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๔๙

หากจะกลาวถึง “ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล” โดยท่ัวไปแลวจะพบวาแบงออกได
เปน ๒ ระบบ คอื วธิพีจิารณาคดีใน “ระบบกลาวหา (Accusatorial System)” และวธิพีจิารณาคดี
ใน “ระบบไตสวน (Inquisitorial System)” โดยประเทศไทยวิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
จะเปนระบบกลาวหา สวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองและศาลพิเศษในระบบกฎหมายมหาชน
จะเปนระบบไตสวน๒ ซึ่งสาระสําคัญของวิธีพิจารณาคดีทั้งสองระบบน้ีจะมีรูปแบบวิธีการและขอบเขต
อํานาจของศาลในการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงแหงคดีที่แตกตางกัน กลาวคือ 

บทบาทของศาลในระบบกลาวหาจะเปนเพยีงผูตดัสนิคดเีทานัน้ ไมมอํีานาจในการสืบพยาน
เพิ่มเติมหรือชวยคูความฝายหน่ึงฝายใดแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ประกอบกับการสืบพยาน
และการดําเนนิกระบวนพิจารณาก็มีหลกัเกณฑทีเ่ครงครดัและมรีายละเอียดปลกียอยมาก ศาลจงึมโีอกาส
ใชดุลพินิจในการตัดสินไดนอยมาก บางกรณีศาลอาจยกฟองทั้งที่ปรากฏวาจําเลยกระทําความผิด
เพราะพยานหลักฐานของโจทกมีขอนาสงสัยและศาลก็ไมสามารถชวยโจทกแสวงหาพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมได ดังนั้น จึงตองยกประโยชนแหงความสงสัยน้ันใหแกจําเลย สวนระบบไตสวน ศาลจะเปน
ผู มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาคดี โดยมีอํานาจท่ีจะสั่งใหมีการสืบพยานเพ่ิมเติมหรืองด
การสืบพยานก็ได ทั้งนี้ เพื่อคนหาขอเท็จจริงใหไดใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด และระเบียบ
วิธีเกี่ยวกับการสืบพยานก็ไมมีหลักเกณฑที่เครงครัด แตจะเปดโอกาสใหมีการเสนอพยานหลักฐาน
สูศาลไดทุกชนิด ศาลจึงมีสิทธิรับฟงพยานบอกเลาและมีอํานาจใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง รวมทั้ง
ไมใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย (in dubio pro reo)๓ 

๑จัดโดย ศูนยกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการสัมมนาตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ง “การพิจารณาคดีแบบระบบไตสวน : หลักการและแนวทางปฏิบตัทิีเ่ปนอยู” เมือ่วนัจนัทรที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐
นาฬกา ณ หอง ๒๑๑ (ศาลจําลอง) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร.

๒คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอตอสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม, “การพัฒนาระบบ
การพจิารณาคดีของศาลยติุธรรมในการคนหาความจริงเพือ่อาํนวยความยตุธิรรมแกประชาชนตามเจตนารมณของกฎหมาย”, ๒๕๕๘, น. ๓.

๓เพลนิตา ตนัรงัสรรค, “หลกัการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน”, จลุนติ,ิ ปที ่๙ ฉบบัที ่๒ เดือนมนีาคม -
เมษายน ๒๕๕๕, น. ๖๙.
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การพิจารณาคดีแบบระบบไตสวน :
หลักการและแนวทางปฏิบัติที่เปนอยู
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๕๐

อยางไรกดี็ แมกระบวนพจิารณาคดบีางประเภทกฎหมายไดกําหนดใหนาํระบบไตสวนมาใชกต็าม 
แตกลับปรากฏวาบทบาทของศาลในการสืบพยานหรือการแสวงหาขอเท็จจริงยังยึดกับหลักการ
ตามระบบกลาวหาอยูเปนสวนใหญ โดยผูพพิากษาหรอืตุลาการจะถือวาหนาท่ีในการคนหาขอเท็จจรงิ
และการเสนอพยานหลกัฐานเปนเรือ่งของคูความ โดยจะอนญุาตใหคูความไดซกัถามพยานและถามคาน
อยางเต็มที่ สวนผูพิพากษาหรือตุลาการจะถามตอเมื่อตองการความชัดแจงในกรณีที่คําเบิกความ
ของพยานคลุมเครือหรือเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเทานั้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจในหลักการพิจารณาคดีในระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนวามีหลักการสําคัญที่แตกตางกันอยางไร รวมทั้งขอดีและขอเสีย ตลอดจน
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในเรือ่งดงักลาว ทัง้นี ้ เพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาและถอืปฏบิตัใิหเหมาะสมสอดคลองกบัเจตนารมณ
ของกฎหมายตอไป ศูนยกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจัดใหมี
โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ เรื่อง “การพิจารณาคดีแบบระบบไตสวน : หลักการ
และแนวทางปฏิบัติที่เปนอยู” ขึ้น เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา โดยมีวิทยากร
ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ดร.ประสาท พงษสุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ศาสตราจารยพิเศษ ดร.วรรณชัย บุญบํารุง 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  นายธวัช ดําสอาด หุนสวนสํานกังานกฎหมาย บรษิทั ตลิลกิแีอนด
กบิบนิส อนิเตอรเนช่ันแนล จาํกดั และรองศาสตราจารยอานนท มาเมา อาจารยประจําคณะนิตศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูดําเนินรายการ

โดยการสัมมนาทางวิชาการในเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

รองศาสตราจารยอานนท มาเมา  อาจารยประจาํคณะนิติศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทคดีที่มีกระบวนพิจารณาเปนระบบไตสวนวา เมื่อพิจารณา
ระบบกฎหมายของประเทศไทยแลวพบวามกีารนาํระบบไตสวนมาใชในกระบวนพจิารณาคดใีน ๒ กรณี 
ไดแก

กรณีแรก การนําระบบไตสวนมาใชเพราะมคีาํอธบิายกําหนดไว กลาวคอื บทบญัญตัแิหงกฎหมาย
เกีย่วกับวธิพีจิารณาความมไิดเขยีนไวอยางชดัเจน แตในคําอธบิายหรอืในทางปฏบิตัเิปนท่ีเขาใจกนัไดวา
ใชระบบไตสวน หรอืกลาวอีกนัยหนึง่คือ เมือ่อานในตัวบทกฎหมายแลวมิไดมกีารเขียนไวอยางชัดเจนวา
ใหใชระบบไตสวน แตใจความระหวางบรรทัดหรือกลไกของระเบียบปฏิบัติมีสารัตถะเปนระบบไตสวน 
ตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามิไดมกีารบญัญตัไิวในตวับทกฎหมายแตอยางใด 
แตมคีาํอธิบายปรากฏวาวิธพีจิารณาความอาญาของไทยน้ันเปนระบบไตสวน อยางไรก็ด ียงัมีขอถกเถยีงวา
ในทางปฏิบัติแลวไดใชระบบไตสวนในการพิจารณาคดีอาญาจริงหรือไม หรือยังคงใชระบบกลาวหาอยู
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๕๑

กรณทีีส่อง การนาํระบบไตสวนมาใชเพราะมกีารบญัญัตไิวในตวับทกฎหมายเปนลายลกัษณอกัษร
กลาวคือ บทบัญญัติแหงกฎหมายไดมีการเขียนไวอยางชัดเจนวาใหศาลนําระบบไตสวนมาใชในการ
พิจารณาคดี หรือมีรายละเอียดกําหนดลักษณะของวิธีพิจารณาคดีในระบบไตสวนไวอยางชัดเจน 
ซึ่งเทาที่รวบรวมไดมีจํานวน ๘ ประเภทคดี ดังนี้

๑. คดีปกครอง ปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕ โดยกําหนดไวอยางชัดเจนวา “วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณา
โดยใชระบบไตสวนตามทีก่าํหนดไวในกฎหมายวาดวยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง
และระเบียบนี้”

๒. คดีในศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวา “การพิจารณาคดีใหใช
ระบบไตสวนโดยใหศาลมีอํานาจคนหาความจริงไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่งได
และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงใหศาลรับฟงพยานหลักฐานไดทุกประเภท เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติหามรับฟงไวโดยเฉพาะ”

