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บทนา
กำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์ผนวกกับปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมก่อให้เกิด “ทุนนิยมโลกำภิวัฒน์” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบันที่
กำรสื่อสำรและกำรคมนำคมมิได้เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำงเช่นในอดีต กำรประกอบอำชญำกรรมใน
ปัจจุบันนี้ได้ทวีควำมรุนแรง และมีกำรกระทำผิดในลักษณะที่ซับซ้อน มีกำรร่วมกันกระทำกันเป็นหมู่
คณะ มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลสูง เป็นเหตุให้ผู้ร่วมกระทำผิดรอดจำก
กฎหมำยบ้ำนเมืองได้ แม้บำงคดีเจ้ำพนักงำนตำรวจทั้งฝ่ำยป้องกันปรำบปรำมและฝ่ำยสืบสวนจะได้
ร่วมกันทำกำรสืบสวนสอบสวน ค้นหำและรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมำฟ้องลงโทษ
อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถแล้วก็ตำม แต่ก็ยังไม่สำมำรถหำและรวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ได้
เพียงพอต่อกำรที่จะนำมำเป็นพยำน หลักฐำนเพื่อจะนำตัวผู้กระทำผิดและผู้ร่วมกระทำผิดทุกคนมำ
ฟ้องให้ศำลพิพำกษำลงโทษได้ตำมกฎหมำยได้
ในปัจจุบันปัญหำอำชญำกรรมได้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่ำงมำกมำยและนับวันก็ยิ่งที่จะทวี
ควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นอันเป็นผลเนื่องมำจำกปัญหำทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคมและพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสสังคมซึ่งปัญหำดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
ภำยในบ้ำนเมืองและยังทำให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึกว่ำไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวจึงเป็นหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนตำรวจและเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองที่มีอำนำจและ
หน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม รวมถึงกำรบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชำชน
โดยเฉพำะจะต้องดำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่สังคม
สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปกติสุขทั่วไป
จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งรับผิดชอบในกำรสอบสวนดำเนิน
คดีอำญำและมีควำมมุ่งหมำยที่จะให้กำรปรำบปรำมจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมำยเกิดผลอย่ำงจริงจังจึง
ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบสวนคดีอำญำเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของพนักงำนสอบสวนทั่วไป โดย
ได้กำหนดระเบียบกำรกันผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดในคดี
*

บทควำมนี้เรียบเรียงจำกสำรนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกันตัวผู้ต้องหาเป็นพยาน”
ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง ของกำรศึ กษำตำมหลักสูตรนิติศ ำสตรมหำบัณ ฑิต คณะนิติศ ำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณ ฑิต
ปีกำรศึกษำ 2559.
** นักศึกษำหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต สำขำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต.
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เดียวกัน ซึ่งพนักงำนสอบสวนได้ดำเนินกำรตำมระเบียบดังกล่ำวตลอดมำและสำมำรถดำเนินคดีกับ
ผู้ร่วมกระทำผิดได้จำนวนมำกขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ประเทศไทยมีกำรควบคุมสังคมภำยในรัฐโดยกำรใช้กฎหมำยเป็นหลักในกำรรักษำควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคมและให้บริกำรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชำชน อันถือได้ว่ำเป็น
หน้ำที่หลักของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติและเจ้ำหน้ำที่ตำรวจซึ่งเป็นองค์กรแรกในกำรใช้กฎหมำย
ตำมกระบวนกำรยุติธรรมซึ่งได้แก่ ตำรวจ อัยกำร ศำลและรำชทัณฑ์ ดังนั้นบทบำทของเจ้ำหน้ำ ที่
ตำรวจจึงมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรนำตัวบุคคลผู้กระทำควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม
เมื่อมีกำรกระทำควำมผิดในคดีอำญำขึ้น ทั้งนี้เพรำะคดีอำญำเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคลผู้ ถูกกล่ ำวหำโดยตรงและเป็นปัญ หำที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนโดย
ส่วนรวมนั่นเอง
กำรกันผู้ต้องหำเป็นพยำนหมำยควำมถึงกระบวนกำรที่พนักงำนสอบสวนขอกันผู้ต้องหำซึ่ง
ร่วมกระทำควำมผิดคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมิใช่ตัวกำรสำคัญในกำรกระทำควำมผิดและให้กำร
เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไว้เป็นพยำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำคำให้กำรของพยำนซึ่ง เป็นข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นไปเป็นพยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดีต่อผู้กระทำรำยอื่น ๆ ในคดีเดียวกัน
จำกหลักเกณฑ์ในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนของเจ้ำพนักงำนสอบสวนที่ได้ดำเนินกำรเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ควำมผิดและเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมำฟ้องร้องต่อศำลเพื่อให้มีกำรลงโทษ
พนักงำนสอบสวนจะต้องรวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ จำกพยำนบุคคล พยำนเอกสำรและพยำน
