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กการพิจารณาคดีแบบระบบไตสวน :
๑
หหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เปนอยู
หากจะกลาวถึง “ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล” โดยทัว่ ไปแลวจะพบวาแบงออกได
เปน ๒ ระบบ คือ วิธพี จิ ารณาคดีใน “ระบบกลาวหา (Accusatorial System)” และวิธพี จิ ารณาคดี
ใน “ระบบไตสวน (Inquisitorial System)” โดยประเทศไทยวิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
จะเปนระบบกลาวหา สวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองและศาลพิเศษในระบบกฎหมายมหาชน
จะเปนระบบไตสวน๒ ซึ่งสาระสําคัญของวิธีพิจารณาคดีทั้งสองระบบนี้จะมีรูปแบบวิธีการและขอบเขต
อํานาจของศาลในการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงแหงคดีที่แตกตางกัน กลาวคือ
บทบาทของศาลในระบบกลาวหาจะเปนเพียงผูต ดั สินคดีเทานัน้ ไมมอี าํ นาจในการสืบพยาน
เพิ่มเติมหรือชวยคูความฝายหนึ่งฝายใดแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ประกอบกับการสืบพยาน
และการดําเนินกระบวนพิจารณาก็มหี ลักเกณฑทเี่ ครงครัดและมีรายละเอียดปลีกยอยมาก ศาลจึงมีโอกาส
ใชดุลพินิจในการตัดสินไดนอยมาก บางกรณีศาลอาจยกฟองทั้งที่ปรากฏวาจําเลยกระทําความผิด
เพราะพยานหลักฐานของโจทกมีขอนาสงสัยและศาลก็ไมสามารถชวยโจทกแสวงหาพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได ดังนั้น จึงตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหแกจําเลย สวนระบบไตสวน ศาลจะเปน
ผู  มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาคดี โดยมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง ให มี ก ารสื บ พยานเพิ่ ม เติ ม หรื อ งด
การสืบพยานก็ได ทั้งนี้ เพื่อคนหาขอเท็จจริงใหไดใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด และระเบียบ
วิธีเกี่ยวกับการสืบพยานก็ไมมีหลักเกณฑที่เครงครัด แตจะเปดโอกาสใหมีการเสนอพยานหลักฐาน
สูศาลไดทุกชนิด ศาลจึงมีสิทธิรับฟงพยานบอกเลาและมีอํานาจใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง รวมทั้ง
ไมใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย (in dubio pro reo)๓
จัดโดย ศูนยกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการสัมมนาตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง “การพิจารณาคดีแบบระบบไตสวน : หลักการและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ปนอยู” เมือ่ วันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐
นาฬกา ณ หอง ๒๑๑ (ศาลจําลอง) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร.
๒
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอตอสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม, “การพัฒนาระบบ
การพิจารณาคดีของศาลยุตธิ รรมในการคนหาความจริงเพือ่ อํานวยความยุตธิ รรมแกประชาชนตามเจตนารมณของกฎหมาย”, ๒๕๕๘, น. ๓.
๓
เพลินตา ตันรังสรรค, “หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน”, จุลนิต,ิ ปที่ ๙ ฉบับที่ ๒ เดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๕๕, น. ๖๙.
๑

๔๙

การพิจารณาคดีแบบระบบไตสวน : หลักการและแนวทางปฏิบต
ั ทิ เ่ี ปนอยู

อยางไรก็ดี แมกระบวนพิจารณาคดีบางประเภทกฎหมายไดกาํ หนดใหนาํ ระบบไตสวนมาใชกต็ าม
แตกลับปรากฏวาบทบาทของศาลในการสืบพยานหรือการแสวงหาขอเท็จจริงยังยึดกับหลักการ
ตามระบบกลาวหาอยูเ ปนสวนใหญ โดยผูพ พิ ากษาหรือตุลาการจะถือวาหนาทีใ่ นการคนหาขอเท็จจริง
และการเสนอพยานหลักฐานเปนเรือ่ งของคูค วาม โดยจะอนุญาตใหคคู วามไดซกั ถามพยานและถามคาน
อยางเต็มที่ สวนผูพิพากษาหรือตุลาการจะถามตอเมื่อตองการความชัดแจงในกรณีที่คําเบิกความ
ของพยานคลุมเครือหรือเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเทานั้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจในหลักการพิจารณาคดีในระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนวามีหลักการสําคัญที่แตกตางกันอยางไร รวมทั้งขอดีและขอเสีย ตลอดจน
เป ด โอกาสให มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และให ข  อ มู ล ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ
ในเรือ่ งดังกลาว ทัง้ นี้ เพือ่ เปนขอมูลในการพิจารณาและถือปฏิบตั ใิ หเหมาะสมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมายตอไป ศูนยกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจัดใหมี
โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ เรื่อง “การพิ จ ารณาคดี แ บบระบบไต ส วน : หลั ก การ
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 หุน สวนสํานักงานกฎหมาย บริษทั ติลลิกแี อนด
กิบบินส อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด และรองศาสตราจารยอานนท มาเมา อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูดําเนินรายการ
โดยการสัมมนาทางวิชาการในเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
รองศาสตราจารยอานนท มาเมา อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทคดีที่มีกระบวนพิจารณาเปนระบบไตสวนวา เมื่อพิจารณา
ระบบกฎหมายของประเทศไทยแลวพบวามีการนําระบบไตสวนมาใชในกระบวนพิจารณาคดีใน ๒ กรณี
ไดแก
กรณีแรก การนําระบบไตสวนมาใชเพราะมีคาํ อธิบายกําหนดไว กลาวคือ บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
เกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาความมิไดเขียนไวอยางชัดเจน แตในคําอธิบายหรือในทางปฏิบตั เิ ปนทีเ่ ขาใจกันไดวา
ใชระบบไตสวน หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เมือ่ อานในตัวบทกฎหมายแลวมิไดมกี ารเขียนไวอยางชัดเจนวา
ใหใชระบบไตสวน แตใจความระหวางบรรทัดหรือกลไกของระเบียบปฏิบัติมีสารัตถะเปนระบบไตสวน
ตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามิไดมกี ารบัญญัตไิ วในตัวบทกฎหมายแตอยางใด
แตมคี าํ อธิบายปรากฏวาวิธพี จิ ารณาความอาญาของไทยนัน้ เปนระบบไตสวน อยางไรก็ดี ยังมีขอ ถกเถียงวา
ในทางปฏิบัติแลวไดใชระบบไตสวนในการพิจารณาคดีอาญาจริงหรือไม หรือยังคงใชระบบกลาวหาอยู

๕๐
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กรณีทสี่ อง การนําระบบไตสวนมาใชเพราะมีการบัญญัตไิ วในตัวบทกฎหมายเปนลายลักษณอกั ษร
กลาวคือ บทบัญญัติแหงกฎหมายไดมีการเขียนไวอยางชัดเจนวาใหศาลนําระบบไตสวนมาใชในการ
พิจารณาคดี หรือมีรายละเอียดกําหนดลักษณะของวิธีพิจารณาคดีในระบบไตสวนไวอยางชัดเจน
ซึ่งเทาที่รวบรวมไดมีจํานวน ๘ ประเภทคดี ดังนี้
