
หลกัการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรมในชัน้พิจารณา 

โดย 

ศนูยท์นายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

วนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 



 ระบบการด าเนินคดีอาญาตามแบบของ Common Law กบัระบบ Civil Law กบัการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

 ภาพรวมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

 หลกัการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรมในชัน้พิจารณา 

ภาพรวมการน าเสนอ 



 “สิทธิมนุษยชนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศท่ีได้ช่ือวา่พฒันาแล้ว
หลายประเทศ มีพฒันาการเร่ิมต้นส่วนหน่ึงมาจากมูลฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
พื้นฐานทางความผิดในทางควบคุมมิให้อ านาจรฐัใช้กลไกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามา

คกุคามหรือกระท าการอนัมิชอบต่อประชาชน…”

ระบบการด าเนินคดีอาญาตามแบบของ COMMON LAW กบัระบบ CIVIL

LAW กบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 



 1. ยึดเอาแนวบรรทดัฐานจากค าพิพากษาคดีก่อนท่ีสืบทอดกนัมาจนเป็นท่ียอมรบักนัทัว่ไปทัง้ระบบ 

 2. การออกพระราชบญัญติัโดยรฐัสภาเป็นเพียงกฎหมายพิเศษต่างๆ หรือน าเอากฎหมายท่ีเกิดจากแนว
ค าพิพากษาของศาลในอดีตมาบญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีความชดัเจนมากขึน้ 

หลกัการในระบบ COMMON LAW



 1. มีการใช้ระบบลูกขนุ (Jury) >> คณะลูกขนุจะเปรียบเสมือนตุลาการส าหรบัปัญหาข้อเทจ็จริง 
ส่วนศาลเป็นตลุาการเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย 

 (A) มีหน้าท่ีประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวินิจฉัยปัญหาข้อเทจ็จริง 

 (B) มีหน้าท่ีเพียงการสืบพยานและวินิจฉัยว่าจ าเลยกระท าผิดตามฟ้องจริงหรือไม่เท่านัน้ แต่ไม่มีหน้าท่ีใน
การถามพยานหรือแสวงหาข้อเทจ็จริงเอง 

 (C) ปกติค าวินิจฉัยของคณะลูกขุนจะยุติ เว้นแต่กรณีท่ีได้ความว่าคณะลูกขุนด าเนินการโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ซ่ึงอาจต้องมีการสืบพยานกนัใหม่ในศาลชัน้ต้น 

ลกัษณะพิเศษของระบบ COMMON LAW (1) 



 2. ข้อยกเว้นการไม่ใช้คณะลูกขนุ >> โดยจดัแบ่งตามระดบัการบริหารทางคดี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ระดบั 

 (A) คดีอาญาเล็กๆ น้อยๆ >> อยู่ภายใต้การพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงและไม่ใช้ลูกขุน 
(Magistrate’s Courts) >> ผูพิ้พากษาได้รบัเลือกจาก Lord Chancellor ซ่ึงอาจไม่ใช่นักกฎหมาย

 (B) คดีร้ายแรง (Indictable Offence) >> อยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลอาญา (Crown Court) 
และใช้ลกูขนุ 

ลกัษณะพิเศษของระบบ COMMON LAW (2)



 3. คู่ความทัง้สองฝ่ายมีฐานะทดัเทียมกนัและมีหน้าท่ีน าเสนอพยานหลกัฐานของฝ่ายตนและ

หกัล้างพยานหลกัฐานของอีกฝ่าย >> ความจริงจะปรากฏผ่านการซกัค้านของคู่ความ/

ทนายความ 

 4. คู่ความทัง้สองฝ่ายต่างเป็นคู่ต่อสู้ซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะคล้ายคดีแพ่ง เพียงแต่แตกต่าง

กนัท่ีระดบัการชัง่น ้าหนักพยานหลกัฐาน >> คดีอาญา พยานหลกัฐานของโจทกแ์ม้มีน ้าหนัก

