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บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการกําหนดสิทธิของผู้เสียหายรวมถึงการให้ข้อมูลด้านคดีและสิทธิใน
การติดตามความคืบหน้าของคดีของผู้เสียหายของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร และในประเทศญี่ปุ่นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายในชั้นสอบสวนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายและสามารถคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาในชั้นสอบสวนทําให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้เสียหายได้ตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด เนื่องจากประชาชนไม่ทราบถึงสิทธิของตนในฐานะผู้เสียหาย ซึ่งปัญหาข้อนี้ยังไม่มีกฎหมาย
ใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่แจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางคดี และ
สิทธิติดตามความคืบหน้าของคดี ทําให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเป็นอุปสรรคในการใช้บังคับกฎหมาย
รวมถึงปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการสรุปสํานวนคดีส่งให้พนักงานอัยการฟ้อง พบว่าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ ทําให้การบังคับใช้กฎหมายในชั้นสอบสวนอาจใช้เวลานานจนทํา
ให้เกิดความเสียหายในทางคดีไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานต่างๆที่จะเสียหายหรือสูญหายได้ จึงจําเป็นที่ผู้เสียหาย
จะต้องรู้ถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้เสียหายเพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้าของคดีได้ตามที่กฎหมายกําหนดและ
ส่งผลให้สิทธิของผู้เสียหายได้รับการรับรองและคุ้มครองตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกําหนด
สิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับข้อมูลทางคดีและสิทธิติดตามความคืบหน้าของคดีในชั้นสอบสวนให้ชัดเจน รวมถึง
กําหนดหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบสิทธิดังกล่าว เพิ่มเติมจากหน้าที่ในการแจ้งในเรื่องการเยียวยาจากรัฐ
ในโอกาสแรกที่มาร้องทุกข์ เพื่อประโยชน์ให้การคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้พนักงานสอบสวนควรมีความรับผิด
หากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทําให้สิทธิของผู้เสียหายถูกริดรอนไป และควรกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนใน
กรณีที่ผู้เสียหายร้องทุกข์พร้อมกับพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการสรุปสํานวนคดีของพนักงานสอบสวน โดยจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายเพื่อที่จะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือ ทําให้ ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควรจน
เกิดความเสียหายต่อรูปคดี
คําสําคัญ : การแจ้งสิทธิ,การติดตามผลความคืบหน้า,ชั้นสอบสวน
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Abstract
Study about legal problems in relation to the injured person’s rights including
recognition of their rights to know case information and to follow up progression of the injured
person’s case during inquiry stage under Criminal Procedure Code and other related laws of
Thailand. In addition, a comparative study on laws of foreign countries i.e. United States of
America, United Kingdom and Japan was also carried out so as to seek means to revise the
injured person’s rights during inquiry stage provided in Criminal Procedure Code and other
related laws for efficiency of law enforcement and appropriate protection of the injured
person’s rights in current situation.
The study results such problems do not enable the injured person to exercise their rights
recognized by the Constitution since people are not aware of the injured person’s recognized
rights and any provisions of law neither stipulate specifically to identify who is obliged to notify
the injured person of the rights to know case information and to follow up case progression. As
a result, loophole of the law in connection with hindrance of law enforcement are arisen. In
addition, as for a problem of term to finalize the inquiry official’s case statement to be filed to
the public prosecutor, it is found Criminal Procedure Code does not prescribe limited period of
time and proceeding in inquiry stage may take so long period of time that causing damage to
the case by any evidence may be lost or damaged during the time. Accordingly, it is necessitated
for injured person to know their own rights to follow up case progression by law and the injured
person’s constitutional recognized rights should be protected.
The researcher suggests an amendment to Criminal Procedure Code by providing
definitely the injured person’s rights to know case information and to follow up case progression
during inquiry stage and a duty to notify of such rights in addition to a duty to notify the injured
person, at the time of first complaint, of a right to remedy by state authorities in benefit of
protection of such rights. By this, the inquiry official should have a liability in case of violation
of law deprives the injured person’s rights. Suggestion also includes definite period of time
should be stipulated where the injured person makes complaint together with adequate reliable
for finalizing the case statement in order to help facilitate the injured person and to prevent
bullying or delaying the case proceeding without reasonable ground until damaging the case.
