะความไมแนใจวาพยานหลักฐานดังกลาวสามารถใชไดหรือ
เชื่อถือไดหรือไม แตพนักงานอัยการควรพิจารณาพยานหลักฐานดังกลาวโดยละเอียดเพื่อจะวินิจฉัยวาคดีมีแนวโนมที่ศาลจะ
พิพากษาลงโทษจําเลยไดอยางแนนอน (ปยะฉัตร ผังสุวรรณ, 2554)
หลักการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการไทยเปนเชนเดียวกันกับกรณีขององคกรอัยการอังกฤษ ซึ่งจะ
ใชดุลพินิจเฉพาะกรณีที่อาจพิจารณาสั่งไมฟองในคดีที่มีพยานหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิดของผูตองหาได แต
การฟองคดีดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชนหรือทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศเทานั้น ในกรณีที่ไมมี
ขอยกเวนหรือตองใชดุลพินิจสั่งไมฟอง พนักงานอัยการจะตองสั่งคดีไปตามพยานหลักฐานและมูลคดีหาตองใชดุลพินิจ
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ในการสั่งคดีไม (ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, 2552) หากแตการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานของพนักงานอัยการไทยมิไดมี
บทบัญญัติกําหนดมาตรฐานไวอยางองคกรอัยการอังกฤษ มีแตเพียงบทบัญญัติหลักการทั่วไปในการพิจารณาสํานวน
และบทบัญญัติกําหนดมาตรฐานการสั่งคดีที่ไมเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานแตอยางใด
อยางไรก็ตาม การใชดุลพินิจพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการไทยตองใชหลักการรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดโดยละเอียดดวย ไมวาจะเปนพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควรหรือพยานหลักฐาน
ของผูตองหาหรือพยานอื่น เพื่อจะรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา จึงไม
ใชห ลักการยกประโยชน แห งการสงสัย ให ผูตอ งหา เพราะหากพยานหลัก ฐานยังไม ครบถวนสมบู รณ จะมีคํ าสั่งให
พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม หากพยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดผูตองหาก็จะมีคําสั่งไมฟอง แตหากยังมี
ขอสงสัยวาผูตองหาอาจจะกระทําผิดและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดในศาลได พนักงานอัยการจะใช
หลักยกประโยชนแหงขอสงสัยใหแกรัฐ คือ ฟองผูตองหาตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดตอไป (กุลพล พลวัน, 2553)
2. จากการทําความเขาใจสภาพปญหาในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ใน
การสั่งคดีของพนักงานอัยการในระบบกฎหมายไทยในคดีที่มีลักษณะเปนการปดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของ
ประชาชน ตั้งแตป พ.ศ.2557 ถึงปจจุบัน ดวยสถิติขอมูลการดําเนินคดีกับประชาชนกวาสองรอยคดี พบวา มีคดีจํานวน
หนึ่ง ศาลมีคําพิพากษายกฟองดวยเหตุผล “การกระทําของจําเลยไมเปนความผิด” หรือ “พยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะ
พิสูจนไดวาจําเลยกระทําความผิด” กอใหเกิดความเสียหายตอจําเลยที่ตองถูกขังระหวางพิจารณา ตองสูญเสียอิสรภาพ
ตองหาหลักทรัพยมาประกันตัว สูญเสียทรัพยสินในการตอสูคดี ตองขาดรายได ฯลฯ ดังตัวอยางคดีตอไปนี้
- คดีติดปายผาแยกประเทศลานนาที่ อ.แมลาว จ.เชียงราย และที่ อ.เมือง จ.พะเยา
- คดีนักกิจกรรมประชาธิปไตยใหมถูกฟองวาเผยแพรสติ๊กเกอรโหวตโน (คดีหมายเลขดําที่ 2418/2559 ศาล
จังหวัดราชบุรี)
- คดีไผ ดาวดิน ถูกฟองวาแจกเอกสารโหวตโน (คดีหมายเลขดําที่ 1370/2559 ศาลจังหวัดภูเขียว)
- คดีนายสามารถ ถูกฟองวาแจกเอกสารโหวตโน (คดีหมายเลขดําที่ 3542/2559 ศาลจังหวัดเชียงใหม)
- คดีนางสาวฐิตารีย แปะโพสตอิทบนสกายวอลก (คดีหมายเลขดําที่ 1620/2559 ศาลแขวงพระนครใต)
- คดีกองทัพเรือฟองสํานักขาวภูเก็ตหวาน (คดีหมายเลขดําที่ 2161/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 6564/2558
ศาลจังหวัดภูเก็ต)
- คดีเสื้อแดงเชียงราย ชุมนุมฝาฝนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (คดีหมายเลข
ดําที่ 513/2555 ศาลจังหวัดเชียงราย)
- คดีนายสมบูรณ บุญงามอนงค จัดกิจกรรมเปลือยชีวิจใตทางดวนฝาฝนพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน (คดีหมายเลขดําที่ 131/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 557/2555 ศาลแขวงพระนคร
เหนือ)
