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บทน า 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นองค์กรหลักที่มีหน้ำที่รักษำไว้ซึ่งควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
และของประชำชน โดยต้องอ ำนวยประโยชน์ต่อควำมสงบเรียบร้อยของสังคม และป้องกันปรำบปรำม
กำรกระท ำผิด ซึ่งเป็นภำรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมปกติสุขของสังคมและควำมปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชำชนแต่จำกสภำวะควำมเจริญเติบโตของบ้ำนเมือง ควำมซับซ้อนและกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงแออัดทำงสังคม ท ำให้ปัญหำด้ำนอำชญำกรรมหรือกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยในกำรกระท ำควำมผิดผู้กระท ำมีกำรน ำเอำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำร
ประกอบอำชญำกรรม แม้เจ้ำพนักงำนต ำรวจทุกหน่วยจะระดมสรรพก ำลังตลอดจนควำมรู้
ควำมสำมำรถทั้งปวงด ำเนินกำรป้องกันและปรำมปรำมอย่ำงเข้มงวดเพียงใด ก็ยังไม่สำมำรถ
ปรำบปรำมและจับกุมผู้กระท ำผิดมำด ำเนินคดีได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เป็นเหตุให้ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติก ำหนดนโยบำยให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจทุกหน่วยเพ่ิมมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท ำผิดอย่ำงเต็มท่ี พร้อมทั้งขอควำมร่วมมือจำกประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของต ำรวจเพื่อควบคุมมิให้คดีอำชญำกรรมเพ่ิมสูงขึ้น  

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดเป็นอีกหน้ำที่หนึ่งที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้รับ
มอบหมำยให้ท ำกำรสืบสวนจับกุมผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษ โดยเจ้ำพนักงำนต ำรวจต้องมีควำมรู้
ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ อำทิเช่น กฎหมำยอำญำ วิธีพิจำรณำควำมอำญำ และ
กฎหมำยรัฐธรรมนูญอันเนื่องมำจำกเจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นผู้ใช้บังคับกฎหมำยในกำรป้องกัน
ปรำบปรำม โดยต้องจับกุมตัวผู้กระท ำควำมผิดมำด ำเนินคดีรับโทษตำมกฎหมำยซึ่งเป็นกำรใช้
กฎหมำยในด้ำนเสื่อมเสียซึ่งสิทธิเสรีภำพในตัวบุคคลตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ ดังนั้นกำรกระท ำ
กำรป้องกันและปรำบปรำมของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสืบสวน สอบสวน ตรวจค้นหรือ
จับกุม ย่อมต้องกระท ำไปโดยชอบด้วยกฎหมำยทั้งสิ้น เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุก
ฉบับที่ผ่ำนมำได้บัญญัติรับรองถึงสิทธิและเสรีภำพของบุคคลไว้ว่ำบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภำพในชีวิต
ร่ำงกำย กำรทรมำน ทำรุณกรรม หรือกำรลงโทษด้วยวิธีกำรโหดร้ำยหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ำมิได้ 

                                                           
* เรียบเรียงจำกสำรนิพนธ์เรื่อง “ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจับและกำรค้นโดยไม่มีหมำยจับหรือ

หมำยค้น”หลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต  
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กรณีกำรจับกุม คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคลหรือกำรกระท ำอ่ืนใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพ 
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่ำบุคคลย่อมมีเสรีภำพในเคหสถำน บุคคลย่อมได้รับควำมคุ้มครองในกำรที่จะ
อยู่อำศัย ครอบครองเคหสถำนโดยปกติสุขกำรเข้ำไปในเคหสถำนโดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้
ครอบครองหรือกำรตรวจเคหสถำนจะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำยจำกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่ำว และในทำงปฏิบัติยังมีบำงกรณีที่กฎหมำยไม่มีควำม
ชัดเจน ไม่ครอบคลุมถึงกรณีปัญหำที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอ ำนำจของเจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรเข้ำไป
จัดกำรแก้ไขกับปัญหำโดยตรง อันถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เกิดประสิทธิผลได้อย่ำงแท้จริง จึงก่อให้เกิดปัญหำโดยกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่
ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจกับกำรจับและกำรค้นโดยไม่มีหมำยจับหรือหมำยค้นยังมีควำมไม่เหมำะสมกับ
กรณีกำรกระท ำควำมผิดหรือกำรก่ออำชญำกรรมในปัจจุบัน และกำรกระท ำผิดแต่ละครั้งผู้ที่กระท ำ
ผิดไม่มีควำมเกรงกลัวหรือเคำรพต่อกฎหมำยบ้ำนเมือง แม้กฎหมำยก ำหนดวิธีกำรต่ำง ๆ มำบังคับใช้
กับกำรกระท ำควำมผิดในกรณีดังกล่ำว และเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งปวง
ด ำเนินกำรป้องกันและปรำมปรำมอำชญำกรรมอย่ำงเข้มงวดเพียงใดก็ยังไม่สำมำรถปรำบปรำมและ
จับกุมผู้กระท ำผิดให้ลดลงหรือหมดไปจำกสังคมได้ และที่ส ำคัญในทำงปฏิบัติพบปัญหำและอุปสรรค
ในเรื่องอ ำนำจในกำรจับผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่มีหมำยจับ อ ำนำจในกำรค้นในที่รโหฐำนโดยไม่มี
หมำยค้นและกำรเข้ำไปในทีร่โหฐำนเมื่อผู้ถูกจับมิใช่เจ้ำบ้ำน เป็นผลให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำน
ต ำรวจในกำรติดตำมผู้กระท ำควำมผิดได้รับโทษตำมกฎหมำยจึงเป็นไปได้ยำกและประสบปัญหำต่ำง ๆ 
มำกมำย  