Keywords : NOTIFICATION OF RIGHTS, FOLLOW-UP OF CASE PROGRESSION, INQUIRY STAGE

บทนํา
เมื่อบุคคลตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาจึงถือว่า เป็นผู้มีสิทธิที่จะนําคดีของตนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยในขั้นตอนแรกจะเป็นการนําคดีของตน
ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความแล้วก็จะดําเนินการตามกระบวนการ
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย อาจจะไม่ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้อย่างครอบคลุม จึงทําให้
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ผู้เสียหายไม่สามารถเข้าถึงการดําเนินการทางด้านกระบวนการยุติธรรมได้ (อรอุมา สามัญทอง,2553 หน้า 6) จึง
ทําให้กระบวนการในชั้นสอบสวนขาดประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายอยู่ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มี
กฎหมายกําหนดให้พนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหายจะต้องปฏิบัติอย่างไร ผู้วิจัย จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของ
การแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบ ว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ควรเข้ามาเป็นขั้นตอนที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
สําหรับการแจ้งสิทธิต่อผู้เสียหายนั้น มีจุดประสงค์หลักคือการทําให้ผู้เสียหายได้รับรู้ถึงสิทธิที่ตนมีและ
พึงจะได้รับจากการดําเนินการของพนักงานสอบสวน (บรรเจิด สิงคะเนติ,2541,ฉบับที่17) อีกทั้งควรมีสิทธิที่จะ
ได้รับรู้ถึงกระบวนการสอบสวนและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนอย่างชัดเจน เนื่องจาก
กระบวนการดังกล่าวนั้นมีผลโดยตรงที่จะทําให้ผู้เสียหายสามารถโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้นอกจากการแจ้งสิทธิที่ผู้เสียหายควรจะได้รับในชั้นสอบสวนแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่ง
กระบวนการสําคัญที่ผู้ เสีย หายพึงจะได้รับสิทธิ ก็คื อ สิทธิในการติดตามผลของการดําเนินคดี ในชั้นสอบสวน
เนื่องจากการติดตามผลนั้นจะทําให้ผู้เสียหายสามารถที่จะรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของคดีอย่าง
ละเอียดและทําให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ในกรณีของการแจ้งสิทธิและการติดตามผลคดีของผู้เสียหายในชั้นสอบสวนนั้น ได้มีการวางหลั ก การ
ดังกล่าวไว้ในปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับเหยื่ออาชญากรรม
และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ค.ศ. 1985 (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power ,1985 ) ในเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
(Access to Justice and Fair Treatment) ข้อ ๒ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูก เลื อก
ปฏิบัติและ ข้อ ๗ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ ผู้เสียหายควรได้รับ
การปฏิบัติด้วยความรู้สึกเมตตา (Compassion) และเคารพถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Dignity) มีสิทธิในการ
เข้าถึงกลไกของกระบวนการยุติธรรมและได้รับการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งจะต้องถูกบัญญัติโดยกฎหมายของ
รัฐนั้นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะได้รับ เพราะฉะนั้น พนักงานสอบสวนจึงเป็นหน่วยงานแรกที่ผู้เสียหายจะ
เข้าไปติดต่ อเพื่ อขอความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย ดังนั้น ผู้เสียหายจึงควรจะสามารถเข้ าถึ งกระบวนการ
ยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติด้วยความเห็นอกเห็นใจ (วีรศักดิ์ แสงสารพันธ์,2544,หน้า 83-99) ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่สําคัญที่จะทําให้ผู้เสียหายในคดีอาญารู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (กานต์ชิตา ชิตานนท์,2558,หน้า
6) จากกระบวนการยุติธรรม
โดยกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดัง กล่าว บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ ง ราช
อาณาจักรไทยในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๒ การสอบสวน ในส่วนของพนักงานสอบสวนก็มีบัญญัติไว้ในระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีแ ละใน
คําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 419/2556 ซึ่งไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้เสีย ในขณะที่ต่างประเทศไม่ว่าจะ
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา 18 U.S. Code § 3771. Crime victims’ rights. กําหนดให้ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้
รับแจ้งในทุกกระบวนการดําเนินคดีของรัฐในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําความผิด ส่วนในประเทศอังกฤษ Code
of Practice for Victims of Crime October 2015. กําหนดให้มีมาตรการในการปกป้องเหยื่ออาชญากรรม
และให้เหยื่ออาชญากรรมมีส่วนร่วมในคดีอีกด้วยทั้งยังกําหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้แจ้งผู้เสียหายทราบถึง
สิทธิต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดให้และมีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ส่วนในประเทศญี่ปุ่น Basic Act on Crime Victims Act No. 161 of (2004). นั้นกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
