ข้ อห้ ามการรับฟังพยานหลักฐานที่มีลกั ษณะส่ วนตัว
Prohibition of listening to evidence that has personal characteristics
ภัทรพล แย้มสวัสดิ์1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน2

บทคัดย่ อ
การรั บ ฟั ง พยานหลักฐานนั้นจะมี ก ฎเกณฑ์ในการรั บ ฟั ง พยานหลักฐานตามที่ บญ
ั ญัติไ ว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญามาตรา 226 ซึ่ งบัญญัติวา่ “พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล ซึ่ ง
น่ าจะพิสูจน์ได้ว่าจาเลยมีผิดหรื อบริ สุทธิ์ ให้อา้ งเป็ นพยานหลักฐานได้ แต่ตอ้ งเป็ นพยานหลักฐานที่ไม่ได้
เกิ ดจากแรงจู ง ใจมี ค ามัน่ สั ญญาขู่เข็ญ หลอกลวงหรื อมิ ช อบด้วยประการอื่ น ” และให้สื บตามประมวล
กฎหมายนี้หรื อกฎหมายอื่นว่าด้วยการสื บพยาน ซึ่ งมีสาระสาคัญดังนี้
พยานหลักฐานทุกชนิ ดที่น่าจะพิสูจน์ได้วา่ จาเลยมีผิดหรื อบริ สุทธิ์ ให้รับฟั งเป็ นพยานหลักฐาน
ได้ แต่ตอ้ งมิได้เกิดจากการจูงใจ มีคามัน่ สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรื อโดยมิชอบด้วยประการอื่น จะเห็นได้
ว่ามาตรา 226 นั้นไม่เปิ ดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟั งพยานหลักกฐาน แต่ในขณะเดียวกันถ้ามี
การฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ในการนาสื บพยานหลักฐานที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์การห้ามรับฟั งพยานหลักฐานไว้ซ่ ึ ง
เรี ยกว่า บทตัดพยานหลักฐาน ในมาตรา 226/1 ซึ่ งบัญญัติวา่ ในกรณี ที่ความปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลักฐาน
ใดที่เป็ นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่ องจากการกระทาโดยมิชอบหรื อเป็ นพยานหลักฐานที่
ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรื อได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟั งพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่การรับฟั ง
พยานหลักฐานนั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการอานวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสี ยอันเกิ ดจากผลกระทบต่อ
มาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา หรื อสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
แต่ในบางครั้งพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะเกี่ยวข้องกับคดีก็ตาม แต่หากถ้ามีการอนุ ญาตให้นา
หลักฐานเหล่านี้ มาใช้ในการพิจารณาคดีแล้วอาจจะส่ งผลร้ายต่อผูถ้ ูกกล่าวหา ดังนั้นแม้พยานหลักฐานเหล่านี้
จะมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นคดี แต่ก็ยงั เป็ นปั ญหาอยูว่ ่า สมควรจะนามาใช้ในการพิจารณาคดีหรื อไม่ เพราะ
หากมีการนาเข้าไปใช้ในการพิจารณาคดีแล้วอาจส่ งผลร้ายต่อการดาเนิ นคดีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
การที่กฎหมายอาญาเป็ นเรื่ องของการค้นหาความจริ งโดยการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อนาตัว
ผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษตามพันธกิ จหลักของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่ งเป็ น
หน้าที่หลักของเจ้าพนักงานรั ฐตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 2 (11)3 แต่จากการ
นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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แสวงหาพยานหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์วา่ จาเลยได้กระทาความผิดจริ งหรื อไม่น้ นั อาจเป็ นการกระทาที่ละเมิด
สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล การที่เจ้าพนักงานของรัฐปฎิบตั ิหน้าที่ตามมาตรการบังคับทางอาญา ไม่ว่าจะ
เป็ น การจับ การค้น การยึด โดยวิธีการที่กฎหมายกาหนดถูกต้องทุกประการ แต่พยานหลักฐานที่ได้มานั้น