วัตถุในคดี ซึ่งบำงครั้งกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนของพนักงำนสอบสวนเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก
เนื่องจำกผู้กระทำผิดอำณำได้นำวิธีกำรและวิทยำกำรสมัยใหม่มำประกอบอำชญำกรรมอันเป็นเหตุ
ร้ ำ ยแรงหรื อ กระท ำควำมผิ ด ในสถำนที่ ลั บ จนท ำให้ พ นั ก งำนสอบสวนไม่ ส ำมำรถรวบรวม
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นพยำนหลักฐำนทำงคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมำฟ้องเพื่อให้ศำล
ลงโทษได้ทุกคน หรือบำงครั้งพนักงำนสอบสวนก็สำมำรถรวบรวมพยำนหลักฐำนจนสำมำรถจับกุมตัว
ผู้กระทำควำมผิดบำงคนมำดำเนินคดีได้แต่ยังมีผู้ ร่วมกระทำควำมผิดในคดีเดียวกันและเป็นผู้กระทำ
ควำมผิดที่สำคัญอีกในคดี แต่พนักงำนสอบสวนไม่มีพยำนหลักฐำนที่จะพิสูจน์กำรกระทำของผู้กระทำ
ควำมผิดได้ จึงได้มีกำรกันผู้ต้องหำบำงคนไว้เป็นพยำนในคดีเพื่อใช้เป็นพยำนหลักฐำนเอำผิดกับผู้ร่วม
กระทำผิดคนอื่น ๆ ในคดีเดียวกันต่อไป
เมื่ อพิจำรณำประมวลระเบียบกำรตำรวจเกี่ ยวกั บคดีของสำนั กงำนต ำรวจแห่ งชำติ ที่ ไ ด้
กำหนดหลักเกณฑ์กำรกันผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนว่ำ หำกในคดีใดปรำกฏหลักเกณฑ์ตำมที่กำหนดแล้ว
พนักงำนสอบสวนก็สำมำรถที่จะพิจำรณำกันผู้ต้องหำดังกล่ำวไว้เป็นพยำนได้ โดยพนักงำนสอบสวน
จะต้องนำเสนอควำมเห็นขอกันผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำ เมื่อผู้บังคับบัญชำ
อนุญำตให้กันผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนในคดีได้แล้ว พนักงำนสอบสวนจะต้องดำเนินกำรทำควำมเห็นทำง
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คดีสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำที่ได้กันไว้เป็นพยำนไปยังพนักงำนอัยกำร เมื่อพนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นทำงคดี
สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำดังกล่ำวเช่นเดียวกันกับพนักงำนสอบสวนแล้ว พนักงำนสอบสวนจึงจะสำมำรถทำ
กำรสอบสวนบุคคลดังกล่ำวไว้ในฐำนะเป็นพยำนบุคคลประกอบไว้ในสำนวนคดีเพื่อนำไปใช้เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรำยอื่น ๆ ในคดีเดียวกันต่อไป
ความหมายของการกันผู้ต้องหาเป็นพยานในคดีอาญา
เป็นที่ยอมรับกันในกระบวนกำรยุติธรรมว่ำ ปัจจุบันกำรก่ออำชญำกรรมในสังคมนับวันจะมี
ควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้นทุกที และเมื่อเกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลอื่น เจ้ำ
พนักงำนตำรวจและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองที่มีหน้ำที่ในกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมให้ลดลงหรือหมด
ไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมสงบสุขต่อสังคมโดยรวม
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ก่ออำชญำกรรมมีควำมสำมำรถในกำรก่ออำชญำกรรมที่สลับซับซ้อนทำให้
เจ้ำที่ทำงำนด้วยควำมยำกลำบำกในกำรหำพยำนหลักฐำนมำประกอบกำรฟ้องร้องศำล โดยเฉพำะ
พยำนบุคคล หรือพยำนอื่นที่มีบุคคลเป็นสำคัญที่จะนำไปแสดงต่อศำลเพื่อยืนยันกำรกระทำควำมผิด
ของจำเลยอันจะนำไปสู่กำรลงโทษตำมกฎหมำย จำกปัญหำที่ในบำงคดีเจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถหำ
พยำนหลักฐำนได้หรือมีอยู่แต่เป็นหลักฐำนอ่อนไม่สำมำรถเอำผิดต่อ ผู้กระทำผิดได้ สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติซึ่งรับผิดชอบต่อกำรสอบสวนและดำเนินคดีอำญำ และมีควำมมุ่งหวังที่จะดำเนินกำรจับกุม
ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด มำลงโทษได้ ผ ลอย่ ำ งจริ ง จัง จึ ง ได้ อ อกระเบี ย บเกี่ย วกั บกระบวนกำรสอบสวน
คดีอำญำและให้ถือเป็นแนวทำงปฏิบัติของพนักงำนสอบสวนทั่วไป โดยได้ กำหนดระเบียบกำรกัน
ผู้ต้องหำบำงรำยเป็นพยำนเพื่อ ดำเนิ นคดีผู้กระทำในคดีเดี ยวกัน หลังจำกออกระเบียบดัง กล่ ำ ว
พนักงำนสอบสวนก็ได้ดำเนินกำรตำมระเบียบดังกล่ำวนั้นมำโดยตลอดและสำมำรถดำเนินดำเนินคดี
ผู้กระทำผิดได้มำกขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อทั้งเจ้ำหน้ำที่และสังคมในภำพรวมอีกด้วย
ดังนั้น จึงควรทรำบควำมหมำยของ “กำรกันผู้ต้องหำเป็นพยำน” หมำยควำมว่ำอะไร จำกระเบียบ
กำรของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้ให้ควำมหมำยว่ำ กระบวนกำรที่พนักงำนสอบสวนขอกันผู้ต้องหำ
ซึ่งร่วมกระทำผิดคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมิใช่ตัวกำรสำคัญในกำรกระทำผิดและให้กำรเป็น
ประโยชน์ต่อรูปคดีไว้เป็นพยำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำคำให้กำรของพยำนในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ไปเป็นพยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดคนอื่น ๆ ในคดีเดียวกัน”
ประวัติความเป็นมาของการกันผู้ต้องหาบางรายเป็นพยานในคดีอาญา
กำรกันผู้ต้องหำบำงรำยไว้เป็นพยำนนั้น ถือเป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรสืบหำพยำนหลักฐำน
ทั้งพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคลเพื่อนำมำประกอบกำรมีคำสั่งฟ้องผู้กระทำผิดใน
คดีอำญำต่อศำล อย่ำงไรก็ตำม กำรที่พนักงำนสอบสวนจะได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนดังกล่ำวจำเป็นต้อง
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ดำเนินกำรส่งฟ้องศำลตำมเวลำที่กฎหมำยกำหนด จึงเป็นปัญหำที่พนักงำนสอนสวนต้องดำเนินกำรหำ
พยำนหลักฐำนให้เร็วที่สุด อีกทั้งกฎหมำยอำญำก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสังคมให้ปลอดภัยและ