- คดีนางสาวทิชา ณ นคร เขียนบทความและใหสัมภาษณกรณีตํารวจชั้นผูใ หญมีขาวพฤติกรรมไมเหมาะสม
กับนักขาวหญิง (คดีหมายเลขดําที่ 5213/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 5558/2549 ศาลอาญากรุงเทพใต
- คดีการชุมนุมของคนงานไทรอัมพ (คดีหมายเลขดําที่ 620/2554 ศาลอาญา) ฯลฯ
3. จากการคนหาคําตอบวาพนักงานอัยการไทยตองรับผิดอยางไรหากมิไดปฏิบัติหนาที่ในการสั่งคดีใหเปนไป
ตามหลักการ พบวา การสั่งคดีของพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและไดรับการคุมครอง 2 ประการ
ประการแรกคือ เมื่อการสั่งคดีเปนการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ประการที่สอง
คือ ในการสั่ งคดี นั้ น พนั ก งานอั ยการได แ สดงเหตุ ผลอั น สมควรประกอบการใช ดุ ล พิ นิ จ แล ว (กุ ล พล พลวั น , 2551)
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กลาวคือ หากพนักงานอัยการไดใชดุลพินิจปรับบทกฎหมายตามขอเท็จจริงที่ปรากฏโดยมิไดมีเจตนาทุจริตหรือแสวงหา
ผลประโยชนแกตนหรือคูกรณีแลว พนักงานอัยการก็ไมจําตองเกรงกลัววาจะตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในภายภาคหนา
(รุงโรจน แจมพิทยากรณ, 2555)
อภิปรายผล
จากสมมติฐานการวิจัยที่ วาหลัก การดําเนิ นคดีอาญาโดยพนั กงานอัยการในระบบกฎหมายไทยเปน การ
ดําเนินคดีอาญาโดยใชหลักดุลพินิจ ผลการวิจัยพบวาเปนจริงดังสมมติฐานสอดคลองกับงานเขียนของคณิต ณ นคร
(2561 : 477-478) หากแตผลการวิจัยพบรายละเอียดเพิ่มเติมวาการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในทางทฤษฎีจะใช
ตอเมื่อมีเหตุผลหรือมีขอยกเวนเพื่อสัง่ ไมฟองคดีผตู องหากรณีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนการกระทําความผิด
ของจําเลยแลว แตการฟองคดีจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชนหรืออาจกระทบตอความมั่นคงของประเทศ แตใน
กรณีที่ไมมีเหตุผลหรือขอยกเวนอื่นใดที่จะตองใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดี การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการจะตอง
เปนไปตามหลักฐานและมูลคดี (ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, 2552) (คณิต ณ นคร, 2525) แตเนื่องดวยสภาพปญหาที่ศาลมี
คําพิพากษายกฟองจําเลยในคดีอาญาที่พนักงานอัยการสั่งฟองหลายคดี ทําใหจําเลยเปลี่ยนสถานะกลายเปนผูเสียหาย
จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการปฏิบัติหนาที่สั่งฟองคดีของพนักงานอัยการมิได
เปนไปตามหลักพยานหลักฐานและมูลคดีที่มีความเปนภาวะวิสัย
คําวา “ภาวะวิสัย” (Objectivity) ที่ผูวิจัยพบจากการศึกษา หมายถึง เปนการปฏิบัติหนาที่ที่กระทําในฐานะ
พนักงานอัยการในการสั่งคดีอาญา โดยตองคํานึงถึงหลักนิติธรรม มีความเปนกลางและเปนอิสระไมขึ้นกับผูใด ละเอียด
ถี่ถวนสมบูรณตามความเปนจริง การสิ้นกระแสความ ไมมีฉันทาคติ (วัชรินทร ภาณุรัตน, 2554) ซึ่งสอดคลองตาม
ความหมายที่ผูวิจัยเขาใจ การที่ผูวิจัยตั้งสมมติฐานตอมาวาในการสั่งฟองคดีอาญาพนักงานอัยการตองชั่งน้ําหนักพยาน
หลัก วาเพี ยงพอที่ จ ะพิ สูจ น ก ารกระทํ าความผิ ด ของจํ าเลยได จึ งจะเป น การสั่งฟ องคดี ดว ยความเป น ภาวะวิ สัย จึ ง
สอดคลองกับงานเขียนของคณิต ณ นคร (2521 : 31) ที่กลาวถึงการพิจารณาสั่งคดีเกี่ยวกับการฟองผูตองหาดวยความ
เปนภาวะวิสัยวา “ถาพนักงานอัยการเห็นวาการกระทําที่กลาวหาเปนความผิดตอกฎหมายและเห็นวาผูตองหาเปน
ผูกระทําความผิด พนักงานอัยการก็ตองวินิจสัยตอไปวาพยานหลักฐานเพียงพอแกการพิสูจน ถาเห็นวาไมเพียงพอ
พนักงานอัยการก็ตองสั่งไมฟองผูตองหา” ซึ่งหลักการดังกลาวถือไดวาเปนหลักการอยางหนึ่งที่สรางความเปนภาวะวิสัย
ในการสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการได แตผลการวิจัยพบวา หาไดมีหลักการดังเชนที่กลาวบัญญัติไวเปนมาตรฐาน
อยางเปนกลางในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเพื่อสั่งฟองคดีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือใน
ระเบียบอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการไม มีแตเพียงหลักการทั่วไปในการตรวจพิจารณา
สํานวนเทานั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา ในทางปฏิบัติแลวการสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการไทยอาจมีนํ้าหนักไปในทางการใช
