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เรื่อง สิทธิของประชาชนในคดีอาญา
****************************
ความยุติธ รรมจะกอเกิด ขึ้นได$ในสัง คมนั้น นอกจากระเบีย บกฎเกณฑ*ที่ใช$ควบคุ ม
ในสังคมจะต$องมีความชัดเจน ครอบคลุมการกระทําความผิด และการบังคับใช$ระเบียบกฎเกณฑ*นั้น
เป/นไปอยางมีประสิท ธิภาพแล$ว สิ่งสําคัญ อีกประการหนึ่งนั้น ก็คือ การที่ประชาชนสามารถเข$าถึง
กระบวนการยุติธรรมได$ เมื่อต$องเป/นผู$เสียหายจากการกระทําความผิดของผู$อื่น
ประชาชนที่ตกเป/นผู$เสียหายจากการกระทําความผิดของบุคคลอื่น โดยที่ตนไมมีสวน
เกี่ยวข$องในความผิดด$วยนั้น มีสิทธิได$รับการเยียวยาความเสียหายเบื้องต$นจากภาครัฐ ตามกฎหมาย
เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นผู$ที่ตกเป/นผู$ต$องหาหรือจําเลยในความผิดใดความผิดหนึ่ง
ก็จะได$รับความคุ$มครองสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกัน เนื่องจากโทษทางกฎหมายอาญามีความร$ายแรง
ถึงขั้น ที่จําเลยอาจสูญเสียชีวิตหรืออิสรภาพ ดังนั้นประชาชนจึงควรทราบวาตนได$รับความคุ$มครอง
เรื่องใดบ$าง เพื่อเป/นประโยชน*ในกรณีที่ต$องตกอยูในฐานะนั้น ๆ
สิทธิตามปฏิญญาสากล
ปฏิญญาวาด$วยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมแก ผู$ได$รับความเสียหาย
จากอาชญากรรม และการใช$อํานาจโดยไมถูกต$อง สรุปดังนี้ คือ
1. การเข$าถึงกระบวนการยุติธรรมและได$รับการปฏิบัติอยางเที่ยงธรรม
2. การได$รับการทดแทนความเสียหายโดยผู$กระทําความผิด
3. การได$รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และ
4. การให$ความชวยเหลือแกเหยื่อ
ใครเปนใครบางในคดีอาญา
คดีอาญา หมายถึง การกระทําผิดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร$อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เชน ลักทรัพย* ชิงทรัพย* ปล$นทรัพย* ฉ$อโกง ยักยอก ทําร$ายรางกาย เป/นต$น ซึ่งมีโทษ
ทางอาญา 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย*สิน
ในคดีอาญามีบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝ!าย เช#น
“ผู$เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู$ได$รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใด
ฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได$
“ผู$ต$องหา” หมายความถึง บุคคลผู$ถูกกลาวหาวาได$กระทําความผิดแตยังมิได$ถูกฟFอง
ตอศาล
“โจทก*” หมายความถึง พนักงานอัยการหรือผู$เสียหายซึ่งฟFองคดีอาญาตอศาล หรือ
ทั้งคูในเมื่อพนักงานอัยการและผู$เสียหายเป/นโจทก*รวมกัน
“จําเลย” หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟFองยังศาลแล$วโดยข$อหาวาได$กระทําความผิด
“พนักงานสอบสวน” หมายความถึง เจ$าพนักงานซึ่งกฎหมายให$มีอํานาจและหน$าที่
ทําการสอบสวน
