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 การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา คือ กระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณา

คดี ซึ่งคูความแตละฝายจะไดลวงรูถึงพยานหลักฐานที่คูความอีกฝายหน่ึงประสงคจะอางอิงเปน

พยานหลักฐานของตน การเปดเผยพยานหลกัฐานกอนการพิจารณาคดีอาญา จึงเปนกระบวนการหน่ึง

ของวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพัฒนาแนวความคิดพื้นฐานจากหลักการของกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาที่สําคัญ เปนการยืนยันถึงหลักประกันแกผูตองหาหรือจําเลยในการไดรับการพิจารณาคดี

อยางเปนธรรม (Fair Trial) 

 ประเทศไทยใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) การดําเนินคดีอาญาเปนไปตามหลักการ

ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (State Prosecution) โดยมีระบบการคนหาความจริงในคดีอาญาแบบไมตอสู

คดี (Non-Adversarial System หรือ Inquisitorial System) และไดรับอิทธิพลแนวความคิดมาจาก

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งใชวิธีการคนหาความจริงแบบ

ตอสูคดี (Adversarial System หรือ Fight Theory) บทบาทของศาลและองคกรในกระบวนการ

ยุติธรรมของไทย จึงยังไมสอดคลองกบัหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ศาลมักจะวางเฉย ไมเกิดความ

รวมมือกันในการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจรงิในคดีอยางกระตือรือรน (Active) ทําใหการ

ดําเนินคดีอาญาขาดประสิทธิภาพในการแสวงหาขอเท็จจรงิในคดี เพื่อนํามาพิจารณาและพิพากษาคดี 

 และการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

229/1 ซึ่งเกี่ยวกับการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานในคดีอาญา กอใหเกิดความไมเปนธรรมและเทา

เทียมกันระหวางโจทกและจําเลย ในระยะเวลาของการย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลกอนวันไตสวนมูล

ฟองหรือวันสืบพยาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาระหวางโจทกและ

จําเลยจึงแตกตางกัน และสงผลตอการปฏิบัติที่แตกตางกัน 
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 Disclosure of evidence in a criminal trials is the process of discovery the 

pertinent facts before the trial. The pair each party will reveal the evidence that the 

other party will be a reference for their testimony. Disclosure of evidence before a 

criminal trial, that it is one of the process of criminal procedure which in the 

development concept based on the principles of the Law of Criminal Procedure. It 

confirms to provide security to the accused or defendant to receive a fair trial. 

The Kingdom of Thailand uses the civil law system. As such, proceedings in criminal 

cases according to a criminal State Prosecution that involving the discovery phase in 

investigation must be congruent with the Non - Adversarial System or Inquisitorial 

System, that was influenced the concept of common law system of England, which 

that seeking of the truth is  Adversarial System or Fight Theory. However, the role of 

the courts and judicial officials in Thailand are not accord to inconsistent with the 

principle of criminal prosecution by the state. Courts often ignore or not cooperate in 

seeking evidence or facts of the case actively, making criminal proceedings 

inefficiency in pursuit of the facts in the case to consider and judge the criminal 

cases. 

In the researcher’s view, called for is an amendment of provisions of Criminal 

Procedure in Section 229/1, of the Criminal Procedure Code indicating the filing of list 

of  items of evidence. Causing injustice and inequality between complainant and 

defendant of timing of the submission the accounts to the court before the Class 

Preliminary Examination or witnesses. For this reason, the disclosure of evidence in a 

criminal cases between the complainant and defendant are so different, and also 

affect to the act. 

http://dict.longdo.com/search/complainant


 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะความเมตตากรุณาและความชวยเหลือจาก

ทานอาจารยและผู เกี่ยวของทั้งหลาย ผู เ ขียนขอกราบขอบพระคุณทานผูชวยศาสตราจารย            

ดร.วราภรณ วนาพิทักษ ที่ทานใหไดความเมตตาและสละเวลาอันมีคารบัเปนอาจารยที่ปรึกษา โดยให

คําสอน วิธีการคิด วิธีการวิเคราะห คําปรึกษา ช้ีแนะประเด็น และใหความเห็นทางวิชาการ รวมทั้ง

การแนะนําขอมูล เอกสารและบทความตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดทําวิทยานิพนธ  ตลอดจนการ

ตรวจและแกไขรางวิทยานิพนธฉบับน้ีอยางละเอียดดวยความเอาใจใสเปนอยางดีจนสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี ทําใหผูเขียนเกิดความซาบซึ้งเปนอยางมากในความเมตตากรุณาของทาน ผูเขียนจึงขอกราบ

ขอบพระคุณมาเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ีดวย 

 ในโอกาสน้ีผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ชนินาฎ ลีดส อาจารยประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนอยางสูง ที่ทานไดสละเวลาอันมีคามาเปน

ประธานกรรมการวิทยานิพนธ และขอกราบขอบพระคุณทานผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้ําเลิศ 

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ทานไดสละเวลาอันมีคามาเปน

กรรมการวิทยานิพนธ และทานศาสตราจารยพิเศษหมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต อดีตรองประธาน
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีอาญาน้ัน คือ กระบวนการซึ่งคูความแตละ

ฝายในคดีจะไดลวงรูถึงพยานหลักฐานที่คูความอีกฝายจะอางอิงนําเสนอเปนพยานหลักฐานซึ่งถือเปน

ขอเท็จจริงในคดีที่จะตองนํามาพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผู ถูกกลาวหาหรือจําเลย 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงเปนเครื่องมือหน่ึงที่เปนหลักประกันความยุติธรรมใหกับประชาชน

ภายในรัฐวา บุคคลซึ่งมาอยูภายใตบังคับแหงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะไดรับการดําเนิน

กระบวนพิจารณาโดยความยุติธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียม เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการ

ดําเนินคดีอาญา คือ การช้ีขาดเรื่องที่กลาวหา1  ซึ่งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปจจุบันผู

ถูกกลาวหาเปนประธานในคดี (Process Subject) มีสิทธ์ิตางๆ ในอันที่สามารถสูคดีไดอยางเต็มที่2 

ดังน้ัน โจทกและจําเลยในคดีอาญาจึงมีสิทธิและเสรีภาพในอันที่จะไดรับความเสมอภาคอยางเทา

เทียมกันในการไดรับการพจิารณาคดีตางๆ อีกทั้ง เปนการกระทําเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยในปจจุบันอีกดวย 

เน่ืองจาก กอนป พ.ศ. 2551 การดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา ถาวิธีพิจารณาขอใด

ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะบังคับได (ประมวลกฎหมายวิพิจารณาความ

อาญา มาตรา 15 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 88) โดยหลักเกณฑ

การรับฟงและการนําสืบพยานที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงน้ัน ยอมนํามาใช

กับการดําเนินคดีอาญาไดดวย แตการรับฟงพยานหลักฐานในคดีอาญาน้ันมีหลักเกณฑบางอยางที่

พิเศษไปกวาคดีแพง หลักสําคัญประการหน่ึงในการรับฟงพยานหลักฐานในคดีอาญาก็คือ ตองให

โอกาสจําเลยอยางเต็มที่ในการตอสูคดี และตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของจําเลยที่มีอยูตามบทบัญญัติ

1 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพครัง้ที่ 7 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 

2549), หนา 46. 
2 เรื่องเดียวกัน, หนา 47. 
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ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ดวย เพราะ

กฎหมายถือวาตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวาบุคคลใดกระทําความผิด ตองสันนิษฐานไวกอน

วาเขาเปนผูบริสุทธ์ิ และตองปฏิบัติตอเขาตามกฎหมายเชนเดียวกับสุจริตชนอื่น3 

แตในขณะเดียวกันผูเสียหายในคดีก็ควรไดรับความคุมครองตามกฎหมายเชนเดียวกับจําเลย

ที่ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ อีกทั้ง การคุมครองสิทธิของจําเลยที่จะไดรับการ

พิจารณาคดีโดยเร็ว (Right to Speedy Trial) น้ีไดบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย 2550 มาตรา 40 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม” ดังตอไปน้ี 

 

(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันข้ัน

พื้นฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจ

เอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน 

การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลา

การที่น่ังพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย 

คําพิพากษา หรือคําสั่ง 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง

รวดเร็ว และเปนธรรม 

(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานใน

คดีมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมให

ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความ

คุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทนคา

ทดแทน และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิ

ไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมี

สิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ  

3 อุดม รัฐอมฤต, “ผลของขอสันนิษฐานตามกฎหมายตอการกําหนดหนาที่นําสบืในคดี   

อาญา,” วารสารนิติศาสตร 25, 2 (มิถุนายน 2538): 306. 
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(7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการ

พิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การ

ตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควรการไดรับความชวยเหลือ

ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว 

(8) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยาง

เหมาะสมจากรัฐ 

 

จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวจะเห็นไดวาในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับ

การสอบสวนหรือไดรับการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยาง

เพียงพอ การตรวจสอบหรือการไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือ

ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว 

เพื่อใหกระบวนการคนหาความจริงเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ การตรวจสอบพยานหลักฐาน 

หรือการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา จึงเปนวิธีการหน่ึงในการคนหาความจริงในช้ันพิจารณา 

ซึ่งการคนหาความจริงในคดีอาญา คือ กระบวนการหรือวิธีการเพื่อใหไดขอเท็จจริงมาพิจารณา

วินิจฉัยขอพิพาทตางๆ เพื่อใหไดตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษหรือคนหาความจริงเพื่อจะพิสูจนความ

บริสุทธ์ิของผูที่ตกเปนจําเลย ดังน้ัน กระบวนการสืบพยานเพื่อใหไดพยานหลักฐานน้ันจึงยึดหลัก

คนหาความจริงเปนหลักในการดําเนินการ 

การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินกระบวนการคนหาความจริงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรมแก

คูความทุกฝาย และสงเสริมใหคูความเปดเผยพยานหลักฐานและยอมรับขอเท็จจริงใหมากข้ึน 

กลาวคือเมื่อคูความแตละฝายไดทราบถึงพยานหลักฐานของอีกฝายหน่ึงลวงหนาแลว ก็จะมีเวลาได

เตรียมพยานหลักฐานของตนเพื่อนํามาตอสูกับพยานหลักฐานของอีกฝายหน่ึง อีกทั้ง เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและเท็จจริงของพยานหลักฐานที่อีกฝายอางอิงใชเปนพยานหลักฐานดวย อันเปนการ

ปองกันการจูโจมทางพยานหลักฐาน และชวยใหการถามคานเพื่อตรวจสอบความนาเช่ือถือของ

พยานหลักฐานของอีกฝายหน่ึงเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ และนอกจากน้ีจะทําใหเกิดความชัดแจงใน

ขอประสงคของโจทกที่จะใหลงโทษจําเลย อีกทั้งเปนการปองกันไมใหจําเลยหลงตอสู รวมทั้งเปนการ

ยอมรับในความถูกตองและแทจริงของพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงของอีกฝายหน่ึง ซึ่งจะชวยลด

ประเด็นขอโตแยงและระยะเวลาในการพิจารณาคดี4 เน่ืองจากการตอสูระหวางโจทกและจําเลยน้ัน 

4 สวัสดิการสํานักประธานศาลฎีกา และสวัสดิการสํานักวิชาการศาลยุติธรรม, ขอพิจารณา

ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 22) 
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เปนการตอสูกันในเรื่องของพยานหลักฐาน ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดข้ึนในอดีตทั้งสิ้น เพื่อนํามาพิจารณา

ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจาํเลย อีกทั้งยังเปนการปองกันการสรางพยานหลักฐานที่เปนเท็จข้ึนมา

ภายหลังอีกดวย 

การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2551 ในสวนของการ

เปดเผยพยานหลักฐานจะมปีระสิทธิผลในการบังคับใชและใหความเปนธรรมเพียงใดน้ัน ปจจัยที่ตอง

คํานึงถึง คือ ระบบกฎหมายและระบบสังคมของไทย ซึ่งนักกฎหมายไทยสวนใหญเห็นวาระบบการ

คนหาความจริงในคดีอาญาของไทยเปนระบบผสม โดยนําหลักการของระบบกลาวหาในเรื่องการ

กําหนดหนาที่ในการนําสืบไดตกอยูกับโจทกมาใช แตในขณะเดียวกันก็ใหอํานาจแกศาลที่จะคนหา

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมไดในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินคดี5 การคนหา

ความจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาของไทยไดนําเอาทั้งหลักการคนหาความจริง

โดยคูความตามระบบกฎหมาย Common Law (ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา) และ

หลักการคนหาความจริงโดยศาลของประเทศที่ยึดถือระบบกฎหมาย Civil Law มาใช กลาวคือ มี

บทบัญญัติบางมาตราที่เนนบทบาทของศาลโดยใหศาลสามารถคนหาความจริงไดโดยกวางขวาง และ

ในทางปฏิบัติก็ยอมรับหลักการคนหาความจริงโดยวิธีการตอสูคดีดวยการใหคูความมีหนาที่นําสืบ

พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขออางของตนในกระบวนการพิจารณา ซึ่งไดสงผลไปถึงประการที่วาทุก

องคกรในกระบวนการยุติธรรม ไมวาพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความหรือศาล ลวนมี

สวนในการคนหาความจริงในคดีอาญาดวย6 

ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานในมาตรา 229/1 น้ัน ทาน

ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ไดใหความเห็นในกรณีน้ีวา บทบัญญัติในมาตราดังกลาวอาจกระทบ

ตอความ “เปนประธานในคดี” ของผูถูกกลาวหา กรณีจําเปนเรื่องที่ศาลจะตองระมัดระวังการใช

อํานาจ7 เน่ืองจากในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตราดังกลาวเปนกรณีที่ศาลจะใชดุลยพินิจหรือ

พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 23) พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพชวนพิมพ, 

2548), หนา 132. 
5 อุดม รัฐอมฤต, เรือ่งเดิม, หนา 308. 
6 วรวิทย ฤทธิทิศ, “การเปดเผยขอเทจ็จริงในคดีอาญาในประเทศไทย,” ดุลพาห 42, 3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2538): 72-73. 
7 คณิต ณ นคร, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายและพ้ืนฐานการ

เขาใจ (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา 175. 
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อํานาจในการที่จะอนุญาตใหคูความย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมหรือการย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา

หรือไมก็ได โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

 ในกรณีที่คูความประสงคจะย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมจะตองแสดงเหตุผลประกอบในการ

ย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

1. ตองแสดงเหตุที่ตนไมสามารถทราบไดวาจะตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบ 

หรือไมทราบวาพยานหลักฐานไดมีอยู หรือมีเหตุสมควรอื่นใด 

2. ตองแสดงให เปนที่พอใจแกศาลวามี เห ตุอันสมควรที่ ไมสามารถย่ืนบัญชีระบุ

พยานหลักฐานตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวได 

3. ศาลเห็นวาเปนกรณีจําเปนที่จะตองสืบพยานหลักฐานดังกลาว เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาด

ขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม ใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐาน

เชนวาน้ันได  

 และเหตุผลที่คูความประสงคจะย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา ตลอดจนขอพิจารณาของศาลจะ

เปนเชนเดียวกับการระบุพยานเพิ่มเติม คือ 

1. ตองแสดงไดวาตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบ หรือไม

ทราบวาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุสมควรอื่นใด 

2. ตองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวา มีเหตุสมควรที่ไมสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานตาม

กฎหมายกําหนดเวลาดังกลาวได 

3. ตองเห็นวาเปนกรณีจําเปนตองสืบพยานหลักฐานดังกลาว เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอ

สําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรมใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวา

น้ันได 

 โดยการย่ืนบัญชีระบุพยานลาชามี 2 กรณี คือ 

1. กรณีที่คูความฝายน้ันไมเคยย่ืนบัญชีระบุพยานไวตามวรรคหน่ึง และประสงคจะย่ืนบัญชี

ระบุพยานของฝายตน 

2. กรณีที่คูความฝายน้ันไดย่ืนบัญชีระบุพยานไวตามวรรคหน่ึงแลว และประสงคจะย่ืนบัญชี

ระบุพยานเพิ่มเติมแตพนกําหนดเวลาสืบพยานของคูความฝายน้ันไปแลว 

 โดยกระบวนการตรวจพยานหลักฐานของไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 173/18 บัญญัติวา เพื่อใหการพิจารณาเปนไปดวยความรวดเร็ว ตอเน่ืองและเปนธรรมในคดีที่

จําเลยไมใหการหรือใหการปฏิเสธเมื่อคูความฝายใดฝายหน่ึงรองขอหรือศาลเห็นสมควร อาจ

8 มาตรา 173/1 แหงพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 
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กําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนกําหนดวันนัดสืบพยานก็ได โดยแจงใหคูความทราบลวงหนา

ไมนอยกวา 14 วัน 

 กอนวันตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึงไมนอยกวาเจ็ดวันใหคูความย่ืนบัญชีระบุพยานตอ

ศาลพรอมสําเนาในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหคูความฝายอื่น รับไปจากเจาพนักงานศาลและถาคูความ

ฝายใดมีความจํานงจะย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ใหย่ืนตอศาลกอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น 

 การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ

อนุญาตจากศาล เมื่อผูรองขอแสดงเหตุอันสมควรวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ันหรือเปน

กรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมหรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 

 ถาพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอกใหคูความที่

ประสงคจะอางองิขอใหศาลมีคําสั่งเรยีกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกลาวมาจากผูครอบครอง โดย

ย่ืนคําขอตอศาลพรอมกับย่ืนบัญชีระบุพยานเพื่อใหไดพยานเอกสารหรือพยานวัตถุน้ันมากอน วัน

ตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่ศาลกําหนด  

 และมาตรา 173/29  บญัญัติวา ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหคูความสงพยานเอกสารและ

พยานวัตถุที่ยังอยูในความครอบครองของตนตอศาล เพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงตรวจสอบ เวนแตศาล

จะมีคําสั่งเปนอยางอื่นอันเน่ืองจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานน้ันเอง หรือ

พยานหลักฐานน้ันเปนบันทึกคําใหการของพยาน หลังจากน้ันใหคูความแตละฝายแถลงแนวทางการ

เสนอพยานหลักฐานตอศาล และใหศาลสอบถามคูความถึงความเกี่ยวของกับประเด็น และความ

จําเปนที่ตองสืบพยานหลักฐานที่อางอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหน่ึง เสร็จแลว

ใหศาลกําหนดวันสืบพยาน และแจงใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่โจทกไมมา

ศาลในวันตรวจพยานหลักฐานใหนําบทบัญญัติ มาตรา 166 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความฝายหน่ึงฝาย

ใดรองขอ ศาลจะมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นสําคัญในคดีไวลวงหนา กอนถึง

กําหนดวันนัดสืบพยานก็ได 

 โดยเปนไปตามหลักการเปดเผยพยานหลักฐาน (Discovery) เพื่อใหโอกาสแกคูความจะได

เตรียมการเสนอพยานหลักฐานตางๆ กอนการพิจารณาสืบพยานหลักฐานในช้ันศาล10 แตหาก

คดีอาญาใด สภาพและลักษณะแหงคดีไมมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองตรวจสอบพยานหลักฐาน

9 มาตรา 173/2 แหงพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 
10 สุรศักด์ิ ลิขสทิธ์ิวัฒนกุล, คําอธิบายการดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

(กรงุเทพฯ: วิญูชน, 2545), หนา 59. 
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กอนการสืบพยาน กรณียอมไมเขาเงื่อนไขตามมาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 ศาลอาจไม

กําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนกําหนดวันสืบพยานได โดยใหโจทกย่ืนบัญชีระบุพยานพรอม

หลักฐานตอศาลไมนอยกวาสิบหาวัน ทําใหจําเลยมีระยะเวลาในการเตรียมพยานหลักฐานมาหักลาง 

หรือถามคานโจทกได แตจําเลยซึ่งสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวันสืบพยาน

จําเลย ซึ่งจะทําใหโจทกเสยีเปรียบจําเลยอยูมาก เน่ืองจากโจทกไมสามารถที่จะเตรียมพยานหลักฐาน

ของตนมาหักลางพยานหลักฐานของจําเลยไดทัน เพราะจําเลยอาจย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานพรอม

สําเนากอนวันสืบพยานเพียงหน่ึงวัน ทําใหการสืบพยานในวันรุงข้ึน โจทกไมสามารถที่จะเตรียม

พยานหลักฐานหรือตรวจสอบความถูกตองของพยานหลักฐานที่จําเลยจะนําสืบในวันรุงข้ึนได เพื่อให

เกิดความเปนธรรมระหวางโจทกและจําเลย จึงควรมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวในมาตรา 229/1 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อใหโจทกและจําเลยมีสิทธิเทาเทียมกันในการที่จะ

ไดรับความเทาเทียมกันในการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานพรอมสําเนาแกศาลภายในกําหนด

ระยะเวลาที่เทาเทียมกัน 

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานของระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

(Common Law) และระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)  

3. เพื่อวิเคราะหหลักเกณฑ และเปรียบเทียบกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาล

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย เปรียบเทียบกับระบบกฎหมายคอมมอนลอว

และระบบกฎหมายซีวิลลอว 

4. เพื่อนําไปสูการเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑการเปดเผยพยานหลักฐาน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

 

ประเทศไทยใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) โดยมีระบบการคนหาความจริงใน

คดีอาญาเปนแบบไมตอสู (Non-Adversarial System หรือ Inquisitorial System) ซึ่งศาลมีบทบาท

ในการคนหาความจริงอยางมาก ดังน้ันการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความในคดีน้ัน จะเปน

เครื่องชวยอํานวยความยุติธรรมใหกับคูความในคดี โดยทําใหเกิดความเปนธรรม อีกทั้ง เปนการ

ปองกันการจูโจมทางพยานหลักฐาน และเปนการกําหนดใหตองมีการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการ
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สืบพยาน เพื่อใหคูความแตละฝายไดมีการตรวจความถูกตองของพยานหลักฐานที่คูความอีกฝายหน่ึง

อางอิงเปนพยานหลักฐานของตน เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและเทาเทียมกันระหวางโจทกและจําเลย 

อีกทั้งเพื่อพิสูจนวาจําเลยไดกระทําผิดหรือเปนผูบริสุทธ์ิ แทนการมุงแตจะเอาชนะกันทางคดีเพียง

อยางเดียว อันจะกอใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 

การวิจัยน้ี มุงศึกษาถึงกระบวนการและหลักเกณฑในการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา

ของฝายโจทกและจําเลยจากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทย และการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวของกับการเปดเผยพยานหลักฐานถึงความถูกตองและเหมาะสมในการ

บังคับใช รวมทั้งศึกษาระบบกฎหมายตางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับความหมายของกระบวนการ

เปดเผยหรือกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานของฝายโจทกและจําเลยในช้ันศาลทั้งในระบบ

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) เพื่อให

เขาใจแนวคิดและทฤษฎีของกระบวนเปดเผยพยานหลักฐานของฝายโจทกและจําเลยในช้ันศาล

เปรียบเทียบกับการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย 

 

1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

 

วิธีดําเนินการศึกษาใช วิจัยทางเอกสารโดยคนควาขอมูลจากเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ วิทยานิพนธ หนังสือ วารสาร ตัวบท-กฎหมาย บทความ เอกสารที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งขอมูลเผยแพรทางอินเทอรเน็ต ตลอดจนคําพิพากษาของศาล และการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก

ของนักนิติศาสตรและนักวิชาการแขนงตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหรวมกับการวิจัยทางเอกสาร 

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 

1. ทําใหทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความ 

2. ทําใหทราบถึงแนวคิดของกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานของระบบกฎหมายคอม

มอนลอว (Common Law) และระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) 

3. ทําใหทราบถึงหลักเกณฑของ กระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลตาม

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปจจุบันของไทย รวมถึงปญหาและอุปสรรค และเพื่อเปน

ขอเสนอในการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย 



 

บทท่ี 2 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปดเผยพยานหลักฐาน 

ของคูความตามกฎหมายไทย 

 
 เพื่อความเขาใจในการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานของฝาย

โจทกและจําเลยจึงจําเปนตองศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการคนหาความจริงในคดีอาญา ความหมาย 

วิวัฒนาการ และวัตถุประสงคของการเปดเผยพยานหลักฐานของฝายโจทกและจําเลย รวมทั้งศึกษา

ถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 โดยแยกศึกษาเปน

ประเด็นตามหัวขอการศึกษาได ดังน้ี 

 

2.1  ความหมายและวิวัฒนาการของการเปดเผยพยานหลักฐาน 

 

2.1.1  ความหมายของการเปดเผยพยานหลกัฐาน 

 การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน (Discovery) เปนถอยคําทางกฎหมายมี

ความหมายวา การหย่ังรูหรือการเปดเผยเรือ่งราวสาระของการกระทําหรือเอกสารซึ่งมคีวามสําคัญตอ

การตอสูคดีของฝายตรงขาม11 การเปดเผยขอเท็จจริงหรอืพยานหลักฐานในทางคดีเปนถอยคําที่ใชใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศอเมริกา12 ซึ่งโดยทั่วไป หมายถึง กระบวนการคนหา

ขอเท็จจริงกอนการพิจารณาคดีโดยคูความอีกฝายหน่ึงสามารถรับทราบขอเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานของคูความอีกฝายหน่ึงได บางครั้งเรียกวา Pre-Trial Discovery13 สําหรับในทาง

อาญาเรียกวา กระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญากอนการพิจารณา (Discovery in 

 11 โกศล โสภาคยวิจิตร, พจนานุกรมกฎหมายอังกฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพมิพชวนพิมพ, 

2525), หนา 62. 
12 พิณารัตน ชินพิทักษ, สิทธิของจําเลยในการไดรับการเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับ

พยานหลักฐานกอนการสืบพยานในคดีอาญา (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), หนา 25. 
13 ในบางครั้งอาจใชคําวา “การคนหาขอเทจ็จริงกอนการพิจารณา” หรอื “การเปดเผย

ขอเท็จจรงิกอนการพจิารณา” 
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Criminal Process)14 ดังน้ัน การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน (Pre-Trial Discovery) 

หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงกอนการพิจารณาคดี ซึ่งคูความแตละฝายสามารถรับทราบ

พยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่อยูในความครอบครองของคูความอีกฝายหน่ึงได โดย

กระบวนการดังกลาวมีใชทั้งกระบวนวิธีพิจารณาความแพงและกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง

สามารถกลาวสรุปไดวา เปนกระบวนการแสดงพยานหลักฐานซึ่งกันและกันของคูความเปน

กระบวนการที่จะมีการเปดเผยพยานตอกันในเรื่องพยานหลักฐาน15 การเปดเผยพยานหลักฐานใน

คดีอาญากอนการพิจารณา เปนกระบวนการหน่ึงของวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งพัฒนามาจาก

แนวความคิดบนพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ การยืนยันของหลักประกันแก

ผูตองหาหรือจําเลยวาจะไดรับการพิจารณาและตัดสินคดีที่เปนธรรมจากกฎหมายของรัฐน้ันๆ16 

สําหรับการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในคดีอาญาในช้ันพิจารณาน้ัน เปนการเปดเผย

ขอเท็จจริงและเรื่องราวเกี่ยวกับพยานหลักฐานในระหวางพิจารณาคดีในศาลซึ่งเปนการเปดเผย

ตอเน่ืองจากช้ันพิจารณา เมื่อมีขอเท็จจรงิหรือพยานหลกัฐานเพิ่มเติมเขามาคงอยูภายใตกฎเกณฑของ

กฎหมายในเรื่องของการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม เชนเดียวกับช้ันกอนการพิจารณา (Pre-Trial) ซึ่ง

จะไมคอยมีปญหาเทาใดนัก17 

 

 2.1.2  วิวัฒนาการของการเปดเผยพยานหลักฐาน 

 วิวัฒนาการของการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน มีแนวคิดพื้นฐานมาจากระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศสหรัฐอเมริกา18 ซึ่งใชระบบ

กลาวหา (Accusatory System) โดยมีกระบวนพิจารณาภายใตหลักการที่วา “คูความมีสิทธิเทา

เทียมกัน” โดยรูปแบบที่สําคัญของระบบน้ี คือ ศาลไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือชวย

คูความฝายใดฝายหน่ึงในการคนหาความจริง ศาลมีอํานาจเปนเพียงผูตัดสินช้ีขาดคดีเทาน้ัน ทําให

กระบวนการสืบพยานในระบบน้ีจึงมีความเครงครัดมาก ศาลมีโอกาสในการใชดุลยพินิจไดนอย การ

14 กาญจนา ตรีแสน, การเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญา (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), หนา 8. 
15 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul, Minn: West, 1979), 

p. 419. 
16 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 1. 
17 เรื่องเดียวกัน, หนา 9. 
18 วิสาร พันธนะ, “วิธีพิจารณาความอาญาในสหรัฐอเมริกา,” ดุลพาห 25, 5 (กันยายน-

ตุลาคม 2521): 58-60. 
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ดําเนินกระบวนการพิจารณาจงึเปนการตอสูกันระหวางคูความโดยการนําพยานหลักฐานมาแสดงและ

ตอสูกัน โดยเฉพาะในคดีอาญาศาลจะไมชวยโจทกในการแสวงหาพยานหลักฐาน19 และระบบน้ี

พนักงานอัยการจึงมีสถานะเสมือนกับจําเลยดวย20 ลักษณะของการดําเนินคดีอาญาของกลุมประเทศ

ที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวดังกลาว ผูฟองหรือโจทกหรือผูถูกฟองหรือจําเลย จึงมีสถานะที่เทา

เทียมเหมือนกับคดีแพงทั่วๆ ไป21 สวนระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) แมจะมิไดบัญญัติ

หลักเกณฑในเรื่องกระบวนการเปดเผยพยานหลกัฐานไวก็ตาม  แตเน่ืองจากระบบการคนหาความจรงิ

ของระบบกฎหมายซีวิลลอวไดใหอํานาจศาลที่จะสามารถคนหาความจริงหรือพยานหลักฐานเขาสู

กระบวนการพิจารณาไดเองอยางกวางขวาง จึงทําใหศาลมีบทบาทในการแสวงหาความจริงที่เกิดข้ึน

ไดเพื่อนํามาเปนพยานหลักฐานในการตัดสินคดี คูความจึงไมมีบทบาทที่จะตองตอสูคดีกันเพื่อคนหา

ความจริงหรือพยานหลักฐานเหมือนกับระบบกฎหมายคอมมอนลอว22 

 

2.2 วัตถุประสงคของการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา 

 

 การเปดเผยพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงกอนการพิจารณาในคดีอาญา (Discovery) เปน

ความมุงหมายตามเจตนารมณของกฎหมาย เพื่อใหพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงบรรลุวัตถุประสงค

ของการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา ดังตอไปน้ี 

1. เพื่อสนับสนุนใหมีขอเท็จจริง และพยานหลักฐานที่สมบูรณที่สุดมาแสดง 

2. เพื่อลดโอกาสของความผิดพลาดอันเกิดจากพยานหลักฐานเท็จ 

3. เพื่อขจัดรองรอยของการดําเนินคดีที่ ถือวาเปนการตอสู  (Vestiges of Trial by 

Combat)23 

19 เข็มชัย ชุติวงศ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: นิติบรรณา 

การ, 2542), หนา 4.  
20 กุลพล พลวัน, “ลักษณะทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,” วารสารอัยการ 41, 

4 (พฤษภาคม 2524): 49. 
21 คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไมตรงกัน,” 

วารสารนิติศาสตร 15, 3 (กันยายน 2528): 3-4. 
22 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานในคดีอาญา 

(วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), หนา 2. 
23 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 13. 
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 วัตถุประสงคของการเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญากอนการพิจารณาทั้ง 3 ประการดังกลาว  

มีเปาหมายที่สําคัญอยูที่การคนหาความจริง24 และการไดมาซึ่งความจริงน้ันตองต้ังอยูบนพื้นฐานที่

สําคัญของหลักการพจิารณาความอาญาที่สําคัญ คือ รัฐจะตองใหหลักประกันแกจําเลยวาจะไดรับการ

พิจารณาคดีอยางเปนธรรม (Fair Trial)25 ทั้งกอนการพิจารณาคดีและระหวางการพิจารณาคดีของ

ศาล26 โดยรูปแบบการดําเนินคดีอาญาในศาลตามระบบคอมมอนลอว เชน ประเทศอังกฤษ และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยึดถือระบบการดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา โดยคูความตองตอสูกันเอง  

ซึ่งระบบดังกลาวจึงถือวาพนักงานอัยการเปนคูความเทาเทียมจําเลย27 ซึ่งตางมีสิทธิในการเสนอ

พยานหลักฐานอยางเทาเทยีมกัน แตในทางความเปนจริงหาเปนเชนน้ันไม เพราะพนักงานอัยการเปน

เจาหนาที่ของรัฐมักมีกลไกในการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมมากมาย ในขณะที่จําเลยอยูใน

สถานะที่ดอยกวารัฐทั้งทางฐานะและโอกาส แลวยังไมสามารถลวงรูพยานหลักฐานของฝายพนักงาน

อัยการไดวา พยานหลักฐานของฝายพนักงานอัยการที่จะอางตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดของเขามี

ประการใดและมีความถูกตองแทจริงเพียงใด ทําใหสิทธิของจําเลยจึงไมไดรับความเปนธรรม ดังน้ัน 

สิ่งที่มักปรากฏอยูเสมอในการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาก็คือการสรางความประหลาดใจ

ใหกับจําเลยดวยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จําเลยน้ันไมคาดคิดมากอน (Surprise Evidence) 

อันเปนการกระทบกระเทือนตอความเปนธรรมในการตอสูคดีของจําเลย และเปนอุปสรรคตอการ

คนหาความจริงเปนอยางย่ิง   

 ดวยเหตุดังกลาว จึงไดมีการดําเนินกระบวนการที่เรียกวาการเปดเผยขอเท็จจริงกอนการ

พิจารณามาใชในคดีอาญา โดยช้ีใหเห็นถึงความบกพรองของทฤษฎีที่ทําใหจําเลยตกอยูในสถานภาพที่

ดอยกวารัฐ28 ซึ่งสงผลกระทบตอความเปนธรรมในการตอสูคดีของจําเลย ทั้งน้ีโดยเห็นวาการให

โอกาสแกจําเลยในการเขาถึงขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานจะทําใหคดีมีความกระจางข้ึน ยอมทําให

การดําเนินคดีอาญามุงไปสูการคนหาความจริงไดสมบูรณมากย่ิงข้ึน สมดังวัตถุประสงคตาม

เจตนารมณของกฎหมายของระบบการดําเนินคดีอาญาสมัยใหมซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อันจะ

24 Thomas J. Gardner, Criminal Evidence, Principle, Cases and Reading,     

2nd ed. (St. Paul, Minn: West, 1988), p. 10. 
25 Jerry E. Norton, “Discovery in the Criminal Process,” The Journal of 

Criminal Law, Criminology and Police Science 61 (January 1970): 11. 
26 Paul B. Weston and Kenneth M. Wells, Criminal Evidence for Police, 2nd 

ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976), p. 314. 
27 กุลพล พลวัน, เรื่องเดิม, หนา 49. 
28 Jerry E. Norton, op.cit., p. 14. 
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ทําใหเกิดการดําเนินกระบวนพิจารณาที่เปนธรรม ซึ่งหลักดังกลาวน้ีศาลสูง (Supreme Court) ของ

สหรัฐอเมริกาไดเคยกลาวไววา “การเปดเผยดีกวาที่จะปกปด” (Suppression) ขอเท็จจริงตางๆ ที่

เกี่ยวของกับคดี เพราะการเปดเผยดังกลาวจะทําใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดําเนิน

ไปอยางถูกตองและกอใหเกิดความเปนธรรมแกคูความทั้งสองฝาย และในทางปฏิบัติศาลของมลรัฐก็

เริ่มที่จะยอมรับผลดังกลาวมากย่ิงข้ึน ศาลของบางมลรัฐถึงกับยอมใหมีการเปดเผยขอเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานในคดีอาญากอนการพิจารณามากกวาศาลของรัฐบาลกลางเสียอีก โดยมีวัตถุประสงคที่

สําคัญ 3 ประการดังกลาวแลวขางตน29  

 สําหรับการดําเนินคดีในประเทศที่ใชระบบซีวิลลอวน้ัน รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาใน

ศาลเปนระบบตรวจสอบขอเท็จจริง คือ การตอสูกันระหวางคูความในคดีจะเปนการรวมกันคนหา

ความจริงโดยผูเกี่ยวของทุกฝายในคดี ไมวาจะเปนผูพิพากษา อัยการ หรือทนายความ ลวนแลวแตมี

หนาที่รวมกันในการคนหาความจริงตางๆ 

 การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาเมื่อเปรียบเทียบคดีแพงน้ัน ระบบกฎหมายคอม

มอนลอว (Common Law) ในคดีแพง การเปดเผยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในคดีอาญากอน

การพิจารณา (Discovery) เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่ใชกันมากเพื่อเปนประโยชนในการตัด

ทอนประเด็นขอพิพาทใหนอยลง โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการคือ 

1. เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับคดีทุกประการจะถูกเปดเผยในช้ัน

พิจารณา 

2. เพื่อใหเกิดประเด็นในการพิจารณาจํากัดอยูแตที่เปนขอพิพาทแหงคดีจริงๆ 

3. เพื่อใหคูความไดมีโอกาสไดประนีประนอมกัน ทําใหคดีดําเนินไปอยางรวบรัดและ

รวดเร็ว30 

 การเปดเผยพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงกอนการพิจารณาในคดีแพง (Pre-Trial 

Discovery) น้ี ไดรับการปฏิบัติมาอยางตอเน่ืองและกวางขวาง สวนในคดีอาญาเพิ่งไดรับการปฏิบัติใน

การเปดเผยพยานหลกัฐานหรอืขอเท็จจริงเมื่อเร็วๆ น้ี การเปดเผยพยานหลักฐานจึงเริ่มมีแนวคิดที่

ตองการใหมีการใหเกิดการนําขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สมบูรณที่สุดมาแสดง อันเปนการลด

โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและตองการตัดทอนพิธีการและความยุงยากตางๆ ในการพิจารณาคดี

29 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 13-15. 
30 พรเพชร วิชิตชลชัย, “กฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายประเทศอื่นในสกลุกฎหมายคอม

มอนลอว,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2528), หนา 817. 
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แพงใหนอยลง31 แตแนวคิดของการเปดเผยพยานหลกัฐานหรอืขอเท็จจรงิกอนการพิจารณาในคดีแพง

และคดีอาญายังมีความแตกตางๆ กันอยูมากกลาวคือ ในคดีอาญาน้ันจะมีความเครงครัดและขอบเขต

ที่จํากัดมากกวาคดีแพง ในขณะที่คดีแพงสามารถกระทําไดโดยสมบูรณมากกวาคดีอาญา โดยไม

สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดเลย 

 สิ่งที่ปรากฏใหเห็นเดนชัดในคดีอาญาก็คือ ลักษณะพิเศษที่แตกตางจากคดีแพง คือ คดีอาญา

เริ่มเปนคดีเกิดข้ึนเมื่อเกิดคดีข้ึนหรอือางหรอืเช่ือวาไดเกิดคดีอาญาข้ึนจงึเริม่เปนคดีกอนถึงศาล32 สวน

คดีแพงเริ่มเปนคดีเมื่อมีการฟองคดีตอศาล โดยคดีแพงน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันสิทธิของเอกชน  

เปนการปองกันเอาสิทธิของตนจากผูที่กระทาํใหเกดิความเสียหายหรือผูที่ตองรับผิดชอบ โดยเปนการ

บังคับใหคืนสูสภาพกอนเกิดความเสียหายเทาที่จะเปนไปได ผลแหงความรับผิดในคดีแพงจึงเปนเรื่อง

การชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายมากกวาที่จะเปนการแกแคนทดแทนอยางในคดีอาญา33  

สวนกฎเกณฑการเปดเผยพยานหลกัฐานหรือขอเท็จจริงในคดีอาญายอมแตกตางจากคดีแพงเปนอยาง

มาก เน่ืองจากคดีแพงเปนกรณีระหวางเอกชนกับเอกชน แตคดีอาญาเปนเรื่องที่กระทบตอสวนรวม

หรือสังคม34 ในคดีแพงจะใชหลักในการดําเนินคดีที่เรียกวา “หลักความตกลง” (Negotiation 

Principle) แตการดําเนินคดีอาญาจะใชหลักที่เรียกวา “หลักการตรวจสอบ” (Examination) 

กลาวคือ ในคดีแพงคูความสามารถตกลงใหมีการประนีประนอมหรือยอมความกันเมื่อไรก็ได35 และ

ศาลตองดําเนินการไปตามขอตกลงของคูความเสมอ หากขอตกลงของคูความน้ันไมขัดตอบทบัญญัติ

ของกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมหรือความสงบเรียบรอยอันดีของประชาชน ดวยเหตุน้ีในคดีแพงจึง

สามารถทากันไดในเรื่องพยานหลักฐาน ซึ่งนําไปสูการแพหรือชนะในคดีความไดเลย สวนในคดีอาญา

น้ันมาสามารถทาทายกันไดในเรื่องพยานหลักฐานโดยเด็ดขาด โดยการดําเนินคดีตองเปนไปตาม

ข้ันตอนของกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบความแทจริงของเรื่องรวมถึงพยานหลักฐานและขอเท็จจริง  

และตองตัดสินไปตามความจริงที่ตรวจสอบไดน้ัน36 โดยเจาพนักงานและศาลมีอํานาจหนาที่ในการ

31 เรื่องเดียวกัน, หนา 817. 
32 คณิต ณ นคร, ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2551), 

หนา 107. 
33 เปรมศักด์ิ ช่ืนชวน, การเปดเผยพยานหลกัฐานและขอเท็จจริงกอนการพิจารณาคดีใน

คดีอาญา (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 2550), หนา 15. 
34 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ภาคการดําเนินคดี, พิมพครั้งที่ 2 

(กรงุเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา 46. 
35 เปรมศักด์ิ  ช่ืนชวน, เรื่องเดิม, หนา 15. 
36 คณิต ณ นคร, ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ, หนา 107. 
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ตรวจสอบคนหาความจริงโดยไมมีขอผูกมัดใดๆ37 นอกจากน้ี ในคดีแพงมีจุดมุงหมายตามบทบัญญัติ

ใหมีการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว38 แตในคดีอาญามีเปาหมายในการดําเนินคดี คือ การช้ี

ขาดเรื่องที่กลาวหา39 ซึ่งมิไดมุงเนนในความรวดเร็วเปนหลักเหมือนอยางเชนในคดีแพง 

 ดังน้ัน แนวความคิดในการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานน้ัน กระบวนการดังกลาวมี

วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการนําขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สมบูรณที่สุดมาแสดง อันเปน

การลดโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดและบทบาทของคูความในคดีทําใหเกิดการตอสูคดีที่นอยลง และ

ศาลเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ไดมาโดยการนําสืบของ

คูความอันมีอยูในประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอว (Common Law) สวนประเทศที่ใชระบบซีวิลลอว 

(Civil Law) การดําเนินคดีอาญาจะใชระบบตรวจสอบขอเท็จจริง โดยศาลมีบทบาทในการคนหา

ความจริงหรือพยานหลักฐานไดทั้งจากการพิจารณาพยานหลักฐานหรือการเรียกพยานมาสูศาลเอง 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการคนหาความจริงในคดีอาญา 

  

 การศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน เพื่อความเขาใจจึงตอง

ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายและระบบการดําเนินคดีอาญา ซึ่งทั่วโลกมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ซึ่งมีรูปแบบการพิจารณาคดีภายใตหลักการที่วา “คูความมี

สิทธิเทาเทียมกัน” การดําเนินกระบวนการพิจารณาจะมีหลักเกณฑในการสืบพยานอยางเครงครัด 

คูความแตละฝายจะมีบทบาทสําคัญในการตอสูคดีกันเอง ตามหลักทฤษฎี “หลักอาวุธเทาเทียมกัน” 

คูความตองใชความสามารถในการตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเองและการปฏิเสธความผิด 

เพื่อใหไดขอเท็จจริงออกมาซึ่งตามหลักทฤษฎีดังกลาวน้ีคูความตองอยูในฐานะที่เทาเทียมกัน โดย

ปราศจากความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหการตอสูคดีเกิดความเปนธรรมและประสบ

ผลสําเร็จในการพิสูจนความจริง โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไวทุก

ข้ันตอน40 โดยศาลจะมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูตัดสินคดีความเพียงอยางเดียว โดยไมสามารถใช

อํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติม หรือการใชอํานาจในการชวยคูความฝายใดในการแสวงหาขอเท็จจริง

หรือพยานหลักฐานตางๆ ได ระบบกฎหมายคอมมอนลอวน้ี ศาลจึงมีโอกาสที่จะใชดุลยพินิจไดนอย 

37 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 50. 
38 คณิต ณ นคร, ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ, หนา 46. 
39 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 46. 

