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บทคัดย่ อ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี แพ่งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับคดี อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 46 บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจําต้องถือข้อเท็จจริ งตามที่ปรากฏในคําพิพากษา
คดีส่วนอาญา ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญาสามารถดําเนิ นคดี ไป
อย่างรวดเร็ วและเกิดความเป็ นธรรมแก่ผเู ้ สี ยหาย แต่ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาถือหลักในเรื่ องดังกล่าวว่า
หากศาลในคดีอาญาพิพากษาลงโทษจําเลยโดยฟั งว่าจําเลยกระทําความผิดหรื อพิพากษายกฟ้องโดยฟั งว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ยงั ไม่เพียงพอ ฟังไม่ได้ว่าจําเลยกระทําความผิด การพิพากษา คดีส่วนแพ่งก็ตอ้ งฟั ง
ข้อเท็จจริ งไปตามคําพิพากษาคดีส่วนอาญาว่า จําเลยเป็ นผูก้ ระทําความผิด เป็ นผูก้ ระทําละเมิดต่อผูเ้ สี ยหาย
หรื อจําเลยไม่ได้กระทําความผิด ไม่ได้กระทําละเมิดต่อผูเ้ สี ยหาย แต่ในกรณี ที่ศาลในคดีอาญาพิพากษายก
ฟ้ องโดยฟั งว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่า จําเลยกระทําความผิดหรื อไม่ ให้ยก
ประโยชน์แห่ งความสงสัยให้จาํ เลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสองนั้น
แนวคําพิพากษาศาลฎีกายังมีความไม่แน่ นอน คดีแพ่งบางคดีก็นาํ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 46 มาใช้ โดยถือว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิด ไม่ได้กระทําละเมิดต่อผูเ้ สี ยหาย แต่คดีแพ่งบางคดีก็
ไม่นาํ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 มาใช้ โดยถือว่าศาลในคดีอาญายังไม่ได้วินิจฉัยว่า
จําเลยเป็ นผูก้ ระทําความผิดหรื อไม่ ศาลในคดีแพ่งสามารถฟังข้อเท็จจริ งใหม่ได้ ทําให้เกิดความสับสนในหมู่
นักกฏหมายและผูศ้ ึกษากฎหมาย บทความนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 มาใช้บงั คับแก่ คดี แพ่งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับคดี อาญาในกรณี ที่คดี ส่วนอาญา
พิพากษายกฟ้องเพราะเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํ เลย โดยบัญญัติให้คดีอาญาที่ศาลยกฟ้องเพราะ
เหตุยกประโยชน์แห่ งความสงสัยนั้นให้จาํ เลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรค
สองนั้น ไม่ผกู พันที่จะต้องนํามาตรา 46 มาใช้ โดยในคดีส่วนแพ่งให้ผเู ้ สี ยหายนําพยานหลักฐานมาสื บว่าจําเลย
กระทําความผิดและชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและอํานวยความยุติธรรมให้แก่สังคม
ได้มากที่สุด
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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 บัญญัติหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐาน
ในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาว่า “ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ ง ศาลจําต้ องถือข้ อเท็จจริ งตามที่ปรากฎใน
คําพิพากษาคดีส่วนอาญา” ทั้งนี้ เพือ่ ให้ศาลในคดีส่วนอาญาและศาลในคดีส่วนแพ่งวินิจฉัยข้อเท็จจริ งในคดี
ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากศาลแพ่งและศาลอาญาเป็ นระบบศาลยุติธรรมที่มีความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดี ยวกัน หากศาลทั้งสองฟั งข้อเท็จจริ งที่ ต่างกันย่อมทําลายความน่ าเชื่ อถื อของศาล อี กทั้ง เพื่อความ
สะดวกในอันที่จะไม่ตอ้ งพิจารณาสองครั้ง จากการศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาในกรณี คดีส่วนอาญายกฟ้อง
โจทก์ เพราะเหตุยกประโยชน์แห่ งความสงสัยนั้นให้จาํ เลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
227 วรรคสอง ยังมี ความไม่ ชัดเจนว่า คดี ส่วนแพ่งศาลจะให้ผูเ้ สี ยหายสื บ พยานหลักฐานเกี่ ยวกับ ความ
เสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วให้จาํ เลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้แค่ ไหนเพียงไร และเนื่ องจากในคดี แพ่ง และ
คดีอาญานั้น มีจุดมุ่งหมาย หลักความรับผิด หลักการดําเนิ นคดี มาตรฐานการพิสูจน์ และการชัง่ นํ้าหนัก
พยานหลักฐานที่แตกต่างกัน ดังนี้ เพื่อความชัดเจนในการปรับใช้ มาตรา 46 และเพื่อให้คาํ พิพากษาคดีส่วน
แพ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 47 จึงควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46
โดยบัญญัติให้ค ดี อาญาที่ ศาลยกฟ้ องเพราะเหตุ ยกประโยชน์แห่ งความสงสัยนั้นให้จาํ เลย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองนั้น ไม่ผกู พันที่จะต้องนํามาตรา 46 มาใช้ โดยในคดีส่วน
แพ่งให้ผูเ้ สี ยหายนําพยานหลักฐานมาสื บว่าจําเลยกระทําความผิดและชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและอํานวยความยุติธรรมให้แก่สงั คมได้มากที่สุด
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2. แนวความคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการดําเนินคดีแพ่งเกีย่ วเนื่องกับคดีอาญา
ความมุ่งหมายของกฎหมายแพ่งอยูท่ ี่การชดใช้เยียวยาความเสี ยหาย ผูเ้ สี ยหายสามารถเรี ยกร้อง
ให้มีการชดใช้เยียวยาเพื่อให้ได้รับการเยียวยาและกลับสู่ สภาพเดิมก่อนที่จะเกิดความเสี ยหายให้ได้มากที่สุด
การใดจะถื อเป็ นละเมิ ด นั้นไม่ ไ ด้อ ยู่ที่ว่า มี บ ทกฎหมายกําหนดว่า อะไรเป็ นละเมิ ด หรื อไม่ หากแต่ อ ยู่ที่
หลักเกณฑ์ที่ว่าต้องมีความเสี ยหายอันเป็ นผลจากการกระทําล่วงละเมิดหรื อมีการกระทําโดยไม่มีอาํ นาจทํา
ได้เกิดขึ้น จึงจะมีการเรี ยกให้ผูก้ ่อความเสี ยหายรับผิดชดใช้ได้ สําหรับคดีอาญาเป็ นเรื่ องที่เป็ นความผิดต่อ
สังคมกระทบกระเทือนต่อรัฐ และความผิดอาญาจะมีกฎหมายกําหนดไว้โดยชัดเจนว่า การกระทําใดเป็ น
ความผิด แต่สาํ หรับโทษทางอาญานั้นเป็ นการปราบปรามให้เข็ดหลาบและป้องปราม มิให้มีผกู ้ ระทําเช่นนั้น
อีก
องค์ประกอบภายในในเรื่ องของเจตนาในทางอาญาและแพ่งมี ความแตกต่ า งกัน ผูก้ ระทํา
ละเมิดไม่จาํ ต้องถึงกับมีเจตนาทางอาญา กล่าวคือ แม้ผกู ้ ระทําจะไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรื อเล็งเห็นผลในการ
กระทําความเสี ยหายให้แก่ผูอ้ ื่น เพียงแต่การกระทํานั้นเป็ นการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อทําให้
ผูอ้ ื่ นเป็ นอันตราย ผูน้ ้ ันก็ต้อ งรั บ ผิดเพื่ อละเมิ ด ทั้งกรณี ประมาทเลิ นเล่ อ ในเรื่ องละเมิ ดนี้ มี ค วามรั บ ผิด
เช่นเดียวกับการกระทําโดยจงใจในเรื่ องละเมิด แต่สาํ หรับการกระทําโดยประมาททางอาญานั้น กฎหมาย
อาญาจะบัญญัติไว้เฉพาะว่าการกระทําประมาทในเรื่ องใดที่จะเป็ นความผิดอาญาบ้าง โดยในกรณี ที่เป็ นทาง
ความผิดอาญาและละเมิดหรื อเรี ยกว่าเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญานั้น ผูเ้ สี ยหายจะฟ้องคดีอาญาและ
ฟ้องเรี ยกค่าสิ นใหม่ทดแทนเป็ นคดีแพ่งไปพร้อมพร้อมกันก็ได้
หลักการดําเนิ นคดี แพ่งนั้นใช้ หลักความตกลง (Negotiation Principle) ซึ่ งเป็ นเรื่ องสิ ทธิ ของ
เอกชนซึ่ งมีต่อกันตามกฏหมายเอกชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่ องทฤษฎีการต่อรองหรื อสัญญา ซึ่ ง คู่
ความสามารถที่จะตกลงกันได้ตลอดเวลา ไม่วา่ คดีน้ นั จะอยูใ่ นขั้นตอนใดส่ วนศาลก็จะทําหน้าที่เป็ นเพียง ผูช้ ้ ี
ขาดตัดสิ นคดี ให้เป็ นไปตามสิ่ งที่ คู่ความนําเสนอและยังไม่ ยอมรั บ กันเท่ านั้น ด้วยเหตุ น้ ี โดยทัว่ ไปการ
ดําเนิ นคดีแพ่งจึงเป็ นเรื่ องของการต่อสู ้ระหว่างคู่ความอย่างแท้จริ ง ส่ วนศาลนั้นตามปกติก็จะวางเฉย และ
คอยควบคุมการต่อสู ้คดีของคู่ความเพื่อให้เรื่ องที่ พิพาทกันนั้น เป็ นอันยุติและเกิ ดความเป็ นธรรมเท่ านั้น