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“พนักงานอัยการ” หมายความถึง เจ$าพนักงานผู$มีหน$าที่ฟFองผู$ต$องหาตอศาล ทั้งนี้
จะเป/นข$าราชการในกรมอัยการ หรือเจ$าพนักงานอื่นผู$มีอํานาจเชนนั้นก็ได$
สิทธิของผูเสียหาย
เมื่อบุคคลใดได$รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง บุคคลนั้นมี
สิทธิตาง ๆ เชน สิทธิในการร$องทุกข* สิทธิในการฟFองคดี และสิทธิในการเรียกร$องคาเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา มาตรา 44/1
สิทธิในการรองทุกข&
การร$องทุกข* หมายถึง การที่ผู$ เสีย หายได$กลาวหาต อเจ$าหน$าที่ ฝIายปกครองหรื อ
เจ$าหน$าที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนวามีผู$กระทําความผิด จะรู$ตัวผู$กระทําความผิดหรือไมก็ตาม ซึ่ง
กระทําให$เกิดความเสียหายแกผู$เสียหาย และการกลาวหามีเจตนาให$ผู$กระทําความผิดได$รับโทษ การ
ร$องทุกข*อาจทําเป/นหนังสือ หรือทําด$วยวาจาก็ได$
ผู$มีสิทธิร$องทุกข* ได$แก ผู$เสียหาย ผู$มีอํานาจจัดการแทน หรือผู$รับมอบอํานาจ
สิทธิในการฟ(องคดี
ผู$เสียหายมีสิทธิฟFองคดีอาญาได$ด$วยตนเอง หรืออาจยื่นคําร$อง ขอเข$ารวมเป/นโจทก*
กับพนักงานอัยการกอนศาลชั้นต$นมีคําพิพากษาก็ได$
สิทธิในการเรียกรองค#าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
ในคดีที่พนักงานอัยการเป/นโจทก* ถ$าผู$เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทน
เพราะเหตุได$รับอัน ตรายแกชีวิต ร างกาย จิต ใจ หรือได$รับความเสื่อมเสีย ตอเสรีภาพในร างกาย
ชื่อเสีย ง หรือได$รับความเสีย หายในทางทรัพ ย*สิน อัน เนื่องมาจากการกระทําความผิด ของจําเลย
ผู$เสียหายจะยื่นคําร$องตอศาลที่พิจารณาคดีอาญา ขอให$บังคับจําเลยชดใช$คาสินไหมทดแทนแกตนก็ได$
การยื่น คําร$องเรีย กคาสินไหมทดแทนดัง กลาว ผู$เสียหายต$องยื่น คําร$องกอนเริ่มต$น
สืบพยาน
สวนในกรณีที่ไมมีการสืบพยาน ให$ยื่นคําร$องกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี
และหากในกรณีที่ผู$เสีย หายที่ยื่นคําร$องขอเรีย กคาสินไหมทดแทน เป/นคนยากจน
ไมสามารถจัดหาทนายความได$เอง ศาลมีอํานาจตั้งทนายความให$ได$
จะทําอย#างไรเมื่อตกเปนผูตองหา
ในสังคมของเรา มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันไป เราไมสามารถแยกแยะได$วาคนไหน
เป/น คนดี หรือคนไหนเป/นคนไมดีเพีย งแคการมองเห็น ซึ่งคนที่ถูกกลาวหาวาเป/น ผู$กระทําความผิด
ก็เชนกัน เมื่อเราไมได$เห็นด$ว ยตาตนเองวา เขาได$กระทําความผิด จะไปสรุปว าเขาเป/น ผู$กระทํา
ความผิด ก็คงจะไมเป/นธรรม ดังนั้น หากต$องการพิสูจน*ความผิด ก็สามารถทําได$โดย ให$เขาได$เข$าสู
กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายกอน
บุคคลที่ถูกเจ$าหน$าที่จับกุมหรือถูกคุมขัง โดยถูกหาวาได$กระทําความผิดนั้น บุคคล
เหลานี้ จะต$องเข$าสูกระบวนการพิสูจน*ความผิดตามกฎหมาย เมื่อคดีขึ้นสูศาลแล$ว ศาลตัดสินวาผิดจริง