 40 คนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 2, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพเดือนตุลา, 2548), หนา 100. 
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เพราะศาลถือวาการแสวงหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานตางๆมาแสดงตอศาลน้ัน เปนหนาที่ของ

คูความแตละฝาย อีกทั้งระบบกฎหมายคอมมอนลอวน้ีถือวาพนักงานอัยการมีฐานะเปนคูความในคดี

ที่เทาเทียมกับจําเลยอีกดวย41 การดําเนินคดีอาญาตามระบบกฎหมายคอมมอนลอวน้ี โจทกและ

จําเลยจึงมีฐานะที่เทาเทียมกัน โดยมีลักษณะคลายกับจําเลยในคดีแพง โดยประเทศที่ใชระบบ

กฎหมายคอมมอนลอวน้ี ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เปนตน สวนระบบ

กฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) เปนระบบการดําเนินคดีที่ใหอํานาจศาลในการคนหาความจริงและ

พยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีไดอยางกวางขวาง โดยศาลมีอํานาจในการตรวจสอบคดี

ต้ังแตกอนเริ่มช้ันกระบวนการพิจารณา โดยเริ่มต้ังแตผูตองหาหรือจําเลยในช้ันการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนหรือสํานวนการสอบสวนถึงช้ันของพนักงานอัยการ42 ศาลจึงมีบทบาทสําคัญและมี

สวนรวมในการตรวจสอบขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานเปนอยางมาก ทําใหการพิจารณาคดีเปนไปได

กวางขวางและครอบคลุม บทบาทหนาที่ของศาลตามระบบซีวิลลอวน้ี ศาลจึงมีบทบาทในการคนหา

ความจริงโดยไมวางเฉย สวนบทบาทของคูความจะไมสามารถตอสูกันเพื่อคนหาความจริงหรือแสดง

พยานหลักฐานเหมือนกับคูความในระบบกฎหมายคอมมอนลอวได โดยประเทศที่ใชระบบกฎหมายซี

วิลลอวน้ี ไดแก ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี เปนตน มีระบบการดําเนินคดีอาญาน้ัน เมื่อ

พิจารณาจากประวัติและความเปนมาของระบบการดําเนินคดีอาญาแลวประกอบดวย 2 ระบบ คือ43 

1. การดําเนินคดีอาญา “ระบบไตสวน (Inquisitorial System)” คือ ระบบการดําเนิน

คดีอาญาที่หนาที่สอบสวนและฟองรองและหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีจะไมมีการแยกออกจากกัน  

โดยการดําเนินคดีอาญาทั้งหมดจะทําหนาที่โดยองคกรเดียว กลาวคือ การดําเนินคดีอาญาจะทําโดยผู

พิพากษาหรือศาล ซึ่งการพิสูจนพยานหลักฐานของระบบไตสวนจะไมมีหลักเกณฑที่เครงครัด เพราะ

เปนการพิสูจนใหทราบถึงผลของคดีแทนการมุงหวังเอาชนะกันในคดีเทาน้ัน44 และการดําเนินคดี

อาญาระบบไตสวนน้ีผูถูกไตสวนแทบจะไมมีสิทธิอะไรเลย โดยเปรียบเสมือนวัตถุชนิดหน่ึง กลาวคือ 

เปน “กรรมในคดี” (Process-Object) และอาจสรุปสาระสําคัญของระบบไตสวนได ดังน้ี45 

41 กุลพล พลวัน, เรื่องเดิม, หนา 49.  
42 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 32. 
43 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 46. 
44 ประมลู สุวรรณศร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลกัฐาน, พิมพครั้งที่ 8 

(กรงุเทพฯ: โรงพิมพแสวงสทุธิการพมิพ, 2526), หนา 2. 
45 อุดม รัฐอมฤต, เรือ่งเดิม, หนา 306. 
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1) ศาลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาคดี มีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติมหรืองดการ

สืบพยานเพื่อคนหาความจริงในคดี ซึ่งระเบียบเกี่ยวกับการสืบพยานน้ีมีนอยและไมเครงครัด ซึ่งศาล

สามารถใชดุลพินิจไดตามความเหมาะสมตามแตละคดีไป 

2) การพิจารณาคดีโดยเฉพาะคดีอาญา จะมีลักษณะเปนการดําเนินการระหวางศาลกับ

จําเลย โดยโจทกเปนเพียงผูชวยแกศาลในการคนหาพยานหลักฐานเทาน้ัน โดยระดับความชวยเหลือ

น้ันจะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับแตละระบบกฎหมายที่ประเทศน้ันๆ ใชบังคับ ตัวอยางเชน  ใน

ประเทศฝรั่งเศสพนักงานอัยการอาจข้ึนน่ังซักถามพยานบนบัลลังกเคียงคูผูพิพากษาได 

3) ไมมีกฎเกณฑการสืบพยานที่เครงครัด อีกทั้งไมมีบทตัดพยาน (Exclusionary Rule) 

ที่เด็ดขาด ทําใหการนําเสนอพยานหลักฐานตางๆ มาสูศาลทําไดอยางเต็มที่และศาลสามารถรับฟง

พยานตางๆ ไดอยางเต็มที่และศาลสามารถใชดุลยพินิจในการับฟงไดอยางกวางขวางอีกดวย 

2. การดําเนินคดีอาญา “ระบบกลาวหา (Accusatorial System)” คือ ระบบการดําเนิน

คดีอาญาที่มีการแยกหนาที่การสอบสวนและพิจารณาคดีแยกตางหากจากกัน โดยมีองคการทําหนาที่

แยกออกจากกัน และยกฐานะของผูถูกกลาวหา (ผูตองหาและจําเลย) จากการเปน “กรรมในคดี” 

(Process-Object) ข้ึนเปน “ประธานในคดี” (Process-Subject) และอาจสรุปสาระสําคัญของระบบ

กลาวหาไดดังน้ี46 

1) ศาลมีบทบาทจํากัดในการคนหาพยานหลักฐานตางๆ มีฐานะเปนเพียงผูตัดสินคดี

เทาน้ัน โดยไมมีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติมหรือชวยคูความในการแสวงหาพยานหลักฐาน 

2) โจทกกับจําเลยมีบทบาทสําคัญในการตอสูคดี โดยศาลจะไมชวยในการหา

พยานหลักฐานหรือสืบพยานเพิ่มเติม และหนาที่พิสูจนการกระทําความผิดเปนหนาที่ของโจทก

โดยเฉพาะ 

3) มี กฎเกณฑการสืบพยานที่ เ คร ง ครั ดมากและมีบท ตัดพยานที่ เ ด็ ดขาด  

(Exclusionary Rule) ศาลมีโอกาสใชดุลยพินิจนอยมาก การรับพยานหลักฐานเขาสูสํานวนความหรือ

การใชคําถามในการซักถามพยานหรือถามคานพยาน ตองเปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด ดังน้ัน  

ศาลอาจยกฟองไดในกรณีที่ปรากฏวาพยานหลักฐานที่โจทกนํามาแสดงน้ันเปนพยานหลักฐานที่ไดมา

โดยมิชอบ ทั้งๆ ที่คดีปรากฏวาจําเลยไดกระทําความผิดก็ตาม 

 ระบบกลาวหาเปนการดําเนินคดีอาญาสมัยใหม ที่ เปนการแกไขขอบกพรองของการ

ดําเนินคดีอาญาระบบไตสวนน้ันเอง กลาวคือ การที่นานาประเทศไมใชการดําเนินคดีอาญาระบบไต

สวนน้ัน ก็เพราะเห็นวา ในการดําเนินคดีอาญาตามระบบไตสวนผูพิพากษามีอํานาจมากเกินไป มักมี

อคติ ความลําเอียงจึงอาจกอใหเกิดความไมยุติธรรมข้ึน ดังน้ันเพื่อเปนการลดอํานาจของผูพิพากษา

46 เรื่องเดียวกัน, หนา 306-307. 
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และขจัดขอผิดพลาดดังกลาว จึงไดมีการตัดอํานาจผูพิพากษาในสวนของการสอบสวนและฟองรอง

ออกไป โดยใหองคการอัยการ เปนผูทําหนาที่ดังกลาว โดยอํานาจของศาลคงเหลือแต “อํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดี”47 

 โดยสาระสําคัญความแตกตางของทั้ง 2 ระบบในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญา คือ หนาที่นําสืบ

ขอเท็จจริงในประเด็นที่มีการกลาวหา โดยระบบไตสวนหนาที่นําสืบจะตกอยูกับศาลในการเปนผู

คนหาความจริงโดยมีโจทกเปนผูชวยในการคนหาความจริงเทาน้ัน สวนระบบกลาวหาหนาที่นําสืบจะ

ตกอยูกับโจทกเปนสําคัญ โดยศาลตองวางตัวเปนกลางไมชวยคูความฝายใดฝายหน่ึง48 

 ทฤษฎีการคนหาความจริงในคดีอาญาตามระบบกลาวหาและระบบไตสวนเปนความ

เหมาะสมในแตละประเทศ โดยนําความคิดที่ปฏิบัติใชอยูในหลายๆ ประเทศมาจัดต้ังเปนระบบข้ึน ซึ่ง

แตละประเทศก็หาใชจะใชระบบใดระบบหน่ึงไม เพราะตางก็มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแสวงหา

ความจริงที่แตกตางกันไปในความคิดของแตละประเทศ โดยแนวความคิดน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ในวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยูในประเทศของตน ซึ่งเมื่อตรงกับหลักการคนหาความจริงในระบบใด

ก็ใชระบบน้ันหรือรวมทั้งสองระบบเขาดวยกัน การคนหาความจริงในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน 

เพราะกฎหมายเกิดข้ึนจากวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย การคนหาความจริงของประเทศ

ไทยจึงเปนไปตามแนวความคิดและความเปนอยูของคนไทย โดยมิไดยึดถือระบบใดระบบหน่ึงเปน

สําคัญ แตเปนการนําความเหมาะสมของแตละระบบมาปรับใช เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการ

คนหาความจริงตามกฎหมายของประเทศไทย จึงมิอาจกลาวไดวาเปนระบบกลาวหาหรอืระบบไตสวน

ได49 

 จากการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในฉบับปจจุบัน ใน

สวนของการเปดเผยพยานหลักฐานจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบังคับใชเพียงใด เปนการ

กอใหเกิดความยุติธรรมปจจัยที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ ระบบกฎหมายและสภาพของสังคมไทยซึ่ง

นักกฎหมายสวนใหญเห็นวา ระบบการคนหาความจริงในคดีอาญาของไทยเปนระบบผสม โดยนํา

หลักการระบบกลาวหาในเรื่องการกําหนดหนาที่ในการนําสืบใหตกอยูกับโจทกมาใช แตใน

ขณะเดียวกันก็ใหอํานาจแกศาลที่จะมีอํานาจในการคนหาความจริงเพิ่มเติมได เพื่อกอใหเกิดความ

ยุติธรรมในการดําเนินคดีกับฝายโจทกและจําเลย50 

47 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 55-57. 
48 อุดม รัฐอมฤต, เรือ่งเดิม, หนา 307. 
49 จิตติ เจรญิฉํ่า, พยานในคดีอาญา (กรุงเทพฯ: พิมพอักษร, 2538), หนา 14-15. 
50 อุดม รัฐอมฤต, เรือ่งเดิม, หนา 308. 
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 ในสวนระบบการคนหาความจริงในคดีอาญาน้ัน ตามที่ไดกลาวมาแลววา ระบบการดําเนิน

คดีอาญาในปจจุบันในนานาอารยะประเทศไมวาจะเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

(Common Law) หรือ ประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ตางก็ใชระบบกลาวหากัน

เปนสวนใหญ  แตที่แตกตางกันคือหลักการคนหาความจริง ซึ่งในประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอม

มอนลอว (Common Law) จะใชวิธีคนหาความจริงแบบตอสูคดีกัน (Adversarial System หรือ 

Fight Theory) สวนในประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) จะใชวิธีคนหาความจริงแบบ

ไมตอสู  (Non-Adversarial System หรือ Inquisitorial System) 

 

 2.3.1  วิธีการคนหาความจริงแบบตอสูคดี (Adversarial System หรือ Fight Theory) 

 ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) วิธีการคนหาความจริงจะใช

ระบบตอสูกันระหวางคูความ การฟองคดีตอศาลเปนไปตามระบบการฟองดีโดยประชาชน (Popular 

Prosecution)51 โดยวิธีการคนหาความจริงแบบตอสูคดีกัน (Adversarial System หรือ Fight 

Theory) ซึ่งระบบการคนหาความจริงในคดีอาญาสําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว  

(Common Law) ตามระบบน้ีเปนการตอสูกันระหวางโจทกและจําเลยในคดี ซึ่งการคนหาความจริง

ตางๆ จะตองอาศัยการกระทําของคูความ โดยคูความมีหนาที่นําพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงเพื่อ

ประโยชนแกคดีของตน บทบาทของคูความจึงมีความกระตือรือรน (Active) การดําเนินคดีเปน

ลักษณะการตอสูคดี การคนหาความจริงจะอาศัยการถามคาน (Cross Examination) เปนสําคัญ เพื่อ

มุงหมายใหไดความจริงเพิ่มอีกทางหน่ึง สวนศาลน้ันจะทําหนาที่วางตัวเปนกลาง (Passive Trien) 

โดยมีหนาที่ควบคุมการพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมาย บทบาทของศาลจึงตองรอใหคูความนําเสนอ

ขอมูลในการพิจารณา52 ซึ่งจากการที่ใหคูความเปนผูเสนอพยานหลักฐานตางๆเอง ทําใหเกิดจุดออน

ในการเสนอพยานหลักฐาน คือ คูความมักนําพยานหลักฐานตางๆ ที่เปนประโยชนตอรูปคดีของตนมา

แสดงเทาน้ัน ศาลไมอาจเขาแสวงหาขอเท็จจริงโดยตนเองไดมากนัก หากศาลเขาไปคนหาความจริง

มากเกินไป อาจกอใหเกิดขอครหาวาเขาขางฝายใดฝายหน่ึงได จึงทําใหเกิดประเด็นบางขอขาดหายไป

หรือไมปรากฏในการพิจารณาคดี53 

51 สมชาย วิมลสุข, บทบาทของศาลในขั้นตนในการคนหาความจริง (วิทยานิพนธปรญิญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549), หนา 10. 

 52 John H. Langbein, Comparative Criminal Procedure: Germany (St. Paul, 

Minn: West, 1977), p. 83. 
53 สมทรพัย นําอํานวย, บทบาทศาลในชั้นพิจารณากับการคนหาความจริงในคดีอาญา

(วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 19. 

                                                             



20 
 

 การดําเนินคดีอาญาในระบบน้ีมีความเช่ือวา การจะพบความจริงแหงคดีน้ัน จะตองใหโจทก

และจําเลยในคดีไดตอสูกันโดยพยานหลักฐาน โดยใหทั้งสองฝายมีความเทาเทียมกัน โดยมีลักษณะ

เหมือนกับคดีแพง ซึ่งแตละฝายมีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐานมาแสดงตอศาล โดยศาลจะตองพิจารณา

พิพากษาคดีใหเปนไปตามพยานหลักฐานที่คูความนํามาแสดง โดยไมมีอํานาจซักถามพยานหรือเรียก

พยานมาสืบ และเมื่อโจทกเปนผูรอง โจทกจึงมีหนาที่นําสืบกอน 

 ในสมัยเดิม หลักการตอสูคดีน้ีเรียกวา “หลักอาวุธเทาเทียม” จะมีการพิสูจนความจริงโดย

การตอสูดวยกําลังระหวางโจทกและจําเลย (Trial by Physical Battle) จึงทําใหตางฝายตางมุงหมาย

ที่จะเอาชนะกันเปนสําคัญมากกวาความถูกตองตามพยานหลักฐานเพื่อใหศาลเปนผูตัดสินช้ีขาดทําให

เกิดการปดบังพยานหลักฐานเอาไว ซึ่งเปนการปดบังความจริง ในที่สุดระบบน้ีจึงไดสรางหลักประกัน

เสริมใหกับคูความ คือ “หลักความเปนธรรม” (Principle of Fairness)54 

 

2.3.2 วิธีการคนหาความจริงแบบไมตอสูคดี (Non-Adversarial System หรือ

Inquisitorial System) 

 การคนหาความจริงในคดีอาญาของประเทศไทยใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) หรือ

ระบบประมวลกฎหมาย โดยการตรวจสอบขอเทจ็จริง การฟองคดีตอศาลในความผิดอาญาตอแผนดิน

เปนไปตามระบบการฟองคดีอาญาโดยรัฐ (State Prosecution) ซึ่งตามระบบดังกลาวรัฐเปน

ผูดําเนินการคนหาความจริงในกรณีที่มีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน ทําใหองคกรตางๆ ของรัฐจึง

มีหนาที่อํานวยความยุติธรรม โดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนกอนฟองรองหรือข้ันตอนที่มีการฟองรองแลว 

จนถึงการพิจารณาคดีตลอดจนมีคําพิพากษาน้ันแลว โดยหนวยงานหรือองคกรที่เขามามีบทบาท

สําคัญ โดยเริ่มต้ังแตพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ พนักงานอัยการ ศาล ซึ่งแตละหนวยงานลวนเปน

เครื่องมือสําคัญในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน โดยพนักงานอัยการมีบทบาทหนาที่ใน

การคนหาความจริงโดยเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง สวนการรวบรวมพยานหลักฐานมี

ตํารวจเปนผูชวย และการพิจารณาพิพากษาคดีเปนอํานาจหนาที่ของศาล55 

 ดังน้ัน ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน จะใช

วิธีคนหาความจริงแบบไมตอสูคดี (Non-Adversarial System หรือ Inquisitorial System) ซึ่งศาล

มีบทบาทอยางมากในการคนหาความจริง โดยผูพิพากษาจะมีความกระตือรือรน (Active) การอาง

พยานหรือการซักถามพยานก็เปนหนาที่ของศาล คูความมีหนาที่เพียงชวยเหลือและควบคุมการปฏิบติั

54 ประทุมพร กลัดอ่ํา, การนําวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับในวิธีพิจารณาความอาญา 

(วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), หนา 6. 
55 สมชาย วิมลสุข, เรื่องเดิม, หนา 8. 
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หนาที่ของศาลใหเปนไปตามบทบญัญัติของกฎหมายเทาน้ัน บทบาทของคูความจึงเปนเพียงผูชวยของ

ศาล  เพื่อกระตุนการดําเนินคดี หรือการคนหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิ

ของจําเลยเพื่อนํามาแสดงในศาล ในประเทศเยอรมันจึงเนนเรื่องการคนหาความจริงตามหลักความ

ยุติธรรมในเน้ือหา (Material Justice)56 ซึ่งระบบน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา หลักการคนหาความจริงใน

เน้ือหา (Inquisition Principle หรือ Truth Theory)57 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา 

 

 การวินิจฉัยช้ีขาดขอเท็จจริงของศาลในคดีอาญาน้ัน มีหลักกฎหมายที่ยึดถือกันเปนสากลวา 

ศาลจะตองรับฟงพยานหลักฐานจนเปนอันปราศจากขออันควรสงสัย (Beyond Reasonable 

Doubt) วาจําเลยไดกระทําผิดจริงตามฟอง จึงจะลงโทษจําเลยได ซึ่งการฟงขอเท็จจริงอยางใดอยาง

หน่ึงวาเปนขอยุติน้ัน ตองไมเปนเพียงเพราะโจทกมีพยานหลักฐานที่มีเหตุผลนาเช่ือถือไดมากกวา 

(Preponderance of Evidence) อยางจําเลยในคดีแพงเทาน้ัน58 โดยหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ความอาญาไดถือหลักวาจําเลยจะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ (Presumption of 

Innocence) จนกวาจะพิสูจนไดวาจําเลยกระทําความผิดจริง และเมื่อมีกรณีสงสัยตองยกประโยชน

แหงความสงสัยใหแกจําเลย (In dubio pro reo) เพราะเน่ืองจากคดีอาญาการปลอยตัวผูกระทํา

ความผิดเน่ืองจากการพิสูจนไมแนชัดดีกวาการลงโทษแกผูบริสุทธ์ิ 

หลักเกณฑวิธีพิจารณาความอาญาขางตนที่กลาวมาน้ัน แตกตางจากหลักเกณฑวิธีพิจารณา

ความแพง เพราะเน่ืองจากในคดีแพงคูความเปนผูกําหนดคดี เปนสิทธ์ิของโจทกวาจะฟองคดีหรือไม 

หรือจะฟองคดีในประเด็นใด และสามารถกําหนดพยานในคดีไดโดยอิสระ กลาวคือเปนผูกําหนด

ขอเท็จจริงที่จะนํามาตีแผในศาล รวมทั้งกําหนดขอเท็จจริงที่จะพิสูจนกันดวนพยานหลักฐานตางๆ  

สวนจําเลยจะยอมรับหรือปฏิเสธคําฟองของโจทกก็ได รวมถึงการตกลงประนีประนอมยอมความใน

ศาลกันได และผูพิพากษาจะจํากัดตัวเองอยูในประเด็นแหงคดีดวย โดยหามทําคําพิพากษาเกินคําขอ 

โดยหลักการในการดําเนินคดีทางแพงน้ีเรียกวา “หลักความตกลง” (Verhandlungsmaxime หรือ  

Negotiation Principle) ซึ่งมีความหมายวาคูความในคดีแพงสามารถทําความตกลงกันได และเมื่อ

ตกลงกันอยางไร ศาลก็ตองปฏิบัติตามน้ัน โดยขอตกลงกันดังกลาวน้ันตองไมขัดตอบทบัญญัติของ

56 John H. Langbein, op.cit., p. 83. 
57 ประทุมพร กลัดอ่ํา, เรื่องเดิม, หนา 7. 

 58 Stephen A. Saltzburg, American Criminal Procedure, 3rd ed. (St. Paul, Minn: 

West, 1986), pp. 743-745. 
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กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะในคดีความแพงน้ันพิสูจนขอเท็จจริงตางๆ ดวย

พยานหลักฐานตามขอเท็จจริงที่โตแยงกันระหวางคูความในคดีเทาน้ัน สวนในคดีอาญามีหลักการ

ดําเนินคดีที่เรียกวา “หลักการตรวจสอบ” (Unterschungsgrundsat หรือ Examination Principle)  

ซึ่งคูความจะตกลงใหดําเนินกระบวนการพิจารณาอยางคดีแพงน้ันมิได59 

ทั้งน้ี แนวคิดที่ใหมีการนํากระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน (Pre-Trial 

Discovery) มาใชมีอยู 3 ทฤษฎีที่สําคัญ เพื่อปองกันปญหาที่เกิดข้ึนจากความบกพรองของทฤษฎีที่

ทําใหจําเลยตกอยูในสถานะที่ดอยกวา อันเกิดจากความไมสอดคลองกันระหวางทฤษฎีกับผลในทาง

ปฏิบัติ ไดแก 

  

2.4.1 ความบกพรองของทฤษฎีการคนหาขอเท็จจริงในคดีอาญา 

การคนหาขอเท็จจริงในคดีอาญาของระบบคอมมอนลอว ที่ใชอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศอังกฤษน้ัน มีรูปแบบการดําเนินกระบวนการพิจารณาเปนการตอสูแบบเดียวกับการ

ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีแพง การพิจารณาคดีอาญาตามระบบกฎหมายน้ี ประกอบดวยองคกร

ที่เกี่ยวของกันเปนนิติสัมพันธ 3 ฝาย ประกอบดวย 1. ศาล (Trial Judge) ซึ่งมีหนาที่เปนผูรักษา

กฎเกณฑในการพิจารณาคดี เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชนของรัฐและสิทธิเสรีภาพของ

เอกชน ตามกฎหมาย 2. พนักงานอัยการ (Prosecutor) 3.  ทนายจําเลย (Defense Attorney)60 

ซึ่งระบบน้ี ศาลไมมีหนาที่สืบพยานหลักฐานในการวินิจฉัยขอเท็จจริง รวมทั้งการกําหนด

ประเด็นที่โตแยงกันดวยเพราะบทบาทดังกลาวเปนหนาที่ของคูความในคดี น่ันคือเปนหนาที่ของ

พนักงานอัยการผูเปนโจทก และทนายความจําเลยที่จะดําเนินการเอง61 โดยวิธีการคนหาขอเท็จจริง

ในคดีของระบบกฎหมายน้ีจะเปนการตอสูกันในเชิงแขงขันระหวางคูความทั้งสองฝายในคดี (Fight 

Theory) โดยคูความในคดีจะมีสถานะที่เทาเทียมกันเพื่อการคนหาขอเท็จจริงในคดีเพื่อเปนประโยชน

ในการพิจารณาคดี คูความมีสิทธ์ิที่จะนําพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงตอศาลตามกฎเกณฑของ

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการนําเสนอพยานหลักฐานตอศาล ซึ่งศาลจะพิจารณาคดีตาม

พยานหลักฐานที่คูความแตละฝายนําพยานหลักฐานมาแสดงตอศาลเทาน้ัน ผูพิพากษาไมมีอํานาจ

59 สมทรพัย นําอํานวย, เรื่องเดิม, หนา 1-2. 
60 ไมตรี วงศขจรศิลป, ขอจํากัดการคนหาขอเท็จจริงของทนายจําเลยในคดีอาญา 

(วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), หนา 9-15. 
61 เรื่องเดียวกัน, หนา 9-15. 
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สืบพยานเอง และการนําสืบพยานหลกัฐานในคดีอาญาน้ี โจทกจะตองเปนผูนําสืบกอนเสมอเทาน้ัน62 

ตามขอสันนิษฐานของกฎหมายที่วาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะมีการพิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทํา

ความผิดจริงตามฟองน้ัน  

โจทกในคดีอาญาซึ่งเปนพนักงานอัยการถือเปนตัวแทนของประชาชนแหงรัฐการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมการดําเนินคดีของพนักงานอัยการจะกระทําในนามประชาชนแหงรฐั ซึ่งโดยหลัก

แลวพนักงานอัยการจึงเปนองคกรของรัฐและประชาชน โดยไมอยูใตอํานาจของผูใดโดยเฉพาะ เพราะ

พนักงานอัยการเปนผูใชอํานาจในการดําเนินคดีใดๆ แทนประชาชนของรัฐและเพื่อประโยชนของรัฐ

เทาน้ัน ฉะน้ันการทําหนาที่ของพนักงานอัยการ จึงเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงและความกลัวใน

การปฏิบัติหนาที่ของตนเอง63 

โดยหลักแลวพนักงานอัยการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐน้ัน จะตองปฏิบัติหนาที่โดยปราศจาก

ความลําเอียงที่เปนการอยุติธรรมตอจําเลย พนักงานอัยการตองพยามยามคนหาขอเท็จจริงในคดี

เพื่อใหการพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แตในทางปฏิบัติ

ปรากฏวาพนักงานอัยการมักจะเขาขางคําฟองของตนเอง มีการเลือกพยานหลักฐานที่เปนประโยชน

กับคําฟองของตน อีกทั้ง มีการปกปดเหตุผล และประเด็นสําคัญในคดี ตลอดจนจุดบกพรองในการ

ตอสูคดี ซึ่งจะเปนผลทําใหพนักงานอัยการสามารถทําลายเหตุผลขอตอสูของคูความฝายตรงขามได 

เพราะในขณะที่จําเลยอยูในสภาพที่ปราศจากความพรอมหรือเครื่องมือใดๆ ที่จะแกขอกลาวหา ไม

สามารถที่จะลวงรูถึงพยานหลักฐานตางๆ ที่พนักงานอัยการจะนํามาอางอิงเปนพยานหลักฐาน เพื่อ

พิสูจนความผิดของจําเลยใหปรากฏตอศาล จึงเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธ์ิของจําเลยที่จะมี

โอกาสในการตอสูคดีเพื่อแกขอกลาวหาของตนเองได 

 

2.4.2 ความบกพรองของทฤษฎีขอสันนิษฐานวาจําเลยเปนผูบริสุทธิ์  

ขอสันนิษฐานทางกฎหมายในคดีอาญาวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ น้ัน (Presumption of 

Innocence) ถือเปนพื้นฐานขอเท็จจริงที่วา บุคคลไมใชผูกระทําผิดทางอาญา อันเปนเกราะปองกัน

ทางกฎหมายใหกับประชาชนภายในรัฐวาทุกคนจะไมถูกกลาวโทษทางอาญา หากพิสูจนไมไดวาเขา

เปนผูกระทําความผิดจริง และขอสันนิษฐานที่เปนขอสันนิษฐานทางกฎหมาย (Presumption of 

Law) ที่ไมจําเปนตองอาศัยพยานหลักฐานอยางอื่นใดมาสนับสนุน หลักการของขอสันนิษฐานวา

62 Delmar Karlen, Anglo-American Criminal Justice (Oxford: Oxford University 

Press, 1967), p. 19. 
63 Paul B. Weston and Ken M. Wells, Criminal Justice Introduction and 

Guidelines (California: Goodyear, 1976), p. 206. 
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จําเลยเปนผูบริสทุธ์ิ จึงเปนขอสันนิษฐานที่กําหนดข้ึนโดยบทบญัญติัของกฎหมายมีผลใหจําเลยไมตอง

หยิบยกขอสันนิษฐานดังกลาวข้ึนตอสูเอง จําเลยจะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิตลอดทุก

ข้ันตอนการพิจารณาคดี ถึงแมจะมีความบกพรองเกิดข้ึนในระหวางการพิสูจนพยานหลักฐานของ

จําเลยก็ตาม ก็ไมอาจเปนเหตุใหขอสันนิษฐานดังกลาวสิ้นสุดไป64 

แตการสิ้นสุดไปของขอสันนิษฐานวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิน้ัน จะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อปรากฏ

พยานหลักฐานในทางตรงกันขาม โดยพิสูจนไดวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงตามฟองโดย

ปราศจากขอสงสัย (Guilt Beyond a Reasonable Doubt) ดังน้ัน ขอสันนิษฐานดังกลาวจะให

ประโยชนแกจําเลยในขอบเขตกระบวนพิจารณาความและการพิพากษาคดี จนกวาโจทกจะสามารถ

พิสูจนขอเท็จจรงิในคดีไดดวยพยานหลักฐานทั้งหลายวาจําเลยเปนผูกระทําความผดิจรงิตามฟอง และ

จําเลยก็ตองคนหาพยานหลักฐานตางๆ มาหักลางขอกลาวหาของโจทก เพื่อพิสูจนใหศาลเห็นวา

ตนเองมิไดกระทําความผิดจริงตามคําฟอง โดยนําพยานหลักฐานตางๆ มาหักลางพยานหลักฐานของ

โจทกที่ไดนําเสนอไปกอนแลว แตหากจําเลยไมสามารถพิสูจนหักลางหลักฐานของโจทกได จําเลยจะ

ถูกศาลพิพากษาลงโทษในความผิดน้ัน 

 ขอสันนิษฐานความบริสุทธ์ิของจําเลยดังกลาวเปนเพียงหลักการทั่วไป (Nature) ไมใช

พยานหลกัฐาน (Evidence) ในเรื่องความบริสุทธ์ิของจําเลย และไมใชเรื่องการช่ังนํ้าหนักของความ

นาเช่ือถือเกี่ยวกับความบริสุทธ์ิของจําเลยอีกดวย แตเปนเพียงการกําหนดหนาที่ภาระการพิสูจน

ความผิด (Burden of Proof) ของจําเลยในคดีที่ใหเปนหนาที่ของรัฐที่ตองดําเนินการตอไป ดังน้ัน

หากกฎหมายไมใหเครื่องมือแกจําเลย เพื่อใชในการคนหาพยานหลักฐานมาพิสูจนวาตนเองมิไดเปน

ผูกระทําความผิดตอศาลแลว หลักขอสันนิษฐานความบริสุทธ์ิของจําเลยดังกลาวก็เปนเพียงหลักการ

หรือทฤษฎีที่เปนเพียงนามธรรมเทาน้ัน 

 

2.4.3 ความบกพรองของทฤษฎีการพิสูจนความผิดของจําเลยในคดีอาญา  

การที่จําเลยในคดีอาญาจะไดรบัการสนันิษฐานวาเปนผูบรสิุทธ์ิจนกวาโจทกจะสามารถพิสูจน

ตอศาลไดวา จําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงตามฟองน้ัน หลักการดําเนินคดีอาญาของโจทกจึงตองมี

ภาระการพิสูจน (Burden of Proof) ความผิดของจําเลยจนกวาจะสิ้นสงสัยในทุกๆ องคประกอบ

ความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว แตหากโจทกไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดของ

จําเลยตามขอกลาวหาดังกลาวแลว จําเลยจะไดรับการปลดปลอยใหพนขอกลาวหาไดในที่สุด และไม

วาโดยขอเท็จจริงแลวจําเลยจะเปนผูกระทําความผิดจริงหรอืไมก็ตาม จะไมมีการพิจารณาในเรือ่งน้ีอกี

ตอไป ภาระการพิสูจนความผิดดังกลาวเปนหนาที่ของโจทกตลอดระยะเวลาในการดําเนินคดี โดยจะ

64 ไมตรี วงศขจรศิลป, เรื่องเดิม, หนา 17-19. 
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ไมมีการเปลี่ยนแปลงภาระหนาที่ดังกลาวไปสูจําเลยที่จะตองพิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเอง หรือตอง

พิสูจนขอกลาวหาของโจทกตามฟองกอน แมวาจําเลยจะตองมีหนาที่แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน

ขอตอสู ตามที่ตนเองใหการไวก็ตาม ก็ไมเปนผลใหจําเลยตองมีภาระการพิสูจนในคดีแทนโจทก และ

ระดับของการพิสูจนขอกลาวหาของโจทกน้ันจะตองพิสูจนความผิดของจําเลยจนกวาจะสิ้นขอ

คลางแคลงสงสัยทั้งปวงวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงตามคําฟองน้ัน65 

แตระดับการพิสูจนจนสิ้นขอคลางแคลงสงสัยของโจทกน้ัน เปนดุลยพินิจของศาลที่จะพอใจ

ตอภาระการพิสูจนดวยพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีแลว การกําหนดระดับความพึงพอใจดังกลาวขอ

ศาลไมมีระดับการวัดที่แนนอน ข้ึนอยูกับการวิเคราะหของศาลโดยอาศัยความรูความเขาใจ และ

ประสบการณของศาลประกอบเขาดวยกันในการวิเคราะห ความสงสัยที่เกิดข้ึนในใจของศาลอาจเกิด

จากกรณีที่เน้ือหาพยานหลักฐานที่พิสูจนความผิดของจําเลยไมเพียงพอที่ศาลจะลงโทษจําเลยตามขอ

กลาวหาได หรืออาจเกิดจากพยานหลักฐานของจําเลยไมเพียงพอตอการพิสูจนใหเปนที่พอใจตอศาล

ได วาพยานหลักฐานของโจทกที่พิสูจนการกระทําความผิดของจําเลยไมนาเช่ือถือวาเปนความจริง

ปราศจากขออันควรสงสัย ซึ่งเหตุแหงความสงสัยน้ีข้ึนอยูกับความนาจะเปนไปไดของขอสงสัย โดย

เปนขอสงสัยที่เกดิจากเหตุและผล และความเขาใจอันเกิดจากการพิจารณาพยานหลักฐานของคูความ

ในคดี เปนทัศนะที่ศาลเห็นวามีความไมเปนธรรม เกิดข้ึนจากการพิจารณาตัดสินของเท็จจริงในคดี

แลว โดยปราศจากความอคติ (Candid) และมีการสืบพยานหลักฐานอยางเปนธรรมดวยความ

รอบคอบอยางวิญูชน (Reasonable Man) และเมื่อมีขอสงสัยวาจําเลยไดเปนผูกระทําความผิดจริง

หรือไม ศาลจะยกประโยชนแหงความสงสัยน้ันใหจําเลย 

ดังน้ัน แมขอสันนิษฐานทางกฎหมายวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิจะเปนประโยชนตอจําเลยใน

คดีอาญา ทําใหโจทกมีภาระการพิสูจนโดยตองนําพยานหลักฐานตางๆ มาพิสูจนใหศาลเห็นวาจําเลย

เปนผูกระทําความผิดจริงตามคําฟองจนเปนที่สิ้นสงสัยตอศาล แตจําเลยในคดีอาญาก็ไมสามารถน่ิง

เฉยตอการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีได เพราะจําเลยยังตองมีหนาที่ในการนําพยานหลักฐาน

ตางๆ มาหักลางพยานหลักฐานของโจทก เพื่อมายืนยันขอตอสูและความบริสุทธ์ิของตนเองตอศาล 

โดยทําใหศาลเกิดความสงสัยในพยานหลักฐานของโจทกใหได66 
 

 65 เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 

 66 เรื่องเดียวกัน, หนา 22. 

                                                             



 

บทท่ี 3 

 

การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลตามระบบกฎหมายไทย 

 

3.1 พัฒนาการของการเปดเผยพยานหลกัฐานของคูความในช้ันศาลตามกฎหมายไทย 

 

พัฒนาการของการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความในช้ันศาลตามกฎหมายไทยตองศึกษา

ถึงกฎหมายลักษณะพยานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบนั รวมถึงกระบวนการตรวจสอบหรือการเขาถึงพยาน

ของคูความ ซึ่งไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังน้ี 

 

 3.1.1 ยุคกอนการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปจจุบัน 

 ในอดีตเรื่องพยานหลักฐานวิวัฒนผันแปรไปตามวิธีการในเรื่องโทษ โดยแบงออกเปน 4 ยุค 

ประกอบดวย ยุคฝูงชน ยุคศาสนา ยุคกฎหมาย และยุควิทยาศาสตร โดยในยุคฝูงชนกสนลงโทษใน

ครอบครัวควบคูไปกับการลงโทษระหวางครอบครัว อํานาจการลงโทษอยูที่หัวหนาครอบครัวความผิด

ที่ลงโทษมลีักษณะแบบตาตอตา จึงไมตองอาศัยพยานหลักฐานใดๆ สวนในยุคศาสนาการลงโทษจะ

กระทําในนามพระเจา โดยการพิสูจนความผิดของฝายผูพิพาทกัน โดยใหผูพิพาททั้ง 2 ฝายมาพิสูจน

ความผิดโดยวิธีตางๆ ที่กําหนดข้ึน เชน การดํานํ้า การลุยไฟ ฝายผูที่ไดรับอันตรายถือวาเปนผูกระทํา

ความผิด สวนผูที่ไมไดรับอันตรายถือเปนผูบริสุทธ์ิ โดยมีความเช่ือวาเกิดจากการบันดาลของพระเจา

ใหเปนไปตามเชนน้ัน ตอมาในยุคกฎหมายจึงมีกฎหมายลักษณะพยานเกิดข้ึน ทําใหวิธีพิสูจนความผิด

เกิดจากการกําหนดพยานเขาสืบตลอดจนวิธีการสืบพยานเพื่อใชพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของ

จําเลย หลังจากน้ันเขาสูยุควิทยาศาสตร ซึ่งการพิสูจนความจริงจะอาศัยผูเช่ียวชาญเพื่อคนหาตัว

ผูกระทําความผิดซึ่งกระทําไดอยางแนนอนและถูกตองมากที่สุด67 สําหรับเหตุผลในอดีตกฎหมาย

ลักษณะพยานของประเทศไทยไมไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานเอาไวอยาง

ชัดเจน เน่ืองจากการพิจารณาคดีอาญาในอดีตศาลจะใชการตรวจสอบคนหาความจริงจากผูถูก

กลาวหาซึ่งเปนระบบที่เรียกวา “ระบบจารีตนครบาล” ซึ่งศาลเปนองคกรในการทําหนาที่เปนโจทก

67 โสภณ รัตนากร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: นิติ

บรรณาการ, 2549), หนา 10-11. 
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และเปนผูชําระคดีความเอง การพิจารณาคดีจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับศาลกับจําเลยซึ่งผูตองหาหรือจําเลย

จะตกอยูในฐานะเปน “กรรมในคดี” (Process-Object) กลาวคือศาลจะตองสันนิษฐานไวกอนวา

จําเลยเปนผูกระทําความผดิตามที่โจทกไดกลาวหาหรือฟอง จนกวาจะไดพิสูจนวาจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ 

ดังน้ัน ในอดีตจําเลยจะไมมีสิทธิใดๆ เลยในกระบวนพิจารณาซึ่งมีสภาพไมตางจากวัตถุช้ินหน่ึง

เทาน้ัน68 แมแตการตรวจสอบคนหาความจริงดวยวิธีการตางๆ เชน การทรมานรางกาย การใชความ

รุนแรง เพื่อใหไดรับการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานก็ไมไดรับความคุมครองสิทธิตาม

กฎหมายเชนกัน แตเมื่อประเทศไดมีการพัฒนาระบบกฎหมายจงึไดมีการปรบัปรุงระบบการดําเนินคดี

เสียใหม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยมากข้ึน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงโปรดใหมีการยกเลิกระบบจารีตนครบาล โดยพระราชบัญญัติยกเลิกวิธี

พิจารณาจารีตนครบาล ร.ศ. 115 และใหใชการดําเนินคดีแบบ “ระบบกลาวหา” แทน โดย

ประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 ซึ่งหลักเกณฑวิธี

พิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 มี

ตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ ตามที่ทานศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย กลาววาเอาแบบอยางมาจาก

ประเทศอังกฤษและไดตกทอดเปนอิทธิพลมาจนถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน

ปจจุบัน 

 

3.1.2 ยุคท่ีมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปจจุบัน 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงไดมีพระบรมราชวินิจฉัยให

จัดทําประมวลกฎหมาย (Codification) ข้ึนในประเทศไทย โดยไดเริ่มจัดทําประมวลกฎหมายตางๆ 

รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แมจะรางเสร็จในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวแตกวาจะไดประกาศใชก็ลวงมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั จึง

ไดมีพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 

3.1.2.1 ชวงกอนมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551  

  แตเดิมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติหลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุ

พยานไว จึงอนุโลมใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ โดยการนํา

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 8769 และมาตรา 8870 มาใชบังคับ โดย

อาศัยบทบัญญัติมาตรา 1571 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

68 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 47. 