นอกจากนั้น ปรัชญาของกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็เน้นไปที่การประนี ประนอม คู่ความในคดี แพ่ง
สามารถทําความตกลงให้เรื่ องต่างๆ ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการไกล่เกลี่ย เจรจาต่อรอง หรื อประนี ประนอม
ยอมความกัน หากความตกลงนั้นไม่ขดั ต่ อกฎหมายหรื อศี ลธรรมอันดี ของประชาชน คู่ความตกลงกัน
อย่างไร ศาลก็ตอ้ งปฏิบตั ิไปตามนั้น ส่ วนการดําเนิ นคดีอาญาเป็ นไปตามหลักการตรวจสอบ (examination
principle) กล่ าวคื อ องค์กรในกระบวนการยุติ ธ รรมทุ กฝ่ ายมี ห น้าที่ ต ้อ งตรวจสอบความจริ ง ในเรื่ อ งที่
กล่าวหาและต้องตรวจสอบค้นหาความจริ งโดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ด้วยเหตุน้ ี โดยทัว่ ไป การดําเนิ น
คดีอาญาจึงเป็ นเรื่ องระหว่างรัฐกับผูถ้ ูกกล่าวหา ส่ วนศาลนั้น ตามปกติ ก็จะต้องดําเนินคดีอย่างกระตือรื อร้น
ด้วย เพราะศาลต้องค้นหาความจริ งเพื่อให้ได้มาซึ่ งความจริ งในคดีและสามารถวินิจฉัยตัดสิ นคดี ได้อย่าง
ถูกต้อง
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การชัง่ นํ้าหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ศาลจะต้องวินิจฉัยโดยการชัง่ นํ้าหนักพยานทั้งสอง
ฝ่ ายเที ย บกัน ดู ว่ า ฝ่ ายใดมี เ หตุ ผ ลและนํ้า หนัก ดี ก ว่ า กัน โดยศาลมี อ าํ นาจเต็ ม ที่ ใ นอัน ที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
พยานหลักฐานที่คู่ความนําสื บมานั้น จะเกี่ยวกับประเด็นและเป็ นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็ นยุติได้หรื อไม่ แล้ว
พิพากษาคดีไปตามนั้น ส่ วนคดีอาญาจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จนแน่ใจว่า มีความผิดเกิดขึ้น
จริ ง และจําเลยกระทําความผิดนั้น จึงจะลงโทษจําเลยได้ โดยในคดีอาญา ศาลต้องใช้ดุลพินิจชัง่ นํ้าหนัก
พยานหลักฐานทั้งปวง และไม่พิพากษาลงโทษจําเลยจนกว่าจะแน่ใจว่า มีการกระทําผิดจริ ง และจําเลยเป็ น
ผูก้ ระทําความผิดนั้น ดังนี้เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่า จําเลยได้กระทําผิดหรื อไม่ จึงต้องยกประโยชน์
แห่งความสงสัยนั้นให้จาํ เลย
มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแพ่งจะเป็ นระดับการพิสูจน์ให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่า
กัน (preponderance of evidence หรื อ balance of probability) กล่าวคือ คู่ความในคดีฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์
จะต้องนําพยานหลักฐานมาสื บหรื อแสดงให้ศาลเห็นถึงความโน้มเอียงหรื อความน่าจะเป็ นของข้อเท็จจริ ง
ตามที่ ตนกล่าวอ้างมากกว่าข้อโต้แย้งของอี กฝ่ ายหนึ่ ง หรื อเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ส่ วนมาตรฐานการพิสูจน์
สําหรับโจทก์ในคดีอาญาจะเป็ นระดับการพิสูจน์ให้ได้ความชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควรหรื อ
ปราศจากเหตุ อ ัน ควรสงสั ย (proof beyond reasonable doubt) โจทก์ จ ะต้อ งพิ สู จ น์ ใ ห้ ศ าลเห็ น ได้โ ดย
พยานหลักฐานของโจทก์เองว่า มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริ ง และจําเลยเป็ นผูก้ ระทําความผิดรายนี้ จริ ง
โดยปราศจากเหตุอนั ควรสงสัยอย่างหนึ่ งอย่างใด หากมีเหตุอนั ควรสงสัย อย่างใดอย่างหนึ่ ง ว่าจําเลยอาจจะ
ไม่ใช่ผกู ้ ระทําความผิด ศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัย นั้นให้แก่จาํ เลย (in dubio pro reo)

3. หลักการดําเนินคดี การรับฟังข้ อเท็จจริงคดีแพ่ งเกีย่ วเนื่องกับคดีอาญาในต่ างประเทศ
ส่ วนการรับฟังข้อเท็จจริ งคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในต่างประเทศ สําหรับประเทศอังกฤษ
ระบบการพิจารณาคดีของอังกฤษเป็ นระบบการค้นหาความจริ ง ต้องอาศัยการกระทําของคู่ความ คู่ความมี
หน้าที่นาํ พยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ทําให้ศาลและลูกขุนเชื่อถือข้ออ้างของ
