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บทคัดยอ
บทบาทของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางปฏิบัติในศาลไทย ยังไม
สอดคลองตองกันกับหลักกฎหมาย อันทําใหเกิดผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพของผูถูกกลาวหา
ในการตอสูคดีอาญาอยู หากมีการเพิ่มบทบาทของศาลในการตรวจสอบอํานาจดําเนินคดี
บทบาทของศาลในการตรวจสอบพยานหลักฐาน และมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศาลใน
การสืบพยาน หรือในการคนหาความจริงในคดีอาญาแลว จะเปนการปฏิรูปองคกรศาลใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะมีผลทําใหองคกรศาลเปนหลักประกันคุณภาพของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Abstract
The role of the court in the criminal justice practice in Thailand
might completely conform to the law. As a result impact on the freedom of
right of the accused in the criminal case was not certain. If the role of the
court to monitor the proceedings and examining the evidence is assured. The
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role of the court in the hearing or in the search for truth in criminal case has
to undergo in the criminal justice reform and organization. This will ascertain
to rule of law to safeguarding the parties involved in the criminal justice
procon
Keywords : Judicial role, Criminal justice, Court proceedings

1. บทนํา
การดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยอมกอใหเกิดผลกระทบกับเสรีภาพ
ของผูนั้นไมมากก็นอย แมประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญาจะมีความเปนเสรีนิยม
เพี ย งใดก็ ตาม ศาลซึ่ งเป น องค กรหนึ่ ง ผูมีบ ทบาทในการคุมครองสิทธิ เสรีภ าพของผูถู ก
กลาวหาในคดีอาญาจึงตองดําเนินกระบวนพิจารณาใหสอดคลองกับบทบาทดังกลาว ซึ่งการ
พิจ ารณาคดี ที่ถูกตองชอบด ว ยกฎหมายและชอบดวยหลั กตรรกศาสตรนั้น จะทําใหศาล
สามารถคุมครองสิทธิ เสรีภาพของผูถูกกลาวหาได ในขณะเดียวกันก็ใหความเปนธรรมกับ
ผูเสียหายไดเชนกัน
เมื่อเกิดมีการกระทําความผิดอาญาตามที่กฎหมายอาญาไดบัญญัติไว การที่จะมี
การลงโทษทางอาญา (Punishment) ได จะต อ งมี ก าร “ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ” หรื อ
“กระบวนการค น หาความจริ ง ” ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยความชอบธรรม เพื่ อ ที่ จ ะแน ใ จได ว า
กระบวนการยุติธรรมไดมีการลงโทษผูกระทําความผิดที่แทจริง
สําหรับการดําเนินคดีอาญานั้น มีวัตถุประสงคที่สําคัญอยู 2 ประการ อันไดแก
(1) การหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
(2) การคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของผูถูกดําเนินคดี
การเนนวัตถุประสงคอันใด อันหนึ่งมากเกินไป ก็จะมีผลใหการดําเนินคดีถูก
กระทบไปดวย กลาวคือ หากเนนวัตถุประสงคในเรื่อง การหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ
ก็จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูถูกดําเนินคดี แตหากเนนในเรื่อง การคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูถูกดําเนินคดีมากเกินไป ก็อาจจะมีผลทําใหไมสามารถลงโทษผูกระทํา
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ความผิดได ดั้งนั้น การดําเนินคดีอาญาที่ดี จึงตองผสมผสานกันระหวางวัตถุประสงคทั้งสอง
ประการดังกลาวใหลงตัว

2. ระบบการดําเนินคดี
กระบวนการในการหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ไดมีการพัฒนามาเปนระยะ
เวลานานนั บ แต กระบวนการที่ ไม มีการแยกหนาที่ “สอบสวนฟ องร อง” ออกจากหนาที่
“พิจารณาพิพากษา” โดยมีองคกรเดียวเปนผูรับผิดชอบ นอกจากนั้นผูถูกกลาวหาก็ไมได
สิทธิในการตอสู เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน เพราะในระบบนี้ซึ่งเรียกวา “ระบบไตสวน”
(Inquisitorial System) มุงที่จะคนหาความจริงเอาจากตัวผูถูกกลาวหาเอง โดยตองการให
ไดมาซึ่งคํารับสารภาพเพื่อใชในการตัดสินคดีลงโทษ
ตอมาแนวความคิดเสรีนิยม (Liberalism) ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
หลักการที่เรียกวา “ขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์” (Presumption of Innocent) ซึ่ง
นําไปสูการดําเนินคดีอาญาที่ใหความเปนธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกระบบนี้วา “ระบบกลาวหา”
(Accusatorial System) ซึ่งระบบนี้จะมีหลักการที่สําคัญ 2 ประการ กลาวคือ
(1) การจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ “สอบสวน ฟองรอง” แยกออกจากองคกรที่
ทําหนาที่ “พิจารณา พิพากษาคดี” เพื่อใหเกิดการตรวจสอบ และคานอํานาจซึ่งกันและกัน
(Check and Balance)
(2) การรับรองสิทธิตางๆ ของผูถูกกลาวหา ตามขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์
โดยใหการคุมครองสิทธิตางๆ เพื่อไมใหผูถูกกลาวหาเดือดรอนเกินสมควร ตลอดจนเปด
โอกาสให ผู ถู กกล า วหาได ตอสู ค ดี ได อย างเต็ มที่ ตามหลัก ความชอบดว ยกฎหมาย (Due
Process)
สําหรับประเทศไทยนั้น การดําเนินคดีอาญาไดใช “ประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญา” เปนแมบทสําคัญในการดําเนินคดีอาญาทั้งหลาย โดยใชบังคับแกผูถูกกลาวหา
