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๑. ความนํา
  การแสวงหาขอเทจ็จรงิแหงคดีถอืวามคีวามสาํคญัตอวิธีพจิารณาความเปนอยางยิง่ ไมวาจะเปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง เพราะการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นเปนหัวใจหลักที่จะอํานวย
ความยุติธรรมใหแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีอาญาที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการสืบพยาน
ที่แตกตางจากการดําเนินคดีแพง กลาวคือ ในการรับฟงพยานหลักฐานน้ันจะอยูบนหลักการคนหา
ความจริงท่ีคุมครองผูถูกกลาวหาซ่ึงใหสิทธิแกจําเลยในการตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี การดําเนินคดี
จึงตองใช “หลักการตรวจสอบ” ไมอาจนํา “หลักความตกลง” ในคดีแพงมาใชบังคับ โดยระบบในการ
แสวงหาขอเท็จจริงตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ยอมรับโดยทั่วไปนั้นมีอยู ๒ ระบบ คือ 
ระบบกลาวหา และระบบไตสวน ซึ่งแตละระบบตางมีความเปนมาและลักษณะ รวมทั้งหลักเกณฑ
ในการแบงแยกที่แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจถึงหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนวามีหลักการสําคัญท่ีแตกตางกันอยางไร รวมท้ังขอดีและขอเสีย ตลอดจน
ทางปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญาของไทยในปจจุบัน ผูเขียนจึงขอเสนอบทความ เรื่อง “หลักการ
พิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน” ดังนี้
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๒. ความหมายของระบบกลาวหาและระบบไตสวน 
  ความหมายของหลกัการพจิารณาคดอีาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนนัน้ นกัวิชาการไดให
คาํนยิามไวแตกตางกนั ทัง้นีข้ึน้อยูกบัหลกัเกณฑหรอืแนวความคดิทีน่าํมาพจิารณาแบงแยก เชน องคกร
ที่ทําหนาที่สอบสวน ฟองรอง และการพิจารณาพิพากษาคดี๑ วิธีพิจารณาคดี๒ บทบาทของศาลและ
คูความ หลกัการคนหาความจริง หรอืวธิกีารรวบรวมพยานหลักฐาน เปนตน ซึง่หากจะใหนยิามของคาํวา 
“ระบบกลาวหา” และ “ระบบไตสวน” โดยอาศยับทบาทหนาทีข่องศาลและคูความเปนหลกัเกณฑ
ในการพิจารณาแลว ทั้งสองระบบมีความหมายดังนี้

  ๒.๑ หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหา (Accusatorial System) 
   “ระบบกลาวหา” เปนระบบการดําเนินคดีอาญาในปจจุบันซึ่งแกไขขอบกพรองของการ
ดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน๓ โดยลักษณะที่สําคัญของระบบกลาวหาคือ ศาลมีบทบาทจํากัด
เปนเพียงผูตัดสินคดีเทานั้น ไมมีอํานาจในการสืบพยานเพ่ิมเติมหรือชวยคูความฝายหน่ึงฝายใด
แสวงหาพยานหลักฐานเพิม่เตมิ การสืบพยานและการดําเนนิกระบวนพิจารณาก็มหีลกัเกณฑทีเ่ครงครดั
และมีรายละเอียดปลีกยอยมาก ศาลจึงมโีอกาสใชดลุพนิจิไดนอยมาก สวนคูความท้ังสองฝายก็มบีทบาท
สาํคญัเปนคูตอสูซึง่กนัและกนั และเมือ่ศาลไมสามารถชวยโจทกแสวงหาพยานหลกัฐานได ดงันัน้ บางครัง้
ศาลจึงอาจยกฟอง ทั้ง ๆ ที่ปรากฏวาจําเลยกระทําความผิดก็ได เพราะหากพยานหลักฐานของโจทก
มีขอนาสงสัยแลวจะตองยกผลประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหกับจําเลย

  ๒.๒  หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวน (Inquisitorial System) 
   “ระบบไตสวน” เปนระบบการดําเนินคดีอาญาในยุโรปด้ังเดิม โดยศาลมีบทบาทหนาที่
ทัง้การสอบสวนและการพจิารณาพพิากษาคดี๔ ศาลมอีาํนาจทีจ่ะสบืพยานเพิม่เตมิหรอืงดการสบืพยาน
ก็ได ทั้งนี้เพื่อคนหาขอเท็จจริงใหไดใกลเคียงความจริงมากที่สุด และระเบียบวิธีเกี่ยวกับการสืบพยาน
ก็ไมมีหลักเกณฑที่เครงครัด แตจะเปดโอกาสใหมีการเสนอพยานหลักฐานสูศาลไดทุกชนิด ศาลจึงมี
สทิธริบัฟงพยานบอกเลาและมีอํานาจใชดลุพนิจิไดอยางกวางขวาง รวมท้ังการพิจารณาคดีกม็ลีกัษณะ

 ๑หากอธบิายระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพจิารณาทีก่ารแบงแยกองคกรทีท่าํหนาทีส่อบสวน ฟองรอง และการพจิารณา
พิพากษาคดีแลว “ระบบไตสวน” คือ ระบบการดําเนินคดีอาญาที่ไมมีการแยก “หนาที่สอบสวนฟองรอง” และ “หนาที่พิจารณา
พพิากษาคดี” ออกจากกัน ใหองคกรในการดําเนินคดีอาญาท่ีตางหากจากกันเปนผูรบัผดิชอบดําเนินการ แตการดําเนินคดีอาญาท้ังหมด
ตกอยูในมือของบุคคลหรือองคกรเดียว กลาวคือ การดําเนินคดีอาญาทั้งหมดตกอยูในมือของผูพิพากษาหรือศาล และการดําเนิน
คดอีาญาตามระบบไตสวนนีผู้ถกูไตสวนแทบไมมสีทิธอิะไรเลย เขามีสภาพไมตางอะไรกบัวตัถชุิน้หนึง่ กลาวคอื เปน “กรรมในคด”ี และ
 “ระบบกลาวหา” คือ ระบบการดําเนินคดีอาญาที่มีการแยก “หนาที่สอบสวนฟองรอง” และ “หนาที่พิจารณาพิพากษาคดี” 
ออกจากกัน ใหองคกรในการดําเนนิคดอีาญาทีต่างหากออกจากกันเปนผูทาํหนาทีท่ัง้สองนัน้ และยกฐานะของผูถกูกลาวหา (ผูตองหา
และจาํเลย) จากการเปน “กรรมในคดี” ขึน้เปน “ประธานในคดี” (โปรดดู คณติ ณ นคร, กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา, พมิพครัง้ที ่๗ 
ฉบับปรับปรุงใหมและแกไขเพิ่มเติม, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๙, หนา ๕๖-๕๗).
 ๒หากอธบิายระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพิจารณาท่ีวธิพีจิารณาคดีแลว “ระบบกลาวหา” หมายถึง การพิจารณาคดีทีม่ี
ผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาที่วางตัวเปนคูพิพาทกันตอหนาศาล สวน “ระบบไตสวน” หมายถึง การพิจารณาคดีที่ไมมีคูความที่วางตัว
เปนคูพพิาทกันตอหนาศาล โดยศาลเปนผูดาํเนินการไตสวนหาพยานหลักฐานดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือของผูชวยของตนเอง
(โปรดดู ณรงค ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๙, กรุงเทพฯ : วิญูชน, หนา ๒๘-๒๙).
 ๓ณรงค ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพครั้งที่ ๘, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๗, หนา ๒๖.
 ๔อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๒๖.
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เปนการดาํเนนิการระหวางศาลกบัจาํเลย โจทกไมมบีทบาทในการสบืพยานแตเปนเพยีงผูชวยเหลอืศาล
ในการคนควาหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเทานั้น นอกจากน้ียังไมใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัย
ใหกับจําเลย (in dubio pro reo) ดังนั้น จําเลยจึงมีหนาที่สําคัญในการพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง
ใหชัดแจง๕       
 
๓. ความเปนมาและลักษณะของการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนและระบบกลาวหา
  ระบบกลาวหาและระบบไตสวนมีวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน โดยขอมูลทางประวัติศาสตร
ไดแสดงใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศในภาคพ้ืนยุโรปมีการใชวิธีพิจารณาคดีอาญา
ทัง้ในระบบกลาวหาและระบบไตสวนแบบสลบักนัไปมา ซึง่การสลบัใชระบบกลาวหาและระบบไตสวนนัน้
เปนผลมาจากความเขมแข็งของอํานาจรัฐในชวงระยะเวลานั้น ๆ กลาวคือ หากชวงเวลาใดอํานาจรัฐ
มีความเขมแข็งมาก ศาลมีแนวโนมที่จะใชระบบไตสวน เชน ในสมัยศาลศาสนา ศาลในยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย และศาลไตสวนในยุคนโปเลียน ในทางตรงกันขาม หากชวงเวลาใดอํานาจรัฐ
มีความออนแอ ไมเด็ดขาด หรือกระจัดกระจายไมรวมศูนย ศาลก็มีแนวโนมที่จะใชระบบกลาวหา 
เชน ในยุคกรีกโบราณ และยุคกลาง๖

  ๓.๑ การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา 
    การระงับขอพิพาทของสังคมในอดีตเปน “การแกแคนสวนตัว” ซึ่งเม่ือสังคมพัฒนาข้ึน
เห็นวาการแกแคนสวนตัวนัน้ไมสามารถสรางความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึนได จงึกําหนดใหมคีนกลางข้ึน
เพื่อตัดสินขอขัดแยง ระบบกลาวหาจึงถือกําเนิดขึ้นและเขามาแทนที่การแกแคนสวนตัว โดยเมื่อมี
ขอขัดแยงเกิดขึ้น ฝายกลาวหาก็จะนําเร่ืองมาฟองคนกลางซ่ึงอาจเปนหัวหนาหรือผูที่ตนนับถือ 
และทัง้สองฝายกจ็ะตองพสูิจนขออางของตนดวยรปูแบบตาง ๆ  เชน การดาํนํา้ลยุไฟ (les ordalies)๗ หรอื 
“การตอสูเพือ่พสิจูนความจริง” (Duel judiciaire) ซึง่หากฝายใดรอดชีวติกถ็อืวาเปนฝายทีพ่ดูความจริง
และเปนผูชนะคดี ผูตัดสินเพียงแตทําตัวเปนกลางและรอผลการตอสูเพื่อพิพากษาเทานั้น ดังนั้น 
ความเขาใจทั่วไปที่วาระบบไตสวนเปนระบบที่ใชการทรมานที่ไรมนุษยธรรม สวนระบบกลาวหา
เปนระบบที่ใชในสังคมที่เจริญแลวนั้น จึงไมใชสิ่งที่ถูกตอง แตทั้งระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ตางผานชวงเวลาที่ใชวิธีการที่ไรมนุษยธรรมมาแลวทั้งสิ้น จนกระทั่งการพิสูจนขอเท็จจริงไดพัฒนา
เปนการพิสูจนโดยพยานหลักฐาน

 ๕เข็มชัย ชุติวงศ, กฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ ๔, กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, ๒๕๓๖, หนา ๒-๓.
 ๖ปกปอง ศรีสนิท, “ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณาความอาญา”, ๗๒ ป ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร 
ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๓๓.
 ๗วธิกีารดาํนํา้ลยุไฟ ม ี๔ วธิคีอื (๑) aqua fervens คอื การใหผูกลาวอางขอเทจ็จรงินาํมอืจุมนํา้รอน และนาํมอืดงักลาวใสถงุหนัง
ทีต่ราประทบัโดยศาล เมือ่เวลาผานไป ๓ วนั ศาลจะเปดถงุหนงัด ูหากมือไมมีรอยแผล ถอืวาผูกลาวอางพดูความจรงิ แตหากมือมรีอยแผล 
ถือวาผูกลาวอางพูดเท็จ (๒) ferrum canden หรือ ferrum ignitum คือ การใหผูกลาวอางขอเท็จจริงถือเหล็กรอนเดินไป ๙ กาว 
หรือเดินไปบนคราดที่เผาไฟ หากไมไหม ถือวาผูกลาวอางพูดความจริง แตหากมีรอยไหม ถือวาผูกลาวอางพูดเท็จ (๓) aqua frigida 
คือ การโยนผูตองหาลงในถังน้ําศักด์ิสิทธิ์ ถาผูตองหาบริสุทธิ์ ผูตองหาจะจมนํ้า แตหากผูตองหาเปนผูกระทําความผิด นํ้าศักดิ์สิทธิ์
จะปฏิเสธผูตองหาทําใหผูตองหาลอยนํ้า (๔) judicium crucis คือ ใหผูกลาวหาและผูถูกกลาวหายืนกางแขนเปนรูปไมกางเขน 
หากฝายใดเอาแขนลงกอน ฝายนั้นคือผูแพคดี (เพิ่งอาง, หนา ๑๓๔).
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มี.ค. - เม.ย. ๕๕๗๖

หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

      สําหรับลักษณะของการฟองคดีอาญาในระบบกลาวหานั้น ถือเปนสิทธิของผูเสียหาย
ในการเปนโจทกฟองคดีอาญา รวบรวมพยานหลักฐานและนําสืบพิสูจน เพื่อใหศาลพิพากษาลงโทษ
ผูกระทาํความผดิดวยตนเอง ศาลหรอืผูพพิากษาจะวางตวัเปนกลางโดยเครงครดั ระบบนีจ้งึแบงบคุคล
ออกเปน ๓ ฝาย ไดแก ผูเสียหายซึ่งทําหนาที่เปนโจทก จําเลย และศาล 
      การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาก็อยูภายใตแนวคิดพื้นฐานของการประกันสิทธิ
และเสรภีาพของผูถกูกลาวหาหรือจาํเลย โดยโจทกและจําเลยตางเอาพยานหลักฐานมาตอสูกนั แลวศาล
จะตัดสินไปตามนํ้าหนักพยานของแตละฝาย ซึ่งการตอสูในระบบกลาวหานี้ สงผลใหเกิดหลักเกณฑ
ทีส่าํคญัคือ “หลักการสนันษิฐานไวกอนวาจําเลยเปนผูบรสิทุธิจ์นกวาจะพิสจูนใหศาลเชือ่โดยปราศจาก
ขอสงสัยวาจําเลยกระทําความผิดจริง” จําเลยจึงมีสิทธินําสืบหักลางพยานหลักฐานโจทกเพื่อพิสูจน
ความบริสุทธิ์ของตน โดยถือหลักวาโจทกและจําเลยมีฐานะเทาเทียมกัน แมโจทกเปนพนักงานอัยการ
ซึ่งทําหนาที่ในนามรัฐก็มีฐานะเทากับจําเลยท่ีเปนราษฎร ศาลจะวางตนเปนกลาง ทําหนาที่เหมือน
กรรมการตัดสินและควบคุมใหคูความทั้งสองฝายปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะพยานอยางเครงครัด
หากผดิหลักเกณฑอาจถูกศาลพิพากษายกฟองได การพิจารณาก็กระทําตอหนาจําเลย และใหสิทธิ
แกจาํเลยท่ีจะมีทนายความใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี  ศาลจึงมีบทบาทในการคนหาความจริง
นอยมาก โดยจะชวยคนหาความจริงเฉพาะกรณีทีจ่าํเปนอยางย่ิงเทาน้ัน เชน ซกัถามพยานเทาทีจ่าํเปน
เพื่อความเปนธรรมแกจําเลย หรือเพื่อใหขอเท็จจริงชัดเจนยิ่งขึ้น เปนตน
      ดงันัน้ การดําเนนิคดีอาญาในระบบกลาวหาจงึเปนระบบทีม่กีารแยกหนาท่ีสอบสวน ฟองรอง 
และหนาทีพ่จิารณาพพิากษาออกจากกนั โดยใหมอีงคกรในการดาํเนนิคดอีาญาท่ีแยกตางหากออกจากกนั
เปนผูทาํหนาทีด่งักลาว ผูพพิากษาหรือศาลตองวางเฉยหรือวางตัวเปนกลางเพ่ือเปดโอกาสใหคูความ
ไดตอสูคดกีนัอยางเตม็ที ่และปองกนัการมีอคตขิองผูชีข้าดดวย นอกจากน้ี ศาลยงัมบีทบาทในการควบคุม
ใหทั้งสองฝายปฏิบัติตามกฎหมายพยาน โดยมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด เพื่อปองกันมิใหพยานหลักฐาน
ที่ตองหามเขาสูสํานวนและมิใหเอาเปรียบกันและกันในการตอสูคดี