ตน ทํา ให้ในแต่ ละคดี ไ ม่ ว่าจะเป็ นคดี แพ่งหรื อคดี อาญา มี กฎเกณฑ์เรื่ องพยานหลักฐานกําหนดไว้โ ดย
เคร่ งครัด โดยมีศาลและลูกขุนตัดสิ นข้อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องๆไป อังกฤษจึงมีการแบ่งแยกการดําเนิ นคดี แพ่ง
และคดีอาญาออกจากกันโดยชัดเจนและมีกฎเกณฑ์การรับฟั งพยานหลักฐานโดยเคร่ งครัด และสําหรับ คํา
พิพากษาในคดีอาญาที่พิพากษาลงโทษจําเลยนั้น แม้จะถือว่าคดีอาญามีภาระการพิสูจน์มากกว่าก็ตาม แต่โดย
ส่ วนใหญ่ถือว่า คําพิพากษาเช่นนี้ ไม่อาจนํามารับฟั งผูกมัดจําเลยในคดีแพ่งได้ โดยมีผูพ้ ิพากษาของอังกฤษ
ได้ให้เหตุผลในการไม่รับฟั งข้อเท็จจริ งทางอาญาว่า คําวินิจฉัยของศาลในคดีอาญานั้นเป็ นเพียงความเห็น
ของศาลอื่นเท่านั้น มิใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดี แพ่ง ประเด็นในคดีแพ่งและคดีอาญาไม่
ตรงกันทีเดียว คําวินิจฉัยของศาลในคดีอาญาถือเป็ นเพียงความเห็นเท่านั้น จึงจะนําความเห็นมาฟังเป็ นพยาน
ในคดีหลังไม่ได้ คําวินิจฉัยในคดี อาญาเป็ นพยานบอกเล่าในคดีหลัง แสดงให้เห็ นถึ งแนวปฏิ บตั ิ ของศาล
อังกฤษว่าจะไม่นาํ ข้อเท็จจริ งในคดีอาญาที่ตดั สิ นแล้วมาใช้ในคดีแพ่ง
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ส่ วนการดําเนิ นคดีอาญาของฝรั่งเศสถือหลักการดําเนิ นคดีอาญาโดยรัฐ ที่ถือว่าความผิดอาญา
เป็ นความผิดต่อสังคมหรื อรั ฐ รัฐมีหน้าที่ รับผิดชอบในการดําเนิ นคดี อาญากับผูก้ ระทําความผิดดังกล่าว
เนื่ องจากรัฐมีหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยในสังคม และป้ องกันสังคมมิให้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
ด้วย ดังนี้ ถ้ามีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นจึงเป็ นหน้าที่ของรัฐในการดําเนินคดีฟ้องร้องให้ผกู ้ ระทําความผิด
ได้รับโทษ โดยถื อว่ารั ฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย อย่างไรก็ดี รั ฐไม่ได้ผูกขาดการดําเนิ นคดี อาญาไว้แต่ ผูเ้ ดี ย วโดย
เด็ดขาด โดยให้เอกชนฟ้องร้องดําเนิ นคดีได้บา้ งเช่นกัน โดยจํากัดประเภทและฐานความผิดไว้ซ่ ึ งส่ วนใหญ่
แล้วจะเป็ นความผิดอาญาเล็ๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนได้เสี ยของเอกชน
และผูเ้ สี ยหายโดยตรงเท่านั้น สําหรับการรับฟังพยานหลักฐานคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาของฝรั่งเศสนั้น
ถื อ หลักว่า ข้อเท็จจริ งที่ ศาลอาญาพิ พากษาชี้ ขาดแล้ว ย่อ มทําให้ศาลแพ่งต้อ งถื อ ตามข้อเท็จจริ ง นั้น ใน
ประมวลกฎหมายฝรั่งเศสไม่มีบทบัญญัติชดั เจนในเรื่ องนี้ แต่ความเห็นทางศาลและนักนิติศาสตร์ เห็นพ้อง
กันว่า หลักการนี้ เป็ นหลักทัว่ ไปที่ ใช้บงั คับได้ ทั้งนี้ ประมวลการสอบสวนของประเทศฝรั่ งเศส มาตรา 3
วรรคสองได้กล่าวรับรองว่า เมื่อเจ้าทุกข์เป็ นโจทก์ฟ้องความรับผิดทางแพ่งต่อศาลแพ่งแล้ว ศาลจะหยุดการ
พิจารณาการชี้ ขาดของคดี อาญาซึ่ งได้ฟ้องขึ้นก่อนแล้ว หรื อกําลังฟ้องขึ้นในระหว่างคดี แพ่งนั้น และตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 4 วรรคสอง วางหลักว่า ถ้ามีการฟ้องคดีอาญาแล้วแต่ยงั ไม่มี
คําพิพากษาถึงที่สุด การดําเนิ นคดีแพ่งอาจถูกระงับการดําเนินคดีไว้จนกว่าคดีอาญาจะมีคาํ พิพากษาถึงที่สุด
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดว่า คดีอาญามีความสําคัญกว่าคดีแพ่ง ทําให้การดําเนิ นคดีแพ่งต้องฟังข้อเท็จจริ งจาก
คดีอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว

4. สถานการณ์ ปัญหาเกีย่ วกับการฟ้องคดีแพ่งเกีย่ วเนื่องกับคดีอาญาตามกฎหมายไทย และการ
รับฟังข้ อเท็จจริงในคดีแพ่ งเกีย่ วเนื่องกับคดีอาญา
สําหรั บหลักการดําเนิ นคดี แพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญาของไทยแต่ เดิ มนั้น ได้รับอิทธิ พลจาก