๑. คดีปกครอง ปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕ โดยกําหนดไวอยางชัดเจนวา “วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณา
โดยใชระบบไตสวนตามทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
และระเบียบนี้”
๒. คดีในศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวา “การพิจารณาคดีใหใช
ระบบไตสวนโดยใหศาลมีอํานาจคนหาความจริงไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่งได
และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงใหศาลรับฟงพยานหลักฐานไดทุกประเภท เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติหามรับฟงไวโดยเฉพาะ”
๓. คดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖
ซึง่ กําหนดไวอยางชัดเจนวา “การพิจารณาคดีใหใชระบบไตสวนโดยใหศาลคนหาความจริงไมวา จะเปนคุณ
หรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่ง และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง ใหศาลรับฟงพยานหลักฐานได
แมวา การไตสวนพยานหลักฐานนัน้ จะมีขอ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ นไปจากขัน้ ตอน วิธกี าร หรือกรอบเวลา
ที่กฎหมายกําหนดไว”
๔. คดีฝา ฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ปรากฏ
ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๗
ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวา “เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนและมีความเห็นวาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
โดยการเสนอเรื่องตอศาลฎีกาและการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของ
ที่ประชุมใหญของศาลฎีกาซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวน และใหดําเนินการโดยรวดเร็ว”
ทัง้ นี้ แมการดําเนินคดีฝา ฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงจะกําหนดใหเขาสูก ารพิจารณา
ของศาลฎีกาและใหใชระบบไตสวนเชนเดียวกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
แตอยางไรก็ตาม ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กฎหมายไดกําหนดใหมี
องคคณะผูพิพากษาจํานวน ๙ คน แตคดีฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงนั้นมิไดกําหนดไว
ในสวนใดอยางชัดเจน ดังนั้น จึงตองเปนไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๗ ซึ่งกําหนดให
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาตองมีองคคณะผูพ พิ ากษาอยางนอย ๓ คน นอกจากนี้ ในคดีอาญา
ของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองยังเปดโอกาสใหมกี ารทบทวนคําพิพากษาไดโดยอุทธรณตอ ทีป่ ระชุมใหญ
ของศาลฎีกา แตสาํ หรับคดีฝา ฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง คําสัง่ หรือคําพิพากษาของศาลฎีกา
ถือเปนที่สุดโดยไมมีกลไกหรือกระบวนการใด ๆ ใหทบทวนหรืออุทธรณตอไปได
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๕. คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบระเบียบของทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการพิจารณาและวินจิ ฉัยคดี
เกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๕ ไดกาํ หนดใหไวอยางชัดเจนวา “วิธพี จิ ารณา
ใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว”
๖. คดีคามนุษย ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๘
ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวา “วิธีพิจารณาคดีคามนุษยใหใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และขอบังคับของประธานศาลฎีกา”
๗. คดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ ปรากฏในพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖ ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวา “วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใหใช
ระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็วตามทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตนิ แี้ ละขอบังคับของประธานศาลฎีกา”
๘. คดีผูบริโภค ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๓
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๔ ซึ่งมีการกําหนดรายละเอียดขอบเขตอํานาจของศาลในการแสวงหา
พยานหลักฐานและขอเท็จจริงแหงคดีตามลักษณะของวิธีพิจารณาคดีในระบบไตสวน โดยกําหนดให
“เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหงคดี ใหศาลมีอํานาจ
เรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามทีเ่ ห็นสมควร ในการนีใ้ หศาลมีอาํ นาจสัง่ ใหเจาพนักงานคดีตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานทีจ่ าํ เปนแลวรายงานใหศาลทราบ รวมทัง้ มีอาํ นาจเรียกสํานักงานคณะกรรมการ
คุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภค หน ว ยงาน หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งมาให ข  อ มู ล หรื อ ให จั ด ส ง พยานหลั ก ฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาได ตลอดจนในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือ
ที่ศาลเรียกมาเอง ใหศาลเปนผูซักถามพยาน คูความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากศาล และใหศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี
แมจะไมมีคูความฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม”
ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดแสดงความคิดเห็นวา วิธพี จิ ารณาแบบระบบไตสวนเปนกระบวนการในการหาทางออกสําหรับขอพิพาท
ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางบุคคลธรรมดาหรือระหวางฝายปกครองกับบุคคลธรรมดาวาจะใหแตละฝายดําเนินการ
อยางไรเพื่อหาขอยุติ โดยในอดีตระบบวิธีพิจารณาความจะใชวิธีการหา “คนกลาง” ที่ไมเกี่ยวของหรือ
ไมมีสวนไดเสียกับใครมาเปนผูตัดสิน ซึ่งสวนใหญจะเปนคนที่ไววางใจของทั้งสองฝายมาเปนผูชี้ขาด
แตตอ มามีการพัฒนาเปนการใช “กลไกรัฐ” ทีเ่ ชือ่ ถือไดเขามาทําหนาทีเ่ ปนคนกลางแทน ในลักษณะเปน
ความสัมพันธ ๓ ฝาย คือ มีการตอสูค ดีของคูก รณี ๒ ฝาย และมีคนกลางมาชีข้ าดตัดสิน โดยมีกฎเกณฑ
กติกาเขามาควบคุม หรืออีกนัยหนึ่งเปนการพัฒนาจากการที่คูกรณีตองจัดการกันเองโดยเปนผูจัดหา
พยานหลักฐานมาตอสูกัน ซึ่งหากใครสามารถโนมนาวใหศาลหรือคนกลางเชื่อไดมากเทาไรคนนั้น
ก็จะเปนฝายชนะ ระบบนีจ้ งึ อาจเรียกวาคดีเปนของคูค วามและจะใชในวิธพี จิ ารณาของคดีแพงเปนสําคัญ
ซึ่งเรียกวา “ระบบกลาวหา” อยางไรก็ดี พัฒนาการดังกลาวยังมีลักษณะเปนเรื่องสิทธิประโยชน