ในบทควำมนี้ได้ท ำกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจับและกำรค้น
และวิเครำะห์ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจับและกำรค้นโดยไม่มีหมำยจับหรือหมำยค้น เพ่ือ
เสนอแนะแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรจับและกำรค้นโดยไม่มีหมำยจับหรือหมำยค้นให้มีควำม
เหมำะสมกับสังคมในปัจจุบันนี้ ดังนี้ 

 
1. ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการจับผู้กระท าความผิดโดยไม่มีหมายจับ 
 ปัจจุบันเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่หลำยด้ำน ทั้งรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยของสังคม ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม และรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน โดยทั้งนี้หน้ำที่หลักของเจ้ำพนักงำนต ำรวจคือกำรป้องกันปรำบปรำมและจับกุมตัว
ผู้กระท ำควำมผิดมำด ำเนินคดีรับโทษตำมกฎหมำยซึ่งเกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชนโดยตรง 
เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดอำญำเกิดข้ึน กำรก ำหนดให้มีหมำยจับหรือค ำสั่งของศำลนั้นเพ่ือเป็นเงื่อนไข
ในกำรจับส ำหรับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพในร่ำงกำยของบุคคลที่จะไม่ถูกปฏิบัติโดยไม่เหมำะสม และ
ศำลมีอ ำนำจตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรจับที่จะต้องมีเหตุผลมำกพอสมควรว่ำบุคคลใดน่ำจะได้
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กระท ำควำมผิด เมื่อพิจำรณำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจะเห็นได้ว่ำมีวัตถุประสงค์
เป็นสองลักษณะคือ ด้ำนกำรให้ควำมคุ้มครองบุคคลผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ต้องได้รับควำมเดือดร้อนจำก
ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและอีกด้ำนที่ส ำคัญคือ เพ่ือคุ้มครองสังคมโดยก ำหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยอำญำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดที่กระท ำควำมผิดจะต้องถูกด ำเนินคดีและถูก
ลงโทษตำมกฎหมำย ดังนั้นหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจึง
มุ่งเน้นตำมวัตถุประสงค์ในสองลักษณะดังกล่ำว เป็นกำรพิจำรณำให้น้ ำหนักระหว่ำงสิทธิเสรีภำพของ
บุคคลกับอ ำนำจในกำรใช้กฎหมำยของเจ้ำพนักงำนต ำรวจเพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับควำมผิดอำญำ เจ้ำพนักงำนต ำรวจมีหน้ำที่จะต้องรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของประชำชนและปฏิบัติให้กฎหมำยอำญำมีผลบังคับ มีควำมศักดิ์สิทธิ์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรด ำเนินกรกับผู้ที่กระท ำควำมผิดให้ได้รับโทษตำมกฎหมำยตำมทฤษฎีกำรลงโทษ  

 ในกำรจับโดยต้องมีหมำยจับเป็นเรื่องที่กฎหมำยมุ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคล แต่ในบำง
สถำนกำรณ์สังคมก็ต้องได้รับควำมคุ้มครองและกฎหมำยอำญำก็ต้องมีควำมศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้ผู้เสียหำย
ได้รับควำมเยียวยำ ด้ำนจิตใจ ด้ำนควำมรู้สึกอย่ำงรวดเร็วเพ่ือให้สังคมมีควำมปลอดภัยและเพ่ือให้
อำชญำกรมีควำมย ำเกรงต่อกฎหมำย กฎหมำยจึงก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจสำมำรถ
จับกุมผู้กระท ำผิดได้โดยไม่ต้องมีหมำยจับเพื่อให้ผู้กระท ำผิดได้รับโทษอย่ำงทันควัน ภำยใต้หลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขตำมกฎหมำยที่ยอมรับได้ว่ำผู้ถูกจับนั้นจะไม่ถูกกระท ำโดยกำรกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม
ต่อสิทธิเสรีภำพ เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจสำมำรถจับกุมผู้กระท ำผิดได้โดยไม่นิ่งดูดำย  ซึ่งตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 78 (1)-(4) ได้บัญญัติข้อยกเว้นให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจ
ย่อมจับบุคคลโดยไม่ต้องมีหมำยจับไดก้รณีดังต่อไปนี้  

 (1) เป็นกรณีท่ีเป็นกำรกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ  
 (2) พบบุคคลที่มีพฤติกำรณ์และมีเครื่องมือหรืออำวุธที่น่ำจะก่อเหตุร้ำย  
 (3) มีเหตุออกหมำยจับบุคคลนั้นตำมมำตรำ66 (2) แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อำจขอ

หมำยจับได้เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หนีหรือหลบหนีในระหว่ำงถูกปล่อย 
 ตำมกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นข้อยกเว้นที่ให้อ ำนำจจับบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมำยจับเพียง

เท่ำนี้ ซึ่งหำกมีกระท ำควำมผิดที่ไม่ใช่กรณีที่เป็นตำมข้อยกเว้นเจ้ำพนักงำนต ำรวจย่อมไม่มีอ ำนำจจับ
บุคคลไดแ้ละหำกปรำกฏว่ำเป็นคดีท่ีผู้ต้องหำกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรงสะเทือนขวัญ อย่ำงเช่นว่ำ 
ฆ่ำคนตำย ฆ่ำข่มข่ืน เหตุท ำร้ำยมิได้รับบำดเจ็บสำหัส หรือมีเหตุชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือพฤติกำรณ์
อุกอำจที่เป็นควำมผิดกฎหมำยอำญำที่มีโทษอัตรำสูงเกินกว่ำห้ำปี อันเป็นที่หวำดกลัวของคนในสังคม
อย่ำงมำกโดยผู้ที่กระท ำผิดไม่มีควำมเกรงกลัวต่อกฎหมำยบ้ำนเมืองและมีควำมจ ำอย่ำงยิ่งต้องติดตำม
จับกุมผู้ที่กระท ำให้ได้โดยเร็วเพ่ือให้ประชำชนในสังคมมีควำมปลอดภัยในชีวิต  เมื่อมีกำรกระท ำ
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ควำมผิดในลักษณะดังกล่ำวไม่ใช่กรณีที่เป็นข้อยกเว้นตำมกฎหมำยในกำรจับกุมผู้กระท ำผิดเจ้ำ
พนักงำนต ำรวจจะต้องมีหมำยจับก่อน  