 69 มาตรา 87 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา หามมิใหศาลรับฟง
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พยานหลักฐานใด เวนแต 

 (1) พยานหลักฐานน้ันเกี่ยวถึงขอเท็จจริงที่คูความฝายหน่ึงฝายใดในคดีจะตองนําสืบ และ 

 (2) คูความฝายที่อางพยานหลักฐานไดแสดงความจํานงที่จะอางอิงพยานหลักฐานน้ันดังที่

บัญญัติไวในมาตรา 88 และ 90 แตถาศาลเห็นวา เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม จําเปนจะตองสืบ

พยานหลักฐานอันสําคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นขอสาํคัญในคดีโดยฝาฝนตอบทบัญญติัของอนุมาตราน้ี ให

ศาลมีอํานาจรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได 
70 มาตรา 88 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา เมื่อคูความฝายใดมี

ความจํานงที่จะอางอิงเอกสารฉบับใด หรือคําเบิกความของพยานคนใด หรือมีความจํานงที่จะใหศาล

ตรวจบุคคลวัตถุ สถานที่ หรืออางอิงความเห็นของผูเช่ียวชาญที่ศาลต้ัง เพื่อเปนพยานหลักฐาน

สนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน ใหคูความฝายน้ันย่ืนตอศาลกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน

ซึ่งบัญชีระบุพยาน โดยแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารทีจ่ะอาง และรายช่ือ ที่อยู ของบุคคล วัตถุ 

หรือสถานที่ซึ่งคูความฝายน้ันระบุอางเปนพยาน หรือขอใหศาลไปตรวจ หรือขอใหต้ังผูเช่ียวชาญ 

แลวแตกรณี พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาวในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหคูความฝายอื่นมารับ

ไปจากเจาพนักงานศาล 

ถาคูความฝายใดมีความจํานงจะย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมใหย่ืนคําแถลงขอระบุพยาน

เพิ่มเติมตอศาลพรอมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกลาวไดภายใน

สิบหาวันนับแตวันสืบพยาน 

เมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหย่ืนบัญชีระบุพยานตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลวแตกรณี ได

สิ้นสุดลงแลว ถาคูความฝายใดซึ่งไดย่ืนบัญชีระบุพยานไวแลว มีเหตุอันสมควรแสดงไดวา ตนไม

สามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบเพื่อประโยชนของตนหรือไมทราบวา

พยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด หรือถาคูความฝายใดซึ่งมิไดย่ืนบัญชีระบุ

พยานแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวา มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานตาม

กําหนดเวลาดังกลาวได คูความฝายน้ันอาจย่ืนคํารองขออนุญาตอางพยานหลักฐานเชนวาน้ันตอศาล

พรอมกับบัญชีระบุพยานและสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาวไมวาเวลาใดๆ กอนพิพากษาคดีและถา

ศาลเห็นวา เพื่อใหการวินิจฉัย ช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรมจําเปนจะตองสืบ

พยานหลักฐานเชนวาน้ัน ก็ใหศาลอนุญาตตามคํารอง 
71 มาตรา 15 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา วิธีพิจารณาขอใดซึ่ง

ประมวลกฎหมายน้ีมิไดบัญญัติ ไวโดยเฉพาะใหนําบทบญัญติัแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง มาใชบังคับเทาที่พอจะใชบงัคับได 
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  การย่ืนบัญชีระบุพยานตามที่กฎหมายกําหนดก็เพื่อใหศาลและคูความที่เกี่ยวของได

ทราบวาในคดีน้ีคูความอีกฝายหน่ึงจะนําพยานหลักฐานใดเขาสืบตอศาลบาง เพื่อมิใหคูความจูโจมกัน

ทางพยานหลักฐานโดยไมรูตัว อันจะเปนการทําใหเกิดความไดเปรียบและเสียเปรียบกัน (คําพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 691/2546) แตหากมิไดระบุพยานหลักฐานไว และไมเปนกรณีที่ตองดวยขอยกเวนใหรับ

ฟง ศาลก็ไมอาจรับฟงพยานดังกลาวได ขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวาอัยการประจําศาลที่มีการสง

ประเด็นมาสืบนําพยานหลักฐานเอกสารที่อางไวในคดีอื่นมาสืบในคดีน้ีโดยผิดหลง เทากับเปนการนํา

สืบพยานหลักฐานที่มิไดระบุไวในบัญชีระบุพยานมาสืบ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4260/2548) ดังน้ัน

คูความจึงตองระบุพยานหลกัฐานทุกชนิด ทุกประเภทที่ตนประสงคอางอิงเปนพยานหลักฐาน ไมวาจะ

เปนพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ รวมถึงความเห็นของผูเช่ียวชาญที่ศาลต้ังหรือผูมีความรู

ความเช่ียวชาญ 

  วัตถุประสงคของการย่ืนบัญชีระบุพยานดังกลาว ศาลจะใชเปนหลักวินิจฉัยในการที่

คูกรณีอีกฝายหน่ึงคัดคานวา คูความอีกฝายหน่ึงเพิ่งมาย่ืนบัญชีระบพุยานและทาํใหตนเสยีเปรียบ โดย

ศาลจะพิจารณาวาการที่คูความฝายใดไมย่ืนบัญชีระบุพยานน้ันพอจะมีแนวทางการแกไขไมใหคูความ

อีกฝายหน่ึงตองเสียเปรียบ ศาลก็ชอบที่จะใชอํานาจอนุญาตโดยสั่งตามสมควรแกกรณี ทั้งน้ีก็เพื่อให

ความเปนธรรมแกตัวความตามสมควร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1034/2503) 

  หลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุพยาน แยกพิจารณาออกเปน 3 กรณี ดังน้ี 

1. การย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรก 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคแรกกําหนดใหคูความที่จะ

อางอิงพยานหลักฐานตองย่ืนบัญชีระบุพยานและสําเนากอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน โดยใน

บัญชีระบุพยานดังกลาวตองระบุถึงเอกสารหรือสภาพเอกสารที่จะอาง และรายช่ือ ที่อยูของบุคคล 

วัตถุ หรือสถานที่ที่คูความฝายน้ันอางอิงเปนพยานหลักฐาน หรือขอใหศาลไปตรวจ หรือขอใหต้ัง

ผูเช่ียวชาญ พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบพุยานในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงมารับไปจาก

เจาพนักงานศาล 

  หลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรกมีดังตอไปน้ี 

 1) กําหนดเวลาย่ืน 

 กฎหมายไดกําหนดใหย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไมนอยกวา 7 วันกอนวัน

สืบพยาน คําวากอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งตามเจตนารมณของกฎหมายก็เพื่อไมใหคูความ

จูโจมกันทางพยานหลักฐาน อีกทั้ง เพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงไดทราบถึงบัญชีระบุพยานที่คูความอีก

ฝายหน่ึงตองการอางเปนพยานหลักฐานในฝายของตน โดยการนับระยะเวลา 7 วันน้ัน จะตองไมนับ

ในวันที่ย่ืน และในวันสืบพยานดวย การนับวันสืบพยานจึงเริ่มในวันถัดจากวันที่ย่ืนบัญชีระบุพยาน 

และตองครบ 7 วันเต็ม โดยจะมีวันหยุดราชการค่ันหรือไมก็ไดเพื่อใหคูความมีเวลา 7 วันเต็มตามที่
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กฎหมายกําหนด แตหากกรณีวันย่ืนวันสุดทายเปนวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษจะเลื่อนไป

ย่ืนในวันทําการวันถัดไปไมได เพราะมิใชเปนเรื่องการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 193/8 เชน ศาลภาษีอากรกลางนัดช้ีสองสถานในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 

คูความตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตอศาลกอนวันนัดช้ีสองสถานไมนอยกวา 7 วันตามขอกําหนด

คดีภาษีอากร คือตองย่ืนภายในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 เปนวันสุดทายที่จะสามารถย่ืนได แต

กรณีวันดังกลาวเปนวันหยุดราชการ คูความจะตองย่ืนภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนวัน

เปดราชการวันสุดทายกอนวันหยุดราชการ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4766/2536, คําพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 8874/2543) แตก็มีนักกฎหมายบางทานเห็นวากรณีนาจะเปนการนับระยะเวลาตามประมวล

กฎหมายแพงและพานิชยตามมาตรา 193/8 ซึ่งตองขยายระยะเวลาออกไปในวันทําการถัดไป เพราะ

ฝายที่ตองหมดโอกาสในการย่ืนบัญชีระบุพยานเปนผูเสียโอกาสได72 แตอยางไรก็ดี กระบวนพิจารณา

ในศาลไมนาถือเปนเรื่องหน้ี แมศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทย์ิ ซึ่งเห็นควรวาตองขยายระยะเวลาออกไป

ก็ระบุเพียงฝายที่ตองเสียเทาน้ัน จึงไมนาจะตองนําหลักการตีความใหเปนคุณแกผูที่ตองเสียในมูลหน้ี 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 11 มาใชโดยตรงกับกรณีน้ี แตอาจนํากฎหมายดังกลาว

มาใชในฐานะกฎหมายใกลเคียงอยางย่ิง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 4 ซึ่งถาศาล

เห็นวาทําใหคูความฝายตรงขามไมรูตัวอันเปนการจะทําใหเสียเปรียบได ศาลก็มีอํานาจแกไขขอเสีย

เปรียบน้ันโดยอาจใหเลื่อนการสืบพยานหลักฐานช้ินน้ันออกไปกอน หรืออนุญาตใหเลื่อนไปถามคาน

พยานปากน้ีในภายหลังหรืออนุญาตใหคูความอีกฝายย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเพื่อนํามาหักลางใน

ภายหลังก็ได 

2) ความหมาย “วันสืบพยาน” 

กฎหมายใชวันสืบพยานเปนเกณฑในการนับระยะเวลาย่ืนบัญชีระบุพยาน โดย

วันสืบพยานมีความหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 1(10) คือ วันที่ศาล

เริ่มตนสืบพยานและตองมีการสืบพยานกันจริงในวันน้ัน แตหากวันดังกลาวไมมีการสืบพยานกันจริง 

เชน ศาลมีคําสั่งใหเลื่อนสืบพยานออกไปก็ไมถือวาวันน้ันเปนวันสืบพยาน 

3) การขอเลื่อนวันสืบพยานกับการไมไดย่ืนบัญชีระบุพยาน 

จากความหมายของวันสืบพยาน หากในวันที่ศาลนัดสืบพยานน้ันมิไดมีการ

สืบพยานกันจริง ระยะเวลา 7 วันกอนวันสืบพยานก็จะเปลีย่นแปลงไป ดังน้ันหากมีการขอเลื่อนคดีใน

วันสืบพยาน การพิจารณาคําขอเลื่อนการสืบพยานศาลจะพิจารณาเพียงวามีเหตุใหเลื่อนวันสืบพยาน

หรือไมเทาน้ัน โดยจะไมพิจารณาวามีการย่ืนบัญชีระบุพยานแลวหรือไม 

72 สมชาย รัตนช่ือสกลุ, รวมหมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกา กฎหมายลักษณะพยานของ

จิตติ ติงศภัทิย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 2542), หนา 403. 
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2. การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม 

  เมื่อคูความย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา 88 วรรคแรกแลว หากตอมาปรากฏวาบัญชีระบุพยานยังไมครบถวน คูความฝายน้ันยอมมี

สิทธิที่จะย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได ซึ่งการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมน้ี ตองเปนกรณีที่คูความได

ย่ืนบัญชีระบุพยานแลวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคแรกแตหาก

คูความไมเคยย่ืนบัญชีระบุพยานไวกอนเลย คูความฝายน้ันตองขออนุญาตย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสาม  

  หากกรณีที่คูความไดย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

ไวแลวน้ัน แตตอมาประสงคที่จะระบุพยานเพิ่มเติม แมยังไมพนระยะเวลา 7 วันกอนวันสืบพยานก็

ตามก็ถือวาเปนการระบุพยานเพิ่มเติม และตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา 88 วรรคสองเชนเดียวกัน 

  หลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมมีดังน้ี 

1) ย่ืนเพิ่มเติมภายในสิบหาวันนับแตวันสืบพยาน 

2) ตองทําเปนคําแถลง 

3) ย่ืนคําแถลงพรอมบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและตองมีสําเนาคําแถลง และ

สําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมใหคูความอีกฝายดวย 

3. การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา 

  การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 

วรรคสามจะใชในกรณีตอไปน้ี 

 1) เปนกรณีที่ไมเคยย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรกไวเลย และพนระยะเวลา     7 

วัน กอนวันสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคแรกแลว และแมจะ

อยูในระยะเวลา 15 วันนับแตวันสืบพยานก็ไมสามารถขอระบุพยานเพิ่มเติมไดตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสอง เน่ืองจากยังไมเคยย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรกไว จึงไมมี

บัญชีระบุพยานอยูเลยจึงไมสามารถขอย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได 

2) กรณีที่ เคยย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรกไว หรือเคยย่ืนบัญชีระบุพยาน

เพิ่มเติมแลว แตประสงคจะย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมอีก แตพนระยะเวลา 15 วันนับแตวันสืบพยาน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสองแลว 

 การย่ืนบัญชีพยานลาชาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 

วรรคสาม มีหลักเกณฑ ดังน้ี 
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1) การทําเปนคํารองขออนุญาตตอศาล 

2) ย่ืนคํารองพรอมบัญชีระบุพยาน ในกรณีที่ยังไมเคยย่ืนบัญชีระบุพยานเลย 

หรือย่ืนคํารองพรอมบญัชีระบุพยานเพิ่มเติม ในกรณีขอระบุพยานเพิ่มเติมเกินระยะเวลาตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสองแลว คูความที่ขออนุญาตย่ืนบัญชีระบุพยานตอง

เตรียมสําเนาคํารอง สําเนาบัญชีระบุพยาน หรือสําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมแลวแตกรณีใหเพียงพอ

แกคูความอีกฝายดวย 

3) คํารองตองอางเหตุวา ตนไมทราบวาตองนําสืบพยานหลักฐานน้ันมาสืบ 

เพื่อประโยชนของตนหรือไมทราบวาพยานหลักฐานน้ันมีอยูหรือเหตุสวมควรอื่น กลาวคือ ผูประสงค

จะระบุพยานเพิ่มเติมในกรณีลาชาน้ีจะแสดงเหตุใหปรากฏวา เพราะเหตุใดจึงไมอาจระบุพยานน้ันใน

บัญชีระบุพยานกอนหนาน้ีได โดยศาลจะพิจารณาเหตุตามขอน้ีไปพรอมกับเงื่อนไขที่วามีความ

จําเปนตองสืบพยานหลักฐานน้ี เพื่อใหการวินิจฉัยชีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม

หรือไม 

4) ย่ืนกอนศาลพิพากษา ปกติการระบุพยานเพิ่มเติมตองย่ืนกอนศาลช้ันตน

พิพากษา แตถอยคําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสาม ไมไดจํากัด

เฉพาะศาลช้ันตนเทาน้ัน ดังน้ันคูความจึงมีสิทธิย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมในช้ันศาลอุทธรณและศาล

ฎีกาไดดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 770/2520, 8239/2544)   

5) ศาลจะอนุญาตใหย่ืนบัญชีระบุพยานได ในกรณีที่คํารองมีเหตุตามกฎหมาย 

มีความจําเปนตองสืบพยานหลักฐานน้ัน เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดย

เที่ยงธรรม และตองคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูความอีกฝายดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

5065/2547)  

4. ขอยกเวนการย่ืนบัญชีระบุพยานในคดีอาญา 

 1) กรณีศาลอนุญาต 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87(2) ใหดุลพินิจศาลยกเวนการ

ย่ืนบัญชีระบุพยานสําหรับพยานหลักฐานช้ินใดช้ินหน่ึงหรือหลายช้ินก็ได แตทั้งน้ีศาลตองพิจารณา

แลวเห็นวาตองตามเงื่อนไข 2 ประการดังน้ี  

 (1) การอนุญาตดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

 (2) พยานหลักฐานช้ินน้ันเปนพยานหลักฐานอันสําคัญเกี่ยวกับประเด็น

ในคดี 

 ซึ่งขอยกเวนทั้งสองขอน้ีคลายกับขอยกเวนที่อนุญาตใหคูความระบุพยาน

เพิ่มเติมลาชา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคทาย แตวัตถุประสงคของ

ทั้งสองมาตราแตกตางกัน กลาวคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 ยกเวนในเรื่อง
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กําหนดเวลาในการขอระบุพยาน ทําใหคูความสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานได ถึงแมจะลวงกําหนดเวลา

ตามที่กฎหมายกําหนดแลวก็ตาม แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87(2) ยกเวนไม

ตองย่ืนบัญชีระบุพยานทําใหคูความฝายน้ันสามารถนําสืบพยานหลักฐานไดโดยศาลสามารถรับฟง

พยานหลักฐานน้ันได โดยที่คูความไมตองย่ืนบัญชีระบุพยานในพยานหลักฐานช้ินน้ันก็ตาม 

 โดยปกติศาลจะอนุญาตใหคูความย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมไดโดยศาลจะอาง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 แตก็มีกรณีที่ศาลอางทั้งมาตรา 87(2) และมาตรา 

88 ควบคูกันไป โดยอาศัยเหตุที่วา เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมและจําเปนจะตองสืบ

พยานหลักฐานอันสําคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญในคดี 

 2) การสืบพยานในการไตสวนคํารอง 

 การไตสวนคํารองมิใชการสืบพยานตามประเด็นในคําฟองและคําใหการจึงไม

ตองย่ืนบัญชีระบุพยาน ซึ่งทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทย์ิ ใหขอสังเกตไววา ในกฎหมายวิธีพิจารณา

ความมีคําวาพิจารณาและไตสวนซึ่งกฎหมายใชในที่ตางกัน แมทั้งสองเรื่องจะเปนกระบวนพิจารณา

ตามมาตรา 1(7) ดวยกัน ซึ่งคําวาพิจารณามีความหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา 84 วาเปนเรื่องเกี่ยวกับคําฟองหรอืคําใหการ สวนคําวาไตสวนเปนเรื่องที่กฎหมายกลาวไวเปน

เรื่องๆ ซึ่งตามมาตรา 21(4) เปนอํานาจของศาลที่จะดําเนินการตามที่ศาลเห็นสมควร โดยไมจําเปนที่

จะตองปฏิบัติตามมาตรา 88 ถาศาลเห็นวาเปนการใชวิธีที่รวบรัดเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ข้ึน73  

 3) การย่ืนพยานเอกสารประกอบการถามคาน 

 กรณีคูความฝายหน่ึงนําเอกสารมาประกอบการถามคานของคูความอีกฝายหน่ึง 

ถาพยานเบิกความยอมรับความถูกตองของเอกสารน้ัน ศาลก็รับเอกสารน้ันเขาสูสํานวนความในฐานะ

พยานเอกสารได โดยไมตองระบุพยาน เน่ืองจากไมถือวาเอกสารน้ันเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุน

ขออางหรือขอเถียงของฝายที่นําสืบเอกสาร 

 4) ของกลางในคดีอาญา และสําเนาเอกสารทายฟอง 

 ในคดีอาญาอัยการยอมทราบดีอยูแลววาในคดีน้ันมีวัตถุพยานใดบางที่จะตองนํา

สืบ สวนโจทกในคดีแพงเมื่อแนบเอกสารทายฟองแลว ยอมเปนที่ชัดเจนวาเปนเอกสารสําคัญที่ควรนํา

สืบในคดี แตศาลฎีกาเคยรับฟงของกลางในคดีอาญาและเอกสารทายฟองซึ่งคูความไมไดระบุในบัญชี

พยาน ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยวาของกลางในคดีอาญาที่โจทกสงศาลเปนหนาที่ของศาลที่จะตองวินิจฉัยอยู

แลว แมไมมีฝายใดระบุอางก็เปนอํานาจของศาลที่จะยกข้ึนวินิจฉัยเปนพยานหลักฐานในคดีได 

 

73 เรื่องเดียวกัน, หนา 403. 
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 5) กรณีพยานหลักฐานที่ศาลสั่งใหสืบเพิ่มเติม 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 86 วรรคทาย ใหอํานาจศาลใน

การสืบพยานเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมไดโดยไมจําเปนตองมีฝายใดรองขอ 

ดังน้ันกรณีที่ศาลสั่งใหสืบพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบใหมจึงเปนการทํา

ตามอํานาจที่กฎหมายกําหนดไว โดยไมจําเปนตองระบุพยานหลักฐานช้ินน้ันใหม ซึ่งบทบัญญัติ

ดังกลาวตามมาตรา 86 วรรคทายน้ัน ไดใหอํานาจศาลเพื่อเปนการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อประโยชน

แหงความยุติธรรม สวนพยานหลักฐานน้ันจะมีนํ้าหนักรับฟงไดเพียงใดก็เปนเรื่องของการช่ังนํ้าหนัก

พยานหลักฐานในคดีน้ันๆ 

3.1.2.2 ชวงภายหลังมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551  

การย่ืนบัญชีระบุพยานในคดีอาญา 

  แตเดิมการย่ืนบัญชีระบุพยานในคดีอาญาจะนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาตรา 88 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตภายหลังไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 229/1 ซึ่งไดบัญญัติหลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุพยานใน

คดีอาญาไวโดยเฉพาะ จึงไมอาจนําหลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุพยานตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาตรา 88 มาใชบังคับโดยอนุโลมไดอีกตอไป 

  การย่ืนบัญชีระบุพยานในคดีอาญาแบงออกเปน 2 กรณีคือ การย่ืนบัญชีระบุพยาน

ในกรณีทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 229/1 และการย่ืนบัญชีระบุพยาน

ในกรณีที่มีวันตรวจพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173/1 ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1) การย่ืนบัญชีระบุพยานในกรณีทั่วไป 

 (1) การย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรก 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 229/1 กําหนดหนาที่

ในการย่ืนบัญชีระบุพยานของโจทกและจําเลยแตกตางกัน ดังน้ี 

 (1.1) กรณีฝายโจทก 

 โจทกตองย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไมนอยกวา 15 วันกอนวัน

ไตสวนมูลฟอง หรือวันสืบพยานแลวแตกรณี คําวา “ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือ

วันสืบพยาน” หมายถึง จะตองย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลลวงหนาไมนอยกวา 15 วันเต็ม โดยการนับ

ระยะเวลา 15 วันจะตองไมนับวันที่ย่ืนบัญชีระบุพยานและวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน และ

หากกรณีระยะเวลาตามกําหนดที่มีสิทธิย่ืนบัญชีระบุพยานวันสุดทายตรงกับวันหยุดราชการ ก็ตอง

เลื่อนไปย่ืนในวันทําการวันสุดทายกอนถึงวันหยุดราชการ 
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 (1.2) กรณีฝายจําเลย 

 ในคดีอาญาจําเลยมีสิทธิย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไดกอนวัน

สืบพยานจําเลย โดยการย่ืนบัญชีระบุพยานของจําเลยจะมีความยืดหยุนมากกวาโจทก แมแนวคิดที่ให

โจทกและจําเลยจะตองย่ืนบัญชีระบพุยานตอศาล เพื่อปองกันมิใหเกิดการจูโจมกันทางพยานหลกัฐาน 

แตในคดีอาญาก็มีหลักสําคัญประการหน่ึงวาตองใหโอกาสจําเลยอยางเพียงพอในการตอสูคดี อีกทั้ง

การรับฟงพยานหลักฐานในคดีอาญาน้ันศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานของฝายโจทกกอนเพื่อ

พิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทําความผดิหรอืไม หากโจทกพิสูจนไมไดตามที่กลาวอางศาลกจ็ะตองยกฟอง 

โดยมิตองพิจารณาพยานหลักฐานของจําเลย ดังน้ันในคดีอาญาจึงกําหนดใหโจทกตองย่ืนบัญชีระบุ

พยานเพื่อใหจําเลยรูตัวและมีโอกาสในการตอสูคดีอยางเต็มที่และเพียงพอ โดยใหโอกาสจําเลย

สามารถย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไดกอนวันสืบพยานจําเลย ซึ่งอาจเปนกรณีจากภายหลังจากการ

สืบพยานฝายโจทกเสร็จสิ้นแลวก็เปนได 

 (2) การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม 

 การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 229/1 กําหนดใหคูความย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมไดกอนเสร็จสิ้นการ

สืบพยานของคูความฝายน้ันๆ ซึ่งแตกตางจากการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมในคดีแพงที่กาํหนดใหย่ืน

ภายใน 15 วันนับแตวันสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคสอง 

 ในกรณีที่คูความประสงคจะย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมจะตองแสดง

เหตุผลประกอบในการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

 (2.1) ตองแสดงเหตุที่ตนไมสามารถทราบไดวาจะตองนํา

พยานหลักฐานบางอยางมาสืบ หรือไมทราบวาพยานหลักฐานไดมีอยู หรือมีเหตุสมควรอื่นใด 

 (2.2) ตองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวามีเหตุอันสมควรที่ไม

สามารถย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวได 

 (2.3) ศาลเห็นวาเปนกรณีจําเปนที่จะตองสืบพยานหลักฐาน

ดังกลาว เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม ใหศาลมีอํานาจอนุญาต

ใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได 

 (3) การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา 

 การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา หมายถึง การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชาใน 

2 กรณี คือ 

 (3.1) กรณีที่คูความฝายน้ันไมเคยย่ืนบัญชีระบุพยานไวตาม

วรรคหน่ึง และประสงคจะย่ืนบัญชีระบุพยานของฝายตน 
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 (3.2) กรณีที่คูความฝายน้ันไดย่ืนบัญชีระบุพยานไวตามวรรค

หน่ึงแลว และประสงคจะย่ืนบญัชีระบพุยานเพิ่มเติมแตพนกําหนดเวลาสบืพยานของคูความฝายน้ันไป

แลว  

 เหตุผลที่ คูความประสงคจะย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา ตลอดจนขอ 

พิจารณาของศาลจะเปนเชนเดียวกับการระบุพยานเพิ่มเติม คือ 

 1. ตองแสดงไดวาตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐาน

บางอยางมาสืบ หรือไมทราบวาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุสมควรอื่นใด 

 2. ตองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวา มีเหตุสมควรที่ไมสามารถย่ืน

บัญชีระบุพยานตามกฎหมายกําหนดเวลาดังกลาวได 

 3. ตองเห็นวาเปนกรณีจําเปนตองสืบพยานหลักฐานดังกลาว เพื่อให

การวินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรมใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟง

พยานหลักฐานเชนวาน้ันได คูความสามารถย่ืนขอระบุพยานเพิ่มเติมกรณีลาชาไดกอนคดีเสร็จสิ้นการ

พิจารณา 

 (4) ขอยกเวนการย่ืนบัญชีระบุพยาน 

 หลักเกณฑการสืบพยานตามมาตรา 229/1 คูความที่ประสงคจะสืบ

พยานหลักฐานใดจะตองย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลตามกําหนดเวลาภายใตหลักเกณฑที่กฎหมาย

กําหนด หากไมไดระบุพยานหลักฐานไวเทากับคูความฝายน้ันไมประสงคจะสบืพยานหลักฐานดังกลาว 

ดังน้ันการอางอิงพยานหลักฐานดังกลาวศาลจึงไมอาจรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได 

 แตอยางไรก็ดี พยานหลักฐานบางอยางอาจมีความสําคัญและจําเปน

ตอการวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาล ดังน้ัน มาตรา 229/1 วรรคสี่ จึงกําหนดขอยกเวนในการรับฟง

พยานหลักฐานที่คูความไมไดระบุพยานไว โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

1. คูความมิไดแสดงความจํานงจะอางอิงพยานหลักฐานน้ันไว 

2. ศาลเห็นวามีความจําเปนตองสืบพยานหลักฐานดังกลาว 

3. เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยง

ธรรม หรือ 

4. เพื่อใหโอกาสจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 229/1 วรรคสี่ เปน

ขอยกเวนในการย่ืนบัญชีระบุพยานกลาวคือ เปนการอนุญาตใหรับฟงพยานหลักฐานได ถึงแมจะไมได

ย่ืนบัญชีระบุพยานไวก็ตาม ซึ่งแตกตางจากมาตรา 229/1 วรรคสาม ที่ยกเวนในเรื่องกําหนดเวลาใน

การย่ืนบัญชีระบุพยาน กลาวคือ ใหย่ืนบัญชีระบุพยานไดแมจะลวงเลยระยะเวลาที่กําหนดแลวก็ตาม 
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 ขอยกเวนในมาตรา 229/1 วรรคสี่ น้ีเปนแนวเดียวกับอํานาจศาลที่

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 87(2) ซึ่งใหอํานาจศาลรับฟง

พยานหลักฐานได แมคูความจะไมไดย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไว ซึ่งเปนกรณีที่ศาลเห็นวาการ

อนุญาตใหรับฟงพยานหลักฐานน้ัน เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนจะตองสืบพยานหลักฐาน

อันสําคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญในคดี 

2) การย่ืนบัญชีระบุพยานกรณีมีวันตรวจพยานหลักฐาน 

   ในคดีอาญาการที่จําเลยไมใหการหรือใหการปฏิเสธ ศาลอาจกําหนดใหมี

การตรวจพยานหลักฐานกอนการสืบพยานก็ได ทั้งน้ีก็เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยรวดเร็ว 

ตอเน่ืองและเปนธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173/1 วรรคหน่ึง 

กําหนดใหการตรวจพยานหลักฐานในวันตรวจพยานหลักฐาน ซึ่งคูความตองสงพยานเอกสาร พยาน

วัตถุที่อยูในความครอบครองของตนตอศาลเพื่อใหคูความความอีกฝายหน่ึงไดตรวจสอบกอนตาม

มาตรา 173/2 

   หลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุพยานในกรณีมีวันตรวจพยานหลักฐาน ดังน้ี 

 (1) การย่ืนบัญชีระบุพยานครั้งแรก 

 ในกรณีที่ศาลกําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐาน ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173/1 วรรคสอง กําหนดใหคูความตองย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไม

นอยกวา 7 วันกอนวันตรวจพยานหลักฐาน และคูความจะตองจัดทําบัญชีระบุพยานพรอมสําเนาใน

จํานวนที่เพียงพอเพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงรับไป 

 การย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานกอนวันตรวจพยานหลักฐาน ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173/1 เทียบไดกับการย่ืนบัญชีระบุพยานในคดีแพง 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 ซึ่งคูความจะตองย่ืนบัญชีระบุพยานกอนวัน

ตรวจพยานหลักฐานไมนอยกวา 7 วันเต็ม โดยจะตองไมนับวันย่ืนและวันตรวจพยานหลักฐาน และใน

กรณีที่วันสุดทายที่ตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตรงกับวันหยุดราชการ คูความจะตองย่ืนในวันทํา

การวันสุดทายกอนถึงวันหยุดราชการ โดยจะไมสามารถย่ืนในวันทําการวันถัดไปได รวมทั้งวันตรวจ

พยานหลักฐานดังกลาวจะตองปรากฏวามีการตรวจพยานหลักฐานกันจริง แตหากวันตรวจ

พยานหลักฐานดังกลาวที่ศาลกําหนดไมไดมีการตรวจพยานหลักฐานกันในวันน้ัน เชน กรณีคูความไม

พรอมและศาลอนุญาตใหเลื่อนไปตรวจพยานหลักฐานในวันอื่น วันตรวจพยานหลักฐานที่ศาลกําหนด

ไวในคราวน้ันก็ไมถือวาเปนวันตรวจพยานหลักฐาน 
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 (2) การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม 

 กรณีที่คูความไดย่ืนบัญชีระบุพยานไวแลว แตตองการย่ืนบัญชีระบุ

พยานเพิ่มเติมเมื่อลวงพนระยะเวลา 7 วันกอนวันตรวจพยานหลักฐานแลว คูความสามารถย่ืนบัญชี

ระบุพยานเพิ่มเติมไดกอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น 

 การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามมาตรา 173/1 วรรคสาม คูความ

สมารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล โดยตองแสดงเหตุอันสมควรวาไมสามารถทราบถึง

พยานหลักฐานน้ันหรือเปนกรณีจําเปนเพือ่ประโยชนแหงความยุติธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยใน

การตอสูคดีอยางเต็มที่ โดยการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมในกรณีน้ีตองเปนกรณีที่ไดย่ืนบัญชีระบุ

พยานไวไมนอยกวา 7 วันกอนวันตรวจพยานหลักฐานแลว แตหากเปนกรณีที่ไมไดย่ืนบัญชีระบุพยาน

ไวตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา 173/1 วรรคสอง จะไมสามารถย่ืนบัญชีระบุพยาน

เพิ่มเติมในกรณีน้ีได อีกทั้งหากการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเปนการระบุพยานฟุมเฟอย ไมเกี่ยวกับ

ประเด็น หรือเปนการย่ืนเขามาเพื่อประวิงคดี ศาลก็มีอํานาจไมอนุญาตใหระบุพยานเพิ่มเติมได 

 (3) การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชา 

 เมื่อการตรวจพยานหลกัฐานเสรจ็สิ้นไปแลว หากคูความประสงคจะย่ืน

บัญชีระบุพยานเพิ่มเติมจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล โดยตองแสดงเหตุอันสมควรวาไม

สามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ัน หรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม หรือเพื่อให

โอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 

 การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชาในกรณีน้ี หมายถึง คูความมิไดย่ืนบัญชี

ระบุพยานไวตอศาลกอนระยะเวลา 7 วันกอนวันตรวจพยานหลักฐาน และกรณีที่คูความไมไดย่ืนบัญชี

ระบุพยานเพิ่มเติมกอนวันตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น โดยคูความที่ประสงคจะย่ืนบัญชีระบุพยาน

ลาชาจะตองแสดงเหตุอันสมควรใหปรากฏตอศาล ซึ่งมาตรา 173/1 วรรคสามแมจะไมไดกําหนด

ระยะเวลาวาจะตองย่ืนภายในกําหนดระยะเวลาใด แตเห็นควรวาจะตองย่ืนกอนศาลมีคําพิพากษา 

โดยเทียบเคียงจากการย่ืนบัญชีระบุพยานลาชาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 

วรรคสาม และเมื่อคูความสามารถย่ืนไดกอนศาลมีคําพิพากษาน้ันจึงหมายความรวมถึงการย่ืนบัญชี

ระบุพยานเพิ่มเติมในข้ันศาลอุทธรณและศาลฎีกาดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8239/2544)  

 การย่ืนบัญชีระบุพยานลาชาโดยการอางเหตุผลที่วาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ัน 

หรือ เปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมน้ัน เปนเหตุผลทํานองเดียวกับประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 วรรคทาย โดยศาลจะอนุญาตใหระบุพยานเพิ่มเติมได

เพื่อใหจําเลยมีโอกาสตอสูคดีอยางเต็มที่และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
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3.2 ปญหาและอุปสรรคของการเปดเผยพยานหลกัฐานในคดีอาญาของประเทศไทย 

 

เพื่อความเขาใจในการศึกษาเรื่องการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทย จึง

จําเปนตองศึกษาถึงการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและวิธี

ดําเนินคดีอาญาวามีลักษณะและวิธีดําเนินการตามระบบกฎหมายใด ระหวางประเทศที่ยึดถือระบบ

คอมมอนลอว (Common Law) ตามแบบของประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ยึดระบบกฎหมายซี

วิลลอว (Civil Law) ในประเทศแถบภาคพื้นทวีปยุโรป รวมทั้งการดําเนินคดีอาญาตาม “ระบบไต

สวน” (Inquisitorial System) หรือการดําเนินคดีอาญาตาม “ระบบกลาวหา” (Accusatorial 

System) รวมทั้งวิธีคนหาความจริงแบบตอสูคดี (Adversarial System หรือ Fight Theory) กับวิธี

คนหาความจริงแบบไมตอสูคดีกัน (Non-Adversarial System หรือ Inquisitorial System) ทั้งน้ี 

เน่ืองจากระบบกฎหมายลักษณะการดําเนินคดี และวิธีคนหาความจริงในแตละระบบมีความแตกตาง

กัน ซึ่งมีผลตอการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา74 

 

3.2.1 ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย 

การดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยในอดีต ใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาโจรผูรายตาม

จารีตนครบาล โดยใชวิธีการนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย โดยเฉพาะในคดีอาญาซึ่งถือกันวา

จําเลยเปนผูมัวหมอง ศาลจะสันนิษฐานไวกอนเลยวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา 

โดยจําเลยจะตองพิสจูนตอศาลวาตนเองเปนผูบรสิุทธ์ิ การตรวจสอบคนหาความจริงจากผูถูกกลาวหา

ตามระบบจารีตนครบาล  จะถูกกระทําดวยความรุนแรงและการทารุณกรรมดวยการทรมานรางกาย 

ผูถูกกลาวหาจึงเปน “กรรมในคดี” (Process Object) โดยมีสภาพไมตางจากวัตถุช้ินหน่ึง เพราะแทบ

จะไมมีสิทธ์ิใดๆ75 เน่ืองจากศาลจะกระทําหนาที่เปนโจทกและผูชําระคดีความเอง โดยไมแบงแยก

หนาที่การสอบสวนฟองรอง และการพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกัน จึงทําใหการดําเนินคดีอาญา

ของประเทศไทยจึงเปนการดําเนินคดีอาญาตามระบบไตสวน 

ตอมามีการพัฒนาระบบศาลไทยใหเทาเทียมนานาอารยะประเทศมากข้ึน อีกทั้ง ชาวตางชาติ

ไมยอมรับและไมไววางใจในระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยที่ใชวิธีทรมานรางกาย และไม

สามารถเปนหลักประกันในความยุติธรรมตอชาวตางชาติได ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) จึงทรงประกาศยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผูรายตามจารีตนครบาล 

74 สุระศักด์ิ แกวเจริญ, การเปดเผยพยานหลักฐานของฝายรัฐในชั้นศาล (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, 2554), หนา 71. 
75 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 47. 
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เพราะทรงเห็นวา การชําระซักฟอกผูตองหาวาเปนโจรผูรายดวยอาญาจารีตนครบาลน้ัน เปนเหตุให

เกิดความเสื่อมเสียตอกระบวนการพิจารณา เพราะผูพิพากษาอาจจะพลาดพลั้งหลงลงอาญาแกผู

บริสุทธ์ิได และในที่สุดแมผูตองอาญาจะใหการประการใด ก็ไมอาจรับฟงไดดวยถอยคําน้ัน ซึ่งอาจจะ

เปนคําสัตยจริงฤาคําเท็จ ซึ่งจําเปนตองกลาวเพื่อใหตนพนจากทุกขเวทนาในการถูกทรมาน และได

ทรงมีพระราชดําริวาหลกัฐานในการพิจารณาอรรถคดีโดยธรรม ก็ตองอาศัยสกัขีพยานเปนใหญกวาสิ่ง

อื่น76 และตอมาพระองคทรงตัดสินพระทัยเลือกเอาระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) มาเปนหลัก

ในการปฏิรูปกฎหมายไทย77 จึงทําใหมีการปฏิรูประบบกฎหมายไทย และการพิจารณาพิพากษาคดีมา

เปนระบบใหม โดยขจัดขอผิดพลาดในการพิจารณาพิพากษาคดี อีกทั้ง การลดทอนอํานาจของผู

พิพากษาลง โดยใหมีการแยกการสอบสวนฟองรองออกไปเปนอีกองคกรหน่ึง โดยมีอัยการหรือ

พนักงานอัยการ เปนผูใชอํานาจและดําเนินการ สวนอํานาจในการพิจารณาและพิพากษาคดี ใหคง

เปนอํานาจของศาลรวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑตามกฎหมายในกาดําเนินคดีอาญา โดยมีขอ

สันนิษฐานวาผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิดจริง หลักเกณฑในการ

ดําเนินคดีอาญาและการตอสูคดีในศาล โจทกและจําเลยสามารถนําพยานหลักฐานตางๆ ของตนเขา

แสดงตอศาลได โดยมีทนายความชวยเหลือในการซักถามพยานตางๆ ที่สงสัยได ซึ่งเปนลักษณะตาม

แบบอยางของศาลในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปนหลักการที่ไดรับการยอมรับ

ในการใหสิทธิและความเสมอภาคกัน ในการนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อตอสูคดีและพิสจูนความจริง78 

ทําใหผูถูกกลาวหาสามารถตอสูคดีไดอยางเทาเทียม ซึ่งถือวาผูถูกกลาวหาเปน “ประธานในคดี” 

(Process-Subject)79 จึงทําใหประเทศไทยใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ในการดําเนินคดี

อาญานับต้ังแตน้ันเปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

การที่ประเทศใดจะใชทฤษฎีในการดําเนินคดีอาญาตาม “ระบบไตสวน” (Inquisitorial 

System) หรือการดําเนินคดีอาญาตาม “ระบบกลาวหา” (Accusatorial System) ก็ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของแตละประเทศ หรืออาจเปนการนําแตละระบบมารวมกันเพื่อเกิดเปนระบบกฎหมาย

ใหมก็ได โดยไมจําเปนตองยึดถือระบบใดระบบหน่ึงเพียงระบบเดียวเทาน้ัน แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการ

แสวงหาขอเท็จจริงเพื่อใหเกิดความยุติธรรมกับทุกฝายๆ ในการพิจารณาและพิพากษาคดี ซึ่งแตละ

ประเทศน้ันมีความแตกตางกันในประเพณีและวัฒนธรรม จึงทําใหมีแนวความคิดที่แตกตางกัน แต

สามารถเทียบเคียงกับระบบใดระบบหน่ึง หรือทั้งสองระบบเขาดวยกันก็สามารถทําได เชนเดียวกับ

76 เข็มชัย ชุติวงศ, เรื่องเดิม, หนา 5. 
77 สมทรพัย นําอํานวย, เรื่องเดิม, หนา 33-34. 
78 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 49. 
79 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 47. 
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ประเทศไทยที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เปนของชนชาติตนเอง โดยกฎหมายมีวิวัฒนาการเริ่มตนมา

จากประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดตอกันมาต้ังแตในอดีต จึงไมสามารถกลาวไดวาเปนระบบ

ไตสวนหรือระบบกลาวหาเพียงอยางเดียวไม80 และจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา

ในฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน นักกฎหมายไทยสวนใหญมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา 

ประเทศไทยใชการดําเนินคดีอาญาเปนระบบผสม โดยนําหลักการในระบบกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องใน

การกําหนดหนาที่ในการนําสืบไดตกอยูกับโจทกมาใช แตขณะเดียวกันก็ใหอํานาจแกศาลในการคนหา

ความจริงเพิ่มเติมได ในกรณีที่ศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในการดําเนินคดี81 

หลักการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญาใน

ปจจุบันใหอํานาจบุคคลที่จะฟองรองในคดีอาญาได คือ พนักงานอัยการและผูเสียหาย82 โดยแบง

ออกเปน 2 แบบ คือ หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐและหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน แต

เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 32 บัญญัติวา เมื่อพนักงาน

อัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวา ผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการ

เสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอ

ศาลใหสั่งผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการน้ันๆ ได ซึ่งจากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา

การดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยเปนไปตาม “หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ” แมกฎหมายจะให

ผูเสียหายสามารถดําเนินคดีอาญาเองไดก็ตาม แตถาเปนกรณีที่ผูเสียหายดําเนินคดีอาญารวมกับ

พนักงานอัยการ ซึ่งถือเปนตัวแทนของรัฐในการดําเนินคดีอาญาแทนรัฐ พนักงานอัยการสามารถขอ

ตอศาลเพื่อสั่งใหผูเสียหายซึ่งเปนโจทกรวมใหกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ ได เพื่อปองกันความ

เสียหายตอคดีของอัยการ กลาวคือ คดีของรัฐน้ันจะเสียหายมิได รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะ

อยางย่ิงพนักงานอัยการซึ่งเปนผูรับผิดชอบที่สําคัญในการดําเนินคดีอาญา และแมแตศาลเองก็จะทํา

ใหคดีของรัฐเสียหายมิได83  

การดําเนินคดีอาญาของรัฐจึงเปนภารกิจในการอํานวยความยุติธรรมที่รัฐเปนผูรับผิดชอบทั้ง

ในขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน องคกรของรัฐทุกองคกรจึงมีหนาที่ที่จะตองตรวจสอบและคนหา

ความจริงในเรื่องที่กลาวหา ซึ่งศาลมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติมไดตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 228 และศาลจะสืบพยานในศาลหรือนอกศาลตามที่เห็นสมควรได ตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229 ดวยจากบทบัญญัติดังกลาวตาม

80 จิตติ เจรญิฉํ่า, เรื่องเดิม, หนา 14-15. 
81 อุดม รัฐอมฤต, เรือ่งเดิม, หนา 308. 
82 มาตรา 28 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
83 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 62. 

