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ในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 46 บญัญติัว่า ในการพิพากษาคดีส่วนแพง่ ศาลจาํตอ้งถือขอ้เท็จจริงตามท่ีปรากฏในคาํพิพากษา
คดีส่วนอาญา ทั้งน้ี เพ่ือช่วยให้การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาสามารถดาํเนินคดีไป
อยา่งรวดเร็วและเกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหาย แต่ตามแนวคาํพิพากษาศาลฎีกาถือหลกัในเร่ืองดงักล่าวว่า 
หากศาลในคดีอาญาพิพากษาลงโทษจาํเลยโดยฟังว่าจาํเลยกระทาํความผิดหรือพิพากษายกฟ้องโดยฟังว่า
พยานหลกัฐานของโจทกย์งัไม่เพียงพอ ฟังไม่ไดว้่าจาํเลยกระทาํความผิด การพิพากษา คดีส่วนแพ่งกต็อ้งฟัง
ขอ้เท็จจริงไปตามคาํพิพากษาคดีส่วนอาญาว่า จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด เป็นผูก้ระทาํละเมิดต่อผูเ้สียหาย 
หรือจาํเลยไม่ไดก้ระทาํความผิด ไม่ไดก้ระทาํละเมิดต่อผูเ้สียหาย แต่ในกรณีท่ีศาลในคดีอาญาพิพากษายก
ฟ้องโดยฟังว่าพยานหลกัฐานของโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่า จาํเลยกระทาํความผิดหรือไม่ ให้ยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสองนั้น 
แนวคาํพิพากษาศาลฎีกายงัมีความไม่แน่นอน คดีแพ่งบางคดีก็นาํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 46 มาใช ้โดยถือว่าจาํเลยไม่ไดก้ระทาํความผิด ไม่ไดก้ระทาํละเมิดต่อผูเ้สียหาย แต่คดีแพ่งบางคดีก็
ไม่นาํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 มาใช ้โดยถือว่าศาลในคดีอาญายงัไม่ไดว้ินิจฉยัว่า 
จาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดหรือไม่ ศาลในคดีแพง่สามารถฟังขอ้เทจ็จริงใหม่ได ้ทาํใหเ้กิดความสบัสนในหมู่
นกักฏหมายและผูศึ้กษากฎหมาย บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอแนวทางการนาํประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 มาใช้บงัคบัแก่คดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาในกรณีท่ีคดีส่วนอาญา
พิพากษายกฟ้องเพราะเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสยัใหจ้าํเลย โดยบญัญติัใหค้ดีอาญาท่ีศาลยกฟ้องเพราะ
เหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จาํเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรค
สองนั้น ไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งนาํมาตรา 46 มาใช ้โดยในคดีส่วนแพ่งใหผู้เ้สียหายนาํพยานหลกัฐานมาสืบวา่จาํเลย
กระทาํความผิดและชดใชค่้าสินไหมทดแทนได ้เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและอาํนวยความยติุธรรมใหแ้ก่สังคม
ไดม้ากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
In adjudicating a civil and penal action, the Code of Criminal Procedure in section 46 states that 

in judging a civil matter, a court needs to rely on the fact appearing on its criminal judgment. This facilitates 
adjudication on a civil and penal action to be speedy and fair to a victim. According to the precedent 
established by the Supreme Court, the Court gave a clear thought on cases in which a defendant is guilty 
beyond a reasonable doubt or definitely not guilty and, as a consequent, it is understandable whether he or 
she is liable for tort. However, in a criminal case where a defendant is acquitted for a benefit of doubt, the 
Court gave an unclear application on the section 46. In some cases, it allows an acquisition of a new fact on 
a civil consideration. This creates an uncertainty on this application of law to many legal practitioners along 
with law students. Therefore, this article suggests that amendment of the section 46 is preferred in that cases 
where a defendant is acquitted for a benefit of doubt shall be acquired a new fact to consider on a civil 
matter as they are distinct from cases where the proof is beyond a reasonable doubt.  
 
