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๑๐๓

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๖/๒๕๖๓ 

วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และ 

มาตรา ๒๒๗/๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ 
และ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม

            ศาลแขวงพระนครใต                                   ผูรอง
               

                            -                                             ผูถูกรอง
   
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป

ศาลแขวงพระนครใตสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ (นายจิรพันธ ศรีปญจากุล) ในคดี
หมายเลขดํา ที่ อ ๔๓๙/๒๕๖๑ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

นายสมชาย  พึง่ศลิป เปนโจทก ยืน่ฟองนางรชัน ี กาญจนวิเศษ ที ่๑ และนายจิรพนัธ ศรปีญาจากลุ
ที่ ๒ เปนจําเลยตอศาลแขวงพระนครใต ในความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมวา 
จําเลยทั้งสองเปนสามีภริยาและเคยเปนตัวแทนขายประกันของบริษัทอเมริกัน อินเตอรแนชชั่นแนล 
แอสชวัรนัส จาํกดั (บรษิทั เอไอเอ จาํกดั) ตอมาวนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จาํเลยทัง้สองรวมกนักรอก
ขอความอนัเปนความเท็จลงในใบคําขอเอาประกันชวีติแลวนาํไปยืน่ตอบรษิทั เอไอเอ จาํกดั เพือ่แสดงวา
โจทกซึง่เปนบดิาของเดก็ชายธนชัชยั พึง่ศลิป และเดก็หญงิรสติา พึง่ศลิป สมคัรใจซือ้กรมธรรมประกนั
ชวีติใหแกบตุรทัง้สอง โดยทีโ่จทกเพียงแตลงลายมอืชือ่ไวในเอกสาร แบบฟอรมของบรษัิทเพือ่ขอรบัเงนิ
ประกนัชวีติของภรยิาของโจทกทีเ่สยีชวิีตเทาน้ัน โดยจําเลยทัง้สอง รวมกนัชาํระเงนิคากรมธรรมประกนั
ชวีติแทนโจทกทัง้ทีโ่จทกมไิดรองขอ แลวมาเรยีกเกบ็เงนิจากโจทก แตโจทกปฏเิสธ เมือ่วนัที ่๑ สงิหาคม 
๒๕๕๖ จําเลยทั้งสองรวมกันทําบันทึกขอความอันเปนเท็จ ยื่นตอบริษัท เอไอเอ จํากัด เพื่อแสดงวา
โจทกประสงคยกเลิกการซ้ือกรมธรรมประกันชวิีตของบุตรท้ังสอง และบริษัทคนืเงินโดยส่ังจายเช็คระบุ
ชื่อโจทกเปนผูรับเงิน จําเลยทั้งสองนําเช็คดังกลาวมาใหโจทก ลงลายมือชื่อสลักหลังเพื่อจําเลยทั้งสอง
นําไปเรียกเก็บเงิน แตโจทกไมยินยอม การกระทําของจําเลยทั้งสองทําใหโจทกเสียหาย ทําใหบริษัท 
เอไอเอ จาํกดั หรอืบคุคลอืน่หลงเชือ่วาเอกสารทีจ่าํเลยทัง้สองทาํขึน้เปนเอกสารทีแ่ทจรงิของโจทก 

 ระหวาง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๐๔จุ ล นิิ ติ

ในวันนัดไตสวนมูลฟอง โจทกไมมาศาล ทนายโจทกมาศาลและอางตนเองเปนพยานเขาเบิกความ
ตอศาล ศาลมีคําส่ังประทับฟอง