  ๓.๒ การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน 
       ระบบไตสวนมีวิวัฒนาการมาจากระบบกลาวหา โดยมีที่มาจากศาลของคริสตศาสนา
นกิายโรมนัคาทอลกิ โดยศาลศาสนาจะพจิารณาคดดีวยการซกัถามพยานในรปูแบบกรรมการ กลาวคอื
พระจะเปนผูไตสวนผูกระทําผดิโดยไมมผีูพพิากษาเปนคนกลาง สงผลใหการคนหาความจริงกระทาํโดย
การทรมานจําเลยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทากันพิสูจนดวยการดํานํ้า ลุยไฟ สาบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
หรือจํานวนพยานของใครมากกวากัน เปนตน เพื่อใหจําเลยรับสารภาพและเลาขอเท็จจริงทั้งหมด 

การไตสวนดวยการทรมาน
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มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๗๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

      ตอมาเมื่อระบบการทรมานหมดไป ระบบไตสวนก็เริ่มคนหาความจริงโดยการสืบพยาน 
แตยังคงใหศาลมีหนาที่คนหาความจริงจากพยานหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่คูความเสนอตอศาลและท่ีศาล
เหน็สมควรเรยีกมาเอง ในระบบน้ีศาลจึงมบีทบาทอยางสูงในการแสวงหาพยานหลักฐานและควบคุม
กระบวนพิจารณา คูความจะซักถามพยานก็ตองไดรับอนุญาตจากศาลเสียกอน การพิจารณาคดี
ไมใชการตอสูคดีระหวางคูความ แตเปนการตอสูกนัระหวางรัฐกับจําเลย การพิจารณาไมไดกระทําโดย
เปดเผย แตจะพิจารณาจากเอกสารมากกวาคําเบิกความของพยานบุคคล และถือวาเปนหนาที่ของรัฐ
ในการแสวงหาขอเท็จจริงและใหความเปนธรรมจําเลย การพิจารณาจึงทําลับหลังจําเลยได คูความ 
ทนายความ และพนักงานอัยการจึงมีบทบาทในคดีอาญานอยมาก

    นอกจากน้ี การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนยังไมมีการแยกหนาที่สอบสวนฟองรอง
ออกจากหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคด ีแตใหหนาที่ทั้งหมดดังกลาวเปนของผูพิพากษาหรือศาล
ทําหนาที่สอบสวนฟองรองและหนาที่ตัดสินคดีอยูในความรับผิดชอบของคน ๆ เดียว ซึ่งถือเปนขอเสีย
ของการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน อันอาจทําใหอํานาจชี้ขาดทั้งกระบวนการอยูในดุลพินิจ
ของคนเพียงคนเดียว โดยไมมีการตรวจสอบหรือคานอํานาจ และอาจเกิดกรณีมีอคติหรือความ
ไมเปนกลางของผูพพิากษาได ดงันัน้ การดาํเนนิคดอีาญาท่ีรวมการสอบสวนฟองรองและการพิจารณา
ไวในองคกรเดียวกันจึงมีขอบกพรอง ดังนี้๘

    (๑) ผูไตสวนซ่ึงหมายถึงศาลหรือผูพิพากษามีอํานาจมากเกินไป และอาจมีอคติกับ
ผูถูกไตสวน ทําใหไมมีความเปนกลาง จนกลายเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาที่ปราบปรามผูกระทํา
ความผิดอาญามากกวาจะเปนองคกรที่อํานวยความยุติธรรม
    (๒) ผูถูกไตสวนมีสภาพเปนผูถูกซักฟอกในคดี ไมมีสิทธิใด ๆ ในการตอสูหรือไดรับการ
ชวยเหลือในการคนหาความจริง และมักถูกกระทําตอเนื้อตัวรางกายดวยวิธีทรมานเพ่ือใหรับสภาพ 
ซึ่งขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน

ี้ ํ ิ ี ใ ไ  ั ไ  ี  ี่

แสดงการไตสวนกาลิเลโอโดยศาลศาสนาที่วาติกัน

 ๘คําปุน ภูธรศรี, ปญหากรณีจําเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทกในคดีอาญา, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒, หนา ๘.
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

๔. หลักเกณฑในการแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหา
  การแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหานั้น สามารถพิจารณาไดจาก
หลักเกณฑแนวคิดพื้นฐาน วิธีพิจารณาคดี ที่มาของผูพิพากษา ผูเริ่มคดี วิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน 
และการดําเนินคดีรับสารภาพ โดยแตละหลักเกณฑมีรายละเอียดดังนี้
  ๔.๑  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากแนวคิดพื้นฐาน 
    เมือ่แบงแยกความแตกตางระหวางระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพจิารณาจากแนวคิด
พื้นฐานแลวพบวา “ระบบกลาวหา” นั้นมีแนวคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกกลาวหาหรือประชาชน (Due process) ซึ่งแนวคิดนี้ศาลหรือผูพิพากษาตองวางตัวเปนกลาง
และเปดโอกาสใหคูความไดตอสูกันอยางเต็มที่ โดยคูกรณีทั้ง ๒ ฝายตองอยูในฐานะท่ีเทาเทียมกัน
โดยปลอยใหเปนหนาที่ของคูกรณีที่จะนําพยานหลักฐานมาสืบกันเอง เมื่อถึงขั้นสุดทายผูพิพากษา
จะตัดสนิใหฝายหนึง่ฝายใดเปนผูชนะคดีตามพยานหลักฐานท่ีมกีารนํามาพิสจูน ในขณะท่ี “ระบบไตสวน” 
มแีนวคดิที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะในการท่ีจะดําเนินคดีและลงโทษผูกระทําความผิด 
หรือเพ่ือปองกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime control) โดยศาลจะเปนผูนําความยุติธรรมมาให
กับคูความ ดังนั้น ศาลจึงมีบทบาทมากในการถามพยานและคนหาความจริง