 กรณีกำรขอหมำยจับผู้ต้องหำกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรงสะเทือนขวัญหรือพฤติกำรณ์
อุกอำจที่เป็นควำมผิดกฎหมำยอำญำที่มีโทษอัตรำสูงเกินกว่ำห้ำปี อันเป็นที่หวำดกลัวของคนในสังคม 
เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขั้นและไม่ใช่กรณีข้อยกเว้นตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำมำตรำ 78 (1)-(4)เจ้ำพนักงำนต ำรวจจะต้องมีหมำยจับจำกศำล ซึ่งจะต้องใช้เวลำพอสมควรใน
กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือให้ศำลพิจำรณำออกหมำยจับผู้กระท ำผิด ในบำงสถำนกำรณ์หลังมี
กำรก่อเหตุในลักษณะดังกล่ำวแล้วเจ้ำพนักงำนต ำรวจอำจสืบทรำบจนกระทั่งรู้ว่ำผู้กระท ำควำมผิดพัก
อำศัยอยู่ที่ไหน แต่ก็ต้องรอให้มีกำรออกหมำยจับก่อนจนผู้ที่กระควำมผิดรู้ตัวและหลบหนีไป ซึ่งเมื่อ
พิจำรรำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 78 (1)-(4) ในกรณียกเว้นให้จับได้โดยไม่
ต้องมีหมำยจับนั้นยังไม่สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรกระท ำผิดอำญำร้ำยแรงในปัจจุบันนี้ท ำให้กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจไม่มีประสิทธิภำพและประสบผลส ำเร็จเมื่อมีกำรกระท ำควำมผิด
อำญำร้ำยแรงสะเทือนขวัญดังที่กล่ำวข้ำงต้น อีกทั้งตำมบทบัญญัติกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำได้
ก ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณียกเว้นให้อ ำนำจจับได้โดยไม่ต้องมีหมำยจับซึ่งมุ่งคุ้มครองผู้กระท ำ
ควำมผิดไว้มำกจนเกินไปจนกลำยเป็นว่ำกฎหมำยละเลยและไม่ให้กำรเยียวยำหรือให้กำรคุ้มครองสิทธิ
ของผู้เสียหำยเสียเอง เมื่อผู้กระท ำควำมผิดได้รับควำมคุ้มครองจำกกฎหมำยต่ำง ๆ และกว่ำที่เจ้ำ
พนักงำนต ำรวจจะน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษได้นั้นต้องมีขั้นตอนหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยอีก
มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นกำรจับกุม คุมขัง กำรสอบปำกค ำ กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนซึ่งจะเห็นได้ว่ำกว่ำ
ที่ศำลจะพิพำกษำลงโทษผู้กระท ำควำมผิดได้นั้นกระบวนกำรทุกอย่ำงจะต้องถูกต้องตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดและหำกเกิดข้อผิดพลำดหรือมีข้อบกพร่องจนเหตุท ำให้ศำลยก ดังนั้นเพ่ือรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของสังคม และเพ่ือให้กฎหมำยอำญำมีผลบังคับใช้ที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์  อีกทั้งเพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยมำกยิ่งขึ้นจึงควรเพ่ิมอ ำนำจเจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรติดตำมจับกุมและ
ควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุประทุษร้ำยอุกฉกรรจ์ต่อชีวิตร่ำงกำย ทรัพย์สินของประชำชนที่เป็นควำมผิด
กฎหมำยอำญำที่มีโทษอัตรำสูงเกินกว่ำห้ำปี จนเป็นที่น่ำหวำดกลัวและเป็นภัยร้ำยแรงต่อสังคมมำสู่
กระบวนกำรตำมกฎหมำยให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพ่ือคุ้มครองผู้เสียหำย ประชำชน 
หรือสังคมส่วนร่วมมำกกว่ำกำรที่จะค ำนึงถึงสิทธิของผู้กระท ำควำมผิด ไม่เช่นนั้นแล้วสังคมย่อมไม่
อำจสงบสุขได้ ในเมื่อมีกำรให้ควำมคุ้มครองในสิทธิของผู้กระท ำควำมผิดที่ไปกระท ำผิดหรือละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน โดยไม่ค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของกฎหมำยกฎหมำยที่ต้องมุ่งคุ้มครองประโยชน์สุขแก่
ส่วนรวม 
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2. ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น 
 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจเพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยแก่สังคมต้อง