กฎหมายฝรั่ ง เศส โดยหลัก เกณฑ์การรั บ ฟั ง ข้อเท็จ จริ งคดี แพ่ง ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับคดี อาญาได้บ ัญญัติ ไ ว้ใ น
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 90 จนในที่ สุด ได้บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 46 ของประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา เหตุ ผลที่ มีการร่ างบทบัญ ญัติในส่ วนนี้ ก็เ นื่ องมาจากความต้อ งการให้
ผูเ้ สี ย หายมี สิ ท ธิ เ ลื อ กฟ้ อ งคดี แ พ่ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ คดี อ าญาที่ ศ าลแพ่ ง หรื อ ศาลอาญาก็ ไ ด้ ทํา ให้ ต้อ งมี
หลักเกณฑ์ในเรื่ อ งการรั บฟั งข้อเท็จจริ งไว้ เพื่อให้ศาลทั้งส่ วนแพ่งและส่ วนอาญารั บฟั งข้อเท็จจริ งไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยในการจะพิพากษาคดีส่วนแพ่งจะต้องถือเอาข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีอาญา
แต่ในการพิพากษาส่ วนแพ่งจะต้องเป็ นไปตามหลักในเรื่ องความรับผิดทางแพ่ง โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงว่าใน
คดีอาญาผูต้ อ้ งหาจะถูกพิพากษาลงโทษหรื อพิพากษาให้ปล่อยตัวไปแต่อย่างใดหรื อไม่ บทบัญญัติ มาตรา
46 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เป็ นการวางหลักไว้กว้างๆ ต่อมาจึงได้มีคาํ พิพากษาศาล
ฎีกาได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติดงั กล่าวไว้เป็ นบรรทัดฐาน กล่าวคือ ต้องเป็ น
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คดี แพ่งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับคดี อาญา คําพิพากษาคดี อาญาต้องถึ งที่ สุด คู่ความในคดี แพ่งต้องเป็ นคู่ความหรื อ
เสมือนเป็ นคู่ความ ในคดีอาญามาก่อน และ ข้อเท็จจริ งในคดีอาญาต้องเป็ นประเด็นโดยตรงในคดีอาญาอัน
ได้รับการวินิจฉัยโดยชัดแจ้งแล้ว ซึ่งคดีส่วนแพ่งนั้นมีประเด็นอย่างเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 นี้ เป็ นการ
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังข้อเท็จจริ งในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แต่สาํ หรับปั ญหาเรื่ องความ
รับผิดนั้น เป็ นคนละเรื่ องกัน กล่าวคือ ในเรื่ องความรับผิดนั้นต้องนําเอาข้อเท็จจริ งและผลของข้อเท็จจริ งไป
ใช้แก่ จาํ เลย และในเรื่ องนี้ หลักในทางกฎหมายอาญาต่ า งกับ หลักของกฎหมายแพ่ ง จึ งมี บทบัญญัติ ใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 47 วรรคหนึ่ ง ที่ บ ัญ ญัติ ว่ า “คํา พิ พ ากษาคดี ส่ ว นแพ่ ง ต้อ งเป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงว่าจําเลยต้องคํา
พิพากษาว่าได้กระทําความผิดหรื อไม่” และได้บญั ญัติสนับสนุ นไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 424 ว่า “ในการพิพากษาคดีขอ้ ความรับผิดเพื่อละเมิดและกําหนดค่าสิ นไหมทดแทนนั้น ท่านว่าศาล
ไม่จาํ ต้องดําเนิ นตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายลักษณะอาญาอันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษ และไม่จาํ ต้อง
พิเคราะห์ถึงการที่ผกู ้ ระทําผิดต้องคําพิพากษาลงโทษทางอาญาหรื อไม่” จากบทบัญญัติดงั กล่าวมาข้างต้นนี้
จะเห็นได้ว่า ผูพ้ ิพากษาที่พิจารณาคดีทางอาญานั้น ไม่ตอ้ งพิจารณาถึงข้อความรับผิดดังเช่นผูพ้ ิพากษาส่ วน
แพ่ง กล่าวคือ สําหรับผูพ้ ิพากษาคดีอาญานั้น จะต้องพิพากษาลงโทษหรื อไม่ลงโทษ เป็ นวิธีการบังคับอัน
อาจจะทําให้ตอ้ งเสื่ อมเสี ยเกียรติยศชื่ อเสี ยงและเสรี ภาพ แต่สาํ หรับผูพ้ ิพากษาคดีส่วนแพ่งนั้น เป็ นเรื่ องที่
จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับว่ามีบุคคลหนึ่ งได้รับความเสี ยหายโดยผลแห่ งความผิดและเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน
โดยผูพ้ ิพากษาส่ วนแพ่งไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าการนั้นเป็ นความผิดต่อกฎหมายอาญาหรื อไม่ แต่จะต้องพิจารณา