เป็ นพยานหลักฐานที่มีลกั ษณะส่ วนตัว ซึ่ งจะเป็ นข้อห้ามการรับฟั งพยานหลักฐานอีกแบบหนึ่ งที่กฎหมาย
ไทยยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้ คือข้อห้ามการรับฟังพยานหลักฐานที่ที่มีลกั ษณะส่ วนตัว เพราะถือว่าการรับฟัง
พยานหลัก ฐานประเภทนี้ จะเป็ นการละเมิ ดสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คลมากเกิ นไป เช่ น กรณี ตวั อย่างของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ตดั สิ นไว้ความว่า ศาลสู งเยอรมันได้พิจารณาการตัดสิ นในชั้นอุทธณ์วา่ สมุด
บันทึ กส่ วนตัวของผูต้ อ้ งหาสามารถรั บฟั งเป็ นพยานหลักฐานในศาลได้ ในคดี น้ ี เจ้าหน้าที่ ตารวจได้สมุด
บันทึกส่ วนตัวของผูต้ อ้ งหาโดยภรรยาของชู ้รักของจาเลยได้นาสมุดบันทึกส่ วนตัวซึ่ งถูกซ่ อนอยูใ่ นบ้านมา
ให้เจ้าหน้าที่ตารวจ ในคดีน้ ี ศาลได้ใช้ทฤษฎีในการชัง่ น้ าหนักความสาคัญสัดส่ วนความรุ นแรงของความผิด
และความน่ าสงสัยว่าจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิดกับสัดส่ วนความสาคัญของสิ ทธิ และเสรี ภาพแห่ งเอกชน
ศาลสู งเยอรมันได้กลับคาตัดสิ นของศาลล่างที่ไม่รับฟั งสมุ ดบันทึกส่ วนตัวของจาเลยเป็ นพยานหลัก ฐาน
ลงโทษจาเลยเพราะถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Judgmant of Fab. 21, 1964, BGH, 19BGHSt 325)
ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาตรา 1 และมาตรา 24 ดังจะเห็นได้วา่ บทบัญญัติในมาตรา 226/1 ไม่มีบญั ญัติครอบคลุม
ถึงข้อห้ามรับฟั งพยานหลักฐานที่มีลกั ษณะส่ วนตัว ทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บญั ญัติรับรองถึงสิ ทธิ และ
เสรี ภาพส่ วนบุคคลเอาไว้ ดังนั้นควรจะมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายโดยการบัญญัติ โดยเพิ่มเรื่ องข้อ
ห้ามรับฟั งพยานหลักฐานที่มีลกั ษณะส่ วนตัว เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคล เพราะเจ้า
พนักงานของรัฐจะแสวงหาพยานหลักฐานโดยกระทาการล่วงละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคลนั้นไม่ได้
ศาลควรที่จะปฎิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเหล่านี้ในคดี

ABSTRACT
Listening to the evidence will have rules for listening to evidence as provided in the Code of
Criminal Procedure, Section 226, which states that "witnesses, witnesses, documents, personal witnesses
should prove that the defendant is wrong or innocent. To be claimed as evidence But must be a testimony
that is not caused by motivation, there is a promise, threatening Deceiving or abusing other things "and in
accordance with this Code or other laws regarding witness examination Which are as follows
All kinds of evidence that should prove that the defendant is wrong or innocent To be listened
to as evidence But must not be caused by motivation Having a promise, threatening, deceiving or otherwise
wrongfully It can be seen that Section 226 does not allow the court to exercise discretion in listening to the
main witnesses. But at the same time, if there is a violation of the criteria for evidence examination that has
4
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set the rules for prohibiting listening to evidence, which is called Cutting evidence in Section 226/1 which
states that In the case of the appearance to the court that Any evidence that is a testimony that has arisen but
has been acquired due to wrongful acts or evidence obtained by using information that has happened or has