เผชิญหน้ำกับผู้กระท ำควำมผิด กำรตรวจค้นเพ่ือเก็บรวบรวมพยำน หลักฐำน วัตถุพยำน ของกลำงที่
ผู้กระท ำควำมผิดมีไว้หรือใช้ในกำรก่อเหตุให้ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินคดี หำก
สำมำรถด ำเนินกำรตรวจค้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจะเป็นผลดีต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
กระท ำผิดด้วย ในบทบัญญัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจะเป็นหลักประกัน
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมำยใด ๆ จะต้องใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นกำรค้นในที่รโหฐำนเจ้ำพนักงำนต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยให้อ ำนำจ
ไว้โดยเคร่งครัด เพรำะที่รโหฐำนหมำยควำมถึงสถำนที่ต่ำง ๆ ซึ่งไม่ใช่ที่สำธำรณสถำนรวมตลอดถึง
บริเวณขอบรั้วของอำณำเขตของที่รโหฐำนนั้นด้วยหรือสถำนที่ที่ประชำชนทั่วไปไม่มีควำมชอบธรรมที่
จะเข้ำไปได้ หลักกำรค้นที่รโหฐำนนั้นจะต้องมีหมำยค้นซึ่งอำจค้นเพ่ือหำตัวบุคคลหรือสิ่งของ เว้นแต่
จะเข้ำหลักเกณฑ์ที่ท ำให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจสำมำรถเข้ำค้นที่รโหฐำนได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้นตำม
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 92 ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจค้นได้เมื่อมีหมำยค้นหรือ
ค ำสั่งของศำล กำรค้นโดยไม่มีหมำยหรือค ำสั่งศำลสำมำรถท ำได้เมื่อมีเหตุตำมกฎหมำย ซึ่งประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจะเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนที่เจ้ำพนักงำน
ต ำรวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมำยจะต้องใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน   

 แต่ในกรณีที่ได้รับแจ้งว่ำมีกระท ำควำมผิดทำงอำญำต่อชีวิตและร่ำงกำยในที่รโหฐำนหรือ
เป็นกำรกระท ำควำมผิดที่มีควำมรุนแรงและเป็นควำมผิดอำญำแผ่นดิน เมื่อจะเกิดเหตุกำรณ์ขึ้นและ
เจ้ำพนักงำนต ำรวจทรำบเรื่องและเจ้ำพนักงำนต ำรวจจะต้องไปสถำนที่นั้นเพ่ือท ำกำรระงับเหตุอย่ำง
รวดเร็วหรือป้องกันเหตุที่จะเกิดไม่ให้มีควำมร้ำยแรงแก่ชีวิต หรือร่ำงกำย หำกเจ้ำพนักงำนต ำรวจ
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมล่ำช้ำในกำรระงับเหตุที่จะเกิดขึ้น อำจส่งผลกระทบให้เกิดควำมร้ำยแรงเของ
เหตุนั้นมำกกว่ำเดิมเช่น ตำมกรณีดังกล่ำวส่วนมำกเป็นเหตุที่ได้ก่อเหตุขึ้นในที่รโหฐำนไม่ว่ ำจะเป็น
บ้ำน บ้ำนเช่ำ คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ หรือห้องชุดอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
แตกต่ำงจำกในอดีต สภำพกำรอยู่อำศัยมีสลับซับซ้อนมำกกว่ำในอดีต ซึ่งโดยสภำพกำรณ์ในบำงครั้ง
อำจมีบุคคลตกอยู่ในภยันตรำยต่อชีวิตหรืออำจมีบุคคลตกอยู่ภำยใต้บังคับที่ไม่สำมำรถขอควำม
ช่วยเหลือจำกเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ ภำยหลังที่ได้ขอควำมช่วยเหลือและแจ้งให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจ
ทรำบแล้ว เมื่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้รับแจ้งและมำยังที่เกิดเหตุกลับไม่พบสิ่งผิดปกติอันแสดงว่ ำเกิด
เหตุร้ำยขึ้นในสถำนที่นั้น หรือมีกำรกระท ำผิดในที่รโหฐำนเกิดขึ้นแล้ว แต่เหตุกำรณ์ได้สงบหรือยุติไป
แล้วและผู้กระท ำผิดยังอยู่ในที่รโหฐำนนั้นดังนั้นในกำรเข้ำไปในที่รโหฐำนเพ่ือระงับเหตุหรือให้ควำม
ช่วยเหลือบุคคล หำกไม่ปรำกฏว่ำเป็นกรณีตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 92 (1) - (5) 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจก็ไม่มีอ ำนำจเข้ำไปในที่รโหฐำนที่ได้รับแจ้งเหตุนั้นได้ เจ้ำพนักงำนต ำรวจต้องมี
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หมำยค้นจำกศำลจึงเกิดข้อจ ำกัดในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิด ซึ่งในกำรขอออกหมำย
ได้นั้นต้องปฏิบัติตำมระเบียบขั้นตอนมำกมำยเจ้ำพนักงำนต ำรวจต้องใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำนยื่นค ำร้องต่อศำลประกอบกำรพิจำรณำทั้งค ำร้องต้องระบุสถำนที่ระบุชื่อเจ้ำของ
สถำนที่และอ่ืน ๆ เพ่ือขอหมำยค้น ในบำงครั้งสถำนที่เกิดเหตุกับที่ท ำกำรของศำลอำจอยู่ไกลกันต้อง
ใช้ระยะเวลำเดินทำงเพ่ือขอออกหมำยจำกศำลท ำให้ผู้ที่กระท ำผิดหลบหนีไปแล้วก็ได้ เป็นผลให้เจ้ำ
พนักงำนต ำรวจไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในที่รโหฐำนได้ทันท่วงที ผู้ศึกษำ
เห็นว่ำข้อยกเว้นกำรเข้ำที่รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้นหรือค ำสั่งของศำลตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ มำตรำ 92 (1) ที่จะน ำปรับใช้เพ่ือพิจำรณำแก่กรณีดังกล่ำวก็ยังไม่ครอบคลุมและคลุมเครือถึง
กรณีที่มีกำรกระท ำผิดในที่รโหฐำนจึงเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำพนักงำน
ต ำรวจควรมีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรเข้ำไปในที่รโหฐำนเพื่อช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้แม้จะเป็นกำรเข้ำไปใน
ที่รโหฐำนนั้นจะเป็นกำรกระทบถึงสิทธิของบุคคลในที่รโหฐำน ซ่ึงอ ำนำจในกำรเข้ำไปในที่รโหฐำนโดย
ไม่มีหมำยค้นตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92 (1) ที่ก ำหนดให้ “เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วย
มำจำกข้ำงในที่รโหฐำน หรือมีเสียงหรือพฤติกำรณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ำมีเหตุร้ำยเกิดขึ้นในที่รโหฐำน
นั้น” ยังไม่สำมำรถน ำมำปรับใช้แก่กรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดในที่รโหฐำนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ซึ่งมี
ลักษณะกำรกระท ำผิดที่เกิดขึ้นบำงกรณีไม่อยู่ภำยใต้ขอบเขตข้อยกเว้นที่ก ำหนดไว้ประกอบกับที่
รโหฐำนในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและให้ควำมช่วยเหลือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหำยไม่ประสบผลส ำเร็จ และกำร
บัญญัติว่ำ“พฤติกำรณ์อ่ืนใด”จึงเป็นกำรก ำหนดไว้ให้ไม่มีชัดเจนและเป็นกำรก ำหนดไว้ในลักษณะ
กว้ำง ๆ เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจใช้ดุลยพินิจกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่ก็มิได้ก ำหนดหลักเกณฑ์
ขอบเขตของกำรใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนเพียงพอจึงท ำให้เกิดปัญหำแก่เจ้ำพนักงำนต ำรวจเกี่ยวกับกำรใช้
ดุลยพินิจถึงกรณีดังกล่ำวกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน และนอกจำกนีย้ังมีผู้ให้นิยำมควำมหมำยให้รวมถึงใน
ลักษณะเดียวกันเช่นกรณีมีเสียทะเลำะวิวำทหรือเสียงปืนดังขึ้นภำยในบ้ำน กำรกวักมือให้ช่วย หรือ
พบรอยเลือด แต่ก็เป็นเพียงกำรอธิบำยขยำยควำมหมำยตำมควำมคิดเห็นของผู้เขียนหนังสือหรือต ำรำ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรเรียนเกี่ยวกับค ำว่ำ“พฤติกำรณ์อ่ืนใด”เท่ำนั้นซ่ึงนิยำมควำมหมำยนั้นก็ยัง
ไม่มีแนวค ำพิพำกษำของศำลถึงกรณีที่กล่ำวมำรองรับ จึงไม่อำจน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรเข้ำไปในที่รโหฐำนได้ ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้รับแจ้งและ
ขอควำมช่วยเหลือกำรเข้ำไปในที่รโหฐำนเพ่ือระงับเหตุร้ำยที่จะเกิดขึ้นไม่อยู่ภำยใต้ขอบเขตข้อยกเว้น
ที่กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92 (1) ที่ได้ก ำหนดไว้จึงควรเพ่ิมเติ มขยำยนิยำม
ควำมหมำยของค ำว่ำ “พฤติกำรณ์อ่ืนใด”ให้มีควำมชัดเจนและคลอบคุมถึงกรณีปัญหำที่เกิดขึ้น
เพรำะว่ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นเป็นกำรเผชิญเหตุในลักษณะจ ำเป็นเร่งด่วนในขณะนั้นและต้อง
พิจำรณำใช้ดุลยพินิจประกอบกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนั้นหำกไม่มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ที่
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ชัดเจนเพียงพอถึง กรณีที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้รับแจ้งว่ำมีกำรกระควำมผิดในที่รโหฐำนดังที่ได้กล่ำว
มำข้ำงต้น กำรให้ควำมคุ้มครองควำมปลอดภัยแก่ผู้ที่แจ้งเหตุหรือผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำ
พนักงำนต ำรวจก็จะเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่อำจเข้ำไปในรโหฐำนเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือได้ จึงเกิด
ปัญหำในกำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อยที่จะเกิดข้ึนในที่รโหฐำน  