ทุกประเภท และสําหรับการดําเนินคดีอาญาในทุกประเภทความผิด เวนแตจะมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายกําหนดเปนพิเศษ
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3. ขั้นตอนการดําเนินคดี
การที่ จะลงโทษบุ คคลทางอาญาได นอกจากจะตองมีบ ทบัญญัติของกฎหมาย
กําหนดเปนความผิดและโทษไว ตามหลัก”ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” แลว
จะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อที่จะลงโทษผูกระทําความผิดอีกดวย หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือการที่จะลงโทษบุคคลใด จะตองปราศจากขอสงสัยวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจริง
(ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา227) (In dubio pro reo)
การตรวจสอบขอเท็จจริงในระบบการดําเนินคดีอาญาปจจุบัน ซึ่งไดแก ระบบ
กลาวหาไดคํานึงถึงหลักสําคัญ คือ หลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจระหวางองคกร
ตางๆ (Check and Balance Principle) ซึ่งนําไปสูขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริง 2 ขั้นตอน
คือ
(1) ขั้นตอนการสอบสวนฟองรอง (Pre-trail Stage)
เปนขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยฝายบริหาร ตามประมวลกฎหมาย
วิธี พิจ ารณาความอาญา ได กํา หนดให มีองคกรของฝายบริห ารที่ทําหนาที่ในขั้นตอนการ
สอบสวนฟองรอง ดังนี้
(1.1) การสอบสวน
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ สํ า คั ญ ของการสอบสวน ก็ คื อ การรวบรวม
พยานหลั ก ฐานทุ ก ชนิ ด เท า ที่ ส ามารถจะทํ า ได เพื่ อ ประสงค จ ะทราบข อ เท็ จ จริ ง และ
พฤติการณตางๆ อันเกี่ยวของกับความผิด และพิสูจนใหเห็นความผิด องคกรที่ทําหนาที่
สอบสวน ไดแก พนักงานสอบสวน ซึ่งไดมีการระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา18
(1.2) การฟองรอง
วัตถุประสงคของการฟองรอง ก็คือ เพื่อสงตัวบุคคลที่ถูกกลาวหาวา
กระทําความผิด หรือผูตองหาเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยอํานาจตุลการ เพื่อ
พิจารณา พิพากษาคดี
แต อ ย า งไรก็ ต าม การฟ อ งร อ งต อ บุ ค คลทางอาญาหรื อ ไม นั้ น
กฎหมายกําหนดให “องคกรอัยการ” ทําหนาที่ในการสั่งคดี กลาวคือ อัยการจะพิจารณา
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พยานหลักฐานในชั้นตนวาเพียงพอที่จะลงโทษผูตองหาหรือไม ตลอดจนการพิจารณาวามี
เงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดี หรือพิจารณาพยานหลักฐานดังกลาววา ศาลจะรับฟงหรือไม ซึ่ง
เปนอํานาจกึ่งตุลการ (quasi judicial power) นอกจากนั้น อัยการยังมีดุลยพินิจในการที่จะ
ฟองผูตองหานั้นๆ หรือไมก็ได
(2) ขั้นตอนการพิจารณา พิพากษาคดี (Trail Stage)
เป น ขั้ น ตอนการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ในคดี โ ดยศาล อั น เป น อํ า นาจ
โดยเฉพาะของฝายตุลาการ ตามหลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) อัน
ได แก การตรวจสอบข อเท็ จ จริ ง และการรับ ฟ งพยานหลั กฐาน โดยเฉพาะการให ความ
คุมครองแก หลั กความชอบด ว ยกฎหมายในคดีอาญา (Principle of Legality) วาพยาน
หลั กฐานต างๆ ได มาชอบหรื อไม หากไดมาโดยไมชอบก็จ ะไมรับ ฟงพยานหลักฐานนั้น ๆ
ตามหลัก “ผลไมของตนไมที่มีพิษ” (Fruit of the poisonous tree) การชี้ขาดในขอเท็จจริง
วาจําเลยที่ถูกฟองไดกระทําความผิดนั้นๆ หรือไม และจะลงโทษจําเลยหรือไม ตลอดจนการ
ใช ดุ ล พิ นิ จ ในการกํ า หนดโทษในกรณี ที่ จ ะพิ พ ากษาลงโทษผู นั้ น โดยทั่ว ไปแล ว เมื่อ มี คํ า
พิพากษาของศาลคูความก็สามารถอุทธรณ หรือฎีกาไดเวนแตจะมีขอหามตามกฎหมาย

4. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูถูกกลาวหา
ในการดํ า เนิ น คดี อ าญาแก บุ ค คลใด นอกจากจะต อ งมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เ ป น
ความผิดและกําหนดโทษไวตามหลัก Nullum crimen, nulla poena sine lege หรือ No
crime no punishment without law แลว ซึ่งมีผลทําใหการดําเนินคดีตองไดรับการ
คุ ม ครองสิ ท ธิ ด ว ยเช น กั น ตามหลั ก ที่ ว า “บุ ค คลได รั บ การสั น นิ ษ ฐานว า เป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์
(Presumption of Innocence)
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา จึงบัญญัติใหการคุมครองสิทธิดังกลาวไว ตลอดจนไดบัญญัติใหการ
คุมครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการไดรับการสอบสวน และการ
พิจารณาคดี ดวยความถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม เปนตน
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นอกจากนี้แลว ก็ยังไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิของผูถูกกลาวหาที่สําคัญเชน
(1) การจั บ การค น ต องมี ห มาย และเปน หมายที่ออกโดย องคก รศาล เพื่ อ
ตรวจสอบความจําเปนการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน
(2) การควบคุมผูตองหา โดยพนักงานสอบสวนตองไดรับการตรวจสอบถึงความ
จําเปนในการควบคุมตัว
(3) การไดรับแจงขอกลาวหา และการติดตอญาติหรือผูที่ตนไววางใจในโอกาส
แรกของการถูกจับ
(4) การมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การประกั น ตั ว โดยรวดเร็ ว และจะเรี ย กประกั น หรื อ
หลักประกันเกินกวาจําเปนไมได