๓. คดใีนศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ปรากฏในพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธีพจิารณาคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ 
ซึง่กาํหนดไวอยางชดัเจนวา “การพจิารณาคดใีหใชระบบไตสวนโดยใหศาลคนหาความจรงิไมวาจะเปนคณุ
หรือเปนโทษแกฝายใดฝายหน่ึง และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง ใหศาลรับฟงพยานหลักฐานได
แมวาการไตสวนพยานหลกัฐานนัน้จะมขีอผดิพลาดคลาดเคลือ่นไปจากขัน้ตอน วธิกีาร หรอืกรอบเวลา
ที่กฎหมายกําหนดไว”

๔. คดฝีาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง ปรากฏ
ในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๗
ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวา “เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและมีความเห็นวาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเร่ืองตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย 
โดยการเสนอเร่ืองตอศาลฎีกาและการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของ
ที่ประชุมใหญของศาลฎีกาซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวน และใหดําเนินการโดยรวดเร็ว” 

ทัง้นี ้แมการดาํเนนิคดฝีาฝนมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรงจะกาํหนดใหเขาสูการพจิารณา
ของศาลฎีกาและใหใชระบบไตสวนเชนเดียวกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
แตอยางไรก็ตาม ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กฎหมายไดกําหนดใหมี
องคคณะผูพิพากษาจํานวน ๙ คน แตคดีฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงนั้นมิไดกําหนดไว
ในสวนใดอยางชัดเจน ดังนั้น จึงตองเปนไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๗ ซึ่งกําหนดให
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาตองมอีงคคณะผูพพิากษาอยางนอย ๓ คน นอกจากน้ี ในคดีอาญา
ของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองยงัเปดโอกาสใหมกีารทบทวนคําพพิากษาไดโดยอทุธรณตอทีป่ระชุมใหญ
ของศาลฎีกา แตสาํหรับคดีฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง คาํสัง่หรือคาํพพิากษาของศาลฎีกา
ถือเปนที่สุดโดยไมมีกลไกหรือกระบวนการใด ๆ ใหทบทวนหรืออุทธรณตอไปได
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๕๒

๕. คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบระเบียบของท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการพิจารณาและวินจิฉยัคดี
เกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๕ ไดกาํหนดใหไวอยางชดัเจนวา “วิธีพจิารณา
ใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว”

๖. คดีคามนุษย ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๘ 
ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวา “วิธีพิจารณาคดีคามนุษยใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และขอบังคับของประธานศาลฎีกา”

๗. คดทีจุรติและประพฤติมชิอบ ปรากฏในพระราชบัญญตัวิธิพีจิารณาคดีทจุรติและประพฤติมชิอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖ ซ่ึงกําหนดไวอยางชัดเจนวา “วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใหใช
ระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็วตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญตันิีแ้ละขอบงัคบัของประธานศาลฎีกา”

๘. คดีผูบริโภค ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๓ 
วรรคหน่ึง และมาตรา ๓๔ ซึ่งมีการกําหนดรายละเอียดขอบเขตอํานาจของศาลในการแสวงหา
พยานหลักฐานและขอเท็จจริงแหงคดีตามลักษณะของวิธีพิจารณาคดีในระบบไตสวน โดยกําหนดให 
“เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหงคดี ใหศาลมีอํานาจ
เรยีกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามท่ีเหน็สมควร ในการน้ีใหศาลมอีาํนาจส่ังใหเจาพนกังานคดีตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานท่ีจาํเปนแลวรายงานใหศาลทราบ รวมท้ังมอํีานาจเรียกสํานกังานคณะกรรมการ
คุ มครองผู บริโภค หนวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูล หรือใหจัดสงพยานหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาได ตลอดจนในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือ
ที่ศาลเรียกมาเอง ใหศาลเปนผูซักถามพยาน คูความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเม่ือ
ไดรับอนุญาตจากศาล และใหศาลมีอํานาจซักถามพยานเก่ียวกับขอเท็จจริงใด ๆ  ที่เก่ียวเน่ืองกับคดี
แมจะไมมีคูความฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม”

ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ไดแสดงความคิดเห็นวา วิธพีจิารณาแบบระบบไตสวนเปนกระบวนการในการหาทางออกสําหรับขอพิพาท
ทีเ่กิดขึน้ระหวางบคุคลธรรมดาหรอืระหวางฝายปกครองกบับคุคลธรรมดาวาจะใหแตละฝายดาํเนนิการ
อยางไรเพื่อหาขอยุติ โดยในอดีตระบบวธิีพิจารณาความจะใชวิธีการหา “คนกลาง” ที่ไมเกี่ยวของหรือ
ไมมีสวนไดเสียกับใครมาเปนผูตัดสิน ซึ่งสวนใหญจะเปนคนที่ไววางใจของทั้งสองฝายมาเปนผูชี้ขาด 
แตตอมามกีารพฒันาเปนการใช “กลไกรัฐ” ทีเ่ชือ่ถอืไดเขามาทาํหนาทีเ่ปนคนกลางแทน ในลักษณะเปน
ความสมัพนัธ ๓ ฝาย คอื มกีารตอสูคดขีองคูกรณ ี๒ ฝาย และมคีนกลางมาช้ีขาดตดัสนิ โดยมกีฎเกณฑ
กติกาเขามาควบคุม หรืออีกนัยหน่ึงเปนการพัฒนาจากการที่คูกรณีตองจัดการกันเองโดยเปนผูจัดหา
พยานหลักฐานมาตอสูกัน ซึ่งหากใครสามารถโนมนาวใหศาลหรือคนกลางเช่ือไดมากเทาไรคนน้ัน
กจ็ะเปนฝายชนะ ระบบนีจ้งึอาจเรยีกวาคดเีปนของคูความและจะใชในวธีิพจิารณาของคดีแพงเปนสาํคัญ
ซึ่งเรียกวา “ระบบกลาวหา” อยางไรก็ดี พัฒนาการดังกลาวยังมีลักษณะเปนเรื่องสิทธิประโยชน
ของคู กรณีและอาจจะไมตอบโจทยของสังคมที่ตองการการตัดสินที่เนนความจริงแทของเรื่อง

49-63-MAC6.indd   5249-63-MAC6.indd   52 8/14/20   2:55 PM8/14/20   2:55 PM



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๕๓

โดยเฉพาะการตดัสินในคดอีาญาซึง่ตองมกีารลงโทษบคุคลโดยมุงหมายทีจ่ะไมปลอยใหคนชัว่ลอยนวล
และจะไมนําผูบริสุทธ์ิมาลงโทษ ดังนั้น จึงพัฒนามาสูอีกระบบหนึ่งคือ “ระบบไตสวน” ซึ่งผูที่ตัดสิน
จะตองไมปลอยวางใหเปนเรือ่งของคนท่ีกลาวหากับคนท่ีถกูกลาวหาอีกตอไป และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ
แกคูกรณีวาจะไดรับความยุติธรรมมากขึ้น รวมทั้งจะไมถูกอคติจากผูตัดสินจึงมีการพัฒนาตอไป 
เชน กาํหนดใหมรีะบบยุตธิรรม ๒ ชัน้ คอื ชัน้แรก เปนการกล่ันกรองของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อยัการกอนการพิจารณาของศาล และอีกชั้นหน่ึง เปนการช้ีขาดตัดสินของศาล ซึ่งจะทําใหการตัดสิน
หรือพิจารณาพิพากษาคดีมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

อยางไรกต็าม ขอพจิารณาวาคดใีดหรอืการพจิารณาคดขีองศาลในประเทศใดเปนระบบไตสวน 
เหน็วา ไมมปีระเทศใดยืนยนัอยางชดัเจนวาการพจิารณาคดใีนศาลของประเทศตนเองเปนระบบไตสวน
แบบด้ังเดิม คอื ศาลจะดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงอยางไรก็ได แตในทางตรงกันขามพบวาวธิพีจิารณาคดี
ในปจจุบันแมจะเรียกวาเปนระบบไตสวน ก็ยังเปดโอกาสใหสาธารณชนและคูกรณีไดรับรูรับทราบถึง
พยานหลักฐานตาง ๆ  ในคดี รวมถึงใหคูกรณไีดมโีอกาสตอสูกนัอยางเต็มท่ีดวย อนัเปนทีม่าของการกําหนด 
ใหฝายที่เปนผูถูกกลาวหาไดรับสํานวนคดีเพื่อรับรูประเด็นที่ถูกกลาวหาอยางละเอียด ซึ่งในสวนนี้
ถอืวาเปนพฒันาการทีส่าํคญั เพราะหากใหเปนเรือ่งของศาลหรือฝายทีก่ลาวหาแตเพยีงฝายเดยีว โดยทีอ่กีฝาย
ซึ่งอาจจะตกเปนผูตองคําพิพากษาในคดีไมรับรูเร่ืองใด ๆ  แลว ยอมเปนกระบวนการท่ีไมเปนธรรม
หรือเปนระบบไตสวนที่ใชไมไดอยางยิ่ง 