  ๔.๒  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากวิธีพิจารณาคดี
    วธิพีจิารณาคดตีาม “ระบบกลาวหา” มลีกัษณะเปนการพจิารณาคดแีบบเปดเผย โดยให
สิทธิแกประชาชนที่จะเขารับฟงการพิจารณา ดังนั้นจึงทําใหประชาชนสามารถควบคุมองคกร รวมทั้ง
ควบคุมการดําเนินคดีได และเปนการพิจารณาดวยวาจา กลาวคือ เมื่อวิธีพิจารณาเปนแบบเปดเผย 
ดังนั้นวิธีการที่จะทําใหประชาชนผูเขาฟงการพิจารณาสามารถรับทราบเนื้อหาสาระสําคัญของคดี
พรอมกันได ก็คือการใชวาจาในการดําเนินคดี นอกจากนี้ ยังเปนการพิจารณาแบบคูพิพาท กลาวคือ 
เมื่อมีการพิจารณาแบบเปดเผยและดวยวาจา ดังนั้น ผูตัดสินจะตองวางตัวเปนกลางและตองรับฟง
ทั้งฝายผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาซึ่งวางตัวเปนคูพิพาทกันนั่นเอง 
    สวนวิธีพิจารณาคดีตาม “ระบบไตสวน” นั้นจะมีลักษณะที่แตกตางจากระบบกลาวหา 
โดยเปนการพิจารณาแบบลับ ซึ่งกระบวนการไตสวนจะไมดําเนินการในที่สาธารณะ และผูมีสวน
เกี่ยวของในการไตสวนจะไมทราบถึงกระบวนพิจารณามากนัก พยานก็ไมทราบวาศาลกําลังไตสวน
คดอีะไรและใครเปนผูตองหา เชนเดยีวกบัผูตองหากไ็มทราบถงึขอหาทีศ่าลทาํการไตสวน และเปนการ
พิจารณาดวยลายลักษณอักษร กลาวคือ การพิจารณาจะทําในสํานวนสอบสวน ซึ่งสํานวนดังกลาว
จะเสร็จส้ินบริบูรณเมื่อมีการบังคับใชโทษ รวมทั้งยังเปนการพิจารณาแบบไมเปนคูพิพาท กลาวคือ 
สํานวนการสอบสวนจะดําเนินการฝายเดียว บทบาทของผูถูกไตสวนที่ถูกดําเนินคดีจะเปนลักษณะ
ตัง้รบั กระบวนการท้ังหมดมีทีม่าจากผูไตสวน ดงัน้ัน จงึไมมคีูความท่ีวางตัวเปนคูพพิาทกันตอหนาศาล 
แตมีเพียงผูไตสวนและผูถูกไตสวนเทานั้น
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๔.๓  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากที่มาของผูพิพากษา
    ใน “ระบบกลาวหา” ศาลหรอืผูพพิากษาทีท่าํหนาทีส่วนใหญแลวจะมใิชผูพพิากษาอาชพี 
เนื่องจากมีแนวคิดจากการดําเนินคดีที่กระทําโดยเปดเผยตอหนาสาธารณะและประชาชนมีสิทธิ
เขาตรวจสอบได ดังนั้น ระบบลูกขุนซึ่งเปนประชาชนธรรมดาที่มิใชผูพิพากษาอาชีพจึงถูกพัฒนา
ขึ้นมาจากระบบกลาวหานี้ คําถามที่ใชในการถามจําเลยก็เปนคําถามงาย ๆ มิใชคําถามทางเทคนิค
ที่สลับซับซอน อยางไรก็ดี แมจะมีลูกขุนในการพิจารณาคดีในระบบกลาวหาก็ตาม “ศาลซ่ึงเปน
ผูพิพากษาอาชีพ” ก็ยังทําหนาที่ควบคุมการพิจารณา แตจะไมรวมออกเสียงดวย
    สวน “ระบบไตสวน” นัน้ ศาลทีท่าํหนาทีจ่ะเปนผูพพิากษาอาชพี ทัง้นี ้เน่ืองจากวธีิการไตสวน
จะใชเทคนิคมากกวาการดําเนินคดีในระบบกลาวหา รวมท้ังการต้ังคําถามในการไตสวนก็ไมใชคําถาม
ตามปกติทั่วไป และศาลในระบบไตสวนยังตองคนหาพยานหลักฐานดัวย ดังนั้น ความเปนมืออาชีพ
ของผูพิพากษาจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่
    อยางไรก็ดี หลักเกณฑการแบงแยกโดยพิจารณาจากลักษณะของศาลหรือท่ีมาของ
ผูพิพากษาดังกลาวก็ยังไมชัดเจนมากนัก เนื่องจากบางประเทศแมจะเปนระบบกลาวหาแตก็ใช
ผูพิพากษาอาชีพ เชน กรณีของประเทศไทย บางประเทศก็ใชลูกขุนที่มาจากประชาชน เชน ประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และบางประเทศก็ใชผูพิพากษาผสมกัน เชน ศาลอาญาที่พิจารณาคดีโทษ
ขั้นสูง (Cour d’assises) ในประเทศฝรั่งเศส ใชทั้งผูพิพากษาอาชีพและลูกขุนที่มาจากประชาชน
รวมกันพิจารณาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

  ๔.๔  การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากผูเริ่มคดี
    วิธีพิจารณาคดีใน “ระบบกลาวหา” ผูเริ่มคดีจะเปนองคกรอ่ืน ๆ ที่มิใชศาลผูตัดสินคดี 
แตจะเปน “ผูกลาวหา” ซึ่งถือเปน “หลักการแยกอํานาจฟองคดีออกจากอํานาจตัดสินคดี”๙ อันเปน
หลักประกันอคติของผูพิพากษา เพราะหากปลอยใหผูพิพากษาที่ตัดสินคดีเปนผูเริ่มคดีดวยตนเองแลว
กจ็ะเปนการยากทีศ่าลจะยกฟองคด ีโดยใหเหตผุลวาคาํฟองของตนไมมน้ํีาหนกั ทัง้นี ้เน่ืองจากผูพิพากษา
ทีต่ดัสนิใจเริม่ดาํเนนิคดใีดกย็อมปกใจเชือ่วาผูตองหาทีต่นดาํเนนิคดนีัน้เปนผูกระทาํความผดิ และเปน
การยากย่ิงท่ีผูพิพากษาคนเดียวกันน้ันจะยกฟองคดีที่ตนเร่ิมฟองเอง โดยใหเหตุผลวาคําฟองของตน
ผิดพลาด หรือตนเขาใจขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายผิดในตอนแรก โดยหลักการแยกอํานาจฟองคดี
ออกจากอาํนาจตดัสนิคดดีงักลาวนัน้ ศาลจะตองวางตวัเปนกลางในการดาํเนนิคด ีและผูเริม่คดจีะตอง
เปนบุคคลอื่นที่มิใชศาลที่ตัดสินคดี ซึ่งอาจเปนพนักงานอัยการหรือผูเสียหาย (หรือประชาชน)
    สวน “ระบบไตสวน” ผูเริ่มคดีจะเปนศาลหรือผูพากษา โดยผูพิพากษาในระบบไตสวน
ทุกคนสามารถเริ่มทําการไตสวนคดีไดเองหากพบการกระทําความผิดหรือมีคํารองทุกขจากผูเสียหาย 
โดยไมตองผานองคกรที่มีอํานาจฟองคดี อยางไรก็ดี หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการดั้งเดิมในประเทศ
ฝรัง่เศส ซึง่ถกูยกเลกิไปหมดแลว แตในปจจุบนั ระบบไตสวนอาจมกีารแยกอาํนาจเริม่คดอีอกจากอาํนาจ
ตัดสินชี้ขาด เชน ศาลไตสวนในประเทศฝรั่งเศส (Judge d’instruction) ไมอาจเริ่มคดีเองได แตตอง
ใหอัยการหรือผูเสียหายเปนผูเริ่มคดี โดยศาลไตสวนก็ยังคงใชวิธีพิจารณาความตามระบบไตสวนอยู