(5) การไดรับความชวยเหลือจากรัฐในดานทนายความ
(6) การมีสิทธิ ที่จะไมใหการที่เปนปฏิปกษแกตนเอง
สวนการใหการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา ตามหลักสากลนั้น ก็จะมีใหการ
คุมครองเชนเดียวกัน เชน
(a) ปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789
ปฎิญญาฉบับนี้มีอยูทั้งหมด 17 ขอ และเปนเอกสารการรับรองสิทธิที่ไดรับ
การยอมรับมากที่สุดและมีการกลาวอางถึงอยูเสมอ
(b) ปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขององคการสหประชาชาติ
ปฎิญญาฉบับนี้ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิของผูถูกกลาวหาในคดีอาญาไวใน
ขอ 10 ซึ่งเปนการรับรองใหมีการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผย
(c) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง ค.ศ. 1966
ได มี ก ารบั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิ ข องผู ถู ก กล า วหาไว ใ นขอ 14/3 เพื่ อให ก าร
ดําเนินคดีโดยรัฐนั้น จําเปนจะตองกระทําดวยความยุติธรรม และมีความสะดวก รวดเร็ว
ดังนั้น จะเห็นไดวาตามหลักสากล และกฎหมายของประเทศไทย ก็ไดมีการ
รับ รองสิ ทธิ ของผู ถูกกล าวหาไว เหมื อนกัน ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินคดีอาญานั้น จะมุง
คุมครองผู ถูกกลา วหามิ ให ตองถู กดํ า เนิน คดีอาญา โดยไมชอบดว ยกฎหมาย และโดยไม
จําเปน
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5. บทบาทของศาลกับการตรวจสอบอํานาจดําเนินคดี
เมื่ อ มี ก ารยื่ น ฟ อ งคดี อ าญาต อ ศาล มิ ใ ช ว า ศาลจะมี อํ า นาจรั บ คดี ไ ว พิ จ ารณา
พิพากษาไดทุกเรื่อง หากแตศาลตองตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีของตนเองกอนวา มีอํานาจ
รั บ คดี นั้ น ไว พิจ ารณาพิ พากษาหรื อไม หรือหลังจากศาลที่รับ คดีใดไวพิจ ารณาแลว จะมี
อํ า นาจพิ จ ารณาคดี ต อ ไปจนกระทั่ ง มี คํ า พิ พ ากษาได ห รื อ ไม ซึ่ ง การตรวจสอบอํ า นาจ
ดําเนินคดีนี้จะตองกระทํากอนการกระทําใดๆในคดี เพราะวาเปนเงื่อนไขที่ตองพิจารณากอน
(Prerequisite) ทั้ ง นี้ ศ าลจะต อ งยกขึ้ น วิ นิ จ ฉั ย เองโดยพลการ (ex officio) และต อ ง
ตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี (at every stage) เพราะอํานาจดําเนินคดีเปน
เงื่อนไขของการฟองคดี (Prerequsities for Prosecuition) และเปนเงื่อนไขของการพิจารณา
พิพากษาคดีดวย (Preregusities for Trail)
แตในทางปฏิบัติของศาลในการตรวจสอบอํานาจในการดําเนินคดีนี้ มิไดเปนไป
ตามหลักการดังกลาว กรณีจึงเกิดมีคําพิพากษาฎีกา ที่ 1954/2530 ที่ยกฟองโจทก เปนตน
ทั้งๆ ที่เงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดีไมวาจะเปนเรื่องอายุความคํารองทุกขในคดีความผิดอัน
ยอมความได นั้ น ศาลชั้ น ต น จะต องตรวจสอบตั้งแตในชั้น ตรวจคําฟอง กอนที่จ ะมีคําสั่ง
ประทั บรั บฟ องไว พิจ ารณาแล ว หรือ กรณีที่คูความขอใหศาลชี้ขาดเบื้องตน ในปญ หาขอ
กฎหมาย เรื่อง อํานาจดําเนินคดีตามมาตรา 24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ประกอบ มาตรา 15 ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญา แตศาลกลั บ สั่งให “รอ
วินิจฉัยพรอมคําพิพากษา” เชน คําพิพากษาคดีนายอานันท ปนยารชุน เปนตน
ซึ่งกรณีทั้งสองนี้ เป นตั ว อย างสําคัญ ในบทบาทศาลที่จะประกันคุณภาพความ
ยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดเปนอยางดี เนื่องจากวา หากมีการดําเนินคดี
และสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น จนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลว หากศาลพิพากษาลงโทษ
จําเลยแลว ตอมาจําเลยยื่นอุทธรณ ฎีกา ทั้งในปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมายเรื่อง
อํานาจดําเนินคดี เชน คดีขาดอายุความ ตอมาหากศาลอุทธรณ หรือศาลฎีกาเห็นฟองดวย
และมีคําพิพากษายกฟองเทากับวาจําเลยตองถูกดําเนินคดีโดยไมจําเปน หรือ หากถูกคุมขัง
ระหวางพิจารณาคดีก็จะทําใหเสียเสรีภาพ หรือหากไดรับการประกันตัว ก็จะตองเดินทางมา
ศาลตามกําหนดนัดทุกครั้งไป
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สําหรับหลักในการตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีในศาลนั้น จะพิจารณาเปนหัวขอ
ตามที่จะไดกลาวตอไปนี้
5.1 ขอความคิดวาดวยอํานาจดําเนินคดีของศาล
การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดี หมายถึง การที่ศาลตรวจสอบวาการเริ่มตน
คดีหรือดําเนินคดีตอไปของศาล จะตองมีหรือไมมีขอเท็จจริง หรือเหตุการณใดๆ ที่ให หรือ
ตัดอํานาจดําเนินคดีของศาล เชน สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 36 หรือไม
กระบวนพิจารณาที่สําคัญของศาล คือ การพิจารณา (Trail) และการวินิจฉัย
(Adjudication) ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดคดี แบงออกไดเปน
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดในทางเนื้อหา (Substantive Adjudication)
(2) การวินิจฉัยชี้ขาดในทางพิจารณา (Formal Adjudication)
การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดี เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาของ
ศาลที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดในทางพิจารณาที่ตองถูกประเมินความชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปน
ปญหาที่จะตองไดรับการพิจารณากอนในลําดับการวินิจฉัยปญหาในคดีอาญา หากศาลไม
พิจารณาคดีใหเปนไปดังนี้แลวถือวาไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เปนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะขาดพื้นฐานทางวิธีพิจารณารับรอง ตองมี
การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตอไป (มาตรา 27 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ประกอบมาตรา 15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
5.2 การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีของศาลตางประเทศ
สําหรับหัวขอนี้ จะไดพิจารณาถึงบทบาทของศาลในการตรวจสอบอํานาจ
ดําเนินคดีในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามที่จะ
ไดรับพิจารณา ดังนี้
5.2.1 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีของศาล กระทําใน 2 กรณี กลาวคือ
(1) การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีชั้นประทับฟอง (Zwischenverfahren)
หรือชั้นไตสวนมูลฟองซึ่งมีผูพิพากษาอาชีพเปนผูรับผิดชอบ
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(2) การตรวจสอบอํ า นาจดํ า เนิ น คดี ใ นชั้ น พิ จ ารณา กล า วคื อ
ภายหลังจากศาลสั่งวาคดีมีมูลแลว หากตอมาปรากฏวาคดีนั้นมีเงื่อนไขระงับคดี ศาลจะไม
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ศาลตองพิพากษายกฟอง
5.2.2 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีของศาล กระทําใน 2 กรณี กลาวคืฮ
(1) การตรวจสอบอํ า นาจดํ า เนิ น คดี ชั้ น ประทั บ ฟ อ ง ในประเทศ
ฝรั่งเศสจะใหศาลไตสวนโดยผูพิพากษาสอบสวนเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบอํานาจดําเนินคดี
วา จะสามารถรับฟองไวเพื่อสงไปยังศาลตัดสินในการพิจารณาคดีไดหรือไม คําสั่งของศาลที่
ไม เ ป ด การสอบสวนและคํ า สั่ ง ไม ฟ อ งโดยผลของกฎหมาย ก็ คื อ การตรวจสอบอํ า นาจ
ดําเนินคดีโดยองคกรศาลในชั้นประทับฟองในประเทศฝรั่งเศส
(2) การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีในชั้นพิจารณา กลาวคือ หาก
ต อ มามี ก ารพิ จ ารณาคดี แ ล ว ศาลก็ จ ะไม พิ จ ารณาคดี ต อ ไป หากพบว า ในระหว า งการ
พิจารณาคดีมีเงื่อนไขในการระงับคดี เชน กฎหมายนิรโทษกรรมแลว ศาลตองพิพากษายก
ฟอง
5.3 การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีของศาลไทย
อํานาจพิจารณาของศาล สามารถแบงไดเปน อํานาจผูพิพากษานายเดียว
และอํานาจศาล ซึ่งอํานาจศาลเปนอํานาจในการชี้ขาดเนื้อหาแหงคดี จึงทําใหการตรวจสอบ
อํานาจดําเนินคดีซึ่งเปนการชี้ขาดทางวิธีพิจารณานั้น ตกอยูกับอํานาจของผูพิพากษานาย
เดียว ตามมาตรา 24(2) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประกอบ มาตรา 161 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
หน า ที่ ใ นการตรวจสอบอํ า นาจดํ า เนิ น คดี ข องศาล นอกจากสามารถ
ตรวจสอบเองโดยพลการแลว คูความยังสามารถยกขึ้นกลาวอางเพื่อใหศาลมีคําวินิจฉัยได
ตามมาตรา 24 ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความแพง ประกอบ มาตรา 15 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในทางปฏิบัติ การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดียังไมมีหลักเกณฑที่แนนอน
เชน บางครั้งศาลหยิบยกมาพิจารณาชั้นตรวจคําฟอง บางครั้งศาลมิไดตรวจสอบอํานาจ
ดําเนินคดีกอนแตกลับดําเนินกระบวนพิจารณาจนสืบพยานหลักฐานแลวเสร็จ จึงยกเรื่อง
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เงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดีมาพิจารณาพรอมกับมีคําพิพากษา หรือในบางกรณีหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาในชั้นศาลฎีกา วาคดีของโจทกขาดอายุความ พิพากษายกฟองโจทก
5.4 สรุป
บทบาทของศาลในการตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีของตางประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบกับของประเทศไทย พบวาศาลไทยไมมีหลักเกณฑที่แนนอนในการตรวจสอบ
อํ า นาจดํ า เนิ น คดี เนื่ อ งจากศาลไม มี แ นวความคิ ด เรื่ อ ง การตรวจสอบอํ า นาจในการ
ดํ า เนิ น คดี ประกอบกั บ ยั ง ไม มีบ ทบั ญ ญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาที่
บัญญัติถึง การตรวจสอบอํานาจดําเนินคดีของศาลไวอยางชัดแจง
ถึงแมวาจะมีบัญญัติตามมาตรา 24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ประกอบ มาตรา 15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ มาตรา 39 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งใหอํานาจศาลในการหยิบยกคดีอาญาขึ้นมาวินิจฉัยไดก็
ตาม แตศาลไทยยังคงไมใชกฎหมายดังกลาว แตคงนํามาใชสําหรับการเขียนคําพิพากษา
โดยจะไมยกเหตุที่เปนเงื่อนไขระดับคดี และพิพากษายกฟองในชั้นพิจารณาดังเชนของศาล
ตางประเทศ

6. บทบาทของศาลในการตรวจสอบพยานหลักฐาน
กระบวนการพิจารณาทางอาญา เนนหลักการคนหาความจริง กลาวคือ ตํารวจ
พนักงานอัยการ และศาล ตางตองรวมมือกันในการคนหาความจริง ทั้งนี้ การคนหาความ
จริงดังกลาวจะสําเร็จไดยอมตองอาศัยพยานหลักฐานเปนหลัก ซึ่งไดแก พยานบุคคล พยาน
เอกสาร และพยานวัตถุ แตอยางไรก็ตาม การที่ศาลจะพิจารณาถึงพยานหลักฐานนั้นๆ ได
จะตองมีการ “นําสืบถึงพยานหลักฐาน” ในชั้นพิจารณาคดีเสียกอน