ว่าการนั้นทําให้เกิดความเสี ยหายขึ้นเพียงไร
จากการศึกษาสภาพปั ญหาของการรับฟังข้อเท็จจริ งในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญากรณี คดี
ส่ วนอาญาพิพากษายกฟ้องของไทยเหตุที่จะยกฟ้องคดีอาญานั้น มีบญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 185 ซึ่ งกําหนดว่า ถ้าจําเลยมิได้กระทําผิด การกระทําของจําเลยไม่เป็ นความผิด คดีขาด
อายุความ หรื อมีเหตุตามกฎหมายที่จาํ เลยไม่ควรรับโทษ ศาลต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์และปล่อยจําเลยไป
อย่างไรก็ตาม หากศาลยกฟ้องเพราะจําเลยไม่มีความผิดในทางอาญา แต่กอ็ าจมีความรับผิดทาง
แพ่งได้ เช่นกรณี ข้อเท็จจริ งได้ความว่า จําเลยกระทําการโดยประมาททําให้เสี ยทรัพย์ แต่จาํ เลยอาจมีความ
รับผิดทางแพ่งได้ นอกจากนี้ ยังมีมีหลักกฏหมายยกเว้นความรับผิดบางอย่างซึ่ งใช้ได้ท้ งั ในคดีอาญาและใน
คดีแพ่ง เช่น การกระทําโดยจําเป็ น หรื อโดยป้ องกัน หรื อตามคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็ นการยกเว้น
ความรับผิดในทางแพ่งเช่นเดียวกับความรับผิดในทางอาญา แต่ว่าหลักเกณฑ์และฐานะจะต่างกันไป และ
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าหลักในความรับผิดทางอาญานั้นไม่เหมือนกับหลักเรื่ องความรับผิดในทางแพ่ง
ยกตัวอย่างเช่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 บุคคลวิกลจริ ตไม่ตอ้ งรับผิดในทางอาญา แต่จะต้องรับ
ผิดในการละเมิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 429 หรื อ เด็กย่อมต้องรับผิดชอบ
ในทางแพ่งเสมอ แต่ว่าในทางอาญานั้นเด็กเป็ นเหตุยกเว้นโทษตามกฎหมาย ดังที่บญ
ั ญัติไว้ในประมวล
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กฎหมายอาญามาตรา 73 และ 74 หรื อการกระทําโดยประมาทนั้น กฎหมายอาญาลงโทษแต่เฉพาะในเรื่ องที่
กฎหมายได้บญ
ั ญัติไว้เท่านั้น แต่ในทางแพ่งนั้น การกระทําโดยประมาททําให้ตอ้ งรับผิดเช่ นเดียวกับการ
กระทําโดยจงใจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 420
เพราะฉะนั้นการที่ ศาลอาญายกฟ้ องปล่อยตัวบุคคลใดไป ไม่ได้หมายความว่า ไม่ตอ้ งรั บผิด
ในทางแพ่ง และศาลที่ได้รับฟ้ องคดีแพ่งไว้น้ นั ไม่จาํ ต้องถือว่าไม่มีความผิดด้วย การที่ผูน้ ้ นั จะต้องรับผิด
เพียงใดจะต้องพิจารณาตามกฏหมายแพ่งอันว่าด้วยความรับผิดเพื่อการละเมิดนั้นๆ รวมทั้ง กรณี แม้จะฟ้อง
คดีแพ่งในศาลที่พิจารณาคดีอาญาอยู่น้ นั หากว่าศาลคดีส่วนอาญายกฟ้ องคดี น้ นั ศาลอาญาก็ตอ้ งพิจารณา
เรื่ องความรั บผิดในทางแพ่งนั้นตามหลักกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์และอาจบังคับให้จาํ เลยซึ่ งได้ยกฟ้ อง
ปล่อยตัวไปในคดีอาญาโดยได้รับการยกเว้นโทษ เพราะเป็ นคนวิกลจริ ตหรื อเป็ นเด็กอ่อนอายุ ฯลฯ ให้ใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนได้ โดยไม่ขดั กับคําพิพากษาส่ วนอาญา
ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางแพ่งกับหลักความรับผิดทางอาญานั้น ไม่ได้มีแต่เฉพาะใน
หลักเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดเท่านั้น แต่ว่ายังต่างกันในข้อที่ว่าจะต้องรับผิดเพียงใดด้วย ผูพ้ ิพากษาส่ วนอาญา
อาจบรรเทาความรับผิดด้วยเหตุในกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ งก็ได้ เช่น เป็ นเด็ก เป็ นญาติ หรื อบันดาลโทสะ
เป็ นต้น หรื อโดยพิจารณาเหตุสมควร เช่น เหตุอนั ควรปราณี เป็ นต้น แต่ความรับผิดทางแพ่งนั้นเมื่อพิจารณา
ว่าต้องรับผิดแล้ว ไม่สามารถบรรเทาลงด้วยเหตุทาํ นองที่กล่าวมานี้ เช่น เด็กอายุกว่า 14 ถึง 16 ปี ลักทรัพย์