เหยื่ออาชญากรรมไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่ตกเหยื่ออาชญากรรมเข้าใจถึงสิทธิที่ตนเองมีแต่ก็ยังกําหนดหน้าที่ให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจมีหน้าที่แจ้งให้ผู้เสียหายทราบอีกครั้งเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
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ซึ่งมีความสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามหลักปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐาน
สําหรับเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ค.ศ.1985 โดยถือเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศที่ร่วม
ลงนามรวมถึ ง ประเทศไทยด้ ว ยจะต้ อ งบั ญ ญั ติ ก ฎหมายให้ ส ามารถคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ เ สี ย หายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในชั้น
พนักงานสอบสวน
2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการกําหนดให้มีการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้นสอบสวนของ
ผู้เสียหายของประเทศไทยและต่างประเทศ
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหากรณีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้นสอบสวน
ของผู้เสียหาย
4. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในการกําหนดให้มีการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้น
สอบสวนของผู้เสียหายในประเทศไทย

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการกําหนดให้มีการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย
โดยทําการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ,พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญาพ.ศ. 2544 และปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับเหยื่ออาชญากรรมและการใช้
อํานาจโดยมิชอบค.ศ. 1985 อีกทั้งยังได้ทําการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือข้อคิดเห็นต่างๆ
ของต่างประเทศโดยเฉพาะ กลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ คือ สหรัฐอเมริกา และประเทศสหราช
อาณาจักร และประเทศกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ คือ ประเทศญี่ปุ่น

การวิเคราะห์ข้อมูล
การดําเนินการศึกษาของวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําหนดให้มีการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย ตลอดจนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) จากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อประกอบการดําเนินการศึกษาซึ่งได้รวบรวมข้อมูล
จากเอกสารดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป

ผลการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกําหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ในชั้นพนักงานสอบสวน
2. เพื่อทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการกําหนดให้มีการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้นสอบสวนของ
ผู้เสียหายของประเทศไทยและต่างประเทศ
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3. เพื่อทราบถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้นสอบสวนของ
ผู้เสียหาย
4. เพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในการกําหนดให้มีการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้น
สอบสวนของผู้เสียหายในประเทศไทย

การอภิปรายผล
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือยังไม่มีการกําหนดสิทธิของผู้เสียในชั้นสอบสวนทําให้ผู้เสียหายเสี ยสิทธิ
ในรับรู้ความเป็นไปของคดี (ณวฒ เจริญหลาย,2559,หน้า 160) เนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่มีหน้าที่แจ้ง ให้
ผู้เสียหายทราบ ในบางกรณีทําให้ผู้เสียหายเสียสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐ (กองทุนยุติธรรมหลักประกัน
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน,2558,ออนไลน์) จึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการใช้สิทธิของผู้เสีย
ในประเด็นดังต่อไปนี้
ประการแรก คือ ผู้เสียหายไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้เสียหายได้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยกําหนด(ตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2540 จนถึงฉบับปัจจุบัน) ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติถึง
สิทธิของผู้ต้องหา (มาตรา8 และมาตรา 83) แต่ไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้เสียหายทําให้ผู้เสียหายไม่ทราบถึง
รายละเอียดในการทําคดีถ้าหากมีการประวิงคดีก็จะส่งผลให้เสียสิทธิในการติดตามความคืบหน้าของคดีอีกทั้งเสีย
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามที่กฎหมายกําหนด
ประการที่สอง คือ ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนถึงสิทธิที่ตนเองมีตามที่กฎหมาย
กําหนดในฐานะผู้เสียหาย ซึ่งการแจ้งสิทธินั้นเป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ (สรวิศ ลิมปรังษี,ไม่ปรากฎปีที่เผยแพร่,ออนไลน์) อีกทั้งยังเป็นมาตรการสําคัญที่รัฐจะต้อง
ดําเนินให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงกฎหมายได้อย่าง
ประการที่ ส าม คื อ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บการกํ า หนดระยะเวลาในการแจ้ ง ความคื บหน้ าตามสํ านวนการ