 ๙ในภาษาฝรั่งเศสเรียกหลักนี้วา “Principe de la séparation de la poursuite et du jugement”.
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

  ๔.๕ การแบงแยกความแตกตางตามหลกัเกณฑทีพ่จิารณาจากวิธกีารรวบรวมพยานหลักฐาน
    ใน “ระบบกลาวหา” คูความ (คูกรณ)ี จะเปนผูรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่นาํเสนอตอศาล 
โดยใชหลักการเปดเผยพยานกอนสืบ กลาวคือ ฝายผูฟองคดีและฝายผูถูกฟองจะตองเปดเผย
พยานหลักฐานใหอีกฝายหนึ่งทราบกอนการสืบพยาน สวน “ระบบไตสวน” นั้น ศาลจะเปนผูมีหนาที่
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง เชน ผูพิพากษาไตสวนในประเทศฝรั่งเศส (Judge d’instruction หรือ 
Investigating judge) มีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานท้ังทางฝายผูกลาวหาและทางฝายผูตองหา
เพ่ือพิสูจนมูลฟองคดีอาญาวาคดีมีมูลเพียงพอท่ีจะสงฟองคดีตอศาลตัดสินหรือไม ดังนั้น ในระบบ
กลาวหา เม่ือผูเริม่คดีเปนผูกลาวหา จงึมหีนาทีต่องนาํพยานหลกัฐานมาพสิจูนความผดิของผูถกูกลาวหา 
ในขณะที่ระบบไตสวนนั้น เม่ือศาลไตสวนเริ่มดําเนินการไตสวนคดี คูกรณีก็ไมมีภาระหนาที่ใด ๆ
เพราะหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไดอยูที่ศาลไตสวน

   ๔.๖ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากการดําเนินคดีรับสารภาพ
    วิธีพิจารณาความใน “ระบบกลาวหา” เมื่อศาลเริ่มการพิจารณา ศาลจะถามจําเลยดวย
คําถามวา จําเลยยอมรับสารภาพหรือปฏิเสธ ในกรณีที่จําเลยปฏิเสธก็จะดําเนินการสืบพยาน แตหาก
จาํเลยรับสารภาพ ศาลก็สามารถลงโทษจําเลยไดโดยไมตองดําเนินการสืบพยาน แตใน “ระบบไตสวน” นัน้ 
แมจําเลยจะรับสารภาพ ศาลก็ยังตองดําเนินการไตสวนหาความจริงตอไป อยางไรก็ดี การพิจารณา
สืบพยานจะมีลักษณะไมเต็มรูปแบบเหมือนเชนกรณีที่จําเลยปฏิเสธ

๕. ขอดีและขอเสียของระบบกลาวหาและระบบไตสวน
  เม่ือพิจารณาความแตกตางระหวางการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ทั้งสองระบบตางมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้

  ๕.๑  ขอดีและขอเสียของระบบกลาวหา
    เนือ่งจากวิธพีจิารณาคดีอาญาในระบบกลาวหา มแีนวคิดทีต่ัง้อยูบนพืน้ฐานของการประกัน
สทิธแิละเสรีภาพของผูถกูกลาวหาหรือประชาชน ดงันัน้ ระบบกลาวหาจึงเปนระบบท่ีสรางหลักประกัน
สทิธใิหกบัผูดาํเนินคดมีากท่ีสดุ และกระบวนการพจิารณาคดเีปนแบบเปดเผย ซึง่ใหสทิธแิกประชาชน
ที่จะเขารับฟงการพิจารณาได ดังนั้น จึงทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการดําเนินคดีของศาล
ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งยังมีหลักการแบงแยกอํานาจสอบสวนฟองรองออกจากอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีอีกดวย ดังนั้น จึงทําใหอคติของศาลในการตัดสินคดีหมดไป
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    อยางไรกด็ ีวธิพีจิารณาคดใีนระบบกลาวหานัน้ มลีกัษณะเปนการดาํเนนิคดคีดดีวยวาจา ดงันัน้ 
จึงอาจกอใหเกิดความยากลําบากในเรื่องความชัดเจนของขอเท็จจริง และปญหาเรื่องความทรงจํา
ของพยานหรือผูพิพากษาท่ีอาจหายไปท้ังหมดหรือบางสวน ดังจะเห็นไดจากการฟองคดีดวยวาจา
ในศาลแขวง ซึง่กฎหมายกาํหนดใหคดเีลก็ ๆ นอย ๆ พนักงานอยัการอาจฟองดวยวาจาตอศาลแขวงได๑๐ 
ซึ่งการฟองดวยวาจาอยางเดียวน้ันอาจทําใหผูปฏิบัติงานขาดหลักฐานบันทึกที่เปนลายลักษณอักษร 
ทําใหขอเท็จจริงไมชัดเจนและเส่ียงตอการหลงลืม รวมทั้งยังสรางความยากลําบากใหกับศาลในการ
พิจารณาคดีดวย ดังนั้น ในทางปฏิบัติ แมจะเปนการฟองดวยวาจา แตพนกังานอัยการก็จะเขียนฟอง
เปนหนังสือเหมือนคําฟองโดยปกติ แตใชรูปแบบคําฟองที่แตกตางกัน
    นอกจากนี้ ในระบบกลาวหาที่ใชระบบลูกขุนซ่ึงจําเปนตองใชผูพิพากษาที่มิใชผูพิพากษา
อาชพีมาทาํหนาทีเ่ปนจาํนวนมากนัน้ กเ็กดิปญหาในกระบวนการจดัตัง้ผูพพิากษาทีต่องใชเวลานาน 
รวมทัง้ยงัสรางความไมสะดวกใหกบัผูทีไ่มตองการมาเปนลกูขนุดวย เพราะอาจมองวาการมาทาํหนาที่
ดังกลาวเปนการเสียเวลาเพราะตองมีภาระในหนาที่การงานของตน หรือไมอยากรับผิดชอบตัดสินคดี
ทั้ง ๆ ที่ตนไมมีความรูดานกฎหมาย เปนตน

  ๕.๒ ขอดีและขอเสียของระบบไตสวน
    แมวาวธิพีจิารณาคดอีาญาในระบบกลาวหาจะมกีารคนหาความจรงิทีม่ปีระสทิธภิาพเพราะ
ปลอยใหคูความท้ังสองไดตอสูคดีกันอยางเต็มที่ แตก็เปนการนําเสนอความจริงเพียงดานเดียว ดังนั้น 
วิธีพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนซ่ึงมีแนวคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะในการ
ที่จะดําเนินคดีและลงโทษผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมนั้น ไดกําหนดให
ศาลมีบทบาทในการถามพยานและคนหาความจริง ดังนั้น ยอมทําใหศาลมีอํานาจไตสวนความจริง
ไดทั้งหมดซึ่งจะเปนผลดีตอการทําความจริงใหปรากฏ 
    แตอยางไรก็ตาม การใหศาลมีอํานาจไตสวนหรือสามารถคนหาความจริงไดอยางเต็มที ่
ยอมสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา นอกจากนี้ ในระบบไตสวนที่มีกระบวนการ
พจิารณาดวยลายลกัษณอกัษร กอ็าจทาํใหเกดิความลาชา และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเบกิความดวยวาจา
ในระบบกลาวหา ซึ่งทําใหศาลสามารถจับพิรุธและตรวจสอบความนาเช่ือถือได ยอมทําให
การซักถามพยานเพื่อใหไดความจริงมีความชัดแจงยิ่งกวาการใหการเปนลายลักษณอักษร