1. บทนํา  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 บญัญติัหลกัเกณฑก์ารรับฟังพยานหลกัฐาน
ในคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาว่า “ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจาํต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฎใน
คาํพิพากษาคดีส่วนอาญา” ทั้งน้ี เพือ่ใหศ้าลในคดีส่วนอาญาและศาลในคดีส่วนแพ่งวินิจฉยัขอ้เทจ็จริงในคดี
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เน่ืองจากศาลแพ่งและศาลอาญาเป็นระบบศาลยติุธรรมท่ีมีความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั หากศาลทั้งสองฟังขอ้เท็จจริงท่ีต่างกนัย่อมทาํลายความน่าเช่ือถือของศาล อีกทั้ง เพ่ือความ
สะดวกในอนัท่ีจะไม่ตอ้งพิจารณาสองคร้ัง จากการศึกษาคาํพิพากษาศาลฎีกาในกรณีคดีส่วนอาญายกฟ้อง
โจทก ์เพราะเหตุยกประโยชนแ์ห่งความสงสัยนั้นให้จาํเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
227 วรรคสอง ยงัมีความไม่ชัดเจนว่า คดีส่วนแพ่งศาลจะให้ผูเ้สียหายสืบพยานหลกัฐานเก่ียวกบัความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ให้จาํเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แค่ไหนเพียงไร และเน่ืองจากในคดีแพ่งและ
คดีอาญานั้น มีจุดมุ่งหมาย หลกัความรับผิด หลกัการดาํเนินคดี มาตรฐานการพิสูจน์ และการชัง่นํ้ าหนัก
พยานหลกัฐานท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี เพ่ือความชดัเจนในการปรับใช ้มาตรา 46 และเพื่อใหค้าํพิพากษาคดีส่วน
แพ่งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 47 จึงควรท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 
โดยบญัญติัให้คดีอาญาท่ีศาลยกฟ้องเพราะเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จาํเลย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองนั้น ไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งนาํมาตรา 46 มาใช ้โดยในคดีส่วน
แพ่งให้ผูเ้สียหายนาํพยานหลกัฐานมาสืบว่าจาํเลยกระทาํความผิดและชดใชค่้าสินไหมทดแทนได ้เพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนและอาํนวยความยติุธรรมใหแ้ก่สงัคมไดม้ากท่ีสุด 
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2. แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกับการดาํเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 
ความมุ่งหมายของกฎหมายแพ่งอยูท่ี่การชดใชเ้ยยีวยาความเสียหาย ผูเ้สียหายสามารถเรียกร้อง

ใหมี้การชดใชเ้ยยีวยาเพ่ือใหไ้ดรั้บการเยยีวยาและกลบัสู่สภาพเดิมก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
การใดจะถือเป็นละเมิดนั้นไม่ได้อยู่ท่ีว่ามีบทกฎหมายกาํหนดว่าอะไรเป็นละเมิดหรือไม่ หากแต่อยู่ท่ี
หลกัเกณฑท่ี์ว่าตอ้งมีความเสียหายอนัเป็นผลจากการกระทาํล่วงละเมิดหรือมีการกระทาํโดยไม่มีอาํนาจทาํ
ไดเ้กิดข้ึน จึงจะมีการเรียกให้ผูก่้อความเสียหายรับผิดชดใชไ้ด ้สาํหรับคดีอาญาเป็นเร่ืองท่ีเป็นความผิดต่อ
สังคมกระทบกระเทือนต่อรัฐ และความผิดอาญาจะมีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยชดัเจนว่า การกระทาํใดเป็น
ความผิด แต่สาํหรับโทษทางอาญานั้นเป็นการปราบปรามใหเ้ขด็หลาบและป้องปราม มิใหมี้ผูก้ระทาํเช่นนั้น
อีก  

องค์ประกอบภายในในเร่ืองของเจตนาในทางอาญาและแพ่งมีความแตกต่างกนั ผูก้ระทาํ
ละเมิดไม่จาํตอ้งถึงกบัมีเจตนาทางอาญา กล่าวคือ แมผู้ก้ระทาํจะไม่ไดป้ระสงคต่์อผลหรือเลง็เห็นผลในการ
กระทาํความเสียหายให้แก่ผูอ่ื้น เพียงแต่การกระทาํนั้นเป็นการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาํให้
ผูอ่ื้นเป็นอนัตราย ผูน้ั้นก็ต้องรับผิดเพ่ือละเมิด ทั้ งกรณีประมาทเลินเล่อในเร่ืองละเมิดน้ี มีความรับผิด
เช่นเดียวกบัการกระทาํโดยจงใจในเร่ืองละเมิด แต่สาํหรับการกระทาํโดยประมาททางอาญานั้น กฎหมาย
อาญาจะบญัญติัไวเ้ฉพาะวา่การกระทาํประมาทในเร่ืองใดท่ีจะเป็นความผิดอาญาบา้ง โดยในกรณีท่ีเป็นทาง
ความผิดอาญาและละเมิดหรือเรียกว่าเป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญานั้น ผูเ้สียหายจะฟ้องคดีอาญาและ
ฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเป็นคดีแพง่ไปพร้อมพร้อมกนักไ็ด ้