been wrongfully acquired. Do not allow the court to listen to the evidence. Unless listening to the evidence
is beneficial to the justice rather than the consequences of the impact of the standards of the criminal justice
system Or the rights and freedoms of the people
But sometimes, some evidence, even if it relates to the case But if permission is given to use
these evidence in the trial, it may be detrimental to the accused Therefore, even though these testimony are
useful for prosecution, it is still a problem that Should be used in the trial? Because if being used in the trial,
it may have a detrimental effect on the prosecution than the benefit
The criminal law is a matter of finding truth by seeking evidence to bring the offender to punish
according to the main mission of the state that has the duty to prevent and suppress crime. Which is the
main duty of the state official under the Criminal Procedure Code, Section 2 (11), but from seeking evidence
to prove The defendant has actually committed the crime or not. May be an act that violates the rights and
freedoms of a person The state official has performed duties in accordance with the criminal compulsory
measures, whether it is arresting the search, seizure by the legal method in all respects. But the evidence
obtained is a testimony with personal characteristics Which would be a prohibition against listening to other
evidence that Thai law has not yet been established Is the prohibition of listening to evidence that has
personal characteristics Because it is considered that listening to this type of evidence is a violation of
personal rights, such as the case of the Federal Republic of Germany Decided that The German High Court
considered the decision in the appeal that the accused's journal could be heard as evidence in the court. In
this case, the police officer got the personal diary of the accused by the defendant's wife, Paruk, bringing
the personal diary hidden in the house to the police. In this case, the court used the theory to weigh the
importance, proportion, severity of the offense and the suspicion that the defendant was the perpetrator and
the proportion of the importance of private rights and liberties. The German High Court reversed the verdict
of the lower court that did not listen to the defendant's personal journal as evidence of punishment because
it was considered a violation of personal rights (Judgmant of Fab. 21, 1964, BGH, 19BGHSt 325) under
Article 1 and Section 2 can be seen that The provisions of Section 226/1 do not contain provisions covering
the prohibition of listening to evidence that has personal characteristics. Both the constitutional law
guarantees personal rights and freedoms Therefore, the provisions of the law should be modified by the law.
By increasing the prohibition of listening to evidence that has personal characteristics In order to protect the
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rights and personal freedoms Because the state official will seek evidence without violating the rights and
freedoms of that individual The court should refuse to listen to these evidence obtained in the case.

1.บทนา
การที่ ศ าลจะปฎิ เ สธไม่ รั บ ฟั ง พยานหลัก ฐานที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากการได้ม าของ