ของคู  ก รณี แ ละอาจจะไม ต อบโจทย ข องสั ง คมที่ ต  อ งการการตั ด สิ น ที่ เ น น ความจริ ง แท ข องเรื่ อ ง
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โดยเฉพาะการตัดสินในคดีอาญาซึง่ ตองมีการลงโทษบุคคลโดยมุง หมายทีจ่ ะไมปลอยใหคนชัว่ ลอยนวล
และจะไมนําผูบริสุทธิ์มาลงโทษ ดังนั้น จึงพัฒนามาสูอีกระบบหนึ่งคือ “ระบบไตสวน” ซึ่งผูที่ตัดสิน
จะตองไมปลอยวางใหเปนเรือ่ งของคนทีก่ ลาวหากับคนทีถ่ กู กลาวหาอีกตอไป และเพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจ
แกคูกรณีวาจะไดรับความยุติธรรมมากขึ้น รวมทั้งจะไมถูกอคติจากผูตัดสินจึงมีการพัฒนาตอไป
เชน กําหนดใหมรี ะบบยุตธิ รรม ๒ ชัน้ คือ ชัน้ แรก เปนการกลัน่ กรองของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการกอนการพิจารณาของศาล และอีกชั้นหนึ่ง เปนการชี้ขาดตัดสินของศาล ซึ่งจะทําใหการตัดสิน
หรือพิจารณาพิพากษาคดีมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ขอพิจารณาวาคดีใดหรือการพิจารณาคดีของศาลในประเทศใดเปนระบบไตสวน
เห็นวา ไมมปี ระเทศใดยืนยันอยางชัดเจนวาการพิจารณาคดีในศาลของประเทศตนเองเปนระบบไตสวน
แบบดัง้ เดิม คือ ศาลจะดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงอยางไรก็ได แตในทางตรงกันขามพบวาวิธพี จิ ารณาคดี
ในปจจุบันแมจะเรียกวาเปนระบบไตสวน ก็ยังเปดโอกาสใหสาธารณชนและคูกรณีไดรับรูรับทราบถึง
พยานหลักฐานตาง ๆ ในคดี รวมถึงใหคกู รณีไดมโี อกาสตอสูก นั อยางเต็มทีด่ ว ย อันเปนทีม่ าของการกําหนด
ใหฝายที่เปนผูถูกกลาวหาไดรับสํานวนคดีเพื่อรับรูประเด็นที่ถูกกลาวหาอยางละเอียด ซึ่งในสวนนี้
ถือวาเปนพัฒนาการทีส่ าํ คัญ เพราะหากใหเปนเรือ่ งของศาลหรือฝายทีก่ ลาวหาแตเพียงฝายเดียว โดยทีอ่ กี ฝาย
ซึ่งอาจจะตกเปนผูตองคําพิพากษาในคดีไมรับรูเรื่องใด ๆ แลว ยอมเปนกระบวนการที่ไมเปนธรรม
หรือเปนระบบไตสวนที่ใชไมไดอยางยิ่ง
กลาวโดยสรุป พัฒนาการของระบบไตสวนจะมีสงิ่ ทีเ่ ปนสาระสําคัญ ๒ ประการ โดยประการแรก
เป น เรื่ อ งการจั ด ความสํ า คั ญ ระหว า งบุ ค คลที่ อ ยู  ใ นคดี โดยเฉพาะศาลกั บ คู  ก รณี ว  า ทํ า หน า ที่ ใ ด
ในระบบไตสวน หากเปนระบบไตสวนศาลตองเปนบุคคลสําคัญในการใชดลุ พินจิ เพือ่ แสวงหาขอเท็จจริง
ใหเปนที่ยุติตามความจริงในคดี สวนจะมีวิธีการอยางไรที่จะใหการใชดุลพินิจมีความเปนธรรม
ตองอาศัยวิธพี จิ ารณาอืน่ ๆ เขามาประกอบดวย และประการทีส่ อง คูก รณีในระบบไตสวนจะมีหนาที่
ชวยเหลือศาลเพื่อใหศาลเขาถึงความจริงแทในคดีได โดยหากไมเปดโอกาสใหคูกรณีนําเสนอพยาน
หลักฐานใด ๆ แลว ยอมจะเปนเรื่องยากตอการพิจารณาคดีของศาลซึ่งเปนคนนอกที่ไมรับรูรับทราบ
ขอเท็จจริงใด ๆ เกี่ยวกับคดีนั้นเลย อยางไรก็ดี การเปดโอกาสใหคูกรณีนําเสนอพยานหลักฐาน
มิไดหมายความวาคูกรณีจะสามารถนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อชี้นําศาลไดอยางเต็มที่โดยไรขอบเขต
แตอยางใด เพราะระบบไตสวนศาลจะมีดลุ พินจิ ในการพิจารณาไดวา อะไรควรอะไรไมควร โดยมีคาํ ฟอง
และคําคูค วามเปนกรอบทีก่ าํ กับไวใหศาลตองดําเนินการไปตามนัน้ และการทีศ่ าลตองมีดลุ พินจิ คอนขาง
จะกวางขวางโดยมีอาํ นาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองหรือไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรโดยไมตองติดกรอบเหมือนคูกรณีท่ีนําเสนอไดเฉพาะที่กําหนดไวในบัญชี
ระบุพยานเทานัน้ แทจริงแลวการใชดลุ พินจิ นัน้ ตองเปนไปเพือ่ ความยุตธิ รรมและรักษาไวซงึ่ ประโยชน
สาธารณะของสวนรวมเปนสําคัญดวย
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ทัง้ นี้ หากจะแบงแยกความแตกตางระหวางวิธพี จิ ารณาคดีในระบบไตสวนกับระบบกลาวหาแลว
สามารถพิจารณาไดจากลักษณะของวิธพี จิ ารณาคดีในระบบไตสวนแบบดัง้ เดิม (Classic) ซึง่ มีหลักการ
ที่สําคัญ ๓ ประการ ประกอบดวย
๑. การพิจารณาคดีมลี กั ษณะเปนลายลักษณอกั ษร กลาวคือ การพิจารณาจะใชการจัดทําเปน
ลายลักษณอกั ษรเปนหลัก สวนการพิจารณาดวยวาจาจะมีหรือไมมใิ ชสาระสําคัญ ฉะนัน้ คดีทมี่ ลี กั ษณะ
เปนระบบไตสวนโดยเฉพาะคดีของศาลรัฐธรรมนูญ หากศาลพิจารณาตามลายลักษณอกั ษรแลวเห็นวา
มีความชัดเจนเพียงพอก็ไมจําเปนตองมีการสืบพยานหรือไตสวนเพิ่มเติมอีกก็ได
๒. การพิจารณาคดีมลี กั ษณะปดลับ กลาวคือ การพิจารณาไมไดกระทําโดยเปดเผยใหคนทัว่ ไป
ไดรบั ทราบ เพราะในระบบไตสวนแบบดัง้ เดิมถือวาศาลคือผูด แู ลผลประโยชนของสังคม ดังนัน้ หากใหคนอืน่
เขามายุง หรือเกีย่ วของจะกลายเปนเรือ่ งของประโยชนสว นตัว หรือการแสวงหาขอเท็จจริงวาใครผิดใครถูก
ระหวางคูกรณีดวยกันเองจะกลายเปนเรื่องเพื่อบิดพลิ้วหรือปกปดขอเสียของตนเองเปนสําคัญ ฉะนั้น
จึงตองใหศาลพิจารณาแบบปดลับเพือ่ ไมใหคกู รณีไดลว งรูถ งึ กระบวนพิจารณามากนัก อันจะชวยใหศาล
สามารถเขาถึงพยานหลักฐานหรือความจริงไดชดั เจนกวา แตอยางไรก็ตาม ปจจุบนั ลักษณะของระบบไตสวน
แบบดัง้ เดิมในประการนีไ้ ดเปลีย่ นแปลงไปมาก เพราะแมจะกําหนดวาเปนระบบไตสวน ศาลก็ตอ งพิจารณา
โดยเปดเผย
๓. การพิจารณาคดีทไี่ มตอ งการใหมกี ารเผชิญหนา เนือ่ งจากระบบไตสวนมีการพิจารณาดวย
ลายลักษณอักษรและมีลักษณะปดลับ หรืออีกนัยหนึ่งคือไมเนนการพิจารณาดวยวาจาและไมตองการ
ใหอีกฝายมาโตแยงเปนคูพิพาทกันตอหนาศาล ซึ่งกระบวนการเหลานี้ถือเปนกลไกของการรักษา
ความสงบโดยแท อยางไรก็ดี แมสาํ นวนการสอบสวนในชัน้ รวบรวมพยานหลักฐานจะดําเนินการฝายเดียว
แตในชั้นการพิจารณาของศาลตองเปดโอกาสใหคูกรณีมีสิทธิทักทวงหรือโตแยงขอกลาวหาตาง ๆ ได
เมือ่ พิจารณาลักษณะทัง้ ๓ ประการของวิธพี จิ ารณาคดีในระบบไตสวนแบบดัง้ เดิมดังกลาวแลว
พบวา ในปจจุบันมีเฉพาะลักษณะประการแรกเกี่ยวกับการพิจารณาเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
ทีย่ งั เปนสวนสําคัญ สวนประการที่ ๒ และ ๓ เกีย่ วกับการพิจารณาแบบปดลับและไมใหมกี ารเผชิญหนากัน
ของคูก รณีนนั้ ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปแลว หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ ระบบไตสวนในปจจุบนั เปนระบบ
ทีเ่ นนเรือ่ งการใชดลุ พินจิ ของศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงโดยไมตอ งผูกมัดอยูก บั พยานหลักฐานที่
โจทกจาํ เลยหรือฝายทีฟ่ อ งกับฝายทีถ่ กู ฟองเสนอมาเทานัน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีไ้ ดสะทอนใหเห็นวา
คดีที่ตองนําระบบไตสวนมาใชเพราะตองการไดขอเท็จจริงหรือความจริงในคดีนั้น เชน คดีปกครอง
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ และคดีอาญาบางประเภท ลวนตองการความจริงแทในเรื่องนั้น มิใชตองการ