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บุคคลนั้นก็สมควรที่จะถูกลงโทษ ในทางกลับกัน หากพิสูจน*ไมได$ บุคคลที่ถูกกลาวหานั้นก็สมควรที่จะ
ถูกปลอยให$เป/นอิสระ พ$นข$อกลาวหาไป
กอนที่จะเข$าสูกระบวนการของการพิสูจน*ความผิด บุคคลที่ถูกจับกุม ผู$ต$องหา หรือ
บุคคลที่เป/น จําเลยในคดี ก็ควรที่จะมีสิท ธิที่จะพิสูจน*ตัว เองด$ว ยเชนกัน โดยการเข$าไปมีสวนร วม
ในกระบวนการตรวจสอบด$วย และตราบใดที่ศาลยังไมได$ตัดสิน กฎหมายก็ต$องถือวา บุคคลที่ถูก
จับกุม ผู$ต$องหา หรือบุคคลที่เป/นจําเลยในคดีที่ศาลยังไมตัดสิน “เป/นผู$บริสุทธิ์”
ตามกฎหมาย ผู$ถูกจับ ผู$ต$องหา หรือจําเลย มีสิท ธิในการเข$าไปมีสวนร วมในการ
พิสูจน*ความผิด มีสิทธิในการที่จะได$รับการปฏิบัติจากผู$ที่เกี่ยวข$องอยางเสมอภาคและเป/นธรรม ทั้งนี้
ผู$ถูกจับ ผู$ต$องหา หรือจําเลย มีสิทธิเบื้องต$นที่กระทําได$ คือ
- มีสิทธิที่จะแจ$ง หรือขอให$เจ$าพนักงานแจ$งให$ญาติ หรือบุคคลที่ตนไว$วางใจทราบถึง
การถูกจับกุม ทั้งสถานที่ที่ถูกควบคุมตัวด$วย
- มีสิทธิที่จะพบ และปรึกษาทนายความเป/นการเฉพาะตัว
- มีสิทธิที่จะได$รับการเยี่ยม หรือติดตอกับญาติได$ตามสมควร
- มีสิทธิที่จะได$รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปIวย
- มีสิทธิได$รับการจัดหาทนายความให$ ในกรณีคดีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดี
ที่ผู$ต$ องหามีอ ายุ ไม เกิ น 18 ปM หากผู$ ต$อ งหาไมมี ท นายความ พนั กงานสอบสวนมีห น$า ที่จั ด หา
ทนายความให$ สวนคดีที่ มีอัต ราโทษจําคุ กหากผู$ต$ องหาไม มีท นายความและต$อ งการทนายความ
พนักงานสอบสวนมีหน$าที่จัดหาทนายความให$
- มีสิทธิให$ทนายความ หรือผู$ซึ่งตนไว$วางใจเข$าฟNงการสอบปากคําตนได$
- มีสิทธิได$รับการแจ$งข$อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด และข$อหากอนทําการ
สอบสวน
- มีสิทธิที่จะให$การหรือไมให$การก็ได$
- จะต$องไมถูกบัง คับ ขูเข็ญ ลอลวง ให$คํามั่น สัญ ญาเพื่อให$เขาให$การอย างใด ๆ
ถ$อยคําที่ให$การอาจใช$ยันผู$ต$องหาในชั้นพิจารณาคดีได$
- มีสิทธิได$รับการสอบสวนด$วยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเป/นธรรม
- มีลามหรือรัฐจัด หาลามให$ เมื่อไมสามารถพูด หรือเข$าใจภาษาไทย หรือหูหนวก
หรือเป/นใบ$
- มีสิทธิในการยื่นคําร$องขอประกันตัวตอพนักงานสอบสวนหรือศาล
- มีสิทธิร$องขอให$ศาลปลอยตัวหากมีการคุมขังที่มิชอบด$วยกฎหมาย
- รวมถึงต$องไมถูกจับกุม ควบคุม ตรวจค$น โดยไมจําเป/นหรือไมมีเหตุอันสมควร
ระยะเวลาในการควบคุมผูตองหา
การควบคุมจะต$องไมเกินกว าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ในกรณีความผิดลหุโทษ
คือ ความผิดที่มีระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
จะควบคุมตัวได$เทาเวลาที่จะถามคําให$การ และที่จะรู$ตัววาเป/นใคร และที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น