ดำรงไว้ซึ่งควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี กฎหมำยอำญำจึงได้บัญญัติว่ำกำรกระทำใดเป็นกำร
กระทำที่ผิด พร้อมกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำควำมผิด
ในสำนวนกำรสอบสวนของคดีบำงเรื่อง ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นที่ลี้ลับ หรือเหตุร้ำยแรงที่คนจำนวน
มำกพำกันเกรงกลัว ซึ่งพนักงำนสอบสวนได้พยำยำมทุกทำงแล้วก็ไม่ทำให้ได้หลักฐำนในคดีเพียง
พอที่จะรับฟังได้ว่ำผู้ต้องหำนั้นได้กระทำผิดและถ้ำเป็นกรณีเหตุที่เกิดมีผู้ต้องหำหลำยคน โดยพนักงำน
สอบสวนอำจพิจำรณำกันพวกผู้ต้องหำคนใดคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวกำรสำคัญในคดีนั้น หำกแต่เป็น
ผู้ รู้ เ ห็ น ในคดี นั้ น เพี ย งพอที่ จ ะให้ ก ำรเป็ น พยำนเบิ ก ควำมในชั้ น ศำลไว้ เ ป็ น พยำน ทั้ ง นี้ พนั ก งำน
สอบสวนจะต้องมีเหตุผลซึ่งแสดงควำมจำเป็นจริง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น เสนอเพื่อขออนุญำตที่จะกัน
ผู้ต้องหำดังกล่ำวไว้เป็นพยำน ซึ่งกำรที่จะขอกันผู้ต้องหำเป็นพยำนนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
คดีนั้นเป็นคดีที่ลี้ลับ หรือเป็นเหตุร้ำยแรง ที่ผู้คนจำนวนมำกพำกันเกรงกลัวไม่กล้ำที่จะให้
กำรเป็นพยำนไม่มีพยำนหลักฐำนอื่นใดที่ จะฟ้องร้องผู้ต้องหำซึ่งกระทำผิดหลำย ๆ คนได้และเท่ำที่
สอบสวนมำแล้ วได้พยำยำมอย่ำงยิ่ง ปรำกฏว่ำไม่มีพยำนหลักฐำนอื่นใด ที่จะเป็นเหตุผลในกำร
ฟ้องร้องผู้ต้องหำหลำยคนในคดีดังกล่ำวได้
ผู้ต้องหำที่จะขอกันเป็นพยำนนั้นต้องเป็นผู้ที่รู้เห็นในคดีและไม่ใช่ตัวกำรสำคั ญ ซึ่งพอจะให้
กำรเป็นพยำนเบิกควำมในชั้นศำลได้
กำรกันตัวผู้ต้องหำเป็นพยำนจึงเป็นเสมือนดำบสองคม เพรำะเป็นวิธีกำรที่ใช้บุคคลผู้กระทำ
ควำมผิดเป็นพยำนหลักฐำนในกำรนำไปสู่กำรลงโทษผู้กระทำควำมผิดอื่นที่เป็นตัวกำรสำคัญได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันบุคคลที่ถูกกันไว้เป็นพยำนเหล่ ำนี้ ก็เป็นผู้ร่วมกระทำผิดเช่นเดียวกับผู้กระทำผิดรำยอื่น
เมื่ อ กั น ไว้ เ ป็ นพยำนแล้ ว ก็เ ท่ ำ กับ ปล่อ ยให้ผู้ก ระทำผิด ไม่ต้ อ งรับ โทษ ดั ง นั้ น กำรใช้ วิ ธี ก ำรกั นตัว
ผู้ต้องหำเป็นพยำนจึงต้องเป็นไปด้วยควำมระมัดระวังและบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่ำงยิ่ง ซึ่งวิธีกำรกัน
ผู้ต้องหำเป็นพยำน มี 2 วิธี ได้แก่ กำรขอกันเป็นพยำนหลังจำกผู้นั้นตกเป็นผู้ต้องหำและกำรขอกัน
เป็นพยำนก่อนผู้นั้นตกเป็นผู้ต้องหำ
หลักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
หลั กกฎหมำยที่ เกี่ยวกับกำรกันผู้ต้องหำเป็นพยำนในคดีอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำโดยเฉพำะในชั้นพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรที่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้ำ
พนักงำนที่เกี่ยวข้อง จึงอำจเกิดควำมอยุติธรรมต่อผู้ต้องหำรำยอื่น ๆ เช่น อำจเกิดกำรใส่ควำมเพื่อให้
ผู้ร่วมกระทำผิดอื่น ๆ ได้รับโทษหนักขึ้น เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบกำรกันผู้ต้องหำเป็นพยำนในประเทศสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ
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และไทย พบว่ำทั้งสหรัฐอเมริกำและอังกฤษมีขั้นตอนและวิธีดำเนินกำรที่แตกต่ำงจำกประเทศไทย
กล่ำวคือในประเทศอังกฤษจะมีกำรให้รำงวัลนำจับผู้ต้องหำและผู้ที่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนั้นแม้จะร่วม
กระทำผิด ถ้ำให้กำรรับสำรภำพควำมจริงต่อหน้ำเจ้ำพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถนำไปสู่กำรจับกุม
ผู้กระทำควำมผิดที่เป็นตัวกำรสำคัญได้ ผู้นั้นก็อำจได้รับกำรอภัยโทษหรืออำจไม่ต้องถูกฟ้องร้องต่อ
ศำลได้ แต่ในเวลำต่อมำกำรให้รำงวัลนำจับและกำรให้อภัยโทษมีบทบำทน้อยลงจึงถูกยกเลิกโดย
ปริยำย และได้เปลี่ยนวิธีกำรหำพยำนหลักฐำนเพื่อจะดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดรำยอื่นได้ ได้มีกำร
เปลี่ยนรูปแบบเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ให้ควำมจริงแก่เจ้ำหน้ำที่แทนและผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ศำลมี
คำสั่งยกฟ้องเพรำะเหตุมีพยำนหลักฐำนไม่เพียงพอหรือให้กำรรับสำรภำพต่อศำลแล้วเท่ำนั้นหรืออำจ
มีกำรแยกคดีไปต่ำงหำกอีกหนึ่งคดีต่ำงหำก เช่นนี้จึงจะสำมำรถนำไปเป็นพยำนได้ ในสำมกรณี
ดังกล่ำวนี้ศำลจะพิพำกษำยกฟ้องจึงทำให้ไม่เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับแรงจูงใจจำกเจ้ำหน้ำที่หรือ
พนักงำนอัยกำร ดังนั้น จำเลยที่เกิดจำกกำรยกฟ้องของศำลดังกล่ำวก็สำมำรถเข้ำเป็นพยำนได้แต่ศำล
จะถือว่ำเป็นพยำนบอกเล่ำที่ไม่น่ำเชื่อถือ ขณะเดียวกันในกำรพิจำรณำคดีในประเทศอังกฤษนั้น เมื่อมี
กำรพิจำรณำคดีที่มีพยำนซึ่งศำลยกฟ้องจำเลยมำก่อนแล้วและเข้ำมำเป็นพยำน คู่ควำมนั้ นจะขำด
สิ ท ธิ ใ นกำรซั ก ถำมค้ ำ นทั้ ง ในเนื้ อ หำและควำมจริ ง โดยอ้ ำ งเหตุ ผ ลว่ ำ คู่ ค วำมนั้ น อำจสร้ ำ ง
พยำนหลักฐำนเท็จขึ้นได้
ส่วนในกำรดำเนินกระบวนกำรในศำลของสหรัฐอเมริกำ ในกรณีที่ผู้ต้องหำบำงรำยตกลง
เปิดเผยหรือยอมบอกข้อเท็จจริงต่อศำล ผู้นั้นจะได้รับกำรอภัยโทษหรือไม่ถูกฟ้องคดีเป็นกำรตอบแทน
และจะต้องเข้ำมำเป็นพยำนให้กับโจทก์
ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
จำกกำรที่พนักงำนสอบสวนต้องดำเนินกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนเสนอไปตำมกระบวนกำร
ยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ต้ อ งกำรผู้ ก ระท ำผิ ด มำลงโทษนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ ำ พนั ก งำนสอบสวนเป็ น ผู้ ร วบรวม
พยำนหลักฐำนทั้งหมดเข้ำในสำนวนกำรสอบสวน ส่วนองค์ กรอื่นเป็นเพียงแค่ผู้ตรวจสอบ รับฟัง และ
ชังน้ำหนักพยำนหลักฐำนนั้นเท่ำนั้น จึงได้มีกำรขอให้องค์กรต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมออก
ระเบียบต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้พนักงำนสอบสวนดำเนินกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนได้มำกขึ้น โดยใน
ปัจจุบันนี้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติและสำนักงำนอัยกำรสูงสุดซึ่งเกี่ยวข้องกันในลักษณะผู้รวบรวม
พยำนหลักฐำนและผู้ตรวจสอบและสั่งกำรได้ออกระเบียบกำรหรือหนังสือสั่งกำรมำเพื่อช่วยเหลือให้
พนักงำนสอบสวนสำมำรถรวบรวมพยำนหลักฐำนได้มำกขึ้นโดยออกเป็นระเบียบกำรกันผู้ต้องหำไว้
เป็นพยำน ดังนี้
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1. ระเบี ย บการต ารวจเกี่ ย วกั บ คดี ลั ก ษณะที่ 8 การสอบสวน บทที่ 7 เรื่ อ งการกั น
ผู้ต้องหาเป็นพยานในบางคดี
ข้อ 257 มีสำนวนบำงเรื่องซึ่งที่เกิดเหตุเป็นเหตุลี้ลับ หรือเหตุร้ำยแรงที่คนจำนวนมำกพำ
กั น เกรงกลั ว ซึ่ ง พนั ก งำนสื บ สวนได้ พ ยำยำมหำหลัก ฐำน แต่ ไ ม่ ส ำมำรถหำหลัก ฐำนในคดี นั้นได้
พนักงำนสอบสวนอำจจะพิจำรณำกันผู้ต้องหำคนใดคนหนึ่งซึ่งเห็นว่ำไมใช่ตัวกำรสำคัญ หำกแต่เป็น
ผู้รู้เห็นในคดีที่จะให้กำรเป็นพยำนเบิกควำมในขั้นศำลได้ไว้เป็นพยำน โดยให้ปล่อยพ้นจำกกำรเป็น
ผู้ต้องหำแล้วกันไว้เป็นพยำน แต่อำนำจที่จะให้กันผู้ต้องหำคนใดคนหนึ่งไว้เป็นพยำนนี้ พนักงำน
สอบสวนต้องชี้แจงเหตุผลแห่งควำมจำเป็นจริง ๆ เสนอขออนุญำตต่อผู้บังคับบัญชำ ถ้ำในจังหวัดพระ
นครและจังหวัดธนบุรีต้องเสนอถึงกรมตำรวจเป็นผู้สั่งอนุญำตส่วนต่ำงจังหวัดผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
ผู้รักษำกำรแทนเป็นผู้สั่งอนุญำต
อย่ำงไรก็ดี พนักงำนสอบสวนต้องใช้ควำมรอบคอบที่จะกันผู้ต้องหำบำงคนไว้เป็นพยำน
เพรำะผู้ต้องหำจะพยำยำมทำให้ตัวเองพ้นจำกคดี และซั ดทอดผู้ต้องหำร่วมตำมอำเภอใจซึ่งอำจเป็น
ควำมเท็จดังนั้นพนักงำนสอบสวนต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือแสดงอำกำรเป็นเชิงชักจูงใจให้ผู้ต้องหำนั้น ๆ
มำให้กำรเป็นคุณหรือให้ประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ต้องหำนั้น ๆ ซึ่งอำจจะทำให้ถ้อยคำนั้นก่อให้เกิดควำม
เสียหำยและก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงของพนักงำนสอบสวนผู้นั้นด้วย
ข้อ 258 กฎหมำยได้เปิดโอกำสให้ผู้ต้องหำให้กำรตำมควำมพอใจ พนักงำนสอบสวนเมื่อ
ได้รับอนุญำตให้ปล่อยผู้ต้องหำคนใดเพื่อกันไว้เป็นพยำนในคดี เป็นหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนที่ต้อง
ปล่อยตัวผู้ต้องหำนั้นไป โดยแจ้งให้ผู้ต้องหำทรำบว่ำเขำมีอิ สรภำพแก่ตัวแล้ว ผู้ต้องหำนั้น ๆ ย่อมมี
สิทธิให้กำรตำมควำมสัตย์จริงทุกประกำร และคำให้กำรนี้พนักงำนสอบสวนจึงต้องสอบสวนผู้กระทำ
ควำมผิดนั้นในฐำนะเป็นพยำนในคดีต่อไป และต้องให้ปฏิญำณ หรือสำบำนก่อนเช่นพยำนอื่น ๆ
2. หนังสือกรมตารวจ ที่ มท. 0606.6/614 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541 เรื่องการกัน
ผู้ต้องหาเป็นพยาน
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในเรื่องกำรกันผู้ต้องหำเป็นพยำนเพื่อพนักงำน
สอบสวนได้ถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน โดยใช้แทนระเบียบกำรตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 บท
ที่ 7 ด้วย ดังนี้ คือ
1) คดีบำงเรื่องเกิดในที่ลี้ลับ มีเหตุพิเศษ ยุ่งยำกซับซ้อน ร้ำยแรงและคนจำนวนมำกพำ
กันเกรงกลัวหรือคดีซึ่งพนักงำนสอบสวนได้พยำยำมสืบสวนสอบสวนหำพยำนหลักฐำนอย่ำงเต็มควำม
สำมำรถแล้ว แต่ไม่อำจหำพยำนหลักฐำนโนคดีนั้นได้พนักงำนสอบสวนอำจพิจำรณำกันผู้ต้องหำคนใด
คนหนึ่ง ซึ่งเห็นว่ำไมใช่ตัวกำรสำคัญหำกแต่เป็นผู้รู้เห็นในคดีนั้น พอที่จะให้กำรเป็นพยำนเบิกควำมชั้น
ศำลได้ไว้เป็นพยำนก็ได้
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อย่ำงไรก็ดี พนักงำนสอบสวนจะต้องระมัดระวังพยำนจำพวกที่กันจำกผู้ต้องหำเพรำะ
ผู้ต้องหำอำจให้กำรบิดเบือนหรือชัดทอดและซ้ำเติมพวกเดียวกันซึ่งอำจเป็นควำมเท็จก็ได้พยำนชนิดนี้
ย่อมเป็นที่สงสัย ดังนั้นผู้สอบสวนไม่สมควรใช้ถ้อยคำหรือแสดงอำกำรเป็นเชิงชักจูงใจในกำรให้คุณ
หรือให้ประโยชน์ใด ๆ แก่เขำซึ่งอำจจะทำให้เสียหำยต่อรูปคดีได้อีกทั้งเสียเกียรติยศหรือชื่อเสียงของ
พนักงำนสอบสวนรวมถึงสำนักงำนตำรวจแห่งชำติด้วยด้วย
2) เมื่อมีควำมจำเป็นที่ต้ องกันผู้ต้องหำซึ่งร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิดคนใดคน
หนึ่ ง เป็ น พยำนก็ ไ ด้ ให้ พ นั ก งำนสอบสวนพิ จ ำรณำด้ ว ยควำมรอบคอบประกอบด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
2.1) ผู้ต้องหำที่จับกันเป็นพยำนนั้นมิใช่ตัวกำรสำคัญ
2.2) ถ้ำไม่กันผู้ต้องหำคนนั้นไว้เป็นพยำนแล้ว พยำนหลักฐำนที่มีอยู่ไม่เพียงพอในกำร
ดำเนินคดีและไม่อำจจะแสวงหำพยำนหลักฐำนอื่นใดได้อีก
2.3) ผู้ที่จะถูกกันเป็นพยำนนั้น ให้กำรเป็นประโยชน์แก่กำรสอบสวนและจะไปเบิก
ควำมขึ้นศำลได้
3) ในกรณีที่พนักงำนสอบสวนได้พิจำรณำเห็นควรกันผู้ต้องหำคนใดเป็นพยำนแล้ว ให้
ชี้แจงเหตุผลแห่งควำมจำเป็นเสนอต่อหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนท้องที่หรือหัวหน้ำพนักงำนสอบสวน
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้สั่ง หำกเป็นคดีอุกฉกรรจ์ให้เสนอผู้บังคับกำรหรือหัวหน้ำตำรวจภูธรเป็นผู้สั่งแล้วแต่