พยานหลักฐานนั้นเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลที่มีกฎหมายรับรองและคุม้ ครองไว้ เช่น การที่เจ้าพนักงาน
ใช้อานาจจับกุม ตรวจค้น ราษฎรโดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดทุกประการและการจับกุม ตรวจ
ค้นนั้น ได้มาซึ่ งพยานหลักฐานสาคัญและเป็ นพยานหลักฐานที่สามารถนามาพิสูจน์ความผิดที่เกิดขึ้นได้แต่
จาต้องตัดพยานเหล่ านั้นออกไปจากคดี ย่อมส่ งผลกระทบกับประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมอย่างแน่นอน กฎหมายจึงต้องวางหลักการให้ชดั เจนว่าควรจะรับฟั งหรื อไม่รับฟั งพยานหลักฐาน
ที่ได้มานั้นและมีเหตุผลใดบ้างที่จะรับฟังหรื อไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มา
1.1 ความหมายของการรับฟังพยานหลักฐาน (admissibility of evidence)
การรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน หมายถึ ง ขั้ น ตอนในการที่ ศ าลจะวิ นิ จ ฉั ย หรื อคั ด เลื อ กว่ า
พยานหลักฐานชิ้นใดสามารถนาสื บหรื อนาเข้าสู่ สานวนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย5 ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่แตกต่าง
กับการชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐาน ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลนั้นมิได้หมายความว่า หากมีการเสนอ
พยานหลักฐานชิ้นใดต่อศาลแล้ว ศาลจะรับฟั งพยานหลักฐานชิ้ นนั้นเสมอไป ทั้งนี้ เพราะพยานหลักฐานที่
ศาลจะรั บ ฟั ง ได้น้ ัน มี ห ลัก เกณฑ์ อ ัน เป็ นข้อ จ ากัด กล่ า วคื อ ในขั้น แรกพยานหลัก ฐานนั้น จะต้อ งเป็ น
พยานหลัก ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นประเด็ น แห่ ง คดี เ สี ย ก่ อ น 6 อี ก นัย หนึ่ งก็ คื อ ต้อ งเป็ น
พยานหลักฐานซึ่ งน่าจะพิสูจน์ความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ ของจาเลยได้ หรื อเป็ นพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุ
ลดโทษ หรื อบรรเทาโทษ หรื อเหตุอนั ควรรอการลงโทษ ก็ได้ หากพยานหลักฐานชิ้นใดไม่เกี่ยวกับประเด็น
ย่อมเป็ นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ แต่ถา้ พยานหลักฐานชิ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นแล้วก็ยงั อยูใ่ น
บังคับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการรับฟั งพยานหลักฐาน ซึ่ งหากมิได้มีการดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยการนี้
แล้วพยานหลักฐานนั้นแม้จะเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีก็รับฟังไม่ได้
1.2 ความหมายของการชั่งนา้ หนักพยานหลักฐาน (weighting of evidence)
การชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐาน หมายถึง การที่ศาลนาพยานหลักฐานทุกประเภทที่คู่ความนาสื บ
ไม่วา่ จะเป็ นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรื อพยานวัตถุ มาพิเคราะห์วา่ พยานหลักฐานนั้นคู่ความได้นาสื บให้
เชื่ อได้ตามข้ออ้าง ข้อเถียงในประเด็นข้อพิพาทแห่ งคดีหรื อไม่7 กล่าวคือ เมื่อพยานหลักฐานที่นาเข้าสื บเป็ น
พยานหลักฐานที่รับฟั งได้ดงั กล่าวแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาต่อไปคือพยานหลักฐานต่างๆ นั้นสามารถทาการ
โสภณ รัตนากร. คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน,หน้า 53.
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คนึง ฦาไชย. พยาน,(กรุ งเทพมหานคร:เรื อนแก้วการพิมพ์,2523), หน้า 47.
7
พรเพชร วิชิตชลชัย. คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, (กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ยูแพด จากัด ,พิมพ์ครั้งที่2, 2538). หน้า 335.
5
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เปรี ยบเทียบชัง่ น้ าหนักความจริ งที่ได้วา่ ฝ่ ายใดมีขอ้ เท็จจริ งมากน้อยแค่ไหนเพียงใด สมควรให้ฝ่ายใดเป็ นผู ้