หลกัการดาํเนินคดีแพ่งนั้นใช ้หลกัความตกลง (Negotiation Principle) ซ่ึงเป็นเร่ืองสิทธิของ
เอกชนซ่ึงมีต่อกนัตามกฏหมายเอกชน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดเร่ืองทฤษฎีการต่อรองหรือสัญญา ซ่ึง คู่
ความสามารถท่ีจะตกลงกนัไดต้ลอดเวลา ไม่วา่คดีนั้นจะอยูใ่นขั้นตอนใดส่วนศาลกจ็ะทาํหนา้ท่ีเป็นเพียง ผูช้ี้
ขาดตดัสินคดีให้เป็นไปตามส่ิงท่ีคู่ความนาํเสนอและยงัไม่ยอมรับกนัเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี โดยทัว่ไปการ
ดาํเนินคดีแพ่งจึงเป็นเร่ืองของการต่อสู้ระหว่างคู่ความอย่างแทจ้ริง ส่วนศาลนั้นตามปกติก็จะวางเฉย และ
คอยควบคุมการต่อสู้คดีของคู่ความเพื่อให้เร่ืองท่ีพิพาทกนันั้น เป็นอนัยุติและเกิดความเป็นธรรมเท่านั้น 
นอกจากนั้น ปรัชญาของกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็เน้นไปท่ีการประนีประนอม คู่ความในคดีแพ่ง
สามารถทาํความตกลงให้เร่ืองต่างๆ ไดเ้สมอ ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกล่ีย เจรจาต่อรอง หรือประนีประนอม
ยอมความกนั หากความตกลงนั้นไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน คู่ความตกลงกนั
อยา่งไร ศาลก็ตอ้งปฏิบติัไปตามนั้น ส่วนการดาํเนินคดีอาญาเป็นไปตามหลกัการตรวจสอบ (examination 
principle) กล่าวคือ องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบความจริง ในเร่ืองท่ี
กล่าวหาและตอ้งตรวจสอบคน้หาความจริงโดยปราศจากขอ้ผูกมดัใดๆ ดว้ยเหตุน้ี โดยทัว่ไป การดาํเนิน
คดีอาญาจึงเป็นเร่ืองระหว่างรัฐกบัผูถู้กกล่าวหา ส่วนศาลนั้น ตามปกติ กจ็ะตอ้งดาํเนินคดีอยา่งกระตือรือร้น
ดว้ย เพราะศาลตอ้งคน้หาความจริงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความจริงในคดีและสามารถวินิจฉัยตดัสินคดีไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  
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การชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานในคดีแพ่ง ศาลจะตอ้งวินิจฉัยโดยการชัง่นํ้ าหนกัพยานทั้งสอง
ฝ่ายเทียบกันดูว่า ฝ่ายใดมีเหตุผลและนํ้ าหนักดีกว่ากัน โดยศาลมีอาํนาจเต็มท่ีในอันท่ีจะวินิจฉัยว่า 
พยานหลกัฐานท่ีคู่ความนาํสืบมานั้น จะเก่ียวกบัประเดน็และเป็นอนัเพียงพอใหเ้ช่ือฟังเป็นยติุไดห้รือไม่ แลว้
พิพากษาคดีไปตามนั้น ส่วนคดีอาญาจะตอ้งพิจารณาพยานหลกัฐานของโจทกจ์นแน่ใจว่า มีความผิดเกิดข้ึน
จริง และจาํเลยกระทาํความผิดนั้น จึงจะลงโทษจาํเลยได ้โดยในคดีอาญา ศาลตอ้งใช้ดุลพินิจชัง่นํ้ าหนัก
พยานหลกัฐานทั้งปวง และไม่พิพากษาลงโทษจาํเลยจนกว่าจะแน่ใจว่า มีการกระทาํผิดจริง และจาํเลยเป็น
ผูก้ระทาํความผิดนั้น ดงัน้ีเม่ือมีความสงสัยตามสมควรว่า จาํเลยไดก้ระทาํผิดหรือไม่ จึงตอ้งยกประโยชน์
แห่งความสงสยันั้นใหจ้าํเลย  

มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแพ่งจะเป็นระดบัการพิสูจนใ์หเ้ห็นถึงพยานหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือกวา่
กนั (preponderance of evidence หรือ balance of probability) กล่าวคือ คู่ความในคดีฝ่ายท่ีมีภาระการพิสูจน์
จะตอ้งนาํพยานหลกัฐานมาสืบหรือแสดงให้ศาลเห็นถึงความโนม้เอียงหรือความน่าจะเป็นของขอ้เท็จจริง
ตามท่ีตนกล่าวอา้งมากกว่าขอ้โต้แยง้ของอีกฝ่ายหน่ึง หรือเกินกว่าร้อยละ 50 ส่วนมาตรฐานการพิสูจน์
สาํหรับโจทกใ์นคดีอาญาจะเป็นระดบัการพิสูจน์ให้ไดค้วามชดัแจง้โดยปราศจากขอ้สงสัยตามสมควรหรือ
ปราศจากเหตุอันควรสงสัย  (proof beyond reasonable doubt) โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้โดย
พยานหลกัฐานของโจทกเ์องว่า มีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนจริง และจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดรายน้ีจริง
โดยปราศจากเหตุอนัควรสงสัยอยา่งหน่ึงอยา่งใด หากมีเหตุอนัควรสงสัย อยา่งใดอยา่งหน่ึง ว่าจาํเลยอาจจะ
ไม่ใช่ผูก้ระทาํความผดิ ศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสยั นั้นใหแ้ก่จาํเลย (in dubio pro reo)  
 
3. หลักการดาํเนินคด ีการรับฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดอีาญาในต่างประเทศ 