พยานหลักฐานจะเปนตัวชี้ถึงขอเท็จจริงในคดีวา จําเลยเปนผูกระทําความผิด
หรือเปน ผูบ ริสุทธิ์ ทําใหพยานหลักฐานจึงมักตกเปนเครื่องมือในการพิสูจนความผิดของ
จําเลย ในขณะเดียวกันก็จะถูกทําลาย หรือแทรกแซง เพื่อบิดเบือน ขอเท็จจริงอยูบอยครั้ง
ซึ่งหากพิจ ารณาดูในคดีเขาดว ยกัน จะเห็น ไดวา พยานบุคคลจึงถือเปนพยานหลักฐานที่
สําคัญที่สุดในกระบวนการพิจารณาคดี และมีอยูมากมาย หลายคดี ที่โจทกไมสามารถนํา
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ประจักษพยานมาศาลได ศาลจึงพิพากษายกฟอง และก็มีอยูเชนเดียวกันที่ มีการปรุงแตง
พยานบุคคล เพื่อที่จะทําใหศาลเชื่อวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดและศาลพิพากษาลงโทษ
เชน คดีเชอรี่ แอน ดันแคน ซึ่งนําไปสูการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยครั้ง
ใหญ ครั้งหนึ่ง
สําหรับบทบาทของศาลในการตรวจสอบพยานหลักฐานขอแยกพิจารณาออกเปน
หัวขอ ดังนี้
6.1 บทบาทของศาลในตางประเทศ
สําหรับหัวขอนี้จะขอแยกพิจารณาออกเปน 2 กลุมประเทศ กลาวคือ
6.1.1 ประเทศในกลุมคอมมอนลอว คือ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
สํ า หรั บ ประเทศอัง กฤษ จะมีห ลั กการสําคัญ บัญ ญัติ รับ รองไวใ น
The Criminal Justice Act สวนของประเทศสหรัฐอเมริกา จะบัญญัติรับรองไวใน The
Federal Rules of evidence ซึ่งจะมีหลักการตัดพยานอันไดมาโดยมิชอบ เปนหลักการ
สําคัญ
6.1.2 ประเทศในกลุมซีวิลลอว คือ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน
สําหรับประเทศฝรั่งเศส การดําเนินคดีและการพิสูจนพยานหลักฐาน
ทั่วไปเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ สวนการรับฟงพยานหลักฐานจะเปนดุลพินิจของ
ศาลวาจะรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวหรือไม
สวนของประเทศเยอรมัน ศาลจะมีบทบาทอยางสูงในการเสาะหา
พยานหลักฐานในคดี และกํากับกระบวนวิธีพิจารณาความ โดยมีลักษณะเฉพาะที่สําคัญ คือ
กอนการพิจารณาคดีผูพิพากษาตองเตรียมคดีลวงหนา โดยตรวจเอกสารทั้งหมด พิเคราะห
วา พยานหลักฐานชิ้นใด รับฟงได รับฟงไมได จากนั้นจะรับพยานหลักฐานเฉพาะที่รับฟงได
เขาสูสํานวน และเมื่อพิจารณาคดีเสร็จ ผูพิพากษาคนเดียวกันนั้น ก็จะวินิจฉัยชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐาน และพิพากษาคดีเองโดยที่ไมมีคณะลูกขุนชวยในการวินิจฉัยขอเท็จจริง
หลักกฎหมายเยอรมัน ถือวา ผูพิพากษาเปนผูคนหาขอเท็จจริงในคดี
และศาลสามารถรับฟงพยานหลักฐานไดทุกประเภท เวนแตพยานหลักฐานที่ไมเกี่ยวกับคดี
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6.2 บทบาทของศาลไทย
สําหรับบทบาทของศาลไทยในการตรวจสอบพยานหลักฐานนั้น ในสวนของ
รับการรับฟงพยานหลักฐาน เปนดุลพินิจของศาลที่จะรับฟงหรือไมก็ได โดยพิจารณาจาก
ปจจัยตางๆ เชน ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน ความเกี่ยวพันกับคดี โดยใชหลักการ
ตาม มาตรา 226 ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพง มาตรา 86 วรรคสอง เปนเครื่องมือในการใชดุลพินิจของศาล ในการ
พิจารณาวาสมควรที่จะรับฟงพยานหลักฐานประเภทดังกลาวหรือไม
ในทางปฏิบัติ ศาลไทยมักจะรับฟงพยานหลักฐานทุกประเภท โดยใหมีการ
นํ า สื บ พยานหลั ก ฐานเข า สู สํ า นวนความเสี ย หายก อ น แล ว ค อ ยใช ดุ ล พิ นิ จ กลั่ น กรอง
พยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งตอนที่จะมีคําพิพากษา และอีกประการหนึ่งก็คือ หากศาลมีคําสั่ง
ไม รั บ ฟ ง พยานหลั กฐานชิ้ น ใดแล ว จะถือว าเป น “คําสั่ งระหว างพิ จ ารณา” คูค วามอาจ
คัดคานและใชสิทธิโตแยงคําสั่งไวเพื่ออุทธรณเมื่อมีคําพิพากษาแลว และหากตอมาศาล
อุ ท ธรณ มี คํ า สั่ ง ว า ”ที่ ศ าลชั้ น ต น ไม รั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐานนั้ น ไว เป น คํ า สั่ ง ที่ ไ ม ช อบด ว ย
กฎหมาย” ศาลอุทธรณตองยอนสํานวนมาใหศาลชั้นตนสืบพยานในประเด็นที่ศาลชั้นตนได
สั่ ง ตั ด พยานนั้ น จึ ง เป น การเสี ย เวลาโดยใช เ หตุ ทํ า ให ศ าลชั้ น ต น มั ก จะใช ดุ ล พิ นิ จ รั บ ฟ ง
พยานหลักฐานทุกประเภทไวกอน
ในส ว นต อ ไปนี้ จ ะขอพิ จ ารณาบทบาทของศาลไทย ในการตรวจสอบ
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญา โดยขอแยกพิจารณาออกเปน 2 สวน กลาวคือ
6.2.1 การตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นกอนฟองคดี
การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นกอนฟองคดีนี้ เปนหนาที่โดยตรง
ของตํารวจโดยที่พนักงานอัยการ ไมไดมีสวนเกี่ยวของดวยแตประการใด หากคงมีเพียงแค
ขอใหตํารวจ ในฐานะพนักงานสอบสวน ไดทําการสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็นเทานั้น
ทําใหพนักงานอัยการซึ่งเปน “ผูสั่งคดี” อันทําหนาที่ในฐานะกึ่งตุลาการ (quasi judicial
power) ไม ส ามารถสอบถามพยานบุ คคล ตรวจสอบพยานหลักฐานตางๆ หรือแสวงหา
พยานหลักฐานดวยตัวเองได เพียงแตพิจารณาพยานหลักฐานจากสํานวนการสอบสวนของ
ตํารวจเทานั้น ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการสั่งคดีไดเชนกัน
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สวนศาลก็จะไมสามารถตรวจสอบพยานหลักฐานของตํารวจในชั้นนี้
ทําใหศาลไม อาจทราบได วา พยานหลั กฐานที่ตํารวจนําเขาสูสํานวนการสอบสวนนั้น จะ
ถูกตอง ชอบธรรมและเกิดความเปนธรรมในการดําเนินคดีแกผูถูกกลาวหาในคดีหรือไม หรือ