 ๑๐การฟองคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลแขวงนั้น ในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติวา “ในคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได ผูเสียหาย
หรือพนักงานอัยการจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได แตถาจําเลยรองขอหรือศาลเห็นควรจะส่ังใหฟองเปนหนังสือก็ได..” 
แสดงวาการฟองสามารถทําได ๒ วิธี คือ ดวยวาจา หรือเปนหนังสือ แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไมมีการฟองคดีดวยวาจาคงใช 
“บนัทกึหลักฐานการฟองดวยวาจา” กลาวคือ โจทกจะทาํคําฟองดวยวาจาโดยบันทกึหลกัฐานดังกลาวเปนหนังสอืมาพรอมเรียบรอยแลว 
และยืน่ตอศาล (ตามตวัอยางคาํฟองคดอีาญาดวยวาจา) แตถงึแมจะเปนคาํฟองดวยวาจา แตกฎหมายมาตรา ๑๙ วรรคสอง ไดกาํหนดให
โจทกบรรยายฟองถึงการกระทําที่อางวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาสถานที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
พอสมควรทีจ่ะทาํใหจาํเลยเขาใจขอหาไดด ีนอกจากนี ้คาํฟองดวยวาจากต็องบรรยายฟองใหครบองคประกอบความผดิดวยตามมาตรา ๑๕๘ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชนกัน มิฉะนั้นจะไมเปนคําฟอง หรือเปนฟองเคลือบคุมได.
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๖. การพิจารณาคดีอาญาแบบผสม (Mixed System)
  เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนและระบบกลาวหานั้น ตางมีทั้งขอดีและขอเสีย 
กลาวคอื “ระบบไตสวน” ยนือยูบนพืน้ฐานของประโยชนสาธารณะทีใ่หความสาํคญักบัการคุมครองสงัคม 
โดยมุงที่จะดําเนินคดีและนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ หรือเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
ศาลจะฟงขอเทจ็จรงิโดยพิจารณาจากเอกสาร ไมจาํตองฟงคาํโตแยงของผูถกูกลาวหา ดงันัน้ การดาํเนินคดี
เพื่อปราบปรามการกระทําความผิดจึงเปนไปอยางรวดเร็ว และเอาจริงเอาจัง อยางไรก็ดี การที่
ผูพิพากษามีบทบาทในการคนหาความจริงไดอยางเต็มที่ก็ยอมเปนผลเสียในแงที่เปนการจํากัดสิทธิ
ของผูตองหาทีจ่ะโตแยงขอกลาวหาซึง่ขดัตอหลกัความยตุธิรรมและศาลมคีวามเสีย่งทีจ่ะพพิากษา
ลงโทษบุคคลที่มิไดกระทําความผิด
  สําหรับ “ระบบกลาวหา” มีขอดีคือ เปนระบบที่สรางหลักประกันสิทธิใหกับผูถูกดําเนินคดี
อยางเต็มที่ กลาวคือ กระบวนการพิจารณาคดีที่เปดเผยทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการ
ดําเนินคดีของศาลได และการสืบพยานหลักฐานตาง ๆ ของผูกลาวหาจะตองเสนอตอศาลดวยวาจา 
อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาตอสูขอกลาวหาไดอิสระอยางเทาเทียมกับผูกลาวหา รวมทั้ง
หลักการแบงแยกอํานาจฟองออกจากอํานาจในการตัดสินคดี ทําใหอคติของศาลในการฟองรอง
และตัดสนิหมดไป อยางไรกด็ ีระบบนีก้ม็ขีอเสยีวา ผูพพิากษาตองวางตวัเปนกลางโดยเครงครดั ในกรณี
ที่มีการกระทําความผิดแตผูเสียหายไมดําเนินการฟองรอง หรือฟองแตไมสามารถหาพยานหลักฐาน
มาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาบุคคลใดกระทําความผิดน้ัน ๆ กลไกของรัฐไมอาจแสดงบทบาท
เปนตวัแทนสงัคมในการฟองรอง หรอืแสวงหาขอเท็จจรงินอกเหนอืจากทีผู่กลาวหานาํเสนอในศาล 
สังคมยอมขาดความคุมครองและไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษได
  ดังนั้น การดําเนินคดีอาญาในปจจุบัน จึงเปนการนําวิธีปฏิบัติที่ใหผลดีของระบบไตสวน
และระบบกลาวหามาใชรวมกัน และเรยีกระบบนีว้า “การพจิารณาคดอีาญาระบบผสม” โดยประเทศ
ฝรั่งเศสเปนตัวอยางท่ีมีการนําระบบน้ีมาใช ดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีอาญา
เพื่อลงโทษผูกระทําความผิด โดยมีพนักงานสอบสวนและอัยการเปนผูสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง 
ซึง่แมกฎหมายจะเปดชองใหเอกชนผูเสยีหายเปนผูเริม่คดเีองได แตทกุคดตีองมอียัการเปนตวัแทนสงัคม
เขาเปนคูความดวยเสมอ สําหรับผูพิพากษามีอํานาจคนหาและรวบรวมพยานหลักฐานดวยตนเอง 
การวนิจิฉยัเพือ่ส่ังคดถีอืการพจิารณาจากเอกสาร และการดําเนนิการพจิารณากเ็ปนการลบั ซึง่ทีก่ลาวมา
จัดอยู ในระบบไตสวนทั้งสิ้น แตการพิจารณาในช้ันตัดสินคดี กฎหมายวางหลักทั่วไปใหศาลใช
วีธีพิจารณาความในระบบกลาวหา โดยเปดโอกาสใหจําเลยมีสิทธิเทาเทียมกับผูกลาวหาในการสืบ
ขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อตอสูขอกลาวหา ขอเท็จจริงที่ศาลจะรับฟงไดตองเปนขอเท็จจริงที่มีการนําสืบ
ดวยวาจาในศาล และการพิจารณาตองกระทําโดยเปดเผย 
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  อยางไรก็ตาม ไดมแีนวความเห็นเกีย่วกับการพิจารณาคดีอาญาระบบผสมวา เปนการเปดโอกาส
ใหผูพิพากษาหรือศาลเขามามีบทบาทในการคนหาความจริงมากขึ้นเทานั้น ซึ่งเปนการนําเอาขอดี
ของระบบไตสวนมาใชกบัระบบกลาวหา ดงันัน้ ระบบการพจิารณาคดอีาญาโดยทัว่ไปจึงมเีพยีง ๒ ระบบ 
คือ ระบบไตสวน และระบบแบบกลาวหา สวนระบบผสมนั้น หมายถึง วิธีพิจารณาที่นําเอาวิธีการ
ดําเนินคดีอาญาระบบไตสวนกับระบบกลาวหามาประยุกตเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคนหา
ความจริงในทางพยานหลักฐานเทานั้น

๗. ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย
  จากความเขาใจในระบบกลาวหาและระบบไตสวนทีแ่ตกตางกนั จงึทาํใหเกดิคาํถามวาวธิพีจิารณา
คดีอาญาของไทยนัน้ใชระบบใด ซึง่ไดมคีวามเขาใจวาศาลไทยใชระบบผสมในการดาํเนนิคดอีาญา แตเมือ่
พจิารณาขอมลูทางประวตัศิาสตรแลวพบวา นบัตัง้แตมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาความ
มโีทษสาํหรบัใชไปพลางกอน ร.ศ. ๑๑๕ และพระราชบัญญตัยิกเลิกวธิพีจิารณาจารีตนครบาล ร.ศ. ๑๑๕ 
ประเทศไทยไดยกเลกิระบบไตสวนและมาใชระบบกลาวหาเชนเดยีวกบันานาอารยประเทศ๑๑ และเมือ่
นาํหลกัเกณฑการแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหาตาง ๆ  ดงักลาวขางตน
มาพิจารณาพบวาวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยนั้นอยูในระบบกลาวหาดวยเหตุผล ดังนี้๑๒