กรณีถ้ำเป็นควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระทำอันเป็น
คอมมิวนิสต์ให้เสนอกรมตำรวจเป็นผู้พิจำรณำสั่ง หำกได้รับอนุญำตให้กันผู้ต้องหำเป็นพยำนแล้วให้
รีบสอบสวนและมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำนั้น เสนอตำมระเบียบจนถึงพนักงำนอัยกำร
พนักงำนอัยกำรมีคำสั่งให้ฟ้องและให้ส่งตัวไปฟ้องศำลโดยไม่กันเป็นพยำนก็ไ ด้ใน
ระหว่ำงที่พนักงำนอัยกำรยังไม่มีคำสั่งเด็ดขำดว่ำไม่ฟ้องจึงไม่ควรปล่อยหรือขอปล่อยผู้ต้องหำ เมื่อ
พนักงำนอัยกำรมีคำสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องแล้วให้รีบสอบสวนไว้ในฐำนะพยำนตำมคำสั่งพนักงำนอัยกำร
4) เมื่อได้รับอนุญำตให้กันผู้ต้องหำคนใดเป็นพยำนและเมื่อพนักงำนอัยกำรได้มีคำสั่ง
เด็ดขำดไม่ฟ้องแล้ว ให้แจ้งให้เขำทรำบว่ำเขำเป็นอิสรภำพแก่ตัวเขำย่อมมีสิทธิให้ถ้อยคำได้ตำมควำม
สัตย์จริงทุกประกำร และถ้อยคำใหม่นี้จะสอบสวนในฐำนะพยำนในคดี และต้องให้ปฏิญำณหรือ
สำบำนตนก่อนให้ถ้อยคำเช่นเดียวกับพยำนอื่น ๆ
5) ในกำรสอบสวนปำกคำผู้ต้องหำที่พนักงำนสอบสวนจะขอกันเป็นพยำน ให้พนักงำน
สอบสวนทำกำรสอบสวนปำกคำในฐำนะผู้ต้องหำให้ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมรูปได้โดยละเอียดที่สุด
เท่ำที่จะทำได้ ดังนั้นเมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้องแล้วให้รีบสอบสวนปำกคำไว้ในฐำนะพยำน
และไม่ควรสอบสวนปำกคำผู้ต้องหำในรำยละเอียดอย่ำงอื่นเพิ่มเติ มอีก เพรำะอำจพิจำรณำได้ว่ำ
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ถ้อยคำดังกล่ำวเกิดจำกกำรให้สัญญำหรือจูงใจ เพื่อให้ถ้อยคำและจะทำให้น้ำหนักในกำรรับฟังพยำน
ลดลงไม่น่ำเชื่อถือและเป็นกำรเสียหำยต่อคดี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกันผู้ต้องหาเป็นพยานในประเทศไทย
ปั จ จุ บั น พยำนที่ ดี ที่ สุ ด หรื อ พยำนโดยตรงที่ เ ห็ น เหตุ ก ำรณ์ จ ริ ง ๆ จำกกำรพิ จ ำรณำ
พยำนหลักฐำน 3 ประเภทอันได้แก่ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคลจะหำยำกมำกขึ้น
เพรำะผู้กระทำผิดมีวิธีกำรที่ยุ่งยำกสลับซับซ้อนในกระทำควำมผิดและมีควำมแนบเนียนจนทำให้
เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถติดตำมตัวผู้กระทำผิดได้ เพื่อหำวิธีป้องกันได้ทันท่วงที โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
คดีอำญำประเภทคดีอุกฉกรรจ์ เช่น ฆ่ำคนหรือปล้นและฆ่ำเจ้ำทรัพย์ตลอดจนควำมผิดฐำนปล้นทรัพย์
ในทะเลหลวงเหล่ำนี้ จำเลยมักเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมหรือมีอิทธิพลในทำงเศรษฐกิจ มักจะกระทำผิด
ในลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยโดยอำจมี ผู้พบเห็นแต่ไม่มีผู้ใดเสี่ยงมำเป็นพยำนที่จะยืนยันกำร
กระทำผิดนั้น ๆ เนื่องจำกเกรงกลัวว่ำจะเกิดควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีอิทธิพล
บังคับให้กลั บคำให้กำร สิ่ งเหล่ ำนี้ย่อมก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมืองและสังคม เมื่อเกิดคดี
ดังกล่ำวซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญขึ้นและพนักงำนสอบสวนไม่สำมำรถหำพยำนดังกล่ำวได้ แต่ในกำร
ติดตำมจับกุมผู้กระทำผิดเจ้ำพนักงำนตำรวจจะจับกุมได้เฉพำะบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรกระทำผิด แต่
มักกระทำควำมผิดที่ไม่รุนแรง หรือมิได้เป็นผู้ร่วมคิดหรือเป็นผู้คิดวิธีกำรกระทำผิดนั้น อีกทั้งบุคคล
ประเภทนี้มิได้มีจิตใจเป็นคนร้ำยอย่ำงแท้จริงเพียงแต่เผอิญติดไปกับกำรกระทำผิดนั้นด้วยหรือกระทำ
กำรบำงอย่ำงที่ไกลออกไปจำกกำรกระทำควำมผิด หำกจะเอำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ต้องหำหรือฟ้องต่อ
ศำลเป็นจำเลยก็จะไม่เป็นผลในทำงคดี เพรำะไม่ใช่ตัวกำรที่แท้จริง และยังไม่มีพยำนหลักฐำนใดที่ จะ
ยืนยันเขำอีกด้วย แต่บุคคลดังกล่ำวนี้เมื่อถูกจับกุมมำก็ยอมรับว่ำได้กระทำกำรต่ำง ๆ จริงแต่ห่ำงไกล
ควำมผิดและได้ชี้แนะไปถึงผู้ที่กระทำผิดหรือต้นคิดในกำรกระทำควำมผิดว่ำเป็นผู้ใด และถ้อยคำที่
ยืนยันนั้นมีเหตุผลและมีพยำนอื่นประกอบให้มีน้ำหนักมำกขึ้น รัฐจึงมีควำมจำเป็นต้องอำศัยบุคคล
ดังกล่ำวนี้ เพื่อติดตำมจับกุมผู้กระทำผิดอันแท้จริงหรือตัวกำรสำคัญมำดำเนินคดี และเมื่อจับกุมตัว
ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นตัวกำรดังกล่ำวมำดำเนินคดีได้แล้วย่อมไม่มีพยำนยืนยันตัวผู้กระทำผิดจริง ๆ รัฐจึง
มีควำมจำเป็นต้องกันบุคคลที่กระทำกำรห่ำงไกลจำกกำรกระทำควำมผิดนั้นไว้เพื่อประโยชน์ในทำงคดี
ที่จะเป็นพยำนยืนยันถึงผู้กระทำผิดแท้จริงด้วยเหตุดังกล่ำวมำ จึงได้มีกำรดำเนินกำรกันผู้ต้องหำ
ดังกล่ำวไว้เป็นพยำน
วิธีดาเนินการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
เมื่ อ พนั ก งำนสอบสวนได้ พ ยำยำมรวบรวมพยำนหลักฐำนทุกวิ ถี ทำงแล้ ว ไม่ ส ำมำรถหำ
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ มำเป็นหลักฐำนในกำรดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นตัวกำรสำคัญได้ หำกแต่
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มีกำรจับกุมตัวผู้ต้องหำบำงคนซึ่งร่วมกระทำผิดดำเนินคดีได้ และผู้ต้องหำนั้นได้ให้กำรต่อพนักงำน
สอบสวนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและยืนยันกำรกระทำผิดของผู้ต้องหำ ซึ่งเป็นตั วกำรสำคัญในคดี
เดียวกัน และผู้ต้องหำดังกล่ำวสำมำรถไปเบิกควำมต่อศำลในฐำนะพยำนในคดีได้ พนักงำนสอบสวน
สำมำรถพิจำรณำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำขอกันตัวผู้ต้องหำนั้นไว้เป็นพยำนในคดี เพื่อให้เป็นพยำน
บุคคลดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดซึ่งเป็นตัวกำรสำคัญในคดีและผู้กระทำผิดอื่น ๆ โดยยื่นคำของกัน
ผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนต่อหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนท้องที่ หรือหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ
เป็ น ผู้ สั่ ง กำร หำกเป็ น คดี ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เหตุ ฉ กรรจ์ หรื อ เหตุ ที่ ต้ อ งรำยงำนด่ ว นตำมข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงมหำดไทยที่ 1/2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยที่ 6/2502 ให้เสนอ
ต่อผู้บังคับกำรหรือหัวหน้ำตำรวจภูธรจังหวัดเป็นผู้สั่งแล้วแต่กรณี ถ้ำเป็นควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคง
แห่งรำชอำณำจักร ควำมผิดอันเกี่ยวกับกำรกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ให้เสนอต่อสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติเป็นผู้พิจำรณำสั่ง เมื่อผู้บังคับบัญชำดังกล่ ำวพิจำรณำอนุญำตให้กันผู้ต้องหำคนใดคนหนึ่งไว้
เป็นพยำนแล้ว ให้พนักงำนสอบสวนรีบดำเนินกำรทำควำมเห็นทำงคดีในสำนวนกำรสอบสวนนี้โดยมี
ควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำดังกล่ำวเสนอไปยังพนักงำนอัยกำรในเขตรับผิดชอบ โดยควำมเห็น
ควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำนี้ต่ำงจำกกำรสั่งไม่ฟ้ องผู้ต้องหำในคดีอำญำทั่วไป เนื่องจำกคดีอำญำปกติกำร
สั่งไม่ ฟ้องผู้ ต้องหำเป็นควำมเห็นทำงคดีโดยที่พนักงำนสอบสวนมีพยำนหลักฐำนอ่อนไม่พอฟ้อง
ผู้ ต้ อ งหำ ส่ ว นกำรสั่ ง ไม่ ฟ้อ งผู้ ต้ อ งหำนี้เ ป็ นกรณี จะกั นผู้ต้ อ งหำดัง กล่ำ วไว้ เ ป็น พยำนในคดี เมื่ อ
พนักงำนอัยกำรได้รับสำนวนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นทำงคดีนี้แล้ว พนักงำนอัยกำรต้องพิจำรณำ
โดยรอบคอบ โดยคำนึงถึงว่ำถ้ำกันผู้ต้องหำคนใดคนหนึ่งเป็นพยำนแล้ว พยำนหลักฐำนที่มีอยู่เพียงพอ
ต่อกำรที่ จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหำทั้งหมดหรือไม่และอำจแสวงหำพยำนหลักฐำนอื่นแทนเพื่อให้
เพียงพอแก่กำรที่จะดำเนินคดี กับผู้กระทำผิดทั้งหมดนั้นได้หรือไม่ ถ้อยคำของบุคคลนั้นรับฟังเป็น
ควำมสัตย์จริงได้เพียงใด รวมทั้งควำมคำดหมำยในกำรที่ผู้นั้นรับฟังเป็นควำมสัตย์จริงได้เพียงใด
รวมทั้งควำมคำดหมำยในกำรที่ผู้นั้นจะเลิกควำมเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำหรือไม่ด้วย และพึง
พิจำรณำกับผู้ต้องหำซึ่งกระทำผิดน้อยที่สุดไว้เป็นพยำน เมื่อพิจำรณำแล้วพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำไม่
สมควรจะกันผู้ต้องหำนั้นไว้เป็นพยำน พนักงำนอัยกำรจะมีควำมเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหำดังกล่ำว และให้
พนักงำนสอบสวนส่งผู้ต้องหำไปยังพนักงำนอัยกำรเพื่อฟ้องต่อศำลต่อไปก็ได้ หรือหำกว่ำพนักงำน
อัยกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสมควรกันผู้ต้องหำนั้นไว้เป็นพยำนบุคคลในคดี พนักงำนอัยกำรต้องมี
ควำมเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำ และมีคำสั่งเด็ดขำดสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำไปยังพนักงำนสอบสวน เพื่อให้
พนักงำนสอบสวนแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้ต้องหำทรำบต่อไป พนักงำนสอบสวนจะต้องแจ้งคำสั่ง เด็ดขำดไม่
ฟ้องผู้ต้องหำนั้นให้ผู้ต้องหำซึ่งถูกกันไว้เป็นพยำนทรำบพร้อมกับแจ้งให้ทรำบว่ำ เขำมีอิสระแก่ตัวแล้ว
และมีสิทธิให้ถ้อยคำตอบคำถำมของพนักงำนสอบสวนด้วยควำมสัตย์จริงได้ หลังจำกนั้นพนักงำน
สอบสวนจะต้องทำกำรสอบปำกคำผู้ต้องหำนั้นไว้ในฐำนะพยำนบุคคลในคดี โดยก่ อนทำกำรสอบสวน
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ปำกคำพนักงำนสอบสวนจะต้องให้พยำนปฏิญำณตนหรือสำบำนตนก่อนให้ถ้อยคำเช่นเดียวกันกับ
พยำนอื่น ๆ เช่นกันเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอื่นในคดีเดียวกันต่อไป
ผลการศึกษา
1. ปัญหาพนักงานสอบสวนใช้ดุลยพินิจกันผู้ต้องหาบางรายเป็นพยานเป็นการกระทาที่
ขัดต่อหลักกฎหมาย
แม้กำรกันผู้ต้องหำบำงรำยเป็นพยำนถือเป็นอำนำจกำรใช้ดุลยพินิจของพนักงำนสอบสวน
โดยมีผู้บังคับบัญชำระดับสูงเป็นผู้อนุมัติเมื่อพิจำรณำแล้วว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ก็จะมีคำสั่ง
อนุญำตให้กันผู้ต้องหำบำงรำยไว้เพื่อให้เบิกควำมเป็นพยำนในชั้นศำล โดยพนักงำนสอบสวนต้องทำ
คำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำรำยที่จะกันไว้เป็นพยำนในคดีนั้น แล้วดำเนินกำรส่งคำสั่งนั้นไปยังพนักงำน
อัยกำรเพื่อให้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำรำยนั้น เมื่อพนักงำนอัยกำรเห็นด้วยกับพนักงำนสอบสวนก็จะสั่ง
ไม่ฟ้อง พนักงำนสอบสวนเจ้ำของคดีจึงจะสำมำรถกันผู้ ต้องหำรำยนั้นเป็นพยำนได้ ซึ่งโดยควำมเป็น
จริง ผู้ต้องหำรำยนั้นได้ให้กำรรับสำรภำพแล้วว่ำได้ร่วมกระทำผิดจริงเพียงแต่ไม่ใช่ตัวกำรเท่ำนั้น
พนักงำนสอบสวนจึงต้องปล่อยตัวผู้ต้องหำรำยนั้นไปเพรำะไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหำอีกต่อไป อย่ำงไรก็
ตำม กำรกระทำควำมผิดของผู้ต้องหำที่กันไว้เป็นพยำนยังคงเป็นควำมผิดอยู่ และทำงปฏิบัติผู้ต้องหำ
รำยนี้อำจถูกฟ้องร้องภำยหลังได้ ดังนั้นเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องหำพยำนหลักฐำนอันจะทำให้กำร
ดำเนินคดีไปได้อย่ำงรวดเร็วและบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ผู้กระทำควำมผิดหลักในคดี