                                                             



42 
 

ประมวลกฎหมาย แสดงใหเห็นวาศาลมีบทบาทในการตรวจสอบความจริงอยางกระตือรือรนและเปน

บทบาทของความเปนภาวะวิสัยของศาลดวย84 ฉะน้ันการตอสู (Adversarial System หรือ Fight 

Theory) หรือการวางเฉยของศาลก็ดี จึงไมสอดคลองกับ “หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ” อยาง

สิ้นเชิง ดังน้ันจึงเห็นไดวาวิธีการคนหาความจริงในคดีอาญาของประเทศไทยเปนแบบไมตอสูคดี 

(Non-Adversarial System หรือ Inquisitorial System) ตามหลักการและเหตุผลที่ไดกลาวมา

ขางตน 

 

3.2.2  ปญหาและอุปสรรคของการเปดเผยพยานหลกัฐานในคดีอาญาของประเทศไทย 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยไดนําเอาการดําเนินคดีอาญาของประเทศ

ตะวันตกมาเปนแบบอยางในการคนหาความจริง และเปนการนําเอาหลักการคนหาความจริงโดย

คูความตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และหลักการคนหาความจริงโดยศาลตาม

ประเทศทียึดถือระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) มาใช กลาวคือ ศาลสามารถคนหาความจริงได

เองอยางกวางขวาง และในทางปฏิบัติก็ยอมรับหลักการคนหาความจริงโดยวิธีการตอสูคดี โดยให

คูความมีหนาที่ในการนําสืบพยานหลักฐานตางๆ ไดเอง เพื่อสนับสนุนขออางของตนในกระบวนการ

พิจารณา ซึ่งสงผลใหทุกองคกรในกระบวนการยุติธรรม คือ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ  

ทนายความ และศาล ตางมีสวนรวมในการคนหาความจริงในคดีอาญาทั้งสิ้น85 

ซึ่งการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญากอนป พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามิไดบัญญัติไวเฉพาะ  จึงใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช

บังคับเทาที่พอจะบังคับได โดยหลักเกณฑการรับฟงและการนําสืบพยานที่บัญญัติไวในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนํามาใชกับคดีอาญาดวย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 15 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแหงมาตรา 88 โดยคูความทุกฝาย 

สามารถอางอิงพยานหลกัฐานเพือ่นําเสนอตอศาล เพื่อใหการคนหาความจริงมีประสิทธิภาพ และเปน

ธรรมแกคูความทุกฝาย กลาวคือ  เมื่อคูความแตละฝายไดรับทราบทั้งพยานหลักฐานตางๆของคูความ

อีกฝายหน่ึงแลว ก็มีกําหนดระยะเวลาที่เทากันในการตระเตรียมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อมาหักลาง

พยานของอีกฝายหน่ึง หรือเพื่อมาเปนพยานหลักฐานในการแสดงความบริสุทธ์ิของตน อีกทั้งเพื่อ

ตรวจสอบการนําเสนอพยานหลักฐานของคูความอีกฝายหน่ึงในความถูกตองและเท็จจริง รวมถึงการ

84 คณิต ณ นคร, “บทบาทของศาลในคดีอาญา,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย 1, 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2544): 54. 

 85 คณิต ณ นคร, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายและพ้ืนฐานการ

เขาใจ, หนา 175.  
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ถามคานเพื่อตรวจสอบความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานที่อีกฝายหน่ึงเปนพยานหลักฐานของตน ซึ่ง

การมีกําหนดระยะเวลาในการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานหรือแมแตการย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมที่

เทากัน จะทําใหการดําเนินคดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความนาเช่ือถือในพยานหลักฐาน

คูความไมสามารถไดเปรียบเสียเปรียบกันในกําหนดระยะเวลาดังกลาวได 

แตภายหลังการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปจจุบัน ไดมีการเพิ่มเติม

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความในคดีอาญาไวโดยเฉพาะ ตามมาตรา 229/1 

สงผลใหการทําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับในคดีอาญามิไดอีก

ตอไป  เน่ืองจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 229/1 บัญญัติวา มาตรา 229/1 ภายใต

บังคับ มาตรา 173/1 ในการไตสวนมูลฟองหรือการพิจารณาโจทกตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน 

โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ สถานที่พอสังเขปหรือเอกสารเทาที่จะระบุได รวมทั้ง

รายช่ือ ที่อยูของบุคคลหรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งโจทกประสงคจะนําสืบหรือขอใหศาลไปตรวจ หรือแตงต้ัง

ตอศาลไมนอยกวา 15 วัน กอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบุ

พยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหจําเลยรับไป สวนจําเลยใหย่ืนบัญชีระบุ

พยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวันสืบพยานจําเลย 

ในการไตสวน กรณีรองขอคืนของกลางทีศ่าลสัง่รบิหรือกรณีรองขอใหศาลริบทรัพย ใหบุคคล

ที่เกี่ยวของย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตอศาลไมนอยกวา 7 วันกอนวันไตสวน พรอมทั้งสําเนาบัญชี

ระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ถามี รับไป 

เมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลวแต

กรณีไดสิ้นสุดลง ถาคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไวแลวมีเหตุอัน

สมควร แสดงไดวาตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบ หรือไมทราบวา

พยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุสมควรอื่นใด หรือถาคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของฝายใด 

ซึ่งมิไดย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานเชนวาน้ันแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวา มีเหตุอันสมควรที่ไม

สามารถย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตามกําหนดเวลาดังกลาวได คูความหรือบุคคลเชนวาน้ัน อาจรอง

ขออนุญาตอางพยานหลักฐานดังกลาวตอศาล พรอมกับบัญชีระบุพยานหลักฐานและสําเนาบัญชีระบุ

พยานหลักฐานน้ันไมวาเวลาใดๆ กอนเสร็จสิ้นการสืบพยานของฝายน้ันสําหรับกรณีที่คูความ หรือ

บุคคลเชนวาน้ันไดย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไวแลว หรือกอนเสร็จสิ้นการพิจารณาสําหรับกรณีที่

คูความ หรือบุคคลเชนวาน้ันไมไดย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน และถาศาลเห็นวาจําเปนจะตองสืบ

พยานหลักฐานดังกลาว เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม ใหศาลมี

อํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได 
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หามมิใหศาลอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานใดซึ่งคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่ง

อางพยานหลักฐานน้ันมิไดแสดงความจํานงจะอางอิงพยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง วรรคสองหรือ

วรรคสาม หรือตาม มาตรา 173/1 วรรคสอง หรือวรรคสาม แตถาศาลเห็นวาจําเปนที่จะตองคุมครอง

พยาน หรือจะตองสืบพยานหลักฐานดังกลาว เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไป

โดยเที่ยงธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ ใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหสืบ

และรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได 

ซึ่งจากบทบัญญติัดังกลาวจะเห็นไดวา หากศาลไมกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลกัฐานกอนวัน

สืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  173/1 และมาตรา 173/2 โจทก

จะตองย่ืนบัญชีระบุพยานพรอมเอกสารตอศาลไมนอยกวาสิบหาวัน สวนจําเลยสามารถย่ืนบัญชีระบุ

พยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวันสืบพยานจําเลย จากระยะเวลาการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน

พรอมสําเนาของโจทกและจําเลยในระยะเวลาที่แตกตางกัน อาจกอใหเกิดความไดเปรียบและ

เสียเปรียบกันในระยะเวลาดังกลาว ทําใหจําเลยมีระยะเวลาในการเตรียมพยานหลักฐานตางๆ มา

หักลางหรือเพื่อถามคานโจทกได เน่ืองจาก มีระยะเวลาดังกลาวถึง 15 วัน แตหากกรณีของจําเลยซึ่ง

ย่ืนบัญชีระบุพยานพรอมหลักฐานตอศาลกอนวันสืบพยานจําเลยเพียงวันเดียว จะทําใหโจทก

เสียเปรียบตอจําเลยเปนอยางมาก โจทกจะไมสามารถเตรียมพยานหลักฐานตางๆ มาหักลาง

พยานหลักฐานของจําเลยไดทัน อีกทั้งไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของพยานหลักฐานที่จําเลย

นํามาแสดงตอศาลได ระยะเวลาดังกลาวในการย่ืนบัญชีระบุพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 229/1 จึงกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางโจทยและจําเลย 
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บทท่ี 4 

 

การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลตามระบบกฎหมายตางประเทศ 

 
 กระบวนการคนหาความจริง หรือ ขอเท็จจริงเขาสูกระบวนการพิจารณาในแตละประเทศจะ

มีระบบกฎหมายและวิธีในการคนหาความจริงที่แตกตางกันออกไป โดยกระบวนการเปดเผย

พยานหลักฐานหรือคนหาความจริง เพื่อกลั่นกรองพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดี จึงมี

ความสําคัญเพื่อใหไดขอเท็จจริงเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จะตองนํามาพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิ

ของผูถูกกลาวหาหรือจําเลย  

ดังน้ัน การศึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานจึงจําเปนตองศึกษาประวัติและความ

เปนมาของแนวความคิดดังกลาว ซึ่งปจจุบันระบบกฎหมายน้ันมี 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายคอม

มอนลอว (Common Law) ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ เปนตน และระบบ

กฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ไดแก ประเทศเยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส เปนตน ซึ่งระบบ

กฎหมายทั้งสองดังกลาว มีรูปแบบการฟองคดีและการฟองคดีอาญาโดยรัฐ (State Prosecution) ซึ่ง

มีวิธีการคนหาความจริงอยู 2 ประเภท คือ การคนหาความจริงแบบตอสูคดี (Adversarial System 

หรือ Fight Theory) และการคนหาความจริงแบบไมตอสูคดี (Non-Adversarial System หรือ 

Inquisitorial System) ดังน้ัน ในการพิจารณาคดีแนวคิดเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานในช้ัน

ศาลตามระบบกฎหมายตางประเทศ จึงสามารถแยกพิจารณาตามระบบกฎหมายได ดังน้ี 

 

4.1 การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

(Common Law)  

 

 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) เปนระบบกฎหมายที่ไมไดมาจากรากฐาน

ของกฎหมายโรมัน แตมีวิวัฒนาการมาจากจารีตประเพณีและคําพิพากษาของศาลที่สรางระบบ

กฎหมายข้ึนมาจากระบบการพิจารณาที่เครงครัด ซึ่งหลักกฎหมายจะเกิดข้ึนจากขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน

ในแตละคดี โดยคดีตอๆมาจะเทียบเคียงกับคําพิพากษาของศาลในคดีกอนๆ เพื่อสรางหลักความ

ยุติธรรม (Equity) ข้ึนมาเยียวยา โดยระบบกฎหมายคอมมอนลอวจะไดมิรวบรวมไวเปนประมวล

กฎหมาย (Codification) อยางระบบกฎหมายซีวิลลอวหรือประเทศภาคพื้นยุโรป 
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 โดยกระบวนการพิจารณาคดีของระบบกฎหมายคอมมอนลอว จะอยูภายใตหลักที่วา 

“คูความมีสิทธิเทาเทียมกัน” โดยมีลักษณะการตอสูกันระหวางคูความในช้ันศาล ซึ่งกอใหเกิด

แนวความคิดในการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน เพื่อใหคูความทั้งสองฝายสามารถตอสู

คดีกันอยางเปนธรรมและกอใหเกิดความเสมอภาคกันในการตอสูคดี 

 

4.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 4.1.1.1 กระบวนการดําเนินคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law)86 โดยการ

ดําเนินคดีอาญาใชระบบกลาวหา (Accusatorial System) ซึ่งเปนรูปแบบเดียวกับประเทศอังกฤษ87 

รูปแบบการดําเนินกระบวนพิจารณาจะใชวิธีการคนหาความจริงแบบตอสูคดีกัน (Adversarial 

System หรือ Fight Theory) อยางในคดีแพง แตเน่ืองจากในคดีแพงและคดีอาญาจะมีกระบวนการ

พิจารณาคดีที่แตกตางกัน คือ คดีแพงจะอยูบนพื้นฐานของการตกลงกัน แตคดีอาญาจะอยูบนพื้นฐาน

ของการตรวจสอบและคนหาขอเท็จจรงิ การพิจารณาในระบบกลาวหาจึงมลีักษณะเปนการแขงขันกัน

ของคูความในคดี (Competition Doctrine) อันมีลักษณะเปนคดีแพง88 ลักษณะการดําเนินคดีอาญา

น้ีจึงทําใหโจทกและจําเลยมีฐานะที่เทาเทียมกัน เหมือนกรณีเอกชนคนหน่ึงฟองคดีกับเอกชนคนหน่ึง

ในคดีแพงเทาน้ัน89  

 การพิจารณาคดีอาญาตามระบบกฎหมายคอมมอนลอวของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกอบดวยองคกรที่เกี่ยวของ 3 ฝาย คือ 1. ศาล (Trial Judge) ซึ่งมีหนาที่เปนผูรักษากฎเกณฑใน

การพิจารณาคดีเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางประโยชนของรัฐและสิทธิเสรีภาพของเอกชน           

2.  พนักงานอัยการ (Prosecutor) และ 3.  ทนายจําเลย (Defense Attorney)90 โดยศาลมีหนาที่

 86 พรพักตร  สถิตเวโรจน และคณะ, รายงานการเก็บขอมูลการเปดเผยพยานหลักฐานกอน

การสืบพยานในคดีอาญา: กรณีศึกษาเฉพาะประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ (กรุงเทพฯ: โครงการศึกษาเพื่อพฒันาระบบการเปดเผยพยานหลกัฐานกอนการสืบพยาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกจิการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.), 

หนา 34. 

 87 พิณารัตน ชินพิทักษ, เรื่องเดิม, หนา 79. 

 88 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 17. 

 89 คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไมตรงกัน,” 

วารสารนิติศาสตร, หนา 3-4. 

 90 พรพักตร  สถิตเวโรจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 35. 
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เพียงการวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดีแตไมมีหนาที่ในการสืบพยานหลักฐาน91 การทําหนาที่ของศาลจึง

เปรียบเสมือนผูควบคุมใหคูความทั้งสองฝายปฏิบัติตามกติกาอยางเครงครัด92 และไมมีหนาที่ในการ

กําหนดประเด็นขอกฎหมายที่โตแยงกัน เพราะบทบาทหนาที่ของคูความในคดีเปนหนาที่ของพนักงาน

อัยการผูเปนโจทกและทนายจําเลยที่จะดําเนินการเอง93 ศาลจะมีบทบาทเปนศูนยกลางของ

กระบวนการพิจารณาที่จะควบคุมการทําหนาที่และกฎระเบียบของการพิจารณาคดี เปนที่ปรึกษาของ

คณะลูกขุนในกระบวนการพิจารณาและตัดสินขอเท็จจริง และเปนผูพิพากษาในการตัดสินช้ีขาดคดี 

ซึ่งการทําหนาที่ของศาลจะตองอยูภายใตหลักประกันที่วาการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีตอง

เปนไปอยางบริสุทธ์ิยุติธรรมตอจําเลย94 ซึ่งคูความในคดีจะเปนผูสืบพยานหลักฐานตางๆ เพื่อพิสูจน

ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจาํเลยในศาล โดยมีคณะลูกขุนเปนผูพิจารณาขอเท็จจริงในการรับฟง

พยาน95 

 4.1.1.2 การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แตเดิมการเปดเผยพยานหลกัฐานกอนการสืบพยานของประเทศสหรัฐอเมริกาไมเปน

ที่ยอมรับ เน่ืองจากแนวความคิดของการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาขัดตอแนวความคิดของ

ระบบการดําเนินคดีอาญาที่เปนการตอสูแบบเดิม96 ซึ่งคูความทั้งสองฝายจะตองมาตอสูคดีกันโดย

กําหนดใหการคนหาความจริงต้ังอยูบนความสามารถของคูความในการตอสูคดีเปนสําคัญ ซึ่ง

แนวความคิดที่วาการจะไดความจริงมาน้ันก็ตองใหคูความคนหาความจริงโดยการตอสูคดีกันอยางเปน

ธรรม อันจะทําใหความจริงคอยๆ ปรากฏออกมา ทําใหกฎหมายคอมมอนลอวของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ ยึดถือตอเน่ืองมาจากประเทศอังกฤษแตด้ังเดิมน้ัน ไมมีกระบวนการเปดเผย

พยานหลักฐานกอนการสืบพยานในคดีอาญา97 ทําใหผูตองหาหรือจําเลยไมอาจตรวจดูหลักฐานที่อยู

ในความครอบครองของอัยการได  

 91 Paul B. Weston and Ken M. Wells, Law Enforcement and Criminal Justice: 

An Introduction (California: Goodyear, 1972), pp. 70-71. 

 92 เข็มชัย ชุติวงศ, เรื่องเดิม, หนา 3. 

 93 Paul B. Weston and Ken M. Wells, Law Enforcement and Criminal Justice: 

An Introduction, p. 1. 

 94 Paul B. Weston and Ken M. Wells, Criminal Justice Introduction and 

Guidelines, p. 128. 

 95 พรพักตร  สถิตเวโรจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 35. 

 96 Jerry E. Norton, op.cit., p. 26. 

 97 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 42.   
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แตตอมาประเทศสหรฐัอเมริกาไดยอมรับแนวความคิดของการเปดเผยพยานหลกัฐาน

กอนการสืบพยานในคดีแพงมาใชกับคดีอาญา โดยเปนการยอมรับความเทาเทียมกันในการตอสูคดี

ตามระบบกลาวหา ทําใหการพิสูจนความจริงในลักษณะน้ีจะประสบความสําเร็จคูความสามารถตอสู

คดีไดอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยเรียกทฤษฎีน้ีวา “ทฤษฎีอาวุธเทากัน” ซึ่งทฤษฎีอาวุธเทา

เทียมกันน้ี ทําใหคูความทั้งสองฝาย คือ ฝายโจทกและฝายจําเลยตางมีฐานะเทาเทียมกันโดยฝายรัฐมี

เจาพนักงานซึ่งเปนผูรูกฎหมาย สวนฝายผูถูกกลาวหาซึ่งตามปกติมักจะไมคอยรูกฎหมาย แตก็จะมี

ทนายความใหการชวยเหลือแนะนํา98 เพื่อใหการคนหาความจรงิเกิดความเปนธรรม โดยแตละฝายกม็ี

หนาที่นําพยานหลักฐานมาแสดงตอศาลตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการสืบพยาน เพื่อนํามาหักลางกับ

พยานหลักฐานของฝายตรงขาม โดยศาลจะทําหนาที่รับฟงพยานหลักฐานโดยไมสามารถสืบพยานเอง

ไดจึงทําใหคูความตองตอสูกันเอง ทําใหการตอสูกันของพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝายนํามาเกิดความ

เปนธรรม โดยแนวความคิดดังกลาวน้ีเปนเพียงแนวความคิดทางทฤษฎีเทาน้ัน แตในทางปฏิบัติจําเลย

จะตกอยูในสถานะที่ดอยกวารัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานมาสืบเพื่อพิสูจนความบริสุทธ์ิของ

ตนเอง ทําใหผลจากการดําเนินคดีอาญาระหวางคูความทั้งสองฝายมีความเทาเทียมกันในทางทฤษฎี 

แตในทางปฏิบัติน้ันการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจําเลยมักจะกระทบตอความยุติธรรมใน

การคนหาความจริงในคดีอาญาดังกลาว 

 การเปดเผยพยานหลกัฐานในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปดเผยพยานหลักฐานกอน

การสืบพยาน ซึ่งตรงกับคําวา Discovery และการเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันพิจารณาของศาล อัน

เปนกระบวนการในการแสวงหาความจริง เพื่อใหคูความแตละฝายสามารถรับรูถึงพยานหลักฐานของ

อีกฝายหน่ึงได99 ซึ่งเรียกวา Pre-Trial Discovery โดยในคดีอาญามักเรียกวากระบวนการเปดเผย

พยานขอเท็จจริงในคดีกอนการพิจารณา (Discovery in Criminal Process) อันเปนกระบวนการ

คนหาความจริงกอนการสืบพยานโดยใหคูความแตละฝายสามารถรับทราบพยานหลักฐานหรือ

ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดีที่อยูในความครอบครองของคูความอีกฝายหน่ึงได100  

 การพิจารณาคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาตามระบบการตอสูของ

คูความ (Adversarial System) ซึ่งการพิจารณาน้ัน หมายถึง กระบวนพิจารณาในช้ันศาลซึ่งได

กระทําภายหลังจากการช้ีสองสถานแลวหรือหลังจากการสอบคําใหการของจําเลย (Arraignment) 

 98 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 147. 

 99 Henry Campbell Black, op.cit., p. 419. 

 100 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 8. 
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แลวจําเลยปฏิเสธ (Not Guilty Plea)101 โดยศาลจะสั่งใหดําเนินการกระบวนพิจารณาตามลําดับ 

ดังน้ี 

1. แถลงการณเปดคดีโดยคูความ 

2. การนําสืบพยานของฝายโจทก 

3. การนําสืบพยานของฝายจําเลย 

4. แถลงการณปดคดีโดยคูความ102 

 ซึ่งการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยานของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีข้ึน

ภายหลังจากการช้ีสองสถานในกรณีที่จําเลยใหการปฏิเสธ โดยการพิจารณาของคูความจะมี

กระบวนการที่เรียกวา Pre-Trial Conference หรือ Pre-Trail Discovery ซึ่งจําเลยจะมีสิทธิตาม 

The Sixth Amendment คือ การไดรับการอธิบายถึงลักษณะแหงขอกลาวหาและลักษณะของการ

กระทําดังกลาวที่ ถูกกลาวหาวากระทําความผิด พนักงานอัยการโจทกมีหนาที่จะตองเปดเผย

พยานหลักฐานที่อาจนําไปสูขอสรุปที่วาจําเลยบริสุทธ์ิ ในระหวางที่คดีเขาคิวรอลําดับการพิจารณา

สืบพยาน กฎหมายไดกําหนดใหมีกระบวนการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องพยานหลักฐาน ซึ่งคูความ

จะตองระบุพยานในฝายของตนโดยการประชุมน้ัน จะมีผูพิพากษาเปนประธาน ผูพิพากษาจะให

คูความยอมรับขอเท็จจริงในประเด็นที่ไมอาจโตเถียงกันได เชน การยอมรับในเอกสารตางๆ และหาก

ประเด็นในบางเรื่องที่อาจตองสงใหผูเช่ียวชาญพิสูจนก็ตองใหดําเนินการเสีย การที่มีกระบวนการ 

Pre-Trial Conference หรือ Pre-Trial Discovery จะทําใหผลของการสืบพยานเฉพาะในประเด็น

แหงคดีที่เปนปญหาจริงๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบพยานวัตถุน้ัน จะเสร็จสิ้นกอนการเริ่มสืบพยาน

บุคคล และเมื่อถึงข้ันตอนของการสืบพยานบุคคลจะเปนเรื่องของการช่ังนํ้าหนักคําเบิกความของ

พยานบุคคลโดยแท103 

 ในสหรัฐอเมริกามีการกําหนดการเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญากอนการสืบพยาน

หรือ Pre-trial Discovery ไวใน Federal Rule of Criminal Procedure Rule 16 โดยกําหนด

หลักเกณฑและหนาที่ใหพนักงานอัยการและจําเลยตางมีหนาที่เปดเผยพยานหลักฐานของแตละฝาย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหจําเลยสามารถทราบถึงพยานหลักฐานและขอเท็จจริงที่อยูในความ

ครอบครองของรัฐ ซึ่งจําเลยมิอาจแสวงหาพยานหลักฐานน้ันไดเอง104 

 101 พรเพชร วิชิตชลชัย, “การพิจารณาคดีอาญาโดยลูกขุนตามกฎหมายอเมริกัน,” ดุลพาห 

42, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2538): 89-99. 

 102 เรื่องเดียวกัน, หนา 97. 

 103 เรื่องเดียวกัน, หนา 98-99. 

 
104 Jerry E. Norton, op.cit., p. 16. 
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 ตาม Rules 16 แหง Federal Rules of Criminal Procedure กําหนดใหการ

เปดเผยขอเท็จจริง เรื่องราว เอกสาร หรือพยานหลักฐานตางๆ ข้ึนอยูกับคํารองของผูตองหาหรือ

จําเลยเปนสําคัญ กรณีที่ไมมีกฎเกณฑเปนอยางอื่นการเปดเผยพยานหลักฐานจึงเปนสิ่งจําเปนที่

จะตองกระทํากอนฟอง (Prior to Indictment or Information) โดยศาลอาจกําหนดระยะเวลาให

สําหรับฝายผูตองหาหรือจําเลย เพื่อใหมีการเปดเผยพยานหลักฐานไดในระยะเวลาที่ผูตองหาหรือ

จําเลยไดรับแจงคํากลาวหา หรือคําฟองภายหลังจากน้ันทันที105 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหพนักงานอัยการตองเปดเผยขอมูลหรือ

พยานหลักฐานใหแกผูตองหาหรือจําเลยไดรบัทราบ แตพนักงานอัยการก็มิไดมีหนาที่จะตองเปดเผย

พยานหลักฐานทั้งหมดที่ตนมีใหแกผูตองหาหรือจําเลยใหไดรับทราบทั้งหมดอยางไมจํากัด ตาม 

Federal of Criminal Procedure Rule 16 ไดกําหนดขอบเขตที่แนนอนไว เมื่อผูตองหารองขอรัฐ

ตองอนุญาตใหผูตองหาเขาตรวจดูและคัดถายหรือถายภาพพยานหลักฐานน้ันๆ และศาลอนุญาตให

เปดเผยพยานหลักฐานของพนักงานอัยการหากเห็นวาการเปดเผยน้ันจะเปนประโยชนแกจําเลยใน

การปฏิเสธความรับผิดหรือเปนการชวยเหลือจําเลย เน่ืองจากจําเลยเองไมมีความพรอมหรือ

ความสามารถที่เพียงพอในการแสวงหาพยานหลักฐานมาไดดวยตนเอง106 

 หลักเกณฑการเปดเผยใน Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 สรุป

ไดดังน้ี 

 1. การเปดเผยพยานหลักฐานของรัฐ (Government’s Disclosure)107 

 1) ขอเท็จจริงที่ตองมีการเปดเผย (Information Subject to Disclosure)108 

(1)  คํากลาวของจําเลย (Defendant’s Oral Statement) เมื่อจําเลยรอง

ขอรัฐตองเปดเผยใหจําเลยไดทราบถึงขอความ (Substance) ที่เกี่ยวเน่ืองกับคํากลาวของจาํเลย (Any 

Relevant Oral Statement Made by the Defendant) ที่ทําไวขณะกอนหรือหลังการจับกุม ซึ่ง

ไดมาจากการสอบสวนโดยบุคคลซึ่งไดกระทําในนามตัวแทนฝายรัฐ ซึ่งรัฐเจตนาจะอางเปน

พยานหลักฐานในช้ันพิจารณา109 

 105 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 17-18. 

 106 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 18. 

 107 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) 

 108 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) 

 109 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (A) 
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 (2)  เอกสารหรือบันทึกคํากลาวของจําเลย (Defendant’s Written or 

Recorded Statement) เมื่อจําเลยรองขอรัฐตองใหจําเลยเขาตรวจสอบ (Inspection) คัดสําเนา 

(Copying) หรือถายภาพ (Photographing) สิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

(2.1)  เอกสารที่เกี่ยวเน่ืองกับประเด็น (Any Relevant Written) 

หรือบันทึกคํากลาว (Recorded Statement) ของจําเลย หากเอกสารดังกลาวอยูในความครอบครอง 

(Possession) หรือควบคุม (Control) ของฝายรัฐและพนักงานอัยการไดรู (Knows) หรืออาจรูไดจาก

การดําเนินการตามหนาที่ (Through Due Diligence Could Know) ถึงความมีอยูของเอกสารน้ัน 

(That the Statement Exists) 

(2.2)  สวนหน่ึงสวนใดของเอกสารหลักฐานซึ่งไดมีการบันทึก

สาระสําคัญที่เกี่ยวเน่ืองกับคํากลาว (Oral Statement) ของจําเลยที่ไดใหไวขณะกอนหรือหลังจับกุม 

ซึ่งจําเลยใหคําใหการไวในช้ันสอบสวนแกบุคคลซึ่งไดกระทําในนามตัวแทนฝายรัฐและ 

(2.3)  บันทึกคําใหการ (Recorded Testimony) ของจําเลยที่ให

การตอคณะลูกขุนใหญ (Grand Jury) เกี่ยวกับฐานความผิดที่ฟอง110 

 (3) ในกรณีทีจําเลยมีลักษณะเปนองคกร (Organizational Defendant) 

เมื่อจําเลยรองขอ รัฐตองเปดเผยใหจําเลยทราบถึงคํากลาวใดๆ ที่กําหนดไวใน (1) และ (2) ในกรณีที่

บุคคลที่ทําคํากลาว (Statement) เปนบุคคล ดังตอไปน้ี 

(3.1) เปนบุคคลซึ่งถูกกลาวอางถึงอันเน่ืองมาจากมีความผูกพันกับ

จําเลยตามกฎหมายเพราะมีสถานะเปนหัวหนา (Director) เพื่อนรวมงาน (Officer) ลูกจาง 

(Employee) หรือตัวแทน (Agent) ของจําเลยหรอื 

(3.2) เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับขอหาที่ฟอง และเปนบุคคลซึ่งถูก

ควบคุมตัวอันเน่ืองมาจากมีความผูกพันกับจําเลยตามกฎหมายเพราะมีสถานะเปนหัวหนา (Director) 

เพื่อนรวมงาน (Officer) ลูกจาง (Employee) หรือตัวแทน (Agent) ของจําเลย111 

(4) บันทึกของจําเลยในคดีกอน (Defendant’s Prior Record) เมื่อจําเลย

รองขอ รัฐตองจัดใหจําเลยคัดสําเนา (Copy) บันทึกของจําเลยในคดีกอน (Defendant’s Prior 

Criminal Record) ซึ่งอยูในความครอบครองหรือในความควบคุมของฝายรัฐ หากพนักงานอัยการได

รู (Knows) หรืออาจไดรูจากการดําเนินการตามหนาที่ (Through Due Diligence Could Know) 

ถึงความมีอยูของบันทึกน้ัน (That the Statement Exists)112 

 
110 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (B) 

 111 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (C) 

 112 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (D) 
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(5) เอกสารและวัตถุพยาน (Documents and Object) เมื่อจําเลยรองขอ

รัฐตองอนุญาตใหจําเลยเขาตรวจสอบ (Inspect) และคัดสําเนา (Copy) หรือถายภาพหนังสือ 

(Books) รายงาน (Papers) เอกสาร (Documents) ขอมูล (Data) ภาพถาย (Photographs) วัตถุที่มี

รูปราง (Tangible Object) ตลอดจนอาคาร (Buildings) หรือสถานที่ (Places) หรือคัดสําเนาสิ่งหน่ึง

สิ่งใดที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของฝายรัฐในกรณีที่ 

 (5.1) เปนพยานหลักฐานที่มีความสําคัญตอการตอสูคดีของจําเลย 

 (5.2) เปนพยานหลักฐานที่รัฐมีเจตนาจะใชอางตอศาลในช้ันพิจารณา

คดี 

 (5.3) เปนพยานหลักฐานที่ไดมาจากจําเลยหรือเปนของจําเลย113 

(6) รายงานผลการตรวจและทดสอบ (Reports of Examinations and 

Tests) เมื่อจําเลยรองขอรัฐตองอนุญาตใหจําเลยเขาตรวจสอบ และคัดสําเนาหรือถายภาพผลสรุป

หรือรายงานเกี่ยวกับการตรวจสภาพรางกายหรือจิตใจ (Any Physical or Mental Examination) 

ของจําเลย ตลอดจนผลการทดสอบทางวิทยาศาสตรที่ไดกระทําข้ึนเปนพิเศษเกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญาหาก 

(6.1) รายงานดังกลาวอยูในความครอบครองดูแลของรัฐ 

(6.2) พนักงานอัยการไดรูหรืออาจรูไดหากไดปฏิบัติตามหนาที่ของเจา

พนักงานของรัฐ ถึงความมีอยูของรายงานน้ัน 

(6.3) รายงานดังกลาวเปนสิ่งสําคัญสําหรับการตระเตรียมตอสูคดี 

หรือที่รัฐต้ังใจจะใชเปนพยานหลักฐานสําคัญในช้ันพิจารณาของศาล114 

 (7) พยานผูเช่ียวชาญ (Expert Witnesses) เมื่อจําเลยรองขอ รัฐตองให

สรุปบันทึกเกี่ยวกับคําใหการซึ่งรัฐต้ังใจจะใชเปนพยานหลกัฐานสําคัญภายใตบทบัญญติัขอ 702, 703, 

705 แหง Federal Rules of Evidence ในช้ันพิจารณาใหแกจําเลย นอกจากน้ี ถารัฐรองขอให

จําเลยเปดเผยขอเท็จจริงภายใตบทบัญญัติขอ (b) (1) (c) (ii) และจําเลยไดปฏิบัติตามแลว เมื่อจําเลย

รองขอ รัฐตองใหสรุปบันทึกเกี่ยวกับคําใหการซึ่งรัฐต้ังใจจะใชเปนพยานหลักฐานอันสําคัญภายใต

บทบัญญัติขอ 702, 703, 705 แหง Federal Rules of Evidence ในช้ันพิจารณาในประเด็นที่

เกี่ยวกับเงื่อนไขทางสภาพจิตใจของจําเลย ใหแกจําเลยดวย115 

 
113 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (E) 

 114 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (F) 

 115 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (1) (G) 
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2) ขอเท็จจริงที่ไมตองมีการเปดเผย (Information Not Subject to 

Disclosure)116 นอกจากบทบญัญัติที่กําหนดใหรัฐตองเปดเผยตามที่ไดกลาวมาแลว ขอกําหนดน้ีไม

อนุญาตใหเปดเผยหรือตรวจสอบรายงานบันทึกหรือเอกสารอื่นๆ ของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการหรือ

เจาหนาที่อื่นๆ ของรัฐไดทําข้ึนเกี่ยวกับการสอบสวน (Investigating) หรือฟองรองคดี (Prosecuting) 

และขอกําหนดน้ีไมใหใชกับการเปดเผยหรือตรวจสอบคํากลาว (Statements) ของบุคคลที่คาดหมาย

วาจะเปนพยานของรัฐ (Prospective Government Witnesses) ดวย117 

3) บันทึกผลการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน (Grand Jury Transcripts) 

ขอกําหนดฉบับน้ีไมใชบังคับกับการเปดเผยหรอืตรวจสอบบันทกึการดําเนินคดีของคณะลูกขุนใหญ (A 

Grand Jury’s Recorded Proceeding) เวนแตในกรณีที่เปนการปฏิบัติตามขอกําหนดฉบับที่ 6 ใน

ขอ 12 (h), 16 (a) (1) และ 26.2118 

2. หนาที่ตอเน่ืองในการเปดเผยพยานหลักฐาน (Continuing Duty to Disclose)  

ในเวลากอนหรือระหวางการพิจารณาคดี ถาคูความฝายใดรองขอ คูความน้ันตอง

เปดเผยพยานหลักฐานเพิ่มเติมใหแกคูความอีกฝายหน่ึง หาก119 

1) พยานหลักฐานน้ันอยูภายใตกฎเกณฑในเรื่องการเปดเผยหรือการ

ตรวจสอบพยานหลักฐานตามขอกําหนดฉบับน้ีและ120 

2) คูความอีกฝายหน่ึงไดรองขอไปกอนหนาน้ี หรือเปนไปตามคําสั่งของศาล121 

 3. การกํากับดูแลการคนหาขอเท็จจริง (Regulating Discovery)122 

 116 Expect as rule 16 (a) (1) provides otherwise, this rule does not authorize 

the discovery or inspection of reports, memoranda, or other government documents 

made by an attorney for the government or other government agent in connection 

with investigation or prosecuting the case. Nor does this rule authorize the discovery 

or inspection of statement made by prospective government witnesses expect as 

provided in 18 U.S.C 3500. 