ส่วนการรับฟังขอ้เทจ็จริงคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาในต่างประเทศ สาํหรับประเทศองักฤษ 
ระบบการพิจารณาคดีขององักฤษเป็นระบบการคน้หาความจริง ตอ้งอาศยัการกระทาํของคู่ความ คู่ความมี
หนา้ท่ีนาํพยานหลกัฐานต่างๆ มาแสดงเพ่ือประโยชน์แก่คดีของตน ทาํให้ศาลและลูกขนุเช่ือถือขอ้อา้งของ
ตน ทาํให้ในแต่ละคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา มีกฎเกณฑ์เร่ืองพยานหลกัฐานกาํหนดไวโ้ดย
เคร่งครัด โดยมีศาลและลูกขุนตดัสินขอ้เท็จจริงเป็นเร่ืองๆไป องักฤษจึงมีการแบ่งแยกการดาํเนินคดีแพ่ง
และคดีอาญาออกจากกนัโดยชดัเจนและมีกฎเกณฑก์ารรับฟังพยานหลกัฐานโดยเคร่งครัด และสาํหรับ คาํ
พิพากษาในคดีอาญาท่ีพิพากษาลงโทษจาํเลยนั้น แมจ้ะถือวา่คดีอาญามีภาระการพิสูจน์มากกวา่กต็าม แต่โดย
ส่วนใหญ่ถือว่า คาํพิพากษาเช่นน้ีไม่อาจนาํมารับฟังผูกมดัจาํเลยในคดีแพ่งได ้โดยมีผูพิ้พากษาขององักฤษ
ไดใ้ห้เหตุผลในการไม่รับฟังขอ้เท็จจริงทางอาญาว่า คาํวินิจฉยัของศาลในคดีอาญานั้นเป็นเพียงความเห็น
ของศาลอ่ืนเท่านั้น มิใช่พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคดีแพ่ง ประเด็นในคดีแพ่งและคดีอาญาไม่
ตรงกนัทีเดียว คาํวนิิจฉยัของศาลในคดีอาญาถือเป็นเพียงความเห็นเท่านั้น จึงจะนาํความเห็นมาฟังเป็นพยาน
ในคดีหลงัไม่ได ้คาํวินิจฉัยในคดีอาญาเป็นพยานบอกเล่าในคดีหลงั แสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบติัของศาล
องักฤษว่าจะไม่นาํขอ้เทจ็จริงในคดีอาญาท่ีตดัสินแลว้มาใชใ้นคดีแพ่ง  
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ส่วนการดาํเนินคดีอาญาของฝร่ังเศสถือหลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ ท่ีถือว่าความผิดอาญา
เป็นความผิดต่อสังคมหรือรัฐ รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินคดีอาญากบัผูก้ระทาํความผิดดงักล่าว 
เน่ืองจากรัฐมีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และป้องกนัสังคมมิให้มีการกระทาํความผิดเกิดข้ึน
ดว้ย ดงัน้ี ถา้มีการกระทาํผิดอาญาเกิดข้ึนจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐในการดาํเนินคดีฟ้องร้องให้ผูก้ระทาํความผิด
ไดรั้บโทษ โดยถือว่ารัฐเป็นผูเ้สียหาย อย่างไรก็ดี รัฐไม่ได้ผูกขาดการดาํเนินคดีอาญาไวแ้ต่ผูเ้ดียวโดย
เด็ดขาด โดยให้เอกชนฟ้องร้องดาํเนินคดีไดบ้า้งเช่นกนั โดยจาํกดัประเภทและฐานความผิดไวซ่ึ้งส่วนใหญ่
แลว้จะเป็นความผิดอาญาเล็ๆ นอ้ยๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนไดเ้สียของเอกชน
และผูเ้สียหายโดยตรงเท่านั้น สาํหรับการรับฟังพยานหลกัฐานคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาของฝร่ังเศสนั้น 
ถือหลกัว่า ข้อเท็จจริงท่ีศาลอาญาพิพากษาช้ีขาดแล้ว ย่อมทาํให้ศาลแพ่งต้องถือตามขอ้เท็จจริงนั้นใน
ประมวลกฎหมายฝร่ังเศสไม่มีบทบญัญติัชดัเจนในเร่ืองน้ี แต่ความเห็นทางศาลและนกันิติศาสตร์เห็นพอ้ง
กนัว่า หลกัการน้ีเป็นหลกัทัว่ไปท่ีใช้บงัคบัได ้ทั้งน้ีประมวลการสอบสวนของประเทศฝร่ังเศส มาตรา 3 
วรรคสองไดก้ล่าวรับรองว่า เม่ือเจา้ทุกขเ์ป็นโจทกฟ้์องความรับผิดทางแพ่งต่อศาลแพ่งแลว้ ศาลจะหยุดการ
พิจารณาการช้ีขาดของคดีอาญาซ่ึงไดฟ้้องข้ึนก่อนแลว้ หรือกาํลงัฟ้องข้ึนในระหว่างคดีแพ่งนั้น และตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 4 วรรคสอง วางหลกัวา่ ถา้มีการฟ้องคดีอาญาแลว้แต่ยงัไม่มี 
คาํพิพากษาถึงท่ีสุด การดาํเนินคดีแพ่งอาจถูกระงบัการดาํเนินคดีไวจ้นกว่าคดีอาญาจะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด 
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดว่า คดีอาญามีความสาํคญักว่าคดีแพ่ง ทาํใหก้ารดาํเนินคดีแพ่งตอ้งฟังขอ้เท็จจริงจาก
คดีอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลว้ 