สอบสวน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้กํา หนด
ระยะเวลาในการแจ้งให้ผู้เสียหายรับรู้ถึงความคืบหน้าของการทําสํานวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างชัดเจนทําให้
บางคดีผู้เสียหายร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจําเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงความคืบหน้าของคดีเพื่อให้
ผู้เสียหายสามารถที่จะมีส่วนร่วมในทางคดีได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมตรวจสอบการ
ทํางานในชั้นสอบสวนให้ชัดเจน จึงเป็นหลักประกันที่จะทําให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่รัฐกําหนดให้
(อภิรักษ์ ทิมวงษ์,2544,หน้า 29) อีกทั้งหากไม่มีการการแจ้งสิทธิและติดตามผลในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายดังก็
จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่ากฎหมายของไทยนั้นไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงทําให้
การคุ้มครองดังกล่าวนั้นเป็นการคุ้มครองสิทธิที่ไม่ครอบคลุม

บทวิเคราะห์ปัญหาในการไม่กําหนดสิทธิของผู้เสียหาย
เนื่องจากผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายจึงทําให้ไม่สามารถโต้แย้งสิทธิของตนเองได้ใน
กรณีที่พนักงานสอบสวนไม่รับคดีหรือรับคดีแล้วแต่ประวิงคดีให้ขาดอายุความไป ทําให้เกิดความเสียหายแก่
กระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เกิดจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ (Miranda V. Arisona) ที่ทําให้เกิด
การกําหนดสิทธิของผู้ต้องหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบเพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่กฎหมายกําหนดให้ แต่ผู้ที่
ได้รับความเสีย หายกลับถู กละเลยไม่ ให้ ความสําคัญกับการกํา หนดสิทธิไว้ในกฎหมายรวมถึงการแจ้งสิท ธิ ใ ห้
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ผู้เสียหายทราบทําให้ผู้เสียหายเสียสิทธิในทางคดีหลายประการ เช่น สิทธิในการติดตามความคืบหน้าของคดี
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยา เป็นต้น
เพราะฉะนั้น เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 กําหนดสิทธิของจําเลยไว้หลาย
ประการแต่กําหนดสิทธิของผู้เสียหายเพียงคัดสําเนาคําให้การของตนในชั้นสอบสวนเท่านั้น และในมาตรา 83
กําหนดให้มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ และในมาตรา 7/1 ผู้ต้องหามีสิทธิพบทนายความ มีสิทธิให้ทนายความ
เข้าการสอบปากคํา แม้กระทั่งได้รับการรักษาพยาบาล ซึ่งสิทธิเหล่านี้ผู้เสียหายก็ควรจะได้รับเช่นเดียวกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเกิดเป็นแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยจะทําการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้เสียหาย (จรัญ โฆษณานันท์,2528,หน้า 76) ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเด็นของการแจ้งสิทธิ
และการติดตามผลความคืบหน้า ในทางคดี ของผู้เสีย หายในชั้นสอบสวนโดยมีแนวทางเป็นการแก้ไขเพิ่ ม เติม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายในชั้นสอบสวนให้มี
ความชัดเจนทั้งในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายของพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ก ารบั งคั บใช้ ก ฎหมายเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและเพื่ อคุ้ มครองสิ ทธิที่ ผู้เสี ย หายพึ งจะได้รั บอย่า ง
ครอบคลุม โดยอาจแยกวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นปัญหาดังนี้
1.ปัญหาของการไม่กําหนดสิท ธิของผู้เสีย หายในชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความอาญาอย่างชัดเจน
ปัญหาเกี่ยวกับการไม่กําหนดให้มีสิทธิในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาขึ้นเป็นการเฉพาะนั้น จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนจึงส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่ถือเป็นต้นทางในกระบวนการยุติธรรมที่
ผู้เสียหายและผู้ต้องหาจะได้รับความช่วยเหลือและความคุ้มครอง ประชาชนทั่วไปจําเป็นที่จะต้องใช้บริการของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติในส่วนของการสอบสวนนี้เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ จําเป็นและในการแสวงหาพยาน
หลักฐานบางชนิดจําเป็นที่จะต้องใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้พยานหลักฐานนั้นมา ซึ่งในปัจจุบัน
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนนั้นมีความสําคัญมากแต่ในการปฏิบัติงานจริงจะเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากกฎหมาย
ที่ไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้เกิดข้ อโต้ แย้งในทางกฎหมายว่าพนั กงานสอบสวนมี หน้าที่ หรื อไม่ เพีย งใด ปัญหาคือ
ผู้เสียหายไม่รู้ถึงสิทธิที่ตนเองมีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนก็ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิที่
ผู้เสียหายมี เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในการรับรองคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรม (ปณิธาน มาลากุล ณ อยุธยา,2552,หน้า30) รวมถึงมาตรการในการตรวจสอบการ