แคการตอสูก นั ระหวางคูก รณีทงั้ สองฝาย หรือมิไดตอ งการสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนแกคกู รณี แตในทางตรงกันขาม
สังคมตองการที่จะรูวาอะไรคือความจริงในคดีที่พิพาท ซึ่งนับวันจํานวนคดีที่นําระบบไตสวนมาใช
จะยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
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อนึง่ สําหรับแนวทางปฏิบตั ขิ องประเทศไทยทีม่ กี ารนําระบบไตสวนมาใช เมือ่ พิจารณาแลวเห็นวา
มีขอกังวลที่เกิดขึ้นอยู ๒ ดาน คือ ดานหนึ่ง แมวาจะมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาเปนระบบไตสวน
แตในทางปฏิบตั ศิ าลจะไมใชดลุ พินจิ มาก เพราะยังยึดติดกับกระบวนพิจารณาแบบทีผ่ า นมา คือ ปลอยให
คูกรณีวากันไปแลวศาลจะเขามาเมื่อมีความจําเปนเทานั้น ซึ่งเปนเรื่องแนวคิดหรือความเคยชินของ
ผูพิพากษาที่ไดดําเนินกันมา นอกจากนี้ การจะเปนผูริเริ่มหรือแสวงหาขอเท็จจริงเองยังมีปจจัย
เกีย่ วกับเรือ่ งเวลาและความสามารถของผูพ พิ ากษาประกอบดวย เพราะบางกรณีเวลาอาจจะลวงเลยมาแลว
พอสมควรซึ่งยากที่จะเขาไปแสวงหาขอเท็จจริงได หรือบางกรณีก็เปนเรื่องที่ตองอาศัยความสามารถ
และคุณธรรม หรือความกลาหาญของผูที่ทําหนาที่วาพรอมที่จะเขาไปฝากับความคิดเห็นที่แตกตาง
ของบุคคลที่มีอิทธิพลหรือไม
สวนอีกดานหนึ่ง ตองยอมรับวาการใหผูพิพากษาหรือตุลาการมีดุลพินิจในการแสวงหา
ขอเท็จจริงมากนอยเพียงใดอาจจะกระทบตอกระบวนการยุติธรรมไดเชนเดียวกัน เพราะผูพิพากษา
หรือตุลาการก็เปนมนุษยที่อาจมีอคติกับเรื่องตาง ๆ ได ซึ่งในเรื่องของอคตินั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะ
ในสังคมไทยและมิไดเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ แตเปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมและเปนมาตลอด
ทุกยุคทุกสมัย ฉะนัน้ หากเรามิไดฝก ฝนหรืออบรมใหนกั กฎหมายมีคณ
ุ ธรรมเพียงพอหรือมิไดมกี ารกลัน่ กรอง
คนทีจ่ ะมาทําหนาทีใ่ นระบบไตสวนแลว ระบบไตสวนก็อาจถูกระบบของตัวเองโดยบุคคลเขามาครอบงําได
จนทายที่สุดคดีแทนที่จะอยูกับเรื่องของความจริงก็จะกลายเปนเรื่องของอคติของบุคคลที่มาทําหนาที่
เปนผูพิพากษาหรือตุลาการแทน
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.วรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดแสดงความคิดเห็นวา การพิจารณาคดีทั้งแบบระบบกลาวหาและระบบไตสวนมีความสัมพันธ
หรือเกีย่ วของกับ “กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ” ซึง่ กฎหมายวิธพี จิ ารณาความในเชิงของกฎหมายมหาชน
เปนเรื่องที่วาดวย “การใชอํานาจของรัฐ” กลาวคือ มิใชเปนเรื่องที่วาดวยการจัดองคกรวาใครเปน
ผูใชอํานาจ แตเปนเรื่องวิธีการใชอํานาจวาจะใชอํานาจนั้นอยางไร กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ของศาลจึงเปนตัวกําหนดวิธกี ารใชอาํ นาจของฝายตุลาการ ซึง่ มีประโยชนในการชวยใหการใชอาํ นาจ
ของรัฐมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจะเกี่ยวของกับหลักการและแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
๑. เรือ่ งนิตปิ รัชญา เปนแนวคิดทีค่ าํ นึงถึงเรือ่ งวาอะไรคือความยุตธิ รรม และมีวธิ กี ารในเชิงปฏิบตั ิ
หรือกระบวนการอยางไรที่จะทําใหการใชอํานาจของรัฐมีความเปนธรรมหรือเกิดความยุติธรรมสูงสุด
ซึ่งวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเปนสวนที่บอกไดวาแตละระบบมีวิธีการใด
ที่ชวยใหผูพิพากษาหรือตุลาการใชอํานาจที่มีไดอยางเปนธรรมมากกวากัน
๒. หลักนิตธิ รรม เปนหลักการทีก่ าํ หนดใหรฐั ตองใชอาํ นาจภายใตกฎหมายทีเ่ ปนธรรม และผูใ ชอาํ นาจ
ตองใชอาํ นาจอยางเปนธรรมดวย ซึง่ วิธพี จิ ารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเกีย่ วของโดยตรงวา
ระบบใดเปนระบบทีท่ าํ ใหเกิดความเปนธรรม กลาวคือ จะออกแบบอยางไรใหศาลใชกฎหมายและมีบทบาท
ในคดีอยางไรเพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากที่สุด
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๓. หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (Good Governance) เปนหลักการ
ที่ชวยใหมีการพิจารณาวาวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนระบบใดจะมีความเหมาะสม
หรือกอใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคามากกวากัน ซึ่งทั้งระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะมี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความคุมคา มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับประเภทของคดี
๔. เรือ่ งสิทธิมนุษยชน เปนแนวคิดทีก่ าํ หนดใหรฐั มีหนาทีอ่ าํ นวยความยุตธิ รรมใหแกประชาชน
โดยกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ เปนบริการของรัฐหรือบริการสาธารณะทีร่ ฐั จัดทําขึน้ ตองสามารถชวยเหลือ
ใหประชาชนเขาถึงความยุตธิ รรมได และในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนดังกลาวยังเกีย่ วของกับเรือ่ งความเสมอภาค
ซึง่ วิธพี จิ ารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเกีย่ วของวาระบบใดทีช่ ว ยใหประชาชนหรือคูค วาม
มีความเสมอภาคในการดําเนินคดีมากกวากัน
๕. หลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย เป น หลั ก การที่ พิ จ ารณาการแบ ง แยก
การใชอํานาจอธิปไตยวาประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจของรัฐคืออํานาจตุลาการ
ไดอยางไร โดยวิธพี จิ ารณาทัง้ ในระบบกลาวหาและระบบไตสวนจะเกีย่ วของในแงทวี่ า ประชาชนหรือคูค วาม
จะเขามามีสวนรวมในกระบวนพิจารณาคดีของศาลไดมากนอยเพียงใด
๖. หลักความเปนอิสระของศาล โดยหากเปนวิธีพิจารณาในระบบกลาวหา ความเปนอิสระ
ของศาลจะลดนอยลง เพราะตองถูกจํากัดอยูกับขอเท็จจริงเฉพาะที่คูความไดนําเสนอหรือหามาให
และภายใตกระบวนพิจารณาที่ตองดําเนินการโดยเครงครัด ในขณะที่ระบบไตสวน ศาลจะไมถูกจํากัด
อยูก บั ขอเท็จจริงทีค่ คู วามเสนอ เพราะสามารถคนหาขอเท็จจริงเพิม่ เติมได รวมทัง้ มีอสิ ระจากหลักเกณฑ
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาดวย
หลักการตาง ๆ ดังกลาวมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญทั้งของตางประเทศรวมถึงประเทศไทย
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีการบัญญัติไวในหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย โดยกําหนดไวเปนสวนหนึ่งโดยเฉพาะ คือ “สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม” ตั้งแตมาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๐ แตอยางไรก็ตาม ในบทบัญญัติดังกลาวมิไดมีการระบุไววา
ใหใชระบบกลาวหาหรือระบบไตสวน แตจะกลาวถึงหลักการทีช่ ว ยใหกระบวนการยุตธิ รรมของทัง้ สองระบบ