จำกกำรศึกษำ พบว่ำกำรกันผู้ต้องหำบำงรำยเป็นพยำนในคดีอำญำ แม้จะไม่ใช่ผู้กระทำ
ผิดหลั ก แต่ผู้ ต้องหำดังกล่ ำวก็เป็ นผู้กระท ำผิดรำยหนึ่ งในคดีด้ วย จึงต้องได้รับโทษเช่ นเดี ย วกั บ
ผู้ต้องหำรำยอื่นในคดี ไม่สมควรที่พนักงำนสอบสวนในคดีจะทำคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำรำยนั้น เนื่องจำก
มำตรำ 30 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเรื่องของควำมเสมอภำคของ
บุคคลในวรรคหนึ่งว่ำ “บุคคลย่อมเสมอภำคกันในกฎหมำยและได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน” ประกอบกับมำตรำ 39 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่ำ “บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอำญำ เว้น
แต่ได้กระทำกำรอันกฎหมำยที่ใช้อยู่ในเวลำที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นควำมผิดและกำหนดโทษไว้ และ
โทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่ำโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมำยที่ใช้อยู่ในเวลำที่กระทำผิดมิได้ ” จึง
เป็นกำรกระทำที่ขัดกับกฎหมำยทั้งหลักกฎหมำยสำกลและหลักกฎหมำยอำญำ
นอกจำกนั้นกำรกันตัวผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนนั้นยังขัดกันกับหลักกฎหมำยที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 2 ที่กล่ำวว่ำ “บุคคลจักต้องรับโทษในทำงอำญำเมื่อได้กระทำกำรอัน
กฎหมำยที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นควำมผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำควำมผิด
นั้นต้องเป็นโทษที่ บัญ ญั ติ ไว้ใ นกฎหมำย” ตำมบทบัญ ญั ติแห่งประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 2
กำหนดโทษไว้อย่ำงชัดเจน เช่นโทษประหำรชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี
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จำกกำรพิจำรณำหลักกฎหมำยและแนวปฏิบัติของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร
แล้ว พบว่ำไม่มีบทบัญญัติกฎหมำยใดให้อำนำจกันตัวผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนได้ หรือยกเว้นให้ผู้กระทำ
ควำมผิดรำยใดรำยหนึ่งไม่ต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ตำมกฎหมำย สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้ออก
ระเบียบกำรตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 กำรสอบสวน บทที่ 7 กำรกันตัวผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนใน
บำงคดี ข้อ 257 และข้อ 258 ประกอบหนังสือ ตร.ที่ มท. 0606.6/614 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2541 ของ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเท่ำนั้น และรวมถึงข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยที่ 1/2509 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พุทธศักรำช 2537 ข้อ 5 และระเบียบสำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรดำเนินคดีอำญำ
ของพนักงำนอัยกำร ข้อ 78 และ ข้อ 79 ซึ่งเป็นระเบียบที่ให้อำนำจพนักงำนสอบสวนและพนักงำน
อัยกำรสำมำรถใช้ดุลพินิจกันตัวผู้ต้องหำบำงรำยเป็นพยำนในคดีเดียวกันได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้
ดุลพินิจของพนักงำนดังกล่ำวก็มิได้หมำยควำมว่ำสำมำรถทำได้ทุกคดี และจะใช้กับคดีที่ต้องมีผู้ร่วม
กระทำควำมผิดหลำยคนโดยผู้ที่จะถูกกันเป็นพยำนนั้นต้องไม่ใช่ผู้กระทำควำมผิดหลัก ดังนั้นกำรที่จะ
กันผู้ต้องหำรำยใดไว้เป็นพยำนนั้นต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ต้องนำมำพิจำรณำ คือ ต้องทำเพื่อเป็น
กำรช่ ว ยเหลื อ พนัก งำนสอบสวนและพนั ก งำนอั ย กำรที่จะช่ ว ยให้ก ำรรวบรวมพยำนหลัก ฐำนใน
คดีอำญำเพื่อนำไปพิสูจน์ควำมผิดของผู้ต้องสำคัญในคดีเดียวกันและทำได้เฉพำะชั้นกำรพิจำรณำคดี
ของศำลเท่ำนั้น
2. ปัญหาการกันผู้ต้องหาบางรายไว้เป็นพยานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้กระทา
ความผิดรายอื่นในคดีอาญาเดียวกัน
กำรกันตัวผู้ต้องหำไว้เป็นพยำนในชั้นสอบสวนนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงำนสอบสวน
ไม่สำมำรถหำพยำนหลักฐำนอื่น ๆ มำใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดีเอำผิดกับผู้กระทำผิดรำย
อื่นในคดีเดียวกันได้ พนักงำนสอบสวนจึงต้องพิจำรณำโดยใช้ดุลพินิจในกำรกันผู้ต้องหำคนใดคนหนึ่ง
ที่มิใช่เป็นผู้กระทำผิดหรือซึ่งไม่เป็นตัวกำรที่ สำคัญในคดี และต้องเป็นผู้ที่ให้กำรเป็นประโยชน์ต่อรูป
คดีไว้เป็นพยำน โดยกำรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำนั้นไปยังพนักงำนอัยกำร จำกเหตุที่พนักงำนสอบสวนใช้
ดุลพินิจในกำรกันผู้ต้องหำเป็นพยำนนี้ จึงเป็นปัญหำที่เกิดควำมไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องหำด้วยกันหรือ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทั้งหมด กำรที่พนักงำนสอบสวนกันผู้ต้องหำบำงคนไว้เป็นพยำนโดยใช้ดุลพินิจ
ของตนเอง ซึ่งพนักงำนสอบสวนในฐำนะที่เป็นผู้รวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ นั้นสำมำรถดำเนินกำร
ได้ตำมระเบียบกำรตำรวจเกี่ยวกับคดี กำรใช้ดุลพินิจนี้ กฎหมำยไม่ได้วำงระเบียบหรือกฎเกณฑ์
ตำยตัวไว้ แต่ม อบอำนำจในกำรใช้ดุล ยพินิจให้แก่พนักงำนสอบสวนที่เป็นผู้ใช้กฎหมำย ในอันที่จะ
เลือกปฏิบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยกำหนดอำนำจไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำม
ยืดหยุ่นและเกิดควำมยุติธรรมนั่นเอง ดังนั้นกำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนสอบสวนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ใน
กำรอำนวยควำมยุติธรรมและเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก พนักงำนสอบสวนผู้ใช้ดุลพินิจมักจะยืนอยู่
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บนทำงสองแพร่งที่ต้องเลือกเอำทำงใดทำงหนึ่ง ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ว่ำพนักงำนสอบสวนจะเลือกทำงใด
จึงจะเกิดประโยชน์และเป็นธรรมที่สุดพนักงำนสอบสวนจึงต้องใช้วิธีกำรชั่งน้ำหนักพยำนเท่ ำนั้นโดย
จะชั่งน้ำหนักถึงผลได้เสียจำกกำรที่กันผู้ต้องหำคนใดคนหนึ่งเป็นพยำนว่ำ หำกเกิดผลดีกว่ำก็จะเลือก
กันผู้ต้องหำไว้เป็นพยำน และกำรใช้ดุลพินิจในกำรกันผู้ต้องหำเป็นพยำนก็อำจเกิดควำมไม่เป็นธรรม
หรือเกิดควำมไม่โปร่งใสขึ้น
3. ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
กำรกันตัวผู้ต้องหำเป็นพยำนเป็นวิธีกำรหนึ่งที่พนักงำนสอบสวนนำมำใช้ในกำรสืบสวน
เพื่อประโยชน์ในกำรที่จะนำตัวผู้กระทำควำมผิดมำลงโทษให้ได้ ซึ่งเป็นวิธีกำรกันตัวผู้ต้องหำเป็น
พยำนนี้ จะนำมำใช้เมื่อจำเป็นจริง ๆ เช่น เป็นคดีอุกฉกรรจ์ และมีควำมสำคัญมำก แต่คดีดังกล่ำวไม่
อำจจะหำประจักษ์พยำนได้เลย อีกทั้งคดีดังกล่ำวก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและรู้เห็นกันภำยใน หรือเป็น
เรื่องที่มีควำมสลับซับซ้อน เกิดในที่ลี้ลับ ยำกที่บุคคลภำยนอกจะล่วงรู้ได้ จึงทำให้หำพยำนหลักฐำนได้
ลำบำก ดังนั้นพนักงำนสอบสวนจึงเห็นสมควรที่จะต้องมีกำรกันผู้ร่วมกระทำผิดคนใดคนหนึ่งไว้เป็น
พยำน เพื่อที่จะให้มีกำรลงโทษไปถึงผู้ร่วมกระทำควำมผิดคนอื่นด้วย
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำ สิ่งที่เป็นปัญหำในเรื่องกำรกันตัวผู้ต้องหำเป็นพยำนนั้นคือพนักงำน
สอบสวนจะกันผู้ต้องหำรำยใดไว้เป็นพยำนและมีหลักเกณฑ์อย่ำงไร
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เดิม คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ ตร 0606.6 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2541 เรื่องกำรกัน
ผู้ต้องหำเป็นพยำน ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่ำในกรณีพนักงำนสอบสวนมีคำสั่งกันผู้ต้องหำบำงรำยไว้
เป็นพยำนแล้ว ให้ดำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร ในทำงปฏิบัติผู้ต้องหำบำงรำยในทำงปฏิบัติผู้ต้องหำซึ่งถูก
กันไว้เป็นพยำนอำจถูกฟ้องอีกได้ แม้มีกำรกันไว้เป็นพยำนแล้วก็ตำม
ดังนั้นจึงควรกำหนดเรื่องนี้ไว้ในระเบียบกำรตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 7 ว่ำด้วย
กำรกันผู้ ต้องหำเป็นพยำนดังนี้ “เมื่อผู้ต้องหำรำยใดถูกกันไว้เป็นพยำนแล้ว ห้ำมมิให้ สอบสวน
ผู้ต้องหำรำยนั้นเกี่ยวกับคดีอีกต่อไป และผู้ต้องหำที่ถูกันเป็นพยำนในคดีใดแล้ว จะไม่ถูกฟ้องต่อศำล
ในคดีอำญำนั้นอีก”
ควรแก้ไขคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เรื่องแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกันผู้ต้องหำเป็น
พยำน ที่ ตร 0001(ป)/124 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2542 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรกันผู้ต้องหำเป็น
พยำน ข้อ 3 ซึ่งในปัจจุบันกำหนดว่ำ “เมื่อกำรสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ในกำรสอบสวนทำควำมเห็นทำงคดีตำมทำงกำรสอบสวนที่ได้ควำมนั้นโดยไม่แยกสำนวนกำรสอบสวน
ก็ได้ สำหรับผู้ต้องหำที่ได้รับอนุญำตให้กันเป็นพยำน ให้มีควำมเห็นทำงคดีด้วย ในกรณีที่มีควำมเห็น
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ควรสั่งไม่ฟ้อง ถ้ำผู้ต้องหำถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้พนักงำนสอบสวนมีอำนำจปล่อยหรือปล่อยชั่วครำว
หรือขอให้ศำลปล่อย แล้วแต่กรณี
แก้ไขเป็น “ให้พนักงำนสอบสวนทำสำนวนกำรสอบสวนและเสนอขอกันผู้ต้องหำเป็นพยำน
ต่อพนักงำนอัยกำรเพื่อพิจำรณำและมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ถ้ำพนักงำนอัยกำรเห็นด้วยกับพนักงำน
สอบสวน ให้พนักงำนอัยกำรยื่นขอให้ศำลมีคำสั่งปล่อยหรือปล่อยชั่วครำว” ด้วยเหตุผลว่ำผู้ต้องหำ
รำยนั้นได้ร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหำรำยอื่น ๆ พนักงำนสอบสวนต้องทำสำนวนกำรสอบสวนและ
รวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อขอกันเป็นพยำนไปยังพนักงำนอัยกำร ถ้ำพนักงำนอัยกำรเห็นควรสั่งให้ส่ง
ฟ้อง พนักงำนสอบสวนต้องส่งตัวผู้ต้องหำรำยนั้นให้พนักงำนอัยกำรส่งฟ้องศำลต่อไป อย่ำงไรก็ตำมถ้ำ
พนักงำนอัยกำรเห็นด้วยกับพนักงำนสอบสวนก็ให้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำรำยนั้น ” กรณีนี้หลังจำกมี
คำสั่งแล้วต้องแจ้งให้ผู้ต้องหำรำยนั้นทรำบว่ำจะกันเป็นพยำน และดำเนินกำรสอบสวนปำกคำในฐำนะ
พยำน ก่อนที่จะปล่อยตัวไป กระบวนกำรดังกล่ำวเพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรขอกันเป็นพยำน
และเพื่อให้ศำลได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบอีกชั้นหนึ่งในกำรปล่อยตำมทำงกำรสอบสวน พนักงำน
อัยกำรต้องแสดงเหตุผลในกำรขอปล่อยผู้ต้องหำต่อศำลเพื่อกรองคดีอีกชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่พนักงำนอัยกำรขอกันผู้ต้องหำบำงรำยเป็นพยำน ควรนำพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ 2546 มำใช้ร่วมกับประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ มำตรำ 173/2 และ มำตรำ
237 ทวิ เรื่องกำรสืบพยำนล่วงหน้ำด้วย
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