จําเลยที่ ๒ โตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ 
และมาตรา ๒๒๗/๑ ซึ่งหามมิใหศาลรับฟงพยานบอกเลาและหามศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนกวา
จะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําผิดน้ัน การช่ังนํ้าหนักพยานบอกเลาตองกระทํา
ดวยความระมดัระวัง และไมควรเช่ือพยานหลกัฐานน้ันโดยลาํพงัเพ่ือลงโทษจําเลย แตการทีบ่ทบญัญตัิ
ดังกลาวมใิชบทบงัคบัเดด็ขาด ยงัใหศาลใชดลุพนิจิวนิิจฉยัชัง่นํา้หนักพยานหลกัฐานทัง้ปวง แลวนาํพยาน
บอกเลามาประกอบสํานวนคดีได ในคดนีีศ้าลจงึรบัฟงทนายโจทกซึง่เปนพยานบอกเลา แลวมคีาํสัง่
ประทบัฟอง ซึง่หากจาํเลยทัง้สองไมมเีงนิประกันตวัหรอืไมไดรบัการชวยเหลอืจากกองทุนยติุธรรม
จะตองถูกควบคุมตัวและถูกจํากัดเสรีภาพ บทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอหลักนิติธรรม 
หลักความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคล และหลักการสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี
ความผิดในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง

ศาลแขวงพระนครใตเห็นวา จําเลยที่ ๒ โตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง ซึง่เปนการโตแยงวาบทบญัญัติแหงกฎหมายทีศ่าลแขวงพระนครใต 
จะใชบงัคับแกคดีขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ และยังไมมคีาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับบทบัญญตัิ
ดงักลาว จงึสงคาํโตแยงของจาํเลยที ่๒ ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
วรรคหน่ึง

๒. ประเด็นพิจารณาเบ้ืองตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือสงคําโตแยงนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม
พจิารณาแลวเหน็วา ศาลแขวงพระนครใตสงคําโตแยงของจาํเลยท่ี ๒ เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญู

พจิารณาวินจิฉยัวา ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา 
๒๒๗/๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
ซึง่บทบัญญตัแิหงกฎหมายดังกลาวเปนบทบัญญตัทิีศ่าลแขวงพระนครใตจะใชบงัคบัแกคด ีเม่ือจาํเลย
ที่ ๒ โตแยงพรอมดวยเหตุผลวา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ 
และ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม
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๑๐๕

พิจารณาแลวเห็นวา การรับฟงพยานหลักฐานในคดีอาญามีหลักการสําคัญวาพยานหลักฐาน
ทุกชนิดที่มีคุณสมบัติบงชี้ถึงขอเท็จจริงในคดียอมรับฟงเปนพยานหลักฐานในคดีนั้นได โดยพยาน
หลกัฐานใดจะรับฟงไดเพยีงใด ขึน้อยูกบัคณุคาในเชงิพสิจูนขอเทจ็จรงิของพยานหลักฐานชนดินัน้ ถามี
คณุคาเชงิพสิจูนขอเทจ็จรงิมาก พยานหลักฐานน้ันจะรับฟงไดมาก ถามีคณุคาเชงิพสิจูนขอเทจ็จรงินอย
พยานหลักฐานนั้นอาจถูกตัดออกไป บทบัญญัติมาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ 
เปนเครือ่งมือในการคนหาความจรงิในคดอีาญา ทีก่าํหนดใหศาลเปนผูมบีทบาทสาํคญัในการพสิจูน
ความจริง และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมศาลมีอํานาจใชดุลพินิจในการแสวงหาขอเท็จจริง
ใหไดใกลเคียงความจริงมากที่สุด การรับฟงพยานหลักฐานและบทตัดพยานจึงมิไดเครงครัด 
ศาลสามารถรบัฟงพยานวตัถ ุพยานเอกสาร หรอืพยานบคุคลท่ีสามารถพสิจูนความผดิหรอืความบรสิทุธิ์
ของจําเลยในคดีอาญาไดแมเปนพยานบอกเลาก็ตาม โดยมีหลักการสําคัญที่เปนขอหามในการรบัฟง
พยานหลกัฐานวา หามมใิหศาลรบัฟงพยานหลกัฐานทีเ่กดิจากการจูงใจ มคีาํมัน่สญัญา ขูเขญ็ หลอกลวง 
หรือโดยมิชอบประการอื่นเทานั้น