ดีกว่าจ าเลย แต่หากยงัมีข้อสงสยัอนัควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดอาญาตามฟ้องจริงหรือไม่ ก็

จะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสยัให้กบัจ าเลย 

ลกัษณะพิเศษของระบบ COMMON LAW (3)



 5. ผู้พิพากษามีหน้าท่ีควบคุมกติกาเพ่ือให้การต่อสู้คดีกนัของคู่ความทัง้สองฝ่าย
เป็นไปโดยชอบธรรม และมีหน้าท่ีก าหนดโทษ/ปล่อยตวัจ าเลย >> เป็นหน้าท่ีของ
คู่ความทัง้ฝ่ายท่ีจะน าสืบพยานหลกัฐานหกัล้างกนัและโน้มน้าวคณะลูกขนุให้เหน็

คล้อยไปในทางท่ีฝ่ายตนเสนอ 

 6. เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปสามารถฟ้องคดีอาญาได้ >> เมื่อมีการกระท า
ความผิดเกิดขึน้ ประชาชนทัว่ไปย่อมมีส่วนได้รบัความเสียหายโดยสภาพ

ลกัษณะพิเศษของระบบ COMMON LAW (4)



 1. ผู้ถกูกล่าวหาเป็นผู้บริสทุธ์ิ จนกว่าฝ่ายผู้กล่าวหาจะพิสจูน์ได้โดยปราศจากข้อสงสยั
ว่าผู้ถกูกล่าวหาเป็นผู้กระท าความผิดจริง และก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าผู้นัน้
กระท าความผิด จะปฏิบติัต่อผูนั้น้อย่างผูต้้องค าพิพากษาว่ากระท าความผิดแล้วมิได้

 2. ผู้พิพากษา คณะลกูขนุ คู่ความทัง้สองฝ่าย และพยาน มีบทบาทชดัเจนและระบบมุ่ง

ก าหนดให้บทบาทของทัง้หมดเกิดความสมดลุระหว่างพิจารณา 

 3. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน >> ตัง้แต่การฟ้องคดีไปจนถึงพิจารณาคดี ซ่ึงอยู่
บนพืน้ฐานความเช่ือว่า หากประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาจะ
เป็นผลต่อการตรวจสอบการใช้อ านาจรฐั การคุ้มครองสิทธิของประชาชนเอง และสร้าง

ความร่วมมือในการรกัษาความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

ลกัษณะพิเศษของระบบ COMMON LAW (5)

>> ระบบการด าเนินคดีอาญาเป็นระบบกล่าวหา (ADVERSARY SYSTEM) 

โดยมีสาระในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 



 (A) ท าให้ขัน้ตอนการสอบสวนฟ้องร้องอนัเป็นการตรวจสอบข้อเทจ็จริงก่อนชัน้
พิจารณาขาดระบบท่ีเป็นมาตรฐานท่ีดี >> ให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีต ารวจอย่าง
กว้างขวางเบด็เสรจ็และขาดการตรวจสอบ >> ช่องว่างท าให้เกิดการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในขัน้ตอนสอบสวนฟ้องร้อง 

 (B) การให้สิทธิประชาชนฟ้องร้องคดี >> รฐัอาจได้รบัความเสียหายจากการท่ี
ทนายความโจทกน์ าสืบพยานหลกัฐานไม่ดีพอ และเกิดข้อลกัลัน่กบัคดีอ่ืนๆ >> 
ขาดเอกภาพในการด าเนินคดีอาญา

ข้อเสียของระบบ COMMON LAW (1) 

>> เน่ืองจากระบบเน้นไปท่ีการพิจารณาคดีของศาล ดงันัน้



 (C) การใช้คณะลูกขนุ >> อาจมีปัญหาในการพิจารณาข้อเทจ็จริงท่ีมีความซบัซ้อนหรือ
เผชิญกบัหลกัเกณฑป์ลีกย่อยจ านวนมาก >> น าไปสู่การยกประโยชน์แห่งความสงสยั
ให้จ าเลย 