ปฏิ บัติ หน้ าที่ ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิข องผู้ เสี ย หายอย่ า งจริ ง จั ง และเพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ข องผู้ เสี ย หายไม่ ถู ก ละเลยโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องกําหนดให้ชัดเจนถึงมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายในชั้นสอบสวนรวมถึงวิธีปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติข องพนั กงานสอบสวนและผู้ เสียหายต้องรู้ถึงวิธีปฏิบัตินั้น ด้ วย
เพื่อที่จะคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ในการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบหรือรวมถึงระยะเวลาในการส่งคดีให้พนักงานอัยการนั้น เป็นการนํา
แนวความคิดในเรื่องรัฐสวัสดิการ Welfare state (วีระศักดิ์ แสงสาระพันธ์,2544,หน้า37) มาปรับใช้ ตามทฤษฎี
กระบวนการนิติธรรม The Rule Of Law (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,2541,หน้า58) ที่มีวัตถุประสงค์เรื่องการ
อํานวยความยุติธรรมให้กับคู่ความ เพื่อให้มีการตัดสินความผิดที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือ (ศาล) ซึ่งทฤษฎีนี้มี
หลักการสําคัญที่ว่า หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงยึดหลักที่ว่าบุคคลจะมีความผิดได้ต้อง
ผ่านการตัดสินของศาล การดําเนินคดีจะต้องกระทําลงโดยปราศจากอคติและทําให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่ใช้อํานาจไปในทางที่ผิด อีกทั้งผู้บริสุทธิ์จะต้องได้รับการปกป้อง
โดยผลของกฎหมาย ส่วนผู้กระทําความผิดก็สมควรที่จะได้รับการลงโทษที่เหมาะสม เพื่อให้คดีของผู้เสียหายขึ้น
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สู่ศาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญคือ ในการทําคดีโดยพนักงานสอบสวนนั้นจะต้อง
อํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายและไม่ทําให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าตกเป็นผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปฏิญญา
ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบนั้น บัญญัติไว้ค่อนข้างกว้างจึ งต้ อง
อาศัยการปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไม่ได้กําหนดถึงสิทธิของผู้เสียหายในการรับรู้กระบวนในชั้นสอบสวนไว้จึงทําให้เกิดช่องว่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน แต่ในทางกลับกันคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 419/2557 ได้กําหนดถึง
หลักปฏิบัติต่อผู้เสียหายไว้แต่ก็เป็นเพียงคําสั่งให้อํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายเท่านั้น ยังไม่มีผลใช้บังคับ
ในทางกฎหมายแต่อย่างใด
2.ปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ในการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบในชั้นสอบสวน
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อมี
การกําหนดสิทธิของผู้เสียหายในชั้นสอบสวนขึ้นมาแล้ว จึงจําเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิดังกล่าว
ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถที่จะมีส่วนร่วมในทางคดีได้อย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย การที่ผู้เสียหายไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงสิทธิที่ตนมีในชั้นสอบสวนก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ตํารวจกับคู่ความ จึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดมาตรการในการทําให้ผู้เสียหายได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเอง
ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมตรวจสอบการทํางานในชั้นสอบสวน
ให้ชัดเจน (อรอุมา สามัญทอง,2553,หน้า 11) แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติ จึงส่งผลกระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายและอาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรั ฐกั บ
ผู้เสียหายได้ สําหรับการแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายนั้นยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ ใน
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาแต่อย่ างใด จึ งเป็ นเหตุ ให้ ผู้ เสีย หายถูก ละเลยสิ ทธิ ในชั้ นสอบสวน
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดให้ผู้เสียหายมีสิทธิในชั้นสอบสวนอย่างชัดเจน และกําหนดให้
พนักงานสอบสวนเป็นผู้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิที่ผู้เสียหายมีตามที่กฎหมายกําหนด จึงเป็นหลักประกันที่
จะทําให้ผู้เสียหายสามารถเข้า ถึงสิทธิต่างๆที่รัฐกําหนดให้ อีกทั้งหากไม่มีการการแจ้งสิทธิ ในชั้นสอบสวนให้
ผู้เสียหายได้รับรู้ ตัวผู้เสียหายเองจะเสียสิทธิในการโต้แย้งคําสั่งของเจ้าพนักงาน เพราะความไม่รู้ถึงสิทธิ ข อง
ตนเอง ดังนั้น กระบวนการในการแจ้งสิทธิให้ผู้เสีย หายทราบก็จะเป็นตัวชี้วัดให้ เห็น ว่ากฎหมายของไทยนั้ น
สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด จึงทําให้การคุ้มครองดังกล่าวนั้นเป็น
การคุ้มครองสิทธิที่ไม่ครอบคลุมและไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการบังคับใช้
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 8ให้สอดคล้อง
กับแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในตําแหน่งพนักงานสอบสวนมี
หน้าที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเพื่อที่ผู้เสียหายจะได้รู้ถึงมาตรการที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองในกรณีที่ตก