  (๑)  การพิจารณาคดีอาญาในศาลไทยมีการแยกอํานาจตัดสินออกจากอํานาจฟองคดีอาญา 
โดยกําหนดอํานาจฟองคดีอาญาใหกับพนักงานสอบสวนและผูเสียหาย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๘ แหงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาทีก่าํหนดใหพนกังานอยัการและผูเสยีหาย
เปนบคุคลผูมอีาํนาจฟองคดอีาญาตอศาล๑๓ โดยศาลไทยไมอาจเริม่คดีเองไดแมเปนผูทราบขอเทจ็จรงิ
นั้น ๆ ดวยตนเองก็ตาม
  (๒)  การพิจารณาคดีอาญาในศาลไทยมีคูความท่ีเปนคูพิพาทกัน ๒ ฝาย คือ ฝายผูกลาวหา 
ไดแก พนกังานอยัการ หรอืผูเสียหาย และฝายผูถูกกลาวหา ไดแก จาํเลย โดยศาลตองวางตวัเปนกลาง
ในการตดัสนิขอพพิาททัง้สอง ดงัจะเหน็ไดจากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔๑๔ 
ที่กําหนดลําดับการพิจารณาสืบพยานในชั้นศาลไวเปนลําดับ คือ ลําดับแรกใหโจทกแถลงเปดคดีแลว
จึงนําพยานเขาสืบกอน จากนั้นใหจําเลยแถลงเปดคดีแลวจึงนําพยานเขาสืบ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงลักษณะการพิจารณาคดีแบบคูพิพาท (Contradictoire) ในศาลไทยไดอยางชัดเจน

 ๑๑อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, หนา ๕๖.
 ๑๒อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๓๘-๑๓๙.
 ๑๓มาตรา ๒๘  บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล
   (๑) พนักงานอัยการ
   (๒) ผูเสียหาย.
 ๑๔มาตรา ๑๗๔ กอนนาํพยานเขาสบื โจทกมีอํานาจเปดคดเีพ่ือใหศาลทราบคดโีจทก คอืแถลงถงึลกัษณะของฟอง อกีทัง้พยาน
หลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยเสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
      เมือ่สบืพยานโจทกแลว จาํเลยมอีาํนาจเปดคดเีพือ่ใหศาลทราบคดจีาํเลย โดยแถลงขอเทจ็จรงิหรอืขอกฎหมายซึง่ตัง้ใจอางองิ 
ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ
      เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง...
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  (๓)  กระบวนพิจารณาในศาลไทยนั้นจะตองกระทําโดยเปดเผย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๗๒ แหงประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา๑๕ ทีก่าํหนดใหการพิจารณาและสืบพยาน
ในศาลใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย ซึ่งสอดคลองกับระบบกลาวหาที่การดําเนินคดีนั้นตองเปดเผย 
(Publique) เพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบได
  (๔)  การเบกิความในศาลตองกระทาํดวยวาจา (Orale) กลาวคอื การเบกิความในศาลตองกระทาํ
ดวยวาจาเปนหลัก โดยศาลอาจเรยีกสาํนวนการสอบสวนจากพนกังานอัยการมาประกอบการพจิารณา
ไดเม่ืออัยการสืบพยานเสร็จแลว ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา๑๖

  อยางไรก็ดี แมวาวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยจะใชระบบกลาวหาก็ตาม แตก็มีขอพิจารณา
ทีน่าสงัเกต ๒ ประการ คอื เร่ืองระบบกลาวหาและระบบไตสวนกับหลักคนหาความจริง และเร่ืองระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณากอนชั้นศาล กลาวคือ๑๗

  ๗.๑ ระบบกลาวหาและระบบไตสวนกับหลักคนหาความจริง 
    “หลักคนหาความจริง” (Principe de la recherche de la vérité) นัน้ เปนหลักสาํคญัของ
การดําเนนิคดอีาญาในประเทศฝร่ังเศส โดยหลักการดังกลาวถือวาคดีอาญาเปนเร่ืองของรัฐในการคนหา
ความจริงวามกีารกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือไม และใครเปนผูกระทําความผิด ซึง่หลักคนหาความจริงน้ี
ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของฝรัง่เศสหลายมาตรา เชน ในระหวางไตสวนคดี
(ซึง่ใชระบบไตสวน) มาตรา ๘๑ วรรคหนึง่ ไดวางหลกัวา “ศาลไตสวนสามารถดาํเนนิการไดทกุประการ
ในการรวบรวมขอมลูทีศ่าลไตสวนเหน็วามปีระโยชนในการคนหาความจรงิ” และในระหวางพจิารณาคดี
(ซึ่งใชระบบกลาวหา) ศาลตัดสินคดียังตองทําหนาที่คนหาความจริง โดยศาลจะเปนผูดําเนินคดี
ดวยตนเอง เปนผูสบืพยานโดยสอบปากคาํจําเลยและพยานเอง ทนายความของจาํเลยจะถามพยานได
ก็ตองถามผานศาลหรือไดรับอนุญาตจากศาลเทานั้น
    เม่ือพิจารณากฎหมายไทยแลว แมวาศาลไทยจะใชระบบกลาวหา แตประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญาของไทยกม็บีทบญัญตัทิีส่อดคลองกับหลกัคนหาความจรงิดงักลาวหลายประการ 
เชน มาตรา ๑๗๔ วรรคสี่ ที่กําหนดใหศาลสามารถสั่งงดสืบพยานได มาตรา ๑๗๖ ที่กําหนดใหศาล
ตองฟงพยานจนกวาจะพอใจวาจําเลยทําผิดจริง ในกรณีที่จําเลยรับสารภาพในคดีที่มีโทษจําคุกข้ันตํ่า
ตั้งแต ๕ ปขึ้นไป มาตรา ๒๒๘ ที่กําหนดใหศาลสั่งสืบพยานเพิ่มเติมได ไมวาจะมีคูความรองขอหรือไม 
และในมาตรา ๒๒๙๑๘ ที่กําหนดใหศาลเปนผูสืบพยาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมาตรา ๒๒๙ นี้ 
สอดคลองกับวิธพีจิารณาในช้ันศาลตัดสนิในประเทศฝร่ังเศสเปนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ
ศาลไทยยังคงใหคูความเปนผูสืบพยาน

 ๑๕มาตรา ๑๗๒ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น....
 ๑๖มาตรา ๑๗๕ เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ
มาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได.
 ๑๗อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๔๐-๑๔๒.
 ๑๘มาตรา ๒๒๙ ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    ดงันัน้ แมวาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของไทยจะเปดโอกาสใหศาลคนหา
ความจริงได แตกระบวนการคนหาความจริงตามหลักการดังกลาวไมไดเปนเคร่ืองบงบอกวา ศาลน้ัน ๆ  
ใชระบบไตสวน และจะเขาใจวาการดําเนินคดีอาญาในศาลไทยเปนระบบผสมก็มไิด เน่ืองจากศาลไทย
ทําหนาท่ีตัดสินแตเพียงอยางเดียว เพราะไมมีศาลไตสวนมูลฟองเหมือนศาลของประเทศฝร่ังเศส 
และการไตสวนมูลฟองในคดีที่ราษฎรเปนโจทกในศาลไทยก็มิไดมีลักษณะการทํางานเหมือนเชน
ศาลไตสวนของฝรัง่เศสดวย เพราะศาลไตสวนของฝรัง่เศสทาํหนาทีร่วบรวมพยานหลกัฐานเองหรอืสัง่การ
ใหพนักงานเจาหนาที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ศาลไตสวนเห็นสมควร เพราะฉะนั้น จึงกลาว
ไดวาศาลไทยใชระบบกลาวหา คือ ใชการพิจารณาโดยเปดเผย ดวยวาจา และมีการดําเนินคดี
แบบคูพพิาท โดยกฎหมายไดใหอาํนาจศาลเพิม่เตมิในการคนหาความจรงิตามหลกัคนหาความจริง