เปนไปไดจริง หรืออีกนัยหนึ่งคือ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ของทุกประเทศจะมุงไปสูเรื่อง “การใชอํานาจรัฐ” วาจะใชอยางไร ใชแบบไหน และใชกับคดีใด
หรือมีเปาหมายเพื่อ “การเขาถึงความยุติธรรม (Access to Justice)” เปนสําคัญ คือ ระบบใด
ทีจ่ ะทําใหประชาชนเขาถึงความยุตธิ รรมไดดกี วา ซึง่ ทัง้ ระบบกลาวหาและระบบไตสวนตางมีลกั ษณะ
ที่เปนขอดีและขอเสียแตกตางกัน
ระบบกลาวหาและระบบไตสวนซึง่ เกีย่ วของกับกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอันเปนเรือ่ งเกีย่ วกับ
การใชอํานาจรัฐ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของกระบวนพิจารณาที่แทจริงแลวจะพบวา มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหรัฐสามารถคนหาขอเท็จจริงไดอยางครบถวนถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อใหศาลสามารถตัดสินคดี
ไดอยางยุตธิ รรม สวนการดําเนินกระบวนพิจารณาทีไ่ มเกีย่ วของกับการคนหาขอเท็จจริง เชน การพิจารณา
โดยขาดนัด หรือเรื่องการละเมิดอํานาจศาล เปนสวนที่ชวยใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปดวย
ความราบรืน่ และรวดเร็วขึน้ เทานัน้ ดังนัน้ ในวิธพี จิ ารณาจึงประกอบดวย ๒ สวน ไดแก สวนทีเ่ ปนหัวใจ
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คือการคนหาขอเท็จจริง และสวนทีไ่ มใชการคนหาขอเท็จจริงแตเปนวิธกี ารทีจ่ ะทําอยางไรใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาเปนไปอยางราบรื่น เมื่อวิธีพิจารณาเกี่ยวของกับการคนหาขอเท็จจริง โดยพื้นฐาน
จึงเปนเรื่องของคูความซึ่งสอดรับกับลักษณะของวิธีพิจารณาในระบบกลาวหาเพราะระบบนี้คูความ
จะมีบทบาทสําคัญในคดี แตในระบบไตสวนซึ่งพัฒนาขึ้นมาในชวงหลังอันผูกโยงกับเรื่องความยุติธรรม
และความเสมอภาค จึงเพิม่ บทบาทศาลใหมากขึน้ เพือ่ มาทําหนาทีอ่ าํ นวยความยุตธิ รรมใหแกประชาชน
ดังนั้น หากจะจํากัดความวาระบบกลาวหาและระบบไตสวนคืออะไร อาจกลาวโดยสรุปไดวาเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับบทบาทศาลและบทบาทคูความวาใครมีบทบาทมากนอยกวากันอยางไรในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา ซึ่งมิใชเปนเรื่องตามที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาระบบกลาวหาคือระบบที่ผูใดกลาวอาง
ผูน นั้ นําสืบ สวนระบบไตสวนคือเรือ่ งทีศ่ าลมานัง่ ไตสวนเพือ่ หาขอเท็จจริงแตอยางใด อันเปนความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อนและเปนความหมายที่แคบ เพราะความหมายหรือคําจํากัดความในทางวิชาการ
ทีแ่ ทจริงแลวเปนเรือ่ งของบทบาทระหวางศาลกับคูค วามเปนสําคัญ กลาวคือ ถาศาลมีบทบาทเชิงรุก
(Active Role) ก็เปนระบบไตสวน แตถา ศาลมีบทบาทเชิงรับ (Passive Role) ซึง่ เปนการใหบทบาท
แกคูความเปนสําคัญ ระบบนั้นก็เปนระบบกลาวหา
สําหรับขอพิจารณาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบกลาวหาและระบบไตสวนในกลุมประเทศ
คอมมอนลอวและประเทศซีวิลลอวซึ่งมีอิทธิพลตอประเทศไทยหรือไมอยางไร ในเบื้องตนตองเขาใจ
กอนวากฎหมายวิธีพิจารณาความเปนเรื่องของวิธีการใชอํานาจรัฐ ดังนั้น ศาลหรือรัฐและคูความ
จะเขามามีบทบาทมากนอยเพียงใดจึงขึ้นอยูกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจในแตละยุค
แตละสมัย กลาวคือในชวง “ยุคกลาง” เปนสังคมที่รัฐมีอํานาจมาก สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ก็มไิ ดถกู รับรองไว ดังนัน้ การดําเนินกระบวนพิจารณาในยุคนีจ้ งึ มีลกั ษณะเปนระบบไตสวนโดยสมบูรณ
เชน กรณีประเทศจีนที่มีศาลไคฟงและเปาบุนจิ้นเปนผูพิพากษาที่มีอํานาจในการไตสวนและแสวงหา
ขอเท็จจริงอยางเต็มที่ สวนคูความไมมีบทบาทใด ๆ อันสอดรับกับสภาพสังคมในสมัยนั้นที่คูความ
จะเปนเพียงผูถ กู กระทํา (Object) เพราะขนาดสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนยังไมไดมกี ารรับรองไว
ดังนั้น จึงเปนธรรมดาที่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมยอมไมมีเชนเดียวกัน แตกระบวนการยุติธรรม
จะเปนเรื่องของการใชอํานาจรัฐ หรือรัฐจะเปนผูกระทํา (Subject) หรือเปนผูดําเนินการเองทั้งสิ้น
ตอมาในชวง “ยุคสมัยใหม” เริ่มตั้งแตมีการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส หรือประมาณ
ศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น มีการกลาวถึง
เรื่องสิทธิมนุษยชน และระบบเศรษฐกิจเปนแบบเสรีนิยม ดังนั้น การดําเนินกระบวนพิจารณาในยุคนี้
จึงมีลักษณะเปนระบบกลาวหา โดยประชาชนหรือคูความจะมีบทบาทและมีโอกาสเขามาตอสูคดีได
อยางเต็มที่
อยางไรก็ตาม ในชวงศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งเริ่มเขาสู “ยุครัฐสวัสดิการ” (Welfare State) มีแนวคิด
เกีย่ วกับการทีร่ ฐั จะตองเขาไปแทรกแซงเพือ่ คุม ครองประชาชนในกระบวนพิจารณาเพือ่ มิใหเกิดปญหา
ปลาใหญกินปลาเล็ก เพราะเนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในยุคสมัยใหมไดกอใหเกิดปญหา
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางคูค วามอยางไมเปนธรรมขึน้ โดยคูค วามฝายหนึง่ ซึง่ เปนผูป ระกอบการ
หรือพวกนายทุนจะเขามามีบทบาทในกระบวนพิจารณาซึ่งระบบกลาวหาจะเอื้ออํานวยใหกลุมนี้
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ไดเปรียบเปนอยางมาก ทัง้ ในเรือ่ งบทบาทของการนําเสนอพยานหลักฐานไดมากกวา หรือการมีทนายความ
ที่เกงกวาเขามาตอสูจนเกิดความไดเปรียบ ซึ่งหากปลอยใหเปนเชนนั้นแลวจะทําใหอีกฝายเสียเปรียบ
เปนอยางยิง่ ดังนัน้ รัฐจึงเห็นควรใหศาลเขาไปแทรกแซงเพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมมากยิง่ ขึน้ ระบบไตสวน
จึงวิวัฒนาการขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา
โดยขอมูลของกลุม ประเทศซีวลิ ลอวพบวา ในชวงทีร่ ะบบเศรษฐกิจเปนแบบเสรีนยิ ม วิธพี จิ ารณา
จะเปนระบบกลาวหาทั้งหมด คือ คูความจะมีบทบาทมากกวาศาล แตในชวงปลายศตวรรษที่ ๑๙
เปนตนมา กลุม ประเทศซีวลิ ลอวไดเห็นถึงปญหาหรือขอเสียของระบบกลาวหา จึงประสงคทจี่ ะนําขอดี
ที่มีในระบบไตสวนมาใช เพราะระบบนี้ศาลจะมีบทบาทในการเขาไปแสวงหาขอเท็จจริงหรือ
เปนผูใ ชอาํ นาจเพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมไดมากยิง่ ขึน้ และสามารถลดการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของคูความที่มีการไดเปรียบเสียเปรียบใหนอยลงได อยางไรก็ดี เนื่องจากระบบไตสวนก็มีขอเสีย
ที่หากศาลเขาไปยุงเกี่ยวในกระบวนพิจารณามากเกินไปจะทําใหเกิดปญหาความเปนกลาง ซึ่งสวนนี้
ถือเปนขอดีของระบบกลาวหา เพราะระบบกลาวหาศาลไมมีบทบาท ดังนั้น เรื่องการวางตัวเปนกลาง