 
3. ปัญหาการเข้าไปในที่รโหฐานเมื่อผู้ถูกจับมิใช่เจ้าบ้าน  
 ในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดอำญำเกิดขึ้นและผู้ที่กระท ำผิดได้หลบหนีกำรจับกุมของ

เจ้ำพนักงำนต ำรวจจนกระทั่งศำลได้ออกหมำยจับบุคคลดังกล่ำวแล้ว ในกำรติดตำมสืบสวนเพ่ือจับกุม
บุคคลตำมหมำยจับมำสู่กระบวนกำรทำงกฎหมำยนั้น หำกพบว่ำบุคคลตำมหมำยจับได้หลบหนีเข้ำไป
อยู่ในบ้ำนของตนเจ้ำพนักงำนก็สำมำรถเข้ำไปจับบุคคลตำมหมำยจับได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้น ตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ92 (5) เมื่อที่รโหฐำนนั้นบุคคลผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้ำ
บ้ำนและเป็นกำรจับโดยมีหมำยจับ หรือเป็นกำรจับตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
มำตรำ 78 บทบัญญัติดังกล่ำวเป็นข้อยกเว้นที่ให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจสำมำรถเข้ำไปจับบุคคลตำม
หมำยจับในบ้ำนอันเป็นที่รโหฐำนได้หำกบุคคลตำมหมำยจับนั้นเป็นเจ้ำบ้ำน และค ำว่ำ “เจ้ำบ้ำน”
หำกพิจำรณำควำมหมำยตำมพจนำนุกรมหมำยถึง บุคคลผู้เป็นหัวหน้ำซึ่งครอบครองบ้ำนในฐำนะเป็น
เจ้ำของผู้เช่ำหรือในฐำนะอ่ืนเช่น ผู้ดูแลบ้ำน และตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำรวมถึง
ศำลได้มีค ำพิพำกษำให้หมำยควำมรวมถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้ำเท่ำนั้นถ้ำบุคคลที่มีหมำยจับเป็น
เจ้ำบ้ำนตำมนิยำมควำมหมำยที่ดังกล่ำวข้ำงต้น เจ้ำพนักงำนต ำรวจก็สำมำรถเข้ำไปจับได้เลยโดยไม่
ต้องมีหมำยค้น 