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กรณีผู$ถูกจับไมได$รับการปลอยตัวชั่วคราวและมีเหตุจําเป/นเพื่อทําการสอบสวนหรือการ
ฟFองคดี เจ$าพนักงานมีเวลาควบคุมผู$ถูกจับไมเกิน 48 ชั่ว โมง นับแตเวลาที่ผู$ถูกจับถูกนําตัวไปถึง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน
ขัง หมายถึง การกักขังผู$ต$องหาหรือจําเลยโดยศาล การขังโดยศาลนั้นอาจทําได$ทั้งใน
ชั้น สอบสวน ไต สวนมูลฟFอง และชั้น พิจารณาของศาล ไมวาจะเป/น ศาลชั้น ต$น ศาลอุท ธรณ*หรือ
ศาลฎีกา โดยศาลเป/นผู$ออกหมายขังผู$ต$องหาหรือจําเลยนั้น
การขัง ระหว างสอบสวนหลั ง จากที่พ นักงานสอบสวนควบคุมตัว ผู$ต$องหาครบ 48
ชั่วโมงแล$ว แตมีความจําเป/นต$องควบคุมไว$เกินกวากําหนดเวลาดังกลาวเพื่อการสอบสวน หรือเพื่อการ
ฟFองคดี พนักงานสอบสวนจะต$องยื่นคําร$องตอศาล ขอให$ออกหมายขังผู$นั้นได$
เมื่อศาลอนุญาตให$ขังผู$ต$องหาไว$ในระหวางสอบสวน ศาลมีอํานาจสั่งขังได$เทาที่จําเป/น
กลาวคือ กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังได$ครั้งเดียว มีกําหนดไมเกิน 7 วัน
กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวา 6 เดือน แต ไมถึง 10 ปM
หรือปรับเกินกวา 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได$ แตครั้งหนึ่ง
ต$องไมเกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต$องไมเกิน 48 วัน
กรณีความผิด อาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย างสูง ตั้ง แต สิบปMขึ้นไป จะมีโ ทษปรับด$ว ย
หรือไมก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได$ แตครั้งหนึ่งต$องไมเกิน 12 วัน และรวมกัน
ทั้งหมดต$องไมเกิน 84 วัน
วิธีการสําหรับผูตองหาหรือผูถูกจับซึ่งเปนเด็กหรือเยาวชน
เด็กที่อายุต่ํากวา 10 ปM กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป/นความผิด เด็กนั้นไมต$อง
รับโทษ และเด็กอายุ 10 ปMขึ้นไป แตยังไมถึง 15 ปM กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป/นความผิด
เด็กนั้นไมต$องรับโทษ แต ศาลมีอํานาจที่จะว ากลาวตักเตือน หรืออาจจะมีข$อกําหนดในการระวัง
ความประพฤติเด็กแกบิดา มารดาหรือผู$ปกครองของเด็ก
ห$ามมิให$จับกุมเด็กซึ่งต$องหาวากระทําความผิด เว$นแตเด็กนั้นได$กระทําความผิดซึ่งหน$า
หรือมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล
ในการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต$องหาวากระทําความผิด ให$พนักงานผู$จับแจ$งแกเด็ก
หรือเยาวชนนั้น ว าเขาต$ องถูก จับ และแจ$ง ข$อกลาวหา รวมทั้ง สิท ธิ ต ามกฎหมายให$ท ราบ หากมี
หมายจับให$แสดงตอผู$ถูกจับ แล$วนําตัวผู$ถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงท$องที่ที่ถูกจับ
ทันที เพื่อให$พ นักงานสอบสวนของท$องที่ดังกลาวสงตัวผู$ถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน
ผู$รับผิดชอบโดยเร็ว
ในการจับกุมหรือควบคุมเด็กหรือเยาวชนต$องกระทําโดยละมุน ละมอม ห$ามมิให$ใช$
วิธีการควบคุมเกิน กว าที่จําเป/น เพื่อปFองกันการหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัย ของเด็กหรือเยาวชน
ผู$ถูกจับ หรือบุคคลอื่น รวมทั้งมิให$ใช$เครื่องพันธนาการแกเด็กไมวากรณีใด ๆ เว$นแตมีความจําเป/น
อย างยิ่ง อัน มิอาจหลีกเลี่ย งได$ เพื่อปFอ งกัน การหลบหนีหรือเพื่อความปลอดภัย ของเด็กผู$ถู กจับหรื อ
บุคคลอื่น
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได$รับตัว เด็กหรือเยาวชนซึ่ง ถูกจับ ให$พนักงานสอบสวน
นําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่เด็ก
หรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนผู$รับผิดชอบ
พนักงานสอบสวนต$องรีบดําเนินการสอบสวน และสงสํานวนการสอบสวนพร$อมทั้ง
ความเห็นไปยัง พนักงานอัยการ เพื่อให$ยื่นฟFองตอศาลเยาวชนและครอบครัว ให$ทันภายใน 30 วัน
นับแตวันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับกุม
กรณีความผิด อาญาที่มีอัต ราโทษอย างสูงให$จําคุกเกิน 6 เดือน แต ไมเกิน 5 ปM
ไมวาจะมีโทษปรับด$วยหรือไมก็ตาม หากไมสามารถยื่นฟFองได$ทันกําหนดระยะเวลาดังกลาว พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการ ยื่น คําร$องต อศาลเพื่อขอผัด ฟFองตอไปได$อีกครั้ง ละไมเกิน 15 วัน
แตต$องไมเกิน 2 ครั้ง
กรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงให$จําคุกเกิน 5 ปM ไมวาจะมีโทษปรับ
ด$วยหรือไมก็ตาม เมื่อศาลสั่งอนุญาตให$ผัดฟFองครบ 2 ครั้งแล$ว หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการยื่น คําร$องต อศาลเพื่อขอผัด ฟFองตอไปอีกโดยอ$างเหตุจําเป/น ศาลจะอนุญ าตตามคําขอนั้นได$
ต อเมื่อพนั กงานสอบสวนหรือพนักงานอัย การ ได$แ สดงถึง เหตุจําเป/ น และนํ าพยานมาเบิกความ
ประกอบจนเป/นที่พอใจแกศาล ศาลมีอํานาจสั่งอนุญาตให$ผัดฟFองตอไปได$อีกครั้งละไมเกิน 15 วัน
แตไมเกิน 2 ครั้ง
จะทําอย#างไรหากถูกฟ(องรองเปนจําเลย
เปนจําเลยไดอย#างไร และสิทธิของจําเลย เมื่อถูกฟ(องต#อศาล
"จําเลย" หมายความวา บุคคลที่ถูกฟFองยังศาล โดยข$อหาวาได$ทําความผิดอยางใด
อยางหนึ่ง ขึ้นมา ดังนั้นกอนที่จะเป/น จําเลยได$ ก็ต$องผานการเป/น ผู$ต$องหามากอนแทบทั้ง สิ้น โดย
สามารถอธิบายลําดับขั้น ตอนได$วา เริ่มมาจาก มีการทําความผิด ตามกฎหมายขึ้น ตอมาเจ$าหน$าที่
ตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู$ทําความผิด เมื่อรู$ตัววาใครเป/นผู$ทําความผิด ก็จะทําการแจ$ง
ข$อกลาวหาวาได$ทําความผิด เมื่อเจ$าหน$าที่ตํารวจแจ$งข$อกลาวหาแล$ว ผู$ที่ถูกหาวาได$ทําความผิดก็จะ
ตกเป/ น ผู$ต$ อ งหา แล$ ว เจ$ า หน$ าที่ ตํ า รวจก็ จ ะรวบรวมพยานหลัก ฐานต างๆ ต อไป เมื่ อรวบรวม
พยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแล$ว เห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูลวาได$ทําความผิดจริง เจ$าหน$าที่ตํารวจก็จะสง
สํานวนการสอบสวนนั้น ให$กับพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณากอนจะยื่นเรื่องสงฟFองตอศาล และเมื่อ
พนักงานอัยการยื่นฟFองตอศาลแล$ว ผู$ต$องหาก็กลับกลายเป/น "จําเลย" ไปทันที พร$อมทั้งเกิดสิทธิตาม
กฎหมาย คือ
1. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว และเปนธรรม
เนื่องจากในคดีอาญาบางคดี จําเลยถูกคุมขังระหวางพิจาณาคดีตลอดเวลา ซึ่งตราบใด
ที่ศาลยังไมได$ตัดสินวาจําเลยเป/นผู$ทําความผิด ตราบนั้นจําเลยก็ยังเป/นผู$บริสุทธิ์อยู แตกฎหมายก็คือ
กฎหมาย แม$จะถือวาเป/นผู$บริสุทธิ์ แตในระหวางการพิจารณาคดี กฎหมายก็กําหนดให$คุมขังจําเลย
เอาไว$กอน ยกเว$นไว$แตวา ตัวจําเลยจะได$ขอประกันตัวออกมาสู$คดีเอง ด$วยเหตุนี้หากจําเลยไมสามารถ
หาหลักทรัพย*มาประกันตัวออกไปตอสู$คดีได$ จําเลยก็ต$องถูกคุมขังอยูในเรือนจําตลอดเวลา จึงเป/นการ
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รั บ โทษก อนที่ ศ าลตั ด สิ น ว าจํ า เลยเป/ น ผู$ ทํ า ความผิ ด ฉะนั้ น หากระยะเวลาในการพิ จ ารณาคดี
ทําด$วยความลาช$าและใช$เวลานานแล$ว จําเลยก็ต$องถูกคุมขังนานเทากับระยะเวลาในการพิจารณาคดี
นั้นด$วย หากผลสรุปปรากฏออกมาวา จําเลยไมได$เป/นผู$ทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา คําถามก็จะถูก
ตั้งขึ้นมาวา ใครจะเป/นผู$ที่ชดใช$เยียวยาความเสียหายที่ได$เกิดขึ้นกับจําเลย เหตุนี้เอง กฎหมายจึงได$
กําหนดให$การพิจารณาคดี ต$องทําด$วยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเป/นธรรม
2. สิท ธิ ในการแต#ง ทนายความแกต# า งในชั้น ไต# สวนมู ลฟ( อ ง หรื อพิ จ ารณาในชั้ น ศาล
ตลอดจนชั้นอุทธรณ& และฎีกา
ในเรื่องนี้ หากจําเลยมีความรู$ทางด$านกฎหมายเป/นทุนเดิมอยูกอนแล$ว ก็ยอมจะเห็น
ได$วา จําเลยจะสามารถตอสู$คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองได$อยางเต็มที่ เพราะสามารถเข$าใจ
ได$ว า จะต$อ งดําเนิน การต อสู$ค ดีอย างไร แต หากจํา เลยที่ เป/น ชาวบ$านตาสีต าสา หรือประชาชน
โดยทั่วไปที่ไมรู$เรื่องรู$ราวเกี่ยวกับกฎหมายแล$ว ก็จะเห็นได$อยางชัดเจนวา ยากที่จะเข$าใจในเรื่องของ
กฎหมายต าง ๆ ว าจะต$องทําอย างไร ต$องยกประเด็น ข$อตอสู$แ บบไหนจึง จะชอบหรือไมชอบตาม
กฎหมาย หรือจะต$องนําพยานเอกสารอะไรมาแสดงตอศาลบ$าง ซึ่งสิ่งที่กลาวมานี้มีขั้นตอน ระเบียบ
ในการดําเนินการแทบทั้งสิ้น และทุกขั้นตอนก็มีความสําคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพของตัวเอง
ทั้งสิ้น เมื่อเป/นอยางนี้ก็ยอมจะสร$างความลําบากหรือสร$างความเสียหายให$กับจําเลย หรือผู$ที่ไมรู$
กฎหมายทั้ง หลายได$เป/น อย างมาก ดังนั้น กฎหมายจึงให$สิท ธิแกจําเลยในการแตงตั้งทนายความให$