หรือไมจงึ ไมเปนปญหา แตระบบกลาวหาจะมีขอ เสียทีส่ ง เสริมใหคคู วามหรือทนายความมีโอกาสดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยไมสุจริต ทําใหเกิดการประวิงคดี และทําใหมีการอาศัยเทคนิคทางวิธีพิจารณา
ในการทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกันแมวา รูปคดีจะเสียเปรียบก็ตาม ซึง่ ในทีส่ ดุ จะทําใหการดําเนินคดี
ลาชาและคูความตองเสียคาใชจายมากขึ้น ดังนั้น กลุมประเทศซีวิลลอว เมื่อไดเห็นถึงปญหาของระบบ
กลาวหาดังกลาว จึงดําเนินการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยเพิ่มบทบาทของศาลใหมากขึ้น
โดยกําหนดใหศาลเขามาควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณานอกเหนือจากการเขามาคนหาขอเท็จจริงดวย
และในสวนของการคนหาขอเท็จจริงของศาลนั้น ยังกําหนดใหใชเฉพาะกรณีที่จําเปนเทานั้นก็คือ
กรณีที่คูความมีความไมเทาเทียมกันหรือไดพยายามอยางเต็มที่แลวแตยังไมสามารถคนหาความจริงได
การกําหนดในลักษณะนี้จึงสงผลตอบทบาทของศาลในระบบไตสวนที่เปนอยูปจจุบัน ซึ่งมองวา
กระบวนการยุตธิ รรมอันเปนบริการสาธารณะทีร่ ฐั จัดหาใหแกประชาชน ควรเปนกระบวนการทีท่ าํ ใหรฐั
สามารถคนหาความจริงไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งเปนความเปนจริงที่พึงประสงค
และเปนความเปนจริงที่เปนภาวะวิสัย (Objective Truth) มิใชเปนความเปนจริงที่ขึ้นอยูกับอัตวิสัย
หรือขึ้นอยูกับคูความหรือทนายความวาใครเกงกวาหรือสามารถคนหาขอเท็จจริงไดดีกวา ดังนั้น
กลุม ประเทศซีวลิ ลอวจงึ พยายามทีจ่ ะตักเตือนศาลวาการใชอาํ นาจในสวนนีต้ อ งระมัดระวัง เพราะหาก
คูความมีความเทาเทียมกันหรือมีทนายความพอเพียงแลว ศาลก็ไมควรเขาไปยุงแตควรปลอย
ใหเปนเรื่องของคูความ
สวนกลุมประเทศคอมมอนลอวก็มีปญหาเชนเดียวกัน โดยเฉพาะกรณีคูความไดใชสิทธิ
ในกระบวนพิจารณาโดยไมสจุ ริต แตอยางไรก็ตาม เนือ่ งจากแนวความคิดของกลุม ประเทศคอมมอนลอว
ยังยึดมั่นอยูในเรื่องที่วาการดําเนินคดีเปนเรื่องผลประโยชนของเอกชน หรือเปนเรื่องของคูความ
ที่จะตอสูคดีกัน ดังนั้น ศาลจึงไมเขาไปเกี่ยวของในคดีมากนักและจะวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด
โดยเห็นวามีประโยชนกวาการใหศาลลงไปคลุกฝุนหรือคนหาขอเท็จจริงดวยตนเอง ซึ่งอาจจะไมได
ความเปนจริงทีช่ ดั เจนได โดยในประเทศอังกฤษไดมกี ารเปรียบเปรยวา “หากใหศาลลงไปคนหาขอเท็จจริง
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ไดแลว ยอมไมตางอะไรกับการที่ศาลลงไปสวมเสื้อครุยทนายความ อันเปนการลดบทบาทศาล”
แนวความคิดดังกลาวจึงคอนขางที่จะฝงแนนอยูในประเทศคอมมอนลอวพอสมควร อยางไรก็ดี
ในชวงตนศตวรรษที่ ๒๐ ไดมงี านวิจยั ของประเทศอังกฤษเกีย่ วกับสาเหตุทที่ าํ ใหการดําเนินคดีมคี วามลาชา
ซึ่งผลวิจัยพบวาสาเหตุสวนหนึ่งมาจากบทบาทของศาลที่เปนเชิงรับ (Passive Role) หรือเปนเพียง
ผูควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาเทานั้น การจะแกไขปญหาดังกลาวไดตองนําขอดีของระบบ
ไตสวนมาใชหรือกําหนดใหศาลมีบทบาทในการคนหาขอเท็จจริงมากขึ้น ประเทศอังกฤษจึงเสนอใหมี
การแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยเพิ่มบทบาทศาลในกระบวนพิจารณา ซึ่งตอมาประเทศ
ในกลุม คอมมอนลอวรวมถึงประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลนํามาปรับใช
หากกลาวโดยสรุปแลวเห็นวา ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลไมวาจะเปนระบบ
กลาวหาหรือระบบไตสวน กระบวนพิจารณานัน้ ตองประกอบดวย “หลักฟงความสองฝาย” เปนสําคัญ
โดยศาลตองเปดโอกาสใหคูความหรือคูกรณีมีสิทธิที่จะโตแยงหรือคัดคานตอสูคดีไดอยางเต็มที่
หรือมีสิทธิในการตั้งทนายความเพื่อชวยเหลือคูความหรือคูกรณีใหสามารถใชสิทธิดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนคดีใดควรใชวธิ พี จิ ารณาเปนระบบไตสวนหรือระบบกลาวหาอาจพิจารณาไดจาก
ลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้
๑. ลักษณะของคูความ ถาคูความในคดีไมเทาเทียมกันวิธีพิจารณาก็ควรเปนระบบไตสวน
เพราะศาลจะไดเขามามีบทบาทชวยเหลือคูความโดยเฉพาะฝายที่ตองเสียเปรียบหรืออาจจะบกพรอง
ในการเขาตอสูคดีไดอยางเต็มที่ใหสามารถตอสูคดีไดอยางเสมอภาค ซึ่งลักษณะในขอนี้จะเปนคําตอบ
ไดวาเหตุใดคดีปกครอง คดีแรงงาน หรือคดีผูบริโภค ซึ่งคูความไมเทาเทียมกันจึงตองใชระบบไตสวน
๒. ลักษณะของคดี ถาเปนคดีเกี่ยวกับประโยชนของเอกชน รัฐก็ไมควรเขาไปยุงเกี่ยว
หรือไมจําเปนตองเขาไปแทรกแซง ดังนั้น คดีแพง ศาลจึงไมควรเขาไปยุงเกี่ยวมากนัก เพราะเปนเรื่อง
ของประโยชนเอกชน ซึ่งรัฐไมจําเปนตองลงทุนในการดําเนินคดี เพราะสุดทายการแพชนะคดีก็เปนไป
เพื่อประโยชนสวนตัวของเอกชน รัฐเพียงแตสรางเวทีใหเอกชนไดมาตอสูกันอยางเต็มที่ก็เพียงพอแลว
แตสําหรับคดีปกครอง คดีแรงงาน หรือคดีผูบริโภค ลักษณะของคดีจะกระทบประโยชนสาธารณะ
หรือแมวาบางคดีจะไมกระทบประโยชนสาธารณะแตกระทบตอสังคมหรือคนจํานวนมาก หรืออาจจะ
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ หรือความเชื่อถือของสถาบันคุณธรรม ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะตองใช
ระบบไตสวนเขามาดําเนินการ
๓. บทบาทศาล ลั ก ษณะประการนี้ จ ะใช เ ฉพาะคดี ใ นศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคดี ป กครอง
โดยศาลในคดีดงั กลาวจะมีบทบาทไมเปนเพียงแคการใหความยุตธิ รรมในคดีทตี่ อ งการระงับขอพิพาทเทานัน้
แตยงั มีบทบาทในการตรวจสอบการใชอาํ นาจของฝายบริหารหรือฝายปกครองดวย โดยเฉพาะอยางยิง่
ศาลปกครองไดถกู สรางใหมบี ทบาทเปนผูค วบคุมตรวจสอบภายนอกของฝายปกครอง ในทํานองเดียวกับ
ผูตรวจการแผนดิน ผูตรวจราชการของกระทรวงตาง ๆ หรือผูตรวจสอบบัญชี ที่ตองมีบทบาทเชิงรุก
ฉะนัน้ จึงตอบไดวา เหตุใดศาลปกครองจึงตองใชระบบไตสวนเพราะเหตุผลจากลักษณะในประการดังกลาว
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ดร.ประสาท พงษสุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไดแสดงความคิดเห็นวา ในประเทศ
ทีม่ ศี าลปกครองหรือมีระบบศาลปกครองแยกพิเศษออกมาจากศาลยุตธิ รรมสวนใหญจะมีการกําหนดให
การพิจารณาคดีเปนระบบไตสวน ซึ่งประเทศไทยจะปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๕ วรรคสาม โดยบัญญัตไิ วอยางชัดเจนวา “ในการพิจารณา
พิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม ในการนี้
ศาลปกครองจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ ชีย่ วชาญ หรือพยานหลักฐานอืน่ นอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคูก รณีไดตามทีเ่ ห็นสมควร” อันเปนการกําหนดลักษณะของวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