ดุลพินิจของพนักงานอัยการรายบุคคลชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน มากกวาที่จะใชหลักการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานที่
เปนกลางตามหลักการทางทฤษฎี คําวา “ความเปนภาวะวิสัย” (Objectivity) ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ
จึงอาจเปนเพียงความเปนภาวะวิสัยตามดุลพินิจ หาใชความเปนภาวะวิสัยที่เปนกลางตามหลักการไม ผลการวิจัยใน
สวนนี้สอดคลองไปในทางเดียวกันกับสมมติฐานของผูวิจัย
ในสวนของสมมติฐานที่วาอํานาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการมีความเปนอิสระและไดรับการคุมครอง
หากไดใชอํานาจนั้นภายใตกรอบของกฎหมาย แมจะเกิดขอผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายขึ้นจากการสั่งคดี พนักงาน
อัยการก็ไมจําตองรับผิดตอรัฐหรือประชาชน สอดคลองกับบทความของกุลพล พลวัน (2553 : 3) ที่กลาววา การให
หลักประกันความเปนอิสระในการสั่งคดีของพนักงานอัยการถือเปนความจําเปนอยางยิ่ง โดยกุลพล พลวัน อางอิงถึง
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เอกสารที่ ส หประชาชาติ จั ด ทํ าขึ้ น เกี่ ย วกั บ แนวทางว า ด วยบทบาทของอั ย การ ค.ศ.1990 ข อ 4. ระบุ ว า “รัฐ พึ ง
ดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวาอัยการสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทแหงวิชาชีพ โดยปลอดจากการถูกขมขู คุกคาม
หรือการแทรกแซงที่ไมสมควร และปลอดจากความรับผิดทางแพง อาญา หรือความรับผิดอื่นๆที่ไมชอบธรรม” รวมทั้ง
การมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวา คําสั่งของพนักงานอัยการไมใหถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ยอมแสดงใหเห็นไดวา
ประชาชนไมอาจโตแยงคําสั่งของพนักงานอัยการไดเลย จึงเปนการชัดเจนแลววาองคกรอัยการไทยยืนหยัดที่จะให
พนักงานอัยการตองปราศจากความรับผิดใดหากไดสั่งคดีอยางเปนธรรมตามดุลพินิจแลว แมจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประชาชนผูบริสุทธิ์ก็ตาม
ขอเสนอแนะ
1. ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีบทบัญญัติกําหนดมาตรฐานในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในการสั่งฟองคดีของ
พนั ก งานอั ย การไทยให ชัด เจนดั งเช น องค ก รอั ย การอั ง กฤษ ซึ่ งองค ก รอั ย การอั งกฤษมี บ ทบั ญ ญั ติ ก ารชั่ งน้ํ าหนั ก
พยานหลักฐานในการพิจารณาสั่งฟองคดีวาการสั่งฟองคดีจะสามารถพิสูจนใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลยไดอยาง
แนนอนอยางมีความเปนภาวะวิสัย เพื่อใหดุลพินิจในการสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการไทยมีความเปนกลางอยางมี
มาตรฐาน ปราศจากอํานาจอื่นมาแทรกแซง และสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่อํานวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามภารกิจและบทบาทของพนักงานอัยการที่บัญญัติไวในระเบียบ
พนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 5.
2. หากเกิ ด กรณี พ นั ก งานอั ยการใช ดุ ล พิ นิ จ ในการสั่งฟ อ งคดี ไม เป น ไปตามมาตรฐาน ควรเป ด โอกาสให
ประชาชนมีสิทธิโตแยงคําสั่งและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานได เพื่อใหประชาชนสามารถแสวงหาความยุติธรรม
ใหแกตนเองไดตามหลักสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งผูวิจัยยังเห็นวา หลักประกันความอิสระของพนักงานการควรมีขอบเขต แม
การปฏิบัติหนาที่จะเปนไปโดยสุจริต หากแตเกิดความเสียหายตอประชาชน ความสุจริตนั้นยอมไมอาจอํานวยความ
ยุติธรรมแกสังคมไทย
3. ควรเปลี่ยนบทบาทของพนักงานอัยการไทยจากการปฏิบัติหนาที่แทนรัฐ เปนองคกรที่ปฏิบัติหนาที่แทน
ประชาชน เมื่อพนักงานอัยการเห็นวาการกระทําของตนเปนการอํานวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนซึ่ งเป นกระทํ าแทนประชาชนเอง พนั ก งานอัย การก็จ ะมุ งเน น ปฏิ บั ติ ห น าที่ โดยรัก ษาผลประโยชน ข อง
ประชาชนมากกวาที่จะรักษาผลประโยชนของรัฐ เพราะการรักษาผลประโยชนของรัฐโดยไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนยอมไมอาจเปนหลักประกันความสงบสุขในสังคมได
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