ชนะคดี ซึ่ งในคดีอาญาต้องดูวา่ ข้อเท็จจริ งที่ได้เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจาเลยหรื อไม่ ในขั้นตอนนี้ เรี ยกว่า
การชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐาน8 ซึ่ งน้ าหนักแค่ไหนเพียงใดจึงจะเพียงพอที่จะลงโทษจาเลยนั้นก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั
มาตรฐานการพิสูจน์ คือในคดีอาญาอัยการจะต้องพิสูจน์จนสิ้ นสงสัย9 หมายถึงการแสดงให้ศาลเห็นด้วยกับ
พยานหลักฐานและถึงการมีอยูข่ องข้อเท็จจริ งโดยปราศจากข้อสงสัยนัน่ เอง
1.3 ข้ อห้ ามการรับฟังพยานหลักฐานทีม่ ีลกั ษณะส่ วนตัว
ข้อห้ามการรับฟังพยานหลักฐานที่มีลกั ษณะส่ วนตัว มีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของประชาชน โดยศาลจะใช้ดุลพินิจ คือ ชัง่ น้ าหนักระหว่างสัดส่ วนความรุ นแรงของความผิดและความน่า
สงสัยว่าจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิดกับสัดส่ วนความสาคัญของสิ ทธิ เสรี ภาพแห่งเอกชน เมื่อสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ของจาเลยถูกละเมิดโดยเจ้าพนักงานของรัฐซึ่ งก็ไม่ได้หมายความว่า พยานหลักฐานดังกล่าวจะรับฟั งไม่ได้
โดยอัตโนมัติ หลักในเรื่ องสิ ทธิ ส่วนบุคคลจะมีน้ าหนักเหนื อประสิ ทธิ ผลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เฉพาะกรณี ความผิดเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในกรณี ความผิดอุ กฉกรรจ์หรื อความผิดเกี่ ยวกับความมัน่ คงของ
ประเทศที่กระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคมแล้ว ผลประโยชน์ของชาติยอ่ มอยูเ่ หนื อสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ซึ่ งหมายความว่า แม้ว่า พยานหลัก ฐานที่ ไ ด้ม านั้น จะได้ม าโดยวิ ธี ก ารล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนที่มีบญ
ั ญัติในรั ฐธรรมนู ญ ก็ย่อมสามารถที่ จะรับฟั งเป็ นพยานหลัก ฐานและสามารถนามาใช้
ลงโทษจาเลยผูก้ ระทาความผิดได้ ซึ่ งหากเป็ นความผิดที่ร้ายแรงและความร้ายแรงนั้นมีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงของชาติ ศาลก็ควรที่จะนาพยานหลักฐานนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาคดีได้โดยการใช้หลักฐานนี้
ศาลก็ไม่คานึงถึงว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจะได้พยานหลักฐานนั้นมาโดยวิธีที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่

2. เปรี ยบเทียบกฎหมายข้ อห้ ามการรั บฟังพยานหลักฐานที่มีลักษณะส่ วนตัวของกฎหมายไทย
และกฎหมายต่ างประเทศ
2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากหลักการห้ามมิให้รับฟั งพยานหลักฐานของสหรัฐอเมริ กาที่ เป็ นบทตัดพยานโดยเคร่ งครั ด
หรื อหลักผลไม้ของต้นไม้ที่เป็ นพิษ ซึ่งจะตัดพยานทุกชิ้นที่เป็ นผลพลอยได้จากพยานชิ้นแรก แต่หลักดังกล่าว
ก็ยงั มีขอ้ ยกเว้นที่ผ่อนคลายความเคร่ งครัดเพื่อให้รับฟั งพยานหลักฐานบางชิ้ นได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะรักษาความ
ยุติธรรมให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยในสังคม โดยมิได้มีผลเป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน อัน
เป็ นการรักษาสมดุลระหว่างทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Criminal Control Model) และทฤษฎีความชอบ
ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) ซึ่งเป็ นทฤษฎีรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง . หลักการวินิจฉัยข้อเท็จจริ งและชัง่ น้ าหนักพยานหลักฐาน .(กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั
ประยูรวงศ์ จากัด.2532).หน้า 78.
9
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227.
8