วาเปนระบบไตสวน นอกจากนี้ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๕ ยังกําหนดวา “วิธีพิจารณาคดีปกครองเปนวิธีพิจารณา
โดยใชระบบไตสวน” ซึ่งเปนการบัญญัติที่ตองการจะตอกยํ้าหรือประกาศใหทราบอยางชัดเจนอีกครั้ง
ทัง้ นี้ เพือ่ ปองกันปญหาขอถกเถียงวาวิธพี จิ ารณาคดีปกครองใชระบบไตสวนซึง่ แตกตางจากวิธพี จิ ารณา
คดีแพงที่ใชระบบกลาวหาหรือไม
การใชระบบไตสวนในวิธพี จิ ารณาคดีปกครองนัน้ ถือเปนลักษณะพิเศษทีแ่ สดงความเปนเอกเทศ
ของคดีปกครองประการหนึง่ เทานัน้ เพราะแทจริงแลวคดีปกครองยังมีวธิ พี จิ ารณาทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
ในประการอืน่ ๆ ประกอบดวย เชน เปนวิธพี จิ ารณาทีใ่ ชเอกสารเปนหลัก (Written System) ซึง่ จะเปนไป
ในทางตรงกันขามกับวิธีพิจารณาคดีในศาลแพงที่ใชพยานบุคคลเปนหลัก (Oral System) นอกจากนี้
ยังใชวธิ พี จิ ารณาในลักษณะกึง่ ลับคือ การพิจารณาจะไมกระทําโดยเปดเผย เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติ
ใหกระทําโดยเปดเผย ฉะนั้น ในกระบวนพิจารณาคดีปกครองคูกรณีเทานั้นที่จะมีสิทธิรับทราบคําฟอง
คําชี้แจง และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับคดีของตนได ประกอบกับมี “ตุลาการเจาของสํานวน”
เปนผูดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบและเสนอความเห็น
ในขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะพิจารณาพิพากษา ซึ่งลักษณะพิเศษในประการนี้ถือเปน
เครือ่ งมือหรือกลไกในการตรวจสอบคดีไดอกี ชัน้ หนึง่ นอกเหนือจากการถวงดุลการใชอาํ นาจตามอําเภอใจ
ของตุลาการโดยใชการพิจารณาพิพากษาเปนองคคณะ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ในหมวด ๔ การรับฟงพยานหลักฐาน ขอ ๖๔ พบวา กฎหมายไดกําหนดให
“คูก รณีฝา ยทีก่ ลาวอางขอเท็จจริงใด ๆ เพือ่ สนับสนุนขออางของตนมีหนาทีเ่ สนอพยานหลักฐานตอศาล
เพือ่ พิสจู นขอ เท็จจริงดังกลาวในเบือ้ งตน” ซึง่ จะเห็นไดวา ระบบไตสวนในวิธพี จิ ารณาคดีปกครองก็เปนไป
ในลักษณะเดียวกันกับระบบกลาวหาคือ ผูใ ดกลาวอางผูน นั้ ก็ยงั คงมีหนาทีต่ อ งนําสืบอยู มิใชกลาวอางแลว
ไมตองนําสืบแตอยางใด ฉะนั้นจึงตองพิจารณาถึงสาระสําคัญของระบบไตสวนในสวนอื่นประกอบดวย
ซึ่งโดยทั่วไปจะมี ๒ สวน ไดแก
สวนแรก คือ ตุลาการมีหนาทีต่ อ งเขาไปแสวงหาขอเท็จจริงทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วกับคดี โดยไมจาํ กัด
เฉพาะที่คูกรณีเสนอมาเทานั้น ซึ่งมาตรา ๕๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
ไดกาํ หนดไวชดั เจนแลววาศาลปกครองสามารถตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม
หมายความวาตุลาการมีอาํ นาจแสวงหาขอเท็จจริงไดจนกวาจะทําใหความจริงปรากฏหรือรับฟงไดเปนทีย่ ตุ ิ
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คือ สามารถนํามาปรับกับขอกฎหมายและวินจิ ฉัยคดีได ดวยเหตุนี้ ในศาลปกครองจึงไมมกี ารยกประโยชน
แหงความสงสัยใหแกจําเลย เพราะในคดีที่ศาลปกครองพิพากษาจะตองมีขอเท็จจริงที่ยุติ ชัดเจน
หรือฟงไดแลววาเขาองคประกอบของกฎหมายในสวนใดจึงจะวินิจฉัยในผลของขอเท็จจริงนั้น
ทัง้ นี้ บทบัญญัตใิ นมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองฯ ก็ใหอาํ นาจแกตลุ าการศาลปกครอง
ที่จะมีคําสั่งตาง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะทําใหการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลหรือตุลาการ
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริง
หรือใหความเห็นเปนหนังสือเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของหนวยงานทางปกครองหรือของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ที่เกี่ยวของ
(๒) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสงวัตถุ เอกสาร หรือพยาน
หลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ หรือใหความเห็นในเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใด หรือสงผูแ ทนหรือเจาหนาทีข่ องรัฐในหนวยงาน
ทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการพิจารณา
(๓) มีคําสั่งเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคําสั่งเรียกใหบุคคลที่เกี่ยวของกับคดีมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานหลักฐานมาประกอบ
การพิจารณา
(๕) ไตสวนหรือมีคําสั่งในเรื่องใดที่มิใชการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
อีกทัง้ ในกรณีจาํ เปน ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจากตุลาการศาลปกครอง
มีอํานาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
จะเห็นไดวาอํานาจของตุลาการศาลปกครองจะมีอยางกวางขวาง แตคดีที่ศาลปกครอง
จะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาจะมีจํานวนจํากัด ซึ่งแตกตางจากศาลยุติธรรมที่คดีที่อยูในอํานาจ
จะมีเปนจํานวนมาก หรือมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีไดทวั่ ไป หรือกลาวอีกนัยหนึง่ แมวา ศาลปกครอง
จะมีอํานาจจํากัดเพียง ๘ ประเภทคดีตามที่กําหนดไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เทานั้น แตในความจํากัดนี้ศาลปกครองจะมีอํานาจอยางกวางขวาง ทั้งนี้ เพราะ
ศาลปกครองตองถูกบังคับใหแสวงหาขอเท็จจริงใหเปนที่ยุติ ศาลปกครองจึงจําเปนตองมีอํานาจ
หรือเครื่องมือที่จะทําใหไดขอเท็จจริงโดยใชกลไกในระบบไตสวน
สวนทีส่ อง คือ ตุลาการมีอาํ นาจควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาและมีบทบาทในเชิงรุก
สาระสําคัญของระบบไตสวนในสวนนีจ้ ะแตกตางจากระบบกลาวหาทีผ่ พู พิ ากษาหรือตุลาการจะมีบทบาท
ในเชิงรับ ซึง่ เหตุผลของเรือ่ งมาจากลักษณะของขอพิพาทในคดีปกครองทีเ่ ปนขอพิพาทระหวางฝายปกครอง
กับประชาชนหรือคูก รณีทมี่ คี วามไมเทาเทียมกัน ซึง่ วิธพี จิ ารณาในระบบไตสวนจะทําใหคกู รณีฝา ยทีด่ อ ยกวา
คือประชาชนสามารถตอสูกับรัฐหรือฝายปกครองไดอยางเสมอภาค ระบบไตสวนจึงเปรียบเสมือนกับ
การทําใหคนที่ตํ่ากวามีกอนหินหรือเกาอี้มายืนใหสูงเทากับฝายรัฐซึ่งเปนคูกรณีอีกฝาย
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นายธวัช ดําสอาด หุน สวนสํานักงานกฎหมาย บริษทั ติลลิกแี อนดกบิ บินส อินเตอรเนชัน่ แนล
จํากัด ไดแสดงความคิดเห็นวา นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา กฎหมายตาง ๆ ไดมีการแกไข
โดยนําระบบไตสวนมาใชมากขึ้นซึ่งกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ จนกระทั่งเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ ทีผ่ า นมา ซึง่ เปนชวงเวลาทีป่ ระธานศาลฎีกาคนปจจุบนั เขามาดํารงตําแหนงไดเปดโอกาส
