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บทคัดยอ 
 เดิมตั้งแต พ.ศ. 2478 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 วาดวย

พยานหลักฐาน ไดบัญญัติหลักการรับฟงพยานหลักฐานไวดังนี้คือ มาตรา 226 บัญญัติวา “พยาน

วัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปน

พยานหลักฐานได แตตองเปนพยานหลักฐานท่ีไมไดเกิดจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ 

หลอกลวง หรือมิชอบโดยประการอ่ืน และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือ

กฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยาน”ซึ่งมีนักกฎหมายสวนหนึ่งตีความวาบทบัญญัติดังกลาวใช

หามรับฟงพยานหลักฐานท่ี “เกิดจาก” หรือ “เกิดข้ึน” จากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ 

หลอกลวง หรือมิชอบโดยประการอ่ืนเทานั้น สวนการ “ไดมา” ของพยานหลักฐานนั้นเจาหนาท่ี

ของรัฐจะไดมาโดยวิธีการอยางไรแมวาจะไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายก็ควรแยกไปดําเนินคดีกับ

เจาหนาท่ีนั้นตางหาก สวนนักกฎหมายอีกสวนหนึ่งเห็นวา แมถอยคําในมาตรา 226 จะใชคําวา 

“เกิดจาก” หรือ “เกิดข้ึน” ของพยานหลักฐานนั้นก็ตาม แตก็มีความหมายเชนเดียวกับวิธีการ 

“ไดมา” ซึ่งพยานหลักฐานนั้น เม่ือพยานหลักฐานนั้น”เกิดข้ึน” หรือ “ไดมา” จากการจูงใจ มี

คําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือมิชอบโดยประการอ่ืนแลว ยอมไมสามารถรับฟงได ซึ่งนัก

กฎหมายฝายแรกเห็นวาเปนการตีความกฎหมายโดยเครงครัดเกินไปไมเปดโอกาสใหศาลใช

ดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐาน ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2551 จึงไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2551 บัญญัติมาตรา 226/1 ไว

ดังนี้ “ในกรณีท่ีความปรากฏแกศาลวา พยานหลักฐานใดเปนพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนโดยชอบแต

ไดมาเนื่องจากการกระทําโดยไมชอบ หรือเปนพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยอาศัยขอมูลท่ีเกิดข้ึนโดย

ไมชอบ หามไมใหศาลรับฟงเปนพยานหลักฐานนั้น เวนแต การรับฟงพยานหลักฐานนั้นจะเปน

ประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมมากกวาผลเสียอันเกิดจากผลกระทบตอมาตรฐานของ

ระบบงานยุติธรรมทางอาญา หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                     

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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 ในการใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาถึงพฤติการณท้ัง

ปวงแหงคดี โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) คุณคาในเชิงพิสูจน ความสําคัญ และความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานนั้น 

(2) พฤติการณและความรานแรงของความผิดในคดี 
(3) ลักษณะและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยมิชอบ 

(4) ผูท่ีกระทําการโดยมิชอบอันเปนเหตุใหไดพยานหลักฐานมานั้นไดรับการลงโทษ
หรือไมเพียงใด” 

ซึ่งการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวเมื่อพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 135 ซึ่งบัญญัติวา “ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวน

ทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ 

หรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ ในเร่ืองท่ีตองหานั้น” ประกอบกับรัฐธรรมแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 เร่ืองคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลในชีวิต รางกาย ประกอบกับหลักนิติรัฐ

แลว ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติมาตรา 226/1 ดังกลาวเปนการบัญญัติใหศาลใชดุลพินิจรับฟง

พยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบหรือไดมาโดยอาศัยขอมูลท่ีเกิดข้ึนหรือไดมาโดยมิชอบโดยชัด

แจงอันจะเปนการสงเสริมใหเจาพนักงานใชอํานาจของรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ

อันขัดตอหลักการปกครองในระบบนิติรัฐซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือหลักประกันในการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของปจเจกชน ซึ่งการท่ีรัฐจะเขาไปแทรกแซงในสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนไดก็ตอเม่ือมี

กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวเทานั้นดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาไมควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 