  ๗.๒  ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณากอนชั้นศาล
    การดําเนินคดีอาญาในช้ันกอนฟองของประเทศฝร่ังเศสน้ัน ไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน 
พนกังานอยัการ และศาลไตสวน จดัอยูในระบบไตสวน กลาวคอื มกีารดาํเนนิการเปนการลบั (secrète) 
ดาํเนนิคดดีวยสาํนวนเปนลายลกัษณอกัษร (écrite) และไมมลีกัษณะเปนคูพพิาท (non contradictoire) 
ซึ่งเมื่อคดีมีมูล อัยการจะสงฟองศาล กระบวนการในชั้นศาลตัดสินจึงจะเปนระบบกลาวหา
    การดาํเนนิคดใีนชัน้กอนฟองของไทยกอ็ยูในระบบไตสวนเชนเดยีวกนั โดยพนกังานสอบสวน
สามารถเร่ิมสอบสวนคดีไดโดยไมจําเปนตองมีผูเสียหายมากลาวหา ตัวอยางเชน ในคดีฆาตกรรม
ที่ผูเสียหายถูกฆาตาย พนักงานสอบสวนสามารถเริ่มสอบสวนไดโดยไมจําตองมีผูใดมารองทุกข และ
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหามูลความผิดก็เปนหนาที่ของผูมีอํานาจสอบสวนมิใชหนาท่ีของ
ผูเสียหายหรือผูรองทุกข รวมทั้งความสัมพันธในชั้นสอบสวนจะมีเพียงพนักงานสอบสวนกับผูตองหา
จงึไมใชการดําเนนิคดแีบบคูพพิาท นอกจากน้ี การสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็ตองทาํลงในสํานวน
การสอบสวนที่มีลักษณะเปนลายลักษณอักษร ตลอดจนการสอบสวนก็จะดําเนินการเปนการลับดวย 

้  ไ ใ  
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

จุลนิติ

ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหพยานหลักฐานสูญหายหรือถูกขมขู๑๙ ซึ่งเม่ือมีการฟองคดีอาญาตอศาลแลว 
กระบวนการในช้ันศาลของไทยจึงเปนลักษณะของระบบกลาวหาท่ีจะตองพิจารณาโดยเปดเผย
ดวยวาจา และพิจารณาแบบคูพิพาท
   ดังน้ัน หากพิจารณาถึงวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยท้ังระบบแลว ตั้งแตชั้นพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล อาจกลาวไดวาประเทศไทยใชระบบไตสวนในช้ันกอนศาล 
และใชระบบกลาวหาในชั้นศาล มิใชระบบผสมอยางที่เขาใจโดยทั่วไป

๘. บทสงทาย
  เปนที่ยอมรับวากฎหมายวิธีพิจารณาความในปจจุบันท่ัวโลกน้ันมิไดใชระบบใดท้ังหมด
เพยีงระบบเดียว แตจะเปนการผสมผสานท้ังระบบกลาวหาและระบบไตสวน ซึง่ขึน้อยูกบัพืน้ฐานเดมิ
ของแตละประเทศดวยวาเปนระบบใดมากกวา โดยประเทศในภาคพ้ืนยุโรปและประเทศในกลุมซีวลิลอว 
(Civil law) เชน ประเทศฝรัง่เศส และประเทศเยอรมนั ซึง่เนนไปในทางระบบไตสวนกจ็ะกําหนดบทบาท
ใหแกศาลในการคนหาความจริงได ในขณะท่ีประเทศในกลุมคอมมอนลอว (Commom law) เชน 
ประเทศอังกฤษ ซึง่เนนไปในทางระบบกลาวหา ศาลก็จะวางตัวเปนกลางแลวปลอยใหโจทกจาํเลยสูกนั
ทางพยานหลักฐาน  
  สาํหรบัประเทศไทยซ่ึงแมจะเปนประเทศในกลุมกฎหมายซีวลิลอว และมหีลกัคนหาความจริงปรากฏ
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มาตั้งแตมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พ.ศ. ๒๔๗๘๒๐ ก็ตาม แตเนื่องจากประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากระบบกลาวหาแบบประเทศในกลุม
กฎหมายคอมมอนลอว ดังนั้น ในทางปฏิบัติศาลไทยจึงไมใชหลักคนหาความจริงในคดีอาญา 
แตจะวางตัวเปนกลางแลวปลอยใหคูความไดสูกันทางพยานหลักฐานอยางเต็มที่ 
  อนึง่ สาํหรบัความเขาใจทีว่าหลกัการพิจารณาคดอีาญาของไทยเปนระบบผสมหรอืไมนัน้ เมือ่พจิารณา
ขอมลูทางประวัตศิาสตรประกอบกบัเหตผุลทีก่ลาวมาขางตน คงไดคาํตอบวาศาลไทยไมไดใชระบบผสม
เหมือนเชนศาลของประเทศฝร่ังเศส เนื่องจากระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศฝร่ังเศสน้ันมีศาล
ไตสวน และศาลตัดสิน ซึ่งทั้งสองศาลไดใชระบบที่แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อประเทศไทยมีศาลตัดสินคดี
แตเพยีงอยางเดียว ศาลไทยจึงใชระบบกลาวหาเพียงแตกฎหมายไดใหอาํนาจศาลในการคนหาความจริง
เพิ่มขึ้นเทาน้ัน แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาวิธีพิจารณาคดีอาญาต้ังแตชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาล 
อาจกลาวไดวาการดําเนินคดีในช้ันสอบสวนของไทยน้ันเปนระบบไตสวน สวนการดําเนินคดใีนช้ันศาล
เปนระบบกลาวหา ซึง่ผูเขยีนมีความเห็นวา ไมวาวิธพีจิารณาคดีอาญาของไทยจะใชระบบกลาวหาหรือระบบ
ไตสวนในการดําเนนิคดกีต็าม ศาลกต็องปฏิบตัติาม “หลกัการฟงความทกุฝาย” กลาวคอื ตองเปดโอกาส
ใหคูความแตละฝายไดทราบถึงขออางขอเถียงของอีกฝายหน่ึง และใหคูความแสดงพยานหลักฐาน
ของฝายตนเพื่อยืนยันขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางและหรือหักลางขอเท็จจริงที่อีกฝายหนึ่งกลาวอาง. 

 ๑๙อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนไทยนิยมแถลงขาวเมื่อเริ่มจับผูตองหา และแถลงความคืบหนาของคดี รวมทั้ง
เปดเผยพยานหลกัฐานตาง ๆ  ใหสาธารณชนรบัทราบ ซึง่เปนวธิกีารเปดเผยในระบบกลาวหาทีไ่มควรนาํมาใชในชัน้สอบสวน เพราะอาจ
ทําใหรูปคดีในชั้นสอบสวนเสียหาย หรือพยานหลักฐานอาจสูญหายหรือถูกขมขูได.
 ๒๐อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๔๕.
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