 117 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (2) 

 118 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (a) (3) 

 119 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (c) 

 120 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (c) (1) 

 121 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (c) (2) 

 122 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) 
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1) คําสั่งคุมครองและแกไขปรับปรุง (Protective and Modifying Orders) 

เมื่อมีเหตุผลเพียงพอไมวาในเวลาใดๆ ศาลอาจมีคําสั่งปฏิเสธ จํากัดหรือชะลอ ผัดผอน หรือมีคําสั่งอื่น

ใดตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการเปดเผยหรือตรวจสอบพยานหลักฐาน เมื่อคูความฝายหน่ึงรองขอ 

ศาลอาจอนุญาตใหคูความอีกฝายหน่ึงแสดงเอกสารทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อใหศาลตรวจดูโดยลําพัง 

ถาศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารอง ขอความในเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในสํานานพิจารณาของ

ศาล เพื่อที่ศาลอุทธรณจะตรวจดูไดในกรณีที่มีการอุทธรณ123 

2) กรณีคูความไมปฏิบัติตามขอกําหนดน้ี (Failure to Comply) ในกรณีที่

คูความฝายหน่ึงไดเพิกเฉยไมปฏิบัติตามขอกําหนดน้ี ศาลอาจมีคําสั่ง124  

(1) ใหคูความน้ันอนุญาตใหมีการเปดเผยหรือตรวจสอบพยานหลักฐาน

ภายในกําหนดระยะเวลา สถานที่ และลักษณะของการเปดเผยและเขาตรวจดูโดยเฉพาะได รวมทั้ง

การกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมได125 

(2) อนุญาตใหพิจารณาคดีตอไป126   

(3) หามมิใหนําพยานหลักฐานที่ไมเปดเผยมาเปนพยาน127 

(4) มีคําสั่งประการอื่นตามที่เห็นสมควร128 

แมวา Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 จะกําหนดหลักเกณฑ

การเปดเผยขอเท็จจริงในคดีอาญากอนการพิจารณาของมลรัฐและผูตองหาหรือจําเลยไว และศาลสูง

ไดวางหลักเกณฑกําหนดหนาที่ของพนักงานอัยการตามรัฐธรรมนูญที่จะตองแจงหรือเปดเผย

ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เปนคุณแกผูตองหาหรือจําเลยเสมอโดยไมตองรองขอดังกลาวมาแลว 

แต Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 และคําวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐอเมริกาก็ยัง

ปรากฏใหเห็นขอบกพรองในบางประการ เชน ไมไดกําหนดหนาที่ที่แนชัดของพนักงานอัยการที่ตอง

เปดเผยขอเท็จจริงแกผูตองหาหรือจําเลย และรายะเอียดของขอเท็จจริงน้ันก็ยังคลุมเครือไมแนชัด

เพียงพอ รวมทั้ง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองเปดเผยก็มิไดกําหนดไว และ

หลักเกณฑของศาลมลรัฐตางๆ ก็ยังเปนไปอยางจํากัด บางกรณีก็เปนไปตามดุลพินิจของศาลที่จะสั่ง

ใหพนักงานอัยการเปดเผยเฉพาะบันทึกคําใหการของจําเลยที่ไดใหการไวตอเจาหนาที่ตํารวจ หรือ

 123 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (1) 

 124 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) 

 125 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (A) 

 126 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (B) 

 127 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (C) 

 
128 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) (D) 

                                                             



55 

 

พยานเอกสารการตรวจสอบรางกาน แตก็ไมไดอนุญาตถึงพยานหลักฐานบางประการที่เกี่ยวของกับ

ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นๆ หรือบางกรณีศาลก็ไมไดอนุญาตเวนแตจะแสดงเหตุอันสมควรที่

จะทําใหไดรับการเปดเผยพยานหลักฐานน้ันๆ สิ่งเหลาน้ีลวนแลวแตทําใหเกิดความแตกตางกันในทาง

ปฏิบัติ จึงทําใหระยะเวลาหลายปที่ผานมาน้ีศาลในแตละมลรัฐเริ่มเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑการเปดเผย

ขอเท็จจริงในคดีกอนการพิจารณาโดยกําหนดหลักเกณฑใหแนชัดและเปดกวางอยางเสรี โดยยึด

หลักเกณฑที่สําคัญของเนติบัณฑิตสภาอเมริกาเปนแนวทาง ซึ่ง A.B.A Standard Discovery and 

Procedure Before Trail กําหนดหลักเกณฑพอสรุปไดดังน้ี129 

กรณีหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองเปดเผยขอเท็จจริงแกผูตองหาหรือจําเลย 

 1. พนักงานอัยการตอง เปดเผยขอ เท็จจริ งและข าวสาร (Material and 

Information) ซึ่งอยูในความครอบครองควบคุมของตนแกผูตองหาหรือจําเลย หรือทนายของเขา

ดังตอไปน้ี 

 1) ช่ือและที่อยูของบุคคลซึ่งพนักงานอัยการเจตนา (Intends) จะเรียกมาเปน

พยานในการไตสวนในช้ันพิจารณาคดี รวมทั้งขอเขียนหรือบันทึกคํากลาว (Statements) ของพยานที่

เกี่ยวของน้ันดวย 

 2) ขอเขียนหรือบันทึกคํากลาวและเน้ือหาใจความที่เกี่ยวของกับคําพูดของ

ผูตองหา (Accused) หรือจําเลยรวม (Codefendant) ในกรณีที่เปนจําเลยรวมกันในการพิจารณาคดี

น้ัน 

 3) บันทึกของคณะลูกขุน (Grand Jury) ที่เกี่ยวกับคําใหการ (Testimony) 

ของผูตองหาหรือจําเลยและคําใหการของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งพนักงานอัยการเจตนาเรียกมาเปน

พยานในการไตสวนหรือในช้ันพิจารณาคดี 

 4) รายงานหรือคํากลาวของผูเช่ียวชาญ (Experts) ที่ไดกระทําข้ึนเปนพิเศษ

น้ัน รวมทั้งผลการตรวจสภาพรางกายหรือจิตใจ และผลการตรวจสอบทดลองทางวิทยาศาสตรหรือ

การเปรียบเทียบ 

 5) หนังสือ (Books) รายงาน (Papers) เอกสาร (Documents) ภาพถาย 

(Photographs) หรือวัตถุสิ่งของ (Tangible Objects) ซึ่งพนักงานอัยการเจตนาจะใชเปนพยาน 

หลักฐานในการไตสวนหรือการพิจารณาคดี หรือเปนสิ่งที่ไดมาหรือเปนของผูตองหาหรือจําเลย 

 6) บันทึกการลงโทษทางอาญาครั้งกอนของบุคคลซึ่งพนักงานอัยการเจตนาที่

จะเรียกมาเปนพยานในการไตสวนหรือพิจารณาคดี 

 129 พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 35-37. 
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2. พนักงานอัยการตองแจงแกทนายจําเลยวาตนมีสําเนาบันทึกคําใหการของคณะ

ลูกขุนที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีน้ันๆ หรือไม รวมถึงตองแจงดวยวาตนมีบันทึกคําสนทนาของผูตองหา หรือ

หลักฐานที่เกี่ยวกับผูตองหาที่ตนไดมาโดยเครื่องจับ (Electronic Surveillance) หรือเครื่องดักฟง 

(Wiretapping) หรือไม 

 3. พนักงานอัยการตองแสดงใหทนายจําเลยทราบถึงขอเท็จจริงหรือขาวสารที่อยู

ในความครอบครองควบคุมของตนเอง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกผูตองหาเพื่อใชในการตอสูใหพน

ความผิดที่ถูกกลาวหาจากคําฟอง หรืออาจทําใหผูตองหาไดรับโทษน้ันนอยลง 

 4. หนาที่ของพนักงานอัยการที่กลาวมาในขอ 1-3 รวมถึงขอเท็จจริงและขาวสารที่

อยูในความครอบครองควบคุมของสมาชิกที่รวมกับพนักงานอัยการ และบุคคลอื่นที่เขามีสวนรวมใน

การสืบสวนสอบสวน หรือกําหนดลักษณะของคดี และไมวาบุคคลน้ันจะตองรายงานตามระเบียบหรือ

กลาวอางวาเปนคดีเฉพาะที่ตองรายงานตอหนวยงานหรือไมก็ตาม 

 5. ในการปฏิบัติตามหนาที่ของพนักงานอัยการดังกลาวน้ี 

 1) พนักงานอัยการตองปฏิบัติตามหนาที่ในทันทีทันใดภายหลังจากที่ไดแจง

ขอหาตอผูตองหา 

 2) พนักงานอัยการอาจปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวน้ีโดยความตกลงกันระหวาง

พนักงานอัยการกับทนายจาํเลยได หรือโดยวิธี ดังตอไปน้ี 

(1) โดยการบอกกลาว (Notifying) ทนายจําเลยวาขอเท็จจริงและขาวสาร

ที่มีอยูน้ัน อาจตรวจสอบคัดถายสําเนาและภาพถายไดในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงโดยเฉพาะ ตามเวลาที่

เหมาะสม 

(2) กําหนดเวลาใดเวลาหน่ึงโดยเฉพาะที่เหมาะสม สะดวก หรืออื่นๆ ใน

การจัดใหมีการตรวจ คัดถายสําเนาและภาพถายขอเท็จจริงและขาวสารน้ัน 

 6. กรณีที่ทนายจําเลยรองขอ พนักงานอัยการจักตองเปดเผยและอนุญาตใหทนาย

จําเลยเขาตรวจดู ทดสอบ คัดถายสําเนาและภาพถายสิ่งของและขาวสารที่เกี่ยวเน่ืองในคดีที่เกี่ยวกับ 

1) รายละเอียด (Specified) ของการคนและจับกุม 

2) รายละเอียด (Specified) ของการไดมาซึ่งคํากลาว (Statements) ของ

ผูตองหา 

3) ความสัมพันธของบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงกับเจาหนาที่ถาหากมี 

7. กรณีที่ทนายจําเลยรองขอและไดระบุขอเท็จจริงหรือขาวสารที่ตองการทราบมา

เพียงพอ และหากขอเท็จจริงหรือขาวสารที่อยูในความครอบครองควบคุมของพนักงานอัยการหรือ

ของเจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานอัยการจักตองพยายามขวนขวายโดยสุจริต (Good Faith) เพื่อให

ไดมาซึ่งขอเท็จจริงหรือขาวสารน้ัน แตหากไมสําเร็จและขอเท็จจริงขาวสารหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ



57 

 

น้ันอยูในเขตอํานาจศาล ศาลอาจออกหมายเรียกหรือมีคําสั่งใหนําเปดเผยขอเท็จจริงหรือขาวสารน้ัน

ตอทนายจําเลยได 

8. กรณีคํารองที่ขอใหเปดเผยน้ันมีเหตุอันสมควรและแสดงใหเห็นวาขอเท็จจริง

หรือขาวสารน้ัน จําเปนสําหรับการเตรียมตัวในการตอสูคดี ใหอยูในดุลพินิจของศาลที่อาจใหเปดเผย

ขอเท็จจริงหรือขาวสารที่เกี่ยวของตามขอ 1, 6, 7 ตอทนายจําเลย และศาลมีอํานาจที่จะปฏิเสธไมให

เปดเผยขอเท็จจริงหรือขาวสารดังกลาวน้ันได หากพบวามีเหตุผลที่จะเสี่ยงตออันตรายทางรางกาย

ของบุคคล หรือการขมขู ติดสินบน การใหคาตอบแทน หรือเปนการกลั่นแกลงหรือขัดขวางโดยไม

จําเปน อันเปนผลมาจากการเปดเผยพยานหลักฐานน้ัน มีนํ้าหนักของอันตรายเหนือกวาประโยชนที่

ทนายจําเลยจะไดรับจากการเปดเผย 

  การเปดเผยพยานหลักฐานของจําเลย (Defendant’s Disclosure) 

1. ขอเท็จจริงที่ตองมีการเปดเผย (Information Subject to Disclosure) 

 1) เอกสารและวัตถุ (Document and Object) กรณีจําเลยรองขอใหรัฐ

เปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารและวัตถุ และรัฐไดปฏิบัติตามแลว เมื่อรัฐรองขอ จําเลยตอง

อนุญาตใหรัฐเขาตรวจสอบและคัดสําเนาหรือถายเอกสารภาพหนังสือ รายงาน เอกสาร ขอมูล 

ภาพถาย วัตถุที่มีรูปราง ตลอดจนอาคารหรือสถานที่ หรือคัดสําเนาสิ่งหน่ึงสิ่งใด หาก130 

(1) เอกสารและวัตถุเหลาน้ันอยูในความครอบครองดูแลของจําเลย และ 

(2) จําเลยต้ังใจจะอางเปนพยานหลักฐานอันสําคัญในช้ันพิจารณาของศาล 

2) รายงานผลการตรวจและทดสอบ (Reports of Examinations and Tests) 

กรณีที่จําเลยรองขอใหรฐัเปดเผยขอเทจ็จริงเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจและทดสอบ และรัฐไดปฏิบัติ

ตามแลว เมื่อรัฐรองขอจําเลยตองอนุญาตใหรัฐเขาตรวจสอบและคัดสําเนาหรือถายภาพผลหรือ

รายงานเกี่ยวกับการตรวจสภาพรางกายหรอืจิตใจตลอดจนผลการทดสอบทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ

คดีซึ่งไดอยูในความครอบครองหรือดูแลของจําเลย ซึ่งจําเลยต้ังใจจะอางเปนพยานหลักฐานอันสําคัญ

ในช้ันพิจารณาหรือพยานบุคคลของจําเลยที่ไดตระเตรียมหรือมีเจตนาที่จะเรียกมาเปนพยานในช้ัน

พิจารณาของศาล เมื่อผลหรือคําใหการน้ันเกี่ยวของกับคําใหการของเขาหาก131 

(1) รายงานดังกลาวไดอยูในความครอบครองดูแลของจําเลย 

(2) จําเลยต้ังใจจะอางเปนพยานหลักฐานอันสําคัญในช้ันพิจารณาของศาล 

หรือต้ังใจจะเรียกบุคคลผูซึ่งจัดทํารายงานเชนวาน้ันหรือรายงานที่เกี่ยวของกับคําใหการพยานเชนวา

น้ัน 

 130 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (b) (1) (A) 

 131 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (b) (1) (B) 
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 3) พยานผูเช่ียวชาญ (Expert Witnesses) เมื่อรัฐรองขอ จําเลยตองใหสรุป

บันทึกเกี่ยวกับคําใหการซึ่งจําเลยต้ังใจจะใชเปนพยานหลักฐานอันสําคัญภายใตบทบัญญัติในขอ 702, 

703, 705 แหง Federal Rules of Evidence ในช้ันพิจารณาแกรัฐ ถาจําเลยไดรองขอใหรัฐเปดเผย

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับพยานผูเช่ียวชาญ และรัฐไดปฏิบัติตามที่จําเลยไดรองขอแลว และจําเลยไดแจงวา

ตองการที่จะนําสืบคําใหการผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเงื่อนไขทางสภาพจิตใจของจําเลยตามที่กฎหมาย

กําหนดไว132 

2. ขอเท็จจริงที่ ไมตองมีการเปดเผยพยาน (Information Not Subject to 

Disclosure)133 

1) รายงานบันทึกหรือเอกสารตางๆ ของรัฐ ซึ่งจําเลยหรือทนายจําเลยหรือ

ตัวแทนจําเลยไดกระทําข้ึนในระหวางการรวบรวมขอเท็จจริงหรือการตอสูคดี 

2) คํากลาวของจําเลยหรือทนายจําเลยหรือตัวแทนจําเลย ซึ่งบุคคลดังตอไปน้ี

เปนผูจัดทําข้ึน คือ จําเลยรัฐ หรือพยานของรัฐ หรือบุคคลที่อาจคาดหมายไดวาจะเปนพยานของรัฐ 

3. หนาที่ตอเน่ืองในการเปดเผยพยานหลักฐาน (Continuing Duty to Disclose)  

  ในเวลากอนหรือระหวางการพิจารณาคดี ถาคูความฝายใดรองขอ คูความอีกฝายน้ัน

ตองเปดเผยพยานหลักฐานเพิ่มเติมใหแกคูความอีกฝายหน่ึง จากพยานหลักฐาน เชนวาน้ันอยูภายใต

กฎเกณฑในเรื่องการเปดเผยพยานหรือการตรวจสอบพยานหลักฐานตามขอกําหนดในฉบับน้ี และ

คูความอื่นไดรองขอไปกอนหนาน้ี หรือเปนไปตามคําสั่งศาล134 

 4. การกํากับดูแลการคนหาขอเท็จจริง (Regulating Discovery) 

 1) คําสั่งคุมครองและแกไขปรับปรุง (Protective and Modifying Orders) 

เมื่อมีเหตุผลเพียงพอในเวลาใดๆ ศาลอาจมีคําสั่งปฏิเสธ จํากัดหรือชะลอ ผัดผอน หรือมีคําสั่งอื่นใด

ตามที่ไดเห็นสมควรเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานหรือการตรวจสอบพยานหลักฐาน เมื่อคูความ

ฝายใดฝายหน่ึงไดรองขอ ศาลอาจอนุญาตใหคูความอีกฝายหน่ึงแสดงเอกสาร แตทั้งหมดหรือบางสวน

ใหศาลตรวจดูตามลําพัง ถาศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารอง ขอความในเอกสารทั้งหมดถูกบันทึกไวใน

สํานวนพิจารณาของศาล เพื่อที่ศาลอุทธรณจะไดตรวจดูในกรณีที่มีการอุทธรณ135 

 
132 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (b) (1) (C) 

 133 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (2) (A) (B) 

 134 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (c) 

 135 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (1) 
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2) กรณีที่คูความไมปฏิบัติตามขอกําหนด (Failure to Comply) ในกรณีที่

คูความฝายใดฝายหน่ึงเพิกเฉยไมปฏิบัติตามขอกําหนด ตามข้ันตอนของการเปดเผยพยานหลักฐาน

ดังกลาว ศาลอาจมีคําสั่ง136 

(1) ใหคูความน้ันอนุญาตใหมีการเปดเผยหรือตรวจสอบพยานหลักฐาน

ภายในกําหนดระยะเวลา สถานที่และลักษณะของการใหเปดเผยและเขาตรวจดูโดยเฉพาะได รวมทั้ง

การกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขอื่นที่เหมาะสม 

(2) อนุญาตใหพิจารณาคดีตอไป 

(3) หามมิใหนําพยานหลักฐานที่มิไดเปดเผยมาเปนพยาน 

(4) มีคําสั่งประการอื่นตามที่เห็นสมควร 

การเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน (Pre-Trial Discovery) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาตาม Rule 16 แหง Federal Rules of Criminal Procedure เปนข้ันตอนหน่ึงใน

กระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานในข้ันตอนกอนการพิจารณาคดี เพื่อเปนการตรวจสอบและ

อนุญาตใหมีการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีอาญา โดยทําใหคูความสามารถลวงรู

ขอเท็จจริง เรื่องราว เอกสารหรือพยานหลักฐานตางๆ ของคูความอีกฝายหน่ึงไดดวยตนเอง137 โดย

ศาลจะไมเขาไปเกี่ยวของ อันเปนผลทําใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็ว เพราะ

พยานหลักฐานตางๆ ในคดีจะมีแตพยานหลักฐานที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีโดยตรง และเปนพยานหลักฐานที่

สามารถรับฟงไดตามกฎหมายที่จะเขาไปในข้ันพิจารณาของศาล 

  ดังน้ัน การเปดเผยพยานหลักฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีระบบกฎหมายเปน

ระบบคอมมอนลอว (Common Law) ทําใหกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานมีการตรวจสอบ

กลั่นกรองเปนอยางดี พยานหลักฐานของคูความทั้งสองฝายไดรับการเปดเผยตอศาลกอนการ

พิจารณาคดี ทําใหพยานหลักฐานที่รับฟงไมไดถูกกลั่นกรองออกไป สงผลใหการสืบพยานมีแตเฉพาะ

พยานหลักฐานอันสําคัญที่เกี่ยวเน่ืองกับคดี และเปนพยานหลักฐานที่สามารถรับฟงไดตามกฎหมาย

เทาน้ัน พยานหลักฐานที่เขาสูศาลและการสืบพยานจะเหลือแตประเด็นปญหาที่สําคัญ ทําใหการ

พิจารณาคดีมีความรวบรัดและรวดเรว็ในการพิจารณาคดี138 อีกทั้ง ยังเปนการสอดคลองกับระบบการ

ตอสูคดีระหวางคูความ กอใหเกิดความเสมอภาคอยางเทาเทียมกันในการตอสูคดีทั้งสองฝายอยางเปน

ธรรม 

  

 136 Federal Rules of Criminal Procedure Rule 16 (d) (2) 

 137 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 41. 

 138 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 23. 
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4.1.2 ประเทศอังกฤษ 

 4.1.2.1 กระบวนการดําเนินคดีอาญาของประเทศอังกฤษ 

ในประเทศอังกฤษใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และการ

ดําเนินคดีอาญาใชระบบกลาวหา (Accusatorial System) เปนบรรทัดฐาน139 การพิจารณาคดีใน

ประเทศอังกฤษ แบงการพิจารณาคดีออกเปน 2 วิธี คือ ศาลที่มีลูกขุน ไดแก Crown Count คือ เปน

ศาลสูงที่มีอํานาจในการพิจารณาเหนือคดีอาณาโดยใชลูกขุน (Trial on Indictment) ซึ่งผูพิพากษา

จะรวมการพิจารณาคดีกับคณะลูกขุน สวนศาลที่ไมมีลูกขุนในการรวมพิจารณาคดี เชน Magistrates 

Court เปนศาลช้ันตนที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาประเภทความผิดเล็กๆ นอยๆ โดยอัตราโทษ

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 ปอนด ซึ่งการพิจารณาคดีจะไมใชลูกขุน แตจะใช

พิพากษาเพียงอยางเดียว140 

การพิจารณาคดีในศาลที่มีลูกขุน (Crown Court) จะแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนการวินิจฉัยขอเท็จจริงและข้ันตอนการปรับบทลงโทษและการกําหนดโทษ สําหรับการวินิจฉัย

การกระทําผิดน้ัน จะกระทําโดยคณะลูกขุน ภายใตหลักที่วาประชาชนมีสวนรวมในการช้ีขาด

ขอเท็จจริงในคดีอาญา โดยลูกขุนจะทําหนาที่ในการน่ังฟงการนําเสนอคําพยานของคูความโดยตลอด 

แลววินิจฉัยวา จําเลยไดกระทําความผิดหรือไม ซึ่งกฎหมายของประเทศอังกฤษของประเทศอังกฤษมี

หลักเกณฑที่เครงครัดและมีบทตัดการรับฟงพยานที่เด็ดขาด ทําใหพยานที่ตองหามตามลักษณะไม

สามารถเขาสูสํานวนความได  

สวนการปรับบทลงโทษจะกระทําโดยผูพิพากษา โดยผูพิพากษาจะดํารงตนเปนกลาง

และวางเฉย มีหนาที่ในการควบคุมและพิจารณาคดีใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กฎหมายกําหนดที่

เกี่ยวของกับพยานหลักฐานโดยเครงครัด ปองกันมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบของคูความในการตอสู

คดีกัน การนําสืบเปนหนาที่ของพนักงานอัยการผูเปนโจทกและทนายจําเลยในการดําเนินการ ผู

พิพากษาจะไมมีหนาที่ในการนําสืบหรือชวยคูความฝายใดในการคนหาความจริง ทําใหโจทกและ

จําเลยมีฐานะเทาเทียมกันในการนําเสนอพยานหลักฐานเหมืนเชนในคดีแพง  

ศาลมีบทบาทหนาที่เปนศูนยกลางของกระบวนการพิจารณา ทําหนาที่ควบคุม

กฎเกณฑกติกาและระเบียบในการพิจารณาคดี และใหคําปรึกษาในกระบวนการพิจารณาคดีที่

เกี่ยวของ รวมถึงการตัดสินช้ีขาดขอเท็จจริงของคณะลูกขุน ซึ่งผูพิพากษาจะเปนผูช้ีขาดคดีในที่สุด ซึ่ง

หลักการคนหาความจริงแบบตอสูคดีกัน (Adversarial System หรือ Fight Theory)  ของประเทศ

อังกฤษจะมีลักษณะเดียวกันกับการคนหาความจริงของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 139 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 90. 

 140 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 24. 
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  แนวความคิดในการเปดเผยพยานหลักฐานของประเทศอังกฤษ คือ การสรางความ

ประหลาดใจใหกับคูความในฝายตรงขามดวยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอันสําคัญ โดยที่คูความ

ฝายตรงขามิไดคาดคิดมากอนเลย เน่ืองจากชาวอังกฤษเห็นวาการอนุญาตใหเปดเผยพยานหลักฐาน

กอนการสืบพยานในคดีอาญาเปนสิ่งที่ขัดกับภูมิหลังของหลักกฎหมายคอมมอนลอว (Common 

Law) และการดําเนินคดีในระบบกลาวหา (Accusatorial System)141 ประเทศอังกฤษเห็นวาการ

ตอสูคดีเปนเหมือนเกมการแขงขันในกีฬา เปนการตอสูคดีกันอยางเทาเทียม การเปดเผย

พยานหลักฐานใหคูความอีกฝายหน่ึงทราบกอนจะทําใหอีกฝายเสยีเปรียบ จะเหน็ตัวอยางไดจากในคดี 

Rex v. Purnell (King’s Bench) ไดปฏิเสธคํารองของพนักงานอัยการในการตรวจสอบสถานะและ

เอกสารสําคัญของ Oxford University โดยจําเลยรวมในคดีดังกลาวคนหน่ึงไดดํารงตําแหนงรอง

อธิการบดี ซึ่งศาลตางเห็นพองตองกนัวาไมสามารถอนุญาตตามคําขอดังกลาวได เพราะการที่บังคับให

จําเลยเปดเผยพยานหลกัฐานดังกลาวยอมทําใหจาํเลยเสียเปรียบในการตอสูคดีและเปนโทษแกจําเลย

ดวย142 

  จากตัวอยางที่กลาวมาขางตน หลักกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ของ

ประเทศอังกฤษแตเดิมน้ัน จะไมมีกระบวนการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในคดีอาญา ทํา

ใหไมมีกําหนดกฎเกณฑใดในการรับฟงหรือเปดเผยพยานหลักฐานในเบื้องตนที่จําเลยจะไดรับทราบ 

เพราะโดยทั่วไปตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) จะไมยอมรับหลักเกณฑในการ

บอกกลาวลวงหนาใหแกคูความอีกฝายหน่ึงไดลวงรูหรือรับทราบเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่คูความอีก

ฝายหน่ึงต้ังใจจะอางในช้ันพิจารณาหรือการยอมรับกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผย

พยานหลักฐานในการไดมาซึ่งขอเท็จจริงบางประการ เน่ืองจากแนวคิดที่ยังคงเช่ือกันวาขอเท็จจริง

หรือพยานหลักฐานบางประการที่ไดรับรูลวงหนาจะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ เพราะอยางไรก็ตามไม

สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงน้ันได143 

  แตตอมา การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน

ในคดีอาญาของประเทศอังกฤษก็มีใหเห็นอยูบางแตก็อยูในขอบเขตที่จํากัด โดยสวนใหญจะเปน

รูปแบบของการยกเวนหลักเกณฑของกฎหมายคอมมอนลอวมากกวากฎหมายที่บัญญัติใหตองกระทํา 

เชน ในกรณีที่โจทกจะตองแจงใหจําเลยทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับช่ือของพยาน การใหการ โดยเมื่อ

จําเลยสามารถที่จะมีโอกาสในการเตรียมตัวเพื่อถามคาน แตถาโจทกไมไดแจงใหจําเลยไดทราบ

ลวงหนากอน จําเลยก็อาจคัดคานการนําเขาสืบของพยานคนดังกลาวได  

 141 Jerry E. Norton, op.cit., p. 12. 

 
142 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 91. 

 143 สุระศักด์ิ แกวเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 57.  
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โดยหลักดังกลาวน้ี ใชกับการนําเขาสืบพยานเอกสารอีกดวย นอกจากน้ี ผูตองหา

หรือจําเลยมีสทิธิในการไดรบัอนุญาตใหเขาตรวจสอบหรือคัดสาํเนาบันทกึคําใหการของพยานในช้ันไต

สวนมูลฟอง (Deposition) และในช้ันของการพิจารณาหรือการไดรับสิทธิในการอานคําใหการของ

พยานในช้ันไตสวนมูลฟองใหจําเลยฟงเสียกอน สวนการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายก็มี เชน 

ในป ค.ศ. 1695 รัฐสภาอังกฤษไดออกกฎหมายที่เปนขอยกเวนไววา ในคดีกบฏ (Treason) โจทกตอง

สงสําเนาคําฟอง (Indictment) ใหแกจําเลยลวงหนา 5 วันกอนการพิจารณาคดี และในป ค.ศ. 1708 

ก็มีการขยายความคุมครองในคดี Misprision of Treason ดวย ซึ่งในกรณีน้ีโจทกตองสงสําเนาคํา

ฟองใหแกจําเลยลวงหนา 10 วันกอนการพิจารณาคดี ทําใหจําเลยสามารถจะลวงรูถึงรายช่ือพยาน 

(List of Witnesses) ที่จะมาเปนพยานรัฐในช้ันพิจารณาได144 

 4.1.2.2 การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลของประเทศอังกฤษ 

 ปจจุบันกระบวนการพิจารณาความอาญาของประเทศอังกฤษ กําหนดใหมีการ

เปดเผยพยานหลักฐานออกเปน 3 กรณีที่สําคัญ คือ การเปดเผยพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ 

(Disclosure by the Prosecution) การเปดเผยพยานหลักฐานของจําเลย (Disclosure by the 

Defense) และการเปดเผยพยานผูเช่ียวชาญ (Disclosure of Expert Evidence) โดยบัญญัติไวใน 

Criminal Procedure Rule ซึ่งปรากฏอยูใน Part 22-24 ดังน้ี 

1) การเปดเผยพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ (Disclosure by the 

Prosecution) 

   การเปดเผยพยานหลกัฐานของพนักงานอัยการน้ัน Part 22 แหง Criminal 

Procedure Rule 2005 กําหนดใหนํา Section 3, 4 และ 7 แหง Criminal Procedure and 

Investigations Act 1996 มาใชบังคับ145 โดย Criminal Procedure and Investigations Act 

1996 ไดแบงการเปดเผยพยานหลักฐานของพนักงานอัยการออกเปน 2 ชวง กลาวคือ การเปดเผย

พยานหลักฐานปฐมภูมิหรือการเปดเผยพยานหลักฐานเบื้องตน (Primary Disclosure) และการ

เปดเผยพยานหลักฐานทุติยภูมิหรือการเปดเผยพยานในครั้งที่สอง (Secondary Disclosure) ซึ่ง

ปรากฏอยูใน Section 3 และ 4 โดยการถึงการเปดเผยพยานหลักฐานเบื้องตนของพนักงานอัยการ 

ซึ่งตองเปดเผยพยานหลักฐานในการฟองคดีอาญา (Any Prosecution Material) ที่ยังไมเคยเปดเผย

 144 กาญจนา ตรีแสน, เรื่องเดิม, หนา 92-93. 

 145 Criminal Procedure Rules Part 22 There are currently no rules in this Part. 

As to the duty of the prosecution to make initial disclosure see sections 3 and 4 of 

the Criminal Procedure and Investigations Act 1996. As to the continuing duty of 

disclosure see section 7A of the same Act.  
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ใหแกผูตองหาหรือจําเลยไดรับทราบมากอน รวมถึงความเห็นของพนักงานอัยการ (The 

Prosecutor’s Opinion) เกี่ยวกับคดีที่ไดฟองน้ัน หรือ เปดเผยบันทึกคํากลาว (A Written 

Statement) ของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งพยานหลักฐานที่ไดกลาวมาน้ัน หมายถึงแตเฉพาะ

พยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของพนักงานอัยการ (The Prosecutor’s Possession)  แลว

เทาน้ัน146 

   Keane (1994) 1 WLR 746 ไดกลาวถึงหลักข้ันพื้นฐานของการเปดเผย

ขอมูลในข้ันของการเปดเผยขอมูลในเบื้องตน (Primary Disclosure) ซึ่งเปนชวงของการเปดเผย

พยานหลักฐานของพนักงานอัยการวา ขอมูลหลักฐานที่จําเปนตองไดรับการเปดเผยก็ตอเมื่อ 

พยานหลักฐานน้ันไดถูกไตรตรองพิจารณาเปนอยางดีโดยกระบวนการดําเนินคดีแลววา 

1. พยานหลักฐานที่ไดมาน้ันเกี่ยวของหรือมีความเปนไปไดที่จะเกี่ยวของ

กับประเด็นในคดี 

2. พยานหลักฐานน้ันอาจนํามาซึ่งประเด็นใหมในการพิจารณาคดีที่

หลักฐานที่นํามาใชอยูน้ันไมอาจแสดงใหเห็นชัดเจนได 

3. พยานหลักฐานตางๆที่นําไปสูพยานหลักฐานใน 1 และ 2147 

   ดังน้ัน การเปดเผยพยานหลักฐานเบื้องตนที่พนักงานอัยการตองปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของ The Criminal Procedure and Investigations 1996 มีดังน้ี148 

1. พนักงานอัยการตองเปดเผยขอกลาวหาที่เปนประเด็นในการฟองคดี 

ซึ่งขอกลาวหาน้ันไมเคยเปดเผยมากอน รวมทั้งตองย่ืนคําแถลงขอกลาวหาที่เปนลายลักษณอักษรที่

บรรยายถึงประเด็นในการฟองคดีของอัยการ149 

2. อัยการตองเปดเผยความเห็นของการสั่งฟองใหแกผูตองหาหรือจําเลย

ทราบ รวมถึงใหจําเลยคัดถายความเห็นน้ันดวย150 

3. อัยการตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสาร (Documents) ที่อยูในความ

ครอบครองของพนักงานอัยการใหแกผูตองหาหรือจําเลยไดรับทราบ151 

 146 Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 3 and Section 4 

 147 พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 66-67. 

 148 เรื่องเดียวกัน, หนา 54-55. 

 149 Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 3 (1) 

 150 Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 3 (3) 

 151 Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 4 (1) 
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 สําหรับการเปดเผยพยานหลักฐานทุติยภูมิหรือการเปดเผยพยานหลักฐาน

ครั้งที่สอง (Secondary Disclosure) ปรากฏอยูใน Section 7 ของกฎหมายดังกลาว โดยการเปด 

เผยพยานหลักฐานในข้ันน้ีจะกระทําเมื่อจําเลยไดย่ืนคําใหการ พนักงานอัยการจะทําการเปดเผย

พยานหลักฐานที่ยังไมไดเปดเผยออกมา กลาวคือ พยานหลักฐานที่พนักงานอัยการไดพบหรือ

พยานหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมสําหรับที่จะนํามาใชประกอบการฟองคดีอาญาแกจําเลย โดยวิธีในการ

เปดเผยพยานหลักฐานดังกลาวจะเปนรูปแบบเดียวกับการเปดเผยพยานหลักฐานเบื้องตน และ

กระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานน้ี มีขอยกเวนเดียวกันกับพยานหลักฐานที่ศาลมีคําสั่งหามทําการ

เปดเผย เพราะเห็นวาไมมีประโยชนตอรูปคดี152 

 2) การเปดเผยพยานหลกัฐานของจําเลย (Disclosure by the Defense) 

   การเปดเผยพยานหลักฐานของจําเลย (Disclosure by the Defense) น้ัน 

Part 23 แหง Criminal Procedure Rule กําหนดใหนํา Section 5 แหง Criminal Procedure 

and Investigations Act 1996 มาใชบังคับ153 กลาวคือ บทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหจําเลยมีหนาที่

ตองเปดเผยพยาน (Compulsory Disclosure by Accused) ในกรณีที่พนักงานอัยการไดเปดเผย

พยานหลักฐานตางๆ ดังที่กลาวแลวน้ัน โดยสิ่งที่ผูตองหาหรือจําเลยจะตองเปดเผย ไดแก สําเนา

เอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ ของจําเลย (Copies of the Documents 

Containing the Evidence) ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน The Criminal Justice Act 1987 

รวมถึงบันทึกคําใหการหรือขอตอสูของจําเลย (A Defense Statement) ใหแกศาลและพนักงาน

อัยการไดรับทราบ154 

   โดยการเปดเผยดังกลาวสวนใหญจะเปนการบังคับใหผูตองหาหรือจําเลย

ตองเปดเผยคําใหการ ซึ่งเปนขอตอสูในเรื่องฐานที่อยูของตัวผูตองหาหรือจําเลย รวมทั้งช่ือ ที่อยู และ

วัน เดือน ปเกิดของพยานของผูตองหาหรือจําเลยที่นาจะเช่ือถือได เพื่อเปนการสนับสนุนขออางใน

 152 Criminal Procedure and Investigations Act 1996, Section 7 

 153 There are currently no rules in this Part. As to the duty of the accused to 

make disclosure see sections 5 of the Criminal Procedure and Investigations Act 1996, 

and as to timing see the Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (Defense 

Disclosure Time Limits) Regulations 1997. 

 154 Section 5 Where this Part applies by virtue of section 1 (2) (b) and 1 (2) (c), 

this section does not apply unless a copy of the notice of transfer, and copies of the 

documents containing the evidence, have been given to the accused under 

regulations made under the Criminal Justice Act 1987.   
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เรื่องฐานที่อยูของผูตองหาหรือจําเลยได รวมทั้งการบัญญัติเรื่องการเปดเผยขอมูลอื่นๆที่อาจพิสูจน

หรือสนับสนุนขอมูลหรือรายละเอียดอันเปนขอตอสูซึ่งจําเลยมิไดทราบขณะไดย่ืนคําใหการ 

(Information) ซึ่งขอมูลเหลาน้ันอยูในความครอบครองของผูตองหาหรือจําเลยตอศาล 

 3) การเปดเผยพยานผูเช่ียวชาญ (Disclosure of Expert Evidence) 

   การเปดเผยพยานผูเช่ียวชาญ (Disclosure of Expert Evidence) น้ัน 

Part 24 แหง Criminal Procedure Rule ไดกําหนดกระบวนการตอจากการที่ศาลมาจิสเตรท 

(Magistrate’s Court) ไดกลาวสรุปกระบวนการพิจารณาคดีใหผูตองหาไดรบัทราบกรณีที่ผูตองหาให

การปฏิเสธ (A Plea of not Guilty) การสงตัวไปฝากขังในเรือนจําเพื่อดําเนินคดี (The Committal 

for Trial of any Person) การโอนคดีไปยัง Crown Court ภายใตบทบัญญัติมาตรา 4 แหง 

Criminal Justice Act 1987 หรือ บทบัญญัติมาตรา 53 แหง Criminal Justice Act 1992 การสง

ตัวบุคคลใดๆ เขาสูการพิจารณาคดีภายใตบทบัญญัติมาตรา 52 แหง Crime and Disorder Act 

1998 และการออกคําสั่งพิจารณาคดีใหม เอาไววา ถาคูความใดเสนอใหมีการนําสืบพยานผูเช่ียวชาญ 

(ไมวาจะเปนในสวนขอเท็จจริงหรือความเห็นของพยานผูเช่ียวชาญ) จะตองดําเนินการโดยเร็วที่สุด

เทาที่จะทําได (As soon as Practicable)155  

   จะเห็นไดวา Criminal Procedure Rule และ Criminal Procedure 

and Investigations Act 1996 กําหนดไวเพียงกวางๆ วา ใหพนักงานอัยการและจําเลยเปดเผย

 155 Criminal Procedure Rule 2005 Part 24 Following. . . 

(a) A plea of not guilty by any person to an alleged offence in respect of 

which a magistrates’ court proceeds to summary trial; 

(b) The committal for trial of any person; 

(c) The transfer of the Crown Court of any proceedings for the trial of a 

person by virtue of a notice of transfer given under section 4 of the Criminal Justice 

Act 1987; 

(d) The transfer of the Crown Court of any proceeding for the trial of a 

person by virtue of a notice of transfer served on a magistrates’ court under section 

53 of the Criminal Justice Act 1991; 

(e) The sending of any person for trial under section 51 of the Crime and 

Disorder Act 1998; if any party to the proceedings proposes to adduce expert 

evidence (whether of fact or opinion) in the proceedings (otherwise than in relation 

to sentence) he shall as soon as practicable 
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พยานหลักฐานใหอีกฝายหน่ึงไดทราบเทาน้ัน โดยไมไดกําหนดใหมีการเปดเผยพยานบุคคลกอนการ

สืบพยานเอาไว และที่สําคัญ คือ กําหนดบทบังคับเด็ดขาดกรณีการเปดเผยพยานหลักฐานของจําเลย

ไววา จําเลยตองเปดเผยพยานหลกัฐานของตนในกรณีทีพ่นักงานอัยการไดเปดเผยพยานหลกัฐานที่อยู

ในความครอบครองของพนักงานอัยการ ซึ่งหมายความวา กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวไมไดบังคับ

เด็ดขาดใหพนักงานอัยการตองเปดเปดเผยพยานหลักฐานของตนใหจําเลยไดรับทราบในทุกกรณี 

เพราะฉะน้ัน อาจกลาวไดวาในเรื่องของการเปดเผยพยานบุคคลจึงเปนดุลพินิจของพนักงานอัยการใน

การที่จะเปดเผยหรือไมก็ได รวมทั้งกฎหมายสองฉบับขางตนไมไดกําหนดใหอํานาจคูความรองขอตอ

ศาลใหคูความอีกฝายหน่ึงเปดเผยพยานเพิ่มเติมแตอยางใด เพียงแตกําหนดใหพนักงานอัยการเปดเผย

พยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของตนเปนครั้งที่สองภายหลังจากที่ไดเปดเผยในครั้งแรกแลว

เทาน้ัน156 

 

4.2 การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลตามระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) 

 

 การดําเนินคดีตามระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) เปนการดําเนินคดีที่ใหศาลมีอํานาจ

ในการคนหาความจริงไดอยางกวางขวาง (Active) โดยศาลจะเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบต้ังแต

กอนเริ่มกระบวนการพิจารณาคดี กลาวคือ ศาลจะไดรับสํานวนการสอบสวนของผูตองหาหรือจําเลย

ต้ังแตข้ันตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน รวมถึงข้ันตอนการสอบสวนของพนักงานอัยการ

ดวย157 ทําใหศาลมีบทบาทและมีสวนรวมในการตรวจสอบและการคนหาความจริงคอนขางมาก ซึ่ง

ประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอวในการคนหาความจริงในช้ันศาลเปนระบบการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง ไดแก ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี 

 

4.2.1 ประเทศฝร่ังเศส 

 4.2.1.1 กระบวนการดําเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศส 

 ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูถูก

กลาวหา โดยกระบวนการพิจารณาคดีตองเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การฟอง

คดีอาญาเปนการดําเนินการโดยรัฐ (Public Prosecution) ซึ่งถือไดวาระบบศาลพิจารณาคดีอาญา

ของประเทศฝรั่ ง เศสน้ันมีระบบที่มีประสิทธิภาพมาก 158 ประเทศฝรั่ง เศสใชระบบไตสวน 

 156 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 29. 

 157 เรื่องเดียวกัน, หนา 32. 