กลาวโดยสรุป พฒันาการของระบบไตสวนจะมีสิง่ทีเ่ปนสาระสําคญั ๒ ประการ โดยประการแรก 
เปนเรื่องการจัดความสําคัญระหวางบุคคลที่อยู ในคดี โดยเฉพาะศาลกับคู กรณีวาทําหนาที่ใด
ในระบบไตสวน หากเปนระบบไตสวนศาลตองเปนบุคคลสําคญัในการใชดลุพนิจิเพือ่แสวงหาขอเทจ็จริง
ใหเปนที่ยุติตามความจริงในคดี สวนจะมีวิธีการอยางไรท่ีจะใหการใชดุลพินิจมีความเปนธรรม
ตองอาศยัวธิพีจิารณาอืน่ ๆ เขามาประกอบดวย และประการทีส่อง คูกรณีในระบบไตสวนจะมีหนาที่
ชวยเหลือศาลเพื่อใหศาลเขาถึงความจริงแทในคดีได โดยหากไมเปดโอกาสใหคูกรณีนําเสนอพยาน
หลักฐานใด ๆ  แลว ยอมจะเปนเรื่องยากตอการพิจารณาคดีของศาลซึ่งเปนคนนอกที่ไมรับรูรับทราบ
ขอเท็จจริงใด ๆ เกี่ยวกับคดีนั้นเลย อยางไรก็ดี การเปดโอกาสใหคู กรณีนําเสนอพยานหลักฐาน
มิไดหมายความวาคูกรณีจะสามารถนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อชี้นําศาลไดอยางเต็มที่โดยไรขอบเขต
แตอยางใด เพราะระบบไตสวนศาลจะมีดุลพนิิจในการพิจารณาไดวาอะไรควรอะไรไมควร โดยมีคาํฟอง
และคําคูความเปนกรอบท่ีกาํกบัไวใหศาลตองดําเนินการไปตามน้ัน และการท่ีศาลตองมีดลุพนิิจคอนขาง
จะกวางขวางโดยมีอาํนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองหรือไตสวนหาขอเทจ็จริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมไดตามท่ีเห็นสมควรโดยไมตองติดกรอบเหมือนคูกรณีที่นําเสนอไดเฉพาะท่ีกําหนดไวในบัญชี
ระบพุยานเทานัน้ แทจรงิแลวการใชดุลพนิจินัน้ตองเปนไปเพือ่ความยติุธรรมและรกัษาไวซึง่ประโยชน
สาธารณะของสวนรวมเปนสําคัญดวย
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๕๔

ทัง้น้ี หากจะแบงแยกความแตกตางระหวางวธิพีจิารณาคดีในระบบไตสวนกบัระบบกลาวหาแลว 
สามารถพิจารณาไดจากลักษณะของวิธพีจิารณาคดีในระบบไตสวนแบบด้ังเดิม (Classic) ซึง่มหีลกัการ
ที่สําคัญ ๓ ประการ ประกอบดวย

๑. การพจิารณาคดมีลีกัษณะเปนลายลกัษณอกัษร กลาวคือ การพิจารณาจะใชการจดัทาํเปน
ลายลกัษณอกัษรเปนหลกั สวนการพจิารณาดวยวาจาจะมหีรอืไมมใิชสาระสาํคญั ฉะนัน้ คดทีีม่ลีกัษณะ
เปนระบบไตสวนโดยเฉพาะคดขีองศาลรฐัธรรมนญู หากศาลพจิารณาตามลายลกัษณอกัษรแลวเหน็วา
มีความชัดเจนเพียงพอก็ไมจําเปนตองมีการสืบพยานหรือไตสวนเพิ่มเติมอีกก็ได

๒. การพจิารณาคดีมลีกัษณะปดลบั กลาวคอื การพจิารณาไมไดกระทาํโดยเปดเผยใหคนทัว่ไป
ไดรบัทราบ เพราะในระบบไตสวนแบบดัง้เดมิถอืวาศาลคอืผูดแูลผลประโยชนของสงัคม ดงันัน้ หากใหคนอืน่
เขามายุงหรอืเกีย่วของจะกลายเปนเรือ่งของประโยชนสวนตวั หรอืการแสวงหาขอเท็จจริงวาใครผดิใครถกู
ระหวางคูกรณีดวยกันเองจะกลายเปนเร่ืองเพ่ือบิดพล้ิวหรือปกปดขอเสียของตนเองเปนสําคัญ ฉะนั้น 
จงึตองใหศาลพจิารณาแบบปดลับเพือ่ไมใหคูกรณไีดลวงรูถงึกระบวนพจิารณามากนกั อนัจะชวยใหศาล
สามารถเขาถงึพยานหลักฐานหรือความจริงไดชดัเจนกวา แตอยางไรก็ตาม ปจจบุนัลกัษณะของระบบไตสวน
แบบด้ังเดิมในประการน้ีไดเปลีย่นแปลงไปมาก เพราะแมจะกาํหนดวาเปนระบบไตสวน ศาลกต็องพจิารณา
โดยเปดเผย 

๓. การพิจารณาคดีทีไ่มตองการใหมกีารเผชิญหนา เนือ่งจากระบบไตสวนมีการพจิารณาดวย
ลายลักษณอักษรและมีลักษณะปดลับ หรืออีกนัยหนึ่งคือไมเนนการพิจารณาดวยวาจาและไมตองการ
ใหอีกฝายมาโตแยงเปนคูพิพาทกันตอหนาศาล ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ถือเปนกลไกของการรักษา
ความสงบโดยแท อยางไรกดี็ แมสาํนวนการสอบสวนในชัน้รวบรวมพยานหลกัฐานจะดาํเนินการฝายเดยีว 
แตในชั้นการพิจารณาของศาลตองเปดโอกาสใหคูกรณีมีสิทธิทักทวงหรือโตแยงขอกลาวหาตาง ๆ ได

เม่ือพจิารณาลักษณะท้ัง ๓ ประการของวิธพีจิารณาคดีในระบบไตสวนแบบด้ังเดิมดงักลาวแลว
พบวา ในปจจุบันมีเฉพาะลักษณะประการแรกเกี่ยวกับการพิจารณาเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน
ทีย่งัเปนสวนสําคญั สวนประการที ่๒ และ ๓ เกีย่วกบัการพจิารณาแบบปดลับและไมใหมกีารเผชญิหนากนั
ของคูกรณีน้ันไดมกีารเปล่ียนแปลงไปแลว หรอืกลาวอกีนยัหน่ึงคือ ระบบไตสวนในปจจบุนัเปนระบบ
ทีเ่นนเรือ่งการใชดลุพนิจิของศาลในการแสวงหาขอเท็จจรงิโดยไมตองผกูมดัอยูกบัพยานหลักฐานที่
โจทกจาํเลยหรอืฝายทีฟ่องกบัฝายทีถ่กูฟองเสนอมาเทานัน้ ซึง่การเปลีย่นแปลงนีไ้ดสะทอนใหเหน็วา
คดีที่ตองนําระบบไตสวนมาใชเพราะตองการไดขอเท็จจริงหรือความจริงในคดีนั้น เชน คดีปกครอง 
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ และคดีอาญาบางประเภท ลวนตองการความจริงแทในเร่ืองน้ัน มิใชตองการ
แคการตอสูกนัระหวางคูกรณีทัง้สองฝาย หรอืมไิดตองการสิง่ทีเ่ปนประโยชนแกคูกรณ ีแตในทางตรงกนัขาม 
สังคมตองการที่จะรูวาอะไรคือความจริงในคดีที่พิพาท ซึ่งนับวันจํานวนคดีที่นําระบบไตสวนมาใช
จะยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
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๕๕