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ที่ทุกประเทศควรจะใช้หลักการทั้งสองนี้ ควบคู่กนั ไปไม่เน้นหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง10
กล่าวโดยสรุ ป จะเห็นได้วา่ คาพิพากษาส่ วนใหญ่ของศาลสู งสุ ดสหรัฐอเมริ กาจะไม่รับฟังเฉพาะ
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบและผลไม้ของต้นไม้พิษเท่านั้น แสดงว่าถ้าเป็ นพยานหลักฐานที่ชอบด้วย
กฎหมายทุกประเภท ศาลสู งสุ ดสหรัฐอเมริ กาจะรั บฟั งพยานหลักฐานนั้นทั้งหมด โดยที่ไม่ได้มีการเลื อก
พยานหลักฐาน เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคล ถ้าศาลสู งสุ ดสหรัฐอเมริ การับฟังพยานหลักฐานหลักฐานประเภทนี้ จะ
เป็ นการกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลตามที่กฎหมายรัฐธรรมนู ญคุม้ ครองมากจนเกินไป ซึ่ งศาลสู งสุ ด
สหรัฐอเมริ กาควรที่ จะไม่รับฟั งพยานหลักฐานที่ เป็ นการกระทบสิ ทธิ เสรี ภาพนี้ เพราะศาลนั้นมีหน้าที่ๆ
จะต้องคุม้ ครอง สิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนนัน่ เอง
2.2 ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
การไม่ รั บ ฟั ง พยานหลัก ฐานตามหลัก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพัน ธรั ฐ เยอรมนี เ ป็ น
หลักประกันสิ ทธิ เสรี ภาพอันคุ ม้ ครองสิ ทธิ แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ (มาตรา 1) สิ ทธิ ในการพัฒนาบุคลิ กภาพของ
ตนเอง (มาตรา 2) สิ ทธิ รักษาความลับในการไปรษณี ยแ์ ละการสื่ อสาร (มาตรา 10) และสิ ทธิ ในเคหสถานแห่ ง
ตน (มาตรา 13) ศาลจะไม่รับฟั งพยานหลักฐานเฉพาะที่ เห็ นว่ารั บฟั งแล้วเป็ นการละเมิ ดหลักพื้ นฐานแห่ ง
รัฐธรรมนูญ 2 ข้อ คือ Rechtssaatsprinzip และ Verhältnismässigket ซึ่งเป็ นกฎเกณฑ์ในการออกหมายค้นและยึด
Rechtssaatsprinzip นั้นห้ามเจ้าหน้าที่ตารวจทาการยึดวัตถุพยานหรื อสอบถามคาให้ การพยาน
โดยการขู่เข็ญหรื อ หลอกลวงกับ บัง คับ ให้มี หมายค้นส าหรั บ ความผิ ดบางประเภท ซึ่ ง ศาลจะไม่ รับ ฟั ง
พยานหลักฐานใดก็ตามที่ได้มาโดยการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานนี้ อย่างเด็ดขาด แม้หลักเกณฑ์จะดูเข้มงวด
แต่ศาลเยอรมนีพิจารณาการค้นและการยึดแยกออกจากกัน คือ การยึดนั้นถ้าฝ่ าฝื นกฎหมายรัฐธรรมนูญจะทา
ให้ พ ยานหลัก ฐานนั้น รั บ ฟั ง ไม่ ไ ด้โ ดยตรง ส่ ว นพยานหลัก ฐานที่ ไ ด้ม าโดยการค้น ที่ ฝ่ าฝื นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญหรื อโดยการฝ่ าฝื นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นยังจะสามารถรับฟังได้
ต่างกับ Verhältnismässigket ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจ คือ ชัง่ น้ าหนักระหว่างสัดส่ วนความ
รุ นแรงของความผิดและความน่าสงสัยว่าจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิด กับสัดส่ วนความสาคัญของสิ ทธิ เสรี ภาพ
แห่ งเอกชน Rechtssaatsprinzip มุ่งรั กษาความบริ สุทธิ์ ของกระบวนการยุติธรรม แต่ Verhältnismässigket เป็ น
เรื่ องของความเหมาะสม เมื่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลของจาเลยถู กละเมิดโดยเจ้าพนักงานของรัฐ ไม่ได้หมายความว่า
พยานหลักฐานดังกล่าวจะรับฟั งไม่ได้โดยอัตโนมัติ สิ ทธิ ส่วนบุคคลมีน้ าหนักเหนือกรณี ความผิดเล็กๆ น้อยๆ
เท่านั้น แต่ในกรณี ความผิดอุกฉกรรจ์หรื อเกี่ยวกับความมัน่ คงของประเทศ ผลประโยชน์ของชาติยอ่ มอยูเ่ หนื อ
สิ ทธิ ส่วนบุคคล

จันทิมา โรจนสโรช, “พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างคาพิพากษาฎีกาก่อนบัญญัติ
มาตรา 226/1 กับผลของมาตรา 226/1”.(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาลัยธุรกิจบัณฑิต,2557), หน้า 58
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3. ข้ อห้ ามการรับฟังพยานหลักฐานทีม่ ลี กั ษณะส่ วนตัวของกฎหมายไทย