อีกทางหนึ่งหากตํารวจไมแสวงหาพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนความผิดของผูกลาวหาได
แลว ก็จะทําใหเกิดกรณี “สํานวนออน” อันจะทําใหพนักงานอัยการสั่งไมฟองคดีเชนกัน
สําหรับในชั้นกอนฟองคดีนี้ ก็มีกรณีที่ศาลมีบทบาทสําคัญอยูกรณี
หนึ่งก็คือ “การออกหมายจับ” กลาวคือ หมายจับ องคกรศาลเปนผูมีอํานาจออกหมายจับ
ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะตองมีผูรองขอ ซึ่งตาม มาตรา 59/1
กอนออกหมายจะตองปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทําใหศาลเชื่อ โดยเหตุแหงการขอ
ออกหมายจับก็เปนไปตาม มาตรา 66 กรณีตัวอยางที่ทําใหเห็นบทบาทของศาลในกรณีนี้
เช น กรณี ที่ ห นึ่ ง คดี น ายสุ นั ย มโนมั ย อุ ด ม ซึ่ งศาลชั้ น ตน ออกหมายจั บ ในขณะที่ ผู ถู ก
กลาวหามีตําแหนงถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทเทานั้น
กรณี ที่ ส อง คื อ กรณี ที่ศ าลอาญาออกหมายจั บ 9 แกนนํ า พั น ธมิ ตร ในข อ หาที่ ร า ยแรง
กลาวคือ ขอหากบฏ ฯลฯ
โดยทั้งสองกรณีที่ศาลชั้นตนไดออกหมายจับ แตตอมาศาลอุทธรณ
ไดมีคําสั่งเพิกถอนหมายจับในเวลาตอมา ซึ่งทําใหเห็นไดวาเกิดบทบาทที่ขัดแยงกันหรือไม
ระหวางการใชดุลพินิจในการออกหมายจับของศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ
6.2.2 การตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดี
ปจจุบันรูปแบบการดําเนินคดีอาญาในศาลกําหนดใหเปนระบบการ
นั่งพิจารณาคดีตอเนื่อง โดยมุงใหกระบวนการในการพิจารณารับฟงพยานหลักฐานแหงคดี
เป น ไปโดยการร ว มรั บ รู อย า งแจ งชัด และเกิดความรวดเร็ว ในการพิจ ารณาคดี ประมวล
กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาจึงไดบัญญัติใหมี “กระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานกอน
การสืบพยาน” โดยบัญญัติใหสิทธิแกคูความไวตาม มาตรา 173/1 และ มาตรา 173/2
ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนการใชสิทธิแกคูความในการรับทราบ
พยานหลักฐานในชั้นกอนพิจารณาสืบพยานในศาลชั้นตน ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการคนหา
ความจริงมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการพิจารณาคดีทั้งตอ ศาล และตอคูความ
ดว ย โดยมีวั ตถุ ป ระสงคในการแก ปญ หาการสืบ พยานที่ลาชาในการดําเนิน กระบวนการ
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พิจารณาคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของคูความ โดยเฉพาะจําเลยที่จะตองไดรับการพิจารณา
คดีดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
จากบทบัญญัติทั้งสองนี้ ไดกําหนดกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐาน
เปนพิเศษนอกเหนือจากการเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญาโดยปกติ ที่มีการเปดเผยตาม
คําฟองของโจทกซึ่งถือเปนกฎเกณฑวาดวยการยื่นพยานหลักฐาน ในกรณีที่ศาลกําหนดใหมี
วันตรวจพยานหลักฐานกอนกําหนดวันนัดสืบพยาน โดยกระบวนการนี้มีลักษณะคลายคลึง
กับแนวความคิดในการเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา
กระบวนการเป ด เผยพยานหลั ก ฐานนี้ เนื่ อ งมาจากประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก านั้ น ระบบการดํ า เนิ น คดี อ าญาในชั้ น ศาลเป น ระบบต อ สู ร ะหว า งคู ค วาม
(Adversarial System) ที่มีการปกปดพยานหลักฐานของฝายอัยการ อันกอใหเกิดความไม
เปนธรรมในการตอสูคดีของจําเลยการเปดเผยพยานหลักฐานจึงเปนสิ่งที่ตองกระทํา ตาม
หลัก Disclosure
ในขณะที่มาตรการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของไทยนั้น
ตามที่ไดมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาลของไทยจะ
พิจารณาไดวาเปนระบบตรวจสอบเท็จเท็จจริง (Non Adversarial System) เชนเดียวกันกับ
การดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน
ตามบทบัญญัติใน มาตรา 173/1 วรรค 3 และมาตรา 228 ก็มีสวน
ที่ขัดแยงกันอยูในตัวเองอันอาจจะกระทบตอสิทธิของจําเลยในการตอสูคดีเชนกัน กลาวคือ
กําหนดใหศาลตองอนุญาตจําเลย จึงจะนําเสนอพยานหลักฐานนั้นได อันขัดกับหลักการ
สื บ พยานเพิ่ ม เติ ม ของศาลและเป น การขั ด ต อ สิ ท ธิ ข องจํ า เลยในการต อ สู ค ดี แ ละขั ด ต อ
หลักการคนหาความจริงในคดีอาญาในระบบ Civil law ที่ศาลมีหนาที่ในการตรวจสอบ
คนหาความจริงโดยไมวางเฉย
6.3 สรุป
บทบาทของศาลในการตรวจสอบพยานหลั ก ฐานนั้ น ถื อ ได ว า เป น
หลักประกันคุณภาพของการดําเนินคดีอาญาตั้งแตเริ่มตนเลยก็วาได เนื่องจากการที่ศาลใช
ดุ ล พิ นิ จ ในการตรวจสอบพยานหลั ก ฐานก อ นที่ จ ะออกหมายจั บ บุ ค คลใด ก็ เ พื่อ ที่ จ ะให
พนักงานสอบสวนทําการรวบรวมพยานหลักฐานใหถูกตอง และมีความสมบูรณเสียกอน จึง
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จะมาขออนุ มั ติ ห มายจั บ ทั้ ง ยั ง เป น การกํ า หนดบทบาทว า “ศาลมิ ใ ช ต รายางในการทํ า
หมายจับ” โดยไมพิจารณา ขอหาตลอดจนพยานหลักฐานใหรอบครอบเสียกอน มิฉะนั้น
ศาลก็จะกลายเปนเครื่องมือของตํารวจในการออกหมายจับโดยอาจจะยังไมมีพยานหลักฐาน
ครบถวน หรือเพียงพอที่จะสงตอไปยังพนักงานอัยการในการสั่งฟองคดีผูถูกกลาวหาได เพียง
เพื่อตองการตัวผูถูกกลาวหามาควบคุมตัวไว เพื่อดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผู
ถูกกลาวหาเสียเอง