อนึง่ สาํหรบัแนวทางปฏบิตัขิองประเทศไทยท่ีมกีารนาํระบบไตสวนมาใช เมือ่พจิารณาแลวเหน็วา
มขีอกังวลที่เกิดขึ้นอยู ๒ ดาน คือ ดานหนึ่ง แมวาจะมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาเปนระบบไตสวน
แตในทางปฏิบตัศิาลจะไมใชดลุพนิจิมาก เพราะยงัยดึตดิกบักระบวนพิจารณาแบบท่ีผานมา คอื ปลอยให
คูกรณีวากันไปแลวศาลจะเขามาเมื่อมีความจําเปนเทานั้น ซึ่งเปนเรื่องแนวคิดหรือความเคยชินของ
ผูพิพากษาที่ไดดําเนินกันมา นอกจากนี้ การจะเปนผูริเริ่มหรือแสวงหาขอเท็จจริงเองยังมีปจจัย
เก่ียวกบัเรือ่งเวลาและความสามารถของผูพพิากษาประกอบดวย เพราะบางกรณเีวลาอาจจะลวงเลยมาแลว
พอสมควรซึ่งยากที่จะเขาไปแสวงหาขอเท็จจริงได หรือบางกรณีก็เปนเรื่องที่ตองอาศัยความสามารถ
และคุณธรรม หรือความกลาหาญของผูที่ทําหนาที่วาพรอมที่จะเขาไปฝากับความคิดเห็นที่แตกตาง
ของบุคคลที่มีอิทธิพลหรือไม

สวนอีกดานหนึ่ง ตองยอมรับวาการใหผู พิพากษาหรือตุลาการมีดุลพินิจในการแสวงหา
ขอเท็จจริงมากนอยเพียงใดอาจจะกระทบตอกระบวนการยุติธรรมไดเชนเดียวกัน เพราะผูพิพากษา
หรือตุลาการก็เปนมนุษยที่อาจมีอคติกับเรื่องตาง ๆ ได ซึ่งในเรื่องของอคตินั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะ
ในสังคมไทยและมิไดเกิดขึ้นเม่ือไมนานมาน้ี แตเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในทุกสังคมและเปนมาตลอด
ทกุยคุทกุสมยั ฉะนัน้ หากเรามิไดฝกฝนหรืออบรมใหนกักฎหมายมีคณุธรรมเพียงพอหรือมไิดมกีารกล่ันกรอง
คนทีจ่ะมาทําหนาทีใ่นระบบไตสวนแลว ระบบไตสวนก็อาจถกูระบบของตัวเองโดยบุคคลเขามาครอบงําได 
จนทายท่ีสุดคดีแทนท่ีจะอยูกับเร่ืองของความจริงก็จะกลายเปนเร่ืองของอคติของบุคคลท่ีมาทําหนาที่
เปนผูพิพากษาหรือตุลาการแทน

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.วรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดแสดงความคิดเห็นวา การพิจารณาคดีทั้งแบบระบบกลาวหาและระบบไตสวนมีความสัมพันธ
หรอืเกีย่วของกบั “กฎหมายวธิพีจิารณาความ” ซึง่กฎหมายวธิพีจิารณาความในเชงิของกฎหมายมหาชน
เปนเรื่องที่วาดวย “การใชอํานาจของรัฐ” กลาวคือ มิใชเปนเรื่องที่วาดวยการจัดองคกรวาใครเปน
ผูใชอํานาจ แตเปนเรื่องวิธีการใชอํานาจวาจะใชอํานาจนั้นอยางไร กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ของศาลจงึเปนตวักาํหนดวธิกีารใชอาํนาจของฝายตลุาการ ซึง่มปีระโยชนในการชวยใหการใชอาํนาจ
ของรัฐมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจะเกี่ยวของกับหลักการและแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้

๑. เรือ่งนติปิรชัญา เปนแนวคดิทีค่าํนึงถงึเรือ่งวาอะไรคอืความยตุธิรรม และมวีธิกีารในเชงิปฏบิตัิ
หรือกระบวนการอยางไรที่จะทําใหการใชอํานาจของรัฐมีความเปนธรรมหรือเกิดความยุติธรรมสูงสุด 
ซึ่งวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเปนสวนท่ีบอกไดวาแตละระบบมีวิธีการใด
ที่ชวยใหผูพิพากษาหรือตุลาการใชอํานาจที่มีไดอยางเปนธรรมมากกวากัน

๒. หลกันติธิรรม เปนหลักการท่ีกาํหนดใหรฐัตองใชอาํนาจภายใตกฎหมายท่ีเปนธรรม และผูใชอาํนาจ
ตองใชอาํนาจอยางเปนธรรมดวย ซึง่วธิพีจิารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเก่ียวของโดยตรงวา
ระบบใดเปนระบบท่ีทาํใหเกดิความเปนธรรม กลาวคือ จะออกแบบอยางไรใหศาลใชกฎหมายและมีบทบาท
ในคดีอยางไรเพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากที่สุด
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๕๖

๓. หลักธรรมาภิบาลหรือการบรหิารกจิการบานเมอืงท่ีด ี(Good Governance) เปนหลกัการ
ที่ชวยใหมีการพิจารณาวาวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนระบบใดจะมีความเหมาะสม
หรือกอใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคามากกวากัน ซึ่งท้ังระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะมี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความคุมคา มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับประเภทของคดี

๔. เรือ่งสทิธมินษุยชน เปนแนวคดิทีก่าํหนดใหรฐัมหีนาทีอ่าํนวยความยุตธิรรมใหแกประชาชน
โดยกระบวนการยตุธิรรมซึง่เปนบริการของรฐัหรอืบรกิารสาธารณะทีร่ฐัจดัทาํขึน้ตองสามารถชวยเหลอื
ใหประชาชนเขาถึงความยติุธรรมได และในเร่ืองสทิธมินษุยชนดงักลาวยงัเกีย่วของกบัเรือ่งความเสมอภาค 
ซึง่วิธพีจิารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเก่ียวของวาระบบใดท่ีชวยใหประชาชนหรือคูความ
มีความเสมอภาคในการดําเนินคดีมากกวากัน

๕. หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหลักการที่พิจารณาการแบงแยก
การใชอํานาจอธิปไตยวาประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจของรัฐคืออํานาจตุลาการ
ไดอยางไร โดยวิธีพจิารณาท้ังในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเก่ียวของในแงทีว่าประชาชนหรือคูความ
จะเขามามีสวนรวมในกระบวนพิจารณาคดีของศาลไดมากนอยเพียงใด 

๖. หลักความเปนอิสระของศาล โดยหากเปนวิธีพิจารณาในระบบกลาวหา ความเปนอิสระ
ของศาลจะลดนอยลง เพราะตองถูกจํากัดอยูกับขอเท็จจริงเฉพาะที่คูความไดนําเสนอหรือหามาให 
และภายใตกระบวนพิจารณาที่ตองดําเนินการโดยเครงครัด ในขณะที่ระบบไตสวน ศาลจะไมถูกจํากัด
อยูกบัขอเทจ็จรงิทีคู่ความเสนอ เพราะสามารถคนหาขอเทจ็จรงิเพ่ิมเตมิได รวมทัง้มอีสิระจากหลกัเกณฑ
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาดวย

หลักการตาง ๆ ดังกลาวมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญทั้งของตางประเทศรวมถึงประเทศไทย 
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีการบัญญัติไวในหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย โดยกําหนดไวเปนสวนหน่ึงโดยเฉพาะ คือ “สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม” ตั้งแตมาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๐ แตอยางไรก็ตาม ในบทบัญญัติดังกลาวมิไดมีการระบุไววา
ใหใชระบบกลาวหาหรือระบบไตสวน แตจะกลาวถึงหลกัการทีช่วยใหกระบวนการยุตธิรรมของท้ังสองระบบ
เปนไปไดจริง หรืออีกนัยหนึ่งคือ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ของทุกประเทศจะมุงไปสูเรื่อง “การใชอํานาจรัฐ” วาจะใชอยางไร ใชแบบไหน และใชกับคดีใด 
หรือมีเปาหมายเพ่ือ “การเขาถึงความยุติธรรม (Access to Justice)” เปนสําคัญ คือ ระบบใด
ทีจ่ะทาํใหประชาชนเขาถึงความยุตธิรรมไดดกีวา ซึง่ทัง้ระบบกลาวหาและระบบไตสวนตางมลีกัษณะ
ที่เปนขอดีและขอเสียแตกตางกัน 

ระบบกลาวหาและระบบไตสวนซ่ึงเก่ียวของกับกฎหมายวิธพีจิารณาความอันเปนเรือ่งเก่ียวกับ
การใชอํานาจรัฐ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของกระบวนพิจารณาที่แทจริงแลวจะพบวา มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหรัฐสามารถคนหาขอเท็จจริงไดอยางครบถวนถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อใหศาลสามารถตัดสินคดี
ไดอยางยตุธิรรม สวนการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีไมเกีย่วของกับการคนหาขอเท็จจริง เชน การพิจารณา
โดยขาดนัด หรือเรื่องการละเมิดอํานาจศาล เปนสวนท่ีชวยใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวย
ความราบร่ืนและรวดเร็วขึน้เทานัน้ ดงันัน้ ในวธิพีจิารณาจงึประกอบดวย ๒ สวน ไดแก สวนทีเ่ปนหวัใจ
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๕๗