เป็นผู้เสียหาย ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายที่พนักงานสอบสวนนํามาบังคับใช้ในชั้นสอบสวน คือ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 130 ที่บัญญัติให้ทําการสอบสวนโดยไม่ชักช้า จะทําการในที่ใดเวลาใดแล้วแต่จะ
เห็นสมควร แต่ก็ไม่ได้บัญญัติถึงการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงรายละเอียดในการสอบสวนไว้แต่อย่างใด ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจะไม่แจ้งให้ผู้เสียหายทราบทําให้ผู้เสียหายไม่รู้ถึงสิทธิที่ตนเองมีจนทําให้ผู้เสียหายไม่ได้ใช้สิทธิของตนเอง
ในฐานะผู้เสียหาย เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมีการบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อเป็นการให้สิทธิกับผู้เสียหายในการรับรู้
ถึงสิทธิของตนเองในชั้นสอบสวนเพื่อที่จะทําให้ผู้เสียหายสามารถที่จะโต้แย้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หากมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับสํานวนคดีหรือพยานหลักฐานผู้เสียหายก็สามารถที่จะตรวจสอบให้สิ้นสงสัย

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
72

3.ปัญหาเกี่ยวกับการไม่กําหนดระยะเวลาในการแจ้งความคืบหน้าตามสํานวนการสอบสวน
เนื่องจากกรณีแรกข้างต้นเมื่อผู้เสียหายรับรู้ถึงสิทธิที่ตนมีตามกฎหมายแล้วสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
ผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีการลงบันทึกประจําวันไว้
แล้วและคดีอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนแล้วระยะเวลาในการทําคดีไม่แน่นอน เพราะฉะนั้น
ผู้เสียหายจึงต้องติดตามผลความคืบหน้าของคดีเพื่อไม่ให้คดีเกิดความล่าช้าเกินความจําเป็น อันจะทําให้ เกิด
ความเสียหายแก่คดี ทั้งยังเป็นการตรวจสอบสํานวนคดีรวมถึงพยานหลักฐานที่สําคัญ โดยที่พนักงานสอบสวน
อาจมิได้นําเข้าไปในสํานวนคดี โดยผู้เสียหายเองสมควรที่ จะมีสิท ธิ ในการตรวจสอบความถู กต้องของพยาน
หลักฐาน (กานต์ชิตา ชิตานนท์,2558,หน้า 95)
เนื่องจากขั้นตอนของการสอบสวนข้างต้นจะทําให้ผู้เสียหายสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้แล้ว
อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นคดีที่เกี่ยวข้องกับคู่ความทั้งสองฝ่ายรวมถึงตัวพนักงานสอบสวนด้วยจึงมีกฎหมายเข้ามา
เกี่ยวข้องหลายฉบับในการนํามาใช้จึงต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่หากเกิดกรณีของการแทรกแซงจากคู่ความอีก
ฝ่ายซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทําให้เกิดการประวิงคดีขึ้น เพราะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้กําหนด
ระยะเวลาในการทําคดี ไว้ อย่างชัด เจน ซึ่งในบางคดีในการหาพยานหลั กฐานที่ จะสรุปสํานวนส่งให้ พนั ก งาน
อั ย การฟ้ องต่ อ ศาลค่ อนข้ า งยากในการกํ า หนดระยะเวลาจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ย าก แต่ ด้ ว ยในปั จจุ บั น สั ง คมและ
เทคโนโลยี มีก ารพั ฒนาไปมากทํ าให้ บางคดี ผู้ เสีย หายเข้า ไปร้ องทุก ข์ ต่ อพนั กงานสอบสวนพร้ อมด้ วยพยาน
หลักฐานซึ่งพอที่จะสรุปสํานวนคดีส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการได้ แต่ก็ยังคงติดปัญหาที่กฎหมายไม่มีระยะเวลาที่
ชัดเจนแน่นอนในการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบทําให้เกิดช่องว่างในการใช้กฎหมายประวิงคดี ทําให้ผู้เสียหายอาจ
เสียสิทธิหรือได้รับผลร้ายจากการที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 หากเป็นความผิดที่กระทําลงแล้วรู้ตัวผู้กระทํา
ความผิดและผู้กระทําความผิดมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถที่จะจับตัวได้หากมีพยานหลักฐานเพียงพอพิสูจน์ว่า
กระทําความผิดจริงในกรณีที่การกระทําความผิดทางอาญานั้นมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึง
สิบปีหรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งศาลมีอํานาจสั่งขังได้รวมทั้งหมดไม่เกินสี่สิบแปดวัน ใน
กรณีเช่นนี้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนให้เสร็จภายในกําหนดเวลาสี่สิบแปด
วันนี้ ทั้งนี้หากผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์พร้อมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือคลิปวีดีโอที่สามารถระบุ
ตัวตนของผู้กระทําความผิดได้พนักงานสอบสวนจะต้องสรุปสํานวนให้ทันสี่สิบแปดวันเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงคดี
และไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจะทําให้กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนมีความเป็น
ธรรมมากขึ้นมากขึ้น
ในกรณีที่เกิดการกระทําความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปจะมีโทษปรับ
ด้วยหรือไม่ก็ตามในกรณีนี้พนักงานสอบสวนจะขออํานาจศาลฝากขังได้ไม่เกินแปดสิบสี่วัน หากผู้เสียหายมาร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพร้อมกับพยานหลักฐานอันเป็นการแสดงถึงผู้กระทําความผิดหรือแสดงถึงพฤติการณ์
ในการกระทําความผิดพนักงานสอบสวนจะต้องสรุปสํานวนคดีเพื่อส่งให้พนักงานอัยการภายในกําหนดระยะเวลา
แปดสิบสี่วันก่อนที่ศาลจะปล่อยตัวผู้ต้องหา
ซึ่ งทั้ง สองกรณี ข้ างต้ น นั้ นเป็ นกรณี ที่ผู้เสี ย หายนําพยานหลักฐานมามอบให้ พนัก งานสอบสวนโดยที่
พนักงานสอบสวนไม่จําเป็นต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม จึงสมควรที่จะกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนในการสรุป
สํานวนคดีส่งให้พนักงานอัยการเพื่อเป็นการลดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการทําคดี
โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหากไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนจะทําให้เกิดการประวิงคดีขึ้นได้และเป็น
การป้องกันการค้าคดีอีกด้วย แต่หากเกิดความล่าช้าในการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 วรรคเจ็ด ก็ให้โอกาสในการขยายระยะเวลาในการขังออกไป
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อีกได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานสอบสวนสามารถขยายระยะเวลาในการสรุปสํานวนการสอบสวนออกไป
ได้อีกแต่ต้องแสดงพยานหลักฐานให้ศาลไต่สวนจนศาลพอใจ จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาให้รัดกุมและทัน
ต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น กระบวนการในชั้นสอบสวนนั้นเป็นกระบวนการแรกที่ผู้เสียหายจะต้องเริ่มต้นคดี
หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่รัดกุมก็จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนไม่มีกรอบในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์,2535,ฉบับที่4) อีกทั้งเป็นกระบวนการที่มีกฎหมายหลายบทหลายมาตราเข้ามา
เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น ปัญหาที่ผู้เสียหายจะต้องเจอคือกฎหมายไม่ได้กําหนดกรอบของเวลาที่แน่นอนในการทํา
คดีที่มีหลักฐานชัด เจนพอที่ จะพิสูจน์ ความผิดของผู้กระทําได้ทําให้ เกิดข้ อโต้แย้ งของพนั กงานสอบสวนที่ จ ะ
สามารถประวิง เวลาในทางคดีข องผู้ เสี ย หายได้ โดยที่ ผู้เสีย หายไม่ มีสิ ทธิ ที่ จ ะโต้ แ ย้ ง อุป สรรคเหล่ านี้ ทํ า ให้
ผู้เสียหายไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม ทั้งยังจะทําให้สิทธิต่างๆที่รัฐกําหนดมาเพื่อจะ
เยียวยาผู้เสียหายนั้น ผู้เสียหายก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ ทําให้กระบวนการยุติธรรมโดยทั้งระบบขาดความ
น่าเชื่อถือ เพราะต้นทางของกระบวนการยุติธรรมขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่จะมารับรองคุ้มครองทั้งสิทธิของ
ผู้เสียหายและหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้รัดกุม
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ เสียหายได้ รับ การคุ้มครองสิ ทธิ ในคดีและหากเกิดความล่าช้าสามารถที่ จะรู้ร ะยะเวลาในการ
ติดตามความคืบหน้าของคดีได้

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากมีปัญหาทางด้านกฎหมายที่ทําให้ผู้เสียหายไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
1. ประเด็นปัญหาเรื่ องสิ ทธิของผู้ เสีย หายในชั้นสอบสวนผู้วิจัย จึ งเสนอแนะให้ มีก ารยกร่างประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกําหนดสิทธิของผู้เสียหายขึ้น เนื่องจากไม่มีการ
กําหนดสิทธิของผู้เสียหายในชั้นสอบสวนขึ้นมาอย่างชัดเจนทําให้ผู้เสียหายไม่สามารถที่จะรับรู้สิทธิของตนเองใน
ชั้นสอบสวนซึ่งแตกต่างกับสิทธิของผู้ต้องหาที่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8
เพราะฉะนั้นจึงต้องกําหนดสิทธิของผู้เสียหายโดยบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 8 วรรค 2 โดยที่ในมาตรา 8 วรรคแรก นั้นกําหนดให้จํา เลยมีสิทธิต่างๆเช่น ได้รับการพิจารณาโดย
รวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรมและยังมีสิทธิตรวจพยานหลักฐานอีกด้วยแต่สิทธิของผู้เสียหายมีเพียงตรวจหรือคัด
สําเนาคําให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคําให้การของตนในชั้นสอบสวนโดยทําได้ภายหลัง
จากพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วเท่านั้น ทําให้ผู้เสียหายไม่สามารถที่จะรับรู้ความเป็นไปของคดีได้เลย จึง
จําเป็นที่ผู้เสียหายจะต้องมีสิทธิในการเข้าร่วมกระบวนการในชั้นสอบสวนและตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้
จึงเสนอแนะให้เพิ่มความในมาตรา 8 ให้มีบทบัญญัติ ดังนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8/1
บัญญัติว่า นับแต่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายมีสิทธิดังต่อไปนี้
1. รับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีรวมถึงแจ้งเลขคดีให้ผู้เสียหายทราบ
2. ตรวจสอบพยานหลักฐานในสํานวนคดีก่อนส่งพนักงานอัยการ
3. ตรวจสอบและคัดสําเนาคําให้การของตนในชั้นสอบสวน
4. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้หรือได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนถึงความคืบหน้าของคดี
ทั้งนี้ สิทธิของผู้เสียหายในการติดตามความคืบหน้าของคดีจะต้องไม่กระทบถึงสํานวนคดี เพราะฉะนั้น
จึงเป็นการนําเอาหลักปฏิญญาขั้นพื้นฐานสําหรับเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ (Declaration
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of Basic Principle of Justice for Victims,1985) มาปรับใช้กับหลักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ของประเทศไทย ซึ่งในกฎหมายของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร
ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างชัดเจนและเพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าถึง
กฎหมายของผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงมีหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้