 (D)การท่ีผูพิ้พากษาวางเฉยในการพิจารณาคดี >> ต้องฝากความหวงัไว้ท่ีความสามารถ
ของทนายความ >> ยากท่ีประชาชนจะเข้าใจหรือสามารถด าเนินคดีอาญาได้เอง >> 
อาจเกิดการเบี่ยงเบนคดีเพราะเหตุแห่งการใช้เทคนิคในการว่าความต่างๆ ซ่ึงย่อม
กระทบต่อความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง>> จึงเกิดการ
พฒันาระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยทนายความควบคู่กนัมา 

ข้อเสียของระบบ COMMON LAW (2) >> 
บทบาทของผูพิ้พากษาและการแยกส่วนขององคก์รในกระบวนการยติุธรรม



 1. วางรากฐานจากการบญัญติักฎหมายให้เป็นรปูแบบประมวลกฎหมาย >> เรียบเรียง
บทบญัญติัหลายส่วนมารวมอยู่ในเรื่องใหญ่เรื่องเดียวกนั โดยมีระบบยึดโยงและเช่ือม
ถึงกนัในการแปลความและปรบัใช้กฎหมาย 

 2. ผู้บงัคบัใช้กฎหมายและศาลจะต้องยึดเป็นหลกัในการวินิจฉัยให้เข้ากับปัญหา
ข้อเทจ็จริง >> ไม่ถือเอาแนวบรรทดัฐานจากค าพิพากษาในคดีก่อนๆมาเป็นหลกัส าคญั

เท่ากบับทบญัญติักฎหมาย 

หลกัในระบบ CIVIL LAW



 (A) ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้อ านาจเบด็เสรจ็ของศาล >> เกิดปัญหาในการปฏิบติัต่อผู้
สงสยัเหมือนวตัถมุากกว้ามนุษย ์>> การค้นหาความจริงเน้นไปท่ีการท าให้ผูต้้องหารบั
สารภาพ>> หากผูต้้องหาพิสจูน์ความบริสทุธ์ิของตนเองไม่ได้อาจน ามาสู่การกระท า
ทรมาน ฯลฯ 

 (B) ต่อมาจึงแยกอ านาจออกเป็น 2 ส่วน คือ อ านาจสอบสวนฟ้องร้องและอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดี 

 อ านาจสอบสวนฟ้องร้อง >> พฒันาองคก์รผูร้บัผิดชอบเป็นระบบอยัการ 

 อ านาจพิจารณาพิพากษาคดี >> ศาล 

 แต่ ไม่ได้วางรากฐานระบบให้ประชาชนทัว่ไปสามารถฟ้องร้องคดีได้ 

ลกัษณะพิเศษของระบบ CIVIL LAW (1) >> 
เร่ิมจากระบบไต่สวน (INQUISITORIAL SYSTEM) ท่ีรวมการสอบสวนฟ้องร้องและ

พิจารณาคดีไว้ด้วยกนั จนน าไปสู่การแยกส่วนหน้าท่ีดงักล่าว



 (A)เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีสืบสวนและสอบสวน แต่อยู่ภายใต้
การตรวจสอบและดแูลของอยัการ และต้องร่วมมือกบัอยัการอย่างใกล้ชิด 
>> เพ่ือให้การตรวจสอบความจริงในชัน้ก่อนพิจารณาของศาลมีการถ่วงดลุ
และตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หลือทางกฎหมายแก่เดก็
หรือเยาวชนท่ีเป็นผูต้้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา

 (B) ทัง้เจ้าหน้าท่ีต ารวจและอยัการต้องค้นหาให้ได้ความจริงทัง้ส่วนท่ีเป็น
คุณและโทษแก่ผู้ต้องหา >> อนัเป็นหลกัประกนัในการคุ้มครองสิทธิของ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องอีกทางหน่ึง