 
4. สถานการณ์ปัญหาเก่ียวกับการฟ้องคดแีพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดอีาญาตามกฎหมายไทย และการ
รับฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 

สําหรับหลกัการดาํเนินคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาของไทยแต่เดิมนั้น ไดรั้บอิทธิพลจาก
กฎหมายฝร่ังเศส โดยหลกัเกณฑ์การรับฟังขอ้เท็จจริงคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาได้บัญญติัไวใ้น
ประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 90 จนในท่ีสุด ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 46 ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เหตุผลท่ีมีการร่างบทบญัญติัในส่วนน้ีก็เน่ืองมาจากความต้องการให้
ผูเ้สียหายมีสิทธิเลือกฟ้องคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาท่ีศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ได้ ทาํให้ต้องมี
หลกัเกณฑ์ในเร่ืองการรับฟังขอ้เท็จจริงไว ้เพ่ือให้ศาลทั้ งส่วนแพ่งและส่วนอาญารับฟังขอ้เท็จจริงไปใน
แนวทางเดียวกนั โดยในการจะพิพากษาคดีส่วนแพ่งจะตอ้งถือเอาขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในคาํพิพากษาคดีอาญา 
แต่ในการพิพากษาส่วนแพ่งจะตอ้งเป็นไปตามหลกัในเร่ืองความรับผิดทางแพ่ง โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าใน
คดีอาญาผูต้อ้งหาจะถูกพิพากษาลงโทษหรือพิพากษาให้ปล่อยตวัไปแต่อย่างใดหรือไม่ บทบญัญติั มาตรา 
46 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เป็นการวางหลกัไวก้วา้งๆ ต่อมาจึงไดมี้คาํพิพากษาศาล
ฎีกาไดว้างหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมเก่ียวกบัการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัดงักล่าวไวเ้ป็นบรรทดัฐาน กล่าวคือ ตอ้งเป็น
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คดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา คาํพิพากษาคดีอาญาตอ้งถึงท่ีสุด คู่ความในคดีแพ่งตอ้งเป็นคู่ความหรือ
เสมือนเป็นคู่ความ ในคดีอาญามาก่อน และ ขอ้เท็จจริงในคดีอาญาตอ้งเป็นประเดน็โดยตรงในคดีอาญาอนั
ไดรั้บการวนิิจฉยัโดยชดัแจง้แลว้ ซ่ึงคดีส่วนแพ่งนั้นมีประเดน็อยา่งเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม บทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 น้ี เป็นการ
กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับฟังขอ้เทจ็จริงในคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา แต่สาํหรับปัญหาเร่ืองความ
รับผดินั้น เป็นคนละเร่ืองกนั กล่าวคือ ในเร่ืองความรับผิดนั้นตอ้งนาํเอาขอ้เทจ็จริงและผลของขอ้เทจ็จริงไป
ใช้แก่จาํเลย และในเร่ืองน้ีหลกัในทางกฎหมายอาญาต่างกบัหลกัของกฎหมายแพ่ง จึงมีบทบญัญติัใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 47 วรรคหน่ึง ท่ีบัญญัติว่า “คาํพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายอนัว่าดว้ยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าจาํเลยตอ้งคาํ
พิพากษาว่าไดก้ระทาํความผิดหรือไม่” และไดบ้ญัญติัสนบัสนุนไวใ้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 424 ว่า “ในการพิพากษาคดีขอ้ความรับผิดเพ่ือละเมิดและกาํหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่าศาล 
ไม่จาํตอ้งดาํเนินตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายลกัษณะอาญาอนัว่าดว้ยการท่ีจะตอ้งรับโทษ และไม่จาํตอ้ง
พิเคราะห์ถึงการท่ีผูก้ระทาํผิดตอ้งคาํพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่” จากบทบญัญติัดงักล่าวมาขา้งตน้น้ี 
จะเห็นไดว้่า ผูพิ้พากษาท่ีพิจารณาคดีทางอาญานั้น ไม่ตอ้งพิจารณาถึงขอ้ความรับผิดดงัเช่นผูพิ้พากษาส่วน
แพ่ง กล่าวคือ สาํหรับผูพิ้พากษาคดีอาญานั้น จะตอ้งพิพากษาลงโทษหรือไม่ลงโทษ เป็นวิธีการบงัคบัอนั
อาจจะทาํให้ตอ้งเส่ือมเสียเกียรติยศช่ือเสียงและเสรีภาพ แต่สาํหรับผูพิ้พากษาคดีส่วนแพ่งนั้น เป็นเร่ืองท่ี
จะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัว่ามีบุคคลหน่ึงไดรั้บความเสียหายโดยผลแห่งความผิดและเรียกค่าสินไหมทดแทน 
โดยผูพ้ิพากษาส่วนแพ่งไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าการนั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาหรือไม่ แต่จะตอ้งพิจารณา
วา่การนั้นทาํใหเ้กิดความเสียหายข้ึนเพยีงไร  