กฎหมายพยานของไทยนั้น มีแต่เพียงบทบัญญัติไม่ให้รับฟั งพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ
เท่านั้น และศาลฎีกาไทยก็วนิ ิ จฉัยโดยยึดแนวทางดังกล่าวมาตลอด อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เป็ นปั ญหาที่เคย
เกิดขึ้นในต่างประเทศ และอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตคือเจ้าพนักงานได้พยานหลักฐานดังกล่าวนั้น
มาโดยชอบด้วยกฎหมายทุ กประการ กล่ าวคื อ ได้มีการขอหมายจากศาลแล้ว และการปฏิ บตั ิ ตามหมายก็
เป็ นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย แต่พยานหลักฐานนั้นมีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นส่ วนตัวของ
ผูถ้ ูกกล่าวหาอยูม่ าก เช่น บันทึกส่ วนตัว ซึ่ งภายในมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของผูถ้ ูกกล่าวหา เป็ นต้น
เมื่อมีการนาเสนอพยานหลักฐานดังกล่ าวขึ้ นสู่ ศาล จึงมีประเด็นที่ ว่า การรับฟั งพยานหลักฐานดังกล่ าวแม้
อาจจะนามาซึ่ งความจริ งในคดีอาญา แต่อาจทาให้เกิดการละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูถ้ ูกกล่าวหาอยูม่ าก ใน
ประเด็นนี้ ศาลสู งสุ ดแห่ งสหพันธรัฐเยอรมนี จึงได้คิดค้นทฤษฎีลาดับชั้นขึ้น เพื่อใช้พิจารณาความชอบด้วย
กฎหมายของการละเมิดสิ ทธิ ส่วนตัวส่ วนบุคคล

4. บทสรุปและเสนอแนะ
ส าหรั บแนวทางการพัฒนาหรื อการแก้ไขปรั บปรุ งการไม่ รับ ฟั ง พยานหลัก ฐานที่ มี ลกั ษณะ
ส่ ว นตัว นั้น เป็ นเรื่ องที่ ย งั ไม่ เคยปรากฎในค าพิ พ ากษาฎี กาของไทย แต่ ก็ มี ปรากฎอยู่ใ นหลักการรั บ ฟั ง
พยานหลัก ฐานของประเทศเยอรมนี ซึ่ งเราสามารถน าหลัก การไม่ รั บ ฟั ง พยานหลัก ฐานของเยอรมนี
มาปรับปรุ งและพัฒนาหลักการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของไทยได้
ซึ่ งในการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานรั ฐนั้นสามารถที่ จะแสวงหาพยานหลักฐาน
ได้ในทุกพื้นที่ๆ แต่ในการรับฟั งพยานหลักฐานของศาลนั้น ศาลจะมีวิธีการในการรับฟั งพยานหลักฐานใน
พื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ ที่เป็ นพื้นที่ ส่วนรวม หรื อ สาธารณะบุ คคล กล่ าวคื อ เป็ นพื้นที่ ๆ ประชาชนหรื อบุ คคล
ทัว่ ไป มาใช้ร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้นนั้น ศาลชอบ
จะรับฟังพยานหลักฐานที่สามารถค้น ยึด ที่ถูกตามกฎหมายในส่ วนนี้ได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในคดี
2. พื้นที่ในบ้านนั้น คือบริ เวณที่เป็ นห้องนัง่ เล่น ห้องครัว ห้องโถงของบ้านนั้น ในการรับฟั ง
พยานหลักฐานของศาล ศาลจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาโดยการชัง่ น้ าหนักระหว่างสัดส่ วนความรุ นแรง
ของความผิดและความน่าสงสัยว่าจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิดกับสัดส่ วนความสาคัญของสิ ทธิ เสรี ภาพแห่ ง
เอกชนโดยหลักนี้ เป็ นเรื่ องของความเหมาะสม11 เมื่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลของจาเลยถู กละเมิดโดยเจ้าพนักงาน
ของรัฐซึ่ งก็ไม่ได้หมายความว่า พยานหลักฐานดังกล่าวจะรับฟั งไม่ได้โดยอัตโนมัติ หลักในเรื่ องสิ ทธิ ส่วน
บุคคลจะมีน้ าหนักเหนื อประสิ ทธิ ผลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเฉพาะกรณี ความผิดเล็กน้อยเท่านั้น
จันทิมา โรจนสโรช, “พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างคาพิพากษาฎีกาก่อนบัญญัติ
มาตรา 226/1 กับผลของมาตรา 226/1”.(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาลัยธุรกิจบัณฑิต,2557), หน้า 63
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แต่ในกรณี ความผิดอุกฉกรรจ์หรื อความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงของประเทศที่กระทบต่อความสงบเรี ยบร้อย