และถูกฟ้องทางอาญา ศาลได้พิพากษาให้จาํ คุก 1 ปี และลดโทษฐานเป็ นเด็ก 6 เดือน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 75 และเมื่อให้การรับสารภาพ ศาลอาจลดโทษให้เหลือจําคุก 3 เดือน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 78 ถ้าฝ่ ายที่เสี ยหายฟ้องคดีแพ่งในศาลอาญาหรื อแยกฟ้องในศาลแพ่ง ผูเ้ สี ยหายย่อมจะได้คืน
ทรัพย์หรื อราคาทรัพย์หรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามที่ตนร้องขอ โดยศาลในคดีส่วนแพ่งจะลดจํานวนค่าสิ นไหม
ทดแทนลงเพราะเหตุที่ผกู ้ ระทําผิดเป็ นเด็กหรื อจําเลยรับสารภาพไม่ได้
จากการศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีแพ่งเกี่ ยวเนื่ องกับคดีอาญาในกรณี ที่ศาลคดี ส่วน
อาญายกฟ้องด้วยเหตุยกประโยชน์แห่ งความสงสัยให้จาํ เลยนั้น ศาลในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาบาง
คดีกถ็ ือว่าข้อเท็จจริ งในคดีอาญาไม่ผกู พันคดีแพ่ง โดยศาลในคดีส่วนแพ่งให้ผเู ้ สี ยหายสามารถสื บข้อเท็จจริ ง
เพิ่มเติ มเพื่อให้ศาลในคดี ส่วนแพ่งวินิจฉัย ว่าจําเลยเป็ นผูก้ ระทําความผิด และทําละเมิ ดเพื่อให้ชดใช้ค่ า
สิ นไหมทดแทนแก่ผูเ้ สี ยหายได้ แต่บางคดีศาลในคดี ส่วนแพ่งได้วินิจฉัยว่า เมื่อศาลได้ยกประโยชน์แห่ ง
ความสงสัยนั้นให้จาํ เลย เป็ นการวินิจฉัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นประเด็นแห่ งคดี ไว้แน่ นอนแล้วว่า โจทก์ไม่มี
พยานหลักฐานมาสื บให้ศาลเห็นโดยชัดแจ้งว่าจําเลยกระทําความผิด ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจําต้อง
ถือข้อเท็จจริ งตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วนอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
46 โดยให้ขอ้ เท็จจริ งในคดีอาญาผูกพันในคดีแพ่ง แม้วา่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47
จะบัญญัติว่า คําพิพากษาคดี ส่วนแพ่งต้องเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายอันว่าด้วยความรั บผิดของ
บุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าจําเลยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดหรื อไม่กต็ าม ในคดีส่วน
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แพ่งจึงต้องฟังข้อเท็จจริ งตามคําพิพากษาคดีส่วนอาญาว่าจําเลยไม่ได้กระทําละเมิดต่อโจทก์ จําเลยจึงไม่ตอ้ ง
รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่โจทก์
ในกรณี พิพากษายกฟ้องเพราะยกประโยชน์แห่ งความสงสัยให้จาํ เลยตามประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสองนั้น ในความเข้าใจของคนธรรมดาสามัญทัว่ ไปแล้ว เป็ นกรณี ที่
พยานหลักฐานของโจทก์บ่งบอกถึ งตัวจําเลยว่าน่ าจะได้กระทําความผิด แต่ก็ยงั มีเหตุบางอย่างทําให้เกิ ด
ความสงสัยว่าจําเลยอาจไม่ได้เป็ นผูก้ ระทําความผิดก็ได้ ศาลจึงยกประโยชน์แห่ งความสงสัยให้จาํ เลย แต่
สําหรับบุคคลที่ได้รับความเสี ยหายจากการกระทําความผิดนั้น หากไปฟ้องร้องเป็ นคดีแพ่งเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากจําเลยอันถือเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และต้องนําข้อเท็จจริ งในคดีอาญามาฟั งในคดีแพ่งเลยว่า
จําเลยไม่ได้กระทําความผิด โดยไม่ให้โอกาสผูเ้ สี ยหายนําพยานหลักฐานมาสื บว่า จําเลยคือผูก้ ระทําความผิด
และกระทําละเมิดนั้น ย่อมเกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผูเ้ สี ยหายเป็ นอย่างยิ่ง กรณี เช่ นนี้ ข้อเท็จจริ งที่ศาลใน
คดี อ าญาพิ พ ากษายกฟ้ อ งเพราะเหตุ แ ห่ ง ความสงสั ย จึ งไม่ ค วรนํา มาผูก มัด ให้ศ าลในคดี แ พ่ ง ต้อ งฟั ง
ข้อเท็จจริ งตามนั้นว่าจําเลยได้กระทําความผิด

5. ข้ อเสนอแนะ
1 แก้ไขกฎหมายให้มีลกั ษณะเช่ นเดียวกับการพิจารณาการดําเนิ นคดี แบบกลุ่ม ตามประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพ่ ง มาตรา 222 / 7 ซึ่ งได้บ ัญ ญัติ ถึ งการดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ ม สํา หรั บ คดี แ พ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไว้แตกต่างจากบทบัญญัติในมาตรา 46 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่า ในกรณี ที่มีการฟ้องคดีแบบกลุ่มเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแม้ว่าจะมีการฟ้องเป็ นคดีอาญาแล้วก็