จากการศึกษาสภาพปัญหาของการรับฟังขอ้เท็จจริงในคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญากรณีคดี
ส่วนอาญาพิพากษายกฟ้องของไทยเหตุท่ีจะยกฟ้องคดีอาญานั้น มีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 185 ซ่ึงกาํหนดว่า ถา้จาํเลยมิไดก้ระทาํผิด การกระทาํของจาํเลยไม่เป็นความผิด คดีขาด
อายคุวาม หรือมีเหตุตามกฎหมายท่ีจาํเลยไม่ควรรับโทษ ศาลตอ้งพิพากษายกฟ้องโจทกแ์ละปล่อยจาํเลยไป  

อยา่งไรกต็าม หากศาลยกฟ้องเพราะจาํเลยไม่มีความผิดในทางอาญา แต่กอ็าจมีความรับผิดทาง
แพ่งได ้เช่นกรณี ขอ้เท็จจริงไดค้วามว่า จาํเลยกระทาํการโดยประมาททาํให้เสียทรัพย ์แต่จาํเลยอาจมีความ
รับผิดทางแพ่งได ้นอกจากน้ี ยงัมีมีหลกักฏหมายยกเวน้ความรับผิดบางอยา่งซ่ึงใชไ้ดท้ั้งในคดีอาญาและใน
คดีแพง่ เช่น การกระทาํโดยจาํเป็น หรือโดยป้องกนั หรือตามคาํสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายนั้น เป็นการยกเวน้
ความรับผิดในทางแพ่งเช่นเดียวกบัความรับผิดในทางอาญา แต่ว่าหลกัเกณฑแ์ละฐานะจะต่างกนัไป และ
จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าหลกัในความรับผิดทางอาญานั้นไม่เหมือนกบัหลกัเร่ืองความรับผิดในทางแพ่ง 
ยกตวัอยา่งเช่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 บุคคลวิกลจริตไม่ตอ้งรับผิดในทางอาญา แต่จะตอ้งรับ
ผิดในการละเมิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 429 หรือ เด็กย่อมตอ้งรับผิดชอบ
ในทางแพ่งเสมอ แต่ว่าในทางอาญานั้นเด็กเป็นเหตุยกเวน้โทษตามกฎหมาย ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นประมวล
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กฎหมายอาญามาตรา 73 และ 74 หรือการกระทาํโดยประมาทนั้น กฎหมายอาญาลงโทษแต่เฉพาะในเร่ืองท่ี
กฎหมายไดบ้ญัญติัไวเ้ท่านั้น แต่ในทางแพ่งนั้น การกระทาํโดยประมาททาํให้ตอ้งรับผิดเช่นเดียวกบัการ
กระทาํโดยจงใจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 420  

เพราะฉะนั้นการท่ีศาลอาญายกฟ้องปล่อยตวับุคคลใดไป ไม่ไดห้มายความว่า ไม่ตอ้งรับผิด
ในทางแพ่ง และศาลท่ีไดรั้บฟ้องคดีแพ่งไวน้ั้น ไม่จาํตอ้งถือว่าไม่มีความผิดดว้ย การท่ีผูน้ั้นจะตอ้งรับผิด
เพียงใดจะตอ้งพิจารณาตามกฏหมายแพ่งอนัว่าดว้ยความรับผิดเพ่ือการละเมิดนั้นๆ รวมทั้ง กรณีแมจ้ะฟ้อง
คดีแพ่งในศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาอยู่นั้น หากว่าศาลคดีส่วนอาญายกฟ้องคดีนั้น ศาลอาญาก็ตอ้งพิจารณา
เร่ืองความรับผิดในทางแพ่งนั้นตามหลกักฏหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละอาจบงัคบัให้จาํเลยซ่ึงได้ยกฟ้อง
ปล่อยตวัไปในคดีอาญาโดยไดรั้บการยกเวน้โทษ เพราะเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นเด็กอ่อนอาย ุฯลฯ ใหใ้ชค้่า
สินไหมทดแทนได ้โดยไม่ขดักบัคาํพิพากษาส่วนอาญา 