เข$ามาชวยแนะนําและดําเนินการชวยเหลือทางกฎหมายได$
3. สิทธิในการปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ เปนการเฉพาะตัว
4. สิทธิในการตรวจดูสิ่งที่ยื่นเปนพยานหลักฐาน และคัดสําเนา หรือถ#ายรูปสิ่งนั้นๆ
ในชั้นของเจ$าหน$าที่ตํารวจ ในขณะทําการรวบรวมพยานหลักฐานต าง ๆ เพื่อจะ
เอาผิด กับจําเลยนั้น เจ$าหน$าที่ตํารวจที่ทํารวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ จะไมยอมเปUด เผย หรือ
ยินยอมให$ผู$ต$องหาได$ทราบหรือได$เห็นพยานหลักฐานดังกลาว เพราะเป/นหลักฐานที่จะใช$ในการอ$างอิง
เพื่อมัดตัวเอาผิดผู$ต$องหาเอง ดังนั้นจึงทําให$ผู$ต$องหาไมมีโอกาสจะทราบได$วามีพยานหลักฐานใดบ$างที่
เจ$าหน$าที่ตํารวจจะนํามาใช$อ$างอิงเพื่อเอาผิดกับตนเอง เพื่อจะได$เตรียมหาพยานหลักฐานมาสืบหักล$าง
ได$ และเมื่อ เจ$า หน$ าที่ ตํารวจสงสํ านวนการสอบสวนไปให$ กับ พนัก งานอั ย การแล$ว ผู$ ต$องหาก็ยั ง
ไม สามารถขอดูพ ยานหลั กฐานได$ อี กเช นเดิ ม ดัง นั้ นจึ ง ต$ องรอจนกว าพนักงานอั ย การจะส งยื่น ฟF อง
ตอศาล ซึ่งเมื่อยื่นฟFองแล$ว จําเลยก็จะมีสิทธิที่จะขอดูพยานหลักฐานตาง ๆ ในสํานวนคดีนั้นได$ ซึ่ง
โดยปกติแล$วพนักงานอัยการก็จะยื่นรายการเอกสาร และสําเนาภาพถายเอกสารตาง ๆ ที่จะใช$อ$าง
ตอศาล กอนจะมีการสืบพยานของโจทก*อยางน$อย 15 วัน และจําเลยยังสามารถขอคัดถายสําเนา
พยานหลักฐานที่วานั้นได$อีกด$วย
5. สิทธิในการตรวจดูสํา นวนการไต#สวนมูลฟ(อง หรือพิจ ารณาของศาล และคัด สํา เนา
หรือรับรองสําเนาว#าถูกตองโดยเสียค#าธรรมเนียม
"การไต สวนมูลฟFอง" คือ การไต สวนพยานหลักฐานของศาล เพื่อจะพิจารณาว า
ได$มีการทําความผิดขึ้น มาจริง ตามที่ได$มีการกลาวอ$างหรือไม ซึ่ง เป/นกรณีข องผู$เสีย หายเป/นโจทก*
ยื่นฟFองคดีอาญาตอศาลเอง โดยข$อเท็จจริงตามความผิด ที่ผู$เสียหายได$อ$างต อศาลนี้ ยังไมผานการ
สอบสวนของเจ$าหน$าที่ตํารวจ ซึ่งศาลก็จะทําการไตสวน หรือการสอบสวนวา ข$อกลาวหาที่ได$ยื่นฟFอง
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เข$ามานั้น มีข$อเท็จจริงอยางไร มีพยานหลักฐานอยางไรบ$าง ซึ่งโจทก*ก็ต$องนําพยานหลักฐานเข$ามาสืบ
ในศาล ดังนั้นเมื่อศาลเห็นวาคดีที่ฟFองนั้นนาจะมีการทําความผิดเกิดขึ้นมาจริง ศาลก็จะรับฟFอง และ
ตัว ผู$ถูก ฟFองก็ จะตกเป/น จํ าเลยในคดี และจําเลยก็จะมีสิท ธิ ในการตรวจสอบพยานหลักฐานในคดี
นั้น ๆ ได$ตอไป
6. สิทธิในการตรวจและคัดสําเนาคําใหการของตนเองในชั้นสอบสวน หรือเอกสารประกอบ
คําใหการของตนเอง
สิทธิตาง ๆ ที่กฎหมายได$กําหนดและให$การรับรองเอาไว$นั้น เป/นสิท ธิขั้น พื้นฐานที่
ประชาชนโดยทั่วไปทุกคนมีสิทธิจะได$รับ ดังนั้นหากเราต$องไปพบพานในเรื่องเกี่ยวกับคดีดังวา เราก็
ควรที่จะใช$สิทธิของเราที่มีนั้นได$อยางเต็มที่ ดังนั้น "การใช$สิทธิตามกฎหมาย เป/นสิ่งที่ถูกต$องและ
ดีงามเสมอ"
*****************************