ของสังคมแล้ว ผลประโยชน์ของชาติย่อมอยู่เหนื อสิ ทธิ ส่วนบุคคล ซึ่ งหมายความว่า แม้พยานหลักฐานที่
ได้มานั้นจะได้มาโดยวิธีการล่ วงละเมิ ดต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนที่ มีบ ญ
ั ญัติในรั ฐธรรมนู ญ ก็ย่อม
สามารถที่จะรับฟั งเป็ นพยานหลักฐานและสามารถนามาใช้ลงโทษจาเลยผูก้ ระทาความผิดได้ ซึ่ งหากเป็ น
ความผิดที่ร้ายแรงและความร้ ายแรงนั้นมีผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติก็อยูใ่ นดุลพินิจของศาลที่ จะนา
พยานหลักฐานนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาคดีได้
3. พื้นที่ ที่มีลกั ษณะส่ วนตัว กล่ าวคื อ เป็ นพื้นที่ ๆ บุ คคลใช้ทากิ จกรรมที่ มีความเป็ นส่ วนตัว
ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เช่น ห้องนอน ห้องน้ า นั้น ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลนั้น
ศาลจะต้องไม่รับฟั งพยานหลักฐานที่ ได้แสวงหามาจากพื้นที่ ส่วนนี้ เพราะ พื้นที่ ส่วนนี้ ถื อว่าเป็ น พื้นที่
Privacy Area ของบุ ค คล ซึ่ ง ศาลต้องไม่ รับ ฟั ง รั บ ฟั ง พยานหลัก ฐานที่ ไ ด้จากยึด ค้น ส่ วนนี้ เพื่ อเป็ นการ
คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญและเพื่อการคุ ม้ ครองป้ องกันการรุ กล้ าชี วิตส่ วนตัวของผูถ้ ู ก
กล่าวหา การละเมิดในสิ ทธิ ประโยชน์ในส่ วนตัวหรื อความเป็ นอยู่ในชี วิตส่ วนตัว จึงถื อว่าเป็ นการละเมิด
สิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูถ้ ูกกกล่าวหามากจนเกินไป เพราะศาลนั้นมีหน้าที่ๆ
จะต้องคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้บญั ญัติให้ความคุม้ ครองไว้
ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขปรั บปรุ งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเพื่อให้เป็ นการเปิ ดกว้างในการพัฒนาหลักการไม่ยอมรั บฟั งพยานหลักฐานและศาลสามารถจะนา
หลักการนี้ มาใช้ได้อย่างสะดวกชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเสนอให้นาหลักการของเยอรมนี ที่น่าสนใจนามาปรับใช้
ได้แก่ การไม่รับฟั งพยานหลักฐานที่ได้มาโดยการล่วงละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุ คคล (Verhaltismassigkeit) ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจ คือ การชัง่
น้ าหนักระหว่า งสั ดส่ วนความรุ นแรงของความผิดและความน่ าสงสัย ว่า จาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิ ดกับ
สัดส่ วนความสาคัญของสิ ทธิ เสรี ภาพแห่งเอกชนโดยหลักนี้เป็ นเรื่ องของความเหมาะสม เมื่อสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ของจาเลยถูกละเมิดโดยเจ้าพนักงานของรัฐซึ่ งก็ไม่ได้หมายความว่า พยานหลักฐานดังกล่าวจะรับฟั งไม่ได้
โดยอัตโนมัติ หลักในเรื่ องสิ ทธิ ส่วนบุคคลจะมีน้ าหนักเหนื อประสิ ทธิ ผลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เฉพาะกรณี ความผิดเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในกรณี ความผิดอุ กฉกรรจ์หรื อความผิดเกี่ ยวกับความมัน่ คงของ
ประเทศที่กระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคมแล้ว ผลประโยชน์ของชาติยอ่ มอยูเ่ หนื อสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ซึ่ งหมายความว่า แม้ว่า พยานหลัก ฐานที่ ไ ด้ม านั้น จะได้ม าโดยวิ ธี ก ารล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนที่มีบญ
ั ญัติในรั ฐธรรมนู ญ ก็ย่อมสามารถที่ จะรับฟั งเป็ นพยานหลัก ฐานและสามารถนามาใช้
ลงโทษจาเลยผูก้ ระทาความผิดได้ ซึ่ งหากเป็ นความผิดที่ร้ายแรงและความร้ายแรงนั้นมีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงของชาติก็อยูใ่ นดุลพินิจของศาลที่จะนาพยานหลักฐานนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาคดี
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