226/1 เขามาแตอยางใด โดยผูเขียนจะไดแสดงหลักการ เหตุผลโดยอาศัยแนวคิดและหลักการ

ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี พรอมท้ังเปรียบเทียบคําพิพากษาฎีกากอน

บัญญัติมาตรา 226/1 กับผลของมาตรา 226/1 ตอไป 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เนื่องจากเดิมตั้งแต พ.ศ. 2478 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 วา

ดวยพยานหลักฐาน ไดบัญญัติหลักการรับฟงพยานหลักฐานไวดังนี้คือ มาตรา 226 บัญญัติวา 

“พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปน

พยานหลักฐานได แตตองเปนพยานหลักฐานท่ีไมไดเกิดจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ 

หลอกลวง หรือมิชอบโดยประการอ่ืน และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือ

กฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยาน”บทบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ คือ “พยานหลักฐานทุก

ชนิดไมวาจะเปนพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือ

บริสุทธิ์นั้น ใหอางเปนพยานหลักฐานได คําวา “อางเปนพยานหลักฐานได” ตามบทบัญญัติ

ดังกลาวก็เทากับศาลรับฟงไดนั่นเอง หากพยานหลักฐานนั้นนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือ

บริสุทธิ์(จิตติ เจริญฉํ่า,  2538: 68)  
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 แมวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมีบทบัญญัติมาตรา 226 บัญญัติ

หลักการรับฟงพยานหลักฐานไวโดยชัดเจนแลว แตในการตีความบทบัญญัติดังกลาวไดแบง

แนวคิดเปน 2 แนว คือ 

 แนวคิดท่ีหนึ่ง มีความเห็นวาการ “เกิดจาก” หรือ “เกิดข้ึน” กับการ “ไดมา” ซึ่ง

พยานหลักฐานนั้นมีความตางกัน พยานหลักฐานท่ีแทจริงท่ีมีคุณคาแหงการพิสูจนและเปน

ประเด็นแหงคดีนั้นควรจะตองรับฟงมาใชประโยชนในคดี แมวาการแสวงหาพยานหลักฐานนั้นมา

จะเกิดจากการกระทําโดยไมถูกตองตามกฎหมายก็เปนคนละประเด็นกับการรับฟงพยานหลักฐาน

นั้น ควรจะตองแยกตางหากจากการรับฟงพยานหลักฐานช้ินนั้น เจาหนาท่ีท่ีกระทําผิดหรือกระทํา

มิชอบในการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐานอยางไรก็ควรแยกไปดําเนินคดีนั้นตางหาก ซึ่งเปน

แนวคิดท่ีไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ(จรัญ ภักดีธนากุล,  2553: 237) 

 มีตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ี 1493/2550 (สงเสริม) ท่ีตัดสินตามแนวคิดท่ีหนึ่งซึ่ง

วินิจฉัยวา “การตรวจคนและการจับกุมของเจาพนักงานตํารวจจะชอบดวยกฎหมายหรือไมเปน

เร่ืองท่ีจะตองไปวากลาวกันตางหาก และเปนคนละข้ันตอนกับการสอบสวนและอํานาจในการฟอง

คดีของโจทก ท้ังหามีผลทําใหการแสวงหาพยานหลักฐานของเจาพนักงานตํารวจท่ีชอบเปนไมชอบ

ดวยกฎหมายไม” 

 แนวคิดท่ีสอง เห็นวาแมถอยคําในมาตรา 226 จะใชคําวา “เกิดจาก” หรือ “เกิดข้ึน” 

ของพยานหลักฐานก็ตาม แตมีความหมายเชนเดียวกับ วิธีการไดมาซึ่งพยานหลักฐานโดยมิได

แบงแยกหลักเกณฑเร่ืองการเกิดข้ึนกับการไดมาซึ่งพยานหลักฐานแตอยางใด กลาวคือ การ

เกิดข้ึนของพยานหลักฐานเปนการพิจารณาวาพยานหลักฐานเกิดข้ึนโดยชอบหรือไม สวนวิธีการ

ไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้นเปนการพิจารณาวาวิธีการไดมาซึ่งพยานหลักฐานโดยวิธีการท่ีถูกตอง

หรือไม (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,  2553: 380) หากพยานหลักฐานนั้นเกิดข้ึนโดยชอบดวย