คอืการคนหาขอเท็จจริง และสวนทีไ่มใชการคนหาขอเท็จจริงแตเปนวธิกีารท่ีจะทาํอยางไรใหการดําเนนิ
กระบวนพิจารณาเปนไปอยางราบรื่น เมื่อวิธีพิจารณาเกี่ยวของกับการคนหาขอเท็จจริง โดยพื้นฐาน
จึงเปนเร่ืองของคูความซ่ึงสอดรับกับลักษณะของวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาเพราะระบบน้ีคูความ
จะมีบทบาทสําคัญในคดี แตในระบบไตสวนซึ่งพัฒนาขึ้นมาในชวงหลังอันผูกโยงกับเรื่องความยุติธรรม
และความเสมอภาค จงึเพิม่บทบาทศาลใหมากข้ึนเพือ่มาทําหนาท่ีอาํนวยความยุตธิรรมใหแกประชาชน 
ดังนั้น หากจะจํากัดความวาระบบกลาวหาและระบบไตสวนคืออะไร อาจกลาวโดยสรุปไดวาเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับบทบาทศาลและบทบาทคูความวาใครมีบทบาทมากนอยกวากันอยางไรในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา ซึ่งมิใชเปนเรื่องตามที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาระบบกลาวหาคือระบบที่ผูใดกลาวอาง
ผูนัน้นาํสบื สวนระบบไตสวนคือเร่ืองท่ีศาลมาน่ังไตสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงแตอยางใด อนัเปนความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อนและเปนความหมายที่แคบ เพราะความหมายหรือคําจํากัดความในทางวิชาการ
ทีแ่ทจรงิแลวเปนเร่ืองของบทบาทระหวางศาลกับคูความเปนสาํคญั กลาวคือ ถาศาลมีบทบาทเชิงรกุ 
(Active Role) กเ็ปนระบบไตสวน แตถาศาลมบีทบาทเชิงรบั (Passive Role) ซึง่เปนการใหบทบาท
แกคูความเปนสําคัญ ระบบนั้นก็เปนระบบกลาวหา

สําหรับขอพิจารณาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบกลาวหาและระบบไตสวนในกลุมประเทศ
คอมมอนลอวและประเทศซีวิลลอวซึ่งมีอิทธิพลตอประเทศไทยหรือไมอยางไร ในเบ้ืองตนตองเขาใจ
กอนวากฎหมายวิธีพิจารณาความเปนเรื่องของวิธีการใชอํานาจรัฐ ดังนั้น ศาลหรือรัฐและคูความ
จะเขามามีบทบาทมากนอยเพยีงใดจึงขึ้นอยูกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจในแตละยุค
แตละสมัย กลาวคือในชวง “ยุคกลาง” เปนสังคมท่ีรัฐมีอํานาจมาก สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กม็ไิดถกูรบัรองไว ดงันัน้ การดําเนนิกระบวนพิจารณาในยุคน้ีจึงมลีกัษณะเปนระบบไตสวนโดยสมบูรณ 
เชน กรณีประเทศจีนที่มีศาลไคฟงและเปาบุนจิ้นเปนผูพิพากษาท่ีมีอํานาจในการไตสวนและแสวงหา
ขอเท็จจริงอยางเต็มที่ สวนคูความไมมีบทบาทใด ๆ อันสอดรับกับสภาพสังคมในสมัยนั้นที่คูความ
จะเปนเพียงผูถกูกระทํา (Object) เพราะขนาดสิทธเิสรีภาพข้ันพืน้ฐานของประชาชนยังไมไดมกีารรับรองไว 
ดังนั้น จึงเปนธรรมดาที่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมยอมไมมีเชนเดียวกัน แตกระบวนการยุติธรรม
จะเปนเรื่องของการใชอํานาจรัฐ หรือรัฐจะเปนผูกระทํา (Subject) หรือเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น 

ตอมาในชวง “ยุคสมัยใหม” เริ่มตั้งแตมีการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส หรือประมาณ
ศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น มีการกลาวถึง
เรื่องสิทธิมนุษยชน และระบบเศรษฐกิจเปนแบบเสรีนิยม ดังนั้น การดําเนินกระบวนพิจารณาในยุคนี้
จึงมีลักษณะเปนระบบกลาวหา โดยประชาชนหรือคูความจะมีบทบาทและมีโอกาสเขามาตอสูคดีได
อยางเต็มที ่

อยางไรก็ตาม ในชวงศตวรรษที ่๒๐ ซึ่งเริ่มเขาสู “ยุครัฐสวัสดิการ” (Welfare State) มีแนวคิด
เกีย่วกับการท่ีรฐัจะตองเขาไปแทรกแซงเพ่ือคุมครองประชาชนในกระบวนพิจารณาเพ่ือมใิหเกดิปญหา
ปลาใหญกินปลาเล็ก เพราะเน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในยุคสมัยใหมไดกอใหเกิดปญหา
ความไดเปรยีบเสยีเปรยีบระหวางคูความอยางไมเปนธรรมข้ึน โดยคูความฝายหน่ึงซึง่เปนผูประกอบการ
หรือพวกนายทุนจะเขามามีบทบาทในกระบวนพิจารณาซึ่งระบบกลาวหาจะเอื้ออํานวยใหกลุมน้ี
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๕๘

ไดเปรยีบเปนอยางมาก ทัง้ในเร่ืองบทบาทของการนําเสนอพยานหลักฐานไดมากกวา หรอืการมทีนายความ
ที่เกงกวาเขามาตอสูจนเกิดความไดเปรียบ ซึ่งหากปลอยใหเปนเชนน้ันแลวจะทําใหอีกฝายเสียเปรียบ
เปนอยางยิง่ ดงันัน้ รฐัจงึเห็นควรใหศาลเขาไปแทรกแซงเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากย่ิงข้ึน ระบบไตสวน
จึงวิวัฒนาการขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา

โดยขอมูลของกลุมประเทศซวิีลลอวพบวา ในชวงทีร่ะบบเศรษฐกจิเปนแบบเสรนียิม วธิพีจิารณา
จะเปนระบบกลาวหาท้ังหมด คือ คูความจะมีบทบาทมากกวาศาล แตในชวงปลายศตวรรษท่ี ๑๙ 
เปนตนมา กลุมประเทศซวีลิลอวไดเหน็ถงึปญหาหรอืขอเสยีของระบบกลาวหา จงึประสงคทีจ่ะนาํขอดี
ที่มีในระบบไตสวนมาใช เพราะระบบนี้ศาลจะมีบทบาทในการเขาไปแสวงหาขอเท็จจริงหรือ
เปนผูใชอาํนาจเพือ่ใหเกดิความเปนธรรมไดมากยิง่ขึน้ และสามารถลดการดาํเนนิกระบวนพจิารณา
ของคูความท่ีมีการไดเปรียบเสียเปรียบใหนอยลงได อยางไรก็ดี เนื่องจากระบบไตสวนก็มีขอเสีย
ที่หากศาลเขาไปยุงเก่ียวในกระบวนพิจารณามากเกินไปจะทําใหเกิดปญหาความเปนกลาง ซ่ึงสวนนี้
ถือเปนขอดีของระบบกลาวหา เพราะระบบกลาวหาศาลไมมีบทบาท ดังนั้น เรื่องการวางตัวเปนกลาง
หรือไมจงึไมเปนปญหา แตระบบกลาวหาจะมีขอเสียทีส่งเสริมใหคูความหรือทนายความมีโอกาสดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยไมสุจริต ทําใหเกิดการประวิงคดี และทําใหมีการอาศัยเทคนิคทางวิธีพิจารณา
ในการทาํใหเกดิการไดเปรยีบเสยีเปรยีบกนัแมวารปูคดจีะเสยีเปรยีบกต็าม ซึง่ในทีส่ดุจะทาํใหการดาํเนนิคดี
ลาชาและคูความตองเสียคาใชจายมากขึ้น ดังนั้น กลุมประเทศซีวิลลอว เมื่อไดเห็นถึงปญหาของระบบ
กลาวหาดังกลาว จึงดําเนินการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยเพ่ิมบทบาทของศาลใหมากข้ึน 
โดยกาํหนดใหศาลเขามาควบคมุการดาํเนนิกระบวนพจิารณานอกเหนอืจากการเขามาคนหาขอเทจ็จรงิดวย
และในสวนของการคนหาขอเท็จจริงของศาลน้ัน ยังกําหนดใหใชเฉพาะกรณีที่จําเปนเทานั้นก็คือ 
กรณีที่คูความมีความไมเทาเทียมกันหรือไดพยายามอยางเต็มที่แลวแตยังไมสามารถคนหาความจริงได
การกําหนดในลักษณะน้ีจึงสงผลตอบทบาทของศาลในระบบไตสวนท่ีเปนอยูปจจุบัน ซ่ึงมองวา
กระบวนการยุตธิรรมอันเปนบรกิารสาธารณะท่ีรฐัจดัหาใหแกประชาชน ควรเปนกระบวนการท่ีทาํใหรฐั
สามารถคนหาความจริงไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด ซึ่งเปนความเปนจริงที่พึงประสงค
และเปนความเปนจริงที่เปนภาวะวิสัย (Objective Truth) มิใชเปนความเปนจริงที่ขึ้นอยูกับอัตวิสัย
หรือขึ้นอยูกับคูความหรือทนายความวาใครเกงกวาหรือสามารถคนหาขอเท็จจริงไดดีกวา ดังน้ัน 
กลุมประเทศซวิีลลอวจงึพยายามทีจ่ะตกัเตอืนศาลวาการใชอาํนาจในสวนนีต้องระมดัระวงั เพราะหาก
คู ความมีความเทาเทียมกันหรือมีทนายความพอเพียงแลว ศาลก็ไมควรเขาไปยุ งแตควรปลอย
ใหเปนเรื่องของคูความ