ลกัษณะพิเศษของระบบ CIVIL LAW (2) >> 
ระบบ CIVIL LAW ท่ีถกูใช้ในประเทศท่ีพฒันาแล้วจะก าหนดให้ขัน้ตอนในชัน้

สอบสวนและฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกนั 



 (A) ดงันัน้ พนักงานอยัการจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้ต้องหา/จ าเลย/ทนายความ 
ส่วนผูพิ้พากษามีหน้าท่ีวินิจฉัยทัง้ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเทจ็จริง 

 (B) ในระบบน้ีจึงไม่ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับทตดัพยานหรือห้ามรบัฟัง
พยานหลักฐานอย่างเคร่งครัด เพราะถือว่าศาลซ่ึงเป็นสืบและรับฟัง
พยานหลกัฐานโดยตรงสามารถพิจารณาได้เอง>> มาตรา 226 มาตรา 226/1 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ลกัษณะพิเศษของระบบ CIVIL LAW (3) 



 (A) เปล่ียนจากการสนันิษฐานว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดเป็นจ าเลย
เป็นผู้บริสุทธ์ิจนจะมีค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุดว่าจ าเลยกระท า
ความผิดตามฟ้องจริง 

 (B) ผู้ถกูกล่าวหา/จ าเลยจึงเป็นผู้ทรงสิทธิท่ีจะได้รบัการคุ้มครองในคดี
อนัเป็นรากฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในคดีอาญา

ลกัษณะพิเศษของระบบ CIVIL LAW (4) >> 
การพฒันาระบบไต่สวนไปสู่ระบบกล่าวหา



 (A) ฝรัง่เศส: การใช้ระบบลูกขุนในความผิดร้ายแรง/ การก าหนดให้มีผู้พิพากษาไต่
สวน ซ่ึงท าหน้าท่ีสอบสวนคดีอาญาบางประเภท หรือร่วมกบัอยัการในการสอบสวน
คดีอาญาบางคดี/ การก าหนดระดบัและขอบเขตการเข้าร่วมสอบสวน เป็นต้น

 (B) เยอรมนั: พฒันาไปสู่ระบบผูพิ้พากษาสมทบ 

ข้อยกเว้นในรายละเอียดปลีกย่อยเก่ียวกบัรปูแบบท่ีใช้ในประเทศ
ต่างๆ 



 1. แม้จะแตกต่างกนัในรากฐาน โครงสร้างตลอดจนรปูแบบของการด าเนินคดีอาญา แต่ทัง้

สองระบบมีทิศทางร่วมกนัในส่วนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้อ านาจรฐั (ไม่ว่ามาจากองคก์รใด) เข้าไปคกุคามหรือรบกวนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

โดยมีจดุร่วมคือ 

 2. การวางข้อสนันิษฐานให้ผู้ถกูกล่าวหาเป็นบุคคลผู้ทรงสิทธิท่ีจะได้รบัการคุ้มครองในคดี 
และยงัคงถือเป็นผู้บริสทุธ์ิจนจะมีค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสดุว่ากระท าความผิดตามฟ้อง
จริง

จดุร่วมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
ของ Common Law และ Civil Law (1) 



 3. มีการวางมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคมุไม่ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือเจ้าพนักงานของรฐัมีอ านาจมาก
จนเกินไปจนอาจกระท าการมิชอบ แต่ใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่น >> ระบบ Common Law วาง
รายละเอียดปลีกย่อยจ านวนมากเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบติัหน้าท่ีของต ารวจ และมีคณะลูกขนุมา
ถ่วงดลุอ านาจศาล >> ระบบ Civil Law ก าหนดให้มีองคก์รอ่ืนมาตรวจสอบถ่วงดลุการใช้อ านาจของ