 158 พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 21. 
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(Inquisitorial System) ในการคนหาความจริงในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา ผูถูกกลาวหาจะถูก

สงไปสอบสวนคนหาความจริงโดยองคกรในกระบวนการยุติธรรม159 พนักงานอัยการ (Ministered 

Public) ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐเทาน้ันที่สามารถจะนําคดีมาฟองรองได สวนผูเสียหาย (Parties 

Civil) จะเขามามีสวนรวมไดในเฉพาะคดีแพงที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาเทาน้ัน การพิจารณาคดีอาญา

ในระบบสอบสวนขอเท็จจริงระหวางคูกรณี ผูถูกกลาวหาจะถูกสอบสวนตอหนาศาลในฐานะจําเลย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคดีความไดรับการพิจารณาอยางถึงที่สุดโดยการทําการสอบสวนกอนการไต

สวนในศาลข้ันตน โดยประเทศฝรั่งเศสจะใชวิธีคนหาวามจริงแบบไมตอสู  (Non-Adversarial 

System หรือ Inquisitorial System) ซึ่งภาระในการพิสูจนพยานหลักฐานจึงเปนหนาที่ของศาล

มากกวาภาระหนาที่ของคูความทั้งสองฝาย160 ผูพิพากษาจะมีบทบาทอยางมากในการคนหาความจรงิ

และวินิจฉัยขอเท็จจริง สามารถใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง ซึ่งไดเปนไปตามหลักการคนหาความจรงิ

ในเน้ือหา (Truth Theory) ศาลจึงเปนองคกรหลักที่มีบทบาทอยางมากในการสืบพยานเพื่อคนหา

ความจริง และสามารถคนหาความจริงไดทุกวิถีทาง161 

 การพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศสได

จัดแบงศาลอาญาออกเปนสองสวน คือ ศาลไตสวน (Juridiction d’Instruction) และศาลตัดสิน 

(Juridiction de jugment) โดยเมื่อมีความผิดเกิดข้ึนมาศาลไตสวน (Jurisdiction d’Instruction) 

จะเขามามีบทบาทในข้ันแรก ในการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาคดีที่เกิดข้ึน โดยศาลไตสวนมีสอง

ช้ันคือ 

1) ผูพิพากษาไตสวน (Juge d’Instruction) ศาลน้ีมีอํานาจอยางพนักงาน

สอบสวนและผูพิพากษา โดยผูพิพากษาศาลไตสวนจะไมมีอํานาจในการเริ่มสอบสวนดวยตนเอง แต

จะทําการสอบสวนไดตอเมื่อไดรับคําฟองจากพนักงานอัยการหรือผูเสียหายกอน และเมื่อการ

สอบสวนคดีเสร็จเรียบรอยแลวเปนดุลยพินิจของขาราชการตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่วาจะสงฟองจําเลย

ตอศาลที่มีอํานาจในการตัดสินหรือไม 

2) ศาลไตสวนช้ันที่สอง (Chambre d’Accusation) มีอํานาจหนาที่ใน

การพิจารณาคํารองของคูความที่อุทธรณคําสั่งของผูพิพากษาไตสวน (Juge d’Instruction) และ

พิจารณาความผิดที่มีโทษอยางสูง 10 ปข้ึนไปจนถึงจําคุกตลอดชีวิต อันเปนความผิดประเภท 

“Crime” เมื่อผูพิพากษาไตสวนไดสงสํานวนมาใหพิจารณาวาจะสงฟองจําเลยตอศาล Cour 

d’Assises หรือไม โดยผูพิพากษาเปนองคคณะสามนายในการปฏิบัติหนาที่ 

 159 สมทรพัย นําอํานวย, เรื่องเดิม, หนา 18. 

 160 พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 21. 

 161 สมทรัพย นําอํานวย, เรื่องเดิม, หนา 13. 
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   ศาลทั้งสองจะทําหนาที่ในการพิจารณาคดีตามลักษณะของกฎหมาย คือ 

กฎหมายทั่วไป หรือ กฎหมายพิเศษ โดยศาลที่พิจารณาคดีตามกฎหมายทั่วไป (Les jurisdiction de 

droit commun) จะมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ทุกคนกระทําความผิดทางอาญา โดย

ยกเวนบุคคลบางประเภทที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจของศาลพิเศษในการพิจารณา สวนศาล

พิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายพิเศษ (Les jurisdiction d’exception) คือ ศาลที่พิจารณาคดีและ

พิพากษาแตเฉพาะคดีบุคคลบางประเภทกระทําความผิด เชน ทหารกระทําความผิดทางอาญาก็ข้ึน

ศาลทหาร ประธานาธิบดีกระทําผิดรัฐธรรมนูญก็ข้ึนศาลการเมือง ผูเยาวกระทําความผิดก็ข้ึนศาลคดี

เด็ก ซึ่งในที่น้ีจะทําการศึกษาเฉพาะคดีตามกฎหมายทั่วไปเทาน้ัน 

   ความผิดที่เกิดข้ึนในคดีอาญาที่จะดําเนินคดียังศาลตัดสิน (Juridiction de 

Jugement) ประเทศฝรั่งเศสถือเอาลักษณะความผิดเปนเครื่องแบงประเภทของศาลในการพิจารณา

ตัดสินคดี ดังตอไปน้ี 

(1) คดีประเภท “Contraventions” หรือคดีที่จําเลยไดรับโทษเพียง

การจายคาปรับ เชน การสงเสียงดังรบกวนความสงบสุข การทะเลาะวิวาทเล็กๆนอยๆ ความผิด

เกี่ยวกับจราจร เปนตน คดีเหลาน้ีจะสงไปพิจารณาที่ศาล Tribunal de Police หรือ City Criminal 

Courts ซึ่งมีผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะพิจารณาโดยอัยการเปนผูสั่งคดีวาควรสงฟองจําเลย

หรือไม 

(2) คดีประเภท “Delits” หรือคดีที่มีโทษอยางสูงไมเกิน 10 ป เชน 

ฆาคนตายโดยไมเจตนา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด การทํารายรางกาย การฉอโกงและตมตุนหลอกลวง 

การลักทรัพย ขับรถขณะมึนเมา การประมาทจนเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส เปนตน คดี

เหลาน้ีจะพิจารณาในศาล Tribunal Correctionnel องคคณะประกอบดวยผูพิพากษา 3 คน หรือ 1 

คน ข้ึนอยูกับลักษณะแหงโทษ คดีประเภทน้ี พนักงานอัยการเปนผูควบคุมการสอบสวนและสั่งคดี 

ยกเวนคดีที่มีอัตราโทษสูง ในการพิจารณาของศาลน้ี สํานักงานอัยการสูงสุดจะสงแฟมสํานวนใหแกผู

พิพากษาเปนผูพิจารณาวาควรจะฟองจําเลยหรือไม162 

 (3) คดีประเภท “Crime” หรือคดีที่มีโทษอยางสูง 10 ปข้ึนไป จนถึง

จําคุกตลอดชีวิต เชน ขมขืนกระทําชําเรา ฆาตกรรม ชิงทรัพย การลักพาตัวโดยใชกลฉอฉล เปนตน 

คดีเหลาน้ีจะพิจารณาในศาล Cour d’Assises163 กอนคดีจะเขาสูกระบวนการพิจารณาใน Cour 

 162 เรื่องเดียวกัน, หนา 50. 

 163 ลัลนา นนทรังสี, รายงานการเก็บขอมูลการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน

ในคดีอาญาหัวขอเร่ือง การเปดเผยพยานบุคคลอยางบังคับสในประเทศท่ีใชระบบ Civil Law:

กรณีศึกษาเฉพาะประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส ญ่ีปุน (กรุงเทพฯ: โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการ

                                                             



69 

 

d’Assises ผูพิพากษาไตสวนจะตองเสนอแฟมสํานวนคดีที่ไตสวนแลว ใหองคคณะ Chambre 

d’Accusation ซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ 3 คน ไตสวนวาเห็นควรฟองจําเลยหรือไม 

การไตสวนช้ันน้ีอัยการและทนายจําเลยจะเปนผูแถลงประกอบแฟมสํานวนคดีดวย 

   การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส ผูถูกกลาวหาจะถูกสอบสวนเพื่อ

คนหาความจริงโดยองคกรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบดวยตํารวจและอัยการเปนผูสอบสวน

และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องตน ภายใตการควบคุมของผูพิพากษาไตสวน แตถาเปนกรณีที่ไม

รายแรงการสอบสวนจะควบคุมโดยพนักงานอัยการ โดยการสอบสวนที่กระทําเสร็จสิ้นแลวจะอยูใน

แฟมสํานวนคดี หรือ Dossier ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการพิจารณาพยานหลักฐานทุกประเภทจากทุก

กระบวนการของคดี เริ่มต้ังแตพนักงานตํารวจซึ่งเปนฝายเริ่มตนของการสอบสวน การควบคุมและสั่ง

คดีของพนักงานอัยการ และการเสนอแฟมสํานวนคดีตอผูพิพากษาไตสวนเพื่อทําการไตสวน

พยานหลักฐานตามที่ปรากฏในแฟมสํานวนคดีช้ันหน่ึงแลวสงใหองคคณะ Chambre d’Accusation 

ทําการไตสวนอีกช้ันหน่ึง ซึ่งแฟมสํานวนคดี หรือ Dossier จะมีบัญชีระบุพยานหลักฐานทุกช้ินและมี

บทบัญญัติของกฎหมายบังคับใหตองเปดเผยพยานหลักฐานตอจําเลยกอนการเขาสูกระบวนการ

พิจารณา ซึ่งจะทําใหกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานดําเนินไปอยางรวดเร็ว เน่ืองจากคูความและ

ศาลจะรวมกันคนหาความจริง164 

 4.2.1.2 การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลของประเทศฝรั่งเศส 

 ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเปนการรวมกันคนหาความ

จริงโดยผูที่เกี่ยวของทุกฝายโดยเปนไปตามระบบการตรวจสอบขอเท็จจริง (Examination System) 

ซึ่งศาลจะมีสวนรวมในการตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันกอนกระบวนการพิจารณาจะเริ่มข้ึน 

กลาวคือ ศาลในประเทศฝรั่งเศสจะไดรับสํานวนการสอบสวนของผูตองหาหรือจําเลยต้ังแตข้ันตอน

การสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่เปนตํารวจจนถึงสํานวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ165 ซึ่ง

จําเลยโดยทนายจําเลยจะมีสิทธิในการรับทราบสํานวนการสอบสวนที่ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว

ตามบทบัญญัติของกฎหมายดวย 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรัง่เศส มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับ

ใหตองเปดเผยพยานหลักฐานตอจําเลยกอนการเขาสูกระบวนพิจารณาและบัญญัติวิธีดําเนินการไว

เปนข้ันตอน คือ ข้ันตอนการสอบสวนเบื้องตน การสอบสวนข้ันเตรียมฟอง และการดําเนินคดีอาญา

เปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงาน

กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.), หนา 17. 

 164 สมทรพัย นําอํานวย, เรื่องเดิม, หนา 48. 

 165 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 4. 
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ข้ันสุดทาย ซึ่งการกําหนดข้ันตอนวิธีการดําเนินการดังกลาวทําใหกระบวนการพิจารณาดําเนินไปอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากศาลและคูความรวมกันคนหาความจริง โดยกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานจะ

เริ่มข้ึนในข้ันตอนที่สอง คือการสอบสวนในข้ันตอนการเตรียมฟอง โดยการสอบสวนข้ันน้ีเปนการ

รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ และพิจารณาดูวามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟองผูตองหาตอศาลหรือไม 

โดยการสอบสวนบุคคลผูถูกกลาวหาจะถูกสงตัวไปคนหาความจริงโดยองคกรกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง

ประกอบดวยตํารวจฝายคดี (Judicial Police) และอัยการ (Procurer) เปนผูสอบสวนและรวบรวม

พยานหลักฐานเบื้องตน ภายใตการควบคุมของผูพิพากษาไตสวน (Juge d’Instruction) หรือในกรณี

ที่คดีไมรายแรงพนักงานอัยการจะเปนผูควบคุมการสอบสวน โดยเมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแลวสํานวน

การสอบสวนจะปรากฏอยูในแฟมสํานวนคดี ซึ่งเปนชุดเอกสารที่ประกอบดวยทุกๆ ข้ันตอนที่กระทํา

โดยผูพิพากษามาไตสวน การสอบสวนจะมีบัญชีระบุพยานหลักฐานทุกช้ิน รวมถึงเอกสารตางๆ ของ

จําเลยและพยานบุคคลที่เก็บไวโดยทําคูฉบับ 

 ในการสอบสวนคดีอาญาในบางครั้งผูพิพากษาไตสวน (Juge d’Instruction) จะตอง

จัดใหคูความทั้งสองฝายมาเผชิญหนาและโตแยงกัน ระหวางจําเลย พยาน และผูเสียหาย ซึ่งเปน

ข้ันตอนหน่ึงที่กําหนดไวใน Code of Criminal Procedure ใน 2 มาตรา ดังน้ี 

 มาตรา 119166 พนักงานอัยการสามารถรองขอใหมีการไตสวนในลักษณะของการ

เผชิญหนาระหวางบุคคลที่มีเกี่ยวของกับคดีและผูเสียหาย เมื่อใดก็ตามที่พนักงานอัยการรองขอ จา

ศาลจะตองแจงผูพิพากษาหัวหนาศาลกอนผูพิพากษาไตสวนทําการไตสวนอยางชาภายใน 2 วันทํา

การ 

 มาตรา 120167 ผูพิพากษาไตสวนมีสิทธิในการต้ังขอหา ไตสวนพยานและใหคูความ

เผชิญหนากัน พนักงานอัยการและทนายความถามคําถามและต้ังขอสังเกตแทนคูความ ผูพิพากษาไต

 
166 Code of criminal procedure Article 119: The district prosecutor may attend 

the interrogations and confrontations of the person under judicial examination and 

the civil party hearings.  

 Whenever the district prosecutor has informed the investigating judge of his 

intention to be present, the investigating judge's clerk must, under penalty of a 1.5 € 

civil fine imposed by the presiding judge of the investigating chamber, notify him by a 

simple note, at the latest two days before the interrogation. 

 167 Code of criminal procedure Article 120: The investigating judge is in charge 

of interrogations, confrontations and hearings. The district prosecutor and the 

advocates acting for the parties may ask questions or make brief observations. 
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สวนมีดุลยพินิจในการออกคําสั่งเกี่ยวกับการไตสวนและสรุปพยานหลักฐาน ถาหากผูพิพากษาเห็นวา

ตนไดรับขอมูลเพียงพอแลว รวมถึงการปฏิเสธคําถามใดๆ ที่มีลักษณะเปนการละเมิดอํานาจการไต

สวนของศาลหรือคําถามที่ละเมิดตอความเปนสวนบุคคลหรือคําถามที่มีลักษณะหยาบคายใหผู

พิพากษาไตสวนบันทึกการปฏิเสธคําถามดังกลาวในสํานวน การยอมรับในภายหลังของทนายความ

หรือพนักงานอัยการ หลังจากไดโตแยงตอผูพิพากษาไตสวนเกี่ยวกับถอยคําในสํานวนการไตสวนให

รวบรวมไวในแฟมสํานวนคดีดวย 

 บทบัญญัติในสองมาตราดังกลาวขางตน เปนบทบัญญัติในกรณีที่มีการไตสวนใน

ลักษณะของการเผชิญหนา กรณีที่พนักงานอัยการรองขอใหมีการไตสวน ผูพิพากษาไตสวนมีสิทธิใน

การต้ังขอหาในการไตสวนอันเปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินการไตสวน โดยใหพนักงานอัยการ

และทนายความทําหนาที่ต้ังขอสังเกตและสรุปพยานที่เกี่ยวของแทนคูความ โดยเปดโอกาสใหทนาย

จําเลยมีสิทธิรับทราบพยานหลักฐานของฝายอัยการวาจะนําสืบอยางไร โดยเมื่อผูพิพากษาเห็นวา

พยานหลักฐานมีเพียงพอแลวสามารถสั่งยุติการสอบสวนได 

 ซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศส (Code of Criminal 

Procedure) บัญญัติถึงสิทธิของฝายจําเลยในการรับทราบพยานหลักฐานกอนการพิจารณาและการ

เขาถึงพยานของฝายจาํเลยกอนการสบืพยานในลักษณะของการเผชิญหนา ดังน้ี 

 1) สิทธิในการรับทราบพยานหลักฐานกอนการสืบพยานของทนายความ

จําเลย 

   ฝายจําเลยมีสิทธิในการรับทราบพยานหลักฐานกอนการสืบพยานใน

คดีอาญาตามบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศส (Code of 

 Where appropriate, the investigating judge decides on the order of 

interventions and may put an end to them if he feels himself to be adequately 

informed. He may refuse any questions likely to disrupt the proper course of the 

enquiry, as well as questions of a personal or insulting nature. 

 Any such refusal must be recorded in the official report. 

 Submissions made by the district prosecutor or the parties' advocates, which 

represent a formal acknowledgement of a disagreement with the investigating judge 

over the contents of the official report, are to be attached to the case file by the 

investigating judge. 
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Criminal Procedure) มาตรา 114168 โดยกําหนดใหสิทธิแกทนายความในการเขาถึงพยานหลักฐาน

ในแฟมสํานวนคดีเกี่ยวกับลูกความของตนหลังจากที่ไปปรากฏตัวตอศาลครั้งแรกในฐานะผูเกี่ยวของ

กับคดีหรือผูเสียหายในสองกรณี คือ 

(1) กรณีทนายความไดรับการเรียกใหไปปรากฏตัวในการสอบถาม

หรือไตสวนลูกความของตน โดยจะตองสงหมายเรียกดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการ และการสง

แฟมสํานวนคดีในสวนที่เกี่ยวกับลูกความของทนายความจะตองสงมายังสํานักงานของทนายความ

อยางชาภายใน 4 วันทําการ กอนเริ่มการไตสวนผูเกี่ยวของ โดยกรณีน้ีผูเกี่ยวของอาจเขาฟงการไต

สวนพรอมทนายไดหากไมมีผูใดคัดคาน หรือ  

 168 Code of criminal procedure Article 114: “Unless they expressly waive this 

right, parties may only be heard, interrogated or confronted in the presence of their 

advocates or when their advocates have been duly called upon. 

 The advocates are summoned five working days at the latest before the 

interrogation or examination of the party they assist, by recorded delivery letter with 

request for acknowledgement of receipt, by fax with receipt, or verbally with a 

signature in the case file of the proceedings. 

 The case file is put at their disposal four working days at the latest before 

each interrogation of the person under judicial examination or each hearing of the 

civil party. After the first appearance of the person under judicial examination or the 

first hearing of the civil party, the case file is also put at the permanent disposal of 

the advocates during working days, subject to the requirements of the proper 

functioning of the investigating judge's office. Where the provisions of the last 

paragraph of article 80-1 are implemented, the case file is put at the advocate's 

disposal, subject to the requirements of the proper functioning of the investigating 

judge's office, fifteen days after the sending of the recorded delivery letter or the 

note made in the official record, if the first appearance has not meanwhile taken 

place. 

 After the first appearance or first examination, the advocates of the parties 

may request the issuance at their expense of a copy of some or all of the 

documents and instruments of the case file. . .” 
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(2) กรณีทนายความไมไดรับการเรียกใหไปปรากฏตัวตอศาล เมื่อ

ทนายความไดย่ืนคําขออยางเปนทางการแลว ศาลตองสงขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับลูกความมายัง

สํานักงานทนายความภายใน 15 วันทําการ หลังจากลูกความปรากฏตัวตอศาลครั้งแรกแลว 

 2) สิทธิในการรับทราบพยานหลักฐานกอนการสืบพยานจําเลย 

   สิทธิของจําเลยในการไดรับทราบพยานหลักฐานขอเท็จจริงที่อยูในการ

สอบสวนน้ัน โดยลําพังแลวจําเลยไมสามารถกระทําไดโดยตนเอง จะกระทําไดแตทนายจําเลย

เทาน้ัน169 และกรณีที่ทนายความจําเลยตองการเปดเอกสารที่อยูในแฟมสํานวนคดีตอลูกความจะตอง

169 Code of criminal procedure Article 114: “. . .The advocates may transmit a 

reproduction of the copies obtained in this way to their client. The latter states 

beforehand in writing that he is aware of the provisions of the following paragraph 

and of article 114-1. 

 Only copies of the experts' reports may be communicated to third parties, by 

the parties or their advocates, and for the needs of the defense. 

 The advocate must notify the investigating judge of the list of documents or 

procedural acts, copies of which he wishes to give to his client, by a declaration 

made to the investigating judge's clerk, or by a recorded delivery letter with request 

for acknowledgement of receipt, and made for this sole purpose. 

 The investigating judge has five working days from receiving the application to 

refuse to deliver some or all of these copies by making a specially reasoned order in 

respect of the risks of pressure on the victims, the person under judicial examination, 

their advocates, the witnesses, the investigators, the experts or any other person 

taking part in the proceedings. 

This decision is made known to the advocate immediately, and by any 

method. Failing a response from the investigating judge notified within the assigned 

time limit, the advocate may give his client the copy of the documents or acts in the 

list that he provided. Within two days of its notification, he can refer the investigating 

judge's decision to the investigating chamber's presiding judge, who rules within five 

working days by making a written, reasoned and unappeasable decision. Where there 

is no response within the assigned time limit, the advocate may give his client the 

copy of the documents or acts mentioned on the list. 
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ขออนุญาตตอศาลกอนตามมาตรา 114 ซึ่งจําเลยมีสิทธิเขาถึงพยานหลักฐานในแฟมสํานวนคดี 

(Dossier) ของพนักงานอัยการได ดังตอไปน้ี 

(1) คูความผูเกี่ยวสามารถเขาฟงการสอบสวนหรือการแถลงของ

ทนายความของตนได โดยในการสอบสวนแบบเผชิญหนาหากไมมีผูใดคัดคานสิทธิดังกลาวเมื่อ

ทนายความไดรับการเรียกอยางถูกตอง170 

(2) ในการเรียกทนายความใหไปปรากฏตัวในการสอบสวนหรือไต

สวนลูกความของตน จะตองสงหมายเรียกอยางชาภายใน 5 วันทําการ โดยหมายเรียกอาจถูกสงเปน

จดหมายตอบรับ หรือ โทรสารที่ตองยืนยันการตอบรับ หรือคําสั่งดวยวาจาที่มีการลงนามรับทราบ

แลวในแฟมสํานวนคดี171 

The rules pursuant to which such documents may be handed by his 

advocate to a person detained and the conditions under which this person may hold 

these documents are determined by a Council of State Decree. 

 By way of exception to the provisions of the eighth and ninth paragraphs, the 

advocate of a civil party whose petition is challenged as inadmissible may not give 

his client a copy of the documents or procedural acts without the prior authorization 

of the investigating judge, which may be sent to him by any means. In the event of a 

refusal by the investigating judge or in the absence of a response made by this judge 

within five working days, the advocate may refer to the presiding judge of the 

investigating chamber, who decides within five working days by making a written, 

reasoned and unappeasable decision. In the absence of prior authorization from the 

presiding judge of the investigating chamber, the advocate may not give the copy of 

the documents or procedural acts to his client. 

 170 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 1: Unless they expressly 

waive this right, parties may only be heard, interrogated or confronted in the 

presence of their advocates or when their advocates have been duly called upon. 

 171 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 2: The advocates are 

summoned five working days at the latest before the interrogation or examination of 

the party they assist, by recorded delivery letter with request for acknowledgement 

of receipt, by fax with receipt, or verbally with a signature in the case file of the 

proceedings. 
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(3) แฟมสํานวนคดีในสวนที่เกี่ยวของกับลูกความของทนายความแต

ละคนจะถูกสงมายังสํานักงานของทนายความอยางชาภายใน 4 วันทําการกอนเริ่มการไตสวนผูที่

เกี่ยวของแตละคน หรือการรับฟงคําใหการของผูเสียหาย หลังจากที่ลูกความไปปรากฏตัวครั้งแรกตอ

ศาลในฐานะผูเกี่ยวของกับคดีหรือผูเสียหายแลว สํานักงานไตสวนมีหนาที่ตองจัดสงขอมูลความ

คืบหนาในสวนที่เกี่ยวของกับลูกความมายังสํานักงานทนายความในวันทําการเมื่อไดรับการรองขอ ใน

กรณีที่ไดมีการกําหนดสถานที่สืบพยานเปนกรณีพิเศษตามมาตรา 80-1 วรรคทาย หากไมมีการเรียก

ใหไปปรากฏตัวตอศาล เมื่อทนายความไดย่ืนคํารองขออยางเปนทางการแลว ศาลจะตองสงขอมูลใน

สวนที่เกี่ยวของกับลูกความไปยังสํานักงานทนายความภายใน 15 วันทําการ172 

(4) หลังจากที่ลูกความไปปรากฏตัวตอศาลครั้งแรกแลว ทนายความ

ของผูเกี่ยวของแตละคนสามารถรองขอสําเนาเอกสารหรือบัญชีระบุพยานที่อยูในแฟมสํานวนคดี

บางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยเสียคาธรรมเนียม173 

(5) ทนายความสามารถสงสําเนาที่ไดรบัมาใหแกลกูความไดโดยไมขัด

ตอบทบัญญัติในวรรคถัดไปและบทบัญญัติในมาตรา 114-1174 

 
172 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 3: The case file is put at 

their disposal four working days at the latest before each interrogation of the person 

under judicial examination or each hearing of the civil party. After the first 

appearance of the person under judicial examination or the first hearing of the civil 

party, the case file is also put at the permanent disposal of the advocates during 

working days, subject to the requirements of the proper functioning of the 

investigating judge's office. Where the provisions of the last paragraph of article 80-1 

are implemented, the case file is put at the advocate's disposal, subject to the 

requirements of the proper functioning of the investigating judge's office, fifteen days 

after the sending of the recorded delivery letter or the note made in the official 

record, if the first appearance has not meanwhile taken place. 

 173 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 4: After the first 

appearance or first examination, the advocates of the parties may request the 

issuance at their expense of a copy of some or all of the documents and 

instruments of the case file. 

 174 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 5: The advocates may 

transmit a reproduction of the copies obtained in this way to their client. The latter 

                                                             



76 

 

(6) ทนายความหรือลูกความอาจไดรับอนุญาตใหเผยแพรเฉพาะ

สําเนารายงานของพยานผูเช่ียวชาญแกผูเกี่ยวของคนอื่นได เมื่อเปนกรณีจําเปนสําหรับจําเลย175 

(7) ทนายความจะตองแจงบัญชีรายช่ือเอกสารเกี่ยวกับพยาน 

หลักฐานและคําสั่งตางๆ ตอผูพิพากษาไตสวนเพื่อขออนุญาตใหเปดเผยขอมูลดังกลาวตอลูกความของ

ตน โดยกรอกแบบฟอรมตอจาศาลหรือเปนจดหมายตอบรับทุกครั้งที่รองขอใหสงขอมูล176 

(8) ผูพิพากษาไตสวนมีเวลา 5 วันทําการในการตอบรับหรือปฏิเสธ

คํารองขอ โดยมีเหตุผลเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนแกผูเสียหาย หรือผูอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ

กับคดีดังกลาว ทนายความของคูความผูเกี่ยวของคนอื่น พยานบุคคล เจาหนาที่สืบสวนคดี พยาน

ผูเช่ียวชาญ และบุคคลอื่นๆ ที่อยูในสวนใดสวนหน่ึงของการพิจารณาคดี177 

(9) การปฏิเสธคํารองจะตองแจงใหแกทนายความผูรองขอไดทราบ

โดยเร็วไมวาจะดวยวิธีใด หากไมสามารถแจงไดภายในเวลาที่กําหนด ทนายความสามารถสงสําเนา

เอกสารตางๆ ที่ตนมีอยูตามที่รองขอตอศาลใหเปดเผยแกลูกความของตนได ทนายความมีเวลา 2 วัน

ทําการนับจากไดรับคําสั่งไมอนุญาตใหเปดเผยขอมูล เพื่อจะอุทธรณคําสั่งปฏิเสธดังกลาวตอหัวหนา

องคคณะไตสวนมูลฟอง โดยอุทธรณเปนลายลักษณอักษร ซึ่งหากไมมีการแจงเหตุผลในการไม

states beforehand in writing that he is aware of the provisions of the following 

paragraph and of article 114-1. 

 175 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 6: Only copies of the 

experts' reports may be communicated to third parties, by the parties or their 

advocates, and for the needs of the defense. 

 176 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 7: The advocate must 

notify the investigating judge of the list of documents or procedural acts, copies of 

which he wishes to give to his client, by a declaration made to the investigating 

judge's clerk, or by a recorded delivery letter with request for acknowledgement of 

receipt, and made for this sole purpose. 

 
177 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 8: The investigating 

judge has five working days from receiving the application to refuse to deliver some 

or all of these copies by making a specially reasoned order in respect of the risks of 

pressure on the victims, the person under judicial examination, their advocates, the 

witnesses, the investigators, the experts or any other person taking part in the 

proceedings. 
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อนุญาตคําอุทธรณภายในเวลาที่กําหนด ทนายความสามารถสงขอมูลที่ตนรองเปดเผยใหแกลูกความ

ได178 

(10) กรณีการสงขอมูลระหวางทนายความและลกูความที่ถูกกกัขังและ

ตกอยูภายใตการควบคุมดูแลน้ัน ใหเปนไปตามขอกําหนดในพระราชกฤษฎีกา179 

(11) ไมใหนําบทบัญญัติในวรรคแปดและวรรคเกามาใชกับทนายความ

ของผูเสียหายซึ่งคํารองทกุขไดถูกโตแยงไมใหรับฟง และมีคําสั่งของผูพิพากษาไตสวนในการไมยอมให

เปดเผยขอมูลน้ันแกลูกความของตน โดยการเพิกเฉยและไมแจงเหตุผลอันสมควรที่ทนายความควร

ไดรับทราบภายใน 5 วัน ทนายความของผูเสียหายมีสิทธิที่จะรองขอตอหัวหนาองคคณะไตสวนมูล

ฟอง ซึ่งจะตองพิจารณาสั่งการเปนลายลักษณอักษรภายใน 5 วันทําการ ในการไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผล หากปราศจากการสั่งการของหัวหนาองคคณะไตสวนมูลฟองแลว ทนายความของผูเสียหายก็

ไมอาจเปดเผยขอมูลแกลูกความของตนได180 

 178 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 9: This decision is made 

known to the advocate immediately, and by any method. Failing a response from 

the investigating judge notified within the assigned time limit, the advocate may give 

his client the copy of the documents or acts in the list that he provided. Within two 

days of its notification, he can refer the investigating judge's decision to the 

investigating chamber's presiding judge, who rules within five working days by making 

a written, reasoned and unappeasable decision. Where there is no response within 

the assigned time limit, the advocate may give his client the copy of the documents 

or acts mentioned on the list. 

 179 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 10: The rules pursuant 

to which such documents may be handed by his advocate to a person detained and 

the conditions under which this person may hold these documents are determined 

by a Council of State Decree. 

 180 Code of Criminal Procedure, Article 114 Paragraph 11: By way of exception 

to the provisions of the eighth and ninth paragraphs, the advocate of a civil party 

whose petition is challenged as inadmissible may not give his client a copy of the 

documents or procedural acts without the prior authorization of the investigating 

judge, which may be sent to him by any means. In the event of a refusal by the 

investigating judge or in the absence of a response made by this judge within five 
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4.2.2 ประเทศเยอรมนี 

 4.2.2.1 กระบวนการดําเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมนี 

 ประเทศเยอรมนีมีการดําเนินคดีอาญาโดยใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)181 

ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทางอาญาในการสืบสวนสอบสวน และคนหาความจริง และการ

พิพากษาอยางเปนธรรมหากพบวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (Criminal Procedure Code)182 โดยมีการแยกการดําเนินคดีในช้ันสอบสวนฟองรอง

ออกจากการดําเนินคดีในช้ันพิจารณาพิพากษา ซึ่งกระบวนการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี Criminal Procedure Code (StrafproZebowdnung) หรือ 

“STPO” แบงออกเปน 3 ข้ันตอนใหญๆ ดังน้ี183 

 1) กระบวนการดําเนินคดีอาญาช้ันตน (Vorvefahren) 

   เปนกระบวนการในการหาขอเท็จจริงตางๆเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

เพื่อหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษซึ่งเปนข้ันตอนกอนฟองคดีอาญา หนาที่ช้ันน้ีเปนหนาที่ของ

องคกรอัยการ การดําเนินคดีอาญาในช้ันน้ีเปนการดําเนินคดีเพื่อยืนยันขอกลาวหา ซึ่งการที่จะช้ีขาด

ขอเท็จจริงไดจะตองพิจารณาขอเท็จจริงที่ไดมาโดยชอบ การช้ีขาดน้ีจึงเปนการช้ีขาดคดีอาญาโดย

เจาหนาที่ หากขอเท็จจริงที่ไดมาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดจริงก็จะดําเนินการฟองศาล 

เพื่อทําการช้ีขาดคดีอาญาโดยศาลซึ่งเปนข้ันตอนของการพิจารณาพิพากษาคดีน่ันเอง 

 

 

working days, the advocate may refer to the presiding judge of the investigating 

chamber, who decides within five working days by making a written, reasoned and 

unappeasable decision. In the absence of prior authorization from the presiding judge 

of the investigating chamber, the advocate may not give the copy of the documents 

or procedural acts to his client. 

 181 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 37. 

 182 เดชอุดม ขุนนะสิทธ์ิ, รายงานการเก็บขอมูลการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการ

สืบพยานในคดีอาญา หัวขอเร่ือง การเปดเผยพยานท่ีไมใชบุคคลอยางบังคับใน ประเทศท่ีใช

ระบบ Civil Law: กรณีศึกษาเฉพาะกรณีประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส ญ่ีปุน (กรุงเทพฯ: โครงการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการสืบพยาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.), หนา 9. 

 183 พรพักตร สถิตเวโรจน และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 16-17. 
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 2) กระบวนการดําเนินคดีอาญาช้ันกลาง (Zwischenverfahren) 

   เมื่อพนักงานอัยการสอบสวนเสร็จและสั่งใหมีการดําเนินคดีแลว กอนที่จะ

ถึงข้ันตอนสุดทายเพื่อพิจารณาพิพากษา จะตองมีการดําเนินกระบวนการช้ันกลางกอน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อควบคุมดุลยพินิจในการสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการโดยศาลจะเปนผูดําเนินการไต

สวนมูลฟอง ศาลอาจสั่งใหคดีมีมูลหรือไมมีมูลก็ไดตามพยานหลักฐานที่ไดนํามาแสดง 

 3) กระบวนการดําเนินคดีอาญาช้ันหลัก (Hauptverfahren) 

   การดําเนินคดีอาญาในช้ันน้ีเปนการช้ีขาดโดยศาล ซึ่งก็คือการพิจารณา

พิพากษา โดยแตละข้ันตอนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี ไดกําหนดองคกรตางๆ

ที่จะเขามามีบทบาทตางกัน โดยภาระหลักของแตละองคกรทั้งหลาย คือ การชวยกันคนหาความจริง 

เพื่อบรรลุเปาหมายของการดําเนินคดีอาญา คือ การช้ีขาดเรื่องที่กลาวหา การที่จะพิจารณาพิพากษา

คดีวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงหรือไม เปนการดําเนินกระบวนการพิจารณาช้ันหลัก ซึ่งเปน

ข้ันตอนที่จะพิจารณาคดีโดยศาลวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงหรือไม และควรตองไดรับโทษเทาใด 

  ศาลในประเทศเยอรมนีประกอบดวย ศาลของสหพันธรัฐ และศาลมลรัฐ โดยศาล

ของสหพันธรัฐมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญามีศาลเดียวคือ ศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ 

(Bundesgerichtshof) ซึ่งเปนศาลช้ันฎีกา สวนศาลมลรัฐที่พิพากษาคดีอาญามี 3 ศาล คือ ศาลแขวง 

(Amtsgericht) ศาลจังหวัด (Landgericht) และศาลสูงมลรัฐ (Oberlandesgericht)184 

  ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี แบงความผิดออกเปน 2 

ประเภท คือ  

1. ความผิดอาญาโดยอุกฉกรรจ (Verbrechen) ไดแก ความผิดอาญาที่ระวาง

โทษาจําคุกต้ังแต 1 ปข้ึนไป หรือความผิดอาญาที่ตองระวางโทษมากกวาน้ัน 

2. ความผิดอาญาโทษปานกลาง (Vergehen) ไดแก ความผิดอาญาที่ตองระวาง

โทษจําคุกที่เบากวาความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ หรือความผิดอาญาที่ตองระวางโทษปรับ185 

  สําหรับในประเทศเยอรมนีมีข้ันตอนการเตรียมการพิจารณาคดี ซึ่งใชกับความผิด

อัตราโทษอุกฉกรรจ (Verbrechen) ไดแก ความผิดที่ตองระวางโทษจําคุกข้ันตํ่าต้ังแต 1 ปข้ึนไป หรือ

ความผิดอาญาในช้ันกลางซึ่งตองมีการไตสวนมูลฟองเสมอ แมพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีก็ตาม 

การไตสวนมูลฟองในการดําเนินคดีอาญาช้ันกลางจึงเปนการเตรียมการพิจารณาคดีอาญาในช้ันหลัก 

 184 คณิต ณ นคร, “อัยการเยอรมันและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง,”  

ใน รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด  (กรุงเทพฯ: พิมพ

อักษร, 2540), หนา 148. 

 185 เรื่องเดียวกัน, หนา 149. 
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โดยศาลจะทําหนาที่ในการควบคุมดุลยพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งฟองคดี โดยพิจารณาจาก

กฎหมายและความจําเปนของสังคมวาควรมีการดําเนินคดีกับผูตองหาหรือไม โดยศาลมีอํานาจในการ

สั่งใหหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมนอกเหนือจากคําฟอง หรือสํานวนสอบสวนของพนักงานอัยการได เมื่อ

ศาลเห็นวาผูถูกฟองมีเหตุอันควรสงสัยไดวากระทําความผิดก็จะสั่งใหคดีมีมูลและรับฟองไวเพื่อ

พิจารณาและพิพากษาตอไป โดยจะแจงใหจําเลยทราบวันเวลาในการพิจารณาคดี การแจงคําฟอง

รายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานตางๆ รวมถึงองคคณะของผูที่จะทําการพิจารณาคดีดวย186 

 4.2.2.2 การเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันศาลของประเทศเยอรมนี 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี กําหนดใหมีการ

เปดเผยพยานหลักฐานใหจําเลยไดรับทราบในช้ันการไตสวนมูลฟอง ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดไวใน 

(Chapter XI เปนเรื่องการแกตางคดี (Defense)) โดยมาตรา 147187 เปนเรื่องการตรวจสอบคําฟอง

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 186 ณรงค ใจหาญ และคณะ, รายงานวิจัยเร่ืองสิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษใน

คดีอาญาฉบับสมบูรณ (รายงานการวิจัย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540), หนา 

96-97. 

 187 Criminal Procedure Code (StrafprozeBordnung, stop) Section 147: 

(Inspection of the Files) 

 (1) Defense counsel shall have authority to inspect those files which are 

available to the court or which will have to be submitted to the court if charges are 

preferred, as well as to inspect officially impounded pieces of evidence. 

 (2) If investigations have not yet been designated as concluded on the file, 

defense counsel may be refused inspection of the files or of individual parts of the 

files, as well as inspection of officially impounded pieces of evidence, insofar as this 

may endanger the purpose of the investigation. If the prerequisites of the first 

sentence have been fulfilled, and if the accused is in remand detention or if, in the 

case of provisional arrest, this has been requested, information of relevance for the 

assessment of the lawfulness of such deprivation of liberty shall be made available 

to defense counsel in suitable form; to this extent, as a rule, inspection of the files 

shall be granted.  

 (3) At no stage of the proceedings may defense counsel be refused inspection 

of records concerning the examination of the accused or concerning such judicial 
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1) ทนายจําเลยอาจตรวจสํานวนคดีซึ่งอยูที่ศาลได ซึ่งจะตองชําระคา 

ธรรมเนียมตอศาลและอาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่ถูกยึดไวแลวได 

acts of investigation to which defense counsel was or should have been admitted, 

nor may he be refused inspection of expert opinions. 

 (4) Upon application, defense counsel shall be permitted to take the files, 

with the exception of pieces of evidence, to his office or to his private premises for 

inspection, unless significant grounds present an obstacle thereto. The decision shall 

not be contestable. 

 (5) The public prosecution office shall decide whether to grant inspection of 

the files in preparatory proceedings and after final conclusion of the proceedings; in 

other cases the presiding judge of the court seized of the case shall be competent to 

decide. If the public prosecution office refuses inspection of the files after noting the 

termination of the investigations in the file, or if it refuses inspection pursuant to 

subsection (3), or if the accused is not at liberty, a decision by the court competent 

pursuant to Section 162 may be applied for. Sections 297 to 300, 302, 306 to 309, 

311a and 473a shall apply mutatis mutandis. These decisions shall be given without 

reasons if their disclosure might endanger the purpose of the investigation. 

 (6) If the reason for refusing the inspection of the files has not already ceased 

to exist, the public prosecution office shall revoke the order no later than upon 

conclusion of the investigation. Defense counsel shall be notified as soon as he once 

again has the unrestricted right to inspect the files. 