สวนกลุมประเทศคอมมอนลอวก็มีปญหาเชนเดียวกัน โดยเฉพาะกรณีคู ความไดใชสิทธิ
ในกระบวนพิจารณาโดยไมสจุรติ แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากแนวความคิดของกลุมประเทศคอมมอนลอว
ยังยึดมั่นอยูในเรื่องที่วาการดําเนินคดีเปนเรื่องผลประโยชนของเอกชน หรือเปนเรื่องของคูความ
ที่จะตอสูคดีกัน ดังนั้น ศาลจึงไมเขาไปเก่ียวของในคดีมากนักและจะวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด 
โดยเห็นวามีประโยชนกวาการใหศาลลงไปคลุกฝุนหรือคนหาขอเท็จจริงดวยตนเอง ซึ่งอาจจะไมได
ความเปนจริงท่ีชดัเจนได โดยในประเทศอังกฤษไดมกีารเปรียบเปรยวา “หากใหศาลลงไปคนหาขอเท็จจริง
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๕๙

ไดแลว ยอมไมตางอะไรกับการท่ีศาลลงไปสวมเส้ือครุยทนายความ อันเปนการลดบทบาทศาล” 
แนวความคิดดังกลาวจึงคอนขางที่จะฝงแนนอยูในประเทศคอมมอนลอวพอสมควร อยางไรก็ดี 
ในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๐ ไดมีงานวิจยัของประเทศอังกฤษเก่ียวกับสาเหตุทีท่าํใหการดําเนินคดมีคีวามลาชา 
ซึ่งผลวิจัยพบวาสาเหตุสวนหนึ่งมาจากบทบาทของศาลที่เปนเชิงรับ (Passive Role) หรือเปนเพียง
ผูควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาเทานั้น การจะแกไขปญหาดังกลาวไดตองนําขอดีของระบบ
ไตสวนมาใชหรือกําหนดใหศาลมีบทบาทในการคนหาขอเท็จจริงมากขึ้น ประเทศอังกฤษจึงเสนอใหมี
การแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยเพิ่มบทบาทศาลในกระบวนพิจารณา ซึ่งตอมาประเทศ
ในกลุมคอมมอนลอวรวมถึงประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลนํามาปรับใช

หากกลาวโดยสรุปแลวเห็นวา ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลไมวาจะเปนระบบ
กลาวหาหรือระบบไตสวน กระบวนพิจารณาน้ันตองประกอบดวย “หลักฟงความสองฝาย” เปนสําคญั
โดยศาลตองเปดโอกาสใหคู ความหรือคูกรณีมีสิทธิที่จะโตแยงหรือคัดคานตอสู คดีไดอยางเต็มที่
หรือมีสิทธิในการต้ังทนายความเพ่ือชวยเหลือคูความหรือคูกรณีใหสามารถใชสิทธิดังกลาวไดอยางมี
ประสทิธิภาพ สวนคดใีดควรใชวิธพีจิารณาเปนระบบไตสวนหรอืระบบกลาวหาอาจพจิารณาไดจาก
ลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้

๑. ลักษณะของคูความ ถาคูความในคดีไมเทาเทียมกันวิธีพิจารณาก็ควรเปนระบบไตสวน 
เพราะศาลจะไดเขามามีบทบาทชวยเหลือคูความโดยเฉพาะฝายที่ตองเสียเปรียบหรืออาจจะบกพรอง
ในการเขาตอสูคดีไดอยางเต็มที่ใหสามารถตอสูคดีไดอยางเสมอภาค ซึ่งลักษณะในขอนี้จะเปนคําตอบ
ไดวาเหตุใดคดีปกครอง คดีแรงงาน หรือคดีผูบริโภค ซึ่งคูความไมเทาเทียมกันจึงตองใชระบบไตสวน

๒. ลักษณะของคดี ถาเปนคดีเกี่ยวกับประโยชนของเอกชน รัฐก็ไมควรเขาไปยุ งเกี่ยว
หรือไมจําเปนตองเขาไปแทรกแซง ดังนั้น คดีแพง ศาลจึงไมควรเขาไปยุงเกี่ยวมากนัก เพราะเปนเรื่อง
ของประโยชนเอกชน ซึ่งรัฐไมจําเปนตองลงทุนในการดําเนินคด ี เพราะสุดทายการแพชนะคดีก็เปนไป
เพื่อประโยชนสวนตัวของเอกชน รัฐเพียงแตสรางเวทีใหเอกชนไดมาตอสูกันอยางเต็มที่ก็เพียงพอแลว 
แตสําหรับคดีปกครอง คดีแรงงาน หรือคดีผูบริโภค ลักษณะของคดีจะกระทบประโยชนสาธารณะ 
หรือแมวาบางคดีจะไมกระทบประโยชนสาธารณะแตกระทบตอสังคมหรือคนจํานวนมาก หรืออาจจะ
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ หรือความเช่ือถือของสถาบันคุณธรรม ก็มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะตองใช
ระบบไตสวนเขามาดําเนินการ

๓. บทบาทศาล ลักษณะประการน้ีจะใชเฉพาะคดีในศาลรัฐธรรมนูญและคดีปกครอง 
โดยศาลในคดีดงักลาวจะมีบทบาทไมเปนเพียงแคการใหความยุตธิรรมในคดีทีต่องการระงับขอพพิาทเทานัน้ 
แตยงัมีบทบาทในการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบรหิารหรอืฝายปกครองดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ศาลปกครองไดถกูสรางใหมบีทบาทเปนผูควบคมุตรวจสอบภายนอกของฝายปกครอง ในทาํนองเดยีวกับ
ผูตรวจการแผนดิน ผูตรวจราชการของกระทรวงตาง ๆ หรือผูตรวจสอบบัญชี ที่ตองมีบทบาทเชิงรุก 
ฉะนัน้ จงึตอบไดวาเหตใุดศาลปกครองจงึตองใชระบบไตสวนเพราะเหตผุลจากลกัษณะในประการดงักลาว
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๖๐

ดร.ประสาท พงษสุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไดแสดงความคิดเห็นวา ในประเทศ
ทีมี่ศาลปกครองหรอืมรีะบบศาลปกครองแยกพเิศษออกมาจากศาลยตุธิรรมสวนใหญจะมกีารกาํหนดให
การพิจารณาคดีเปนระบบไตสวน ซ่ึงประเทศไทยจะปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๕ วรรคสาม โดยบญัญตัไิวอยางชดัเจนวา “ในการพิจารณา
พิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม ในการนี้ 
ศาลปกครองจะรับฟงพยานบคุคล พยานเอกสาร พยานผูเชีย่วชาญ หรอืพยานหลกัฐานอืน่นอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคูกรณไีดตามทีเ่หน็สมควร” อันเปนการกาํหนดลกัษณะของวธีิพจิารณาคดปีกครอง
วาเปนระบบไตสวน นอกจากน้ี ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕ ยังกําหนดวา “วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณา
โดยใชระบบไตสวน” ซึ่งเปนการบัญญัติที่ตองการจะตอกย้ําหรือประกาศใหทราบอยางชัดเจนอีกคร้ัง 
ทัง้นี ้เพ่ือปองกนัปญหาขอถกเถียงวาวธิพีจิารณาคดีปกครองใชระบบไตสวนซึง่แตกตางจากวิธพีจิารณา
คดีแพงท่ีใชระบบกลาวหาหรือไม 