 แต่ในกรณีที่บุคคลที่มีหมำยจับเป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนและหำกพบว่ำบุคคลตำมหมำยจับได้
หลบหนีเข้ำไปอยู่ในบ้ำนของบิดำหรือมำรดำซึ่งเป็นเจ้ำบ้ำน กำรที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ติดตำมจับกุม
บุคคลผู้มีหมำยจับจะเข้ำไปจับบุคคลตำมหมำยจับนั้นไม่สำมำรถท ำได้ แม้จะมีหมำยจับก็ต้องมีหมำย
ค้นประกอบด้วยเพรำะตำมควำมหมำยของเจ้ำบ้ำนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
มำตรำ92 (5) ไม่ได้หมำยควำมรวมถึงบุตรของเจ้ำบ้ำนด้วย จึงเกิดปัญหำขึ้นในทำงปฏิบัติและเป็น
อุปสรรคในกำรที่จะจับหรือน ำตัวบุคคลตำมหมำยจับซึ่งเป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนมำสู่กระบวนกำรทำง
กฎหมำย ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจและย่อมเป็นสำเหตุส ำคัญที่
ท ำให้เกิดควำมยุติธรรมที่ล่ำช้ำคือควำมไม่ยุติธรรมต่อผู้เสียหำยอย่ำงแท้จริง  ตัวอย่ำงเช่นกรณีบุคคล
ตำมหมำยจับเป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนเจ้ำพนักงำนต ำรวจติดตำมสืบสวนจนทรำบและพบบุคคลตำม
หมำยจับแล้วแต่เนื่องจำกบุคคลตำมหมำยจับเป็นบุตรของเจ้ำบ้ำน ในกำรเข้ำไปจับบุคคลตำม
หมำยจับดังกล่ำวจะต้องมีหมำยค้นด้วยซึ่งถ้ำในระหว่ำงรอหมำยค้นนั้นหำกบุคคลตำมหมำยจับรู้ตัว
และหลบหนีไปย่อมท ำให้กำรติดตำมจับกุมบุคคลตำมหมำยจับมีควำมล ำบำกมำกยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมี
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กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นท ำให้กำรติดตำมสืบสวนเพ่ือพบบุคคลตำมหมำยจับเจ้ำพนักงำน
ต ำรวจต้องใช้ระยะเวลำในกำรติดตำมค้นหำที่พักอำศัยของบุคคลตำมหมำยจับนำนพอสมควร 
เนื่องจำกบุคคลที่มีหมำยจับมีควำมต้องกำรจะหลบหนีรวมทั้งระมัดระวังตัวเองเป็นพิ เศษเพ่ือ
หลีกเลี่ยงกำรติดติดตำมจับกุมจำกเจ้ำพนักงำนต ำรวจและหำกเป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง ย่อม
ส่งผลให้เกิดควำมสะเทือนขวัญและหวำดผวำของคนสังคม ดังนั้นหำกเจ้ำพนักงำนต ำรวจมีควำม
ต้องกำรจะท ำกำรจับบุคคลตำมหมำยจับที่เป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนจะต้องขอให้ศำลออกหมำยค้นก่อน 
กำรขอหมำยค้นจำกศำลนั้น  ต้องใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือให้ศำลใช้
ประกอบกำรพิจำรณำออกหมำยค้นให้ด้วยและพบว่ำกว่ำจะได้หมำยค้นจำกศำลเพ่ือเข้ำที่รโหฐำนไป
จับบุคคลตำมหมำยแล้วแต่บุคคลตำมหมำยจับที่เป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนได้หลบหนีไปแล้ว หรือเจ้ำ
พนักงำนต ำรวจในบำงกรณีเม่ือพบบุคคลตำมหมำยจับที่เป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนแล้วต้องรอให้บุคคลตำม
หมำยจับดังกล่ำวออกมำจำกที่รโหฐำนนั้นก่อนจึงจะด ำเนินกำรตำมหมำยจับได้ซึ่งบุคคลตำมหมำยจับ
ที่เป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนย่อมรู้ตัวและหำทำงหลบหนีไป ตลอดจนบิดำมำรดำของบุตรบุคคลตำม
หมำยจับได้ให้กำรช่วยเหลือบุตรของตนและไม่ให้ควำมร่วมมือแก่เจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำร
จับกุมบุคคลตำมหมำยจับ แต่ตำมกฎหมำยแม้จะมีหมำยจับเจ้ำพนักงำนต ำรวจก็ไม่สำมำรถเข้ำไปจับ
บุคคลตำมหมำยจับที่เป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนนั้นได้เพรำะไม่ใช่กรณียกเว้นตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำมำตรำมำตรำ 92 (5) เจ้ำพนักงำนต ำรวจจึงไม่มีอ ำนำจเข้ำไปในบ้ำนหลังดังกล่ำว
ได้ จึงเป็นอีกกรณีปัญหำที่ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำของเจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรติดตำมจับกุมบุคคลตำม
หมำยจับมำสู่กระบวนกำรทำงกฎหมำยเพ่ือให้ได้รับกำรลงโทษไม่ประสบผลส ำเร็จและอำจส่งผล
กระทบที่ท ำให้ผู้เสียหำยไม่ได้รับควำมยุติธรรมตำมกฎหมำย 

 ในบำงสถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำพนักงำนต ำรวจพบบุคคลตำมหมำยจับซึ่งเป็นบุตรพักอำศัยอยู่ใน
บ้ำนของเจ้ำบ้ำนและเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ขอให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำบ้ำนให้ควำมร่วมมือโดยให้ควำมยินยอม
ให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจเข้ำไปในบ้ำนหลังดังกล่ำวเพ่ือจับกุมบุคคลบุคคลดังกล่ำว โดยได้รับควำม
ยินยอมด้วยวำจำจำกผู้ซึ่งเป็นเจ้ำบ้ำนหลังนั้นให้เข้ำไปในบ้ำนหลังนั้นได้ อันเป็นกำรเข้ำไปในที่
รโหฐำนโดยอำศัยหลักควำมยินยอมของผู้ที่เป็นเจ้ำบ้ำน เจ้ำพนักงำนต ำรวจย่อมมีอ ำนำจเข้ำไปจับกุม
บุคคลตำมหมำยจับในบ้ำนหลังนั้นได้แต่ภำยหลังจำกที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้จับกุมหรือควบคุมตัว
บุคคลตำมหมำยจับที่เป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนมำยังที่ท ำกำรเรียบร้อยแล้ว ผู้เป็นเจ้ำบ้ำนกับให้กำรปฏิเสธ
ว่ำไม่ได้ให้ควำมยินยอมแก่เจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรเข้ำไปจับกุมบุคคลดังกล่ำวในบ้ำนของตน 
ประกอบกับเจ้ำพนักงำนต ำรวจเองก็ไม่มีหลักฐำนหลักฐำนยืนยันถึงกำรให้ควำมยินยอมของเจ้ำบ้ำน
เนื่องจำกเป็นกำรให้ควำมยินยอมด้วยวำจำ อีกท้ังกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำวผู้เป็นเจ้ำบ้ำนอำจจะยัง
ไม่ได้คิดวิเครำะห์มำกเท่ำที่ควรเนื่องเป็นช่วงเวลำกระชั้นชิดจึงตกลงให้ควำมร่วมมือแก่เจ้ำพนักงำน
ต ำรวจในขณะนั้น แต่เมื่อเวลำผ่ำนพ้นไปกลับให้กำรปฏิเสธว่ำตนไม่ได้ให้ควำมยินยอมแก่เจ้ำพนักงำน
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เข้ำไปในบ้ำนของตนเป็นสำเหตุให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจชุดจับกุมบุคคลตำม
หมำยจับซึ่งเป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย และท ำให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจ
ชุดจับกุมถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีและถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยด้วย  

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำตำมบทบัญญัติข้อยกเว้นให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจมีอ ำนำจจับบุคคลตำม
หมำยจับในที่รโหฐำนได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้นตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ92 
(5) ดังกล่ำวยังไม่คลอบคลุมกรณีที่บุคคลตำมหมำยจับเป็นบุตรของเจ้ำบ้ำน และบทบัญญัติดังกล่ำว
มุ่งให้กำรคุ้มครองบุคคลที่มีหมำยจับที่เป็นบุตรของเจ้ำบ้ำนมำกเกินกว่ำจะให้กำรคุ้มครองควำม
ปลอดภัยแก่สังคมโดยรวมจำกผู้ที่กระท ำผิดกฎหมำย ท ำให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ท ำหน้ำที่รักษำควำม
สงบเรียบร้อยควำมปลอดภัยให้แก่สังคมประสบปัญหำในทำงปฏิบัติในกำรติดตำมจับกุมและควบคุม
ตัวบุคคลตำมหมำยมำลงโทษตำมกฎหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กำรกระท ำควำมผิดหรือกำรก่ออำชญำกรรมในปัจจุบันนับวันจะมีจ ำนวนที่เพ่ิมมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
ตำมควำมเจริญทำงวัตถุ กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีมีมำกขึ้นประกอบสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท ำ
ให้กำรกำรกระท ำผิดหรือกำรก่ออำชญำกรรมมีกำรพัฒนำตำมไปและกำรกระท ำผิดแต่ละครั้งที่
ปรำกฏจะมีควำมร้ำยแรง อุกฉกรรจ์และเป็นที่หวำดกลัวแก่ประชำชนในสังคมเป็นอย่ำงมำกผู้ที่
กระท ำผิดไม่มีควำมเกรงกลัวหรือเคำรพต่อกฎหมำยบ้ำนเมือง แม้เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้มีหน้ำที่บังคับ
ใช้กฎหมำยให้เกิดควำมศักด์ิสิทธิ์และรักษำควำมสงบเรียบร้อยแก่สังคมจะระดมสรรพก ำลังตลอดจน
ควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งปวงด ำเนินกำรป้องกันและปรำมปรำมอำชญำกรรมอย่ำงเข้มงวดเพียงใด ก็ยัง
ไม่สำมำรถปรำบปรำมและจับกุมผู้กระท ำผิดให้ลดลงหรือหมดไปจำกสังคมโดยรวมได้อันเนื่องจำก
กฎหมำยได้จ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่ขอบเขตในกำรปฏิบัติงำนตลอดจนมีควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอ ำนำจใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจแก่กรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหำต่อเจ้ำ
พนักงำนต ำรวจเป็นอย่ำงยิ่งในกำรสืบสวน สอบสวน ติดตำม จับกุมผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษตำม
กฎหมำย และที่ส ำคัญในทำงปฏิบัติของเจ้ำพนักงำนต ำรวจเกี่ยวกับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยังพบ
ปัญหำและอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรจับผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่มีหมำยจับปัญหำเกี่ยวกับ
อ ำนำจในกำรค้นในที่รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้นและปัญหำกำรเข้ำไปในที่รโหฐำน เมื่อผู้ถูกจับมิใช่เจ้ำ
บ้ำน ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสังคมให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตร่ำงกำยของประชำชนจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจในเรื่องดังกล่ำว
เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับสังคมปัจจุบัน ผู้ศึกษำจึงขอเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำตำมล ำดับ
ต่อไปนี้ 
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1. ปัญหำเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรจับผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่มีหมำยจับ 
 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 78 พนักงำนฝ่ำย