ต ารวจ เป็นต้น 

 4. ทัง้สองระบบมีแนวโน้มส่งเสริมให้ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาสอดรบักบัความเป็นเสรีประชาธิไตย 
อนัมุ่งเน้นถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมการเบ่ียงเบนคดีออกจาก
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา >> เป็นการบริหารจดัการกระบวนการยุติธรรม เพราะไม่ว่าจะระบบ
Common Law หรือ Civil Law ต่างกมี็ข้อจ ากดัในตวัเอง และยงัมีมาตรการอ่ืนท่ีสร้างความสงบให้
สงัคมและคุ้มครองสิทธิของมนุษยไ์ด้ในเวลาเดียวกนั 

จดุร่วมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
ของ COMMON LAW และ CIVIL LAW (2) 



 ประกอบด้วยประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1.สิทธิท่ีจะไม่ถกูตรวจค้นเคหสถาน ตรวจค้นยานพาหนะ ตรวจค้นตวัหรือแสวงหา
พยานหลกัฐานจากเน้ือตวัร่างกายโดยมิชอบ 

2. สิทธิท่ีจะไม่ถกูตรวจกกัหรือดกัการส่ือสาร 

3. สิทธิท่ีจะไม่ถกูจบักมุ คมุขงั โดยมิชอบ 

4. สิทธิในการได้รบัการสนันิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสทุธ์ิ 

5. สิทธิในการได้รบัการแจ้งข้อกล่าวหาโดยพลนัและต้องแจ้งในภาษาท่ีบุคคลนัน้เข้าใจ
ได้

ภาพรวมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
(1) 



6. สิทธิท่ีจะได้รบัการแจ้งสิทธิตามกฎหมายเมื่อถกูด าเนินคดี 

7. สิทธิของผู้ต้องหาท่ีจะให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนใน
ชัน้สอบสวน 

8. สิทธิท่ีจะได้รบัการปล่อยชัว่คราว 

9. สิทธิในการมีผูช่้วยเหลือทางกฎหมาย 

10. สิทธิท่ีจะได้รบัการสอบสวนโดยรวดเรว็ ต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

11. สิทธิท่ีจะไม่ถกูฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาโดยไม่เป็นธรรม 

12. สิทธิในการมีเวลาท่ีเพียงพอและมีการอ านวยความสะดวกในการเตรียมการสู้คดี 

ภาพรวมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
(2)  



13. สิทธิในการได้รบัการพิจารณาคดีโดยไม่ล่าช้า/ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

14. สิทธิในการแสดงตวัเมื่อมีการพิจารณาคดี 

15. สิทธิในการขอการตรวจสอบหรือการสอบทวนพยานต่างๆ 

16. สิทธิในการได้รบัความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

17. สิทธิท่ีจะไม่ถกูบงัคบัให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเองหรือไม่ถกูบงัคบัให้รบัสารภาพ 

18. สิทธิท่ีจะไม่ถกูน าพยานหลกัฐานท่ีได้มาโดยมิชอบมาใช้พิสจูน์ความผิด 

19. สิทธิในการอทุธรณ์ 

20. สิทธิท่ีจะไม่ถกูด าเนินคดีอาญาซ า้ 



21. หลกักฎหมายไม่มีผลย้อนหลงั 

22. สิทธิได้รบัการชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากการด าเนินกระบวนการ

ยติุธรรมโดยมิชอบ

23. สิทธิท่ีจะไม่ถกูเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 

24. สิทธิท่ีจะไม่ถกูกระท าทรมานหรือถกูปฏิบติัหรือถกูลงโทษท่ีเป็นการทารณุ

โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือลดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

25. สิทธิท่ีจะไม่ถกูวิสามญัฆาตกรรม 

26. สิทธิของนักโทษท่ีจะร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผูต้รวจราชทณัฑ์

27. สิทธิในการร้องขอให้มีการรือ้ฟ้ืนคดีขึน้พิจารณาใหม่ 

ภาพรวมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
(4) 