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ตนเองจึงไดมีหนังสือกราบเรียนประธาน
ศาลฎีกาเพือ่ ใหขอ มูลเกีย่ วกับสภาพปญหาของระบบไตสวนทีม่ ตี อ การสืบพยานวา การทีศ่ าลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ และศาลรัฐธรรมนูญ
ใชการสืบพยานในระบบไตสวน ซึ่งระบบนี้ไดใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจคัดเลือกพยานเอกสาร
และพยานบุคคลที่คูความอาง โดยมีอํานาจที่จะกําหนดใหใชพยานเอกสารชิ้นใดหรือใหพยานปากใด
เขาเบิกความก็ได รวมทัง้ กําหนดใหคคู วามตองสงคําถามทีจ่ ะถามพยานลวงหนาใหแกศาลดวย อาจจะขัด
ตอสิทธิในการตอสูคดีอยางเต็มที่ของจําเลย เพราะเครื่องมือในการพิสูจนความบริสุทธิ์ของจําเลยก็คือ
การใชคาํ ถาม (Questioning) เพือ่ คนหาความจริงซึง่ ทนายความของจําเลยจะเปนผูม บี ทบาทสําคัญอยางมาก
เนื่องจากเปนผูที่คลุกคลีกับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งตองตอสูคดีเพื่อรักษาสิทธิ
เสรีภาพหรือชีวิตของจําเลย ดังนั้น จึงมีขอสงสัยในการใชดุลพินิจดังกลาววาศาลไดใชหลักการใด
มาประกอบการพิ จ ารณาหรื อ เป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยในการตั ด สิ น ใจว า ในชั้ น การนํ า ข อ เท็ จ จริ ง
และพยานหลักฐานเขาสูกระบวนพิจารณาควรจะรับฟงพยานหลักฐานชิ้นใด หรือควรใหมี
การถามพยานปากใดและดวยคําถามใด ซึ่งในฐานะทนายความที่ประสบปญหาดังกลาวเห็นวา
อาจจะสรางความไมเปนธรรมใหแกจําเลยได
นอกจากนี้ การตรวจพยานในระบบไตสวนยังมีลักษณะเปนเพียงรูปแบบหรือมิไดดําเนินการ
ใหเปนไปเพือ่ ประโยชนอยางแทจริง โดยเจตนารมณของการกําหนดใหศาลมีการตรวจพยานก็เพือ่ ใหคคู วาม
ทัง้ สองฝายไดพจิ ารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ ทีแ่ ตละฝายไดกลาวอางหรือนําเสนอตอศาล
เพือ่ ทีจ่ ะยอมรับหรือคัดคานกันตอไป อันจะทําใหกระบวนพิจารณาในชัน้ สืบพยานเปนไปดวยความเปนธรรม
แตปญหาในทางปฏิบัติจากการตรวจพยานที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในคดีอาญาไดกระทบตอความยุติธรรม
ของฝายจําเลยเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ในคดีจะมีขอเท็จจริงที่ซับซอนและเกี่ยวของสัมพันธกับเอกสาร
หรือพยานหลักฐานเปนจํานวนมาก ซึ่งในการตรวจพยานศาลจะสั่งใหคูความ คือ พนักงานอัยการ
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ที่เปนโจทก และจําเลย ตองจัดสงเอกสารที่อางเปนพยานหลักฐานใหแกศาล รวมทั้งตองสําเนา
เพื่อสงใหคูความแตละฝายไดพิจารณาดวย แตในทางปฏิบัติพบวาฝายโจทกมิไดมีการสําเนาสงมาให
ฝายจําเลยแตอยางใด อีกทัง้ ในการตรวจพยานบางกรณีศาลก็ไมลงมาพิจารณาดวยตนเอง แตใหเจาหนาที่
ของศาลมาดําเนินการแทน การปลอยใหมีการตรวจพยานในคดีที่มีเอกสารหรือพยานหลักฐาน
เปนจํานวนมากและมีขอ เท็จจริงทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธกนั โดยเจาหนาทีข่ องศาล และกําหนดสภาพบังคับวา
เมื่อตรวจพยานเสร็จแลวถือวาศาลไดรับรูขอเท็จจริงแลว ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงศาลอาจจะไมรู
ขอเท็จจริงนั้นเลยก็ได ยอมกระทบตอทนายความฝายจําเลยที่ไมอาจจะตอสูคดีหรืออยูในฐานะ
ที่เทาเทียมกับพนักงานอัยการที่เปนโจทกซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาแลว
สรุป จากการทีม่ โี อกาสไดเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็นในครัง้ นี้
ผานการถายทอดสดทางเฟซบุก ของคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๔ ผูเ ขียนมีความคิดเห็นวา
การแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีถอื วามีความสําคัญตอวิธพี จิ ารณาความเปนอยางยิง่ ไมวา จะเปนคดีแพง
คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีในศาลพิเศษตาง ๆ เพราะการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นถือเปนหัวใจหลัก
ที่จะอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได โดยระบบในการแสวงหาขอเท็จจริงตามกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปนั้ น มี ๒ ระบบ คื อ ระบบกล า วหา และระบบไต ส วน
ซึ่งแตละระบบตางมีความเปนมาและลักษณะ รวมทั้งมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน ซึ่งไมวาจะนํา
ระบบใดมาใชในการดําเนินคดีกต็ าม เห็นดวยเปนอยางยิง่ กับขอเสนอแนะของวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ
ทุกทานทีเ่ สนอวา ประการสําคัญนั้นตองเปนไปเพื่อความยุติธรรมหรือกอใหเกิดความเปนธรรม
แกคคู วามทุกฝาย รวมทัง้ ตองใหสทิ ธิแกคคู วามในการโตแยงคัดคานหรือตอสูค ดีตามหลักฟงความ
สองฝายอยางเต็มที่ กลาวคือ ตองเปดโอกาสใหคคู วามแตละฝายไดทราบถึงขออางขอเถียงของอีกฝายหนึง่
และใหคูความแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพื่อยืนยันขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางและหรือหักลาง
ขอเท็จจริงที่อีกฝายหนึ่งกลาวอางได
อยางไรก็ดี เปนทีย่ อมรับวากฎหมายวิธพี จิ ารณาความของประเทศตาง ๆ ทัง้ ในอดีตและปจจุบนั
ไมมีประเทศใดที่นําวิธีพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งแตเพียงแบบเดียวมาใช แตจะเปนการผสมผสาน
ทั้งระบบกลาวหาและระบบไตสวนซึ่งขึ้นอยูกับพื้นฐานเดิมของแตละประเทศวาเปนระบบใดมากกวา
โดยบางยุคสมัยหรือบางประเทศอาจจะมีลกั ษณะคอนไปทางแบบใดแบบหนึง่ เทานัน้ กลาวคือ หากในยุคนัน้
หรือประเทศนั้นใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชนสวนตัวของคูความหรือผลประโยชน
ของเอกชนมากกวาประโยชนสวนรวมหรือของสาธารณะแลว วิธีพิจารณาความก็จะกําหนดใหสิทธิแก
คูค วามทีจ่ ะกําหนดทิศทางในการดําเนินกระบวนพิจารณา หากเปนกรณีในทางกลับกัน ก็จะกําหนดอํานาจ
ของผูพ พิ ากษาหรือตุลาการในการควบคุมกระบวนพิจารณาไวอยางกวางขวางเชนกัน สําหรับประเทศไทย
ซึ่งแมจะเปนประเทศในกลุมกฎหมายซีวิลลอว โดยมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนลายลักษณอักษร
กําหนดใหนาํ ระบบไตสวนมาใชกต็ าม แตเนือ่ งจากไดรบั อิทธิพลจากระบบกลาวหาแบบประเทศในกลุม
กฎหมายคอมมอนลอว ดังนัน้ ในทางปฏิบตั ศิ าลไทยจึงระมัดระวังในเรือ่ งการวางตัวเปนกลางพอสมควร
และให คู  ค วามมี อิ ส ระค อ นข า งมากในการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณา โดยยึ ด หรื อ อาศั ย หลั ก การ
ดังที่ไดกลาวขางตนแลววาศาลจะใชอํานาจหรือเขามามีบทบาทเพื่อใหคูความไดรับความเปนธรรม
อยางเทาเทียมหรือใหคดีเกิดความยุติธรรมสูงสุด.
https://web.facebook.com/Thammasatlaw/.
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