กฎหมายแลวแตการแสวงหาพยานหลักฐานของเจาพนักงานนั้นใชวิธีการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

เชน การจับ การคน โดยไมมีหมายจับ หมายคน หรือการสอบคําใหการผูตองหาและใหการโดย

ไมสมัครใจหรือขาดเสรีภาพในการตัดสินใจ พยานหลักฐานนั้นยอมไมสามารถรับฟงได ประกอบ

กับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับภาษาอังกฤษไดใชคําวา “obtained” ซึ่งหมายถึง “การ

ไดมา” นั่นเอง 

 มีคําพิพากษาของศาลจังหวัดอุตรดิตถในคดีหมายเลขแดงท่ี 2358/2524 (คดี

หมายเลขดําท่ี2043/2541อางถึงในฐานิศร วรรณสุข,  2550 :117 – 120) ซึ่งสรุปใจความ

สําคัญไดวา “คดีนี้โจทกฟองจําเลยในความผิด พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษและพ.ร.บ. อาวุธปน 

โดยขอเท็จจริงมีวา เจาพนักงานไดคนท่ีเกิดเหตุโดยไมมีหมายของศาล ซึ่งศาลตัดสินสรุปไดวา 

ประเด็นแรก คือ การตรวจคนยาเสพติดใหโทษปฏิบัติไมถูกตองตามท่ี พ.ร.บ. ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2519 บัญญัติไว และไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 มาตรา 238สวนประเด็นท่ีสอง คือ เม่ือเจาพนักงานตํารวจตรวจ
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คนโดยไมมีหมายคนของศาล ดังนั้น พยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีคนพบเนื่องจากการตรวจคนจึงเปน

พยานหลักฐานท่ีมิชอบดวยกฎหมายไมอาจนํามาอางเปนพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดของ

จําเลยท้ังสามได แมจําเลยท้ังสามจะรับสารภาพก็ไมอาจลงโทษจําเลยท่ี 2 ได” จะเห็นวาแมเปน

เพียงคําพิพากษาของศาลชั้นตน แตก็ไดวางหลักเร่ืองการรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ

นั้นตองไมเปนการกระทําท่ีละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเปนสิทธิ ท่ีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดบัญญัติรับรองคุมครองไวนั่นเอง 

 อยางไรก็ตาม แนวความคิดของนักกฎหมายสวนท่ีเห็นวามาตรา 226 ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีบัญญัติไวตั้งแต พ.ศ. 2478 นั้นเปนหลักการที่เครงครัดเกินไป

ไมเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิ

ชอบดวยกฎหมายของเจาหนาท่ีตํารวจในช้ันจับกุมหรือช้ันสืบสวนสอบสวน เชน การจับโดยไมมี

หมายจับ หรือการคนโดยไมมีหมายคน การขมขูหรือจูงใจใหเขารับสารภาพและบอกท่ีซอนของ

พยานหลักฐานท่ีมีไวหรือใชในการกระทําความผิด หรือการใหการรับสารภาพโดยขาดเสรีภาพใน

การตัดสินใจ การดักฟงขอมูลทางโทรศัพท การตรวจรางกายโดยฝาฝนความยินยอมเพื่อหา

พยานหลักฐานจากรางกายของผูกระทําความผิดเปนตน โดยเห็นวาจะมีผลทําใหสูญเสีย

พยานหลักฐานท่ีมีคุณคาเชิงพิสูจนหรือพยานหลักฐานท่ีสําคัญในการท่ีจะนําตัวผูกระทําความผิด

มาลงโทษ อันเปนนโยบายของรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยใน

สังคม ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2551 จึงมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2551 บัญญัติมาตรา 226/1 ดังนี้  

“ในกรณีท่ีความปรากฏแกศาลวา พยานหลักฐานใดเปนพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนโดย

ชอบแตไดมาเนื่องจากการกระทําโดยไมชอบ หรือเปนพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยอาศัยขอมูลท่ี

เกิดข้ึนโดยไมชอบ หามไมใหศาลรับฟงเปนพยานหลักฐานนั้น เวนแต การรับฟงพยานหลักฐาน

นั้นจะเปนประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมมากกวาผลเสียอันเกิดจากผลกระทบตอ

มาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ในการใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาถึงพฤติการณ 

ท้ังปวงแหงคดี โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) คุณคาในเชิงพิสูจน ความสําคัญ และความนาเช่ือถือของพยานหลักฐานนั้น 

(2) พฤติการณและความรายแรงของความผิดในคดี 
(3) ลักษณะและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยมิชอบ 

(4) ผูท่ีกระทําการโดยมิชอบอันเปนเหตุใหไดพยานหลักฐานมานั้นไดรับการลงโทษ
หรือไมเพียงใด” 

 จากบทบัญญัติมาตรา 226/1 ดังกลาวนั้นมีหลักการเชนเดียวกับหลักของมาตรา 

226 คือหามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนโดยมิชอบ หรือไดมาโดยการกระทําท่ีมิชอบ

นั่นเอง แตมาตรา 226/1 ไดบัญญัติขอยกเวนไวอยางชัดเจนโดยเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจรับ
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ฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบ หรือไดมาโดยอาศัยขอมูลท่ีเกิดข้ึนโดยมิ

ชอบนั่นเอง ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 226/1 ดังกลาวผูเขียนเห็นวา การกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ

ในการแสวงหาพยานหลักฐานมาใชลงโทษผูกระทําความผิดนั้นจะตองกระทําภายในกรอบท่ี

กฎหมายบัญญัติไวไมวาจะเปนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติตางๆ 

และรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดท่ีมีหลักการพ้ืนฐานคือใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพแก

ปจเจกชนในรัฐนั้นๆ การเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาเนื่องจากการ

กระทําโดยมิชอบ หรือไดมาโดยอาศัยขอมูลท่ีเกิดข้ึนโดยมิชอบน้ันเปนการสงเสริมใหเจาพนักงาน

ใชอํานาจของรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบอันเปนการขัดตอหลักการปกครองใน

ระบบนิติรัฐ ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ หลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐจะ

แทรกแซงในสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไว (บรรเจิด สังคะเนติ,  

2547 : 26 – 27) ประกอบกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (แหลงเดิม : 36 

– 37)แทนท่ีจะมีการถวงดุลอํานาจของรัฐท่ีกระทําตามอําเภอใจโดยองคตุลาการ ซึ่งเม่ือพิจารณา

มาตรา 226/1 แลวอาจทําใหศาลใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบจากการกระทํา

ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดกระทําโดยละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือฝาฝนเสรีภาพในการ

ตัดสินใจของผูตองหาอันเปนผลใหคําพิพากษาศาลฎีกาเดิม เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 1029/2548 

เปล่ียนแปลงไป  ดังนั้น ผู เ ขียนจึงตองศึกษาวาการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 226/1 ตาม

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2551 

นั้นมีความจําเปนหรือไมเพียงใด โดยศึกษาเปรียบเทียบจากหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี และเปรียบเทียบคําพิพากษากอนบัญญัติมาตรา 226/1 และ

ผลของมาตรา 226/1 

 

2.  ผลของการศึกษาระบบกฎหมายของตางประเทศ 
 จากการศึกษาระบบกฎหมายตางประเทศพบวามีทฤษฎีวาดวยการใหความยุติธรรม

ทางอาญาซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ ทฤษฏีควบคุมอาชญากรรม (Criminal Control Model) และ 

ทฤษฏีความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) (Herbert Parker,1968 : 

125 – 153) โดยทั้ง 2 รูปแบบมีแนวคิดท่ีแตกตางกันและมีความขัดแยงระหวางคุณคาท้ังสอง

ประการดังนี้ (อิศราวุธ ออนนอม,  2541 : 25 – 27) 

 รูปแบบท่ี 1 ทฤษฏีควบคุมอาชญากรรม (Criminal Control Model)เปนทฤษฏีท่ียึด

คุณคาในประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรมเปนหลัก โดยรัฐตองดําเนินการจับกุมและ

ลงโทษผูกระทําความผิดในอัตราสวนท่ีสูงและกระทําดวยความรวดเร็วและบรรลุผลโดยไม

คํานึงถึงคุณคาในการใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากไปกวาประสิทธิภาพในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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 รูปแบบท่ี 2 ทฤษฏีความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) 