สวนบทบาทของศาลในการตรวจสอบพยานหลักฐาน ในชั้นพิจารณา
คดี นั้ น ศาลจะต องมี บ ทบาทในการตรวจสอบพยานหลักฐานของคูความ กอนที่จ ะมีการ
สืบพยานวาพยานหลักฐานใดรับฟงได หรือรับฟงไมได และจะตองอนุญาตทุกกรณีที่ฝาย
จําเลยรองขอระบุพยานเพิ่มเติม ตาม มาตรา 173/1 วรรค 3 ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิ
ของจําเลยในการตอสูคดีและเปนหลักประกันความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา

7. บทบาทของศาลในการสืบพยาน
สําหรับการสืบพยานหลักฐานในชั้นศาลนั้น จะพิจารณาไดดังตอไปนี้
7.1 ระบบกลาวหา (Accusatorial System) กลาวคือ ศาลมีบทบาทจํากัด
เปนเพียงผูตัดสินคดีเทานั้น ไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติม หรือชวยคูความฝายหนึ่ง
ฝายใดแสวงหาพยานหลักฐาน การดําเนินกระบวนการพิจารณามีหลักเกณฑ รายละเอียด
มาก ทํ า ให ศาลใช ดุ ล พิ นิ จ ได น อ ยมาก คู ค วามทั้ งสองฝา ยมี บ ทบาทสํ าคั ญ เปน คูต อสู กั น
(Accusatorial System) ศาลจะไมชวยโจทกในการตรวจสอบ หรือแสวงหาพยานหลักฐาน
ลงโทษจําเลย และจะพิพากษายกฟองโจทกหากโจทกนําสืบพยานหลักฐานไดไมชัดแจง หรือ
ยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย
7.2 ระบบกลาวหา (Inquisitorial System) กลาวคือ ศาลเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการพิจารณาคดี ศาลมีอํานาจที่จะสืบพยานเพิ่มเติม หรืองดสืบพยาน ทั้งนี้ เพื่อ
ค น หาให ได ข อ เท็ จ จริ ง มากที่ สุ ด การกํ าหนดระเบีย นวิ ธีก ารสื บ พยานมีน อ ย มั ก จะไม มี
หลักเกณฑในการสืบพยานที่เครงครัด โดยเฉพาะไมมีบทบาทตอพยานที่เด็ดขาด แตจะเปด
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โอกาสใหมีการนําเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดตอศาล โจทกมีบทบาทในการสืบพยานนอย
มาก เปน เพียงผูชว ยเหลือศาลในการคนหาความจริงโดยพยานหลักฐานเทานั้น จําเลยมี
หนาที่ตองพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเองใหชัดแจง พยานหลักฐานของฝายจําเลยก็สามารถ
ลงโทษจําเลยได
7.3 ระบบผสม (Mixed System) กลาวคือ เปนการนําหลักการสําคัญของ
ระบบกลาวหา และระบบไตสวน มาผสมผสานกัน อาจกลาวไดวาการดําเนินคดีอาญาใน
ประเทศไทยเปนแบบผสม ซึ่งจะพิจารณาไดดังนี้
(1) ระบบการดําเนินคดีเปนระบบกลาวหา เพราะวา
(1.1) มี ก ารแยกองค ก รที่ ทํ า หน า ที่ “สอบสวน/ฟ อ งร อ ง” คื อ
พนักงานสอบสวนและ พนักงานอัยการ ออกจากองคที่ทําหนาที่ “พิจารณาพิพากษา” คือ
ศาล
(1.2) มีการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ของผูถูกกลาวหา
(2) ระบบการฟองคดีเปนระบบผสม เพราะวา
(2.1) อัยการทําหนาที่หลักในการฟองคดี (State Prosecution)
(2.2) ผูเสียหายก็สามารถฟองคดีได (Private Prosecution)
(3) ระบบการคนหาความจริงเปนระบบตรวจสอบขอเท็จจริงโดยศาลเพราะ
(3.1) ศาลทําหนาที่ในการสืบพยาน
(3.2) ศาลสามารถสืบพยานเพิ่มเติม และงดสืบพยานได
แต ในทางปฏิบัติ ศาลจะวางตนเปนกลาง และปลอยใหเปน
หนาที่ของคูความในการนําเสนอพยานหลักฐานตอศาล และตอสูกันในคดีเหมือนเชนระบบ
กลาวหา
7.4 บทบาทศาลในการสืบพยานในคดีอาญาทั่วไป
ตามที่กลาวมาแลวในหัวขอ 7.3 วาการดําเนินคดอาญาของประเทศไทยนั้น
เปนระบบผสม เนื่องจากการแยกองคกรที่ทําหนาที่ “สอบสวน/ฟองรอง” คือ พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ ออกจากองคกรที่ทําหนาที่ “พิจารณาพิพากษา” คือ ศาล มี
การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ของผูถูกกลาวหา สวนระบบการฟองคดีก็เปนระบบผสม เพราะวา
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อัยการทําหนาที่หลักในการฟองคดี (State Prosecution) ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาก็ใหสิทธิผูเสียหายสามารถฟองคดีได (Private Prosecution)
เมื่อมีการยื่นฟองคดีอาญาตอศาล ภายหลังจากศาลประทับรับฟองแลว ศาล
ก็จะเริ่มใหมีการสืบพยาน โดยในคดีอาญาทุกคดี โจทกจ ะตองนําสืบพยานหลักฐานกอน
เสมอ ตามหลักเรื่อง “หนาที่นําสืบในคดีอาญา” และฝายจําเลยจึงนําพยานหลักฐานเขาสืบ
เมื่อเสร็จสิ้นการนําสืบพยานหลักฐานแลว ศาลก็พิพากษาคดี
ในการนําสืบพยานหลักฐานของคูความในคดีอาญานั้น ในทางปฏิบัติศาลจะ
วางตนเปนกลาง ปลอยใหคูความนําสืบดวยการซักถาม ถามคาน และถามติง โดยศาลจะไม
ชวยเหลือในการสืบพยานแตประการใด ถึงแมศาลจะเกิดความสงสัยในพยานที่คูความนํามา
สืบในชั้นพิจารณาก็ตาม หรือหากโจทกนําสืบพยานหลักฐานแลว ศาลเกิดความสงสัยใน
ขอเท็จจริง ศาลก็จะไมสอบถามใหเกิดความกระจางแจง คงปลอยใหเปนหนาที่ของโจทกที่
จะตองนําสืบเอง ซึ่งหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
229 ที่ บัญ ญัติ ใหศาลเปน ผูสืบพยาน และบทบัญญัติตามมาตรา 228 ที่ใหศาลมีอํานาจ
สืบพยานเพิ่มเติมไดแลว ก็จะพบวาหลักกฎหมายที่ปรากฏอยูและวิธีปฏิบัติในการสืบพยาน
ในชั้นพิจารณาของศาลนั้นไมสอดคลองกัน โดยเหตุผลที่ศาลหยิบยกขึ้นมากลาวอางคือ หาก
ศาลดําเนินการถามพยานเองแลว อาจจะทําใหเกิดการไดเปรียบ หรือเสียเปรียบในการตอสู
คดี กั น และเกิ ด ความไม เ ป น ธรรมขึ้ น ซึ่ ง แท ที่ จ ริ ง การถามพยานเองนั้ น อาจจะทํ า ให
ขอเท็จจริงบางประการ กระจางแจงชัดขึ้น
7.5 บทบาทศาลในการสืบพยานคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การดํ า เนิ น คดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งนั้ น เริ่ ม ขึ้ น จาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยมี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายลูกใน
การบังคับใชตอมาเมื่อเกิดเหตุการณปฏิวัติ ก็มีการบัญญัติรับรองการดําเนินคดีอาญาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองไวใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เชนกัน
ลั ก ษณะวิ ธี พิ จ ารณาคดี ที่ ใ ช สํ า หรั บ การดํ า เนิ น คดี นั้ น ศาลฎี ก าแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใชระบบไตสวน เต็มรูปแบบ ไมใชระบบผสม
ดังเชนคดีอาญาทั่วไป ซึ่งมีลักษณะสําคัญที่ควรพิจารณา คือ
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(1) จําเลยเปนกรรมในคดี หมายถึง การที่จําเลยถูกพิพากษาเบื้องตนแลว
วามีมูลความผิด จําเลยตองตอสูคดีกับศาล พยานจําเลยนํามาลงโทษจําเลยได
(2) จําเลยถูกพิพากษาเบื้องตนวา “มีความผิด” หมายถึง จําเลยตองผาน
การชี้มูลความผิด โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกอน เสมือน
เปนการใหศาลชั้นตนทําการพิจารณาพิพากษาคดีกอนนั่นเอง
(3) ศาลทําหนาที่เปนทนายความโจทกและจําเลย หมายถึง ศาลจะเปน
ผูทําการถามพยานดวยตนเอง โดยศาลจะแจงใหพยานไดทราบประเด็น และขอเท็จจริงที่จะ
ทําการไตสวน แลวจึงใหพยานบุคคลดังกลาวเบิกความในขอนั้นดวยวิธีการแถลงดวยตนเอง
ซึ่งได แก การเล า เรื่ องให ศาลฟ ง หรื อโดยการตอบคําถามของศาลก็ได จะเห็น ไดวา ศาล
จะตองทําหนาที่โดยตรงในการสืบพยาน ไมใชปลอยใหฝายโจทก จําเลยเปนผูสืบพยานอยาง
เดียว
(4) ศาลมี ดุ ล พิ นิ จ อย า งกวา งขวางในการสื บ พยานละรับ ฟงข อเท็จ จริ ง
หมายถึง ศาลมีอํานาจสืบพยานนอกเหนือจากสํานวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมี
ดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานอยางกวางขวางมากกวาคดีอาญาโดยทั่วไป
(5) ไมมีหลักการยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย หมายถึงศาล
ตองคนหาความจริงวาจําเลยกระทําความผิดจริงหรือไม ในขณะเดีย วกันจําเลยก็จะตอง
พยายามนําสืบพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเองใหไดเชนเดียวกัน
(6) โจทก ไ ม มี ภ าระการพิ สู จ น ค วามผิ ด ของจํ า เลย หมายถึ ง ในการ
ดําเนิ นคดี ศาลจะคื อตามข อเท็ จ จริงที่ มีการสืบ พยานกัน โจทก (อัยการสูงสุด) แทบไมมี
บทบาทใดๆในการนําเสนอพยานหลักฐานดังเชนในคดีอาญาทั่วไป
(7) จําเลยมีหนาที่พิสูจนความบริสุทธิ์ของตน หมายถึง จําเลยจะตองนํา
สืบพยานหลักฐานของตน ใหมีความหนักแนนกวาพยานหลักฐานของฝายโจทกถึงขั้นที่วา
จําเลยมิไดกระทําความผิดตามฟอง หรือมีเหตุตามกฎหมายที่จําเลยไมตองรับโทษ
(8) พยานหลักฐานของฝายจําเลย สามารถนํามาลงโทษจําเลยได หมายถึง
พยานหลักฐานที่โจทก และจําเลย นําสืบในชั้นศาล ถือวาเปน “พยานศาล” ทั้งหมด โดย
ศาลจะเปนผูทําหนาที่ไตสวน และคนหาความจริง
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7.6 สรุป
บทบาทของศาลในการสืบพยานในคดีอาญาทั่วไป ก็มีความแตกตางจาก
บทบาทศาลในการสื บ พยานในคดี อาญานักการเมือง โดยทั่ว ไปจะสามารถปรับ เปลี่ย น
บทบาทของศาล ใหมีการสอบถามพยานโดยตรงไดหรือไม หรือเพิ่มบทบาทในการแสวงหา
พยานหลักฐานในชั้นพิจารณา เพื่อทําใหขอเท็จจริงในคดีอาญากระจางไดหรือไม อาจจะถึง
เวลาในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศาลใหเปนผูทําหนาที่ไตสวนพยานในคดีอาญาดังเชน
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งอาจจะนําไปสูหลักประกันความยุติธรรมทาง
อาญา โดยจะไมมีการยกฟองโจทกในกรณีที่โจทกไมสามารถนําสืบพยานหลักฐานใหศาลเชื่อ
โดยปราศจากความสงสัย

8. บทสรุป
ตามที่ไดทําการวิเคราะหถึงการดําเนินการตรวจสอบอํานาจฟองรอง ดําเนินคดีใน
ชั้นเจาพนักงานโดยศาลนั้น ก็เพื่อตองการใหคูความในคดีเกิดความเสมอภาคกันและไมเลือก
ปฏิบัติในการตอสูคดีอาญา (Fair Trial) โดยจําเปนตองมีการเริ่มตรวจสอบตั้งแตชั้นแจง
ขอหา ทั้งนี้ก็เพื่อใหกระบวนการพิจารณาตั้งแตชั้นเจาพนักงานตํารวจและพนักงานอัยการ
เกิดความชอบธรรมในการนําคดีอาญาขึ้นสูการพิจารณาของศาล
สํ าหรั บ บทบาทของศาลในการประกัน คุณภาพของกระบวนการยุ ติธ รรมทาง
อาญามาแลวดังกลาวขางตนในแตละหัวขอนั้น จะพบวาหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติใน
ศาลไทย ยังไมสอดคลองตองกัน อันทําใหเกิดผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพของผูถูกกลาวหาใน
การต อ สู ค ดี อ าญาอยู ไ ม น อ ย หากมี ก ารเพิ่ ม บทบาทของศาลในการตรวจสอบอํ า นาจ
ดําเนินคดี บทบาทของศาลในการตรวจสอบพยานหลักฐาน และมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของศาลในการสืบพยาน หรือในการคนหาความจริงในคดีอาญาแลว สิ่งเหลานี้อาจจะเปน
การปฏิรูปองคกรศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะมีผลทําใหองคกรศาลเปน
หลักประกันคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได
แตอยางไรก็ ตาม ศาลไมอาจเปนเพียงองคกรเดียวที่จะประกันความยุติธรรม
ใหแกประชาชนได ทั้งนี้ จะตองไดรับความรวมมือจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือแมแตทนายความ ในการขับเคลื่อนภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ และนานาอารยประเทศตอไป
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