ปกครองหรือต ำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมำยจับหรือค ำสั่งของศำลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
 (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 80 
 (2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำผู้นั้นน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดภยันตรำย

แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อำวุธ หรือวัตถุอย่ำงอ่ืนอันสำมำรถอำจใช้ในกำร
กระท ำควำมผิด 

 (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับบุคคลนั้นตำมมำตรำ 66 (2) แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ 
ไม่อำจขอให้ศำลออกหมำยจับบุคคลนั้นได้ 

 (4) เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงถูกปล่อยชั่วครำวตำม
มำตรำ 117 

 (5) เมือมีหลักฐำนตำมสมควรว่ำบุคคลใดน่ำจะได้กระท ำผิดอำญำซึ่งอัตรำโทษอย่ำงสูง
เกินห้ำปีและเป็นกำรจับโดยต ำรวจที่มียศตั้งแต่พันต ำรวจโทหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 

 เหตุผลของกำรเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสังคมให้มีควำมปลอดภัยจึงควรให้อ ำนำจ
เจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรติดตำมและจับกุมผู้ก่อเหตุประทุษร้ำยอุกฉกรรจ์ต่อชีวิตร่ำงกำย ทรัพย์สิน
ของประชำชนจนเป็นที่น่ำหวำดกลัวและเป็นภัยร้ำยแรงต่อสังคม เห็นควรให้ต ำรวจที่มียศตั้งแต่พัน
ต ำรวจโทหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเพรำะเป็นต ำรวจชั้นผู้ ใหญ่ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถรวมทั้งมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน กำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ย่อมมีควำมรอบคอบและรัดกุม
มำกกว่ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจทั่ว ๆ ไป และเพ่ือไม่ให้กำรกระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลมำกเกินไปจึง
เห็นสมควรให้เป็นอ ำนำจเฉพำะของต ำรวจที่มียศตั้งแต่พันต ำรวจโทหรือเทียบเท่ำ 

2. ปัญหำเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรค้นในที่รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้น 
 ควรแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92(1) “ห้ำมมิให้ค้น

ในที่รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้นหรือค ำสั่งของศำล เว้นแต่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจเป็นผู้ค้น 
และในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมำจำกข้ำงในที่รโหฐำน หรือมีเสียงหรือพฤติกำรณ์อ่ืนใดอัน
แสดงได้ว่ำมีเหตุร้ำยเกิดขึ้นในที่รโหฐำนนั้น” 

  แก้ไขเป็น ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92(1) “ห้ำมมิให้ค้นในที่
รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้นหรือค ำสั่งของศำล เว้นแต่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจเป็นผู้ค้น และใน
กรณีดังต่อไปนี้ 



11 
 

 (1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมำจำกข้ำงในที่รโหฐำน หรือมีเสียง หรือเมื่อมีพยำนหลักฐำน
ตำมสมควรและมีเหตุอันควรเชื่อตำมที่ได้รับแจ้ง หรือพฤติกำรณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ำมีเหตุร้ำยเกิดขึ้น
ในที่รโหฐำนนั้น 

  เหตุผลของกำรเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ปฏิบัติได้ใช้ดุลยพินิจในกำรเข้ำไป
ในที่รโหฐำนได้ตำมควำมเหมำะสมและพฤติกำรณ์ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมอ ำนำจในกำรป้องกันเหตุ
ประทุษร้ำยต่อชีวิตของประชำชนในที่รโหฐำนได้มำกขึ้นและเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและสร้ำงควำม
มั่นใจแก่เจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรเข้ำไปในกำรเข้ำค้นที่รโหฐำนว่ำไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของ
บุคคล 

3. ปัญหำกำรเข้ำไปในที่รโหฐำนเมื่อผู้ถูกจับมิใช่เจ้ำบ้ำน 
 ควรแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ 92(5)  “ห้ำมมิให้ค้นในที่

รโหฐำนโดยไม่มีหมำยค้นหรือค ำสั่งของศำล เว้นแต่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจเป็นผู้ค้นและใน
กรณี (5) เมื่อที่รโหฐำนนั้น บุคคลผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้ำบ้ำน หรือผู้ที่จะถูกจับนั้นเป็นบุตรของเจ้ำ
บ้ำน และเป็นกำรจับโดยมีหมำยจับ หรือเป็นกำรจับตำมมำตรำ 78” 

 เหตุผลของกำรเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมขยำยควำมหมำยของเจ้ำบ้ำนตำมข้อยกเว้นให้
หมำยควำมรวมถึงบุตรของเจ้ำบ้ำนด้วยซึ่งท ำให้กำรติดตำมจับกุมบุคคลตำมหมำยจับมำลงโทษตำม
กฎหมำยไม่เกิดปัญหำอุปสรรคและมีควำมรวดเร็วอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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