ตาม ศาลที่พิจารณาคดีแบบกลุ่มอาจพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่ตอ้ งรอให้คดีอาญามีคาํ พิพากษาก่อน และหาก
ศาลในคดี อาญามีคาํ พิพากษาแล้ว (1) ในคดี ที่คาํ พิพากษาคดี ส่วนอาญานั้นได้วินิจฉัยว่าจําเลยได้กระทํา
ความผิดศาลในคดีแบบกลุ่มต้องถือข้อเท็จจริ งตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วนอาญา (2) ในกรณี ที่คาํ
พิพากษาคดีส่วนอาญาได้วนิ ิจฉัยเป็ นอย่างอื่น ศาลที่พิจารณาคดีอาญาแบบกลุ่มไม่จาํ ต้องถือข้อเท็จจริ งตามที่
ปรากฏในคําพิพากษาส่ วนอาญา ซึ่งแสดงว่า ในการดําเนินคดีแบบกลุ่มในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานั้น
หากศาลในคดีส่วนอาญาพิพากษายกฟ้องเพราะพยานหลักฐานไม่พอให้รับฟังว่าจําเลยกระทําหรื อเหตุสงสัย
ตามสมควรว่าจําเลยกระทําความผิดหรื อไม่ให้ยกประโยชน์แห่ งความสงสัยให้จาํ เลยตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสองนั้น ศาลที่ดาํ เนิ นคดีแบบกลุ่มไม่จาํ ต้องฟั งข้อเท็จจริ งตามนั้น
ต้องสื บพยานหลักฐานเพื่อฟั งว่าจําเลยกระทําละเมิดหรื อไม่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น ซึ่ งแตกต่างจากที่
บัญ ญัติไว้ในมาตรา 46 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แสดงให้เห็ นเจตนารมย์ของการ
ดํา เนิ น คดี แ บบกลุ่ มที่ ถื อ การคุ ้ม ครองผู เ้ สี ย หายจํา นวนมากเป็ นสาระสํา คัญ เพราะมิ ฉะนั้น หากมี ก าร
ดําเนินคดีอาญาแก่จาํ เลยแล้วหากศาลยกฟ้องเพราะเหตุยกประโยชน์แห่ งความสงสัยก็ห้ามมิให้ศาลคดีแพ่ง
ฟังข้อเท็จจริ งตามนั้น ต้องมีการนําพยานหลักฐานมาสื บเพือ่ พิสูจน์การกระทําของจําเลยใหม่อีกครั้ง
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2 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องจําเลย โดยผูเ้ สี ยหายไม่ได้เป็ นโจทก์ร่วม อาจเป็ นได้ที่
พนักงานอัยการจะเกิดความพลั้งเผลอ ขาดความเอาใจใส่ ในการดําเนิ นคดี ทําให้พยานหลักฐานไม่เข้มแข็ง
พอ แต่ในคดีแพ่งที่ผูเ้ สี ยหายหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นผูฟ้ ้องเองจะมีความตั้งใจในการดําเนิ นคดี เอาใจใส่ กบั
พยานหลัก ฐานในทุ ก แง่ ดังนี้ ศาลในคดี แ พ่ ง น่ า จะฟั งข้อ เท็จ จริ งได้ชัด เจนยิ่ง กว่า ดังนี้ ในคดี อาญาที่
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ โดยผูเ้ สี ยหายไม่ได้เข้าร่ วมเป็ นโจทก์ หากศาลพิพากษายกฟ้องโดยยกประโยชน์
แห่ งความสงสัยให้จาํ เลย ข้อเท็จจริ งในคดีอาญาไม่ควรผูกพันผูเ้ สี ยหาย เพื่อที่จะให้ผูเ้ สี ยหายมีโอกาสสื บ
พยานหลักฐานในคดีส่วนแพ่งได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับการเยียวยาความเสี ยหายจากผูก้ ระทําความผิด ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นการอํานวยความยุติธรรมให้เกิ ดแก่สังคม จึงควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในกรณี ที่ ผูเ้ สี ย หายไม่ ไ ด้เข้า ร่ ว มเป็ นโจทก์ก ับ พนัก งานอัย การในคดี อ าญาหากศาลในคดี อ าญา
พิพากษายกฟ้องเพราะเหตุแห่งความสงสัย การพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ไม่ควรนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 46 มาบังคับใช้เพราะเป็ นกรณี ที่ศาลเองยังไม่แน่ ใจว่าจําเลยไม่ได้เป็ นผูก้ ระทําความผิด
หรื อไม่ ผูเ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเรี ยกค่าเสี ยหายจากจําเลยควรที่จะสามารถนําพยานหลักฐานมา
แสดงหรื อนําสื บใหม่วา่ กระทําความผิดของจําเลยเป็ นการกระทําละเมิดแก่ผเู ้ สี ยหาย
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