2.ประเด็นปัญหาเรื่องผู้มีหน้าที่ในการแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวนให้ผู้เสียหายทราบ
ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิที่กฎหมายกําหนดในชั้นสอบสวนโดยพนัก งาน
สอบสวนจะต้องสิท ธิ ใ ห้ ผู้ เสี ย หายทราบตั้ง แต่ ม าร้ องทุ กข์ เมื่ อกํ า หนดสิท ธิ ข องผู้ เสี ย หายขึ้ นมาแล้ ว จึ ง ต้ อ งมี
มาตรการที่จะทําให้ผู้เสียหายรับทราบถึงสิทธินั้นเพื่อทําให้ผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ ประมวลกฎวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 8/1 วรรคท้าย บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
1. พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิที่รับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีและ
สามารถติตามความคืบหน้าของคดีได้ตามกฎหมายนี้โดยเคร่งครัดหากละเลยหรือฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย
2. พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงการเยียวยาที่จะได้รับจากรัฐและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียหาย
โดยการแจ้ งให้ผู้ เสีย หายทราบนั้นจะกําหนดไว้ วรรคท้ายของมาตรา 8/1 แห่งประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา โดยใจความสําคัญนั้น “ให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งสิทธิในชั้นสอบสวนให้ผู้เสียหาย
ทราบเกี่ยวกับการสอบสวนและการเยียวยาผู้เสียหาย” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการรับรองสิทธิ
ของผู้เสียหายตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะทําให้เกิดหน้าที่ผูกพันต่อรัฐในการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียหาย
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการไม่กําหนดระยะเวลาให้พนักงานสอบสวนสรุปสํานวนคดีในชั้นสอบสวน จะ
เห็นได้ว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๒ ว่าด้วยการสอบสวน ไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (มีเพียงกําหนดระเวลาในการฝากขังต่อศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87) ในกรณีที่ผู้เสียหายร้องทุก ข์ต่ อพนักงานสอบสวนพร้ อมพยาน
หลักฐานและรู้ตัวผู้กระทําความผิด แต่ในคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 419/2556 มีการกําหนดเวลาใน
การปฏิบัติของพนักงานสอบสวนไว้อย่างชัดเจน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ บางกรณีพนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมีหลายสาเหตุที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
เช่น ถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาหรือถูกแทรกแซงจากคู่ความในคดีที่เป็นผู้มีอิทธิพล ซึ่งแทรกแซงได้ง่าย
เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติอย่างชัด เจนในเรื่องของระยะเวลาในการทําสํานวนคดีจึงมีการประวิงคดี ใ ห้ นาน
ออกไป ทําให้พยานหลักฐานสูญหายไปหรือทําให้ฝ่ายผู้เสียหายเสียเปรียบและเสียขวัญกําลังใจ
โดยในเรื่องของระยะเวลาในการในการสรุปสํานวนคดีเพื่อส่งให้พนักงานอัยการฟ้องต่อศาลนั้นในมาตรา
131 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดเพียงให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุก
ชนิดเท่าที่จะสามารถทําได้เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอต่อการอํานวยความยุติธรรมในชั้น
สอบสวน
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้เพิ่มข้อความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131วรรคสอง
ขึ้นมา เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายที่เข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน ดังนี้
ในกรณีที่ “ผู้เสียหายมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานที่พอจะพิสูจน์ทราบข้อเท็จ
จริงในเบื้องต้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนสรุปสํานวนคดีและความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องส่งให้ พนัก งาน
อัยการ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
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การแก้ไขดังกล่าวเพื่อให้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสําหรับคดีที่ผู้เสียหายมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและ
ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้เป็นการป้องกันการประวิงคดี
ทั้งนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นสอบสวนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม
เพราะหากกระบวนการในชั้ น สอบสวนไม่ รัด กุม ผู้ เสี ยหายไม่ย อมรั บคดี ที่ ควรจะจบลงด้วยความสมานฉั น ท์
ระหว่างผู้กระทําความผิดกับผู้ เสีย หายก็ไม่สามารถเกิ ดขึ้น ได้ หากสามารถนําคดีไปสู่ชั้นศาลได้เมื่ อศาลมี คํ า
พิพากษาตัดสินคดีแล้วคู่ความก็ไม่ยอมรับผลการตัดสินคดีทําให้ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมลดลง
ผู้วิจัยจึงเห็นข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนที่เป็นปัญหาทางด้านกฎหมายที่สมควรจะได้รับ
การแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน อีกทั้งยังเป็นการ
ยกระดับกระบวนการสอบสวนของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติได้
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