 (7) Where an accused has no defense counsel, information and copies from 

the files shall be given to the accused upon his application, provided that this is 

necessary for an adequate defense, cannot endanger the purpose of the 

investigation, also in another criminal proceeding, and that overriding interests of 

third persons meriting protection do not present an obstacle thereto. Subsection (2), 

first part of the second sentence, subsection (5) and Section 477 subsection (5) shall 

apply mutatis mutandis. 
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2) หากการสอบสวนยังไมสิ้นสุดทั้ ง ยังไมไดบันทึกลงในสํานวนคดี 

ทนายความอาจถูกปฏิเสธที่จะตรวจดูสํานวนคดีหรือเอกสารในสํานวนคดีรวมถึงพยานหลักฐานที่ถูก

ยึดไดโดยเจาหนาที่หากการน้ัน อาจเปนอันตรายตอการสอบสวนน้ัน  

3) เกี่ยวกับการสอบสวนตามกฎหมายหรือการตรวจสอบบันทึกความเห็น

ของผูเช่ียวชาญไมวากรณีใดๆ ในกระบวนการดําเนินคดี ซึ่งทนายจําเลยไดหรือควรจะไดรับการ

อนุญาต 

4) ทนายจําเลยอาจไดรับอนุญาตใหนําสํานวนหรือบางสวนของพยาน 

หลักฐานไปยังสํานักงานหรือสถานที่สวนตัวเพื่อตรวจสอบ เวนแตมีเหตุผลที่สําคัญในการหามการ

อนุญาตไวเชนน้ัน ซึ่งคําวินิจฉัยน้ีไมอาจโตแยงได 

5) หากเปนชวงระหวางการเตรียมคดีพนักงานอัยการจะเปนผูอนุญาตใน

การขอตรวจดูสํานวนการสอบสวน หากพนจากข้ันตอนดังกลาวแลวการอนุญาตใหตรวจดูสํานวนการ

สอบสวนพรอมพยานหลักฐาน ผูพิพากษาผูน่ังพิจารณาเปนผูวินิจฉัย 

6) หากเหตุในการปฏิเสธไมใหฝายจําเลยเขาถึงพยานหลักฐานสิ้นสุดลง 

พนักงานอัยการจะตองเพิกถอนคําสั่งหามน้ันโดยเร็วและทนายจําเลยสามารถใชสิทธิในการนํา

พยานหลักฐานออกไปตรวจสอบไดโดยปราศจากขอขัดขวางใดๆ 

  จากมาตรา 147 ดังกลาวการตรวจสอบสํานวนคดีความโดยจําเลย ซึ่งจาก

หลักเกณฑดังกลาวทนายจําเลยสามารถทําการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ถูกยึดถือไวแลวไดทุกเมื่อ 

แตหากการสอบสวนยังไมแลวเสร็จทั้งยังไมไดบันทึกลงในสํานวนคดี ทนายจําเลยอาจถูกปฏิเสธที่จะ

ตรวจดูสํานวนคดีหรือเอกสารในสํานวนคดีรวมถึงหลักฐานที่ถูกยึดไวแลวโดยเจาหนาที่ แตหากการ

ตรวจดูพยานหลักฐานเชนวาน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายตอการสอบสวนได แตถาเหตุการณเชนวาน้ัน

สิ้นสุดลง กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการตองถอนคําสั่งหามน้ันโดยเร็ว เพื่อใหทนายจําเลย

สามารถใชสิทธิในการนําพยานหลักฐานออกไปตรวจสอบได แตการนําสํานวนหรือพยานหลักฐานไป

ตรวจสอบยังสํานักงานของทนายความจําเลยอาจถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ไดหากมีเหตุสําคัญในการ

หามการอนุญาตเชนน้ัน ซึ่งการวินิจฉัยเหตุผลดังกลาวทนายความจําเลยไมอาจโตแยงได 

  นอกจากการตรวจสอบสํานวนคดีของทนายความกอนย่ืนฟองศาลตามมาตรา 147 

ดังกลาวแลวในช้ันฟองคดีตอศาล คําฟองในคดีอาญาของประเทศเยอรมนียังตองมีการเปดเผย

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีใหสมบูรณ โดยตองมีการแสดงขอเท็จจริงอันเปนรายละเอียด

เกี่ยวกับตัวจําเลย นับแตกําเนิด ที่อยูอาศัย อาชีพการงาน การสมรส และตลอดจนสัญชาติของ

ผูกระทําความผิดโดยละเอียดและแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลยในลักษณะ

ตามลําดับของเหตุการณโดยแสดงถึงวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระทําความผิด รายละเอียด

เกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลย ตลอดจนบุคคล สิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด อีก
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ทั้งในคําฟองคดีอาญาของประเทศเยอรมนีจะมีการกลาวถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในคดีดวย 

กลาวคือ ในคําฟองน้ันจะตองมีการเปดเผยพยานอยางสมบูรณ ถึงคดีที่กลาวหาตลอดจน

พยานหลักฐานทั้งหมด ไมวาจะเปนพยานหลักฐานที่อัยการจะตองทาํการสอบถามในช้ันพิจารณาหรือ

พยานหลักฐานที่อัยการไดทําการสอบถามแลว แตถามีเหตุจําเปนซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกพยาน

หรือผูเกี่ยวของกับพยาน การยกเวนน้ีรวมไปถึงเอกสารที่ระบุถึงขอมูลสวนตัวของพยานผูน้ันดวย โดย

ใหเก็บเอกสารน้ันไวที่สํานักงานของอัยการจนกวาเหตุแหงอันตรายน้ันจะหมดไป188 

 188 บุษณีย ภัทรวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 40.  
                                                             



 

บทท่ี 5 

  

วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของ 

ประเทศไทยและเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 

5.1 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทย 

 

ในอดีตการพิจารณาคดีอาญาของประเทศไทยน้ัน มิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผย

พยานหลักฐานของคูความไว ไมวาจะเปนสมัยกรุงศรีอยุธยาในกฎหมายลักษณะพยาน พ.ศ. 1894 ซึ่ง

ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) จึงไดประกาศยกเลิกกฎหมายลักษณะ

พยาน พ.ศ. 1894  และไดประกาศใชกฎหมายลักษณะพยาน ร.ศ. 113  แทนก็ตาม ซึ่งในกฎหมาย

ลักษณะพยานดังกลาวก็มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดเผยพยานไวโดยเฉพาะอีกเชนเดียวกัน189 

การที่กฎหมายลักษณะพยานในอดีต มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดเผยพยานไวโดยเฉพาะ 

ก็เน่ืองจากในอดีตศาลจะใชการตรวจสอบคนหาความจริงจากผูถูกกลาวหา ซึ่งเปนไปตามระบบจารีต

นครบาล  ศาลจะมีบทบาทหนาที่ในการคนหาความจริงเอง โดยทําหนาที่เปนทั้งโจทยและเปนผูชําระ

คดีความเอง การพิจารณาคดีจึงเปนเรื่องระหวางศาลกับจําเลย  จําเลยหรือผูตองหาจึงอยูในสถานะ

เปน “กรรมในคดี” (Process-Object) คือ ศาลจะตองสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยเปนผูกระทํา

ความผิดตามที่โจทยกลาวหาจนกวาจะไดมีการนําสืบเพื่อพิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเอง ผูตองหาหรือ

จําเลยจึงไมมีสิทธิใดๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งมีสภาพเสมือนวัตถุช้ินหน่ึงเทาน้ัน190 และ

การตรวจสอบเพื่อคนหาความจริงจากผูตองหาหรือจําเลย  จะกระทําดวยวิธีที่มีความรุนแรง การ

ทารุณกรรมตางๆ การทรมานรางกายจึงทําใหสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในการไดรับการเปดเผย

พยานหลักฐานจากโจทยหรือตอศาลน้ันไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธ์ิในเรื่องดังกลาวไวเลย 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดทรงประกาศ

ยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผูรายตามกฎจารีตนครบาล และไดทรงปฏิรูประบบศาลและกระบวนการ

ยุติธรรมที่เกี่ยวของ  พระองคจึงเลอืกระบบกฎหมายซีวิลลอรมาเปนหลักในการปฏิรูประบบกฎหมาย 

189 สุรศักด์ิ แกวเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 76. 

 
190 คณิต ณ นคร, “บทบาทของศาลในคดีอาญา,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, หนา 

54. 
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โดยใชการดําเนินคดีเปนระบบกลาวหา โดยมีองคกรอัยการหรือพนักงานอัยการเปนผูใชหรือเปนผูที่

ดําเนินการ โดยศาลจะมีอํานาจหนาที่แตเพียงการพิจารณาและพิพากษาคดีเทาน้ัน  อีกทั้งยังมี

หลักเกณฑของกฎหมายที่ตองมีขอสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ จนกวาจะ

พิสูจนไดวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงตามฟอง  มีการกําหนดหลักเกณฑในการ

ดําเนินคดีอาญารวมทั้งวิธีการตอสูคดีในศาล โดยโจทยและจําเลยสามารถอางอิงพยานหลักฐานตางๆ 

ในการพิสูจนความจริงของตนเองได  และสามารถมีทนายความเพื่อชวยเหลือในการซักถามพยานใน

ขอที่ตองการใหศาลทราบตามแบบอยางของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาดวย ซึ่งเปน

การยอมรับในหลักการแหงความเทาเทียมกันระหวางโจทกและจําเลย ทําใหคูความมีสิทธ์ิและความ

เสมอภาคกันในการนําเสนอพยานหลักฐานของตนเพื่อพิสูจนความจริงตอศาล191 และจากหลัก

ดังกลาวทําใหผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งแตเดิมมีฐานะเปนกรรมในคดี  (Process-Object) จึงเปลี่ยนมา

เปนประธานในคดี (Process-Subject) ทําใหมีสิทธิตางๆ ในอันที่จะสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่192 

 

5.1.1 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทยในชวงกอนมี

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ 

22) พ.ศ. 2547 

 5.1.1.1 การย่ืนบัญชีระบุพยานโดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง 

 กอนป พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติกฎเกณฑ

เกี่ยวกับการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไวโดยเฉพาะ จึงอนุโลมใหอาศัยบทบัญญัติในมาตราสวน 15 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะบังคับได  

 ในวิธีพิจารณาซึ่งประมวลกฎหมายน้ีมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ การย่ืนบัญชีระบุพยาน

ในคดีอาญาจึงตองนําหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในมาตรา 87 และมาตรา 

88 มาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 88 น้ัน ออกแบบไว

สําหรับในคดีแพง เน่ืองจากคูความทุกฝายอยูในฐานะที่เทาเทียมกัน คูความแตละฝายลวนแตมี

พยานหลักฐานตางๆ เปนของตนอยูแลว193 โดยมีระยะเวลาที่เทาเทียมกันในการย่ืนบัญชีระบุ

พยานหลักฐานกอนวันสืบพยาน 7 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอของคูความแตละฝาย ในการ

 191 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 46. 
192 เรื่องเดียวกัน, หนา 47. 
193 สุระศักด์ิ แกวเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 79. 
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ตระเตรียมพยานหลักฐานเพื่อตอสูกันในช้ันพิจารณาของศาล สวนการนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช

บังคับโดยอนุโลมกับคดีอาญาน้ัน ซึ่งแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในคดีแพงและคดีอาญา เพราะใน

คดีอาญาการคนหาความจริงต้ังอยูบนพื้นฐานที่คูความมีฐานะไมเทาเทียมกันแตอยางใด เพราะจําเลย

มักจะอยูในฐานะที่ดวยกวาโจทก   

 ถึงแมกฎหมายจะมีหลักเกณฑที่ใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ และ

หลักเกณฑที่จําเลยหรือผูตองหา ซึ่งไดรับการสันนิฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะพิสูจนไดวาเปน

ผูกระทําความผิดจริงก็ตาม และในทางปฏิบัติจําเลยในคดีอาญา ศาลจะไมเครงครัดในการย่ืนบัญชี

ระบุพยานเสมอไป ศาลจะเปดโอกาสเพื่อใหจําเลยไดตอสูคดีอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความยุติธรรมใน

การดําเนินคดี อีกทั้งจําเลยมักจะไมเปดเผยพยานหลักฐานตางๆ ใหโจทยทราบวาตนจะนํา

พยานหลักฐานใดมาแสดงตอศาล เพื่อหักลางขอกลาวหาของโจทก รวมทั้งแนวทางในการตอสูของตน

ดวย โดยจําเลยสวนใหญจะย่ืนบัญชีระบุพยานหลังจากที่สืบพยานฝายโจทกเสร็จแลว  ซึ่งศาลก็มักจะ

อนุญาตตามที่ฝายจําเลยรองขอดวย เน่ืองจากจําเลยมักใหการปฏิเสธหรือไมย่ืนคําใหการใดๆ ตอศาล  

แตโจทกจะอาศัยพยานหลักฐานตางๆ ของตนเปนสําคัญในการแสดงตอศาล โดยไมคอยจะใชวิธีนําสบื

หกัลางพยานหลักฐานของจําเลย  เพราะในคดีอาญาศาลยอมถือพยานหลักฐานของฝายโจทกเปน

หลักฐานอยูแลว194  อีกทั้ง ในรูปของคดีและพยานหลักฐานของจําเลย เพราะในคดีอาญาศาลยอมถือ

พยานหลักฐานของฝายโจทกเปนหลักอยูแลว อีกทั้ง ในรูปของคดีและพยานหลักฐานตางๆ ของโจทก  

ก็เปนที่คาดหมายไดวาจําเลยจะตอสูคดีในแนวทางใด โดยอาศัยพยานหลักฐานใดบางในการนําสืบ   

 5.1.1.2 อํานาจศาลในการคนหาความจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา  

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 175 มาตรา 228 และมาตรา 

229 ซึ่งบัญญัติใหอํานาจแกศาลในการคนหาขอเท็จจริงตางๆ ได โดยมาตรา 175 ประกอบกับมาตรา 

229 ศาลเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการสืบพยานและเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ แมกระทั่ง

สืบพยานฝายโจทกเสร็จสิ้นแลว ศาลก็ยังมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมา

เพื่อประกอบการวินิจฉัยได โดยวัตถุประสงคของการเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการน้ี 

ก็เพื่อเปนการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามหลักการตรวจสอบขอเท็จจริงของศาล ซึ่งการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงจากสํานวนการสอบสวนของพนักงานอัยการน้ี เปนการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อ

ประกอบการวินิจฉัยคดี โดยไมใชเปนการสืบพยานหรือเปนการพิจารณาแตอยางใด195 

194 โสภณ รัตนากร, เรื่องเดิม, หนา 316. 
195 สุรศักด์ิ ลิขสทิธวัฒนกุล, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: 

นิติบรรณาการ, 2549), หนา 317. 
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 สวนบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 228 เปนการให

อํานาจแกศาลในการคนหาความจริงในคดีอาญา โดยศาลไมจําเปนจะตองรับฟงเฉพาะพยานหลักฐาน

จากฝายโจทกและฝายจําเลยเพียงเทาน้ัน เพราะในคดีอาญาศาลจะทําหนาที่เพียงรับฟงพยานจาก

ฝายโจทกและฝายจาํเลยอยางในคดีแพง โดยการวางตัวเปนกลางเทาน้ันมิได ศาลจะตองทําการคนหา

ความจริงในคดีอาญาเพื่อใหการดําเนินกระบวนการพิจารณาและการพิพากษาเกิดความเปนธรรมแก

คูความทุกฝายจนเปนอันปราศจากขอสงสัยทั้งปวง และตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 229 ยังแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การสืบพยานในคดีอาญาศาลจะเปน

ผูคนหาความจริงเอง แมในการสืบพยานฝายโจทกหรือฝายจําเลยก็ตาม  ศาลมีอํานาจในการถามคาน

ฝายโจทก ฝายจําเลยหรือพยานคนใดๆ ก็ได และรวมถึงการสืบพยานเพิ่มเติมเองตามที่ศาล

เห็นสมควรได196 

 จากบทบัญญัติในมาตรา 175 มาตรา 228 และมาตรา 229 แสดงใหเห็นถึงบทบาท

ของศาลในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ ไดอยางกระตือรือรนเพื่อคนหาขอเท็จจริงในคดีอาญาใน

การพิสูจนความจริงในการดําเนินคดีอาญาระหวางโจทกและจําเลย และยังเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความเปนภาวะวิสัยของศาลในการดํารงความยุติธรรมตามกฎหมายในการพิจารณาและพิพากษาคดี

อีกดวย แตในการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว ศาลมักจะไมไดมีการเรียกสํานวนการสอบสวนจาก

พนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยดังกลาว แตหากมีการเรียกสํานวนการ

สอบสวนจากพนักงานอัยการดังกลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยดังกลาว ก็มีเพียงไมกี่

รายที่ศาลจะเรียกสาํนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยใน

กรณีที่ศาลไดสืบพยานเสร็จสิ้นแลว และเปนกรณีที่ศาลน้ันเรียกเอง การใชอํานาจของศาลตามมาตรา 

228 ในทางปฏิบัติน้ันเกิดข้ึนนอยมาก อีกทั้ง ตามมาตรา 229 ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือ

นอกศาลก็ได  แลวแตเห็นควรตามลักษณะพยาน ซึ่งเปนหลักของการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ197 ใน

ฐานะที่ศาลเปนผูรับผิดชอบในการดูแลการพิจารณาและพิพากษาคดี ซึ่งศาลมีหนาที่สองประการใน

การดูแลเพื่อการบังคับใชกฎหมายและการประกันความบริสุทธ์ิของจําเลย หนาที่ดังกลาวของศาลจึง

เปนการแสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนของศาลที่จะเปนการบังคับใชกฎหมายและประกันความ

บริสุทธ์ิใหกับจําเลย ซึ่งเปนภาวะวิสัยของศาลในการตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งจะสอดคลองกับ

196 เรื่องเดียวกัน, หนา 391-392. 
197 คณิต ณ นคร, “บทบาทของศาลในคดีอาญา,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, หนา 

54. 
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บทบัญญัติในมาตรา 229 ซึ่งเปนเหตุผลทีแ่สดงใหเห็นวาการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยเปนการ

ใชวิธีคนหาความจริงแบบไมตอสูคดีกัน198 

 5.1.1.3 การบรรยายคําฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

158199 

 การทําคําฟองเปนหนังสือตามาตรา 158 ซึ่ง “ฟอง” เปน “วัตถุในคดี” โดยมีทํานอง

เดียวกันกับ “ขอหาในช้ันสอบสวน” ซึ่งอีกนัยหน่ึงก็คือเปนขอหาในช้ันศาล โดยผูกมัดศาลใหตอง

พิจารณาและพิพากษาคดีภายในกรอบของคําฟองตามมาตรา 158 (5) โดยทําใหจําเลยเขาใจขอ

กลาวหาไดดี ดังน้ัน การบรรยายคําฟองตามมาตรา 158 (5) จึงตองบรรยายคําฟองเพื่อใหจําเลย

เขาใจการกระทําของตนไดดี วาจําเลยกระทําความอยางไร ตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยการ

บรรยายคําฟองใหชัดเจนและเขาใจงาย ไมคลุมเครือหรือวกไปวนมาจนจําเลยไมสามารถเขาใจขอ

กลาวหาหรือหลงประเด็นในคําฟองของโจทกไปได เพื่อใหจําเลยสามารถตอสูคดีไดอยางถูกตองตาม

หลักฟงความทุกฝาย200 

 แตปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรยายคําฟองและปญหาคําฟองเคลือบคลุมที่

เกิดข้ึนในทางปฏิบัติมักเกิดจากการบรรยายคําฟอง โดยไมต้ังอยูบนพื้นฐานตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย การบรรยายคําฟองดังกลาวมักจะบรรยายเพียงเพื่อใหครบองคประกอบความผิดตาม

บทบัญญัติของกฎหมายเพียงเทาน้ัน จึงกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคําฟองเคลือบคลุมและนําไปสูปญหา

ขอเท็จจริงในคดีตางจากคําฟอง อีกทั้ง การบรรยายคําฟองของโจทกมักจะเอาเปรียบจําเลย เพื่อให

ศาลเขาใจการกระทําของจําเลยที่ผิดเพี้ยนไปเจตนา โดยมุงหมายใหจําเลยตองไดรับโทษที่หนักข้ึน201 

เชน จําเลยกระทําการโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย แตคําฟองเปนการบรรยายถึงการ

เจตนาฆาของจําเลย ซึ่งขอเท็จจริงในคดีแตกตางจากคําฟองของโจทกอยางมาก เปนการเจตนาให

จําเลยไดรับโทษหนักข้ึนกวาที่จําเลยไดกระทําความผิดไป 

 5.1.1.4 การอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 172 วรรคสอง 

 ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสอง 

บัญญัติใหศาลมีหนาที่ตองอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง ถึงแมคําฟองจะบรรยายขอกลาวหาไว

198 เรื่องเดียวกัน, หนา 63. 
199 มาตรา 158 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
200 คณิต ณ นคร, “บทบาทของศาลในคดีอาญา,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย,  หนา 

60-61. 
201 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หนา 505-506. 
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อยางชัดเจน ถูกตอง สมบูรณแลว แตภาษาที่ใชอาจเปนภาษาทางกฎหมายหรือเปนภาษาที่เปน

ทางการจนเกินไป และอาจมีศัพททางกฎหมายหรือใชสํานวนจนเกินไป จําเลยอาจไมเขาใจหรือเขาใจ

คลาดเคลื่อนไปไดหรืออาจจะเขาใจไมถองแทในประเด็นตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในการตอสูคดี

หรืออาจหลงประเด็นที่จะตอสูคดีได การอานคําฟองของศาลใหจําเลยฟงจึงเปนบทบาทสําคัญ และ

บทบาทของหลักฟงความทุกฝาย ซึ่งเปนบทบาทที่ศาลจะมองขามไปมิได เน่ืองจากในทางปฏิบัติกับ

หลักของกฎหมายอาจไมสอดคลองกัน เชน การบรรยายฟองไมถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

การแจงขอกลาวหาไมถูกตองตามหลักของกฎหมาย หรือการไมแจงสิทธ์ิที่จําเลยพึงมีตามกฎหมาย 

เปนตน จากกรณีตางๆดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความสมบูรณของบทบาทศาลในการอานและ

อธิบายฟองใหจําเลยฟงได202 

 5.1.1.5 การแถลงเปดคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 

 ตามบัญญัติหางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 วรรคแรก คือ

การแถลงเปดคดีของโจทกเพื่อใหศาลทราบเกี่ยวกับลักษณะการฟอง และพยานหลักฐานที่จะนําสืบ

พิสูจนความผิดของจําเลย และเมื่อสืบพยานโจทกเสร็จสิ้นแลว ตามมาตรา 174 วรรคสอง เปนการ

แสดงเปดคดีของจําเลย โดยการแถลงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ต้ังใจอางอิงและพยานหลักฐานที่

จะนําสืบตอศาล ซึ่งในทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมักจะระบุพยานหลักฐานไว

อยางกวางๆ ไมชัดเจนและเพียงพอ203 อีกทั้ง ตามบทบัญญัติวรรคทายของมาตรา 174 ในระหวาง

พิจารณาศาลอาจสั่งงดสบืพยานบางอยางได ในกรณีที่เห็นวาไมจําเปน ซึ่งอํานาจของศาลดังกลาวอาจ

เปนการตัดพยานที่มีความสําคัญตอรูปคดีของโจทกหรือจําเลยไดอีกดวย 

 

5.1.2 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทยชวงภายหลังมี

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 

22) พ.ศ. 2547 

 การตรวจพยานหลักฐานในคดีอาญา ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 เปนการ

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.

2547 มาตรา 45 โดยการเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1 และ

202 คณิต ณ นคร, “บทบาทของศาลในคดีอาญา,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, หนา 

62-63. 
203 สุรศักด์ิ ลิขสทิธ์ิวัฒนกุล, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, หนา 312-313. 
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มาตรา 173/2 กําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนกําหนดวันนัดสืบพยาน ซึ่งมีกระบวนการ

พิจารณาคดีอาญาที่ไดแกไขเพิ่มเติมข้ึนใหมโดยมีขอพิจารณา ดังตอไปน้ี 

1.  ขอบเขตของพยานหลักฐานที่จะอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติในมาตรา 173/1 และ

มาตรา 173/2 วาเปนพยานหลักฐานชนิดใดบาง โดยมีขอพิจารณา ดังตอไปน้ี 

1) ตามมาตรา 173/2 กฎหมายบัญญัติใหมีกระบวนการตรวจสอบพยานเอกสารและ

พยานวัตถุเทาน้ันสวนพยานบุคคลไมอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติกฎหมายในมาตราน้ีที่คูความ

จะตองนํามาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานหรือสงพยานบุคคลใหคูความอีกฝายหน่ึงตรวจสอบแต

อยางใด และมาตรา 173/1 วรรคสี่ เปนกรณีที่พยานเอกสารหรือพยานวัตถุอยูในความครอบครอง

ของบุคคลภายนอก หากคูความประสงคจะอางอิงพยานหลักฐานดังกลาวที่สามารถย่ืนคําขอตอศาล

เพื่อใหมีคําสั่งเรียกเฉพาะพยานเอกสารหรือพยานวัตถุน้ันเขามาในศาลในวันตรวจพยานหลักฐานได

โดยพยานบุคคลที่ไมอยูภายใตบังคับของมาตราน้ีเชนกัน ที่คูความจะรองขอตอศาลเพื่อใหนําเขามาใน

วันตรวจพยานหลักฐานดังกลาว 

2) หากเปนกรณีที่คูความฝายใดตองการอางบุคคลเพื่อเปนพยานวัตถุ ซึ่งอยูในบังคับที่

คูความจะตองนํามาศาลเพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงไดตรวจสอบตามมาตรา 173/2 น้ัน สามารถกระทํา

ไดโดยไมถือวาบุคคลน้ันเปนพยานบุคคล จึงอยูภายใตบังคับของมาตรา 173/1 และ 173/2 ที่จะตอง

สงใหคูความอีกฝายหน่ึงตรวจสอบได เชน มาดูแลตามรางกาย ความพิการ หรือรอยสักตามรางกาย 

เปนตน 

3) การอางบันทึกคําใหการของพยานเอกสารอยางหน่ึงตามมาตรา 173/2 ซึ่งศาลอาจมี

คําสั่งใหงดการสงบันทึกคําใหการของพยานที่อยูในความครอบครองเพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึง

ตรวจสอบได เชน ในกรณีที่จําเลยที่ผูมีอิทธิพลหรือเปนกลุมอั้ง ย่ีหรือมีลักษณะเปนองคกร

อาชญากรรม เพราะเน่ืองจากหากมกีารเปดเผยหรือใหจาํเลยไดรับทราบพยานหลกัฐานน้ันแลว จะทํา

ใหพยานถูกคุกคาม ขมขู ถูกทํารายรางกาย หรือไดรับภยันตรายไดในกรณีเชนน้ีเพื่อความปลอดภัย

ศาลจึงมีคําสั่งในการงดสงพยานที่อยูในความครอบครองเพื่อใหจําเลยตรวจสอบได204 

4) อํานาจศาลที่จะสั่งเปนอยางอื่นตามมาตรา 173/2 จะตองไมขัดหรือแยงกับ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม ดังตอไปน้ี  

(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลกัประกนัข้ันพื้นฐานเรือ่ง

การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การ

204 สุรศักด์ิ แกวเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 85. 
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เสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับ

การพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่น่ังพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผล

ประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตองรวดเร็ว และ

เปนธรรม 

(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิ

ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับการ

สอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็วเปนธรรมและการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง 

และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจายที่จําเปน

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความ

คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เมาะสม

ในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่

ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ

พยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการ

ปลอยตัวช่ัวคราว 

(8) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ 

ซึ่งจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ดังกลาวเปนหลักประกันแกบุคคลที่จะไดรับสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมที่เสมอภาคกันโดยไดรับการดูแลและไดรับความชวยเหลือจากรัฐตามสมควร เพื่อใหเกิดการ

พิจารณาและพิพากษาคดีอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม อีกทั้ง ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และ

พยานในคดีอาญา ก็ยังมีสิทธิไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนจากรัฐตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว ดังน้ัน อํานาจศาลที่จะสั่งเปนอยางอื่นตามมาตรา 173/2 จะขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญมิได 

5) ตามมาตรา 173/2 ที่กําหนดใหคูความตองสงพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่อยูใน

ความครอบครองของตนตอศาล เพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงไดตรวจในวันตรวจพยานหลักฐานแลวน้ัน 

คูความแตละฝายยังตองแถลงแนวทางการนําเสนอพยานหลักฐานตอศาลอีกดวย โดยแนวทางการ

นําเสนอพยานหลักฐานตอศาล ซึ่งคําวา “พยานหลักฐาน” ยอมหมายความรวมถึงพยานหลักฐานทั้ง

ปวง คือ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล หาใชเปนแตพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาม

มาตรา 173/2 เทาน้ัน กลาวคือ พยานหลักฐานที่ คูความแตละฝายประสงคจะอางอิงเปน
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พยานหลักฐานของตนซึ่งไดย่ืนบัญชีระบุพยานไวน้ัน  ซึ่งรวมถึงพยานบุคคลที่คูความมิไดนํามาศาล

เพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงตรวจสอบในวันตรวจพยานหลักฐานก็ดี พยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ได

รองขอใหศาลมีคําสั่งเรียกจากบุคคลภายนอกเขามาก็ดี หรือพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครอง

ของคูความที่ไดย่ืนตอศาล เพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงไดตรวจสอบแลวก็ดี โดยคูความแตละฝายจะตอง

แถลงแนวทางการนําพยานหลักฐานเชนวาน้ันตอศาล วาตนมีแนวทางอยางไร จะขอใหหมายเรียกหรื

อนําสืบที่ศาลน้ีเอง หรือจะขอใหศาลสงประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น หรือขอใหองคคณะผูพิพากษาออกไป

เดินเผชิญสืบ เปนตน ทั้งน้ี เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยตอเน่ืองและไมมีขอติดขัด205
 

2. ตามมาตรา 173/1 เพื่อใหการพิจารณาเปนไปดวยความรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม 

การตรวจพยานหลักฐานจึงเปนสิ่งสําคัญตอกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งแมคูความไมไดรองขอ ศาลก็

ควรใชกระบวนการตรวจพยานหลักฐานน้ีใหมาก โดยเฉพาะคดีที่สําคัญซึ่งมีพยานหลักฐานเปนพยาน

เอกสารหรือพยานวัตถุเปนขอสําคัญในคดี เชน คดีเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร คดีเกี่ยวกับการ

ทุจริตตอหนาที่ คดีเกี่ยวกับเช็ค หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน เปนตน เพราะคดีเหลาน้ีมีพยานเอกสารและ

พยานวัตถุที่ตองนําสืบเปนจํานวนมาก และศาลอาจจะไมสามารถสอบถามแนวทางในการนําเสนอ

พยานหลักฐานทั้งหมดไดในวันนัดพรอม ดังน้ัน ศาลควรกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐาน แม

คูความจะมิไดรองขอก็ตาม 

3. ตามมาตรา 173/1 วรรคสอง คูความตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตอศาลพรอม

สําเนาแกคูความอีกฝายหน่ึงกอนวันตรวจพยานหลักฐานไมนอยกวา 7 วัน โดยตองระบุรายละเอียด

ใหชัดเจนเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่จะอางอิงวาเปนพยานหลักฐานชนิดใด เปนพยานเอกสารหรือ

พยานวัตถุ ซึ่งจะตองอางลอยๆ วาเปน “สรรพเอกสารในสํานวนการสอบสวนทั้งหมด” น้ันมิได 

มิฉะน้ันจะตองนําเอกสารทั้งหมดในสํานวนการสอบสวนมาใหคูความอีกฝายหน่ึงตรวจดูในวันตรวจ

พยานหลักฐาน เวนแตพยานหลักฐานที่เปนบันทึกคําใหการพยานบุคคลที่มิตองนําใหแกคูความอีก

ฝายหน่ึงตรวจสอบแตอยางใด 

4. ในกรณีที่จําเลยประสงคจะอางอิงพยานหลักฐานซึ่งจะอยูในสํานวนการสอบสวนของ

พนักงานอัยการ แตพนักงานอัยการไมไดทําพยานหลักฐานดังกลาวมาเปนพยานหลักฐานในช้ัน

พิจารณา ซึ่งพยานหลักฐานน้ันเปนคุณแกจําเลย จําเลยสามารถรองขอใหศาลเพื่อมีหมายเรียก

พยานหลักฐานดังกลาวเขามาในวันตรวจพยานหลักฐานไดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 131 ถาศาลเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวมีความสําคัญตอการพิสูจนให

205 ธานิศ เกศวพิทักษ, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 

(มาตรา 158-245) เลม 2, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เนติบณัฑิตยสภา, 2548), หนา 378-387. 

                                                             



93 
 

เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหา โดยพยานหลักฐานดังกลาวจะตองมิใชบันทึกคําใหการ

ของพยานบุคคล ศาลจึงจะมีหมายเรียกพยานหลักฐานดังกลาวได 

5. การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมในกรณีที่เปนการย่ืนกอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จ

สิ้น ตามมาตรา173/1 วรรคสอง ซึ่งคูความสามารถกระทําได โดยศาลจะตองมีคําสั่งรับพยาน 

หลักฐานดังกลาวไวพิจารณา โดยกระทําการตรวจพยานหลักฐานใหเสร็จสิ้นเรียบรอย แตถาเปนการ

ย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจพยานหลักฐานแลว ผูย่ืนจะตองแสดง

เหตุผลตอศาลเพื่อแสดงใหศาลเห็นวาตนเองไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ันมากอน หรือเปน

กรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยาง

เต็มที่ ตามบทบัญญัติในมาตรา 173/1 วรรคสาม โดยตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน และถาศาล

อนุญาตตามคํารอง ศาลอาจสงสําเนาใหคูความอีกฝายหน่ึงและนัดไตสวนคํารองพรอมทั้งการตรวจ

พยานหลักฐานเพิ่มเติมได 

6. การฝาฝนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแหง มาตรา 86 ประกอบ

กับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ในกรณีที่ ถึงวันตรวจ

พยานหลักฐาน ถาคูความฝายใดไมยอมสงพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่อางอิงซึ่งอยูในความ

ครอบครองของตนตอศาล ศาลอาจปฏิเสธที่จะไมรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวได จากปญหาดังกลาว

จึงมีขอถกเถียงในการนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับกับ

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีหลักการพิจารณาคดีที่แตกตางกัน เพราะ

การพิจารณาคดีอาญาตองใหสิทธิแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ แตภายหลังมีพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 ไดเพิ่มเติมมาตรา 

229/1 ซึ่งจากบทบัญญัติในมาตราดังกลาวในวรรคสี่ หามมิใหศาลอนุญาตใหสืบและรับฟง

พยานหลักฐานใดซึ่งคูความหรือบคุคลที่เกี่ยวของซึ่งอางพยานหลักฐานน้ันมิไดแสดงความจํานงจะอาง

ถึงพยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือตามมาตรา 173/1 วรรคสอง หรือ

วรรคสาม แตถาศาลเห็นวาจําเปนที่จะตองคุมครองพยานหรือจะตองสืบพยานหลักฐานดังกลาว

เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเทีย่งธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการ

ตอสูคดีอยางเต็มที่ ใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได จึงทําใหการ

นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 86 มาใชโดยอนุโลมอีกตอไปมิไดแลว 

เน่ืองจากมีบทบัญญัติโดยเฉพาะแลว 

7) การตรวจพยานหลักฐาน ซึ่งศาลจะตองมีความพรอมในการทําหนาที่ เพื่อใหเขาใจ

สํานวนตางๆ และพยานหลักฐานไดอยางถูกตองและชัดเจน โดยเริ่มตนการตรวจสอบพยานหลักฐาน

และการสอบถามคูความเพิ่มเติมในเรือ่งที่สงสัยใหมีความชัดเจนวาพยานหลักฐานน้ันมีความเกี่ยวของ

กับประเด็นแหงคดีหรือไมเพียงใด หรือพยานหลักฐานน้ันเปนพยานหลักฐานที่ไมเกี่ยวของกับคดี อาจ
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ทําใหเสียเวลาหรือเปนการประวิงเวลาแหงคดีได หรือถาศาลเห็นวาพยานหลักฐานตางๆของคูความ

เปนพยานหลักฐานที่ฟุมเฟอยในคดี ศาลก็มีอํานาจที่จะไมรับพยานหลักฐานน้ันไวเปนพยานหลักฐาน

ในคดีได 

จากขอพิจารณาตางๆ ของบทบัญญัติในมาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 ดังที่ไดกลาวมาใน

ขางตน ยังมีขอพิจารณาอื่นๆ อีกที่เกี่ยวของกับมาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 ซึ่งจะใชในกรณีที่

จําเลยใหการปฏิเสธหรือคดีที่จําเลยไมใหการ โดยเปนกรณีที่คูความอีกฝายหน่ึงรองขอหรือเปนดุลย

พินิจของศาลตามที่ศาลเห็นสมควร เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม 

ศาลจะกําหนดใหมีวันตรวจสอบพยานหลักฐานกอนวันตัดสินสืบพยานได แตถาเปนกรณีที่จําเลยรับ

สารภาพตามฟอง ศาลจะกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานไมได แตศาลสามารถใชอํานาจทั่วไปเพื่อ

กําหนดวันตรวจพยานหลักฐานกอนการสืบพยานได206 ซึ่งวันตรวจพยานหลักฐานดังกลาวตามที่ศาล

กําหนดข้ึน จะไมใชวันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา 173/1 วรรคหน่ึง207 ดังน้ัน จึงเปนดุลยพินิจ

ของศาลที่เห็นสมควรหรือไมก็ได ในการกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนวันนัดสืบพยานแมจะ

มีการรองขอหรือไมจากคูความอีกฝายหน่ึง เน่ืองจากกฎหมายมิไดมีบทบัญญัติบังคับไวโดยเด็ดขาดที่

ใหศาลตองปฏิบัติในทุกกรณีไป 

 

5.1.3 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทยชวงภายหลังมี

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 

28) พ.ศ. 2551 

 ขอพิจารณาหลักการและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 229/1 และมาตรา 240 ดังตอไปน้ี208 

206 สุรศักด์ิ แกวเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 89. 
207 จรัญ ภักดีธนากุล, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพครั้งที่ 2 

(กรงุเทพฯ: จิรรัชการพิมพ, 2549), หนา 406. 
208 เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. .... (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว), การประชุม

วุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ), 7 พฤศจิกายน 2548.; เอกสารประกอบการพิจารณาราง

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. .... , การ

ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 5/2550, 24 มกราคม 2550.; รายงานการประชุมสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ, ครั้งที่ 65 เปนพิเศษ, 21 พฤศจิกายน 2550, หนา 29-40. 
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 1. ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎร ไดมีการแกไข

ระยะเวลาที่กําหนดใหโจทกตองย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งไดมีการแกไขใหมโดย

กําหนดระยะเวลาใหโจทกตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตอศาลไมนอยกวา 15 วัน กอนวันไตสวน

มูลฟอง หรือวันสืบพยาน พรอมทั้งสําเนาในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหจําเลยรับไป โดยการแกไข

เพิ่มเติมระยะเวลาดังกลาวซึ่งแตกตางจากระบบเวลาตามบทบญัญติัแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงที่เคยนํามาใชบังคับโดยอนุโลมน้ัน ก็เพื่อเปนการเปดโอกาสแกจําเลยในคดีอาญาใหมี

ระยะเวลาในการตรวจสอบพยานหลกัฐานของโจทกเพิ่มมากข้ึน และจากหลักการและเหตุผลดังกลาว

ในการเพิ่มเติมบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229/1 จึงไดมีการแกไข

บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 240 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 

11) กําหนดใหโจทกตองย่ืนตนฉบับหรือสําเนาเอกสารที่ประสงคจะอางอิงเปนพยานหลักฐานที่อยูใน

ความครอบครองของตนตอศาลกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยานตอศาลจากเดิมที่ไมนอยกวา 7 

วัน เปน 15 วัน ซึ่งการเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229/1 

และการแกไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 240 จึงสอดคลองกันที่

ใหมีระยะเวลาข้ันตํ่าที่เทากัน 

2. จากเดิมที่นําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 88 มาใช

บังคับโดยอนุโลมในคดีอาญา ซึ่งใหคูความย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลกอนวันสืบพยานไมนอยกวา 7 

วัน แตภายหลังมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) 

พ.ศ. 2551 มาตรา 229/1 จึงไมนําบทบัญญติัดังกลาวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช

บังคับแลวน้ัน เน่ืองจากมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว โดยบทบัญญัติในมาตรา 229/1 น้ี กําหนดให

โจทกตองย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไมนอยกวา 15 วันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน แตของ

จําเลยน้ันกําหนดใหย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาล กอนวันสืบพยานจําเลยเทาน้ัน จากบทบัญญัติดังกลาว

ตามมาตรา 229/1 ซึ่งอาจจะไมเปนธรรมตอโจทกเน่ืองจากจําเลยสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาล

ไดกอนวันสืบพยานจําเลย ทําใหโจทกมีระยะเวลาทีไ่มเพียงพอในการตรวจดูพยานหลักฐานของจาํเลย 

และทําใหไมสามารถนําพยานหลกัฐานมาหักลางกับพยานหลักฐานของจําเลยได รวมทั้งทําใหการถาม

คานจําเลยในการทําลายความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานของจําเลยอาจไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

อีกทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 40 ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลใน

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่พึงมีพึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยไม

แบงแยกวาเปนผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือพยานในคดี โดยตอง

ไดรับสิทธิในการปฏิบัติที่เหมาะสม เปนธรรม และเทาเทียมกันในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 

3. ภายใตบังคับมาตรา 173/1 ของมาตรา 229/1 ในกรณีที่คูความฝายใดรองขอหรือศาล

เห็นสมควรศาลอาจกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนวันนัดสืบพยานได ซึ่งจากการพิจารณา
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ของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีความเห็นวา หลักเกณฑการย่ืนบัญชีระบุ

พยานหลักฐานและวิธีการนําสืบพยานเอกสารทั่วไปในคดีอาญาตามมาตรา 229/1 และมาตรา 240 

ซึ่งตองอยูภายใตบังคับของมาตรา 173/1 ในกรณีที่ศาลกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนวัน

นัดสืบพยาน คูความจะตองปฏิบัติตามภายใตบทบัญญัติในมาตราดังกลาวอยางเครงครัด โดยคูความ

จะปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 229/1 หรือมาตรา 240 ซึ่งเปนหลักเกณฑสําหรับคดีอาญา

โดยทั่วไปมิได 

4. กอนมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 

28) พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มเติมบทบญัญัติในมาตรา 229/1 และมาตรา 240 น้ัน การฝาฝนบทบัญญัติของ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 86 ประกอบกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 15 เมื่อถึงวันตรวจพยานหลักฐาน ถาคูความฝายใดฝายหน่ึงไมยอมสง

พยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่อางอิงซึ่งอยูในความครอบครองของตนตอศาล ศาลอาจปฏิเสธไมรบัฟง

พยานหลักฐานดังกลาวได แตเมื่อมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาดังกลาวแลว ไดเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 229/1 วรรคสี่ โดยกําหนดให หามมิใหศาล

อนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานใดซึ่งคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอางพยานหลักฐานน้ัน

มิไดแสดงความจํานงจะอางอิงพยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือตาม

มาตรา 173/1 วรรคสองหรือวรรคสาม และในมาตรา 240 ไดเพิ่มเติมขอความ “หรือไมสงพยาน

เอกสารหรือพยานวัตถุตามมาตรา 173/2 วรรคหน่ึง” ใหศาลมีอํานาจไมรับฟงพยานหลักฐานน้ัน การ

แกไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติในสองมาตราดังกลาวของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎร

ดังกลาว เน่ืองจากการนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายพิจารณาความแพงมาใชกับประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีความแตกตางกัน เพราะในคดีอาญาตองใหสิทธิแกจําเลยในการ

ตอสูคดีอยางเต็มที่ หรือถาศาลเห็นวาเปนกรณีที่ตองคุมครองพยาน หรือเพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดขอ

สําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม ศาลก็มีอํานาจในการอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐาน

เชนวาน้ันได และการแกไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวไวโดยเฉพาะในคดีอาญาแลว จึงไมนํา

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 86 มาใชบังคับโดยอนุโลมในคดีอาญาอีก

ตอไป 

5. ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎร เห็นควรใหเพิ่มเติม

ขอความในมาตรา 229/1 วรรคสี่ โดยเพิ่มเติมขอความวา “หรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดี

อยางเต็มที่” ใหศาลอํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวาน้ันได เพื่อใหมีสิทธิแกจําเลย

ในการตอสูคดีอาญาอยางเต็มที่ไวเปนการเฉพาะ เน่ืองจากการย่ืนบัญชีระบุพยานตามข้ันตอนของ

บทบัญญัติของกฎหมาย หากคูความฝายใดไมปฏิบัติตามหรือหากทําผิดหลักเกณฑในบทบัญญัติ

ดังกลาวจะถูกตัดพยานหลักฐานเหลาน้ัน ทําใหไมสามารถรับฟงพยานหลักฐานเหลาน้ันได ซึ่ง
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หลักเกณฑดังกลาวจะกอใหเกิดผลเสียในการพิจารณาคดี อีกทั้งจําเลยในคดีอาญามักจะดอยกวา