การใชระบบไตสวนในวธิพีจิารณาคดปีกครองนัน้ ถอืเปนลกัษณะพเิศษทีแ่สดงความเปนเอกเทศ
ของคดปีกครองประการหนึง่เทานัน้ เพราะแทจรงิแลวคดปีกครองยงัมวีธิพีจิารณาท่ีมลีกัษณะพเิศษ
ในประการอืน่ ๆ ประกอบดวย เชน เปนวธิพีจิารณาทีใ่ชเอกสารเปนหลกั (Written System) ซึง่จะเปนไป
ในทางตรงกันขามกับวิธีพิจารณาคดีในศาลแพงที่ใชพยานบุคคลเปนหลัก (Oral System) นอกจากน้ี 
ยงัใชวธิพีจิารณาในลักษณะก่ึงลับคอื การพิจารณาจะไมกระทําโดยเปดเผย เวนแตจะมีกฎหมายบัญญตัิ
ใหกระทําโดยเปดเผย ฉะนั้น ในกระบวนพิจารณาคดีปกครองคูกรณีเทานั้นที่จะมีสิทธิรับทราบคําฟอง 
คําชี้แจง และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับคดีของตนได ประกอบกับมี “ตุลาการเจาของสํานวน” 
เปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวของเพื่อตรวจสอบและเสนอความเห็น
ในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ซึ่งลักษณะพิเศษในประการน้ีถือเปน
เครือ่งมอืหรอืกลไกในการตรวจสอบคดไีดอกีชัน้หน่ึงนอกเหนอืจากการถวงดลุการใชอาํนาจตามอาํเภอใจ
ของตุลาการโดยใชการพิจารณาพิพากษาเปนองคคณะ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ในหมวด ๔ การรับฟงพยานหลักฐาน ขอ ๖๔ พบวา กฎหมายไดกําหนดให 
“คูกรณฝีายทีก่ลาวอางขอเทจ็จรงิใด ๆ  เพือ่สนบัสนนุขออางของตนมหีนาทีเ่สนอพยานหลกัฐานตอศาล
เพือ่พสิจูนขอเทจ็จรงิดงักลาวในเบือ้งตน” ซึง่จะเหน็ไดวาระบบไตสวนในวธิพีจิารณาคดีปกครองก็เปนไป
ในลกัษณะเดยีวกนักบัระบบกลาวหาคือ ผูใดกลาวอางผูนัน้กย็งัคงมหีนาทีต่องนาํสบือยู มใิชกลาวอางแลว
ไมตองนําสืบแตอยางใด ฉะนั้นจึงตองพิจารณาถึงสาระสําคัญของระบบไตสวนในสวนอื่นประกอบดวย 
ซึ่งโดยทั่วไปจะมี ๒ สวน ไดแก 

สวนแรก คอื ตลุาการมีหนาท่ีตองเขาไปแสวงหาขอเทจ็จรงิทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัคด ีโดยไมจาํกดั
เฉพาะท่ีคูกรณีเสนอมาเทานั้น ซึ่งมาตรา ๕๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
ไดกาํหนดไวชดัเจนแลววาศาลปกครองสามารถตรวจสอบและแสวงหาขอเทจ็จรงิไดตามความเหมาะสม 
หมายความวาตุลาการมีอาํนาจแสวงหาขอเทจ็จรงิไดจนกวาจะทาํใหความจริงปรากฏหรือรบัฟงไดเปนทีย่ตุิ 
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๖๑

คอื สามารถนาํมาปรบักบัขอกฎหมายและวนิิจฉยัคดไีด ดวยเหตนุี ้ในศาลปกครองจงึไมมกีารยกประโยชน
แหงความสงสัยใหแกจําเลย เพราะในคดีท่ีศาลปกครองพิพากษาจะตองมีขอเท็จจริงท่ียุติ ชัดเจน 
หรือฟงไดแลววาเขาองคประกอบของกฎหมายในสวนใดจึงจะวินิจฉัยในผลของขอเท็จจริงนั้น 
ทัง้นี ้บทบัญญตัใินมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองฯ กใ็หอาํนาจแกตลุาการศาลปกครอง
ที่จะมีคําสั่งตาง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะทําใหการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลหรือตุลาการ
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได ดังตอไปนี้

(๑) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของช้ีแจงขอเท็จจริง
หรอืใหความเหน็เปนหนงัสือเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของหนวยงานทางปกครองหรอืของเจาหนาทีข่องรฐั
ที่เกี่ยวของ

(๒) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสงวัตถุ เอกสาร หรือพยาน 
หลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วของ หรอืใหความเห็นในเรือ่งหน่ึงเรือ่งใด หรอืสงผูแทนหรอืเจาหนาทีข่องรฐัในหนวยงาน
ทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณา

(๓) มีคําสั่งเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคําสั่งเรียกใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับคดีมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานหลักฐานมาประกอบ 

การพิจารณา 
(๕) ไตสวนหรือมีคําสั่งในเรื่องใดที่มิใชการวินิจฉัยชี้ขาดคด ี
อกีทัง้ในกรณีจาํเปน ตลุาการศาลปกครองหรือบคุคลท่ีไดรบัมอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง

มีอํานาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 
จะเห็นไดวาอํานาจของตุลาการศาลปกครองจะมีอยางกวางขวาง แตคดีที่ศาลปกครอง

จะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาจะมีจํานวนจํากัด ซึ่งแตกตางจากศาลยุติธรรมที่คดีที่อยูในอํานาจ
จะมเีปนจาํนวนมาก หรอืมอีาํนาจพจิารณาพพิากษาคดไีดทัว่ไป หรอืกลาวอกีนยัหนึง่ แมวาศาลปกครอง
จะมีอํานาจจํากัดเพียง ๘ ประเภทคดีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เทาน้ัน แตในความจํากัดนี้ศาลปกครองจะมีอํานาจอยางกวางขวาง ทั้งนี้ เพราะ
ศาลปกครองตองถูกบังคับใหแสวงหาขอเท็จจริงใหเปนที่ยุติ ศาลปกครองจึงจําเปนตองมีอํานาจ
หรือเครื่องมือที่จะทําใหไดขอเท็จจริงโดยใชกลไกในระบบไตสวน

สวนท่ีสอง คอื ตลุาการมีอาํนาจควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาและมีบทบาทในเชิงรกุ 
สาระสาํคญัของระบบไตสวนในสวนนีจ้ะแตกตางจากระบบกลาวหาทีผู่พพิากษาหรอืตลุาการจะมบีทบาท
ในเชิงรบั ซึง่เหตุผลของเร่ืองมาจากลักษณะของขอพพิาทในคดีปกครองท่ีเปนขอพพิาทระหวางฝายปกครอง
กบัประชาชนหรือคูกรณทีีม่คีวามไมเทาเทยีมกัน ซึง่วิธพีจิารณาในระบบไตสวนจะทําใหคูกรณฝีายท่ีดอยกวา
คือประชาชนสามารถตอสูกับรัฐหรือฝายปกครองไดอยางเสมอภาค ระบบไตสวนจึงเปรียบเสมือนกับ
การทําใหคนที่ตํ่ากวามีกอนหินหรือเกาอี้มายืนใหสูงเทากับฝายรัฐซึ่งเปนคูกรณีอีกฝาย 
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๖๒