สาํหรับพยานบอกเลาอาจอยูในรูปของพยานบุคคล พยานเอกสาร หรอืพยานวัตถกุไ็ด แตตอง
แสดงถงึคาํกลาวของประจกัษพยานทีไ่ดกระทาํไวนอกศาลและนาํมาใชเปนพยานหลกัฐานในศาลโดยที่
ไมไดนําตัวประจักษพยานมาเบิกความตอศาลโดยตรง อยางไรก็ดี โดยสภาพของพยานบอกเลา 
มขีอบกพรองหรอืขอจาํกดัเนือ่งจากภาษามนษุยไมสามารถสือ่สารไดสมบรูณ อาจมคีวามคลาดเคลือ่น 
ขาดเกินหรือเบี่ยงเบน นํ้าหนักของพยานบอกเลาจึงไมมั่นคง มาตรา ๒๒๖/๓ จึงหามมิใหศาลรับฟง
พยานบอกเลา แตมิไดหามรับฟงอยางเครงครัด ยังมีขอยกเวนไววาหากเปนกรณีตามสภาพ 
ลักษณะ แหลงที่มา และขอเท็จจริงแวดลอมของพยานบอกเลานั้นนาเชื่อวาจะพิสูจนความจริงได 
หรือมีเหตุจําเปน เน่ืองจากไมสามารถนําบุคคลซ่ึงเปนผูท่ีไดเห็น ไดยิน หรือทราบขอความเก่ียว
ในเรือ่งทีจ่ะใหการเปนพยานนัน้ดวยตนเองโดยตรงมาเปนพยานได และมเีหตผุลสมควรเพือ่ประโยชน
แหงความยตุธิรรมทีจ่ะรบัฟงพยานบอกเลานัน้ ใหศาลรบัฟงพยานบอกเลาได นอกจากนียั้งเปดโอกาส
ใหคูความฝายทีเ่กีย่วของรองคัดคานในกรณีทีศ่าลเหน็วาไมควรรับไวซึง่พยานบอกเลาใด อนัเปนการ
ใหสทิธคิูความคัดคานการรับฟงพยานบอกเลาของศาลได และเนื่องจากสภาพของพยานบอกเลาที่มี
นํ้าหนักไมมั่นคงและคุณคาเชิงพิสูจนขอเท็จจริงนอย มาตรา ๒๒๗/๑ จึงบัญญัติเนนยํ้าใหศาลจะตอง
รับฟงพยานบอกเลาดวยความระมัดระวังยังไมควรเชื่อพยานบอกเลานั้นโดยลําพังเพื่อลงโทษจําเลย 
เวนแตจะมีเหตุผลหนักแนน มีพฤติการณพิเศษแหงคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน 
สอดคลองกับหลักการรับฟงและช่ังนํา้หนักพยานหลักฐานในคดีอาญาเพ่ือคุมครองจําเลยตามมาตรา ๒๒๗ 
ทีบ่ญัญัตใิหศาลใชดลุพินจิวนิจิฉยัช่ังนํา้หนกัพยานหลกัฐานทัง้ปวง อยาพพิากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวา 
มีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น หากศาลยังมีขอสงสัยตามสมควรวาจําเลยได
กระทําความผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสยัใหจําเลย 

ดังน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และ
มาตรา ๒๒๗/๑ เปนบทบัญญัติที่วางหลักการรับฟง และช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญาไว
อยางชัดเจน เปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชนในกระบวนการคนหาความจริงในคดีอาญา
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๐๖จุ ล นิิ ติ

บทบญัญตัแิหงกฎหมายท้ังสามมาตราดังกลาวจงึเปนไปตามหลักนิตธิรรม ใชบงัคบัแกคูความทุกฝาย
อยางเทาเทยีมกนั โดยใหความคุมครองคูความในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ มิไดเปนการเลือกปฏิบัติ
ตอบุคคล มไิดละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคล อกีท้ังมไิดเปน
บทบญัญตัทิีม่ลัีกษณะเปนการสันนษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจําเลยมคีวามผดิกอนมคีาํพพิากษา
อันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลไดกระทําความผิด

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิจิฉยัขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจงึวินจิฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา

ความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๓ 
วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง
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