ความแตกต่างระหวา่งความรับผิดทางแพ่งกบัหลกัความรับผิดทางอาญานั้น ไม่ไดมี้แต่เฉพาะใน
หลกัเกณฑ์ท่ีจะตอ้งรับผิดเท่านั้น แต่ว่ายงัต่างกนัในขอ้ท่ีว่าจะตอ้งรับผิดเพียงใดดว้ย ผูพ้ิพากษาส่วนอาญา
อาจบรรเทาความรับผิดดว้ยเหตุในกฎหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้เช่น เป็นเดก็ เป็นญาติ หรือบนัดาลโทสะ 
เป็นตน้ หรือโดยพิจารณาเหตุสมควร เช่น เหตุอนัควรปราณี เป็นตน้ แต่ความรับผิดทางแพ่งนั้นเม่ือพิจารณา
ว่าตอ้งรับผิดแลว้ ไม่สามารถบรรเทาลงดว้ยเหตุทาํนองท่ีกล่าวมาน้ี เช่น เด็กอายกุว่า 14 ถึง 16 ปี ลกัทรัพย์
และถูกฟ้องทางอาญา ศาลไดพิ้พากษาให้จาํคุก 1 ปีและลดโทษฐานเป็นเด็ก 6 เดือน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 75 และเม่ือให้การรับสารภาพ ศาลอาจลดโทษให้เหลือจาํคุก 3 เดือน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 78 ถา้ฝ่ายท่ีเสียหายฟ้องคดีแพ่งในศาลอาญาหรือแยกฟ้องในศาลแพ่ง ผูเ้สียหายย่อมจะไดคื้น
ทรัพยห์รือราคาทรัพยห์รือค่าสินไหมทดแทนตามท่ีตนร้องขอ โดยศาลในคดีส่วนแพ่งจะลดจาํนวนค่าสินไหม
ทดแทนลงเพราะเหตุท่ีผูก้ระทาํผดิเป็นเดก็หรือจาํเลยรับสารภาพไม่ได ้

จากการศึกษาคาํพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกบัคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาในกรณีท่ีศาลคดีส่วน
อาญายกฟ้องดว้ยเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํเลยนั้น ศาลในคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาบาง
คดีกถื็อวา่ขอ้เทจ็จริงในคดีอาญาไม่ผกูพนัคดีแพ่ง โดยศาลในคดีส่วนแพ่งใหผู้เ้สียหายสามารถสืบขอ้เทจ็จริง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ศาลในคดีส่วนแพ่งวินิจฉัยว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิด และทาํละเมิดเพ่ือให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายได ้แต่บางคดีศาลในคดีส่วนแพ่งไดวิ้นิจฉัยว่า เม่ือศาลไดย้กประโยชน์แห่ง
ความสงสัยนั้นให้จาํเลย เป็นการวินิจฉัยขอ้เท็จจริงอนัเป็นประเด็นแห่งคดีไวแ้น่นอนแลว้ว่า โจทก์ไม่มี
พยานหลกัฐานมาสืบใหศ้าลเห็นโดยชดัแจง้วา่จาํเลยกระทาํความผดิ ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจาํตอ้ง
ถือขอ้เทจ็จริงตามท่ีปรากฏในคาํพิพากษาคดีส่วนอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
46 โดยใหข้อ้เท็จจริงในคดีอาญาผูกพนัในคดีแพ่ง แมว้า่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47 
จะบญัญติัว่า คาํพิพากษาคดีส่วนแพ่งตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอนัว่าดว้ยความรับผิดของ
บุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่จาํเลยตอ้งคาํพิพากษาว่าไดก้ระทาํความผิดหรือไม่กต็าม ในคดีส่วน
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แพ่งจึงตอ้งฟังขอ้เทจ็จริงตามคาํพิพากษาคดีส่วนอาญาวา่จาํเลยไม่ไดก้ระทาํละเมิดต่อโจทก ์จาํเลยจึงไม่ตอ้ง
รับผดิชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่โจทก ์

ในกรณีพิพากษายกฟ้องเพราะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํเลยตามประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสองนั้น ในความเขา้ใจของคนธรรมดาสามญัทัว่ไปแลว้ เป็นกรณีท่ี
พยานหลกัฐานของโจทก์บ่งบอกถึงตวัจาํเลยว่าน่าจะไดก้ระทาํความผิด แต่ก็ยงัมีเหตุบางอย่างทาํให้เกิด
ความสงสัยว่าจาํเลยอาจไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิดก็ได ้ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํเลย แต่
สาํหรับบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํความผิดนั้น หากไปฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย 
จากจาํเลยอนัถือเป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา และตอ้งนาํขอ้เทจ็จริงในคดีอาญามาฟังในคดีแพ่งเลยว่า 
จาํเลยไม่ไดก้ระทาํความผิด โดยไม่ใหโ้อกาสผูเ้สียหายนาํพยานหลกัฐานมาสืบวา่ จาํเลยคือผูก้ระทาํความผิด
และกระทาํละเมิดนั้น ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายเป็นอย่างยิ่ง กรณีเช่นน้ี ขอ้เท็จจริงท่ีศาลใน
คดีอาญาพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุแห่งความสงสัย จึงไม่ควรนํามาผูกมัดให้ศาลในคดีแพ่งต้องฟัง
ขอ้เทจ็จริงตามนั้นวา่จาํเลยไดก้ระทาํความผดิ  