เปนทฤษฏีท่ีคํานึงถึงคุณคาในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชนเปนหลักมากกวาคุณคาของ

ประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยมีวัตถุประสงคมุงตอตานการใช

อํานาจรัฐโดยไมชอบโดยการจํากัดอํานาจรัฐไมใหเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจไดอยางกวางขวางเกิน

สมควร กระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอนจะมีการตรวจสอบถวงดุลโดยองคกรอ่ืนท่ีมิใชองคกรฝาย

บริหาร 

 ดังนั้น จึงเปนการยากสําหรับผูบัญญัติกฎหมายท่ีจะหาความสมดุลระหวางการ

ปราบปรามอาชญากรรมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งควรจะตองทําควบคูกันไป

ไมเนนหนักดานใดดานหนึ่ง ซึ่งหลักการนี้ไดพัฒนาตอเนื่องท้ังในกลุมประเทศคอมมอนลอว เชน 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมท่ีใชประมวลกฎหมาย เชน เยอรมนีเปนตน ซึ่งผูเขียน

ไดทําการศึกษาวิเคราะหถึงความเปนมารวมท้ังหลักการและเหตุผลของหลักการไมรับฟง

พยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบในแตละประเทศเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับหลักการท่ีปรากฏใน

ประเทศไทยตอไป 

 2.1 หลักการรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบในตางประเทศ 
  2.1.1 ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

   2.1.1.1 ประเทศอังกฤษ 

   ประเทศอังกฤษใช Inclusionary Rule เปนหลักการในการรับฟง

พยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ คือ พยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนหรือไดมาโดยมิชอบน้ีไมตองหามให

รับฟง ศาลสามารถรับฟงมาใชพิสูจนความผิดของจําเลยในคดีนั้นได สวนการที่เจาหนาท่ีไปทําผิด

ทําไมชอบก็แยกไปดําเนินการลงโทษเปนอีกสวนหนึ่ง  แตหลักการเชนนี้ไมไดเด็ดขาดมีขอยกเวน

หลายกรณี แตขอยกเวนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ถาเปนสวนท่ีเก่ียวกับคําใหการรับสารภาพ (Confession 

หรือ Admission) ของผูตองหาในคดีอาญา เจาหนาท่ีโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนไปทําใหเกิดข้ึน 

หรือไดมาโดยมิชอบก็มีแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาในทางปฏิบัติของศาลอังกฤษเรียกวา  

judge rule ระบุใหศาลปฏิเสธท่ีจะรับฟงพยานหลักฐาน และมีขอยกเวนอีกขอหนึ่งเปนการท่ัวไป

วา ถาศาลเห็นวาการกระทําโดยมิชอบของเจาหนาท่ีในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นกระทําไปใน

ลักษณะท่ีมีความรุนแรงกระทบกระเทือนกอใหเกิดผลรายตอกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม

มากกวาประโยชนท่ีจะไดจากพยานหลักฐานช้ินนั้น ก็ใหศาลมีดุลพินิจท่ีจะตัดพยานหลักฐาน

เหลานั้นได(exclusionary discretion) ทําใหการใชกฎหมายในเร่ืองนี้ของประเทศอังกฤษสามารถ

ปรับใหยืดหยุนและเขากับสถานการณเปนรายกรณีได (จรัญ ภักดีธนากุล,  2553 : 274) 

    2.1.1.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   ประเทศสหรัฐอเมริกาใช Exclusionary Ruleเปนหลักการในการรับฟง

พยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ เปนการวางหลักโดยอาศัยการตีความตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

มาหามรับฟงหรือตัดพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนหรือไดมาโดยมิชอบไวเปนหลักกอน โดยเรียกวาบท
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ตัดพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนหรือไดมาโดยมิชอบ(จรัญ ภักดีธนากุล,  2553 : 274)ซึ่งศาลสูงแหง

สหรัฐอเมริกาช้ีแจงวัตถุประสงควาสรางหลัก Exclusionary Rule ข้ึนเพ่ือบังคับบัญชาบทบัญญัติ

วาดวยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหใชไดเปนผลอยางจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นเปน

รูปธรรมหากมีการแสวงหาพยานหลักฐานโดยเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดกระทําการซ่ึงมีลักษณะเกิน

ขอบเขตของกฎหมายอันละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท้ังนี้เพ่ือเปนการยับย้ังมิใหเจา

พนักงานไดใชวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานอันมิชอบอีกตอไปนั่นเอง (จิระนิติ หะวานนท,  

2527 : 37) 

 นอกจากนี้ หลัก Exclusionary Rule ยังมีขอยกเวนใหรับฟงพยานหลักฐานได 

ดังนี้คือ (มโน ซอศรีสาคร,  2539 :37 – 42) 

(1) หลัก Standing หรือ หลักสิทธิท่ีจะคัดคานเกิดข้ึนตอเม่ือเสรีภาพของตนถูกลวง

ละเมิดกลาวคือผูตองหาหรือจําเลยจะมีสิทธิยกการกระทําอันฝาฝนรัฐธรรมนูญข้ึนกลาวอางเฉพาะ

กรณีท่ีเขาไดรับความเสียหายจากการกระทําท่ีฝาฝนนั้น 

(2) หลัก Impeachment หรือหลักวาดวยการพิสูจนตอพยานกลาวคือ พยานหลักฐาน

แมจะรับฟงไมไดเพราะไดมาโดยมิชอบ แตหากเสนอเขามาเพ่ือหักลางน้ําหนักคําเบิกความของ

พยานบุคคลก็รับฟงได หลักการนี้ใชเม่ือจําเลยใหการช้ันพิจารณาและไมยอมรับขอเท็จจริงซึ่งไม

สามารถพิสูจนนอกจากอาศัยพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบซ่ึงเปนการนําพยานหลักฐานมาเพ่ือ

หักลางโตตอบกันนั่นเอง 

(3) หลัก Harmless Error หรือ หลักความผิดพลาดที่ไมกอใหเกิดความ

เสียหาย กลาวคือ การท่ีเจาพนักงานไดพยานหลักฐานมาโดยละเมิดกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาในขอละเอียดปลีกยอย ซึ่ งไม ถือวาเปนการละเมิดสิทธิหลักๆ ตามรัฐธรรมนูญ 

พยานหลักฐานท่ีไดมาจึงเปนพยานหลักฐานท่ีรับฟงได 

(4) หลัก Good Faith  หรือหลักสุจริต กลาวคือ การรับฟงพยานหลักฐาน ซึ่งเจาหนาท่ี      

ตํารวจไดมาโดยการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตของเจาหนาท่ีนั่นเองวาตนไดปฏิบัติถูกตองตาม

กฎหมายทุกประการและความเชื่อวาตนปฏิบัติหนาท่ีถูกตองนั้นก็เปนความเช่ือถือท่ีมีเหตุผล 

 หลัก Exclusionary Rule มิไดจํากัดใชบังคับกับพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบจาก

การแสวงหาพยานหลักฐานของเจาหนาท่ีรัฐโดยละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเทานั้น แตขยาย

บทกฎหมายนี้ออกไปวา รวมไปถึงพยานหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเจาหนาท่ีไปแสวงหาไดมาโดยชอบ แต

อาศัยขอมูลหรือความรูท่ีไดมาจากพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนหรือไดมาโดยมิชอบในช้ันแรก ก็ใหตัด

หรือหามรับฟงไปดวยท้ังหมด ซึ่งเรียกวา “หลักผลไมของตนไมท่ีเปนพิษ” หรือ “fruit of the 

poisonous tree doctrine” (จรัญ ภักดีธนากุล,  2553 : 274)ซึ่งหลักดังกลาวยังมีขอยกเวน คือ 

กรณีจะตองมีการคนพบพยานช้ินนั้นอยางหลีกเล่ียงไมได (Inveitable Discovery) กลาวคือ 

พยานช้ินหลังอาจจะรับฟงไดถาพยานช้ินหลังนั้นจะตองถูกคนพบอยางแนนนอนแมวาจะไมมีการ

ไดมาซึ่ งพยานช้ินแรกก็ตาม และกรณีจะตองมีการคนพบพยานช้ินนั้นจากแหลงอิสระ 
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(Independent Source)  กลาวคือ พยานช้ินหลังอาจรับฟงไดถาอัยการสามารถพิสูจนไดวามีการ