โจทกอยูเสมอ ซึ่งแตกตางจากคดีแพงที่คูความมีฐานะเทาเทียมกันในการตอสูคดี การใชบทตัดพยาน

ดังกลาวจึงมีประสิทธิภาพกวาการนํามาใชในคดีอาญา 

6. การแกไขขอความของมาตรา 240 วรรคหน่ึง จากเดิมที่กําหนดใหโจทกประสงคจะ

อางอิงเอกสารที่อยูในความครอบครองของตนเปนพยานหลักฐาน ใหย่ืนพยานเอกสารน้ันตอศาลกอน

วันไตสวนผลฟองหรือวันสืบพยานไมนอยกวา 15 วัน โดยไดแกไขขอความใหมเปน “คูความ” ซึ่ง

หมายความถึงโจทกและจําเลย เน่ืองจากขอความเดิมในมาตราดังกลาวกําหนดใหโจทกฝายเดียวที่

ตองย่ืนเอกสารที่จะอางอิงเปนพยานเอกสาร และสงสําเนาพยานเอกสารเพื่อใหจําเลยตรวจสอบกอน

การนําสืบพยานเอกสารน้ัน ทําใหโจทกไมไดรับความเปนธรรม เพราะจําเลยจะไดรับทราบพยาน

เอกสารของฝายโจทกกอน อีกทั้งโจทกยังเปนฝายนําพยานหลักฐานตางๆ เขาสืบกอนเสมอแตจําเลย

สามารถปกปดพยานหลักฐานของตนไวกอน และโจทกไมสามารถรับทราบถึงพยานหลักฐานของ

จําเลยได การนําสืบหักลางหรือการเตรียมพยานหลักฐานไวลวงหนาของโจทกจะไมสามารถกระทําได 

หรืออาจขาดประสิทธิภาพในการนําสืบและหักลางพยานหลักฐานของจําเลย ดังน้ัน การแกไข

ขอความในมาตราดังกลาวจึงกอใหเกิดความเปนธรรมแกคูความทุกฝาย อีกทั้งยังสอดคลองกับ

บทบัญญัติของมาตรา 173/1 และมาตรา 173/2 ซึ่งใชบังคับคูความทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

ดังน้ี การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 229/1 

และมาตรา 240 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิฝายตางๆ รวมทั้งความเห็นจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหผูเขียน

เห็นวาการแกไข บทบัญญัติในสองมาตราดังกลาวกอใหเกิดประสิทธิภาพแกคูความทุกๆ ฝายอยางเทา

เทียมกัน ทําใหจําเลยสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่และเปนธรรม โดยมีการพิจารณาคดีที่ถูกตอง 

รวดเร็ว และเปนธรรม และเพื่อใหบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

229/1 กอใหเกิดความเปนธรรมแกคูความทุกๆ ฝายอยางเทาเทียมกัน  

ผูเขียนเห็นวาหากมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา 229/1 น้ี เพื่อใหโจทกและจําเลยมี

ระยะเวลาในการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตอศาลในระยะเวลาที่กําหนดที่เทาเทียมกัน จะกอใหเกิด

ประโยชนแกคูความทุกๆ ฝายอยางเทาเทียมกัน ไมเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบในเรื่องของ

ระยะเวลาในการย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาล ซึ่งอาจทําใหฝายใดฝายหน่ึงไดรับประโยชนจากเงื่อนไขใน

ระยะเวลาดังกลาวแลว ยังทําใหคูความแตละฝายสามารถรับทราบถึงพยานหลักฐานของคูความอีก

ฝายหน่ึงได และสามารถตระเตรียมพยานหลักฐานเพื่อมาหักลางพยานหลักฐานของคูความอีกฝาย

หน่ึง หรือเพื่อใหการถามคานเกิดประสิทธิภาพไดสูงสุด อีกทั้งเปนไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 2550 ตามมาตรา 40 ซึ่งไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนการ

ยุติธรรม ซึ่งเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่พึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยไมแบงแยกวาเปน



98 
 

ผูเสียหาย ผูตองหา โจทย จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี โดยตองไดรับการปฏิบัติที่

เหมาะสม เปนธรรม และเทาเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม   

อีกทั้ง ขอสันนิษฐานที่วาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาได

กระทําความผิด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 39 อีกดวย ฉะน้ันการรับฟง

พยานหลักฐานตางๆ ถึงแมเปนความผิดในกรณีเล็กนอย ศาลก็ควรรับฟงพยานหลักฐานของจําเลย 

อยางครบถวน โดยไมตัดพยานหลักฐานของจําเลยทิ้ง เพื่อใหการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ เทาเทียมและ

เปนธรรมแกคูความทุกๆ ฝายอีกดวย 

 

5.2 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ตางประเทศ 

 

การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาตามระบบกฎหมายตางประเทศไดแบงออกเปน 2 

ระบบ คือ ระบบกฎหมายคอมมอนลอร  (Common Law) และระบบกฎหมายซีวิลลอร (Civil Law)  

ซึ่งประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอร ไดแก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี เปนตน โดยระบบ

กฎหมายทั้งสองมีรปูแบบการฟองคดีและการคนหาความจรงิที่แตกตางกัน  ซึ่งแบงออกเปนระบบการ

ฟองคดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) และระบบการฟองคดีอาญาโดยรัฐ (State 

Prosecution) โดยมีวิธีการคนหาความจริงแบบตอสูคดี (Adversarial System หรือ Fight Theory) 

และวิธีการคนหาความจริงแบบไมตอสูคดี (Non-Adversarial System หรือ Fight Theory) ซึ่งจาก

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวจึงทําใหเกิดขอผิดพลาด ดังตอไปน้ี 

 

5.2.1 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของกฎหมายตางประเทศท่ีใช

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) 

การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญากอนการพิจารณาคดีน้ัน ซึ่งระบบกฎหมายคอม

มอนลอวไดยึดถือการดําเนินคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา การฟองคดีตอศาลเปนไปตามระบบการ

ฟองคดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) ซึ่งมีลักษณะเดียวกับคดีแพง คือ เอกชนคน

หน่ึงฟองเอกชนอีกคนหน่ึง ทําใหผูฟองหรือโจทกกับผูถูกฟองหรือจําเลยมีสถานะเทาเทียมกัน209 การ

คนหาความจริงจะใชวิธีคนหาความจริงแบบตอสูคดีกัน (Adversarial System หรือ Fight theory) 

ทําโจทกและจําเลยจะตองตอสูคดีกัน โดยนําพยานหลักฐานตางๆ ของตนมาแสดงตอศาล เพื่อคนหา

209 คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไมตรงกัน,”  

วารสารนิติศาสตร, หนา 3-4. 
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ความจริงและการกระทําตางๆ ของคูความอีกฝายหน่ึง และเพื่อประโยชนในการพิจารณาคดีในฝาย

ของตน บทบาทของคูความในคดีจึงกระตือรือรน (Active) การดําเนินคดีจึงเปนลักษณะการตอสูคดี 

การคนหาความจริงจะใชวิธีการถามคาน (Cross Examination) เปนสําคัญเพื่อใหไดขอเท็จจริงในคดี  

ซึ่งบทบาทศาลจะมหีนาทีเ่ปนคนกลางหรอืวางเฉย (Passive Vole) โดยทําหนาที่ควบคุมการพิจารณา

ใหเปนไปตามกฎหมาย บทบาทของศาลจึงตองใหคูความนําเสนอขอมูลในการพิจารณา210  

การดําเนินคดีอาญาในระบบน้ี เปนการตอสูคดีกันระหวางคูความทั้งสองฝาย ซึ่งมีสถานะที่

เทาเทียมกัน อันมีความเช่ือวาจะทําใหพบขอเท็จจริงแหงคดี โดยศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐาน

ที่คูความแตละฝายนํามาแสดงตอศาล โดยไมมีอํานาจในการเรียกพยานมาสืบ หรืออํานาจในการ

ซักถามพยาน ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีไปตามพยานหลักฐานตางๆ ที่คูความทั้งสองฝายนําแสดง

ตอศาล โดยโจทกจะมีหนาที่ในการสืบพยานกอนในฐานะที่เปนผูรอง211 ซึ่งประเทศที่ใชรูปแบบการ

ดําเนินคดีอาญาในลักษณะน้ี ไดแก ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 

หลักการคนหาความจริงในคดีอาญา ซึ่งวิธีในการดําเนินการตอสูคดีตามหลักการน้ีใช

พยานหลักฐานมาหักลางกันในการพิจารณาคดี โดยคูความแตละฝายจะนําเสนอพยานหลักฐานของ

ฝายตน เพื่อใหศาลเห็นถึงขอเท็จจริงในคดี เพื่อมุงหวังใหฝายตนเปนผูชนะในคดี โดยศาลทําหนาที่

วางตัวเปนกลางในการรับฟงพยานหลักฐานตางๆ ของทั้งสองฝาย เพื่อช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานใน

การพิสูจนความบริสุทธ์ิของจําเลย การพิพากษาคดีจึงเปนไปตามพยานหลักฐานที่คูความนํามาเสนอ

ตอศาล ซึ่งแตเดิมน้ันการเปดเผยพยานหลักฐานในช้ันกอนการพิจารณาคดีของประเทศอังกฤษ และ

ประเทศสหรฐัอเมริกายังไมมีหลักเกณฑทีแ่นนอน จําเลยไมมีสิทธิในการตรวจสอบพยานหลักฐานจาก

สํานวนคดี หรือไดรับการเปดเผยขอเท็จจริงใดๆ  

โดยเฉพาะประเทศอังกฤษแทบไมมีหลักเกณฑใดๆ ในการเปดเผยพยานหลักฐานใหแกจําเลย

หรือทนายจําเลยไดรับทราบเลย แตถามีบางก็เพียงเล็กๆ นอยๆ ทําใหการพิจารณาคดีในประเทศ

อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดพยานหลักฐานที่สรางความประหลาดใจใหแกคูความในฝาย

ตรงขาม หรือเปนพยานหลักฐานที่ไมไดคาดหมายมากอน เกิดการปกปดขอเท็จจริงในคดี โดยมุงหวัง

ผลการแพชนะในคดีมากกวาการนําเสนอขอเท็จจริงเพื่อใหศาลตัดสินไปตามกฎหมาย  

ตอมาประเทศสหรัฐอเมรกิาจึงไดมีการพัฒนาหลักการดังกลาว โดยมีจุดประสงคเพื่อใหการ

พิจารณาคดีเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เกิดความเปนธรรมแกคูความทุกฝาย  ใหการตอสูคดี

เปนไปอยางเทาเทียมกัน กอใหเกิดหลักเกณฑของกฎหมายสอดคลองกับหลักการปฏิบัติ ภายใตกลไก

ของการแสวงหาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐาน โดยศาลมีบทบาทสําคัญในการวินิจฉัยคดีตาม

210 John H. Langbein, op.cit., p. 83. 
211 ประทุมพร กลัดอ่ํา, เรื่องเดิม, หนา 6. 
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พยานหลักฐานภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเปนบรรทัดฐานสืบตอกันมาเปนหลักเกณฑที่เปน

ลายลักษณอักษรในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐดวย 

สวนในประเทศอังกฤษไดกําหนดหลักเกณฑการเปดเผยพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงใน

คดีอาญา ซึ่งไดบัญญัติหลักเกณฑไวใน Criminal Procedure Rules และ Criminal Procedure 

and Investigations Act 1996 โดยมีหลักเกณฑการเปดเผยพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงในคดี 

อาญาไวอยางกวางๆ  ไมมีการกําหนดรายละเอียดของการเปดเผยพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงไว

อยางชัดเจน เปนดุลยพินิจของคูความหรือหนักงานอยัการวาจะเปดเผยพยานหลกัฐานหรือขอเท็จจรงิ

ใดๆหรือไม อีกทั้ง ไมมีบทบัญญัติใหสิทธิแกจําเลยในการรองขอใหมีการเปดเผยพยานหลักฐานหรือ

ขอเท็จจริงได กฎหมายของประเทศอังกฤษทั้งสองฉบับน้ี จึงแตกตางจากกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่บัญญัติไวใน Federal Rules of Criminal Procedure Rules 16  ซึ่งบัญญัติไว

ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดที่คูความจะตองเปดเผย โดยเปนบทบัญญัติบังคับที่ตองปฏิบัติตาม   

 สวนพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยไมได รวมทั้งการกํากับดูแลการคนหา

พยานหลักฐานหรือขอเทจ็จริงตางๆ รวมทั้งกรณีที่คูความไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ศาลมี

อํานาจในการออกคําสั่งเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกามี

บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานหรอืขอเทจ็จริงไวอยางละเอียดและชัดเจน

มากกวาบทบญัญัติของกฎหมายในประเทศอังกฤษที่ไมมีหลักเกณฑการเปดเผยพยานหลักฐานหรือ

ขอเท็จจริงไวอยางชัดเจน 

 

5.2.2 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของกฎหมายตางประเทศท่ีใช

ระบบกฎหมายซวิีลลอว (Civil Law)  

การเปดเผยพยานหลักฐานและการคนหาความจริงในคดีอาญาของกลุมประเทศที่ใชระบบ

กฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ซึ่งไดแก ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส โดยมีระบบการฟอง

คดีอาญาโดยรัฐ (State Prosecution) การเปดเผยพยานหลักฐานและคนหาความจริงตามระบบ

ดังกลาวน้ี รัฐจะเปนผูดําเนินการคนหาความจรงิในกรณีที่มีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน มีองคกร

ตางๆ ทําหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม โดยแบงแยกหนาที่ตางๆ ตามบทบาทความรับผิดชอบ 

โดยข้ันตอนกอนการฟองคดีเปนบทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการในการคนหาความจริง และ

รับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง การรวบรวมพยานหลักฐานโดยมีตํารวจเปนผูชวย  

สวนในช้ันการพิจารณาและการพิพากษาคดี เปนบทบาทหนาที่ของศาลในการคนหาความ

จริงและพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลย ประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) น้ี  

โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี ใชวิธีการคนหาความจริงแบบไมตอสูคดี (Non-Adversarial System 

หรือ Inquisitorial System) ศาลจะมีบทบาทในการคนหาความจริง ผูพิพากษาจํากระตือรือรน 
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(Active) อยางมาก รวมทั้งการซักถามพยานตางๆ ก็เปนอํานาจหนาที่ของศาล คูความมีบทบาท

หนาที่ในการใหความชวยเหลือรวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของศาลใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

โดยใชพยานหลักฐานในการพิสูจนความบริสุทธ์ิของจําเลย การเปดเผยพยานหลักฐานและการคนหา

ความจริงในคดีอาญาของประเทศเยอรมนี จึงเปนไปตามหลักความยุติธรรมในเน้ือหา (Material 

Justice)212 

หลักการเปดเผยพยานหลักฐานของกลุมประเทศทีใ่ชระบบกฎหมายซวิีลลอว (Civil Law) จะ

แตกตางจากประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) เน่ืองจากประเทศที่ใชระบบ

กฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) สวนใหญมิไดบัญญัติกฎหมายไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

ระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ศาลหรือผูพิพากษามีบทบาทหนาที่สําคัญในการตรวจสอบและ

คนหาความจริงอยูแลว โดยเริ่มต้ังแตข้ันตรวจสอบพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีและการ

พิจารณาคดีจนถึงการมีคําพิพากษาของศาล อีกทั้ง กฎหมายยังกําหนดใหคูความสามารถตรวจสอบ

สํานวนคดีไดต้ังแตการเริ่มตนคดี จึงทําใหการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลตามระบบ

กฎหมายซีวิลลอวน้ีมีการเปดเผยพยานหลักฐานไดเอง 

ในประเทศเยอรมนี ใหสิทธิแกทนายจําเลยในการตรวจสอบพยานหลักฐานตางๆ ไดทุกเมื่อ  

แตทนายจําเลยอาจไดรับการปฏิเสธในการตรวจดูสํานวนคดีหรือพยานหลักฐานตางๆ ได ในกรณีที่

การสอบสวนยังไมเสร็จสิ้นหรือยังไมไดมีการบันทึกไวในสํานวนคดีแลว หรือถาการอนุญาตใหตรวจดู

สํานวนในคดีหรือพยาน หลักฐานน้ัน จะกอใหเกิดอันตรายตอสํานวนการสอบสวนได ศาลสามารถ

ระงับการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหทนายจําเลยไดรับสิทธิดังกลาว แตถาเหตุอันตรายดังกลาวได

สิ้นสุดลงแลว กฎหมายกําหนดใหพนักงานอันการตองเพิกถอนคําสั่งดังกลาวลง เพื่อใหสิทธิแกทนาย

จําเลยในการตรวจดูสํานวนและพยานหลักฐานไดและการอนุญาตเชนน้ี รวมถึงการนําสํานวนหรือ

พยาน หลักฐานไปตรวจดูยังสํานักงานทนายความของจําเลยดวย การตรวจดูสํานวนและพยาน 

หลักฐานตางๆ น้ี ยังรวมถึงการตรวจสอบบันทึกความเห็นของผูเช่ียวชาญในการใหความเห็นตางๆ ใน

สํานวนคดีดวย ซึ่งการอนุญาตดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในการอนุญาตใหผูที่มี

หนาที่เกี่ยวของสามารถตรวจดูได แตหากอยูในช้ันการพิจารณาหรือการทําคําวินิจฉัยแลว  อํานาจ

หนาที่ดังกลาวจะเปนของผูพิพากษาหรือศาลเทาน้ัน ที่จะพิจารณาการอนุญาตตามคําขอน้ันหรือไม 

สวนในประเทศฝรั่งเศส การเปดเผยพยานหลักฐานจะยึดถือสํานวน (Dossier) เปนหลักใน

การเปดเผยพยานหลักฐาน คูความสามารถตรวจสอบพยานหลักฐานตางๆ จากคูความอีกฝายหน่ึงได 

โดยพยานหลักฐานในช้ันไตสวนจะถูกรวบรวมอยูในบัญชีพยาน รวมทั้งการเผชิญหนากันในช้ัน

สอบสวน  ซึ่งเปนอีกวิธีการหน่ึงที่คูความแตละฝายจะไดรับขอมูลหรือพยานหลักฐานจากคูความอีก

 212 John H. Langbein, op.cit., p. 83. 
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ฝายหน่ึง อันจะกอใหเกิดประโยชนแกรูปคดีของฝายตน อีกทั้ง การใหสิทธิแกคูความหรือผูเกี่ยวของ

ในคดีสามารถตรวจสอบสํานวนคดีไดจนกวาจะถึงวันแถลงคดี ทําใหคูความหรือผูเกี่ยวของสามารถ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับคดีกันได ซึ่งรวมถึงพนักงานอันการดวย 

 

5.2.3 วิเคราะหการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

กฎหมายตางประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และ

ระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) 

หลักการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศ

น้ัน โดยประเทศไทยใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ตามระบบกฎหมายที่ใชอยูในภาคพื้น

ทวีปยุโรปเปนสวนใหญ แตก็ไดรับแนวคิดและอิทธิพลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common 

Law) จากประเทศอังกฤษมาดวย ทําใหประเทศไทยมีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาเปนระบบกลาวหา  

โดยมีระบบการฟองคดีฟองคดีอาญาโดยรัฐ (State Prosecution) และใชวิธีการคนหาความจริงแบบ

ไมตองสูคดี (Non-Adversarial System หรือ Inquisitorial System) กัน ทําใหมีขอพิจารณาและ

เปรียบเทียบกับของตางประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และระบบ

กฎหมายซวิีลลอว (Civil Law) ดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) 

โดยในระบบกฎหมายคอมมอนลอว คือ ระบบกฎหมายที่คูความทั้งโจทกและจําเลยมฐีานะที่เทาเทียม

กันโดยมีแนวคิดมาจากการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน การคนหาความจริงจึงเปนลักษณะการตอสู

แขงขันกันระหวางคูความในคดี (Competition Doctrine) โดยศาลจะวางตัวเปนกลางคอยควบคุม

กฎเกณฑการตอสูใหเปนไปตามกฎเกณฑและมิใหคูความไดเปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งกันและกัน โดย

คูความตองตอสูกันตามหลักเกณฑการพิจารณาความและการตอสูกันทางพยานหลักฐานที่เครงครัด  

การดําเนินคดีอาญาตามระบบกฎหมายคอมมอนลอวน้ี จึงเปนเรื่องการแพชนะกันระหวาง

โจทกและจําเลย ซึ่งประเทศที่ใชรูปแบบดังกลาวน้ี คือ ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา การฟองคดีตอศาลเปนไปตามระบบการฟอง

คดีโดยประชาชน (Popular Prosecution) ใชวิธีการคนหาความจริงแบบตอสูคดีกัน (Adversarial  

System หรือ Fight Theory) ซึ่งประเทศไทยไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานไว

อยางชัดเจนเชนเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอังกฤษดวย ในประเทศไทยไดมี

บทบัญญัติที่กําหนดใหคูความ (โจทกและจําเลย) ตองเปดเผยพยานหลักฐานไวอยางชัดเจน โดยมี

ขอยกเวนไวในกรณีที่วา เพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มทีใ่นกรณีที่จาํเลยไมปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย แตมีเหตุแหงความจําเปนหรือเหตุที่มิอาจทราบมากอนบางประการ ศาล

สามารถใชดุลยพินิจในการใหโอกาสแกจําเลยในการเปดเผยหลักฐานเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงในคดีได 
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ซึ่งอาจมีขอแตกตางกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยูบางในการเปดเผยพยานหลักฐานระหวางพนักงาน

อัยการกับฝายจําเลย   

สวนประเทศอังกฤษน้ันจะกําหนดการเปดเผยพยานไวอยางชัดเจนและละเอียดเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานที่จะตองเปดเผย ซึ่งจะแตกตางจากประเทศไทยที่กําหนดหลักเกณฑการเปดเผย

พยานหลักฐานไวอยางกวางๆ ไมไดกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนและเครงครัด อีกทั้ง ยังมีขอยกเวนใน

บางกรณี ซึ่งเปนดุลยพินิจของศาลที่เห็นวา มีความจําเปนที่ตองคุมครองพยาน หรือเพื่อใหการวินิจฉัย

ขอช้ีขาดแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 

ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาระหวางโจทกและจําเลย 

ศาลตองใชดุลยพินิจในการใชอํานาจเพื่อกําหนดใหมีการเปดเผยพยานหลักฐานของคูความทุกฝายใน

การแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดี โดยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอยางเครงครัด อีกทั้งการใช

ดุลยพินิจในการใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ หรือกรณีเพื่อประโยชนแหงความ

ยุติธรรม ศาลตองปฏิบัติอยางเปนธรรมแกคูความทุกฝายโดยไมใหโอกาสหรือเปนการตัดโอกาสแก

จําเลยจนเกินสมควรและเปนธรรมตอโจทกดวยในการใชดุลยพินิจดังกลาว 

2. พิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ซึ่งประเทศที่

ใชรูปแบบดังกลาวน้ี ไดแก ประเทศเยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส โดยมีรูปแบบการเปดเผย

พยานหลักฐานและการตรวจสอบขอเท็จจริง ใชระบบการฟองคดีตอศาลเปนไปตามระบบการฟอง

คดีอาญาโดยรัฐ (State Prosecution)  โดยใช วิ ธีการคนหาความจริงแบบไมตอสูคดี (Non-

Adversarial System หรือ Inquisitorial System) ซึ่งหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการ

สืบพยานในคดีอาญาของประเทศที่ใชระบบกฎหมายน้ี จะไมมีบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษร ที่

ชัดเจนเหมือนกับในประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ประเทศที่ใชระบบ

กฎหมายซีวิลลอว จําเลยสามารถขอดูสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานตางๆ จากพนักงาน

อัยการได รวมทั้ง กฎหมายยังกําหนดใหคูความสามารถตรวจสอบสํานวนคดีไดต้ังแตคดีเริ่มตน ซึ่ง

สอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยที่ใหสิทธิแกจําเลยในการตรวจดูพยานหลักฐานใน

สํานวนคดีได โดยยึดหลักการตรวจสอบและคนหาความจริงโดยการมีสวนรวมกับระหวางคูความและ

ศาล ตามบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให คูความจะตองเปดเผยพยานหลักฐานกอนเริ่ม

กระบวนการพิจารณาคดี คูความและศาลจะถูกบังคับโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่จะตองเปดเผย

พยานหลกัฐานกอนเริ่มกระบวนการพิจารณา เพื่อใหกระบวนการพิจารณาคดีและคําพิพากษาของ

ศาลเกิดความเปนธรรมแกคูความทุกฝาย  

แตเน่ืองจากประเทศไทยไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดจากกระบวนกฎหมายคอมมอนลอว 

(Common Law) ของประเทศอังกฤษ ทําใหศาลหรือผูพิพากษามักวางตัวเปนกลาง ไมกระตือรือรน 

(Active) ในการรวมมือกันแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงตางๆ ในคดี ศาลหรือผูพิพากษาจะ
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วางตัวเปนกลางคอยควบคุมใหแตละฝายดําเนินการตอสูคดีไปตามข้ันตอนของกฎหมายเทาน้ัน มักจะ

ไมคอยรวมมือกับคูความในการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงตางๆ มากนัก  เน่ืองจากศาล

เห็นวาการไปแสวงหาพยานหลกัฐานหรือขอเท็จจริงตางๆ ในคดี ถาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่

ไดมาน้ัน กอใหเกิดประโยชนหรือเปนคุณแกฝายใด จะทําใหถูกมองวาเปนการชวยเหลือแกฝายน้ัน

และอาจเกิดความไมเปนกลางในคดีได 

ในประเทศเยอรมนี คําฟองในคดีอาญาจะตองแสดงถึงขอเท็จจริงและรายละเอียดตางๆ ที่

เกี่ยวของกันตัวจําเลยโดยละเอียด โดยเริ่มต้ังแตถ่ินกําเนิด ที่อยูอาศัย อาชีพการงาน การสมรส 

รวมถึงสัญชาติของจําเลยดวย และแสดงรายละเอียดถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด

ของจําเลย ลําดับเหตุการณ วัน เวลา สถานที่ ที่เกิดการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดของจําเลย ตลอดจนบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของจําเลย213 

ซึ่งเหมือนกับคําฟองในคดีอาญาตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

ประเทศไทย แตในประเทศเยอรมนี คําฟองในคดีอาญาจะตองกลาวถึงพยานหลักฐานตางๆ ที่

เกี่ยวของทุกอยางกับคดี การเปดเผยพยานหลกัฐานจะตองสมบูรณใหมากที่สุด รวมถึงพยานหลักฐาน

ที่พนักงานอัยการไดสอบถามไวแลว ก็จะตองปรากฏอยูในพยานหลักฐานในคําฟองดวย อีกทั้ง

พยานหลักฐานที่ตองเปดเผยยังรวมถึงผลการสอบสวนดวย เวนตอกรณีที่เปนการกลาวหาตอผู

พิพากษาคนเดียว  อาจไมตองปรากฏผลสอบสวนดังกลาวได214 หรือในกรณีมีเหตุอันจําเปนซึ่งอาจ

กอใหเกิดภยันตรายแกพยานหรือผูเกี่ยวของกับพยาน โดยขอยกเวนที่จะรวมถึงพยานหลักฐานตางๆ  

รวมทั้งขอมูลสวนตัวของพยานน้ันดวย โดยใหเก็บแฟมสํานวนคดีไวที่สํานักงานอัยการจนกวาจะ

สิ้นสุดเหตุแหงภยันตรายน้ันไป จากขอพิจารณาเปรียบเทียบดังกลาว จึงเห็นไดวาคําฟองในคดีอาญา

ของประเทศไทยจะแตกตางจากของประเทศเยอรมนี รวมทั้งยังแตกตางจากคําฟองในคดีอาญาของ

ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะคําฟองคดีอาญาของประเทศอังกฤษและประเทศ

สหรัฐอเมริกาในเน้ือหาของคําฟองจะปรากฏ ศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดี คดีระหวางโจทกและ

จําเลย เวลา สถานที่ ฐานความผิด กระทงความผิด องคประกอบความผิดในแตละกระทงความผิด  

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญชองความผิดที่ถูกกลาวหาตามกฎหมาย ซึ่งจะถูกเปดเผยในสวนที่นอย

ที่สุดตามที่กฎหมายกําหนดใหตองแสดงเทาน้ัน แตจะตองไมเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวจําเลย

213 พงษรัตน เครือกลั่น, ขอเท็จจริงตางกับฟองในคดีอาญาของไทย (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), หนา 63. 
214 John H. Langbein, op.cit., p. 10. 
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หรือผูเสียหาย รวมทั้งทรัพยสินหรือสิ่งที่เกี่ยวของอยางอื่น เวนแตในลักษณะแหงความผิดน้ันๆ  

กําหนดใหตองกลาวถึง215 

โดยประเทศไทยไดรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมไวในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 40 โดยใหไดรับสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยงาย 

สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณาซึ่งตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐานไดรับ

การพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสาร การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง 

และพยานหลักฐานของตน การไดรับการพิจารณาคดีอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้ง การ

ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  อีกทั้งโอกาสในการตอสู

คดีอยางเต็มที่และเพียงพอจากรัฐ ซึ่งกระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานดังกลาวของประเทศไทย  

ไดมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งเสมือนกับประเทศตางๆ ที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว 

(Civil Law)  ดวยกัน โดยศาลจะตองมีความกระตือรือรน (Active) ในการที่จะรวมมือเพื่อแสวงหา

พยานหลักฐานและขอเท็จจริงในคดี เพื่อใหการพิสูจนความบริสุทธ์ิของจําเลยเปนไปอยางยุติธรรม 

และเปนการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใหกาวหนาและทัดเทียมนานา

อารยประเทศ  อีกทั้ง เพื่อเปนหลักประกันในความยุติธรรมแกบุคคลในการไดรับการพิจารณา

คดีอาญาโดยรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับสิทธิในการตอสูคดีอยางเต็มที ่

215 พงษรัตน เครือกลั่น, เรื่องเดิม, หนา 23-24. 
                                                             



 

บทท่ี 6 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรปุ 

 

การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา คือ กระบวนการที่คูความแตละฝายจะไดลวงรูถึง

พยานหลักฐานที่คูความอีกฝายหน่ึงจะอางอิงนําเสนอเปนพยานหลกัฐานของตน เพื่อคนหาขอเท็จจรงิ

กอนการพิจารณาในคดีอาญา กระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญากอนการพิจารณา จึง

เปนกระบวนการหน่ึงของวิธีการพิจารณาความอาญา โดยมีแนวความคิดพื้นฐานภายในใตหลักการ

ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อยืนยันถึงสิทธิและหนาที่ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม

อันพึงมีพึงไดจากรัฐที่มีหนาที่ในการใหหลักประกันแกบุคคลในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเต็มที่

และเปนธรรม (Fair Trial)  

การเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา จึงมี วัตถุประสงคที่สําคัญในการแสวงหา

พยานหลักฐานและขอเท็จจริง โดยเปนการลดโอกาสจากความผิดพลาดอันเกิดจากพยานหลักฐาน

เท็จ การจัดรองรอยของการดําเนินคดีที่ถือวาเปนการตอสูคดีกัน และเพื่อใหเกิดขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานที่สมบูรณที่สุดมาแสดงตอศาล เพื่อใหการพิจารณาและพิพากษาคดี เกิดความเปน

ธรรมแกคูความทุกฝาย 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญา จึงตองศึกษาและพิจารณา

จากระบบการดําเนินคดีอาญา ซึ่งแตละประเทศที่ใชอยูในปจจบุัน ไดแก ระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

(Common Law) โดยมีวิธีการดําเนินคดีอาญาเปนระบบกลาวหา และระบบไตสวน หลักการคนหา

ความจริงและการฟองคดีแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common 

Law) มีระบบฟองคดีอาญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) และใชวิธีการคนหาความจริง

แบบตอสูคดี (Adversarial System หรือ Fight Theory) และระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) 

มีระบบการฟองคดีอาญาโดยรัฐ (State Prosecution) โดยใชวิธีคนหาความจริงแบบไมตอสู (Non-

Adversarial System หรือ Inquisitorial System) 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศที่ใช

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil 

Law) จึงเห็นไดวา หลักการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศที่ใชระบบกฎหมาย
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กฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ซึ่งไดแก ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา จะมี

บทบัญญัติของกฎหมายเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน การดําเนินคดีในระบบกลาวหาโดยให

คูความตอสูคดีกันเอง โดยใชวิธีการคนหาความจริงแบบตอสูคดีกัน (Adversarial System หรือ 

Fight Theory) โจทกและจําเลยตางคนหาความจริงและพยานหลักฐานมาแสดงตอศาลเพื่อประโยชน

แกคดีของตน บทบาทของคูความจึงกระตือรือรน (Active) แตสําหรับบทบาทของศาลน้ัน จะทํา

หนาที่เปนคนกลางหรือวางเฉย (Passive Vole) ทําหนาที่ควบคุมการพิจารณาและการดําเนินคดีให

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งศาลพิจารณาและพิพากษาคดีเปนไปตามพยานหลักฐานที่

คูความนํามาแสดงตอศาล สวนประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) ซึ่งไดแก ประเทศ

เยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส  หลักการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาจะไมมีบทบัญญัติของ

กฎหมายเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน การเปดเผยพยานหลักฐานและการตรวจสอบพยานหลักฐาน

จะเริ่มตนต้ังแตการเตรียมคดี บทบาทของคูความและศาลจะมีสวนรวมในการตรวจสอบ

พยานหลักฐาน โดยใชวิธีคนหาความจริงแบบไมตอสูคดี (Non-Adversarial System หรือ 

Inquisitorial System) ศาลมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบพยานหลักฐานและการคนหาความจริง 

ระบบกฎหมายซีวิลลอว ที่คูความและศาลจึงถูกบังคับโดยกระบวนการใหตองเปดเผยพยานหลักฐาน

ในตัวเอง 

หลักการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยใช “หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ” ซึ่งรัฐมี

ภารกิจหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมใหแกบุคคลภายในรัฐ รัฐซึ่งประกอบไปดวยองคกรตางๆ ที่

เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม จึงตองตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ ในเรื่องที่

กลาวหา บทบาทหนาที่ของศาลจะกระตือรือรนในการแสวงหาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงในคดี  

วิธีการคนหาความจริงในคดีอาญาใชวิธีการคนหาความจริงแบบไมตอสู (Non-Adversarial System 

หรือ Inquisitorial System) กัน 

พัฒนาการของการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาของประเทศไทย ซึ่งแตเดิมกอนที่

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 การ

ย่ืนบัญชีระบุพยานในคดีอาญามิไดมีบทบัญญัติไวเฉพาะ จึงอนุโลมใหนําบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแหง มาตรา 87 และมาตรา 88 มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยอาศัย

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15  ตอมาภายหลังมีพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 ไดเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229/1  ซึ่งเปนบทบัญญติัเฉพาะในการย่ืนบัญชีระบุพยานใน

คดีอาญา   

สงผลใหการนําบทบัญญัติดังกลาวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับกับ

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จากการมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มเติมมาตรา 229/1 น้ัน โดย

มาตรา 229/1 น้ัน อยูภายใตบังคับของมาตรา 173/1 ในเรื่องของการกําหนดใหมีวันตรวจ

พยานหลักฐานกอนกําหนดวันนัดสืบพยาน ซึ่งเปนไปโดยคูความฝายใดรองขอหรือศาลเหน็สมควรกไ็ด  

เพื่อใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนกําหนดวันนัดสืบพยาน ทั้งน้ีเพื่อใหมีการเปดเผยพยานหลักฐาน

แกคูความอีกฝายหน่ึงไดรับทราบกอนวันนัดสืบพยานหลักฐาน ทําใหคูความสามารถเตรียม

พยานหลักฐานมาหักลาง  หรือเพื่อใหการถามคานเกดิประสทิธิภาพและไมเกดิขอไดเปรยีบเสียเปรยีบ

กันในคดีแตภายใตบังคับของมาตรา 173/1  น้ี บทบัญญัติของกฎหมายมิไดบังคับโดยเด็ดขาดใหมี

การกําหนดวันตรวจพยานหลักฐานกอนกําหนดวันนัดสืบพยานในทุกกรณีไป อีกทั้งตามบทบัญญัติ

ตามมาตรา 229/1 กําหนดใหโจทกตองย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไมนอยกวา 15 วัน กอนวันไตสวน

มูลฟองหรือสืบพยาน แตในสํานวนของจําเลยน้ัน ใหย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวัน

สืบพยานจําเลย  ซึ่งจากบทบัญญัติดังกลาวอาจกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในสิทธิของบุคคลใน

กระบวนการยุติธรรม อันมีหลักประกันตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 40 ที่ใช

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมแกบุคคลในข้ันพื้นฐานอยางเสมอภาคแลเทาเทียมกัน โดยตองไม

แบงแยกผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี 

  

6.2 ขอเสนอแนะ 

   

จากการศึกษากระบวนการเปดเผยพยานหลักฐานในคดีอาญาตามระบบกฎหมาย

ตางประเทศและกฎหมายของประเทศไทย ผูเขียนมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

 6.2.1 ขอเสนอแนะทางกฎหมาย 

 1.  กําหนดเวลาในการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน

ตามมาตรา 229/1 ควรกําหนดใหโจทกและจําเลยมีระยะเวลาที่เทากัน เพื่อที่โจทกและจําเลยจะไดมี

ระยะเวลาตระเตรียมพยานหลักฐานและใหคูความอีกฝายหน่ึงไดรับรูถึงพยานหลักฐานของคูความอีก

ฝายหน่ึงอยางเทาเทยีมกันและกอใหเกดิความเปนธรรมแกคูความทุกฝาย โดยจากบทบัญญัติประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229/1 วรรคแรก ภายใตบังคับมาตรา 173/1 ในการไตสวน

มูลฟองหรือการพิจารณา โจทกตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของ

วัตถุ สถานที่พอสังเขป หรือเอกสารเทาที่จะระบุได รวมทั้งรายช่ือ ที่อยูของบุคคลหรือผูเช่ียวชาญ

เทาที่จะระบุได ซึ่งโจทกประสงคจะนําสืบ หรือขอใหศาลไปตรวจหรือแตงต้ังตอศาลไมนอยกวาสิบหา

วันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวน

ที่เพียงพอเพื่อใหจําเลยรับไป สวนจําเลยใหย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวันสืบพยาน
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จําเลย โดยเสนอแนะใหแกไขขอความในบทบัญญัติดังกลาวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 229/1 วรรคแรก ดังน้ี มาตรา 229/1 ภายใตบังคับมาตรา 173/1 ในการไตสวนมูล

ฟองหรือการพิจารณา คูความตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของ

วัตถุ สถานที่พอสังเขป หรือเอกสารเทาที่จะระบุได รวมทั้งรายช่ือ ที่อยูของบุคคลหรือผูเช่ียวชาญซึ่ง

คูความประสงคจะนําสืบ หรือใหศาลไปตรวจหรอืแตงต้ังตอศาลไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันไตสวนมูล

ฟองหรือวันสืบพยาน พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนที่เพียงพอเพื่อให

คูความอีกฝายหน่ึงรับไป 

 2. กําหนดเวลาในการย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน

ตาม มาตรา 229/1 ควรกําหนดใหมีความสอดคลองกับมาตรา 173/1 เพื่อใหคูความทราบลวงหนา

กอนถึงกําหนดวันนัดสืบพยานของคูความทุกฝาย โดยกําหนดใหมีการย่ืนบัญชีระบุพยานของคูความ

ทั้งสองฝายลวงหนาตอศาลไมนอยกวา 15 วันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน จากเดิมที่

กําหนดใหจําเลยสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลไดกอนวันสืบพยานจําเลย โดยเสนอแนะใหแกไข

ขอความในบทบัญญัติดังกลาวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229/1 วรรคแรก 

ดังน้ี มาตรา 229/1 ภายใตบังคับมาตรา 173/1 ในการไตสวนมูลฟองหรือการพิจารณา คูความตอง

ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ สถานที่พอสังเขป หรือเอกสาร

เทาที่จะระบุได รวมทั้งรายช่ือ ที่อยูของบุคคลหรือผูเช่ียวชาญซึ่งคูความประสงคจะนําสืบ หรือใหศาล

ไปตรวจหรือแตงต้ังตอศาลไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน พรอมทั้ง

สําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหคูความอีกฝายหน่ึงรับไป 

3. การกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลกัฐานในคดีอาญา ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับคดี

ที่ตองมีการตรวจพยานหลักฐาน เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว ตอเน่ืองและเปน

ธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในคดีที่ตองสูกันดวยพยานหลักฐานที่เปนพยานเอกสารจํานวนมาก หรือเปน

คดีที่มีความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรอืการปลอมแปลงเงนิตรา ซึ่งตองสืบพยานจากพยานเอกสารจาํนวน

มาก โดยไมตองใหคูความรองขอหรือเปนดุลยพินิจของศาลเพียงอยางเดียว ซึ่งคดีที่มีพยานหลักฐาน

เปนพยานเอกสารจํานวนมาก เชน คดีเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร คดีเกี่ยวกับการฉอโกง

ประชาชน คดีเกี่ยวกับความผิดตอการทุจริตตอหนาที่ เปนตน โดยคดีสวนใหญเหลาน้ี ลวนมี

พยานหลักฐานเปนพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเปนจํานวนมาก ศาลควรกําหนดใหมีการตรวจ

พยานหลักฐานในคดีอาญาเหลาน้ีเสมอ 
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 6.2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. พนักงานอัยการ ศาล และองคกรในกระบวนการยุติธรรมทุกฝายของประเทศไทย ตอง

รวมมือกันในการคนหาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงในคดี นํามาพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิ

ใหกับจําเลย เพื่อใหเกิดขอเท็จจริงในคดีมากกวาการมุงหวังใหเกิดการแพชนะในคดีเพียงอยางเดียว 

2. องคกรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ตองมีความกระตือรือรน (Active) ในการ

คนหาความจริง เพื่อใหเกิดการพิสจูนขอเท็จจริงในคดี และตองมีความเปนกลางและมีความเปนธรรม

แกคูความทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

3. องคกรในกระบวนการยุติธรรมของไทย ควรใหความคุมครองสิทธิแกบุคคลใน

กระบวนการยุติธรรมอยางเครงครัดตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

4. การพัฒนาระบบและกระบวนการในการคุมครองพยานหลักฐานในคดีอาญาตอง

กอใหเกิดประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาระบบและ

กระบวนการตองรวมถึงการพัฒนาบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวของทุกฝายดวย 
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