 
5. ข้อเสนอแนะ 

1 แกไ้ขกฎหมายให้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการพิจารณาการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 222 / 7 ซ่ึงได้บัญญติัถึงการดาํเนินคดีแบบกลุ่มสําหรับคดีแพ่ง
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาไวแ้ตกต่างจากบทบญัญติัในมาตรา 46 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่า ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีแบบกลุ่มเป็นคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาแมว้่าจะมีการฟ้องเป็นคดีอาญาแลว้ก็
ตาม ศาลท่ีพิจารณาคดีแบบกลุ่มอาจพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่ตอ้งรอใหค้ดีอาญามีคาํพิพากษาก่อน และหาก
ศาลในคดีอาญามีคาํพิพากษาแลว้ (1) ในคดีท่ีคาํพิพากษาคดีส่วนอาญานั้นได้วินิจฉัยว่าจาํเลยได้กระทาํ
ความผิดศาลในคดีแบบกลุ่มตอ้งถือขอ้เท็จจริงตามท่ีปรากฏในคาํพิพากษาคดีส่วนอาญา (2) ในกรณีท่ีคาํ
พิพากษาคดีส่วนอาญาไดวิ้นิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืน ศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาแบบกลุ่มไม่จาํตอ้งถือขอ้เทจ็จริงตามท่ี
ปรากฏในคาํพิพากษาส่วนอาญา ซ่ึงแสดงว่า ในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มในคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญานั้น 
หากศาลในคดีส่วนอาญาพิพากษายกฟ้องเพราะพยานหลกัฐานไม่พอใหรั้บฟังวา่จาํเลยกระทาํหรือเหตุสงสัย
ตามสมควรวา่จาํเลยกระทาํความผิดหรือไม่ใหย้กประโยชน์แห่งความสงสัยใหจ้าํเลยตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสองนั้น ศาลท่ีดาํเนินคดีแบบกลุ่มไม่จาํตอ้งฟังขอ้เท็จจริงตามนั้น
ตอ้งสืบพยานหลกัฐานเพ่ือฟังว่าจาํเลยกระทาํละเมิดหรือไม่แลว้พิพากษาคดีไปตามนั้น ซ่ึงแตกต่างจากท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แสดงให้เห็นเจตนารมยข์องการ
ดาํเนินคดีแบบกลุ่มท่ีถือการคุ้มครองผูเ้สียหายจาํนวนมากเป็นสาระสําคัญ เพราะมิฉะนั้น หากมีการ
ดาํเนินคดีอาญาแก่จาํเลยแลว้หากศาลยกฟ้องเพราะเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยก็ห้ามมิให้ศาลคดีแพ่ง
ฟังขอ้เทจ็จริงตามนั้น ตอ้งมีการนาํพยานหลกัฐานมาสืบเพ่ือพิสูจนก์ารกระทาํของจาํเลยใหม่อีกคร้ัง  
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2 ในคดีท่ีพนกังานอยัการเป็นโจทกฟ้์องจาํเลย โดยผูเ้สียหายไม่ไดเ้ป็นโจทกร่์วม อาจเป็นไดท่ี้
พนกังานอยัการจะเกิดความพลั้งเผลอ ขาดความเอาใจใส่ในการดาํเนินคดี ทาํให้พยานหลกัฐานไม่เขม้แข็ง
พอ แต่ในคดีแพ่งท่ีผูเ้สียหายหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นผูฟ้้องเองจะมีความตั้งใจในการดาํเนินคดี เอาใจใส่กบั
พยานหลกัฐานในทุกแง่ ดงัน้ี ศาลในคดีแพ่ง น่าจะฟังข้อเท็จจริงได้ชัดเจนยิ่งกว่า ดังน้ี ในคดีอาญาท่ี
พนกังานอยัการเป็นโจทก ์โดยผูเ้สียหายไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นโจทก ์หากศาลพิพากษายกฟ้องโดยยกประโยชน์
แห่งความสงสัยให้จาํเลย ขอ้เท็จจริงในคดีอาญาไม่ควรผูกพนัผูเ้สียหาย เพ่ือท่ีจะให้ผูเ้สียหายมีโอกาสสืบ
พยานหลกัฐานในคดีส่วนแพ่งไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเพ่ือท่ีจะไดรั้บการเยียวยาความเสียหายจากผูก้ระทาํความผิด ซ่ึง
ถือว่าเป็นการอาํนวยความยติุธรรมให้เกิดแก่สังคม จึงควรมีการแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในกรณีท่ีผูเ้สียหายไม่ได้เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอยัการในคดีอาญาหากศาลในคดีอาญา
พิพากษายกฟ้องเพราะเหตุแห่งความสงสยั การพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ไม่ควรนาํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 46 มาบงัคบัใชเ้พราะเป็นกรณีท่ีศาลเองยงัไม่แน่ใจว่าจาํเลยไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิด
หรือไม่ ผูเ้สียหายซ่ึงเป็นโจทกฟ้์องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากจาํเลยควรท่ีจะสามารถนาํพยานหลกัฐานมา
แสดงหรือนาํสืบใหม่วา่ กระทาํความผดิของจาํเลยเป็นการกระทาํละเมิดแก่ผูเ้สียหาย 
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