นายธวชั ดาํสอาด  หุนสวนสํานกังานกฎหมาย บริษทั ตลิลกิแีอนดกบิบินส อนิเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ไดแสดงความคิดเห็นวา นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา กฎหมายตาง ๆ ไดมีการแกไข
โดยนําระบบไตสวนมาใชมากขึ้นซ่ึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ จนกระทั่งเดือน
ตลุาคม ๒๕๖๒ ทีผ่านมา ซึง่เปนชวงเวลาทีป่ระธานศาลฎกีาคนปจจุบนัเขามาดํารงตําแหนงไดเปดโอกาส
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ตนเองจึงไดมีหนังสือกราบเรียนประธาน
ศาลฎีกาเพ่ือใหขอมลูเก่ียวกับสภาพปญหาของระบบไตสวนท่ีมตีอการสืบพยานวา การท่ีศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืง ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบ และศาลรฐัธรรมนูญ
ใชการสืบพยานในระบบไตสวน ซึ่งระบบนี้ไดใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจคัดเลือกพยานเอกสาร
และพยานบุคคลที่คูความอาง โดยมีอํานาจที่จะกําหนดใหใชพยานเอกสารช้ินใดหรือใหพยานปากใด
เขาเบกิความกไ็ด รวมทัง้กาํหนดใหคูความตองสงคาํถามทีจ่ะถามพยานลวงหนาใหแกศาลดวย อาจจะขัด
ตอสิทธิในการตอสูคดีอยางเต็มที่ของจําเลย เพราะเครื่องมือในการพิสูจนความบริสุทธ์ิของจําเลยก็คือ 
การใชคาํถาม (Questioning) เพือ่คนหาความจริงซึง่ทนายความของจําเลยจะเปนผูมบีทบาทสําคญัอยางมาก
เนื่องจากเปนผูที่คลุกคลีกับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งตองตอสูคดีเพื่อรักษาสิทธิ
เสรีภาพหรือชีวิตของจําเลย ดังนั้น จึงมีขอสงสัยในการใชดุลพินิจดังกลาววาศาลไดใชหลักการใด
มาประกอบการพิจารณาหรือเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจวาในชั้นการนําขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเขาสู กระบวนพิจารณาควรจะรับฟงพยานหลักฐานชิ้นใด หรือควรใหมี
การถามพยานปากใดและดวยคําถามใด ซึ่งในฐานะทนายความที่ประสบปญหาดังกลาวเห็นวา
อาจจะสรางความไมเปนธรรมใหแกจําเลยได

นอกจากน้ี การตรวจพยานในระบบไตสวนยังมีลักษณะเปนเพียงรูปแบบหรือมิไดดําเนินการ
ใหเปนไปเพ่ือประโยชนอยางแทจรงิ โดยเจตนารมณของการกําหนดใหศาลมกีารตรวจพยานก็เพือ่ใหคูความ
ทัง้สองฝายไดพจิารณาขอเทจ็จรงิและพยานหลักฐานตาง ๆ ทีแ่ตละฝายไดกลาวอางหรอืนาํเสนอตอศาล
เพือ่ทีจ่ะยอมรบัหรอืคดัคานกนัตอไป อนัจะทาํใหกระบวนพจิารณาในชัน้สบืพยานเปนไปดวยความเปนธรรม 
แตปญหาในทางปฏิบัติจากการตรวจพยานท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะในคดีอาญาไดกระทบตอความยุติธรรม
ของฝายจําเลยเปนอยางย่ิง กลาวคือ ในคดีจะมีขอเท็จจริงที่ซับซอนและเก่ียวของสัมพันธกับเอกสาร
หรือพยานหลักฐานเปนจํานวนมาก ซึ่งในการตรวจพยานศาลจะสั่งใหคูความ คือ พนักงานอัยการ
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ที่เปนโจทก และจําเลย ตองจัดสงเอกสารที่อางเปนพยานหลักฐานใหแกศาล รวมทั้งตองสําเนา
เพื่อสงใหคูความแตละฝายไดพิจารณาดวย แตในทางปฏิบัติพบวาฝายโจทกมิไดมีการสําเนาสงมาให
ฝายจาํเลยแตอยางใด อกีทัง้ในการตรวจพยานบางกรณศีาลกไ็มลงมาพจิารณาดวยตนเอง แตใหเจาหนาที่
ของศาลมาดําเนินการแทน การปลอยใหมีการตรวจพยานในคดีที่มีเอกสารหรือพยานหลักฐาน
เปนจํานวนมากและมีขอเทจ็จรงิทีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธกันโดยเจาหนาทีข่องศาล และกําหนดสภาพบงัคบัวา
เม่ือตรวจพยานเสร็จแลวถือวาศาลไดรับรูขอเท็จจริงแลว ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงศาลอาจจะไมรู 
ขอเท็จจริงนั้นเลยก็ได ยอมกระทบตอทนายความฝายจําเลยท่ีไมอาจจะตอสูคดีหรืออยูในฐานะ
ที่เทาเทียมกับพนักงานอัยการที่เปนโจทกซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาแลว 

สรุป จากการท่ีมโีอกาสไดเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็นในคร้ังนี้
ผานการถายทอดสดทางเฟซบุกของคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร๔ ผูเขยีนมคีวามคดิเหน็วา 
การแสวงหาขอเทจ็จรงิแหงคดถีอืวามคีวามสาํคญัตอวธิพีจิารณาความเปนอยางยิง่ ไมวาจะเปนคดแีพง 
คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีในศาลพิเศษตาง ๆ เพราะการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นถือเปนหัวใจหลัก
ที่จะอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได โดยระบบในการแสวงหาขอเท็จจริงตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้นมี ๒ ระบบ คือ ระบบกลาวหา และระบบไตสวน 
ซึ่งแตละระบบตางมีความเปนมาและลักษณะ รวมท้ังมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน ซึ่งไมวาจะนํา
ระบบใดมาใชในการดําเนินคดีกต็าม เห็นดวยเปนอยางย่ิงกบัขอเสนอแนะของวิทยากรผูทรงคุณวฒุิ
ทกุทานท่ีเสนอวา ประการสําคัญนั้นตองเปนไปเพ่ือความยุติธรรมหรือกอใหเกิดความเปนธรรม
แกคูความทุกฝาย รวมท้ังตองใหสทิธิแกคูความในการโตแยงคดัคานหรือตอสูคดีตามหลักฟงความ
สองฝายอยางเตม็ที ่กลาวคอื ตองเปดโอกาสใหคูความแตละฝายไดทราบถงึขออางขอเถยีงของอกีฝายหนึง่ 
และใหคูความแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพื่อยืนยันขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางและหรือหักลาง
ขอเท็จจริงที่อีกฝายหนึ่งกลาวอางได 

อยางไรก็ด ีเปนทีย่อมรับวากฎหมายวิธีพจิารณาความของประเทศตาง ๆ  ทัง้ในอดีตและปจจบุนั
ไมมีประเทศใดที่นําวิธีพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งแตเพียงแบบเดียวมาใช แตจะเปนการผสมผสาน
ทั้งระบบกลาวหาและระบบไตสวนซ่ึงขึ้นอยูกับพื้นฐานเดิมของแตละประเทศวาเปนระบบใดมากกวา 
โดยบางยคุสมยัหรือบางประเทศอาจจะมลีกัษณะคอนไปทางแบบใดแบบหนึง่เทานัน้ กลาวคอื หากในยคุนัน้
หรือประเทศนั้นใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชนสวนตัวของคูความหรือผลประโยชน
ของเอกชนมากกวาประโยชนสวนรวมหรือของสาธารณะแลว วิธีพิจารณาความก็จะกําหนดใหสิทธิแก
คูความท่ีจะกําหนดทิศทางในการดําเนินกระบวนพิจารณา หากเปนกรณีในทางกลับกนั กจ็ะกําหนดอํานาจ
ของผูพพิากษาหรอืตุลาการในการควบคุมกระบวนพิจารณาไวอยางกวางขวางเชนกัน สาํหรบัประเทศไทย
ซึ่งแมจะเปนประเทศในกลุมกฎหมายซีวิลลอว โดยมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนลายลักษณอักษร
กาํหนดใหนาํระบบไตสวนมาใชกต็าม แตเนือ่งจากไดรบัอทิธพิลจากระบบกลาวหาแบบประเทศในกลุม
กฎหมายคอมมอนลอว ดงันัน้ ในทางปฏบิตัศิาลไทยจงึระมดัระวงัในเรือ่งการวางตวัเปนกลางพอสมควร
และใหคู ความมีอิสระคอนขางมากในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยยึดหรืออาศัยหลักการ
ดังที่ไดกลาวขางตนแลววาศาลจะใชอํานาจหรือเขามามีบทบาทเพื่อใหคูความไดรับความเปนธรรม
อยางเทาเทียมหรือใหคดีเกิดความยุติธรรมสูงสุด.

๔https://web.facebook.com/Thammasatlaw/.
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