คนพบพยานช้ินหลังนั้นอยูนั่นเองจากแหลงหรือวิธีการอื่นๆ ท่ีไมเก่ียวพันกับพยานช้ินแรก 

(เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, 2521 : 129 – 130) 

       2.1.2 ประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย 
               ประเทศเยอรมนี  
  หลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยไมชอบในกฎหมายเยอรมันมี

รากฐานมาจากรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (อิศราวุธ ออนนอม,  2541: 

62)  ซึ่งศาลจะไมรับฟงพยานหลักฐานเฉพาะท่ีเห็นวาการรับฟงนั้นเปนการละเมิดหลักพ้ืนฐาน

แหงรัฐธรรมนูญ 2 ข้ันตอน คือ การไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการขูเข็ญหรือหลอกลวง 

และหลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล โดยเปดโอกาสให

ศาลใชดุลพินิจบ า ง  คือ  ชั่ งน้ําหนักระหว า งสัดสวนความรุนแรงของความผิดและ

ความนาสงสัยว า จํา เ ลย เปนผู ก ระ ทําผิด  กับสัดสวนความ สําคัญของสิทธิ เ สรีภ าพ

ของเอกชนเพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน  กล าวคือ  หากเปนการละเมิด

สิทธิ์ ส วนบุคคล  ศาลจะพิจ า รณา ชั่ งน้ําหนักระหว า งประ โยชนของ จํา เลยด านสิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับผลประโยชนของรัฐด านการควบคุมอาชญากรรม  ใน

กรณีความผิดร ายแรง  ผลประโยชนของรัฐยอมอยู เหนือเอกชน  

 กรณีดังกลาวขางตนเปนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงอยูแลว หากเปนกรณีอ่ืนๆ 

ท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไวนั้นไดมีทฤษฏีตางๆ ท่ีสําคัญอยู 3 ทฤษฏี (สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน ก,  

2551: 171 – 173) แตทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับทางศาลและเปนความเห็นฝายขางมากในทางตํารา

คือ ทฤษฎีดุลยภาพ หรือทฤษฎีช่ังน้ําหนักของประโยชน (Die Abwaegungslehre)ซึ่งวินิจฉัยเปน

กรณี  ๆไปโดยในดาน หนึ่งเปรียบเทียบกันระหว างประโยชนของการคนหาความจริ ง  และการใช

กฎหมายอาญาอยางมีประสิทธิภาพ การกระทําความผิดทางอาญาท่ีถูกฟองรองและความรุนแรง

ของความนาตําหนิ ใ น อี ก ด า น ห นึ่ ง เ ป น ก า ร เ ป รี ย บ ถึ ง ค ว า ม สํา คั ญ ข อ ง ประโยชน ท่ี

ถูกละเมิด และในกรณีที่มีก า รละ เมิดตอบทบัญญัติในทางวิธี พิจารณาความแลวตอง

เปรียบเทียบถึงความสําคัญของบทบัญญัติดังกลาวกลาวคือ เปนการช่ังน้ําหนักของรัฐในการ

ลงโทษการกระทําความผิด ในคดีใดคดีหนึ่งกับการคุมครองสิทธิของปจเจกชน(สุรสิทธิ์ แสง

วิโรจนพัฒน ข.  2548: 90-91)หรือตองดูเปนกรณีๆ ไปวาในคดีดังกลาวประโยชนของรัฐใน

การรักษากฎหมายกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนมีน้ําหนักนอยมากกวาการคุมครอง

ของสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนแลว พยานหลักฐานท่ีแมจะไดมาโดยมิชอบก็สามารถจะรับฟงได 

แตถาการคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนมีน้ําหนักนอยมากกวาประโยชนของรัฐในการรักษา

กฎหมาย พยานหลักฐานดังกลาวก็ไมอาจท่ีจะรับฟงไดนั่นเอง 
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3.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา และผลจากการศึกษาระบบกฎหมาย

ตางประเทศของหลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบแลวผูเขียนไดขอสรุปและ

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ กลาวคือ การที่เดิมตั้งแต พ.ศ. 2478ประเทศไทยไดมีบทบัญญัติมาตรา 

226 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งไดบัญญัติหลักการรับฟงและไมรับฟง

พยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบไวอยางชัดเจนแลว คือ ไมใหศาลรับฟงพยานหลักฐานใดๆ ท่ี

เกิดจากกการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น ซึ่งเม่ือพิจารณา

ประกอบกับการปกครองระบอบนิติรัฐของประเทศไทย ซึ่งคํานึงถึงหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนชาวไทยซึ่งไดบัญญัติรองรับไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550

ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาตองรวมถึงพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการกระทําความผิดดวย และประกอบ

กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีหลักการตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจระหวาง

องคกร คือองคฝายบริหารมีการตรวจสอบกันเอง เชน เร่ืองการออกหมายอาญาบางอยางให

พนักงานตํารวจหรือพนักงานฝายปกครองช้ันผูใหญออกหมายอาญาได เชน หมายจับ หมายคน 

อันเปนการตรวจสอบไมใหพนักงานสอบสวนกระทําตามอําเภอใจ และยังตองมีการตรวจสอบจาก

องคกรภายนอกคือ องคกรตุลาการซึ่งเขามาทําหนาท่ีพิทักษสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สุรศักดิ์ 

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,  2539: 658) ประกอบกับจากการศึกษาทฤษฎีการใหความยุติธรรมทางอาญา 

คือ ทฤษฏีควบคุมอาชญากรรม และ ทฤษฏีความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย รวมท้ัง

หลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี

ประกอบกับการเปรียบระหวางคําพิพากษาฎีกากอนบัญญัติมาตรา 226/1 กับผลของมาตรา 

226/1 แลวผูเขียนมีความเห็นดังนี้ 

 เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองระบบนิติรัฐซึ่งเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนจากการใชอํานาจตามอําเภอใจขององคกรฝายบริหารซึ่งจะกระทําการใดๆ อันจะมี

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจรับรองไวเทานั้น 

และเม่ือประเทศไทยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติหลักการรับฟง

พยานหลักฐานไวอยางชัดเจนแลวในมาตรา 226 ท่ีหามมิใหศาลรับฟงพยานเอกสาร พยานวัตถุ 

พยานบุคคลท่ีเกิดจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน

ประกอบกับมาตรา 135 ในเร่ืองการถามคําใหการผูตองหาหามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัด

ใหทําการใดๆซึ่งเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดย

มิชอบประการใดๆ เพ่ือใหเขาใหการในเร่ืองท่ีตองหา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดรับรองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางชัดเจน ดังนั้น 

เม่ือพิจารณาหลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

และเยอรมนีแลว พบวาหลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และเยอรมันตางมีพัฒนาการมาจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญซึ่งคุมครองและ
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ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน และตางมีวัตถุประสงคเพ่ือยับย้ังเจาพนักงานของรัฐในการ

แสวงหาพยานหลักฐานมาโดยมิชอบ แตหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแมวาจะใช

หลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ Exclusionary Rule  และ หลักผลไมของตนไม

ท่ีเปนพิษ “fruit of the poisonous tree doctrine”ก็ตาม แตก็ยังมีขอยกเวนของหลักท้ังสองให

ศาลรับฟงพยานหลักฐานท่ี เ กิดจากการกระทํา ท่ี มิชอบได  เชน  หลัก  Standing,  หลัก 

Impeachment,หลัก Harmless Error และ หลัก Good Faith ซึ่งผูเขียนเห็นวาสามารถนํามาใชกับ

หลักการไมรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบตามมาตรา 226 ไดในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติ

ไวโดยชัดแจง 

 สวนหลักการไมรับฟงพยานหลักฐานของเยอรมันนั้น ผูเขียนเห็นวาในกรณีท่ีไมมี

กฎหมายบัญญัติไวใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการแสวงหาพยานหลักฐานไวโดยชัดแจง 

สามารถนําหลักดุลยภาพ หรือหลักช่ังน้ําหนักของประโยชน มาใชกับหลักการไมรับฟง

พยานหลักฐานของประเทศไทยตามมาตรา 226 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ของไทยซึ่งบัญญัติไวตั้งแต พ.ศ. 2478 โดยไมตองเพ่ิมเติมมาตรา 226/1 ตามพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2551แตอยางใด ท้ังนี้

ตามหลักการและเหตุผลท่ีผูเขียนไดกลาวขางตน 
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